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NANÇAS DO SENADO '
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O 3.° Congresso cie Estradas de Roda
gem e a sua organisaçào

A despesa no primeiro semestre foi inferior á
metade do credito

A ÍNSTALLAGAO DESTA NOITE
0s eleitosús d horas, o '»•*

Nacional dc. listradas dc Roda-
promovido, como os anteriores, pelo

Iii:,UlI»-se, esta noite, a
Cor
gro
Automóvel Ciub do Brasil, em cuja nova
aõii.-. nu edificio do extineto Club dos Dia-
•ri.,;,, que co.n tllo se fundiu, voe agora rc-
unir-se a notável assomblín. Os trabalhos
preliminares já fornm concluídos, como í
bi ,„ «le ver, por isso <jue hontem so effe-
cluou o reunião preparatória, presidida pelo
iir.ilessor Condido Mendes, lendo sido veri-
ficadas as crcdenclacs dos congressistas, rc-
pre entantes dc todos os Estados do Brasil,
io... excorícão apenas du Amazo ti.

O Sr. Joio Ljr», relator do orçamento da
: Fa/cnda, no Senolo. leu hoje, perante a
jcnin.ai-.SHi» d* finanças dessa cosa do Ci.n-
jgresso, o seu parecer sobre a proposição ria

Camor» n. ('.'., do corrente .uno, m qual auto-
risa a abertura do credito especial ,1c reis
OISi-OOSÜOS, parii pagamento "das gratifica-
ções e porcentagens concedidas nos meus.,-

[listas c diaristas das repartições do M.uis-!, terlo da Fazenda, peln paragrapho 1J do
Para os commlssSes . nue nos refarl-1 ¦rt*,l,A° d» !e* u; *vri66J diV d*c ri-íus!,u

mos foram hontem eleitos, na reunião pre- ; •'« '-'r2. •. Pcl," KL-?,* ll" lül n" •,C3- de
parntorla, os Srs. Drs. Alfredo Rraga, se-, *• do janeiro.de 19JJ.
nador Aiitoiiino Freire, Jneelino Barbosa,'., «'díendo dlslincçuo doi fins a que se des-
coronel Rego -Monteiro c Cândido Mendes.; >••¦•¦ MM credito, di*. Io.-*', no começo o
pvesiriontos, respectivamente, da 1*. 2\ íl',; relator:
,-.
te
Pestana
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Paulo, 2.7-11:!("..,-:i.;i: Delegacia Fiscal n.»
Poriuin, 453:08-| 1-308; Relegacin Fiscal om
S.uiiii Catharlmi, OltMlítOÕS; Delegacia Ris-
i:mI no Ri.» Orando do Sul, l.SüOtSMflIKI;
Delegacia Fiscal cm Mluas Cernes, roía
:i.1IH051$9G8; Delegacia Fiscal em tiiiynz,
10ll088f057i Delegacia Fiscal em Multo
Grosso; 30!l:070íló3. Total: 35.157:03l}57(l.

Rebato o relator us nfflrmnçôes lenduneio-
:,as que querem f.ircr cicr quc ns iliffic.ul.i,-
ilu« financeiras da União são devidos ó •*..-
tlficnçõo nn fuiiccIonallBuio, criticando o (alia
dc nrganlsnçüo em matéria do escrlpluração
publica, e. rpie não permitia avaliar as pus-
BibTIldadcs do Thcsouro, lorbando, »o mesmo
tempo, ns orçamentos uma ficção;

;»* ...mm, .,„ü, sendo os vicc-prcsidcii-: "Para evlt.r qualquer duvida na Inlerpre- I O*}*1'*! auUeroonliccer u receita e o des-
tes correspondentes os Srs. Drs. Augusto tação fio dispositivo, convém esclarecer que j (•*"¦¦*, -J**. Hcptlbllca tem ric recorrer, lembra

, Luiz Adolpho. Francisco Roli- :, lei n. 4.r,;,f,. ds lOM, nãn concedeu, si- " relator, a outros fontes quc n.io os orça-
tre.tiu, tencnle-coioncl Nicoletlis c •Moreira i muliaucamentc, uo fuuecimialismo. gratifi- menlos, e procurar•conhecer a nrreeadnçito
Gomes. Os scoretaiios são estes, para cada oaçãò e porcentagens, como .poder» depre-1 ° f,s 'ius,"s roaes. (.cnsnra Innihem o» pedi-1
comniisião- Srs Vmericauo Costa Torres lieuÜer-se da redacção do art. l" da proposl-1 U9S *-° credilo para essas Bratirieaçocs .-cn.

cão. A grulificação concedida é realmente ! "*• «specifcaci.es, que pcrmiiiiii.ini fw.er .,
fixada em uma tabeliã de percenlngcus so-! '••-"m.ml.o dc tal despeso, por isso quc cssc

Serão liquidadas mes-
mo, desta vez, as re-

parações?
PAUIS, setembro (ü. P.) -- Sete

porlnnles postos adinlnlstratlvoa

bre os vencimentos dos fuucciounrios, mus créditos são pedidos 'enipre n mais, com
isso não justifica direr-sc que o crcriit,. é!¦ margem para despesas outras*. AponInLo sol-
pjra pagamento de "gratificações o porceii-
tniicns". O que ccrtnuiente se pretende rie-
terminar é que o credilo se destina ao paga-
mento das gratificações provisórios o dos
iiucmcnlos definitivos pvcscrlplos no paro-
grapho I* da lei cltad». Não põrie ter sírio
oulro o pensamento dn Câmara; qu« teve

. eni vjsta «tteuder ú inensageni du Sr. pre-
Isiilcut» da Republica, baseada mi exposição V,Y''' rspefindo que i\ Cornar

dò Sr. ministro ris Fnmid», do UU de. de- |WJ£Í«,'}''^>¦a1.t'"11".;» •,l!l-,
Izcmbro do anno passado, e nesso docnmen- """ ""' 

'
I tn o cpie o referido titular procurou de-
Jmonstrar foi a necessidade do credito de , ,
íltõ:209$3(J2. .endo: 622:302S061 para o au- l«0do, de ,o mil contos, e verdadeiro, dan

........ . . ¦• - a I 00

pura a execiiçoo u
I •¦'• . organisado pc
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0 "Macaco", ..uo nftjge os co»
loveilos das m.nlnas o os jos-

lhos das damas, também en-
gana médicos escolares

Casos em quc o "Psoriasis" .'-*m
cura, ou sc apresenta, pare-

tendo sarna, no roslo e
na cabeça

Dilo assim, "Psoriasis", pouc.1 gcnle sabe o
: quc c.. Sem desprestigio dos conhecimento.
Ide uluguem, não parece que nricnnturln .-.l.u-
j d ir ó doença vulgar, (pie vem dc perturba-

ções do ii.otal.iili.iii,,. *...) lhe njunlar •
, rmine |,0|,uliir. Clínicos cm geral e ilerina*

iinente reser-1 lologlstas, especialmente estes, logo i.loti-
iimerlcoiios, i ficariam .*, mórbido*- cm referencia. Mas ¦

cio* llll'
criados

» pi-ngrmnui.i de reparo
!,1 Coiiim.s*;'.-. !>;,«e*.,, i.c- jrfl » desempenhados,

por americanos, se-i
gundo determina t.,
mesmo plniib nincrlco-
uu tle* salvação da liu-1
ropa. línlrc elles, flgu-
rn ,, de Agcnlc dos Pa-
gnmcutus rias Repara-
ções. Ksscs cr;;.»'; fin
especil
vudns

! do qu»! deveria existir, rcsultanlc da con ver
s.V. do produzido pelo receita miro. soldo que,
sõ por si, cobriria o "déficit" nnnuncludo
nos orçamentos, onde r.e cinte),,) omissões c
oxeússus, que os afastam rio realidade. Vut
outras considerações sobre -> que representa
•> augmento dn gratificação Lvra sobre .t"gratificação, tln fome", nnteriormcnlc em

Câmara cabe h oggrii-
incuto fisu nos

| yoncimeiilos do Exercito, Marinha. 1'nllcin.
Cn pu de Bombeiros, .lustiçn Federal c mr:-
gislorio, dizendo ainda ejue o cálculo pre-

1 gmculo definitivo do pessoal dos repartições .
daquclli*. ministério, eí252:8065>338 pnr.i o bcllí
augmento provisório. Dizemos que procurou
demonstrar, porque S. Kx. apenas justifi-
eon. a necessidade do credito especial para
pagamento do augmento definitivo, nenhu-
ma «llngação tendo feito quanto \ carência
do ser alterado o limito do 76.000:000?'; es-
tabelccido para o custeio das gratificações

.'provisórias, que não attingiram a essa som-J
i ma, pois foi recentemente deliberado qnc,.-
j neste exercício, cm rpie estão beneficiados!
¦funecionarios autcriornieute excluídos da.

mesma gratificação, seja cila paga integral- jmente no segundo semestre, -por estar vcrlfi-j
i_ -'¦¦-,a *. _* ....:_....:»- .*. í„i..UYr

iespesa parn as gratificações do ta-
Lyra, durante o nmiu corrente,

termina o Sr. João Lyrn neccitandó a pro-
posiçàr» n. ('».'( da Câmara, que, diz, autorisn
o abertura rie um credito pnra tinas despesas
distlnctas, mas ambos egualmente legacs.¦¦¦,-.. . mem 

dc accordo eom o pio- outros
nu Dawés, o convênio ' riam.
de. Londres c coinbl-iuns dç
nações especiaes entrei o "Mo.
os alliados. Por;, :, , giria a
execução do nrograin-. abi ns
„,, i orno-se ncçcssa- | pt-iucip
ria .*» uomciçôo dc ou- j ras ric
tros funecionarios [jnnelln
lambem americanos, j gu lempõ, diária,ncitlc, genuil

Os imporlniitcs car-; tendas do alma, no iipuru rio

ilelnlhcs lechnicos apenas confundi-
Vn cinlaiito, conhecem Iodos, -• bem,

vista, oulros <le soffrltncnlò próprio,¦a..-.»", dcsigiuição quc so empresta .m
,.< callos cinzentos i|uc dcsdolram ; or
contornos dos braços c das \>t riias,
1,nente dhs liuninus que perdeu, ho-
cotovcllo ajustado tio parapeilo das

i, e dis damas que ;e clilrcginn lar*
i, ás peiii-
virtiulcs •

nr.c. rnnie.'
.1. I.ognn

a.,sgos reservados
americanos, alóm ,!,
ri* (gente uer.il de pa

Cnin da:, prlucipa.es funeções do uiesníi» e'-
servir de dcposilai-io elos fundos das repara-
ções, i disposição do age.ilo *-eraí pa:,. o

I pagunicnto das reparações, O Banco servi-
.;'» ogualmcutb pari manter uma moeda cs-
lavei.

:i — De accordo com os convênios de Lou-
1-. *» % »drés, um .nieric.*:,!» fará parte, da commis-
Fará areCOnStrUCÇaOdeh-"10 arbitrai» que deve resolver <> programS mn si

resgate de suiis culpas.
(i mo! não vuui duhl. .Vão o iillrito dn-

ria somente o collo, que não c [,.»uc.>. pura
(?;,iiivntos. são: i desmerecer n hcllçza dç uni joelho ou úc

l — l'm membro americana d.i commis-1 nm eotovello. IL que, segundo a tlicoria
sã'» dc transferencias, além do »*"en'e geral j parasitaria, hn uma grande propcniáo ;, se
rias reparações: líssa conimissão à composta ,,
de cinco membros, sendo os outros uni da,,- j
cer, >,m Inglez, um ii.ilia,,,. ¦• „,., belga. :'i -- L'm tncinbro iimcricuno do conselho'
geral do nov.» Rouco rie Emissão Ouro da
Allemanlia. Cssc conselho geral lorá virtual-
mente n controle d-> nov.'. estobclccimcutn,

parte da cidade de
Buenos Aires

¦Içado que a despesa no primeiro é inferior E\l)H«0|I (1 liraSO dc OJ)('aO
ü, metade do credito e, portanto, quo em * l. . ...,*"'¦todo o exercício nio subirá a 75 mil con-! do COlltraiO tCllO

O ni,r»/« ias estradar, do Rrasit. organisado pelo Automóvel Clttb.
fessor Condido Mendes, o Sr. Nelson e o Dr. Lute de. Moraes Jfessor

liava, o Maranhão. Kess* reunião prclimi-
tnai foi aind:» àpprovado o regimento ln-
tirno do Congresso, o inscriptos todos os
presentes nns cinco secções cm que sa di-
vide o eerlanien, procedendo-so depois ús
votações para us cargos de presidente, vice-
presidento c secretario dn cada uma.

¦Nestas simples notns dc informação t-eri
desnecessário encarecer o alcanço desle Con-
gresso; alcanço que moi.*; de uma vez; lemus
nssignalado com o.s naluraes enthusiasiuos
quc devo despertar uma causa essencial-
mente vinculada ú da nossa |ii*opiia civill-
snrão, c a todas as >,nlurez.as da progresso
econômico» moral o social, que todcis ali-
mèritám que promove, desenvolve ou lortih-
ca n iilón da facilidade e rripidci dos meios
do communienção n transporte.

¦Aguardámos, portanto; as conclusões do
Congresso que hoje so ínstalla.

0 que se pretende resolver
O 3* Congresso Nacional do Estradas se

propõo a resolver os assumptos quo sc djs-
trilmeni pelas suns cinco secções que são,
discrimirindamente, as seguintes:

:tos".
Hgssa, depois, a responder ao Sr. Antônio

; Carlos, que, na Gamara, fez considerações
; sobre o vullo das despesas decorrentes des-
| sa tabeliã, procurando tombem defender-sc
| das incrcpsçõcs fe.ita» pelo deputado minei-
j ro e outros, de qnc a referida tabeliã, co-

j /-.„...-.. t—«i*. t««.» Triihn -n.VInr Yhecida hoje com o seu nome, fora idéa e
?f ^0,!^"' 1S ,* r„mnJ " ! -plano de um funecionario elo Thcsouro é
Horta Barbosa c Lima. Campos.

A cerimonia tle hoje

Club, e o prt>
ir niar

fouseca Junior, director da Estatística Com-
i merclal, funecionario a quem chama de in-

j apresentada por S. Ex. ao Senado, por sug-
\ gestões do governo passado. Diz o Sr. Lyra

•¦ .- .-/.,' ...» „, a- .... qnc isto não c exaclo; quc a tabeliã & sua
Çonforme.aotccMm^ lendo, apenas, S. Ex. recorrido Ashoje a installaçoo rio Terceiro Congresso, :„„_;'-.. . .-'....ió. Ar, Sr I.é,, de Af-

ou, que se farão ouvir, cnlre outros oradores, 
'" P"a.°>s e ao auxilio (io M. (.eo .ic .st-

o Sr. ministro da Viação, o Sr; prefeito, o
professor Condido Mendes, o Dr. Bolitreaus, ,„„.,„„,, „ „,,.,.,.„

f^%rc^r^DdTSo iT&ãâ ^1-™. -«^N-.. •*« ^rav. então° 
O 

'salão rdo° 
.aóiigo !'íub"doa Diidos ji"% I» «rotificação denominada *Ma fome*', pre-

te
110

plano especial, com logar destinado aos ora- I ***flt*? Votou a elevação definitiva, em pro
dores. e. se destaco á sua direita um grande ,-.-,,-, , ,- .
mappn dos nosso*, estados, orríanisado nelo! competiam aol-.xcrcito, a Marinha,, ft força

cha preparado paro o luslallação destainoi-"«».W*_**¦ *.M u- 
,J-U,U' **•»•* de J*"*1**. *?.e

eon, logares reservados A diplomacia c ! ™~>- .*•*;'•"•'. Portanto, o TI esouro já qbri-
s convidados o com uma distribuição era «!<t'° A ^V™ correspondente, que l.gurava
„:.... .. j.fi "...Y;r.,. ,,^. .>.-.,.«.«!*»,« nos orçamentou no total de cerca do reis

j Automóvel Club.
E' secretario gera) do Congresso o Sr. Dr.

Nelson Pinto.

Palavras do presidente da 5*
commissão

nciicin
no percurs,
provo dc c

WASHINGTON, -2 (LL P.) — O Deporia-
menlo annunciou ter expirado, no dia 13 de
setembro passado, o praso de. opção do eon-
trolo quc uma firma n!))e*r!'cani> fizera com
a municipalidade do Buenos Aires para „
reconstrucção dn parte dessa cidade, ao norte
di. Avenida Diagonal.

Os trabalhos estavam orçados em cincoenta
milhões de elollors.

^em
A morte tlc um senador

italiano
IIOMA, 22 (U. P.) -- Falleceu em Trapani

o senador Nuníio Aula.
jiiaiinraÍBffi^

Ds progressos da

sobre os entregas cm gêneros pela Alie*
manha, c que occuparA a presidência.

4 — O presidente do Triliunal Arbitra!
dc Decisões ria CommissiTõ de. Répaniçõcs
será tambein americano. Esse Tribunal dc-
cldirá soiire* .*. loli;. de cumprimento pdr.
parle do Allemanlia.

.'» — O presidente, do Tribunal Arbitrai '<-
sobro us decisões dn commissò» de transfe-1
rencias será egualmente americano.

fl — Os cidadãos americanos quo, tomaram '
parle*, nas deliberações da commissão do rc- í
parações, do accordo com o plano üaivcs, a !
menos que us listados Unidos sc não façam ;
representar officialmòulc, cessarão em seus ¦
cargos; 0 coronel James A. Logou, que rc-j
presenla os Estados fnidos na commissão jde reparações sem caracter officinl, não tem !
volo.

A presença desses.-americanos e provável-:
niènle mais nos postos priücipaos creados j
pdo plano clc reparações indicam que os Es- |
lados 1,'tn'rios ficarão profundamente iute-;
ressados f,r» suecesso do plono, seííu.ulr» se jaeredila tuj Paris.

lllilIlillllllllllltiilKlJimilillMtlIlilll^

nossa oculstica
(_-.

l'liot"griipltirt dc uma senhorita r.iwdda
do "Mtviir.o" pelos mios ultrá-viólcta»,
ctpplicados peto Dr. Damasc.eno Cafva-
lho. Vê-se, em cima. a. joven com seus
cotovelos rcsiíluidos ao eslado nnrnint
r. cm baixo ns terríveis escainás do '' Vso-
liasis" nos mesmas cotovelos, tigorr,

limpos c formosos

T — Seeção Tcchnica — a) orgnnlsaçao dc
um plano geral rodoviário no Brasil: b)
funeções quo competem ás organisações
municipaes, esladuaes e feeleracs pelos es-
ludos, projectos, parle financeira e a-exc-
ciiçãu dos projectos approvndos: c) regimen
preferido para o trafego nas estradas ele ro-
iln/iem: ri) providencias relativos ;< permo-"o iiiinicro do origem os automóveis

rie vários Estados e paizes e
lincidadé dos cóuduçtores, dc ac-

únlo com os convênios intcruaclonhes;
II —¦ Providencia:*, legislativas — c) crea-

rio de uma Repartição Federal de Estradas
de Rodagem, de accordo com os governos
dos Estados, com o objectivo dn coordenar

-ivslema rodoviário em todo o paiz, exer-
cciulo acção pratica e continua, dc ordem
techuicá, econômica, financeira c aumin.s-
trativà, para tudo o que se relacione conu
construecão, melhoramento o conservação
rias estradas do rodagem e das leis que faci-
lltcni o desenvolvimento da circulação de
vehiciíiòs ; f) instittitc) legislativo dos "Con-

vcniiis Eslradaes". obrigatórios pura os pro-
•iric.íarios. cujos licns ile. raiz. se vnlorisem
pela construecão das estradas de rodagem
projectadas.

Kl _ Providencias financeiras -- g) cou-
cursos c facilitações dc créditos para esti-
puioção elo empréstimo para a construecão
uu melhoramento dos estrados dc rodagem,
garantias concedidas, amorl.isaçõo dos cm-
(.resumos contraídos, serviço de fiscalisação;
lil concurso econômico do governo federa!,
dós governos dos Eslados, das Muhicipolida-
des k dos particulares na construecão elas cs-

nulas nacionaes, esladuaes. municipaes ou
vicinaes*, i) concurso econômico elas asso-
r.iações, sociedades, companhias c particular
ros" uu construecão, conservação c melhora-
nicuto das estradas rie rodagem; .j) estiiriu-
loa para a naciòiiolisação das Industrias re-
lativas ao automobilismo, accessõrios, an.ic-
sos e derivados, com o creação ds prêmios
e.spccialisados.

IV — Providencias militares —- h) estro-
•flas dc rodagem estratégicas, providencias
rie accordo com o Ministério da Guerra o
coin as sugnestõcs profissionaes elo Secçao
do Estado-Mnlòr elo Exercito, encarregada
desses estudos tcchhlcos; 1) accordo com as
nuloridiides militaros na construecão rius es-
trridás de rodagem.

— Providencias exeeulivas -- nil co.li-
lios ric signaes ihdíchdòres nas estradas rie
rodagem o suo ndopção cm todo o paiz: li)
legislação parn o Irafego do -.diiculos, insti-
luiçõo dos trípticos, convênios nacionaes cj
hilerhacidnnes clc circulação de vehieulos;
oi periodicidade elos Congressos Nacionaes das
Bslraelas dc Rodagem e logar do suo real;-
saçãq- p) aproveitamento dc combüsliveis
nacionaes de auto-propuhão.,

(

estoco ;V'suu direita um grande I porções superiores, doS> vencimentos.quc
ossos estados, organisado peloIçomiMítiam ap-Exercito, A Marinha; A Forç

! Policial e ao Corpo ele Bombeiros desta ca
I pitai, e aos professores dos cursos supe-
j riores. Dahi a iniciativa do Scundo, prose-
! gue S. Ex., quc, uão julgando razoável se
| atlendesso a uns e não a todos os servidores
I da União, militiuiilo em favor dos excluidos
i os mesmas e. quanto a alguns, aiuda mais

O Sr. Dr. Condido Mendes, presidente, da j fortes motivos para serem melhor i-cmune-
quinta commissão, com quem tivemo» cnso-irados; votou a tabeliã de augmento propor-
jo de falar, deu-uos uma rápida idéa da ura- j eional « provisório a que deu o seu asse.ii-
çíio que bojo vae proferir, ti quo è, a beinj tinicútÒ a Gamara dos Depulados, de onde
dizer, o elogio do automóvel na civilisação, I partiu depois a iniciativa para ser eliminado a
como elemento de improvisação ou resurirei- restricção feita uo tocante aos logares crea-
ç;'iu rie toilos os caminhos, Nem poderia ser de j dos posteriormente á dala dn lei. Do ex-
outro modo, porque, como muilo bem irá í posto se vá que a gratificação actual não
hoje recordar S. S., foi esse vchicnlo quc j estabeleceu um encargo novo, tendo apenas
foz résurgir a cidadã de Palmyra, no deser- | oggrávádo o quo já existia, proveniente elo

   i aceitarem motivos rie ordem pnthogchca,_, -..,—, 1—. —,,'¦.,——.—--_-.--.__~-—. *, assim, o braço em angulo agudo o as perna
t -ii* | dobradas nn inedidn de quarenta c cinco ;

Inauguraram-se, hoje, os novos serviços de cli-1 »*í** pesando sobre superfícies ,.s
--^ •¦ •» 4» | t»cr:,s. duo campo magnífico as escamas •" ¦'

to ria Syria. Estava uli perdido o antigo cm
porio da Imperatriz Zonobia, c passagem do
caminho de Dnrio. O automóvel; porém,
ápparecou e coui elle. resurrjiram a estrada
e a cidade, que estavam já quosi no tlomi-
nio do lendo, e bojo, pompeam suas graças

|e brincos de civilisação. O professor Canili-
rio Mendes cita a cidade do deserto da Sy-
ria paia comparol-a a Pctropolis, qu. foi
também tão grande, e está lio.ju decadente,
mas será, amanhã, graças 4 iniciativa do
Automóvel Club, o cenlro de communicação
rie lodo o systema rodoviário do Brasil.

¦¦¦ - -*-Hf>g*** .i ¦¦ ..»._
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nica ophtalmologica no Hospital da
Santa Casa

Com r presença de elevado numero de
professores e alumnos, realisou-sc esln ma-
nhõ a inauguração dos novos serviços do
clinica ophtalmologica, quo. a Faculdade dc
Medicina montem no UospitalLdá Santa
Cosa, a cargo do Dr. Abreu Fialho, proles-
sor do referida cadeira.

Constou osso ado clc minucioso inspecção;
feita diversas inslallações

| ca-i. quc lém, ae> menus, a vantagem de. nõo
! serem uniu affccção característica da criado.
j "fiiirçoniics'' ou respeitáveis matronas pi",-
idcm receber geririetis do "Psoriasis". Ape-'
j iios nquellõs, de nuingas curtos, cxhihcm o'"Macaco" 

móis nmeudç, emquanto nos joc-
l!i,,s a discreção rins vesícs occu.ll.a-.ns outras.

reforma cio ensino medico o I >,'ão poucos si"..» os casos tle. médicos es-
reação rios hospitaes rio clinicas, | rolares pensarem (pio o "Psoriasis" c sarna.

afastam dns aulas pobres pequenos
|os paes não sc conformam com a pena

nos |
as-'

ca, nestes ultimes 20 annos, abordou
seus nmlliplos aspectos o palpitante
sütiipto da
com clle o
..Iludindo a quc quanto a estes ninguém ' c
mais liliga no ponto de que ainda não pos-; ,,

mesmo serviço; e que o Senado não teve n
prioridade na concessão do favor dc. que de-
cerrou esse augmento na despesa, por-
quanto, se a Cnmara não houvesse votado
a elevação definitiva dos vencimentos dc
uns, o Senado não teria ficado na contingen-
cia d* tornat-a extensiva, provisoriamente,
aos outros funecionarios públicos. Tcn.-se
cxnggerado infundadamente o vulto da des-
pesa decorrente da substituição da gratifica-
ção "da fome" pela que é agora concedida
áo funccioualisnío Civil, havendo alé um
financista clc altas responsabilidades que
asseverou, ha dous nnnos, ua Camnra elos
Deputados, serem superiores a 201) mil con-
tos anuuaes us dlspcndios que. ella rielermi-í
ti ou.

A somin. desses elispciidios, no primeiro
semestre deste exercício, depois do decisão
do Sr. ministro da Fazenda, mandando fo-

í zer o pagamento integral' elo gratificaçfló
[em todo o exercício, é cvidr.ute que uão po-
I dia ter excedido de metade rio lolal do
S credito, 75 mil contos. E, effectivàmenlc,

Tcleg-ramma rio nosso serviço especial! nem mesmo o at.tii.giu, segundo se vê rio sc-
aiiTíuncioir a morte, em Aracaju, do antigoJéiiinfe quadro nrgauisadü pela Contndoria
deputado sergipano Juõo de. Menezes, Jo^-ICcntralda-iRcpublica:
nalisla no sou Eslado e multando na facção! . „

que obedecia no mau- Gratificação provisória — Pagamentos no
ilo do enlnõ senador í° scneslre ric 19'U -- Repartições pnga-j
gchcralLVálladõo, ten- «Toras: Caixa ele Amortização, i',;i:('.n:iMi'.|.|;
elo eslo chegado ao go-iCollcctònas .do Estado do Rio, 1b:2/8í'1Uo;
verno, JoãoLdo**.Mciie- Administração dos Correios do Estado rio
zcs veiu parn a Ca- ¦*''¦- 28(1:482$340.: Alfândega. r.Sáifl.líftOI;
mara•Federal^cxtirçen-I Cosa tia Moeda; 29-t:58."i87.75'; Piigadòrlii da
do o-'mandato-durante Marinha; Iv405r:'í84$109.; Págnddria dn Gucr-
uma legislatura; ¦*. po- j ra, 1.514:393i0f»6; Estrado ele Ferro Central
litiea do Sergipe, po'-|do Brasil, S.593*.8C0.*2S7; Inspcctoria Federal j

^;:;y " 
y^

na cutuca

tle Portos, Rios e Cnnaes, 308:52ó$414;; Pri-
meira Pagadoria do Thesouro, 4.117:8453140;
Segunda Pagadoria do Thesouro, réis
2.498:0665714: Recçbedoria, 241:20.6t.0O3; Rç-

por effcito I partição Geral elos Correios, 1.040:5781078;
: Repartição Geral do3 Tclcgraplios, réis
i:851:706?a-U; Delegacia Fiscal no Amazonas,

328:õ85$284; Delegacia Fiscal no Pará, réis
(',.*..-»:Sr»(iÍ410; Delegacia Fiscal no Maranhão,

; 472:43lif3418; Delegacia Fiscal no Piauliy.
lli):i»_l$l)G0: Delegacia Fiscal no Ceará, réis"• fi20':803$619; Delegacia Fiscol uo Rio Grande

i elo Norle, 222:997$253; Delegacia Fiscal na
.Parahyba; 297:3»7$541: Delegacia Fiscal em

Com João de Morre- \ Pernambuco, 715:9208437: Delegacia Fiscal
.ias figuras familia- em Alagoas, 27(i:Sfilii59; Delegacia Fiscal em

res dos debates políticos ele Sergipe, debo- i Sergipe, 218:0381912: Delegacia Fiscal na Ba-
tes cn que a satyra adversária não o pou-lbia, 697:113$7!)9; Delegacia Fiscal co Espirito

pava l Santo,'201 í502|6B1j Delegacia Fiscal cm Sao

Dr. João Menezes

zcs dbsáppàrécê uma

róm, está continua-
inenlc em reviravoltas
ràdicncs. Na legislo-
tura seguinte nquellc
deputado!
ile nino ílcllos, era
remei tido poro a oppc-
SÍção, ile onde ossis-
tiú ao fallocimenlo rii
sou antigo chefe ; das
suas aspirações poli
ticos. Nessa attifúcli
veiu a morto sorprr»
cnilel-o.

A benção da imagem (fue foi cotiocattu

peio Sr. minislro da Justiça, acompanhar.-
rio S. Ex., além daquelle ocúlistn, o Dr.
Aloysio de Castro, dircclor do Faculdade,
o Dr. Rocha Vaz. vários professores, o Dr.
Mijtuel cie Carvalho c Srs. Leandro Martins
c: coronel Olegario Monteiro, rcspee.tiviimcn-
lc. provedor, mordomo e administrador do
hospital.

Reunidos, depois, 03 presentes, no iimphi-
theatro, o professor Aloy3Ío dé Costco to-
iiiou a palavra, fazendo, e*m rápido discurso,
ci histórico da clinica, tendo para o Or.
Abreu Fialho referencias as mais llsonjci-
ras.

Falou, em seguida, o acadêmico Lauro da
Si. e Silva, assomaudo, depois, .i tribuna o
professor Abreu Fialho. S. S., após agrade-
cer a presença do Sr. ministro da Jusliça c
dc sc referir ao progresso da nossa oculisti-

su imo? hospitaes que existem, aCcrescoiitou;| Allcgriih quc o menino sempre leve. aquillo.
alhures, eom a cxcelleucin que dclles dc- xá ZOna rural, essa doença chròiiica é n.ni-
ciinlam todos os visitantes. Dahi n necessi-1 ¦„ ciicontraria. Itapuziiilios c meniiiolus tem.

; os joelhos, cotovcllòs e oxillos o lixri esbran-
jilillçada, e saiigrciitn, so clles sc coçnin; Po-

ivin, não ádcanlri mandal-os embora, o pc
! tüi* tioniarias pelos poslos de Prophylaxia
j desprovidos, t'in pouco mais dc experiência
; profissional acóiisclhariá, anles, um exame'demorado, A sarna tem caracter de reeonhe-
j cimento; o não c dc sarna chronica que sol-' froni nossos pequenos patrícios volla e meia' privados da escola.

Um dos nossos dcrmatológislas especial!-
¦ sados, o Dr. Damoscçno Carvalho, acaba

de concluir observações dr. muilo inleress,' s,il),*e o "Psoriasir,", cuja causa, origem e
' tratamento exactos ainda 'piv o ocupam, •
: apaixotinin a seic.icia medica, inipoc.ionte. »
í pcitinuz. Parasitaria ou do desvios de mc-' tobolisino; querem outros que seja nint.
1 reacção cutânea não especifica; coinmuui ',

vnrios estados mórbidos.
Quanto ao tratamento, loca!mente, é in-

dicada a pomada do chrysobinn, o pjroga-
loi. ,o pçllidol, banhos sulfuròsòs, etc. Mo-
clavno, porém, é o cn.prcgo dos raios Ultra-
vir.leta quc o Dr. Domaseeii,*» Carvalho ei»-
pregou -duas vezes, nesta affccção.

Num caso, tratava-se dc Tinia mocinha.
! Uin) lhe foi enviado pdo Dr. Oscar Clark, »
; portadora desse mal, ein ambos os joelho?.
: Infelizmente mio sc chegou a uin resultado
i final, porque depois rie dezoito áppliciiçõcs,

í a fi.ici-.-iiU*. abandonou o tratamento, apesag
dc ter obtido algumas melhoras. _L:

No oulro caso, a qnc so. referem as pbo-
tographiris aqui estamparias, era porlariorii.,
tombem uma inoçoila, agora com predild.'

I eçáo cm ambos oa cotovellos, Ao fim ri*
trinta c seis applicaçõcs, teve. alta comp.le-
ta.rientc curada.

Pensou d Dr. Damasceno, apesar dest»
mais franco apoio nãn só rio director da I victoria. que o "Psoriasis" continua sendo
Faculdade, más lambem do governo. fuma nffcçsão rclielde, mesmo com esse trn-

,1'or ultimo, falou o Sr. ministro da Jus-1 tamonto, o. de localisação arbilrorio, o qu.
liea, que, rêferinilo-se ú allocuçõo do pro-1 mais perturba.

r Abreu Fialho, elogiou a synthose cpie

•m{

in, enfermaria do Dr. Abreu Fialho,

dade que. o orador sentiu de» solicitar a i
creação dos novas inslallações quc sc innu- "i
goraram, pedido que, disse, encontrou o /

p mesmo fizera dn reformo uo ensino, ae-
cresceiitando ser pensamento do governe
cou tri bit ir tonto quanlo seja possível para
sua realisação.

Terminaria esta primeiro parte da ecrimo-
nin; procedeu-se :'i cntlironisação do imagem
do Sagrado Coração de Jesus, num nicho
quo lhe foi destinado, no corredor da cn-
formaria, presidindo esse aeto os Rcvius.pa.
dres Carlos Fissandicr, que benzeu a imo-
gem, c Benjamin Frccli « Manoel 

"Vieira,

O "Psoriasis" lem como localisação pre-
fcrivcl o.s joelhos c os cotovellos; podendo.
.10 eni rela),Io, ler sede en, qualquer pari:
do corpo, laes. como: cabeça, face, palpc-
uras, tias faces palmar ou plantar, ele,
etc., e mesmo so generalisar conforme un:
caso que foi mostrado pelo Dr. Moreira dã
Fonseca ao Dr. Damasceno Carvalho,

E' mais commum nos mulheres, c só tem
o nome dc "mocacu*' quando alnca os
braços « pernas, nos cotovellos ou nos joe-
lhos,

. .»*..... „ J-.- A*. ni.i ,*-¦-"?*"-n



Ecos e Novidâdei*
•r~ma_ • • ¦*%+ t '» . «

f!hpg»r_ im [tr-ii.il. «Imilm dc poucos dlni.
fi vl.1*. dircclor ri_ emltíraeftn llnlluiiu, «im-
¦.'¦"iu esvidiir o pi.ibli mu d.i vhlu doa cole»
tu,, .nttrii ni'.. Serlu inútil tlU.r üa Im*

fiortniiÃln 
(I.M-U vlslln. ik.Ii. i5 fncll de nvn«

br as -.1.1 •'•"•»¦ -tu •« •¦••. d*...l. «iwa-iuM*
le alio iiin.i-loiii.rla pm.-du « esníii- M*
gura c I....I Ac-- uuclcün enloniflo. do i.ui.
fios ceniroi. n.rl.n... fluminense- o imult-*
íhií, >.ii-« .v loí*ill«i.*.wn l.inilliiiii vlnana
•In !ull_. A liuinl._--.8o,.Juliana, riurnui-
-imitiu, /.mnis, ie IV.-. einpli-.nin. nte. 1.1.. r.
•¦ ni obediência n pittJílloi noço.surlu. e n
crru orAcm. Vlnluim pnra o IlrasH os la-
cr.iii.i-. i4lMid;if. palns- cartas das outra»
«uo nqui io enci)i»riu'.ini. I). rormn im*
o. ItelisW-i não _o dWrlImlnm pulu» di*
versa. pror-Jo»---, q»0 podorlBnt ..cc.lcr.ir
uni.orn_ome.-ie o iuiao nratireuni OMltiç-
lido d. eitilg. acuo. quo »ni *-cm. estudando
as no*, a. piivi.hlllilndcs, verificando es mc*
Ih .res campos *]. ncçio o ..punindo »»tc ou*
de a fortuna pmíciii animar ;'u-* uons pro-
.l.sl.n_e_, oi'ganf.«r_, naturtlmento, a iai*
da sistemática <lu a.ricullotv:.. ortlsiua e
operários do v-arioi officios, sjuc oa dl.tri*
bnlrão em hiirnioui. oom a» ncwcísldado. ae
..ida mn dos Estados iirasllcir c¥.

Ao mesmo tempo nuo n uotlftia dn pro-
-.imn visita do vlee-t! .-.rim- i_c emi. roça-*
italiana nos «.fforeco tais perspectivas,
o encaminhamento tio uma .orlo correu*
te japoueM par" o Rrasil nos iUgSere
providencias opportuuas. Ai proftnüai dii-
-crença, de raça. do religião o ds Idioma e
os qualldad. i proliferas dos novos iminí-
yrante. bastariam para justificar «ma lei
cie defesa da unidade nacional, .ia tuntu_
vc«» depurada, Se w".o determinarmos o
dl-per. io dos nipposicos. deixando-.» or*
,. .uisadus em núcleos numeroso.., v. certo
•tu. orçaremos um problema lamentável pa-
ra um futuro próximo. Nos conhecemos "
<iue representam o» núcleo» allcmues ."
snl. Inasilmilavel-. cm virtude das ditTo-
rencatl tlhuicns o joclaes, aquelles »«*¦*¦¦}¦¦
? in... constituem problema» graves. t. ««-
r-ouces dias a noticia do que o governo :. -
f iu obrigado a fechar wcolas em Santa ca-
?.hnrliu. por motivo dos,professores nfio ço-uti-Curcm nw. unic.i palnvra do no:i_o idio-*
na Parece*no* «pie com os italianos L-i"
não acontece, ou, polo incnos não tem acon-

*0 
problema da unidade nacional deve _**-

tar sempre cm vista o ê para clle qne que-
ri-mos chamar as iittcnçuc., quando .se oi-
íereeem dou*, èn.c.os ;» scu respeito.

««•«»»»»«-».---_ % ^J-ti-J — Qunrh.-fo.rii. 22 th- Outubro tir H>2 3* rm mmmemem n_ i ¦ i maNHes ~. ¦ •*>¦__..*_ !,,,..__...,_>...,.. i***.»*_.-*«i_,_i*.a_*Jy»íirf_,«,._»«».., >.*»,._¦_.»_-.?.--.

,.ih honra da padroeira
do Estado (Io Pará

f -«•"¦"**. ¦N*jr"-*»rfr"*>*

«••sinuM fedas de Nossa Senho-
ra de Nazard.h na matriz do

Engenho Ve.ím
Promovida peln colônia nnnioui. ronll*

sn*is .. blindo, ... do corrente, As í* horni,na matriz dc S, Krnnclicn Xavier ilo IJn*
gsiihn Velho, ,i festa dc Nosnn S.nlinrn du
S'n_nrc!h, padroeiro dn IMui'... do Para.
bom como d« todos os ijuo su coiiiusram úvida do niisf.

A fcetn constará dc ml_sa soleinno, fn*
latido im !•'.•'.iiiijcllu*. o rtevmo. conexo Dr.
Prnuclflco Mao li..v,ü,

A conunissão promolara convida por nos*
ro Intcurmodlo todos rs homens dn mnr c
Iniloii et. pnraonsos nqui domlciliudos.

.—«.»>_—«¦ ¦
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A Câmara inicia a votação da. Ici orça*
mentario da Receita. .."._. i«

A emenda quc creu o imposto chamado
do eslstistka, teve parecer favorável. A esta
altura, quaudo SC sabo que ali su prevalecem
t.s pareceres da cominlssão d» finanças, con-
tra os quaes ninguém lula c cm favor dos
quaes se contam OS votos da maioria. q"*.vu
qne nio paga o esforço f*c estranhar os ex-
ugierns do fisco, escrevendo-se a respeito ua-
lüiellc novo tributo Comosesabe, o imposto
d* c.tatisticu constitue uma nova taxa de mil
rni-s sobre letras dc cambio, nolas promisso-, .
rias, etc'.O n"v,. tributo substituiu n IdÉa, P««---*« '>» •*''"-'¦•"•

aventada em projecto, dc entregar-se o mono-jqueno heroc immer..amcnte grande
poüo <ie formulas daqucllcs tilulos á ía.ri- *—«hfs»
cação t* venda pclo Thesouro; Vèrifica-se, en-
tretanto, <iue os financistas nacionaes insis-
i'-nv no mio v_so do impostos parallclos; pois
m nova l:.sa dc mil róis se accumulari ariíi v

Mal* vinte e quatro horas «.- «> publico po*
dera apreriar os processos de fazer fllm,
usado:, pela IVnrner Itros, a proiluetora
norte-americana, cognnminnda "Oh cla.slcos
da tela". Nos sete actos intitulado» "OB he-
roca das ruas" que o Progranima Matarnr/o
vac apresentar, amanhã, na tela do Riallo,
ha virdndrira intensidade dra.int.-ira a fazer
vibrar :i sen. ibilidado do ('.ipccti-dor, peran-
to a F*«_uraçs quc abale nm lar feliz, no
próprio momento em quo todos os de easa
fii-tfjam o nascimento do mroiino Deus.
Nessa oeeasião, qa.ii.rio a bala assa.slua

FAM SEWE m
Bmmmm

.-Excluído da.i pfeoosupa-
çõns do actual preai-

dente do S-Sísdo
Uma nota official

ARACAJU', ___ (v\,'A,) — O "Diiiiiu Offl-•-•Ini" puhll.M o K-guInl. Kticlloi ".Veste
momento não coglla o Sr. la-csldciile dulislnilo do effecluar neiihiiniu operação decrediio no pai» ou m> cslrnngclro. li' v-.r-
rindo quo uo começo dc . m governo, lendo•.uu vasto pro.ir.-imma iiilmliiIsU-iitlvo n na-INas-, no qual sa lr..luliim muliiorauirnloscujos eu .-ii rios ti!lrn..a»suvitui ns •fmi»iis or*
diuarins dn cuiuiinlu eslndunl, S.l-;;.. cn*
Irou, om cs»? objccllvo, cm cnlciidinicntos
com linuqueli'0» cm Londri-s c Nova York
para ns negociações. Por Ih. pnreccein dc-
ninaindnnicr.tc c.vrcsslvos os gravamos quccnlão os ni.*ivurins flnaiwulros nmericniips
o europeus Impunham, desistiu doa seus
propósitos.

Coin uma flscalisnção rigorosa da. rcnd.is
publicas, orientada cm liou hora por uma
política de córlcs syslomitlicòs em despesns
snmptunrlns c supérfluas <-, por outro lado,com o furto nitimndoi' riu produ.ção ilo
listado, <*oin a nltii llsonjelrn dos principaesgenero*.. Julgou-se o governo nmparndo pnraeffectuar os bciis projectos c cmja'chcndl-
menlo.. confiado apenas iros recursos resiil-
(antes dor. saldos orçamentários. Assim í
que o Dr. (irnccbn Cardoso poude cmn •;••-
gurnnçn firmai* n contrato com " notnvcl
engenheiro Saturnino dc llrlllo para n
lomodelação radical dos serviços ric nguas
c esgotos de Arncnjú ,os quaes, cru ric pro*sumir, envolvessem compromissos estrnor*
(lin;. rios

A ins'(i.iar.So da Ae?.üemia Bra- rhn
süoira de Sel-siícias Kiconcmi- í||5

casi Pci-icas o Sociaes

nn proxlmn ler.n*felrn< '.'l
.*) hnrns rin liirdi-, nn snlrto

O programam da sessão
solcmnc

ll-nlii. r-f..*.
dn corrente, a*
nnhro ilo Circulo Cnlliollcn, A run llmírigo
SIU.i ii. íl, ii sctsãn taloiiiiie de pusso >|.fs
Irlutn titulares effectivos dn Acnitvmln
llrasiíelra de ScIoiicIun Hconomlcas, Poli*
llens e Sociaes,

li Conselho Superior foi, hoje, Ineoi-po*
railo, uo palácio do Cnltclc, niim dc con*
vldnr o Sr. prcsblenlo dn lUpublIci p.tr.i
presidir n cerimonia de Insinuação desse In-
iitllutii de osludn dos pniblçinns lirnsilel*
ros. rio qunl S. lv... i proildenta do honra
perpetuo.u prugiMinmn d;\ sessão lolemne ó o se-«jniiili': in Aborliirn dns trabalhos pelo de*
cano c primeiro vlre-presldeiilc em exerci*
elo, Dr. Aiilonln 1'ellclo dos Santos; l>)
Discurso du saudação, nn noiiie do Conse*Um Superior, polo dcpütndn Francisco Cum-
P*>:.; ci Leitura dc umn exposição du motl-lvis d,i ncção dn Aeniléniln polo sccralitrlo i
geral condo Dr. NIcolAo Jos. Dcbaiic: di
Lollurn dc alguns nrligos dns eslntulos polo
primeiro sccrolarlo Dr. Alcehiti-.es Dela-'
mure: c) Discurso, em liomo rins sócios li-
lul.ire., p.;i(i Dr. Victor Viniinn; f. Discm-
so ric encerra niento pclo conde de Affonso
Celso.

ii Conselho Superior j.'i Iniciou a distri-
bulcão dc convites pnra u lolemnldndo dodin 28 rio corrcnlc .

f mm** ¦
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•A ESCOLA NORMAL E h DOOIE.
DADE DE PROFSSSÔAESregistos ds

jarisprudeRcia
**mm*V*m*m*mf* *

Em torno as duvidas de
urn contrato

_»i _._¦_¦_» • m* • *--<~*

Onilc hc cila ;i historia do
moinho

Itetre-mu. lu-lo, dn Uuropa, n bordo do
Imiitalliiiill.» nllemilo "Anlonlo Dclíino". o
Hr. liiinili.ilril Poiil.ilulin, director nresldon-
to da "llcvl.iii do Supremo Tribunal". Ten-
do em vistn os acontecimentos i|ue so vcrlil*

laiiini durante n sua

VI. EB FUfl...
"...ello ..rii para ti uma segunda miie:"K com esta phruse ric . upremo sacrifício, afascinante bailarina entregava o lilho quorl*rio á rival i,uo lhe roubara • homem pqrlPanhn lovnntnda contr

nusencln, em lonio
di ..sa in.llliilçi.o juri*
dica, convenclonamor)
inllcllar do s. S. uj*
caiou. palavras ro_|i.ol-
Innlcu ho dclintldii no*
Miiiijit.i. uu Camnra c
csncclnlmento nn cun*
mi ...ão dc finanças. A
custo conscEtiluios
obii-r do llr. Ilum*
holdl Kontninhn ns ra-
pldus conceitos ubiii-
\o, pois quc to adiava
clle cercado de üm
va.lo circulo de emi-
gos quc lhe lòin apre-
sentar, o á sua IJxmo.
fninllln, os votos dc
boas vindas. A' nosM
primeira lhÍcrpell.i.8oí
S. s. atalhou, desde
logo, que lhe niio se-
rin possível acqiiiesccr

:os desejos da A NOlTJi, uiha vez que des-
onhecln aindn oi csncios dclolhes dn cam*

i "Hcvista do Sn

O quc vac scr a vcspcral d.
aaianliã

Ks>;« novel íO.Iednd.. ijuc J4 «c .ac n.i.
pondo pelo nrn-traninin cívico iiiis -li eittn»
ivIndo, t*i'iili'nri uniniibã, i|uliiln-f{l:*_, )%
I horas, mi Suclídudò de Autor..- lii__!.«ÍJ
. fiieiilro Jo.Vi Caetano} uma -espera! (|ü.
proin.lto rer .. ivllcn.!! e vau oliedecer so
..Ktil.it. piograinuiai

I, S.vui|,'iiiiiiii di "fiiisrany , palas r,',\-,.
mtias Sylvin i..iur> e C.-llíu Mendes P.i.i.
rni II. uoneiilvês Dins --• Urge o Irmpo tn.
clfntlvn), senhoriln M«ila Lcopoldiiií. l.iü.i
Dralidiloi III. 1'onlourn .Nnvli-* — Purailiri*
ics frvcllntlvo), pi In wnlioilln Alnicid.-uivi
Sánlos Silvnj !"f'. jjar.nroia (pianoi, li.i,*
rlqiid Oiwald, poln scnliurlLi Maria K'td>)xl_
Camargo do Naoclmontoi V. ol.ivo llüne —
Cyelo (cecllnllvo), senliorlln Mnrii Ilrttüú
Leme Iroposi VI. Leunor P(t<ndn * - 1'. rm;,-.
brn (1'ícltnllvo), ;•< la MMihnriln Agl.iyi.'..
N.is-.iFi-ii; VII. I.uliip') ••- Sçenns russas .
Üiioi, senhoriln Z.*lin iMnlicl Pragosnj Viu,
n) Prece — .'runcls-w llvnga: ln ;>.*.-.- t
—- Aiidoti Mllnnea (canlo), pela S.*a, .'
rin dc Lourdes V.i.llm liallhazar dn St:*
LX. Seliitmauii • (íreundluiii ;,nr.'.-i), ! ,
Josú VáÍH_iii -'•• Palestrei, prin Ur. A'frnii
BaHIiasnr d.i Silveira,

A entrado c franca e ii3o ha convites . .
pcclncs, sendo a mesma feita pela Avcui-l.
Passos.

1 PANN0B.Cii.VV08, ItUGAS, ETC. 7 }
.CREME DE CERA PURIFICADO

M*tirlf!-ri Wíu Crenrri)
ir!ltl|i|Htimt||IMIl.lllli;niM'l'.'.'HI|iillil.''ii'J

Dr. Ilttntboldt Fon
tainha

emoclannnles rio "Mulher contra mulher'', a
mnraWlhusn próducçAo com a esriilptural

. ¦ • , •••"¦ Compson quc <? Prog, Matarazso fa_A' vista rio osposlo, carece dc fundamento, «xblhlr bolo un PARISIENSE
porlnnto, a noticia ric que o governo sergi- j
pano estA culnbolando cnlcndimcnlos pnrn
um oinprostimo no estrangeiro, como erra-

iiiicm ella vivia. premo Triliiinal", c mesmo porque sc acha»
Eis nma dn» multas sccnns hrllis.imas »! v>i entregue, á captivnntc bondade o ii ulinln.1

gcnei-osldado dos prosados amigo., que ..11 sc
reuniram pnrn rcccbcl-o, com aquelle cxng-

rodo carinho, dc que crânios testemunho.

pr o-Ira para sempre papae, c que sc apprr
hendo bem ns vantagens da sü edac.çfio do. (Inincnl. so disso ircssn cnpilul, tendo siuo
filhos e da*) princípios que devem constituir,! c«*' assumplo excluído rias prcoccupaçõcs

... _."•_,¦:_.,.._. ! rio «ictiiiil presidente,por assim dizer, a br.se da familia. O peque-. ¦ mem* '
no Miekry Calabau assumirú, do aüora ern P*mmmm*amm*m*m**^m*S*XSS*Tm*K^ I
deante, a tesponsabiliilndo da casa. Mamãe'
ã os «vmlnlio. pcqoenino.s niio sentirão a
falta do br*.© do velho Calabar. I

A luta desso menino poln vida iiou revê-
ie» quo soffre para entregar J Jiisllçn o an-
tor da sua orphandari. é uma das melhores

Vá ver, leitor, esse pc-
csa

, ..an perca e..:i num obra prima da cinc-iiiat(ivr;i|)liia que, entro um milhão ric rousss
hellu.. Ibo apresenta um desfecho inteira-
mente fora rio rommiim no» fllms nmerlea-
nos. "'it

mmm* f-

PENHOREvS?...
nova i:-.xd uc uni •--«» *->o _*v*_._.»»s»-»»-« »-- -A .- -, ._ _,
lios já estipulados. O encarecimento de i jVJePOr JUPO •_*? {ViaiOr Offcrta

titules provoenrá embaraços no giro comineM .;.
ciai o conseqüentes providencias para fusir
aos seus castigos. Só uma explicação a res.
peito ria utilidade da estatística, daqucllcs
títulos, justificaria a nova exij-encia fiscal.
.I.to não se ícz c não sc fará por impossível.
Apenas a alicia de engordar os mitnniictaes
da receita sc apresenta cemo justificando
b novo appello nos contribuintes. E & isto
que impressiona m_l no caso.

EMPENHAR?
¦*> CASA GONTHIER
4". P.UA LUIZ I)E CAMÕES 17

Empresta o VALOR REAL
uniu ini»- .imni'i__«.._iji

~—-C-fl. rn-—¦ • -

Como insistíssemos, porém, S. S. replicou:— A obra (juc o Dr. Muritlo Pontninlin c
eu estamos emprclicndcndo com tamanho
ardor patriótico, indiscutivelmente represen-
tn uma exuberante couqulstu pnra os altos
interessei du Justiça brasileira, ol.m do Im-
primir crficicncin pratica u sulutnr preceitocoiistiiii.inii.il. iissn li.i sido a opinião geralric toda iniprensn do paiz, que nos cinfortn
com scu desinteressado e valoroso apoio; hn
sido essa a opinião honrosa dc toifn mugls-
trntura, quer federal, quer dos listadas, ap-

i ploudindo, unlsonnniciite, ur, nossas iricas' Jiiriiiis, que o Poder Legislativo corporificotl
cm succcssivns leis invioláveis, já obedeceu-
do nos iinpulios dc sua sabia orientação, jáicudiiido us determinações d.i nossa magna

TUBO ESTÁ BEM,
ACABA BEM

A dona destei lindei: olho. quo cstncs ven-

"Jornal ds Conunarcio"
de S. PaÉ

I-.-rnptorio c agencia — Avenida Rio üraii-co, 131, 1" andar. Phone N. 71l!l. Hio.*¦ *e*m .

A chegada de um industrial |5S
allemão ao Rio

Procedente da Alicinanlia, chegou a eslacapital, pelo "Antônio Delfino!', o industrialjcom .i "Rcvlsln rii Supremo Tribunal"?al.cmao Sr._IIcrnionii Hormung, director da| — Xa realidade, u meu amigo formula uma
;lrogross Companhia Sul Americana", deipergiinln difficil de sei* respondida. No cm-

por i .so mesmo c porque c.ibe co
poder legislativo responsabilidade expressa
em tão grandiosas rèall.nções, como sc cx-
plicii, Dr. Pontalniui, que nindn hoje éllcdiscuta n legalidade doa contratos contriiidõü

Wl-«VMb

Lembre-se!
Ventre-Livre t o M.ih.*
Rcmcdio para fratat* Prisão d. Ven-
tre, » Inflamação ria Mucosa cio
Eátomaso, Vontade Exagerada ds
Beber Água, Vômitos causados p.,1.
Indigestao, Arrotos, Gaíes, Dores,
Colicas, Fermentííf<es e Pc_o no
Estômago, Dores, Coücas e Infla*
mação Intestinal causada p.'__ Ma«
Cerias Pútridas e Tóxicas dyntro do:
Intc-tinos. Dore?, Colicas r.o Figadc
e Hemorroidas causadas pela PriíSr.
do Ventre I

use Ventre- Livre!
•flWOIBM-f

_-_;«*,»—. -

¥ Pí**a.í_ fiüfirA lul, UU V ü-lfírlivo .; • " — i „* ,.'-'—" —-•*•• • »»" »iu-ii-buu , uuii.-.huhim huiiui ul- m*i- rcspciiaioa. ao ein-
>:Uülllr. H-íiitfl ii Sventda Passos 11 *:* •* cra "mR P-*tuna 

rU'-'anU^•***»' 't«c pos-! I-crlim, qui. vem tratar dc dar um mnior des- tanto en aolio que exisla cm tudo isso um
+.M+^.s..;.,---.e..-.s.^-:/XJ:!ZJ.c:.Òy.:-:e*-.s.^ mia; a"°'i,r dlsf:o* um coração temo. Dahi envolvimento as industrias quc, no lirasil,ilamentável equivoco, decorrente ric informa-_-L_-l-^-].W_-'-,*...'. resultou (*uo .e deixou prender polo amor j temjA estabelecidas. jções tendenciosas, addiwidas permite o ii-
Homenagem ;io presulôntc vcitt!lon,'M'

__,,. •...)'•-... - _, -. J_, -visiavjF HIUU .ii.lilul|'..,i. IKMIUIIJ, U**.Os pareceres da commissão de finanças da Jho. flo (-*0Ilgrcsso das Municipalidadr,.*iTT)nra são riiclatori.us. Por isso mesmo so ••• -•
queremos registar a nossa estranhesa e ac-
ccníuar que não nos sorpr.hcndc-ão ns con-
sequcnclaa deploráveis desse critério erro-
neo o inflexivclmcnte seguida ali.

t!i> Congresso das Mu-
nicipalidades

Tendo sido encerrados, hontem, os traba-
cs, que

sc reuniu cm Nictheroy, todos os membros
qnizeram prestar uma homenagem ao Dr.
Arnaldo Tavares, que presidiu os trabalhosdo referido Congresso, offcrccendo-llic um
banquete, quc sc realisou. hoje, rio Hotei
Balneário rio Sacco ric S. Francisco.-— . i. tmm—

Dr. EF-.-2l_i.ta Ling-Vias orinarias. (veno.
vcas c cirúrgicas) llaio:*. X. Labor. t>. José 81. j
..____— ».-wms» ' •—— i

Drs, I/Ionra Brasil &, Gabriel de An- \
Òrads — Oculistas — uruguayana, b7. ,

¦ --.,,. - __-._-^^-^-^.--..^>-*-*]_>fc>j»-'" ¦ I ._»_-—¦ ¦ —. --. ¦—,.,. ¦ .

.Dr. Edgar Abrantea. Tratam-Tubcrcnloso ,
£-e!o Pneumothorax. Largo Carioca, 18, 3 as 4. •
—_, i .i.i . mem* ¦*»-——¦ ______

JDr Rcynaldo de Aragão, Clinica se-1 *t*»a_5»_____K__xj______3_íi*^^
nhoras. t. Carioca, 13. 1 ás 3, 2". -i" o C». 11 CASA LAiMARQUÍ

Casamentos
Ternos de caaara ou dc

fraque, obra excepcional-
mente artístico, para casa-
mentos aristocráticos. Na
Guanabara. 11. Carioca, 54.

*a%m-

(jucm i:i roubar. Desso amor
muito naturalmente, a _u_ iPircneração

jf,';j?>-~\<it ¦;•"..-¦

Í!,.<;-Vf.- _ •' •• **>• *

TÍSít*.'.:i>M..*r*.^_t^',.4-:--
^^«»i___^_S__.

m
$ÈÊ'

Kis o lhenia do bclllsslmo fllm Paramount
DR PSDRO CAENEÍRO - Porteiro. ;?CamblO 30 melhor DreCO (ia PraÇaS «íno <• CTNEMA AVENIDA TEM HOJE noa
mo-., internas. Coa^sTOras. S. José. 18. I M. -^ nr;mc „ __ N ^ _ | ^C^^Om^èi^St^S
DÊTTliÔrrA^^^ DOUOIHY 

DAL10N na protngo*
DE. J. líIOTTA — c""1 pratica hosp. Eu-
ropu. Pelle e syphiiis. Assoiubléa ,"i8, -i ás fl.

Clinica medica.
H cm dcaute.

—* ¦¦* *.*f*.*fr<ft~-' ¦»¦ —

DR. OSCAR CLARK. - CI)
11. llepublica do Peru ."1b, das .

R5ALT0
—Ff »*?.

Or. Casiro hm]o áSSS,
Hospital Evangélico. Phone Villa 22C1.
••I ... i-SOÇF» f i„ ,,, ,,

O futura presidanfe de Minas e
o interventor federai no

Amazonas chegaram
ao'Acham-se. nesta capital, onde chegaram

hoje, procedentes rio Bello Horizonte, os
Drs. Fernando Mello Vianna, futuro prcsl- do anno próximodente Ao Estado de Minas Geraes, e o Dr. '
Alfredo Sá, interventor no Amazonas.

O Dr. Mello Vianna veiu acompanhado
de sua Exma. familia.

O Dr. Alfredo Sá trouxe em sua com-
panhia o seu assistente militar.

Durante o desembarque dos viajantes to-
oou uma banda de musica da ílrigada Po-
licial, tendo comparecido á gare, além dos
representantes do Sr. presidente da llcpu-
blica, ministros dc. Estado, muitos senado-
res e deputados, grande numero de fami-
lias, altos funecionarios da Republica e re-
presentantes da imprensa.

mmm

¦*4_ssa»i__OT'a_ri»';a_!^

SA 1*0N'E TÍ.S~Ê '
PERFUMAMAS PINAS

—- ¦ t*a> f
O governo italiano examina
o programma da próxima

Conferência do Des-
armamento

ROMA, 22 (U. P.) — O presidente do Con-
selho dc Ministros, Sr. Mussolini, convocou
para uma reunião no palácio Chigi os ini-
niatros da Guerra e da Marinha e os altos
funecionarios desses ministérios, assim como
os delegados italianos junto á I.iga rias Na-
ções, afim de cxaminnr um projecto de pro-
gramnia dos trabalhos da Conferência rie
desarmamento, a rcalisar-se no me;: dc junho

A necessidade de associações re-
ügiosas para homens

Conferências episcopaes em
Copacabana

Nos próximos dias 23, 21 e 25, ás 3 1|'J
horas da noite, o acatado orador sacro
D. Beivídicto Alves dc Souza, bispo do lis-
pirito Santo, falará na matriz de Co-paca-'bana, á praça Scrzedcllo Corria, sobro a
necessidade do associações religiosas parahomens, que, certo, affluirão de todas as
paroehias para ouvir aquelle ornamento da
tribuna sagrada.• ¦ ¦ - ¦ i mmm* ¦.
DR. THEOPHILO DE ALMEIDA -
Cons. r. Urognayana 21. 2"*, 4", 6", ás 4 h. t.
n.sid. Hotel Suisso. Gloria. H. M. 1373.

. . rnjem* .—
Quanto a pressão ao eon-

trabando tem custado
aos Estados Unidos

WASHINGTON, 22 (U. P.) — O departa-
mento encarregado da execução da lei du pro-
hibição informou que, até agora, o cumpri-
mento dessa lei custou u vida dc trinta e
acto agentes federaes e cincoenta milhões
cento e cincoenta mil dollares, além de ses-
senta contrabandistas mortos pelos agentes
federaes e guarda-costas. O numero de mor-
tos elevo-se ao duplo on ao triplo se se con-
tar a seção repressiva pelos funecionarios
estaduaes, municipaes e districtaes.

tmm
llfll livra tinví. Elementos de Pediatriauni iivru uuvu _ pclo rrof w. ^^
trad. do Dr. Martinho da Rocha Júnior.
Livraria Leito Ribeiro e Livr. Alves — Rio

Dr. Martinho da Rocha Jor (,-l0lei'
lias dacreanças). Medico pela Universidacie de Ber-

lim, docente de clinica pediatrica. Cons :
rua 7 de Sct. 73. T. N. 1391. Res. Praia d»
Botafogo, 462. Tel. S. 3045,

PARA O CABELLO
LOÇÃO"BELLA CÔR"

BH__B_BH_nBBn-BHHI

AiND.-i NADA APUROU A POLÍCIA
ÍUIZDEFORANA

JUIZDE FO-RA (Minas), T2 (Serviço es-

Aguardaram a chegada do Sr. Hormung,! lustre c integro "leader'' dc 
"Pernambuco",

íiqui. <-i seus representantes, Srs. Leonardo aliás amigo hilii e em cujo escriptorio pratl-W. Lacbs c A, G. Mitjnnsj o secretario da quei. logo após formado, o? meus primeirosMimara tie Commercio Argcnlinn, Sr. Enrique passos na advocacia. B* irrctorqulvcl que. sciloiiroltin e o Sr. Ernesto Jorge Oca. .o Congresso Nacional ousasse negar as suasApôs curta permanência no Ilio, o director leis. teria, "ipso faclo", decretado a sua«iagi*anae-einpresa industrial germânica cm-'própria fallencia e estabelecido a peor dnr.prelienricra uniii visita n vario., estados bra- uiiiirchias constitucionaes dentro do nossosileiros, afim dc scientificar-se pcssoalmcn- reginicn. A capacidade ihlellcctual rio nossote rias riquezas qne encerra o solo pátrio, as- brilhante corpo legislativo está,sim comei da-i possibilidades c do valor das ma ric qualquer increpação, pois que sonhe
T..m- T 

-s- * sempro defender, com desanda IntrCpidez.
r... ,Sr. 

"i 
ri "íi0 t'm nosso pa!Z' se" ° S(*u incomporavel patrimônio moral o in-

í ,n nn*,l l.f"*"*,'? 
llo™mnZ l"'.n n A»*- ridico. Os abjcctos diffar.iiidorcs de todas

,. ô r,rd i,, 
¦!í,lnliP°'' B"e",0S Air.«*,Ro* «s obras de benemorencia, quanto á nossa,sario, f.ordoba, Mendoza eoutrasycidadcs. procurando illudir a boa f. dc alguns dignos

T___»*_**^__T¥f'»£*fr_^^ dil C-*--*-1™ (!os Deputado..,
-r_l£LÍ.nli\ FICO3- I* ":,a os t-*».1»-0**. c* s-* <*s tivermos, o:

Em commemcrapo a aa?a {::i
emíts.t*íp.:ç.ilo' p'ú\m de

A data rie 21 de outubro nssignnla a ps.*
sagem dc mais uiii onuivcrshyio clíi cm.*.:;-
cipaçúo política dc Sergipe e. coniuicuio-
rimou lc. ácnnteciniciilo, o Centro ,Si".*.;ii'a-
no levará a cffeilo, depois dc amanhã, mui
sessão cívica, seguida do pequeno concer-
to, no -iiião nobre do Cenlro Paulista, .i
praça Tirndenlcs, u. 10, 2-> andar,

O inicio da comnicmoraçiin será !¦.<, H 1|2
horas da noite, sendo convidados pnrãl «•>-
slstil-a os sócios rio Centro, o colônia '.".*•
gipaiiíi aqui domiciliada o todos quiBUa"?r._ ii?.?-** desejarem cohlriiniir com r.ua presença :4.
ra o mnior brUhunli. mo da corlihbníi.'.-.V.*'

DK ME ilAH•_.< t..*.o _.-.... .

ns mar*
havemos dc invariavelmente esmagar, com:
a forca inatacável da nossa soberania mo- '¦

p-il ri-ira o,. .'-'• I-õmbro-me de que Acerca rie novenln1...11 pjra_au. (]mS| visitando os soberbos a eiicantudorcs.
parques de Potsdnm, vira nttcstanrio a su-
premncin rin lei c do direito, ainda plantadoá esquerda do Castello de Saiissouci, o cc-
lebre moinho contra o qual investira a por-tentosn vonluide dc Frederico, o fíraiide.

trai ÍM. e 4196.

que envolve o cnso rio cadáver ric creança , t._,~ ¦ '* 2118 __*encontrado no quintal rie uma casa da rua nB RIIPÍ.I /III r-iamniÃ 'São João, nesta cidade.
O medico legista, após o exame compcleii-

te, declarou que a creança havia nascidomorta.
Os commentarios em torno desse faclo'continuam sendo os mais desencontrados pus-siveis.

Cuidado oom os olhos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não se deve comprar óculos ou pince-nez sem primeiro fazer examinar a vista. O
unico estabelecimento que possue um gabi-netc medico oculista para esse fim, sera
nada cobrar, 6 A Óptica, ma da Quitanda,esquina da rua Buenos Aires.

tn*DONATIVO PARA A JO-
VEN THEREZA DE

JESUS
Um nnorjvmo nos enviou, para soecorrer

a joven Thereza de Jesus das Neves, ura do-
nativo de 5.000.

tmmNao pense¦¦¦
Adquira com vantagens LINDOS

MOVEIS
Le HEobilier

41, Rua Uruguayana
A vista pelos MENORES PRE*

ÇOS e uarcellndnmente com JUROS
BANCÁRIOS.

mn*"GUARDA-MOVEIS"
(hob o pítrocimo do indust u! Leandro Martin*-Chamados : Ourives. 41. T. N. 1500

A União Beneficente dos Chauf-
feurs vae ter nova admi-

nistração
Estií marcada para amanhã, ás 8 liorasda noite, a rcalisação da _sscm_>l_a gcrnlem que a actual directoria da UniSo Benc-ficente dos "Chau.ffeurs" do Rio de Janei-

ro, quo então termina o mandato, apresen-
tara o seu relatório, fazendo-se também
nessa oeeasião a escolha tios mesarios, sob
cuja direeção serão procedidas, rro dia sc-
{,'uintc, as eleições para a nova adminis-
tração.

Esse pleito promcttc ser renhido, por isso
que são tres as chapas de candidatos, torins
.lias diffcrcntes e contando cada qual com
elevado numero de votantes. *

¦¦¦¦¦¦¦—¦¦' »—<BCfr^ ¦-

CASACOLOMBO
onde se vestem todas
as creanças do Brasil.

f mernm 

Câmaras de nr de todas
cas. Acccssorio.- em
totnovds, completo soilimento. Pre
cos sem competência. Eapccialidá*
des de FORD.

MOREIRA LAND & Cia., sueces*
sorer. de Moreira l.raga & Cia., Rua <-'()''*° houvesse i*.ii_cs cm Berlim, continua
Evarislo da Veiga 24. Pliònés Cèií* 'i"c'>'' loseo I"0'"*'0 *''" •*«''"¦• « entrelaça-"'" .do de eras, altivamente erguido c symboli-sando, através, o tempo, a victoria fatal d.)

| direito sobe.: ri forçu. .Assim deverá scr, s;-riassim cnm todas ns obras nieritòvias (|iie vi-snm os alevantados fins patrióticos quc a'nossa visa. Como lambem ha juizes o lc-
gislaçlorcs no Rrasil, -escudada lias leis q-.iea constituíram e nos intangíveis direitos quea defendem, a "Revista do Supremo Tribu-nal". ficará plantada n beira mnr, nn pontario Calabouço' desfraldando a bandeira riosseus ideaes c atlestanrio aos vindouros aniajestáde imperturbável ria lei c do direito,contra ns grandes . pequenos I-Ycri-.-ri.os.
Eis como posso acuriir. apressadamente úfidalga goulile/ii da A NOITE. Ncsle iristati-te, não mc seria licito estornar, referente-mento an esquisito apreço que todos os pai-zes do Velho continente dispensai.), com li-

V Ourives, õ — terças, quinlas c snb
à dos. ile 1 ;is .'• horiis. .Vffonüo ''cima,
•J segundas o -exias. de 1 ás ,'! horas.

ZANUBÍA SABONl-TE FINO.
OirCTÒ

*c_*_j6*— * * —
EI Al

W-Sjpwegai Gsm urgessia, a
J.3-ila'deA.!stesí-f->ís9

$W dlàirièio

Dr. João Coimbra í,11:"1'^." &™1-Viíis
Lnnarias. Cura ra-

DR. NICOLAU CIANCIO
Assembléa 52—n. Aurca, .12—Tel. 321 C.

0 presidente da .íuíitn ric
lilar rio 15° districto p,-.;iemédio, o compai-ecimento
.l.i iiicsii!.-! iuiiln, nn '!-.
sorteado Nelson de A'.jih-

por
ur;

c.-Tlu

SB« contra o barii._io de
uma fabrica

A propósito da local quc a A NOITE pu-bltcou sob o titulo acima, a "Sociedade dclecidos Manchcster", dirigiu-nos uma cnr-ta contestando ns informações que a res-peito nos trouxeram, declarando que min- beraÜdade, ii causa da jurisprudência .;-s
g-gg^ 

scus tnibalho., alem dus | respectivo. Iribunaes "que i a 
'lei 

no listado

CMm% 
e-r

A '*.•'

f

DIANA
A ACUA DF. COLÔNIA PltEI-ERIDA

PELA ELITE•mme*-

LOÇÃO INDIANA
TIBA MANCHAS, ESPINHAS IJ DA ALVUítA A CUTIS.
-•onnula do Prof. Sarmento Barata, d*iI*'ac. de Medicina de P. Alegre j
Dep- Araújo Freitas C, flodolpho Hess cL,«««--WBK_4V__ií_3^^

de sua própria applicação dynainica, prole-
gehdo Iodos os direitos contra a anurcíiia
dos interesses' que se disputam e '.nraiitlndó
u estabilidade das inslituiçíies políticas.E quc nos diz .*i respeito da suu viait.ma bordo '.'

Com mnilo agrado cn lhe replico nf-firmando que encontrei a bordo do "Anln-
nio Delfino" uma distiiicla sociedade con-stitniria principalmòiito dos nossos
do Prata e de a"
nha familia

irmuos
temaes aos qunes ou e mi-muito ogradecemos a pródiga-lidado das gentilezas com nue nos cumu-iarnm. Viajava a bordo o Sr. Antônio Del-tino, patrono do transatlântico ulienião, -

cuja fidalguiii c a de sua ' 
'

inilin, rei

Ai! » in}4 IMÍJm
CÂSÂCGLWBO

*—«.-S_* <*3f J_n"F—c ¦—¦—

Doutor pela Faculdade
Igum e a de sua muito firnciosa fa- r\p- ?Jrii?*"nr'!'.« Tr7r*r\-nr\mu_-. » _^ ,. ,„„-;-, ,,.,-  • •-¦••*° :>s "linhas respe tosas hoinciia- Ul- ^¦wlCilCldS E^COYlOUll-

F L 0 DA'S' I'AS!BB-ns- Tnmb<!»- foi n-on companheiro oIi TECIDOS PINOS

ÁGUA ¥\UM tintura ideal paracabcllo o barba. Naspertumanas, pharmacias c drogarias.
mmm

MÃES E FILHAS EM LUTA 2
¦ *m m tm .

0 caso no 16° districto
Foi na rua Barão de São Francisco Filho,

próximo ii rua Torres Homem, quo se desen-

"0 Hospital"
Jbntrou em circulação o numero sete, des-te anuo, da n.iilorlsnda publicação merisulde medicina e sciencias affins "O Hospital"

que tem como redactoros os Srs. professorltocha Vaz c !)r. Lopes Rodrigues, e secreta-rios os professores l-aiistino Esposei e Aus-tresegilo I-.ilho. A còllaboraçüo, como se vêdo seguinte snmmario, é dc escolha entre asnossas competências médicas:
Pi-ofl-. Esposei o-.-Drs. H. Chagas Doria,

,>.,'*,.' -  G* 5,ot,a Rezende e Luiz Carvailial — li-.-rolou, a sçeiia. Encontrando-se ai 1). Maria ploraçiio do canal raqueario pelas hieccões.losç Coutinho com a menor Luzia Franeisca de óleo iodado, segundo a l.clinica d. Si-Barbosa, por motivos insignificantes trava-1 card Forastier c Loplnhe* Dr \iir.lin nóram-sc de razões, cinpcnhando-se ambas cm mihgos — Ihlcrdicção infusla'* 'Dr n™»,luta corporal. Em pouco nppareciam também ceno Carvalho — ÜUraviolètníheraiíliV «ndonas Franeisca Queiroz Coiitinlio e Anuu "-•"•'—'-• '•- '-" - • '
Gonçalves, mães, respectivamente, das con-
tendoras, entrando tamliem na lula. Assim
ficaram por alguns minutos mais .aquclla:
famílias, que residem nas casas ns. 241 i
235 da rua Torres Homem, indo depois par;a delegacia rio 1G° districto onde o caso fo
resolvido.

mem*

EPHELICIDA
Nome registado

Loção contra as manchas da pelle, pannoso sardas. Uso externo. Depositário: O. F.
Soares & Cia., fl. Ce!. Figueira rie Mello, 390.
Ilio de Janeiro.

eos
JUDITH MOURA

Ex-primeira do Au Pulais Royal. Avisa -is
suas distinetas fregiiczas c amigas que abriu
seu atclicr á Avenida Hio Branco n. 177
loja.

Em frente ao Hotel Avenida 

o.s -
ceno Carvalho
Psoriasis; Dr. .Icffcrson de 

'ü;iiio.'*Z. -,'c-
ditaçoes sobre a medicina :Gabriel Antunes— Conversas médicas- Analyscs, Notas me-dicas, c secção informativa.

Nesta edição do "O Hospital" encon-
tram-se, num estudo do Dr. Daníasccn. Car-valho, os subsídios e conclusões scienliti-
cas que servem de motivo a uma nota edl-
torial publicada cm outro logar ria A NOI-

tinet. dicollega Mendes, acatado causídico ar-
gciitiuo rio Collegio dc Advogados de Bue-nos Aires.

Esta'
->—¦_«___.

completa
sua

cosínna

Syphiiis í
LIPO-HYDRARGYRO
Injecções indolores sem analgésico

intra musculares.
Creação do Dr. Vital Brazil

wà Colombo
esr- . ,

Manteiga "Tupy^,^; Es. já cxpet-I*
. ., tou? Puro Creme.Unico deposito : Ouvidor, 52.

EU :-IZ A IIARBÁ ESTA MANHÃ
L'MA GILLETTE. E VOCfi .

_OM

Modas
MODELOS DE PARIS

„ 
Novas Collecções de Vestidos «araBa,Iç, lheatroc Visitai,. Elégín,^Vestidos para L„,o. Últimos llodc*los de Çhapcos, L.ngcrie fina, Bolsas

cas de Buenos Aires
MONTKVlI)i.O. 2'_ (A. A.) - Parte bre*

vemente para Buenos Aires, afim do recebei'
o agradecer o titulo dc Doutor "lionpris ciu*
sa" quc lhe foi concedido pela Facilidade (ís
Sciencias Econômicas daquella capital, o Dr.
Ricardo Vecinos, ministro da Fazenda, eni
attencão aos seus trabalhos publicados so-
bre economias e finanças;
__, ¦-.- ... . ¦ *•—•**)-9S»»—f-— ¦¦-*—-«

Falleceu o novellista hes>-
panhol A3*.dres B!ar.ço

MADRID. __ (Q. Y\) ~ Falleceu o neve*lista c critico Andrcs Gonziilez Blanco, pri*
t ircnÀ.* .oc-'*'0 ''"' IHferatüra rio Alciieò.LISBOA _•> (A. A.) - A imprensa cies*ta capital, noticiando o fallecinionlo, ein•jalamanca, do osci-iptór hespanhol D. An*ires (jonzalcz Blanco, trariticlor rin Litcra.i ra Portugueza, faz o seu necrológio, pu-iJiicando a suii liiortrapíiia e enaltcceiuio asua personalidade literária c a sua influon-

l'.*- »" meio intellectual;
-vtmit—: -

~ •—«**>_!-—I —

Ur. ll. fino Multa, cspcéiálisu
e dcscnbridoi* do especifico.
Ilua S. .losé SS. Hio.

Recebeu uma carga de chi»».»
no rosto _

A Assistência prestou sn;.*orro? a !'•
Thereza Marques, de 10 nnnos, casada, resi-dente a rua Pan!;, Iirito n." 12, por aprósen*tar a mesma ferimentos no rosto. Depois(tos curativos. D. Thereza declarou ter re.v-
nido. em sua residência, casualmente, um<carga de chumbo despedida por um. espia-
Carda.

iS-i

-V«-__•___
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^JüM^Wi.Vi INfOKMA^dHS^
«or RAPI6A5 c minuciosas'" vR

NOITE
iSt-s^DBTOt)^ ft REPORTAGEM
llr^t/j*-, da "a ¦*•""• c

rn

na

mmm

In
(.on) ('.-1117.011 at-...;.-, violon-

< ;n.;it*nl<". o ^.iblnctc
trabalhista

LONDIIUS, 'JU (Hnillo-lliivii*.! ¦ A im-
rciiía publica, uu Integra, •

RÉÍBÉ-ArinoniaclÃliniA O ASSASSÍNIO DATO HRRDEIRO DOTHRQNQ ITA-T A C*míiV_
íllilIllUS SRAFVANS LIANO GHEOOÜ A SPEZZIA La,,m,a

sessão
milírares

discurso de
¦^jÊmmmmiimmwmmmmmvviwÊmÊWB** __> ¦ ¦-**•*'_—mt___

Novtie viiiiiiij{,'ti^ iio-t (|ui. (Icfontlcrani
o gov.,_'uo

Fui aproetilndo, lin.lv, j láiiuiirn, o seguiu.
lc projecioi"Cl CoiiHro-So Nacional decreta:

Art. 1" •— Uns inlliiiiro*. i|iu*, vm il.fcsii
dn ordem IcüuI, -o iuiilill.Miriim para o ser-
viço nellvn uo iilllniii movimento nciIícIuso,
I|II0 tewi ini.io no lisllldu di' S, 1'iiulo, liem

| ciiiuo nos lifrilclrus üos ipio fallercram ou
.ciihiiin n t.tlUvi-i cm ciiiiM*'i>iir''i.i dc lerl-
montou recebidos nu rcprciia* ,., referido

I levnulo ou du moléstia iiiliiiur.il ¦ nesse *•¦!;•-
i viço. lieam r\i, nvivos os liivore ii-i-,iii,-,
ido ilee. •i.liii!! .* I? ile Jiuiolrn du |Ot!.'l,

Ari. 2* — l'ic.i o poder c.sccutivii iiulurl-
j siidu o abrir os crcilltos nini >,e fizerem no-
í cessa rios ú execução dn presente lei.

Of. fünecioiinrios Iirit-snnicos
recusados cte suborno

mi:\ir.u, _
Grafico" esfi

ll" .1' .i Ioiii.iI
iiiunsirni'

'Mil!
qu»'!

jsuii all.,/a real rcuchen ho-
mcuagciKS o passou cm

revista iis tropas

em
u_\ i
M*. ¦_¦¦<¦¦»***•''¦_¦¦¦¦,

Os soldados francezes deixa
ram Dortmunc! á luz das for-

nalhas das grandes fa-
bricas

/'
!

.i,i.
contrario.

Uevuguiii-so us dispo.IcOes cm

MAIS UM ASSASSINO
ABSOLVIDO í

—'"iMr*•..»,.-»¦¦-. -*•**>

,r«5»i <¦

_%tigi Xtw \

£_& 51 "
•*«-**l.*Kv..-.-f. _-v;, t*f*i.*Kfi

''.lie.-.- ir **'W*jK-'"!r

V .*..,-»? M-?"*^...
_\ «v-*».- , •íí'..!1 .' ''»

__iiX$y.¦¦¦- /)¦

M'l'7./I\. Vi i.\. A.1 — Chvsou a<- portu
ilcsiii eldndc, tendo fc-tivatiiciilc recebida, .i
illvhAu du e.miiídru ilulliniii, cnmpoílu una

. iiiivKtt "Suu tiluruiu" i- "Sun Miiren". fjiw
I ostlvcrnni im aiih.|'U'.'i do z-,e,\, conduzindo o
I príncipe licrdelru Umberto ,li Siivnia,

lis dous Uitvlos furam ctroltudos ali1 o
| iinciiriidoiiro por vnrlns lorpcdelrus c acro-

planos, Ap.viiiis desembarcou, sita alte/a fui

Foram votados, em 2 turr.!., a;*
Receita e, em 3. o or§amen'

to do Exterior

liiilll.ll'M>, •-_ (U. I».) — li.ir.nile a no|-
* r.llrmi s,i daipii lllll j.laildi* eonlin.íciita
,' Irnpiiu frmicc/iis, miirebandb íi lu/ tia*

fiirualbus dus *_r,uuli's fabricos, eni plena or-
dciii. A õvaeuiiçÃo dcvcni complelar-so ama-
i:Ii,'i, cpilniii-folm.
»•„,• ¦*,.»»• >¦ ¦•*_¦¦ •¦ ¦» .T»»-.r«^n¦¦»¦¦«mmmim_mr

-erbldo pelas idlti.i miloriiladci tmiiilclpaeai j.; 
"in^tnYlocílo"«íu 

uni íiosplliibsníiilnrlu.mlu pu.siido cm revisla a Companhia de.| 0 pr|nu.|r0 oradoi' fiv. » cluílo fúnebre

Houve uma >:^m cbcla, boje, na Ciimtirn.
No expediente, entro oulrns papeis, figura-1
mi o paivecr du commI_sílo ile fluanças so- jbre a ccsjüo do cx-palaclo du Agrlntlturn ,'i ..¦-.,,
1'iilAo doa ISmpregudus uo Cunimerelu, parn r-*r'u'1

í"*ftftffl
primeiro orailor \ç{. » ciogio luuriu-i __^- IJJi l^jj

'OMtVillNICADU.S

lloiirn, t|iio st* achava rorninilii. do cx-deputnilo Jnilo Menc/cs, pedindo M
Mns liirile, sua nlle/ir embarcou na esln- ,|iscri,ao ,.,„ „,,„ ,|c „,„ voUl ,|, ,„.<,,,. i;..,., M• o- d,. u..mil enm destino u s.ni Hossorc, cü,,0 f„, 0,,provado, iifisoclnnilo-sc n mesa fe'imule vne Kç^iicnnlriir com n ren rum Iln. M, eM ll:;.„(íc^.».;à»i de pewr. $ICiii cuiipiiiiliiii do príncipe l.útiberio

I cou tiiinhciii o seu prec
i nnldl, i|iic loiiiiiiiuiilou ii
, seu cinzeiro.

1

j EXTRAVIO DE MERCA-
DORIAS NA E. F. C. B. ,

.Sra. linans
funecionarios brllnnnlcos usaram dn suhor-

j O Tribunal do .lury JiiIrou, hoie, um lio-! no, iitim de (iuc a orguiilsiu-iio agraria ap-
linlcldn. Trata-se du Antônio dos Santos Us-j nareceisu iuiplicudu nu ussiissinlu d,i Sra.
j li •, iun*. em I" ili* julho ilo corrente nnno, I Evnns.

pelos I horas da lardc, nn ruu União, i*s- Aiiega cs^a folha nuc possuo provas de
quina do Santo Cin isto, vibrou viirins ca-|(|uo o capitão llllcomhc, secretario: dn lega-

I nlvctndus cm Augusto Ccsar. mataudo-o. ção hritauiiiciii (iffcrcccu iliiihuiru aos -n|
; A sessilo foi presidida pelo .iuiz llr. 1'd- i postos ussus

iropagands
nesla eapil
gelros, lorc

<j orador
bate contn

l.ord Ciirzon
elelloral pronunciado, hontem.

'. pelo c.t-ininlstro do Kslriin-
i urzoit.
teve violentas palavras de com
o gabinete trabalhista, atacan-

vinilcncin.do paiiiculnrmcntci com grude
o Ira lado .inglo-sovictlsta.

1 mmm 

I ornou posse, nojc, o novo i produziriaVM.saV>o ò^promót

juiz federal da 3a Vara

gani Cos.lna occupaiido a tribuna do minis-
terio publico o llr. Suhuin ilu Medeiros,
promnlor rui everciein ijii correuto nic/.. Dc
ncerdo com o sorlcio legal, loi este o con-
selho julgador : Jorge Vieira ile Castro. Dr.
Luiz Clrne l.linii, Jonnulm dos Santos Itau-
gel, I.udolpho de Souza Neves, Diogo l;er-
uiiiules Machado, Mario Freire a Carlos dc
Azevedo Pinto.

1'iuda a leitura du processo, foi dadu a
palavra ao promotor ipn- niinlysoii, juritli-
cimente, as diversas peças constantes dos

, autos, fazendo ver a neccsidadc dc ser o
réo conilemnailo.

Em seguida, o defensor do rio pleiteou n
absolvição do mesmo, pela legitima defesa.

Encerrados os debates, ¦< conselho julga-
ilor rcsolve4u absolver o réo.

i Amanliã, não haverá sessão, tendo o Dr.
j Edgurd Cosln marcado parn depois de ama-

nliã o julgamento dn roo Mnlhcus Fcrnaii
des da Silva, cuja defesa será feita pelo

rico Novaes
or Dr. Sa

boia de Medeiros.
mtm

nffürcceu (llnhclro aos
íuns, nfim du purstinilil

O S. T. V. concedeu "Ua-
ÍH'as-(M»r|Mis" a Ires fun-

eritmarios tia mesma
estrada

n Sii|ircino Tribunal Federal
dc lio.ii*. cii),ed,"i a
corpos"' iiiini-ira*la rm

— .-^»«-
; niirios iitililirns .In Hstrndn dc Perro Cen-
J trai do Hrusll, Pedro de ¦Moura, Antônio
i Fontes Sobrinho o Antônio de Moraes Ma-
I 'ii.iilo. A prisão preveniivn eonlra ns mes-

rvlço do l-sercllo j ,n(w ,¦„; pc,i|i|n a0 .(ni-, reiterai dc S. Puulò
i'-lo delegado icgionul do tiunralingiictii,
em virtude de processo Inslatiriido para

- apurar rcspoiisnbilldnilcs no dcaapparcci-
VaC Ser SUbmettldO a CXa- • mento ,!, mercadorias embarcadas na cs-

ipe i.inbcii*. emlj.ir- |5m S0(mi,|„, (, si*. Auslregcsllo juslirlcou &
eptor, almirante. Uo- „ vtoiwl„, <m. «presentara i-ubb.idn |u?.u- M- divlsiio naval uo (,0' ,IU|,),K.tll,!„ „ KOyer  nd.pilrlr, por

I .'IOO con!,;**. o laboratório clcclrotcrapico do
Di*. Álvaro Alvim,

PasMindo-so á ordem do dia, votou-se, cm
turno, d iuv.iiii.iito da llccella. Prcvnlc-

j céu sempre o voto dn commissãò de fi-
' niinvtts.

Dous oradores combateram a emenda r|ito
eleva dc ãO *"' o Imposto dc consumo sobre

io café torrado ou moldo, poripiu cila viria
ainda mais niigmenlnr o custo da vida d.'s
classes liumildes. A emenda foi approvada.

Approvadns, foram dcslncudiis, paia con-
I Mltiilivm projecto á , parle, ns seguintes

emendas: mantendo o disposto no u, IX do
ml. 2- da receita vigente; revigorando i*

erdein do ''bãbe"as-l art. 8'' da lei u. l.llo, de :il de dezembro
favor des rtincdo-j de 1021; iscnliindii dos direitos do Impor-

tiicàii para ronaiiino os iiincliinisiiios

Vestidos finos
ocupas hran^as

ltàè.% modernos
mv:cã para ca.r_a e

mesa

na sí's«iioi

rclillnçío di borracha ti. .1

Mm capitão que pede reforma
Solicitou reforma du serviço do ICtcrcit

o capitão dc infantaria Henrique dc Mello
.MiiIloi Uc Cniupus.

•mmm

§
1

3IAM1 ESTAÇÕES IMtESTADAS AO
DK. HENRIQUE VAZ PINTO

COELHO
Perante o Supremo Tribunal, tomou posse,

hoje, do cario dc juiz federal da terceira
Vara, recentemente crendo o paru a qual i'ô-
rn nomeado, o Dr. Henrique. Vaz 1'into Coe-
lho,

O novo ajudante do pro-
curador geral da Re-

publica
Tomou posse, hoje, c assumiu o exerci-

cio do cargo dc ajudante do procurador
geral da Itcpubliea, para o qual foi, lia
dias, nomeado, o Dr. Pedro dc (liismão Ja-
tahy, quo vinha exercendo as funci-õcs do

me medico-legal
Tendo sido sorlendo para servir nu sessão

do .lury relalivu no mez de novembro pro-
.\im,i._i, Sr. Manoel Nascimento Mesquita,
ulleglilldo iloeiiea, requereu dispensa ao juiz ,
presidente do referido tribunal. Esto ma-
Risliadn despachou o requerimento, mau-i
liando que o jurado acima fosse submeti ido ,
a exume medico legal. i

¦_.__¦

tnçuo de Cachoeira,

Por que a Câmara dc Juiz
de Fora precisa entrar cm
accordo com a Supcrin-

iiitendenria de Ali-
niei-tação

Agricultores mineiros
prejudicados por uma

chuva de pedras!

lilllKÍO*
rlvndos; isentando de Ioda e qualquer l;
o material destinado uo serviço tlc e*.gi
dc Ite.ifc; revigorando o hrl. '" dn
n. I.V.iii, de :il dc ilczembro de l?2"l.; >-«*•»-
tando dc direitos o lunterinl pata a cnli-
slrucção do llospilal Centenário, nu Itécife:
providenciando -obre o urreiidaiiiculo das
est radas de ferro fciUiaes; isentando de
direitos o material para a coi>slruct;Ao du
Casn dc Saude Mnritimn do Pará,

I5m seguida, foram ntiprovndos: projecto,
cm 1!' discussão, considerando de iililidniic
publica a Sociedade União Operaria Ama
zonense, c o parecer da commissfiò dc Mu
rinha e Guerra sobre us emendas offcve-
cidas pclo Senado ao projecto fixando as
forças de terra para |!)'25.

Knccrrada, depois, a '1* discussão do orca- f
__. A_ I_uI.Ja. f__l a Ki.umi, .HHil'11'.' Il!l, \

EU

JUIZ DE FOItA (Minas), 22 (Serviço espe-1 mcnto do Exterior, foi o mesmo approvado
ciai da A NOITE) — O.s jornaes continuam; prevalecendo em tudo o parecer da com
a mostrar a necessidade da Câmara Munici
pai entrar cm accordo com 11 Superintendei}-
ciu de Alimentação, afim de abastecer as fei-
ras-livres locaes, de modo a reduzir o custo
dos principaes produetos.

missão de Finanças.
E, findas as votações, falou o Sr. Anlonio,
Carlos. :. mmm  I

P te_«5_r_os e ro.íESín-ias |
§ PARA CREANÇAS

h y_-_fGrmôs e E?ixovaes
i PARA COLLEGIAES

NA

iFIa.íik*? m_íê
argo S. Francisco, 33 a 42

^<r_a,Br'_»>?-»-___*_ri__?á

Hmanhã /JtOÍ
mi

GRANDE

Após ã cerimonia da posse, no salão das .«.de procurador da llepublica nesta
sessões, aquelle magistrado se dirigiu nara '"'' '••' 
a sala de audiências da terceira Vara, onde I u« _..:_ «—»»;. _«¦ _,_ÍS.._.à_.Não quiz mais ser adjuntadiversas demonstrações dc apreço lhe fo
ram prestadas. I p0j exonerada, por abandono de empre

O advogado Astolpho de Rezende, nessa l.fi0> a nrfjunla ,iB _ ,;_\___ ,ias escolas publi-oceasião, proferiu uma rápida allocução, elo- cas ,,_ Ul|lco (|c A))rcu -_ini,aros Hibeiro.
giando fts qualidades de magistrado do llr. , „i:> 
Vriis Pinto, louvando o aclo do governo, que, A|lj«w|.| n iiv.»-'ii».*.»» (In Tlf»A*<k
premiando os seus serviços ã justiça, foi, A«U«Hl_l «l tXLOUC.lO UO IH»^-I
buseal-o para exercer o cargo para o qual |>Oi>'ÍlllCll ÍntêÍ'naCÍ01Íal ílO
acaba i.o ser nomeado

JUIZ DE FOItA (Minas), 22 (Serviço espe- DISPENSA E DESIGNAÇÃO NA
ciai da A NOITE) — Noticias das localidades ".I MtlMI V

I vizinhas dizem que a ultima chuva de pe- * **, ", 
,' 

dras verificada nesta zona produziu ostra-1 O Sr. mimstio dn Marinha dispensou, a
gos nos cnfczncs c roças dc milho, dando pedido, o conduetor de 1» classe da Inspçcto-
muitos prejuizos aos agricultores, ! ria Federal do Portos c Canaes, engenheiro' civil .losé Domingues üclfort Vieira, das

funeções que exerce na cominissão tcchnica
o de fiscalisaçâo do obrns, na illui das Co-
bras, c designou o capitão de corvcla enge-
nheiro machinista Abclnrd SanfAnna Rosa
Araújo, para substituir o capitam de fragata
honorário Francisco dc Assis Torres Gomes,
nii conimissão nomeada para fazer a revisão
do projecto dc organisação interna dos con-
tra-torpedeiros, c o '-" tenente reformado
escrevente Haul Tainnra para servir em
cominissão como secretario do Corpo dc Ma-
riiihciros Nacionaes.

mmm •

Trágica tarde sportiva, em
Campos

..

Esteve presente o Sr. ministro da Justiça.
Na mesma oceasião, tomaram posse, respe-

ctivamcnlc de juizes substitutos da terceira
o primeira Varas federaes, os bacharéis Wnl-
domiro Moreira e Aprigio de Amorim Gar-
cia.

¦mmm
EQUIPARANDO OS PORTEIROS
DOS AUDITÓRIOS DAS VARAS

CONTENCIOSAS
Fo! apresentado, boje. no Senado, pelo

Sr, Lauro Sodré, ,, seguinte projecto:"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" — Nas rendas de bens. cffecltia-

das em praça, ,pc!os porteiros dos andilo-
vios das .varas contenciosas c administra-
tlvas da justiça local do Districto Federal,
o prodncto verificado sobro o liquido es-
tabelecido no art; 5° da lei n. 4.440, de 31
de dezembro de 1021, caberá, cm partes
oguaes, aos cinco porteiros das varas refe-
ridas. Ç único — l'ara a egualdáde da vim-
tagem na percepção dc emolumentos, os
cinco porteiros .acima mencionados serão
substituídos uns pelos outros cm caso de
licença ou qualquer impedimento.

Art. 2° — ltcvogam-se us disposições cm
contrario,"

porto dc Tangei"
LONDRES, -.2. (Havas). — Segundo re-

fere o "Times", em teiegramma de Tanger,
a applicação do novo regimen internado-
nal daquelle porlo foi adiada para o dia
1.° de dezembro próximo. O funceionamen-
lo dos tribunaes mixtos previstos no Trata-
do assignado ha tempo foi ogualmeute adia-
do para janeiro dc l!)2õ.

mmm

Os que vão ser summa-
riados amanhã

Nas Varas Criminnes estão designados pa-
r.i amanhã, os siimmarios do culpa dos sc-
gnintes réos, que ncllas estão sendo procesr
sados:

Na 1.', Fiiz William; na 2.', Macarlo Ho-
drlgues Teixeira, Luiz Vlcirn e José* Maria
de Pinho; na X*, João Crfctano da Oliveira,
Manoel Fernandes c Anlonio Germano da
Silva; na '.\ Edmundo Pereira da Silvn, Jo-
sé Antônio dos Santos e Eduardo da Cos-
ta Guimarães; lia 5.*, João Fernandes Go-
mes, Camillo Nunes Cordeiro, Alberto
Moss, Antônio Carvalho Simões e Américo
Pereira Sarmento; na 7.*, Manoel R, Alves
e Augusto Rodrigues.

mmm

Providenciando contra a
falta d., soltos

Tendo diversos coiiinicreiiiiiles de Caiu-
pina Grande, uo lislado da Parahyba, rc-
clamado contra a falta dc seilos ilo imposto
para vendas mercantis ua collectoria de
rendas federaes naquella localidade, a Di-
rectoria da Receita Publica determinou pro-
videncias ao respectivo delegado fiscal.

Foram tnmbem determinadas providencias
A Alfândega do Rio Grniide, A vista de uma
reclamação contra a falta de seilos para che-
rutos naquella repartição.

«_*»¦

A POLÍCIA DE JUIZ DE
FORA PRENDE UM PE-

RIGOSO FEITICEIRO
JUIZ DE FORA (Minas), 22 (Serviço espe-

ciai du A NOITE) —• Foi preso, aqui, o in-
dividuo Antônio Paiva Sobrinho de SA, que
vinha, ha muito, explorando a ingenuidade
c a ignorância dos populares, praticando actos
de feitiçaria e cobrando elevadas quantias.

Diversas pessoas a quem Paiva, que se diz
oj'fie|ál reformado do Exercito, ministrou be-
liidas como remédios, acham-se cm estado
grave. . mmm >—*
A TABELLA LYRA APPROVADA

NA C. DE F. DO SENADO
Foi approvado, na reunião da Commissãò

de Finanças do Senado, hoje realisada o
parecer do Sr. João Lyra, sobre o credito
para pagamento das gratificações ao Minis-
terio da Fazenda, assumpto que tratamos
cm outro logar desta folha.
_— , «M». '
Mouret terá a pena commu-
tada para prisão perpetua

PARIS, 22 (U. P.) — Foi noticiado offi-
ciosamente que a sentença de morte a que
foi condemnndo Mouret. autor do roubo de
Shatfiiclt, serã commulada pela du prisão per-
petua.
____ .-¦_.___. 

A prescripção da acçao pe-
nal, livrou-os

Por despacho de hoje, do juiz Dr. Fructn-
oso de Aragão, foi julgada prescripta a acção
penal contra Euclydes de Almeida Chaves e
outro, conhecido por "Caixeirinho Pisca".

Os referidos réos, em agosto de 1914, A
frente de um grupo dc indivíduos assalta-
ram e ronbaram um armazém da rua Gene-
ral Gurjão.

Atirou contra 
"ím 

empregado,
deixando-o em estado grave

S. JOÃO !D*__I>tí__V (Minas). '__ (Serviço
especial da' A N01TI") — Dorvullno Salda-
nha atirou, dc càrabinii, contra seu empre-
dado Pedro Teixeira, por questões que sc
relacionam com o serviço desle. ultimo, que,
mm o ventre atravessado por uma bala,
eslú cm grave c.slftdo. Saldanha foi preso
c autuado.

Passou-se o faclo no subúrbio lionifim,
desta cidade.

A Polônia protesta contra o
assassiniò do addido dc sua

legação em Moscou
VAltSOVIA,''22. (Havas). — O Ministério

dos Negócios Estrangeiros enviou ao sovei-
no dos Soviets Russos uni protesto c um
pedido de inquérito a respeilo do assassiniò
do addido A delegação polaca em Moscou,
facto oceorrido a 19 do corrente.

Estsí reunido, • cm Paris, o
Congresso de Hygiene

PAUIS, 
'_'-». 

(lludio-Havas). — lüstA fun-
oeioiiando desde liontem. no Instituto Pas-
teur, o Cougressò de Ilygiene.

A sessão inaugural foi presidida pelo Dr,
Irman, ex-directpr da Assistência e Ilygle-
ne Publicas. . m»*» «

Os pagamentos de amanhã, na
Prefeitura

Pagam-se amanhã, na Prefeitura, as se-
gnintes folhas i Addidos e eni disponibili-
dade; titulados da Inspectoria de Mattas
e operários da Limpeza Publica, estação dc
llio Comprido.

PARA A CONTINUAÇÃO
1)0 "RAID" DOS AVIA-
DORES HOLLANDEZES

HAVA, 2% (Havas). — Aununcia-se que
foram hontem enviados novo motor e ma-
lerial para reparações, aos aviadores hol-
landezcs que eslão fazendo o "raid" a Ba-
laviii. Os aviadores, em conseqüência cie
"paunes" no motor do aeròplnno, estão de-
lidos em Pliilipòpolis, na Bulgária, de on.lc
conta lil levantai* vôo dentro de quinze dias.

mmm

A MORTE DE ÜM ESTIMADO
REMADOR

CAMPOS (Eslado do Rio), 'J1 (Serviço és-
pccial da A NOITE.) — A tarde sportiva de
domingo foi assinalada por dois accidente .
que causaram muito pezar, principalmente
aquelle que. oceorreu na disputa dc uma das
provas náuticas.

Quando mais animadas corriam as regatas. I \
no finalisar de um dos pareôs, virou um
dor, barcos concorrer tes. ao mesmo; pereceu-
do afogado o rowcr Henrique, que gozava dc
muita estima quer nas radas dcsporllvus;
quer no seio da nossa sociedade. Us dcinai',
tripulantes conseguiram salvar-se. ! f

Eni vista desse doloroso accidente, foran
suspensas as festas dos remadores canipis- a
tas.

O outro desastre verificou-se no Turf Club
lendo saido muito ferido um jocltey, ciiji
montada caiu ua pista dc corridas.

INDEFERIMENTO DE TJM
PEDIDO

O Sr. ministro da Eiizendn Indeferiu
rcqucriniciilo de Itolcm Elias

IMéèiè

Mi W

i

/Largo São Francisco' cie Paula, 19 e 23
Junto á Igreja

Ir de S. Onnçalc

FALTOU A PROVA MA-
TERIAL DO DELICTO E
O RÉO FOI ABSOLVIDO
iNa madrugada de 17 de abril de 11)21, na

rua do Rlaehuelo, o leiteiro Antônio I.opes
Leandro foi preso em flagrante, quando cou-
dúzia leite adulterado pclu addição de água.

Denunciado; foi processado pclo juiz da
3* Vara Criminal, cujo magistrado, o Dr. Ai-
varo de Bittencourt Bèrford, por sentença dc
hoje, considerando faltar a prova da mate-
rialidado do delicto, absolveu-o.'mmm

Absolvição dc um leiteiro
Como lendo sido preso em

diiziiido leito addicionado de ngua, na rua
União, cm 22 de novembro de 11121, o IcitoL
ro Ariniudo Hodrigues foi denunciado o pro-
cessado pelo juiz da 3» Vara Criminal, sen-
do absolvido hoje, por despacho do juiz Dr.
Álvaro de Bittencourt Berford._••__

Chonlc o ou
lu nona du 2- collcclo

ria, pedindo fossem siipprislos dc seilos pel;
collectoria de rendas federais, " cuja ju'.la"g.iinlc,"co"n- 

! risdieção desejam passar a perlc.i.-cr.

7- js*-*--*aisa_?__s*<?gagi^^'~''^w^^^i^^^^''a^v,xmf

Chegou a Nova York o novo
embaixador italiano

NOVA YORK, 22. (Havas). — A bordo do"Duilio", chegou hontem « este porto o
embaixador da Itália, em Washington, Sr.
Gesalsio Gaetanl, que nos Estados Unido»
permanecera até o fim do anno.

Ao contrario do que constava, o Sr. Gae-
tani só abandonará o posto naquella data.

mmm»."Habeas-corpus" concedi-
dos pelo juiz federal

da r Vara
'Antônio Moreira, Horacio Balthazar dc

Souza, Oscar Castro, Mozart Moura e >Moy-
sés da Silva Tavares, sorteados militares,
obtiveram "habeas-corpus" concedidos pclo
juiz federal da 1* Vara.

¦ mmm ¦

NOTICIAS DE BELLO
HORIZONTE

•BELLO HORIZONTE, 22 (Serviço especial
da A NOITE) — Os jornaes desta capita!
louvam a escolha do Dr. Mario Brnnt para
sócio cffecllvo da Academia Brasileira dc
Sciencias Econômicas, Políticas c Sociaes.

Afim dc visitar as altas autoridades
dn Republica, segue, amanhã, para essa ca-
pitai uma cominissão da Cruzada Repti-
blica nh.

Pclo resultado nté agora conhecido da
eleição para senador federal por esle Estudo,
o Dr. Antônio Carlos tem já 27.892 votos.

Inaugura-se, brevemente, aqui, uma ex.
posição dó pintor Paschoal Chiali. ... ._

O cambio IiinGGlonou firme
5 31 !32 a"6 3'32

Encontramos o mercado de cambio, hoje.
bem inspirado, co*n os bancos operando em
melhoria relativamente significativa.

Era menos intensa a procura pnra remes-
sas e as letras particulares, embora escassas,
continuavam a ser offérecldas freqüento-
mente, assim se tornando lisongciras as
perspectivas do mercado.

Os bancos iniciaram os saques a 6 e fi 1],'i2
d., cpni dinheiro a fi 311)2 d. .Melhorou a
seguir o banenriõ a fi ijlfi d. e o párlicüliir
a fi 1|18 d., com o mercado firme.

Logo depois novn alta se verificou nas ta-
sus, pois, os bancos passaram a sacar a
(i 3JJI2 il., correndo para o particular a taxa
de 6 5132 d.

O dollar que na abertura regulava dc r?h
95 a 85030, desceu a 85750.

Esuà moeda cotava-se a praso de 8-3900
a 85970.

Os soberanos regularam a -I8Ç500 e 495
e as Mbras-papcl a 41***» e 416500.

Saques por cabogrnmnia: — A' vista: —
Londres, 5 57104 a 5 15J1G; Paris, 3475 a
5480; Itália, 5391 a 5395: Nova Yorlt, 8S9GÜ
a 95050; Bélgica, Ç135; Holanda, 35540; Di-
namarca, 155(50; Buenos Aires, pape), 35300',
Montevidéo, 8?070; Japão, 35520; Noruega,
15290; Marco renda, 25170.

l-'oram affixndas officialmente as seguin-
les taxas: — A 90 d|v: — Londres; 5 31I..2
a fi 1|32 d.: Paris, gItiV a 5-172; Nova Yorlt.
8590Õ a 36970.

A" visla: — Londres. 5 29':i'_ a r> 8lf32;
Paris, 5170 a 5-175; Itália; $889 a 831)5; Por-
tiigtil, 6308 a S385; Nova Yorli. 85930 a 95;
Hespanha, 1521)5 a l$21(i; Suissa, 15725 a
15740; Buenos Aires, papel, 3521)0 n 35345;
(ouro), 71.510 a 75551); Montevidéo, 75980 n
85100: Japão, 35500 a 85525; Suécia, 25380
fi 25120; Noruega, 15280 a 16300; Hollanda,
35520 a ..$5(18; Dinamarca, 16510 a 15550;
Canadjã, 860't.; .Chile. 15080 (peso-ouro);
Syria, 6474 a 8470; Belkica, $433 a 6435; Ru-
mania, 0555 a 5000; Slovaquia, 6272 a 5273;
Allemanha, 75, por trilhão de marcos; réis
26150, por marco da renda; Áustria, 5133 a
6140, por mil coroas; caTc, 5170 a 6477 por
franco: Soberanos, -186500 a 495; Libras-pa-
pcl. 415 a 415500.

O mercado de cambio, durante o dia, de-
claroii-sc fraco c passou a fniiccionar cm
declinio. Desceu o bancário nos bancos es-
trangeiros a li 1|32 e li 1|1G d., rom dinbei-
ro ii fi 1|8 d, para letras promptas c a 0
.'r.'t2 d. a praso. Tendo, porém, o Banco do
lirasil reaberto a (1 1;.'I2 e 0 1|IB d., aqud-
les bancos recuaram a 0 d„ com dinheiro ;>
praso, a fi 1|16 d. o prompto a f> 3|32 d.

O mercado feiliou fraco, com ò banca-
rio a 5 .'!I|.'12 e fi d. c dinheiro prompto a
li 1|1G c a praso a 6 l|32 c C 3|G4 d. 

lnstaliou-se o Jury de S. João
d'E.-Rey

S. J0..0 r)'EL-ni_Y (Minas), 22 (Serviço
especial da A NOITE) — Sob a presidência
do Dr. iúl7. dc direito dcsla comarca, in-
stáiloii-se o jur*,- local. Ha nove processos
.preparados para julgamento, scudo trei dc
homicídio:

mmm
O ALGODÃO

Continuava o mercado de algodão tua!
collocado e frouxo, tando hoje, aceusado
mais uma depreciação nos respectivos pre-
cos. A procura permanecia moderada, não
havendo grandes entregas, pois os compra-
dores ua vigonciíi da baixa, aguardavam

j preços sempre mais convidativos para as
suas acquisições.' Os sertões cotaram-se dc 59-J ,i (135; a_
priinoiras sortes, dc 57$ a (il-?; os mcdialios,

I de 5.",6 ,-, 575; '¦ ns paulistas, dc 585 a O'!-*".
; par 10 ktlo:,.'¦yt,-,"*ni 122 fardos c saíram 351, sen-

do o "stock" dè 9.998 ditos.
-—¦—»¦ ._0#t*fU_» — i-.i.- i -

0 CAFÉ TEVE NOVA ALTA
¦ ,,,., i _> m m» . ,

Cotou-se o typo 7 a 51 $500
O mercado de café prosegulu na alta, mas,

não aceusou movimento de negócios dignos
de importância, pois, ante as exigências dos
vendedores os compradores se retraíram.
Deram aqnelles como base do typo 7 o limi-
le de 515500 por arroba, mas o resultado
dessa nlta foi tornarem-se pequenas as
veiídás.

Demais a Bolsa de Nova Yorl_, no seu en-
ccrraiiicnto anterior, aceusou uma baixa de
12 a 20 pontos nas opções, tendo sido modo-
rados os nossos embarques c mais volumo-
sas us entradas.

A attitude dos vendedores cru. porém, de
firmeza.

As vendas realisadas na abertura foram
do 5.688 saccas apenas, ficando o mercado
sem maior actividade.

As ultimas entradas forani de 22.291 sae-
cas, sendo 21.188 pela Lcopoldina c 1.103
pela Central. Os embarques foram de 12.105
saccas, sendo 5.000 para os Estados Unidos,
5.080 para a Europa, 1.765 para o Rio da
Prata e 2(i0 por cabotagem:

Havia ein "stock", hoje.247.IJ81 saccas.
O inoviniento a termo esteve bastan-

te activo, com as opções eíh alta na Bolsa.
As veadas realisadas a praso foram de

33.000 saccas.
Còtou-sc na abertura para outubro, com-

prntlorcs, u 525; para novembro c dezein-
bro, íi filÇSO.O; para janeiro c fevereiro, a
525 e para marco, a 5252011.

O mercado de cale finícclonou durante
o diu, mais activo, rogistando-se condas dc
7.814 saccas, no total de 13.502 dilas

mm
rlEMOPÁTOL
Iilixir Ui-lòdado Arscniadò

Arsênico; Mercúrio <* lodurcto de Potássio
reunidos "uma formula reli.'

Ao lleinopatnl. o Sr. Dr. Miguel .1, l'e-
dro, medico da Saude Publica (assistente da
luspcitoria de Moléstia» Ycnerca»), assim to
referiu: ,

_.., "Attcsto que empreguei cm pessoa -Ic.iiti-
sif, quando trabalhava O operário Torquatoj,„|ltl familia, tendo obtido resultados csplen-
Santos foi apanhado pela engrenagem de;,|jti0S) „ preparado Hcmòpntol, do Labora-
tuna machina de tecelagem, saindo com P 'ln>;n 

Iliochiinico Brasileiro!'.
Rio, 29 ds agosto dc 1921, -- Dr. Miguel

Teve o braço decepado por uma
engrenagem

S. JOÃO tD'EI_-RÈY (Minas), 22 (Serviço
especial da A NOITE) — Na Fabrica Brn-

braço decepado.
A victima foi recolhida A Santa Casa ej

a policia instaurou o processo solire o dc-
sa-tre. |

 ¦ mmm - 

Pedro.'

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

23°,9; minima, 17°,8

CORTINAS JtTMAS
Stores, etc, de Ste. Gãlí (Suissa)ü

lindos e variados desenhos por
preços excopoionaes.

^_— . ,^-*CT»x\ - s**"^^^\BoIetimdaDirectoriacle Meteorologia1 ^ASAx^N/XlNES
: Previsões para o periodo de 6 horas
I da tarde de hoje até 6 lioras

da tarrte dc amanhã:
i
! D. Federal e Ni,.Iheroy -- Tempo entre
instável c ameaçador, com chuvas; probiibjlir

! dado de trovoadas.
Temperatura — noile ainda fresca: estável

i de dia, com máxima entre 23"l) e 2">*U.
Ventos — variáveis com predominância dos

de sul, frescos.
lEstado do Rio — Tempo, centro, ocslc

e leste: instável, com chuvas o trovoadas:
litoral e serra, entre instável e ameaçador,
com chuvas e trovoadas. Temperatura — es-
tavel.

Tendência geral do tempo, após as 6 ho-
ras da tarde de amanhã — instável.

Estados do sul — Tempo, instável, sujeito
a chuvas e trovoadas esparsas.

Temperatura — estável.
Ventos — variáveis, por vezes frescos.

Synopse do tempo oceorrido
No D. Federal (dc G horas da tarde dc

honlem ás 8 lioras de hoje) — De necórdo
com u previsão hontem leila, o lempo foi
ameaçador, com chuvas á noite, e instável
de dia. A temperatura declinou ligeiramente
ã noite e foi estável de dia. As médias das
temperaturas extremas registradas nos pos-
tos do D; Federal foram: 21"0 e líi"ü o as
temperaturas extremas verificadas no posto
Meteorológico foram: máxima 23o!) e mi-
nima 17"8, respectivamente, ás 12 lioras e
15 minutos e 4 horas c 50. Os ventos prcdoini-
liaram do quadrántò sul, frescos.'mmm»

(ía. R>_. d:> Cntloto. 67 ...St»

Immkò
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MUITAS

Guarde bem - C. 3586 - este numero
BONIFICAÇÃO :

Compras a 300.$ 500, 700. 600.

C. 3 5 8 6Guarde bem

Rua Treze de Maio 35
8 •__ 6 %

— Tel. 358G

í"__. R P'>_-«.(...ac ,|rt'; liospitacs da M.«m. k. í .uaesias, scr,00,.i!irl,. r.ro M.,.
Ire. Gorarão, pulmões e app. digestivo, dia-
rinmeiílc, das 10 em deante. Assciii!..|,a,
;.;. Tel, MG. t.. Hes. C. I.úniy"iu 7.10. I.ail '•'.

Illlil-li

Loteria da Capital Federal
11980 50 lOOOSOÍli)
10875 l(l:000_0l)ll
ifiDílü r,:0!iii.-'.iu,i ma
:i.",lii7 5':li0f)-_0l'i0*: " ¦
•joilifl 5:0(iõ§t:oo! Garantido

Apesar de tudo ainda é a nossíi casa qua
rende mais barato; O maior sorliiiiento, oa
mais variados nadròes •

0 — I.AIKIO OA CARIOCA — 9
Souza Baptista & C.

A INDEPENDÊNCIA

Loteria dc Muras Geraes
Uesultndo du extracção de honlem :

..12 (Pouso Alegre) 50.00'ÒSOÓÍ)
.'ifl-12 fluo)  á:0l|l)s(inii
1012 .Rio) . ;.,-. ..' 2:00080(10

Fechou sustentado c com os preços inal-|fi7.-i!) (Ilabirito) . . . .. -.. -., . ., 2:000"-OÒfi
tcradòs' .. 00ü7 (Hio) . ., M >. >; ,., ... ... u v j iOOÜSOOO

Mobiliário para uma casa. com ."0 peças,
li.',llS — Hua du Tliealro u. _ 

'Vc\. 47li C.

80ÉS .era Osltlslas
*K' Í\_E_ __?____ 1S.K,

7-.S..6 GS8 íiS6
IMt-eiustis

Gratrimà;
à3Cci;uu ile rilíiiarrio du ntcíneí

VIANNA. IRMÃ0(&C. ,;,A.,7:i,,.i1</1**
(Antiga lispirilo Santo)

)r. Humberto Gotuzzo ^'ífcSÍ
_o e inlestiuos, 7 Setembro, 109, . ás' 5 bura_,

_4._A.___
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Dr. Ernesto da Rocha Passos i
(FAI.I.IXIIIO |!M HKIH.IMi

j# l.cunnr .1, dt Aievedü Poisns, Anln.
•"r* nio da iiiiob., Paiiòi .luniiir, Hurlcu
J_ da il„,l,,i Paiiuii Eduardo du llurlin

Passos, Dr. Tllo .turno da Custa Mnl«
ia, espii5(i o filhos, Jnío Itodrignes Porplra
0 esposo, Dr. Octavio Qonçalvos Ouiinui.Us,
esposa • filhos, Dr. Luis Anlonio Vieira du
Silvo, esposa e filhos, .luilí» Hraga Passos
e filha, Dr. Iloherlti JutlHo de Uno, o. oipo*
ta o filho participam o falleclmoulo, cm
llerllm, do seu iiliilnlrailo o inrsqueciiel
íllho, Irmiln, cunhado e lio ERNESTO DA
IIOUIIA PASSOS, e convidam pnra assistir
• missa de setimn dia, que em suffraglti de
•ua alma seri rer.„U amsnlii, quluta-fol*
rs, SS do corrento, As 10 horas, uo altar-
mór da egreja de S. Francisco de 1'uula, pelo
que antecipam seus agradecimentos.

NOITE ~- Qmirta-folrn,
WWS>1—M MWj .XMiw^tmutMimiiv-,-.

22 <le Oiiliibro tlc 1024
¦i<*Nb t»<MW>»'

Veneravel Ordem Terceira de
São Francisco da Penitencia

COMMENDADOR ADKIANO
im:i»:ii{ v soakes

ÍA 

Mcsn AilininiHtriilivo desln
Veneravel Grilem imiiul.i colo*
brar em sua K^rejn, niiiniiliii,

quinlu-feirn, 
'2.1 tio corrente, tia II I»

lioras, missa cm «iiffriiglo du nlinn
ile seu Irmão iMiuixtro Graduado
COMMENDADOR ADRIANO PE-
REIRA SOARES, c paru assistir n
••hle piedoso neto, convido a hiiii ln-
niilin, {inrenteff c premiu» du uiniznilo
do mesmo finutlo, bem como a Iodos
os nossos Irmãos cm gcrnl.

Secretaria, 22 tle outubro do
]924. — O Secretario interino, João
AIvck da Magalhães,

| V^#^SÉH0«VID0R,5S |PK 
* 1

l:fe^ 
'n^è1fiCARiccA,<ij|jr.-. Idra

IM CHOCOLATE
üe <?a;?>:.

27» 32.
33»40r ,5*580

puttmm
maio

1^500

FJI PRETO OU AMMEUO
III :-dA 11 li 41: dii

ii 73 .. ZC ... . 7*500
» 2Í-3Í 9*000
f 32.99.. . 10*OHU

MM««'M« 
'*¦ >X

AGCKEDIDA A BALDE
livuld* un ciimi a. US da ni.i Jijrw lludiiti

om i'i liiiiins o se, bo inn Joaipilna noilrlgiieí
¦ litftliiin de iiniii .,_{i,ifks,i'i íi bnlilv, un p"'"-
,'lla liiidiiiiiil, i|ili> fliou ferida lio OIIIO
esquento, rerelienúo pur Isto us soeeorroí ua
Aislslcnrla.

M mmmmmmm——mmxmmmmmmm*m—tm j ismiiii inir- —¦—— wwssw —»*> —m**- ¦
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CIGARROS
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m m m I m VPmm m ¦ #4___>__ v>&/ é-h itaiHMAdl d»
sstura sem rival
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Olavo Cunha

Guilherme Luiz da Cunha e fami-
'Ha, Carlos de Andrade Teixeira, co-
ronel Leonel Caslro, Oscar Augusto
Pereira, Marcos Luiz da Cunha, Eli-

siarlo Augusto da Malta. João Luiz tlu
Cunha e respectivas finnílins, Elyslo Malta
c demais pnrentes e Etllth Fernandes, pnes,
irmãos, cunhado, sobrinho, tios, primos c
poivn do clrurgiíio-ilentisln Dr. OLAVO
IÍUN1IA, profiindnmcntc scnsibilisados,
agradecem » todas ns pessoas dns suns rc-
lições o conforto moral que pessoalmente
leu por cnrtns e telegrammas lhes trouxe-
iram no momento tio rude golpe que os fe-
fin, o as convidam a assistir a missa tlc
•ctimo din que, cm Intenção da sua alma,
farão celebrar amanhã, 23 do corrente, ás
P 1|2 horns, no altar-mór da Cathcdral de
Nictheroy.

Dom Eduardo Duarte Silva
ARCEBISPO DE ICONIO

Í 

Maria Carlota Duarte Silva Costa,
filhos, genros e netos-, Maria I.copol-
dina Duarte Silva Pereira Guimarães,
filhos, noras e netos; Maria Custodia

Duarte Silva de Albuquerque Figueiredo,
filhos, norns e nrtos; Dr. Luiz Pio Duarte
Jjilva e senhora, filhos, genros e ncln (nu-
scntcsL irmãos, cunhada e sobrinhos de
DOM EDUARDO DUARTE SILVA, nrcebis-
po de Iconio, agradecem, pcnhorados, ás
jiessoas que acompanharam ós seus restos
mortaes até A ultima morada c convidam o
todos ns parentes e amigos para a missa
«le sétimo dia, quo será celebrada na Ca-
(hcdral Metropolitana, amanhã, quinta-feira,
23 do corrente, ás 10 li" horas, e desde já
ms confessam agradecidos.

Jorgeanna Dulce de Brito IWen»
donça

t 

Jorge Drummnnd Furtado de Mcndon-
çn, o Dr. Othon Driimmond Furtado dc
Mendonça (aurente) e Carlos tle Cas-
tro Druiiimohd agradecem áquelles

que acompanharam os reitor, mortaes de
Mia querida nine e nvó, c convidam a Iodos
os seus parentes e amigos para a missa de
7' dia, que mandam celebrar no altar-mór
ria egrc.jn de S. Francisco de Paula, na

Íiroxima 
sexta-feira, 24 do corrente,às 9112

íorns. Por esse acto tio religião o caridade
desde jú so confessnra profiniiinmcntc agra-
decitlos.

Dr. Orlando C. de Corrêa Vasques
30' DIA

Cely Vasques P. Coutinho e Sern-
phlm P. Coutinho e filha, Nnuey Cor-
ria Vasques tle Freilns c .Inymc Vns-
ques ilo Freitas e filhos, llornnrilinn

Corrta Vasques Teixeira e Alexandra Tei-
xcirn, Frnnciscn Vasques dn Cunha e Jnn-
qiiim M. dn Cunho, Oscnr Pereira Couto,
Elisa dn Couto Cuffnrciiit, filhos c genros,
e Frnnciscn Ramos; Irmãs, cunhados, sobrl-
nhos, tios c primos do querido e saudoso
OHLANDO, convidam os parentes e amigos
pnrn assistir a mlssn que polo sou repouso
mandam rezar amanhã, 23 do corrente, ãs
0 1(3 horas, na egrojn de S. Francisco de
Paula, o antecipadamente agradecem a tu-
dos que assistirem n este piedoso neto.

D. Marianna Marcondes dos
Reis Lima

*> Os filhos, netos, genros, Irmãos, no-
¦v4?-'* rn e cunhados tln snutlnsu I). MA-

I IUANNA MAHCONDES DOS REIS LI-
j£tb MA ngradecem ,i totlos quantos a

ncompanbnram ú sun ultima morada e pe-
tlcm o piedoso obséquio tlc assistir a mis-
sn que peln desamso dc sua nlmn mandam
rezar na sexta-feira próxima, 21 do cor-
rente, ás 0 1|2 horas, nn egreja dc S. Fran-
cisco do Pnuln.

Thereza Ribas de Faria
(.30* DIA DE SEU FALLECIMENTO)

Pcrciliann Ribas tle Salles, represen-'->lntl.i por seu filho José Antônio tlc
A. Salles, convida os parentes e pes-
soas tlc sua amizado parn assistir n

missa que, por alma de sua querida irmã,
manda rezar no altar-mór ria matriz do
S. Coração dc Jesus, uo dia 21 do corrente,
ás 8 112 horas.

D. Anna Francisca de Jesus
> Maria dc Lourdes Senna, José dc

Miranda Scnna, Maria da (lloria c Ma-
rietn, mãe e sobrinhos, convidam seus

Si amidos o parentes pura a missa de
sétimo dia polo descanso tle sua mão, so-
gra c tia, un egreja de Nossa Senhora do
Rosário, amanhã, quinta-feira, 23 rio cor-
rente, ás 8 1|2 horas, e antecipam seus agra-
tiecimentos.

Capitão Dorval Ormenville de
Abreu

(fio ANNIVERSARIO)
A viuva Ormenville tle Abreu c fl-

lhos fazem rezar uma missa por sua
alma, amanhã, quinta-feira, 23 do
corrente, ás fl 1|2 horas, n.-i cgrc.ia do

Hom Jesus do Calvário, á rua General Ca-
mura, esquina da rua Uruguayana.

ti?pi

José Alves de.Oliveira
Mngdalena tlc Oliveira (viuva), En-

lalia tle Oliveira Pinho, Antônio dc'ilibo ç mais parentes vêm piirtlci-
par o primeiro anniversario do fallo-

cimento dc sou pranteado esposo, pae e so-
grn JOSÉ' ALVES DE OLIVEIRA e pedem
a seus parentes e ás pessoas de sun a ini-
xade para assistir n missa do mesmo li-
liado, amanliã, quinta-feira, 23 tio correu-
te, ás !) horns, na egreja da Immuculuda
Conceição, á rua General Câmara, pelo que
ílcstlo já antecipam seus agradecimentos o
todas ns pessoas que assistirem a este acto
4e religião.

Palmyra de Souza Pinheiio

Margarida Torres

tJoniininha 

Crlnella e Lucilla Fer-
reira communicuni ns pessoas nmigns
tia extineta e inesquecível MAIKJAUI-
RIDA, que mandam celebrar missa cm

intenção á sun nlmn, amanhai 23 do cor-
rente, ás !) horns, nn egreja do Carmo,
llesdi: já antecipam-se agradecidas.

Anselmo Pereira Cosia
A família de ANSELMO PEREIRA

COSTA convida os parentes e amigos
pnra a missa ,1o trigesimo din. nmn-
iiliú, 23 tio corrente; ás 8 1|2 horns,

nn egrejn da Gloria, largo do Machado, an-
tecipundo os seus agradecimentos.

(30" DIA)
Albino de Souza Pinheiro e família ;

participam a todos os parentes e ami-
gos, que mandam rezar uma missa por

alma de sua nunca esquecida filha PAL-
MYRA, amanhã, quinta-feira, 23 do corren- | varejo
te, ãs 9 horas, na egreja de Nossa Senhora
da Bôa Morte, A run do Rosnrio, c desde jú

A I

Benjamin Manoel Âmarante
AGRADECIMENTO

Julio Forcado, du firma Eourcade & Ama-
ranto, penboratlo, agradece a todos que pre-
stnrnm derrndcirns homenagens ao seu ami-
go e sócio

BENJAMIN MANOEL ÂMARANTE
tno prematuramente de.sapparccitlo.

Vendas em

agradecem n todos que
este acto de religião.

DROGARIA BAPTISTA Bri„uoaH'UbMJ V a
Preços barátissimOs. Rua 1° dc Mar-

ço n. 10.

ür. Murillo de Campos — Doon. nervosas o
comparecerem a I syphilis. Carioca, 43, 2", 4" c C" As h.

Dr. Ernesto da Rocha Passos
(FALLECIDO EM BERLIM)

ÍDr. 

Roberto Julião de Buórc, espo-
sa • filho, muito sentidos pelo triste
desappnrecimento de seu saudoso ami-
go e tio ERNESTO DA ROCHA PAS-

SOS, convidam as pessoas tle sua amizade
para assistir a missa tle sétimo dia tine
fazem celebrar em suffragio de sua alma,
uo altar de Nossa Senhora das Vicloriãs,
na egreja de São Francisco de Paula, ama-
nhã, 23 do corrente, quinta-feira, ús 10 ho-
ras, e desde já se confessam muito agrade-
cidos.

José Augusto Ferreira da Cosia

t 

Elisa de Barros c Vasconceílos Cos-
ta, filho, filhas, genros, nora, netos,
irmão, cunhado, cunhadas, sobrinhos,
sobrinhas, primos, primas u demais

parentes, pcnhorados, agradecem a todas
as pessoas qnc acompnnhnrnin os restos
mortaes do inesquecível JOSÉ' AUGUSTO
FERREIRA DA COSTA e convidam nova-
mente parn assistir a missa do sétimo din,
que será celebrada nmariba, quinln-fcirn,
23 do corrente, no nltur-mór dn egreja de
S. Francisco de Paula, ás 9 1|2 horas.

SALA Aluga-se, Assembléa, 21.

Elegantes \°sU}Zo,
capas e manteaux
AssembléTrt 21. 5190.

QUEIRAM
OU NAO

1
Os preços do

oio fias loivas
são um faclo.
Se não, vejam:

Cortinados de filo
bordado alto re-
levo de 59$ por 45S000

Cortinados de filo
bordado alto re-
levo de 75$ por 52S500

Cortinados de ren-
da de crivo pon-
to de almofada
de 110$ por . . 84S000

Cortinados de ren-
da de crivo arti-
go de rico de
190$ por . . . 1405000

Cortinas de renda
de crivo para
portas e janellas
par 29$800

R e p s trançado
com florõcs pa-
ra repostei-
ro larg. 0,80
met  3$500

Enxovaes para noiva, espe-
cialidade da casa

NOS GRANDES ARMA-
ZENS DO

PaSacio das
Noivas

83, 85 e 87 Uruguayana
(CANTO DE BUENOS AIRES)

Telephone: Norte 2875

• JÓIAS OE GCCAGiAQ
üomprndna noa luilõoa do Mon

o to Soecorro o oaima do ponho
U ras, vondtim-so oom lucro do li

: 10 %, Coiupiuinni! e troenm-so f
j Jóias usudns na JOALHERIA IN-

Ü 

DIANA, liecco do Rosário, csq.
L. ü. Francisco. Attonde-oo a
chamados polo Tol. Norto 3111.

o_aoc====S3Qiaoc=ss==sssaOE30

JÓIAS PEL0DU8T0
DESCONTO DE 10, 20 e 30 o/o

Por motivo de balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIASI

VEJAM ESTES PREÇOS
Cnllares onro dv lei "s
1'ulsciras icnlaliti'. ultima moda, a.. .1*000
Correntes folheadas a ouro .1$
Annela d* ouro pam <-re,i„ç», desde 10$
llrlncns da nurn, desdo 10$
brincos Ln Rarçonnc. 8$
Fiih. plntlnrte, ultima moda CS" rscrnvRN, folhcidiu a onro,, 4$

" Identidade, miro de lei, desde 12$
Holngin pulseira, oura dn lei 71$
Collares du tiram do lei...... 1**1(1
Caixa com Itossrlo 6$000
o tado mui* cnm grandes abatimentos.

JOAI.HKKIV LÚCIO &• RAMOS
41 - URUGUAYANA - 41

F.NTHE OUVIDOtt E 7 DE SETEMBRO
¦ m»*» >

-qill IIIIM1IMM ¦IIIIIIIIB
ÚNICA MA-
CHINA W.\
ESCltEVEIti

FÁCIL
OE RES-_;

MON-
TAR

Archivos dc
aço "Ulodncr", Planos

c auto-pinnos, "(', STEIN-
WEO", Balnnçns ".Mercedes", Gramo-
phoocs "Anltcr", Fogões, Mnch. do cos-
tura "Anker", Moveis. Rndio-Telephnnia

— BALLISTOI>KLEVER
Vnlcos representantes para o Drastl

Rua S. Pedro 21
Importadores e CommisF.irins — Tel. 632C|

Rio de Janeiro
sa

•^•t»

800 CONTOS
Do joins adquiridas pela metade do seu

valor, estão sendo vendidas pela Joalheria
Thesouro do Casteilo na mesma proporção
que ns adquiriu. Vejam alguns preços: rolo-
iíio de ouro pulso n 7ii?, relógios Omega tios-
tlc 855. enues de Platina desde 220:?. atineis
com brilhantes desda 1503, bichas de plati-r.a c brilhantes desde 220:1. Uruguiij-.ina 9.

¦ " i •*»*• _____

Últimos
USfi

modelos A*

s_^___mgm

Gas, sllemães, econômicos, modcHios.
e hygieuicos, brancos e pretos,

marca PROMETUEUS

CASA HAMBURGO
EWEL & COIIEN Lida.

Andradas, 44 — Norte 198G

_W'Cl)rri ^^^mtr-.mim^mwo'^'

Chapéos, camisas, gravatas, cintos 6 demais
artij-os paia homens, todo pelo menor preço,
só na CHAPELAIÍIA o CAMISARIA RIALTO,
n rua doa Andradns n. 15.

A CASA JARDIM
eiicnrrega.se «lf oriiainentaçrio de ja>
zigoa c sepulturas.

Tel. 21152 C.
GONÇALVES DIAS, 38

Palacete em Santa ihereza —•
: Aluga-se por contrato a família de grande
tratamento, o da rua Joaqiiini Murllnho n.
171. Fura vòr o tratar, todos os dias das
9 1|2 ús 11 1|2.

íi
José Calazans

A Directoria e o Conselho Fiscal da
'Cin. dc Mas. Nacs. "Hio Doce", pro-
fluidamente sentidos com o fulloci-
mento de seu prcstiinoso nniilo e su-

perintendente, cm Regência; .10SE' CALA-
ZANS, mandam rezar, em repouso tle sua
alma, umn missn nn Cntliedml, aninnlin,
quinta-feira, 211 do corrente, ús 10 horns,
.'10" dia de seu passamento o pura esse nolo
dc religião, convidam os pnrentes e amigos
do fallecido. confessaudo-lhes desdo jú os
seus agradecimentos;

VERA CRUZ
COMPANHIA NACIONAL DE SE-

GUROS DE VIDA
Sede Social — Arenida Rio

Branco, 47-1"
RIO DE JANEIRO

No dia 20 do corrente, ns M h.,30, proce-
der-se-ú na sótle fia Vera Cruz, no Vi" sor-
leio t|ns apólices tln classe de 5 contos o no
íl" sorteio tlus apólices dc seguro popular.

Os prêmios respectivos serão phgòs inte-
grnlineritc „os segurados, sen, o desconto do
respectivo imposlo.

A Direelorin dn Vem C,-„7, convida to-
tios os Srs. segurados a abrilhantarem esse
acto oom n sua presença.

niobiliada a oasa dn
run dos Voluntários,

130-A, casa IX. Preço l:000$000.

Antoüio da Silva Castro
FAFE — PORTUGAL

Sumuviollo & C. José da Silvo Cas-
tro Siiniiiviolle o esposa convidam sons
„„,i,'os o pnreiiles nssislir n inissn do

.-•"'¦ 7" tlin |ior nlmn fie ,so:i pae e sogro
n„ curei,, dc S. Francisco ile Paula, aliar-
hírò'-. úí ,! M2 horns do dia 21 do correu-
•te. o iui,' desde jú ficam agradecidos.

Loteria «lo Rio Grande
1O-107 Ctio). . .
1 ri!Ofí (Riol . . ,
](,*'fi7 CP. Alegro)
7-i.M (P. Alegre)
2703 fP.io) . . .

2on:ooosnno
20:OnOROOO
in.poõso-so
R:0OOÇO00
2:OÕO-?0fl0

Verdadeira liquidação de rou-
pas brancas, confecções, meias
e muitos outros artigos para

| senhoras, homens e creanças.' 
RETALHOS de sedas e

outros tecidos.

Exposição no 1o andar

SO' ATE' AO FIM DO MEZ.

COMPRA-SE J0IAS
Ouro a SS e 12-S j}., Platina BOS e 70? g„brilhantes a 2, ;i e 5 contos o kte.. ,Ioi„s

com brilhantes, prntarius nntigas, pngn-scmais 50 "|" que outros compradores. Tomos
ainda úOü contos pura compras. Joalheria
Thesouro do Casteilo, Uruguayniia, 9.

TODAS AS CASAS
MODERNASDO
RIO, AS GRANDES
E AS PEQUENAS,
SAO MOD1LIADAS
E ORNAMENTADAS
POR

QUER V. EX. OU-
TRA REGÔMMEN;
DAÇÃO ? VEJA AS
N 0"í? S A S EXIHL
SIÇOES DE MO-
V E I S, TAPETES.
CORTINADOS E ES
TOFOS.

isa Sna

^ • 1
11
i p

í 11"1 9

I1 s
;_ I yi*'

CAIU DO BONDE
An pulnr de um bonda nn praça Tlrmlín-

lei, próximo no Itlo-Hotel, «nd» r»niile. '
eiiipr,i„iiln nn rumiwreiii Dmirle Dlaji ''J\
niiiioi, ««lii'»' ehí celioiido uni forlrasnlo
nn roKtn. Fui incillenilo |»'I« AMUwneiii.

T o e I d o superior
bonitos padrões
Larg. 70|c. mo-
tro •¦(••••

''XiWTtxá/fb

«0ül&tii

2$800

112© f raia
C62

qualidade superior
todas as cores.
Larg. 100|c. me-
tro •••«.•• 3$500

Onsis&ffiy
boa qualidade mui-

tas eôrcs. Larg.
100 c. metro .

ynbo
45500

Iww&^xtm
superior qualidade

todas as eôrcs.
Larg. 100c. me-
tro  9$000

UMA OBUjflPÃ BigEMEniTfl
\s obras da Poücllrilcn de Üdlai

logo c opiniões ds visitantes
N',i InloresiiP •!>' iiHialr n fiUiiborniili, „,.

mi « material ile lodo* nnunlos iil» t*\\m,
.jibillilii.li1 nni »l»wl«l«''».1«í? «%*l»l«ne|« ,.,,
blii'11, a illreelnrin dn riillelinlcti dn llutíf,).,,
ospaillu ilivii-iiii'. pus O ii' a laqicllriiiiu „,,..
ilniinllvos mi |i'di-m nuülliiil.n no mninfiij»
un que i Jã \hcA*<i n ulllniur «i olunk di
mio mivii '¦"'¦•''. ",i avcnhlii Fasteiir, iinlii,*.
que „ vUHcm •' Julguem, de "vHu", d,.,. Hht\
ún. despendidos nlé ho.lv para u «xeciiván L
piiiaraminii iilnliorndc», em líniii, pelo illrceiaí.
imiíliiibii' ünqu AW lm.llliiln, n Dr. i.ttU lbr.

,14'nntlctnmos as \lslliw fellus pet,-, |)r
Mario Miiobiiil". itlteiinr da obras ,l„ |>t(;
loiiuru, e professor Ibiflin \n/, dlríetor ii,
Depnrlninciiln Municipal ila Assistência |g.
hlioii As lllipWSSfiflí lICSKS llOHS Vhi|H|,|„
deixaram em ovltloncla o v.ilur i|„ ÍUHi)
liifclativii tios mcillcos de Botafogo,

Itoii-iiloinoiitv visitou O Clllflclll i-ni ,„n,
Kliiioc.,,1 nn avenida Foslciir, u pnifeuoi
Aloysio da Castro, tllreolor da Faeiiltlmio ,j,
Medicina do llio, expendont o enncvltoi itn
iimilo rivoininindnm iiqiu-llii obra nurlto.
fie. ,,,

Agora cnbo-nos tornar publica a visito 4»
Dr. Angela Viia, medico escolar no Porlo i
que mlllloii lin política porllIgllCM, sciiIt
Jopiltatlo no Furlmilfiiln, Esse pi',i(h5,|0U|
esteve hontem na 1'ollclliilçn velha c vidlou,
mlniielosamonto, o prédio dcstinndo .', Utha
sítio social, Nessn vblln foi ncmniüiniu,,^
pelo Dr. Lul/. Bnrbosn, quo lhe explicou a
nrgnnlsnção dn Pollcllnlcn aclual e o qu< pf!.
tendo tlnr nos novos serviços dfl accôrdo cou
d plano elaborado por S. S. c dentro ilnqci.
figura um Instituto tlc Puericultura, cnm oli,
SCCÇOCS (llsllnclns, sentiu ildlns uma llri!,.
nada A prolcc.no da mulher grávida e ,1,
puerpern e tinira no tratamento damleltlarls
dns crennçns pobres, O Dr. Ângelo Va; io,,
vou, cnm expressões multo carinhosas, as ini.
clntlvas dos seus collegas brasileiros, p«iHn,|«
nno Üies fosso Iransmlttidos os teus npjitio.
..os cnthiislnstlcos e promettendo, nn fpo.-,
nno mui remota, visitar tlc noto nqueil.i inv,'.
tüição, omle. Indo falava cloqucnícmcnlc di
seiencia o dn caridade mctllcns.

Roupns brar»sâ$
Roi&ijas de esma

de fantasia supe-
rior qualidade.
Larg. 100|c. me-
li O • ¦•; • • •

as m í«-ssa
Sedas alta mah
^sda fantasia
Sedas usas
Tecidos tos
Unhos e õámbraii

4$ooo i m s wft

se
(FRANCEZ)

Folha  2$800
(Vendas por atacado o a varejo)

(Cores da moda)
nas grandes exposições da

IIíP!mmiiPt ti t' '¦''mm
íinc-

Wà vab-3

destaca a iminonsa
dade destes artigos,

A PRF.C0S QUE AFASTAM
QUALQUER CONCORR^dA
2, Largo de S. Francisco, 2

Rua Uruguayana 158 e 160
(Esquina da rua da Alfândega)

TELEPHONE NORTE 1244

¦¦¦ ¦  *—

ipáiL

de dontãdúhas
bro, 1231. Das

FOS
ltUA I)ü OlIVIDOR, 13S

Telep. N. 1093
LUVAS, leques; MEIAS,

CALÇADOS FINOS, ETC;

m________s_____
Meias e Luvas, Leques, bolsas c carteiras,veadas, fitas e artigos tle presente pelos -

menores preçoslia lis

TODAS AS CASAS |
OE

PRIMEIRA ORDEM
VENDEM

38, R. Ranialho Ortigão, 38
(ANTIGA TRAVESSA S. I-IIANCISCO)

Com- ¦ _
-«flOSlN-

Prédios, Avenida e Terrenos
pPíllil* ise em S. Thereza. VENDEM-SE nas mas ¦

Uruguay, Avcn. Suburlinua, Paula Mattos, !
José, 50, 1" nnd

®mm&mmimmmm—zmi
I i Ml

®

Sete., C. '1812. S.

DÃO-SE 5:000$000
A quem provar que os ternos VELHOS, vi-raios pelo novo processo dn "Alfaiataria Es-ttidantina" não agradam ao gosto mais exi-

gente. Única oasa no gênero, trabalho per-rcilo. Marechal Floriano, í)5-l\ Phohc Nor-te 3781. c -°-

!^»^^

OUVIDOR,
OURIVES,

Dr. R. Pitanga Santos^SS

Avenida Rio Branco, 76 a 86
.Kl

nssaohm d® osc
Vendem-se, troenm-sc, cóniprum-se e con-

certnin-sc, con, grandes abntliiiciitòs
Rua Kainhlho Orlisãn ,',, cx-Trnv. S. Frnncisco— A TURiVIALINA —

Pélle

,,n
(¦ nnus. Tratamento especial tlus hcmprrlíól-
tias. sem operação. Passeio, r,C, sob., de Inst.
-' ii ¦ i i mt$4\T&*—--4 ——.—..¦¦¦¦.¦ ,. ¦ —w—.

Grande Armazém —- Cáes do Porto
Vc„de-sc Uni, solido, moderno, provido

de elevadores o o.-,bro,, movei oom eapíicir
dnde puni oom mil saecas de enfó, á Avoui-
da Rodrigues Alves, 11, 2!)3, Trulu-so ú
Avenida Rio Urano,, n, -IH.

rodos podem vender Meias, } I 1 i ilmns ninguém podo offercocr / 
'[ Í0 

fâCK

kCÂSASTEPHAN \| ! I II
Nos preços, tpinlldndes c va- \ ! '

4;-» r,edade. I: j TT» *«
Só vendemos bons marcas fV IKÍ10 I_^ íjiinliilades gnraiitidns. I \\ I P,l e f -i 9

7 12 Rua Uruguayáaa 12 
* 

nJ.
(Union Casa só de Meias (ia i

Cnpilnl)
«_ .>—M13 Bit»—« -——----„-____

lílSWiiOil8;

MMB?*ANNA
Iarticipa ãs suas Exnios; freguesas tjue ..

, mudou da Av. Central 177 e que presenie-
! menle se encontra aguardando mcrcccr-llit)
! Min iionrosii preferencia no Ateiier dò Modas
; de Mino. Laiirn Cunlin. Carioca, 12. T.C.261',5,

h ifiaijü-. oi

D ãn

ISortes grandes-Coniro Lotcrico»

oenças ca íicüe e sy
11». WF.RNECK MACHADO

Largu tln Cnriticii-, 11. 1« andar ,só nllcii-I
„• a docnlos dessas especialidades)'.

•SELLO PREDÍ0 NA MUDA 0A
TIJUCA A PRESTAÇÕES

A' run Medeiros Pássaro n. (17. Preço 70
contos. 20 "i° dc onlindn e o re.stnnle piir
meio do prestações a longo prazo; Tintar ,',
Avenida R:o Branco ti. -IS — loja.

TÓXICO SEM
Itochu Vaz. --
lippelile, Podo;
nervos t: cereb

El I
ÁLCOOL - Formula tlc Dr.Amargo Estomacal-, Aluí, 0um, cstlmuliililo. Tônico dós

O leiloeiro AGENOR ven-
-~-]de em leilão amanhã ás 4 '¦{:

da iardè o esplendido pre-<««o a ma acima, prepno pa-fa pequena familia, em tor-
retiò de 10x35 mais ou me-
mos.

FERIU-SE NA-QfJt>DA
O opcrnrlò Mfrodo Mallieir,|2 annos o reside .-', ,-,,„ Ern,,

n. 18, :í tarde, (inundo triibálh'
dii iivaia Formos',, chlu

|'-mlo-sc 
na cnbo.;n, A Asslstenein o soeoo,

os; (;,,e cinta
cinco Oliveira,
svn nn estação

ni eanllnhuo, fc.

r* - h -(, ¦ ' ~v1»>—•
BIUNCANDOi FíI-. in ii i.l ii trave

o ,,,,".,;„„ ,|(. io
Mniira; niòriidoí
n. '•!, "üio ei,, s-,,a ,'.,,.;,.,
umn navalha To
polo que recebeu
tle Assistência.

SRTCJ.SE
so o lem n nome tle Emlue
Hinos, filho d,, Sr. Manoel

ú rua Emilia tíiiimilrács,
residência; brincando cnm

rm-si! ,,i i,,-a,", (-,„<¦,(,"¦
euriitlvos no P, sto Cenlrnl

cspcclnllsla em tlcntà-
duras, pontes, ;„'„of...
cbrôlls o cantos tle oli-
ro, obturníõfs, e.ilra-,
cções sem dôr, i„o!«-

tinii bucaes, concertei
quebradas, oio. 7 Selem-
As B. Tel. 1&Ó.5 C.

Gi^«imt5!^':jiHífô}SS>S3K5&

wSm»
Alfaiataria
AJLBEHTO
50, Rua da CsrlocJ, 31
Ihiptirlnhte casa tíe roí''
pas sob medida c ei'
meruda secçâo de ltOL'-
PAS FEITAS. Tecidos
nacionaes o fistr.tnuiiri.f
A. P. CUNHA & C

...
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250 -
í; luxuosos ven*
3 tuaríoa — Lin*
\ -loa bailados —

$ «cenários de*"-
K ht.nbníiitos!

tivs*.v**iW'.«iKíii.*i*r.i.,
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tf -7
Lfi>v 1

I

rníso '
«

A ospootnouloca
rovistn ile Bu.3*;
los Tlgvo o},
Eduardo Vioto*1"^
t ino, siv.fiir.a dc jj
B, MosBurunga |
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O tnumphal successo
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ate todos os «REC0RD8» no gênero revista
A Imprensa ilo Ri» dc Jair, «iro. pela penna dc hpiis autorlsiidos critico», interpretando o ontliurin»

mo do pulilicd qu« assistiu im» maravilhoso cspct-lüi-iilo que 
"Stinecinaria" consUlue, icco a Ihitiissi-

tmt |iiau deliciosa iniiflica. deshintwrimtiíslinn montagem o magnífico desempenho* os minore» eloj-iot*
ii proctmmi, mulo uma vi/., eomo artista incomparavcl a querida aciriz i

NES LIDELBA

Agora é o mestre, do
professor Mpzãrt,.,

li \lll \, !l'.' i,\. A.i Ai'h.1 sc aipil o piM-
fi"s„r Smncyor, que (II» ler nidu ,. menlru do
irufcssnr Mntinrl, 11.10 se iielm em ilumpus.

.•.•,!'nilii corre rtilrn ¦« |inv«. n professor ,'.'«•
iiiryor lem iviillstubi m«« simhiiI*rosas, fa»
niitlsiiiiilu it pii-.!,!.,i'.»i,. Km frenle im Céu-
lm jisplrllii. i,niic nllimde n iiiiinenmos doou»
les, , ¦ tuciuii,, ti mu niiiitlilúu de perto ,1o
S.IIIIO nrssoiiK. I'iilii*.i(' cm cura» de u<lh««s
par.ilyilens, rbciimallcmi t- entroviidos, O*
jornaes üccupniu-se dn cnsn.

_ul
Vae mudar-so parn a rua 7

de Setembro n. 176
Liquidaçilo dos huIvíuIos do

Incêndio
Aproveitem os preçosi

Voil fantasia, cor-
te

TIHm•j R j> M11

Voil suisso, côrca
8$5O0

9$500

PRIMEIRAS I
-Strietlnsrls", no Joio Caitsn*

A reprc5entaçiio dc limitem, nn Joio Cae-I
taiw, collocou a revista Italiana ds grande(••.rwctacnl.i „ cavalleiro, senão em planosuperior, .I.i hcspanholn nu franeexa n»ehaviam deslumbrado o nosso publico, re*
crntcmcntc. Estamos qn.isi n offirmar quevimos n.i "Stràcclnarla" mais unidade ue-
tisti.-.i tpio n.is revistas de Madrid c Taris;
i parlo literária tia revista Italiana ¦* mais
cuidado, cmquanto que a sua exposição de
hiio obedeço ii novos e Ilmlos fiRiirinoj
;.:ti'ticos. Depois da Velasco c fla-T.i-Ctan
parecia-nos quo n,*,o teríamos novidntlcs n
«preciar nns revistas de grandes moiit.-.aens
e o cspíctiicnhi de hontem da Lombardo*
Caramba veiu sorprchender-nos. "Str.ncci*
naria" al' na sua partitura, habilmente
aproveitada por I/imbnrdo afii de trechos de
.«jieras, foi revclaçíio. Sun ropresontaçüo
constituiu Brande e ii-tiliuio successo pár.ia inagnificii companhia italiana qne a em-
presa Paschoal Secreto nns troiixc. Hem
montada, como ja realçámos, n revista tem
exuberância de coros, multas marcações dc
cffeitos c optimos interpretes, em iiuo sa-
llentnremos pela profusão tle papeis Tncs
Udelbn, Maria Brnconj', Orsini, Gravinn c
Iloucrlo Ilracony.

NOTICIAS
Os negócios da empresa José I.onrrlm— Novas companhius para o Brasil

o Portutfal
O empresário José Loureiro acaba de fe-

char importantes contratos que muito in-ffrtwsam o publico do nosso paiz e de Por-
tugal. I*', nssim, que o activo c conceituado
homem dc ne/-ocios. a quem tanto devem as
pwtnas brasileiras o portuguezas, tem afiora:no Hio, os theatros l.yrico, I-alnclo c Repu-
Wica, arrendados; cm S. Paulo, o Casino-
Antarctlca c o Sanf.Anna, arrendados; em
Riintoü. o Cnlyseu, cm accordo; cm Recife, o
Tl.cairr, do Pnruuc, arrendado; cm 1'orlo
.\!e,r*rc, t, Coljiscu, em accordo; em Lishoa,
b Trindade, propriedade, e o Avenida, arren-
liado; t- no Porto, o S.í da Bandeira, arren-
liado. Como se vi, José Loureiro tem agora
the.itros cm mais tres praças brasileiras:
íiantos, lleclfe c Porto Alegre; Agora, com-•pjnhias, para este anno ainda e para o anno
vindouro. José Loureiro lem contratadas:
companhia hcspanholn de comedia Ernesto
Vllches,' companhias italianas de operetas
Cmn "tVoiss c Léa Cindini, companhia me-
xicana do operetas iisperanza íris, compa-
nliia hesnanhola tto revistas (gênero Velai-
ro) do Tlicatro Rainha Victoria. de Madrid;
companhia portuguezã de operetas Armando
Vasconccllos, companhias portusuezas dc
comedia I.neilia Simões, «Palmyra Bastos,
.*.uru Abranches, llelly Monteiro-Azevedo-
«Colàço; companhia franceza do Theatre
Vorle de Siiint-Murtin-, companhia de liai-
indos russos, companhia do transformista
!'"regoli, companhia jiortugucza de revistas
l.uiz Macedo; companhia portuguez» de ope-
vetas Amaranle, companhia eqüestre norte-
nntericana, companhia dramática portugueza
tUves da Cunha, companhia Velasco, com-
jianhia franceza de operetas, c companhia
nacional Pinto Filho. Sobre esses negócios
tiuremos detalhes opportunamente.
A festa do hoje, no Trianon

No Trianon lia. hoje, uma festa attra-
ente, Paulo .Magalhães, apreciado escri-

pior, faz ii sua recita
de autor da comedia"Senhorila '"utilida-
de", que, ali, depois
tle carreira dc sueces-
so, estará, amanhã,
em suas ultimas re-
presèntações. Os es-
pectaculofi desta noile
no elegante theatrinho
dn Avenida são cm
homenagem á Acade-
mia Brasileira de Le-
Iras, quo se «fará re-
presentar por uma
commissão de seus I
membros. Haverá dis-
cursos de Raphacl PI-
nheiro e Paulo Maga-
Ihães. Versos de nos-
sos melhores poetas
sorüo recitados pelos
principaes artistas da
companhia do Trin-
non e pelo escriptor
Paulo Magalhães.

A primeira de hoje no Palácio
A companhia portugueiia crus ora ewtÃ

«o Palácio Theatro dará, hoje, a primeira
da peça "A fera", do escriptor portuguez*Jr. Ramiida Curto. Entram no desempe-
itho dessa peça os artistas Alves da Cunha
Carlos Santos, Henrique Alves, Lino Ri-
lieiro, Bertha Bivar, Maria Pinto, etc,
¦Apollonla Pinto — Sn» festa amanhã

Apollonia Pinto, a ve*
Ilia o illustre artista
lirasileira, que tanto
tempo deliciou o nosso,
publico, no Trianon,
faz, amanhã, sua fes-
ta artística, no Thea-
tro Hccrcio. Em duas
sessões, com bello pro-
gnimma, a estimada
actriz se fará applaii-
dir representando a
comedia de Heitor Mo-
desto, "Feitiços". Dos
espcetaculos constarão
ainda as representa-
ções da revista "A" Ia
líarçonnc" e dc um
aeto variado. A Banda
Lusitana, a quem, co-
mo ãs famílias cario
cas, são dedicados os
espcetaculos, executa-
rA trechos do seu re-
pertorio, cm scena

cm festa artística do sympathleo tenor Oc-
rardy, que, nlím do tomar parte na sun
representação, cantar.' ".Sii-antie", do Pn-
Ihndlo, e "Les deus sírénndcs", tle Lonnen-
vnllo. O espectaculo ile hoje, no Lyrico, 6
com "M,im'zclle Nilouchc", em festa iirlis-
tlca du "estrella" du companhia, t, soprano
¦Icanne Syrll. i
O novo quadro de "Ã* U fnrçonnc"

Somente nn próximo siihbado, c não hoje
conforme havia sido noticiado, poder.. <•
publico frcf-ucntndor do Recreio apreciar ó
novo quadro qúo os autores dc "A* Ia gar-
çonne'* acabam de escrever, c que envolve
uma espiriluosa "chnrge" intitulada "Seu
1'irmlno «bancando o professor Mozart".
Com a entrada deste quadro paia a revista.
fico esta com t\ sua parto cômica completa-.
mente renovada, j
A fest» de hoje, no S. Soai

Realisa, hoje, seu festival artístico, lio
theatro S. Joié. a interessante actriz Aracy
("<>!les. que o dedica aos seus empresários,
directures da empresa Paschoal Segreto.
Represcntar-sc-ii a revista tle grande snc-
cesso "Olha o Guedes 1" e um aeto variado
no qual tomarão parle os seguintes artis-
tas; Isabel Fragoso, soprano, que «cantar.*,
«ni trecho tle opera; Alfredo Silva, Augusto
Costa, Pcpita dc Abreu; Luiza Fonseca, a
menina Gaúcha, Conceição Machado, etc.
Aracy Cortes cantará os "couplels" do "O'
Fernanda", dc "AIIAI... Quem fala?" e
dansará um fox-trott excêntrico com o
campeão dn dansa-hora Bueno Machado.

VARIAS
Está. no Rio, a negócios, o actor Jayroe

Costa.
ESPECTACULOS

HOJE, ás 7 *?4 o » %
Sénhorita Futilidade

D» Paolo Magilhiea

:i OVIISIÃO DOS MATUTINOS DE HOJE SOBRE
li nõs também."

STRACCiy.iRlA»
"Slraccinnria" corresponde snhejamcn*

lo A cspeelallva, agradando dc mdoo
cxtraordiiinrlo c marcando Irlumphalinçn*
le o inicia tln sua carreira, Na peça hio sc
Mihc liem ,, tpie apontar de melhor, Tudo
uella ,'• admirável e, ús vezes, pelu dcsltim*
limmentn emn que se nprcscnln, ,pmsl ma-
riivllhusu. l-'.ii, verdade, a montagem è ri-
quissiuia, A npothcose do I" neto foi tal-
vo/. inédita puni nós.. Quanto ít peça em
.si é primorosamente feita, podendo-sc
avançar á afflrinnção tle quc bem poucas
revistas lemos visto lã,, hem elaborada. A
senhora Ines Lltlelha, com a sua vivacida-
dc, a sun bellcHi u u sua graça, foi a ral-
nha tln noite, largamente npplaudida cm
muitos dos papeis que fez."

JORNAL DO COMMERCIO.
"Surgem dahi quadros que fazem rit

dcsahrlilamcnte, Mas não & sò nisso que
lã o valor de "Straccinaria". O que mais

avuli.-i nessa rcvisli é a wia montacem, ver-
dndeiramente excepcional, com os seus qu'-
nlientos costumes admlravelmcnte confe*
ccionados, de altt, valor o de supremo bom
goslo, os seus adereços magníficos, os seus
scenarlns tle cffcito ultra-cspectaculoso, e
a sua "mlse-en-scéne". As tres «potheos^
são dc grande estylo e de um» especta-
rulo-.iil.-ii!.- deslumliradori. A assistência
recebeu "Straccinaria" com «ppliusos ca-
lorosos e saiu do llieatro satisfeita.

TMMI
•jjj-SP"»

Theatro Recreio
I A'» 7 *!i  HOJE *——

A HILARIANTE REVISTA

A' LA GARÇONNE

EMPRESA È
R,\NGEL & Cg

A'a O !i|

I EMPRESA PASCHOAL SEGRETO]
1 THEATRO CARLOS GOMES— 7 94 e 9 54

ILHA DOS AMORES .,THEATKO J. CAETANO—A's 8 fi
STRACINARIA ., ..,THEATRO S. JOSÉ — A's 7 •*_ 11 *4

mmmmm.OWAJUlfm^J

THEATRO MUNICIPAL
Amanhã, quinta-feira, 23 de

outubro, ás 21 horas
MIECIO HORZOWSKI

Recital OHOPIN 

O PAIZ.
O espectaculo de limitem com a 'Slro-

cclnnria" foi uma festa du vista, que sc
gozava d.i profusa c interessante variada*
de dc vestuário, onde muitas vezes se des-
tacnviim o luxo c liom gosto, da série tle
quadros que sc succedlam divertidos, e ao
sabor do agrada geral das tlansns cômicas
O alegres, c foi ainda um regalo ao ouvido,
tpie sc deliciava cum a musica leve dc pri-
melra Intuição, variada nns seus rytlimos e
melodias, e tudo Isso ajustado rom talento
o espirito ás situações cômicas que se sue-
cediam, em mein de risadas quasi coiistan-
tes de toda a sala. Foi u revista, portanto,
um divertido cspcctneulo, agradando a toda
a gente, e quc, cousa notável, esteve acima
da reclame."

JORNAL DO BRASIL.
"Manda s justiça qne se diga que bem

poucas' revistas estrangeiras despertaram
entre nós o enthusiasmo de "Stracciniirin".
A Sra. Ines Lidelha teve a seu cargo uma
dezena de papeis dos de maior responsa-
bilidade e difflci] ser* dizer em qual dei-
les se houve a brilhante "souhrcttc" com
mais agrado. Km todos elles foi o seu exilo
completo."

GAZETA DE NOTICIAS.
"O 1' «elo ó eteetlentê o o seu final

inn.lin,,- tuna novidade seciilea de grande
effeito 0 raro liom conto.

u desempenho foi bom. A Sra. Ines Li"
dellia, entanto, brejeira, elegante, foi a alma
encantadora «Ia revista."

A PÁTRIA.
"Ttitla a revista está realmente decorada

e vestida com luxo e gosto, offerecendo;
por isso, um espectaculo bonito, digno de
ser visto e npplaudldo, A Sra. Ines Lidei*
ha, em <!i,*e papeis que teve a seu cargo,
ponde mais umu vez evidenciar a sua In-
vcjnvòl iniilcnhllldadó artística, tal o rc-
levo dado a tiulas :is figuras que encarnou
I* releva ainda registar o gosto c riqueza
das varias "lollettes" que apresentou. 15
assim, "Stracclnnria", com a suu bonita
montagem, luxuoso giinrda-rniipa, agrada-
vel musica, apurada cnsccnaçío c hanno
nioso desempenho, ser- por muitas noites
applaudlda, demorando no cartiz."

O JORNAL.
"I*ma inlerprclflção digna dos maiores

elogios. I"' pena que não haja tempo para
detalhadas citações. Destaquem-se, comlu-
do, os bcllos trabalhos dc Ines Lidelha, a
mulher feita de sorrisos; Ítalo Gravinn,
Orsini. Maria llrncony, Roberto Bracony,
cie. Conclusão lógica e sensata : i revista
vale por dous espvctaculos."

O BRASIL,

lisas, corte. . .
Crcpe Georgci-

te, fantasia, cor-
te 1G$0QO

Crepe Ceorgct-
te, coros lisas,
corte 12Ç000

OPALftS, ««SMS
E6I IfiAISDYS

Organdys sulssos,
largura 120 c .

Cambraia b.-anca,
fina, iargura
100 

Cambraia dc Uvlio,
salde de côrcs .

Cambraia dc unho
branca 

Opala suissa, to-
das as cores. .

5$SGQ

£$500

7 $809

6S500

MEIfiS

HOJE e todas as noites, ás 8 314
A celebre revista de colossal successo
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Meias pura seda,
para senhora,
todas as cores .

Meias de seda, pa-
ra creanea, a. .

Galões e ruchs de
seda, 

Rendas vaiencien-
ne, peça ....

Fitas, peça com
 10 metros, peça

;*-h--:-*^-w-h**:-X'*kh**«--w*-'«*-*> Fitas, larga para
DUAS RAPARIGAS QUE TENTAM

CONTRA A EXISTÊNCIA
_—-i.***-» m m • ¦ - —

Uma, a iodo, e a outra, a fogo
Elle, o amante, no que corre, a esta enga-

nnndo, muito embora jure inteira fidelida-
tle... Ella, esperta nue ti e, convencida do
contrario, teve com o seu amaslo, hoje, uma
troca de palavras ei depois, num lance ie
desgosto, foi ao quarto, apanhou um vidro
tle iodo e bebeu um bocado. Depois é que
foram cilas... Jacy Macedo ficou «uma af-
flicção, contorcendo-se nos cffeitos do to-
•tico. Veiu a assistência c a soecorreu, pon-
tlo-a íóra de perigo, passando-se o caso á
rua Pereira Franco, 70.

A segunda tentativa dc suicido oceorreu na
mesma rua, n. 64, onde reside Maria do Car-
mo Pereira Leite, de 17 annos, solteira, bran-
ca. Por uma contrnricdade qualquer, qne
ainda não está apurada, Maria Leite poz íofio
ás vestes, quasi ficando toda queimada.

Pela assistência a infeliz foi soecorrida,
indo, depois de haver estado no posto cen-
trai, para sua residência.

Desses dous factos teve conhecimento a
policia do 9° districto.

tre, que foi antes uma festa de voz da con-
tralto Gobricllé Besanzoni, que, oiuni ges-
to captivante de gentileza, tomou a inicia-
liva dc organisnr lim concerto, em que síi
cila cantasse, em beneficio daquella insti-
tuição dc assistência. Bastava islo para
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Empresa Theatral José Loureiror

por coincidência ou atrasojA FESTA DA PRó-MATRE
DE VENCIMENTOS Esteve hontem repleto o Theatro Munici-¦ _,»«.• .. pa], com a realisaçãt> da festa de Pni-Ma-

Alguns carroceiros da Limpeza
Publica nio foram trabaíhar,

hojo, no Meyor
Hoje, pela tnanhfi, muito cedo, 6 hora do

Inicio do trabalho na secção da Limpeza Pu-
blica do Meyer, foi notada a falta dc cerca
de doze carroceiros, dos vinte que ali tra-
balhara.

A verdadeira cansa dessa «ttitude dos csr-
roceiros, ouvimos do próprio superintenden-
te da Limpeza Publica, foi uma cireumstan-
cia de puro accaso. Apenas, por coincidência,
uma falta quasi collcctiva ao trabalho.

Alguns carroceiros nos explicaram o facto
de outro modo. E' que esses trabalhadores
eslio com seus vencimentos atrasados e. por
isso, se declararam em greve pacifica.

Com o fim de garantir a ordem, a policia
do 1B* districto, seiente dc tudo, fez guardar
a secção por forca embalada

m—>

4$50D

1$50Ò

$200

1 i'20'0

1Ç20Q

REPUBLICA
ás 7 3)4 e 9 'i\l

IAQUI D'EL-REI

PALÁCIO
Hoje — és 8 3|4

A FERA

Paulo Magalhães

THEATRO LYRICO
Hoje — ás 8 3/4 — Hoje

RftCITA EXTRAORDINÁRIA
Em homenagem á graciosa netria

Mlle. JENNY SYIUL
A pedido, a immortal opereta

mmm nitquche

MEDICINA NATURAL
Director, Dr. Júlio Leite. Serviço clinico

com gabinetes para medicina, cirurgia, exn-
111c e tratamento tle senhoras. Tratamento ve-
gctal. Consultas gratuitas de 9 ás 11 e das 2
tis 6. Allcnde a domicilio por preços inodi-
cos. Rua Tobias Barreto, 11. Tel. N. 3599.

AM ATA CÇ C para TOSSES E

faixa
AttÉNÇA'0

As vendas dos salvados sc
rão feitas até o dia 31 cio

corrente, á
TUTA DOS OXJEWES, j:í-A

justificar o exilo de hontem, se o não expii-| {p0R nuK0 po SOBRADO INCENDIADO)cassem também a própria arte daquella |Vl , r 
,

cantora c a idéa generosa da excellcnte dc- T)ílS .1.1 !i! 1' JIS () Í101'HS
inonstração, Desde o primeiro numero n|

BRINQUEDOS
Castro & Waldcmar Praça 15 de Novembro 42

..ii .,.,, immm, i

DENISE. Mlle. JENNY SYRIL

fÊmLmÊÈ

AinanhS, ás 3 horas, MATINE'E BLANCHE

A FILHA DO TAMBOR MOR
SOIRE*E - A's S 3|4 - S0IRE'E

Festa artística de Mr. Gcrardy
DESPEDIDA DA COMPANHIA

La Poupée
SUZANNE, de Pulhadile e LES DEUX

|S"E'RE'NADES; pelo festejado.

Não cessam os casos dc in-
toxicação alimentar

Mais duas victimas de intoxicação ali-
montar que vão ao Posto Centra! tle Assis-
lencia receber os soecorros tle que careciam:
n sexagenária Marinha Alves Pereira, mora-
tlora á rua Sá Freire 9, e o inspector de ve-
hiculos Antônio Mendes Guimarães, de 45
aimos de edade. Depois de soccorrldos re-
tiraram-se para as suas residências.. mamam i

Apollonia Pinto

nberta.
Dcunede-sc, amanhã, a companhia franceza

Deu, hontem, com "Mme. Favart", sua
«jicnullima recita tle assignatura, em espe-
efiiculo que fni a fesla artística tio tlis-
tineto hnryióhd Leon Ponzio, a companhia
francesa tle. operelas, Está do despedida,
conin se vê, do Hio essa troupe estrangeira.
Seus nlliinos esncctaculos serãi, ninnnhã, em
••esperai c ••', noile, respcetlvániçiite, com us
operetns "A füim do Utinlitir-iiiôr" e "A

Botveea". Esta riicita é de assignatura e

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Franiicsa physica e de idéas, desanimo

duvida, medo, iiiililTcrença, tristeza, angus.
Hn manias, sustos, ataques, ele. estômago e
intestinos. Emprego local e geral tle radia-
ções ultra-vlolelii3 de Rnch c da suggestutj
nelos mclhodtis inais modernos. Dr. Cunhü
C-uz. R. S. José 61. 3 ás 5. Tel. 40U5 C.

«em-

iflftBiim
H|l_ita8lailo

Dl
Crnesto Souji

BRONCHITE
Rotiqtiidlo, Aithmt,
Cstatfhns chwnltMt

CflAHDE T8HTC9
rtn • lüpauit i -rnfis i

isrçi nncalir

Formulai
Creosoto

Vegetal
Iodo*Hy«
popliom

pintos de
cálcio e so*

dio.
Glyccrina

Fartos
elementos

para a
hygieno

dos pul-
niões.

App. u. 60 d*
1 do 10-189*.
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0 PILOGENIO serve em qual-
quer caso

Se quasi n3o tem, serve o PILOGENIO
porque fará v:v eabello novo o nbundan-
tc. Se começa a ter pouco, sirvo porque
impede n queda. Se tem mvjto, serve
porque garante a hygiene do eabello.
Ainda para a extineçáo da caspa, para o
tratamento da barba e loção dc tnilettc.
O PILOGENIO sempre o PILOGENIO.
A' venda em todas as pharmacias, droga*
riis e Dcrfumarias.

Lie. D. N. S. P. n. 7**7. em 28|3|í)0S
«*•¦¦*«¦•«**«-
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ÍUEIt 
comprar, vender, concertar ou fazer

jóias com seriedade? procure a ''.loalhoria
¦iilentini". rua Gonçalves Dias àl, fone i)9»«*.

e autopianos. Peçam estalo-
gos a K Ferreira & C. Dou
S. Fr. Xavier. 388. T. V. 3968.
Grandes prailos,

SÃNAGRYPE ^IISSE

rua Alfuiidefia

mas convenceu o noivo
a comprar os moveis á

C,9 — CASA

Experiniènle o

MAHTINS.

•¦-«•.«««rto-Prof. Alfredo Andrade
EXafíieS Urino, sangue, etc.

Uriigíuiyaiia, i
±m\m%m .-

IVSmo. l-l NA
CHAPfiOS

Participa a sua distincln clientela qne mu-
rlrni o seu ateliei- piira Avenida Hio !i'.'i,»c«
|.|?,-soh.. iitmtle encontrará imi lindo sói-l
iljentn do fõrinns, |iiil1ii!Hj fictlaji, ele, Prei/i.,
conviitíitivos. Tel. C. ")W)3.

Àrsenovita
O mais prodigioso tônico

cura radical pelo néo-silliersalvarsnn c inj*e
eções níereuriaes indolorcs, diatliermia
raios ultra-violeta. Dr. Coòio Haicclltis,
¦rsistente da Fac. de Med. Das í) as

e
es

11 c
ás 6 Tel. C. iifilil. S. José,

M_a*tbtln—*-

53.das 4
— .—«l«Bn—•— -————

Dr. PRANCISOQ EIRAS f gakgaota
Professor de cliuiea de 1 NARIZ

na Faculdade do llio. L OUVIDOS
Cirurgia ™ Physiothcrapia da especialidade:

11. S. .losé (il — 3 ás 6 h. — T. C. 4025
<mem

FramUfiZa *-a s-*'Pnilis ~ MAMA engordou
i latiMC-.* (• j;jios crn 40 ijias com 2 vidros
de Luctyl, gastando 12«$000 e ficou forte. —
Gloria engordou 2 Iiilos cm 3 mezes com 10
vidros dc outro depurai ivo c gastou 35$000.
LUETYL só em boas pharmacias.

mmm
Víae iirin-ri-c Curí- radical da hlcnor-
Tia» urinaria» rtingla. Tratamento das
moléstias vencrens. Dr. Belmiro Vulverde.
Largo Carioca, 10, 1 ás 6.

*-*M*-

RAIOS ULíRA-VIOLETA. Pelle,
Cabellos, Fraqueza sexnal,

ruberculose, Anetnl». Assembléá 54. b és I».
OR. PEDRO MAGALHÃES.

IVI
Sem escmplo de contestação, a nossa casa!

é a que vende melhores moveis e mais!
barato que qualquer outra congênere.
Dormitórios, cstyl» hollandez.. l-OSGSoOO]
Salas de juntar modernas  1:000$00I>!

LEÃO DOS MARES
Rua do Passeio n. 110 — Largo da Lspa]

MOUKÃO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o interior. Tel. C. 822]

•____«___________________-_-----¦¦--¦

¦ •¦¦¦¦'¦*—•*.—¦ ¦ .1.¦-> ¦^tv-tfj.-Tw.—i •¦¦¦-" ¦--"¦ -

Parais© das
Crianças

artista italiana pisou num estrado cheio de i__ ^-. C* A T T TV" \flores, que foram lançadas, em pvofusSo, i J^ (J O n L 1 IN i'"i
dos camarotes, galerias e platéa; e, termt- i
nada a primeira parte, em que foi uma de-
lieia ouvil-a em tres romanzas, apparccea
no palco, eomo justa homenagem, unia ces-
ta de flores, mais alia que a própria canto-
ra. A segunda parte alcançou cguacs Irium-
phos, destacando-se ahi tluas canções siei-
lianas, que Ilesanzoni interpretrou eom n
arte a que de longa data habituou o nosso
publico. Cumpre ainda registar, como nota
tle novidade, a ária de Asteria, do "Xcro-
ne", de Arrigo Boito, ouvida pela primeira
vez entre nós, c já rccnmmcndada pela cdl-
ção Besanznni, e a bclleza que encontraram
naquella voz, entro outros números, o
"N'el,l,ie", de Ilespighi e o conhecido Chant
Hinclóu.

PARA TOSSIU
COUUELUCHJJ

•Descontos clé
IO %

_a °Io

aro %
em todos os artigos de inverno

Rua 7 Setembro, IM - ia

ra
mm

CALÇADO "DADO"
A MAIS BARÂTEIRA DO BRASIL

Avenida Passos n. 120 - Rio
A CASA GVIOMAR lança no mer*

cado mais uma marca de sua creação.

.'Mniniiiiinm-àHm^miMiiMM
1THERMOMETROS PARA FEBRE 1

Sô CONFIEM NO 1

1 "CASELLA, LONDON» I
iíi«.iiiiiiiiiiiiiiii,,,,,Hiiiiii,iiiiniiiiiiiiiii,,,,iiiiiiiiiiii,iiii,iiiiiiiiiiiii«miiiiiiiiiii«i!i«iiiiiiii'ii¦ múmttt» 

LEILÃO DE PENHORES
Em 23 dc Outubro dc 1921 "Casa Gonthier"

Itua Luiz de Camiics, 45-17
mem

tlfinimtíç")es <-' piirftiisüos. Cfillyrlu Moura
rasli (íiómii legistttdo). Km loilas lis piim-

.naeiiis e Ürogiirius.

Adiamento dè uma festa na So-
ciedade Franceza de Be-

neficensia
Pedem-nos torna,* publico que, devido a

tini rcecíiic fnllcciniõnto na colônia frii.neezi*
desta capilal. a fesla quc devia rcalisarrse<Ie-
pois <ie amanhã, nos salões iík Assoainvao
tloí; limpregüitõs tio Coiihnei-cio, flea tnins-
ferida pnra sabbado, S de novembro, iio
uicsuio local e ás lilèíiiuis horas.

^^^^mmmmm*mm^^^m\mmiir' 
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BA-TA-CLAN
Em vaqueta escura :

tíe ns. 17 a 26 — 5SJ500
de nu. 27 a 32 — 6SS00
de ns. 33 a 40 — 8*500

Envernisadas :
de ns. 17 a 26 —* 8$000
dc ns. 27 a 32 —* 10S000
dc ns. 33 a 40 — 12*5000

Pelo correio, mais 1$500 por par.
Rcniettcm*se catálogos illustrados.

Grátis paru o interior a quem os so*
lidtnr.

Pedidos a
JVL10 DE SOUZA.

, .«l»B». ....

Dr-FernatidoVaz^íS^:-^
rurgia geral. DingriosÜco e tratam0, clrurgl-
co das affeceões do estou..,",!;,), intestinos *>
vias biiiaros.: Utero, ovarios, urethra, bexiga
s rins. Trut". de câncer, hemorrhagias, tnnio*
tes do utero e da bexiga pelo radluin. A^.
seiiiblíá 27. Hcs. (',. Bonifim. liB8. T. V. I*"__*J-;
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GRATIFICA-SE GENEROSAMENTE
quem entregar a It. Moura lii-lto. ,r,8, uma
pasln repleta dc papeis por descuido deixada
num taxi no dia 15 do corrente.

*-t*ai|fl»- *•

|As Mulheres 1
I ciais admiradas 1

Süo aquellas cujo san- 1
gue é vermelho c puro I
cujas faces revelam sau- jl
de e energia. W

A íJákiífiéi I lliiá

UU tf*» f^mmm '*®*** i

*»¦¦*-._ ... ii.- 11 *j_tf;-j**-fj-pw..s .,—„ ——— m.

1874 — 1324
A Drogaria Aiiílié, conimcmorando seu

60«> «nno de existeneia, eslá brindando sua
distineta clientela emn preços cxccpeiouaes.
itua 7 de Setembro n. iií).

SÂNA.SYPHIUS Depnrativo c to
nico do ianque

0 porfs, pe.a mmlú
ClieRarani: de. Hosurin. o vapor helja"Gntlinuiitlra", eom vários Korieros; de

llalila Illaneii, o vapor lielj?» "PtitíHJóhia'";
com vários gêneros; de llainhiirgo, o pa-
(Ilielo allemão "Anlonio Dclfini).", com pas-
sageiros; tle lilielins Aires, n paquete liot-
landes , "Celria". eom passageiros e ii"*

mhti--go. o vapor, allcinão' ''Anuclisse**'
m Vários gêneros,

• iHi,
!. I COI!
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OÀIÜ DE UM AUTO-O A-
IVÜNHAO

**•¦. |i.la mriitli.í, •-

i'tt<) HINIU1HII -

nu...
•.¦ni

iiin.i ii,
liin.i m

Hí
l.itii.

rr~'i«m i mi MnimwiwuuM •
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iliifil lin.lr*,
•lc V-, .lUiji.iín, ItliSíO l*.'lt.,i,>

. svitliorllH .miiil.viM Pereira ilu
Sr. fioiltifi-íilo IVrrJnt dasriin i„iiniiilji C.slcllu llriuien,

i ;i',!i'!l-i lirituco, ili'|iiiindii (ihIíc
br, Manuel ll.nml.iu ilu Ciinlin,iil.i liiiii.ii! ii iii*,iili>iiili'u Miguel

. prole, nor do lur.llliilo l,n_|'i.«
Ka.etn iinnni iininnliii!

..Manoel 1'etclni ilu silva: I). VlrgbOKI l.lll'.I>l*,i|lll'M|'||||.\,|# ,»,,„:„ ,!„ IIOSM, il||,ligo ,-dle,.a de InipreiiNn Olvmplo tle Nieinc-in-, emui iittn.itmcninn Virgínia .Mnrin, li-in.i ili. |* (eiii-itic phnrm.iteriiieu do exerci-• in 1'ortiicni'rero *- dc Min esposa, ll. |_|-11,1 li de Nleiin.vcr Píirtoc.irrero,
I-.--: iiimii.s Imnteni a (.cnliorlta Judlíh•ira. iliba ilu Dr. l-.tiinrdu 1'lgutira, cli-nlcu IH-.I.I capital.

CASAMENTOS

lti'.-ili»ii. iiinaiihà. na muínr I11il111id.nl

lralíli!li,ii!iir .t..l.r«).Inli. ll.li.lN-, «le '__ üu
lu , "ioi'"ilii|- A rim Motim* 1,1 üfiil, r»iti tln
tini aiitii.iitmliili.".. iireinlo fcrim_iit«is pr.lui, ciimm . d eiibitil, t» rebpiwln, pnr |. *u, o<
jiieçrtiios ita ,\«isi_luit'iit nu 1'ustn Cenlrol,
findo us i|iiin>;. nvnllieti-.se. cm Iriiliimonin
mt Santa ( ain «Ia Mí..-.. •. i.i..i

•'urere mm-i milagriiao, í-, parem, mu fn.
elo uu. Iill' DltAXCO, ilemnliiTlit de um
iitnutiidn "liliiiicn, ii|i.'m imiimiu «li. rvpcrlon-
cia*, rrmnvci ,i eÃr prlmillva i* delsa ii*i te»íiIm>í branein, HU' HUA,. CO prtile *>r umi»«Io nem i»i'<ln, nrrr eni i imIii.. IvrldilH tle ••'.
godflo, t-ulitt.-i o lerlilii. nilvlns. porém nAii
o rernmmenilailn pnrn lerlilon «l« In, itiT111'AM'tl lirn n rí.r iw-urri i|n l.vtiln. permit-lliiitu ilnr.ll-ii. min íi. -.'i d,.,, de IIIT cln>
nu. tornando .. vestido eitinn ...• novo i«.>•.

It 1*1" llll Wf( o tainlipin serve pnra reatau-r.ir a iíir liou iirUgou braitees e uur se lor
iiiirmii Hmarelladosi pcrmlltliiiln .-is.iin lerem

| rfKtiiinH. nicliut, roupas de l.ii.u. fita-, luva-
ido .ulia ite . mi. nu llinri-s condições pus-1 (ihl>l. .

A' venda nn« seguintes rasas c ui.i phar*ttia.hiH o srniarluhiii t
1'anr Ki.yiil, l.nrc'1 dc H. Pranclsco — Caa . iiceiiit. Vrenltla itio Ilranco — llroaarl

.*. NOITE ***** QuaHn-fi'11'íi. 2_í i.« Ouíuliro rte 102J
• •*•••?«s»»'-1»-*«*_m«*«^-*!»r**"M.»i»'«•*>;*.... __¦*•_tii*.vi^»_«_tti*i<^'^_»«iwt«_*«^<___»_«a___i»

m*M

kRffllM

« i;jiMimeiito dn schliorlln Maria ApiiitreèIda 11." •v""''<'"*** Vrenlda Itio llrancn — llroKaria
de Amoilm, lilli.i dn Sra, viuva I).' Cecília .*1,.,B* '" '''' ¦v|,"''-'°' ,0 ¦ Droaarla Itan.
de Amorlm, com o Sr. Mlicrla ilosÀ-1'erreln r" ' l ^",p,,,blèa -- A Samarltana, Tra.
ii«'*:«iciiini.- tu..-,ii. praia. "iv.hsn s. 1'rnhclsco, IM — \ rortuna, Praça

m
Uma Onrnntin
PeMonl pnrn

Todos os que
Soffrem dc jt^Í^JSDoeixsasdbPello ' 

fiiWm'" 'í' A"*(PijslilyamentoiiarBntlnios allivlncom o "W
prinKlro rrasco «l« o novo LAVOL. 

"
.- f«i d!

«m
, n'"Yl^V"'^^ dn-lvW* !*•-!-_l!fi_T,tr.'», f?m quesi-Ve*.tt\*.

..."_,". '.Mmii„£-^.ÍSSí *•""*, '• *• •';''*"r* ¦»tem U4 «M •-*»¦*«'«' , •.. J 'n"*m*r<-*t)tiu* tir.lif ,1 >. ...iilnu I».I,*\.„ ii -i u i,i nm , ,,., l|t , .. | ,j ,,,.|.f|„|;1,i,, „„ flfm.,,,„
ln*rà' **¦¦•Vi!-1./" 'iVi'1 '•''.""*'.'¦' ' ''¦**'< '•/•1*'^Wíi *KiííTa.íiJ

• 'iI? . I . .;.* * "n '*Vf ' i*. í !-!¦••-!._l ll» llí<f,'IÇ1l,(.(.
i.. 1,1 .-ii* _;,_ "', l\V"-' 'V- •*¦ >' '• '' ui" I-• <v"ii •»¦*_" -.\. de r.||_~ts!v*i¦* _'iiI«;í íJSuis4 -ri_tu_-uui Ubíquo ii.-cV.ii._

«CM.rnl»etiHt.», tmi.i .runçlnuh«
i _ UMR-tt pill. U4 COD-IIOW II4tUt.lt

Interesses do professo
rado do Districto

.V J-iu'ii <(o ProlV.ssorcs <»1>-
(nu unia ihkIJodcI.i tln

.Sr. proíolío
llnillni.ir aiminliA, âs ^ horas da lanle,

oa um da Carioca u. !iii. '-" sndar, nma i--
tiulÃo dn commliii.n illrcelom «tn Lii',a dv,
1'ro.ossores. piiin tratar do asatiintilus de
iniiiiiill.it'1 lnti'1't-i-e du prüfessonido,

l'iii'l;i n raunlfio, para n «|ual srto «ouvi-
lindos, por nosso Intermcilb», tmlns os pn.»j--.ores ilestit ciipltal. lerilo «lies recebidos,

. .'. horas, em audiência, peln Dr. Aluor
.".¦ata, a quem exponlo as rimoluçOei Iqiiiíi?
dns.

'¦¦» ¦ ***** * ' i

.,mrmm*m*t**<*r* ¦'***-*****. ei *>*.*,

IiFeü-se o choque e houve m
FERIDO

Va rua Maria * Hsrroi, em frrals st* **.,
mero I.». i»*1* .n»"'"*. " #iit«i-rsmlnM«) m,.
mero a.iiill. clioeou-sc rpm «i Iniuii n. \t\
lilllr, •• I^UMl.iaiW'*''

'glllllllílllb. II.
. ilirlgtflo i-fbi iniiloratlfi)'

H.mve sviirl»» ,i^iHUlIlllllílIMo II. O."-1". «i>.»>r .vnrii»^ ,!B
parlo a p.uir, «rm»<» 'l"« » -nitiirtem*** ij„
i.iii«...-..iiiiiih.io iiiglu. o mesmo, entrrtiinio,
tiíu» iieiintreciulii «'»m o sen ajtul.iiir, ,in;,(
Pmlr.i dc Mitua «pio trcrlirti lljjeíiu. ftrj,

' 
Nu dl-logncla do 15' dislriclo foi .» t*i\-

registado, liindo sido « respeito aberto tu.
ipIlVllil. 1 ¦ ***•••* • i1 ..¦¦ * iv  ,, . , CCQflfl fui pnr do melai do seda p.ra ...

fosspros drsln cnplla!, serilo «Ijes reeclildos. Deliu. Ill|1»|,.)i ,.,-„.,., niodcrnoi. CscluiU
vlílmle da fabrica -._»_.

A" li 1.1 I i: <• ,11110 C ,\
í!_8, Av, M>'!>1 «lc Síi

*.****(**--.-

Ias *,*',* da (.«vol tnhit* «r-a h-a-w- *-*>
!;.',"''•'.","'*•"*•• "*|*»-l»60-I>|-Oi*• oI

I n lÍD^h*_^M_?\feJ&S.K0' !,f,3V-".'!** BM"?, '•«vnl-0 flIASCO
\..'vi:.y..,. . •)' i »ltO.\IPT«. MJ t-.l~A;.í!.|ii.t lif.J. A n.l-c »

' 
í1?-.'1*". **•.'.•'.,''* :n,'-'i-l-nTr.'.i' «ni Kit» a*a "-'ir i*IK uuiie m.l». i.'- ,'i' ,.'' JJ;»»[. -.. ?'írW-»'»iiv. • v'iern - j «• cuiw d_ in.-.->, .. ntteni.i_^-_»_^«,.«U'2!_.,^l,r__,J_'--'_,J^'_ Hiod« i.-.i'if...MWlia.i.i«-- tAt CMPM

He.íuciiinlp ticslu pnua- Ilcnlisae-sc-á iimiinhfl o enlace inalil-
pioiilnl il.i senlioriln l.ui/.a dc Mlriindu San-Ins. r.ílm da Ustua. vima KHsa Santos, coino .r. LiMiui-i ,|<. Salgado Miranda; da nlio jcommercio importador desln capital.

o ju-to civil ser A celebrado na residência '
da noiva. ;i rnn Desembargador Isldro, mi»jmero I, ás I horas <• n cerimonia religiosa, Ina egrejn dri Candelária, ás ."> Imras. Para-n.vmpbarãn us nubenlcs: por parle da uni-va, no religioso,, o Dr. Pinto PorieM.. eh.Miia. espora, t* no civil o Sr. Isolino San-tos c Exiiiu. esposa; c por parlo do noivo, noreligioso, o Sr. coronel Antônio MirandaJúnior, capitalista cm nossa praça, e Kruna.tiiivn Elisa Snnlo*, r no civji, o l).. Al ber-lo Miranda e Ivxma. senliorn.

Como garçons o «lcmoiscllcs d'boBiienr, sei--virão: senhor Wnldcmnr llrandão e Mlio, Ce-leste Miranda; Sr. Kcnalo Santos c Mil.
Lúcia: Sr. Ângelo Cascão e Mlle. Hebe An-liittcs; Dr, Manoel Mello . Mlle. Lòurdòs
iMcllo: Dr, .Toa«|ulm 1'ulvn e Mlle. Irene San-tos: Dr. Manoel Maria dc 1'ãula liamos cMlle. Esperança Hratmaiin; Dr. Iidgnrd Oli-veira e Mlle. Iza Silva; Dr. Oscar Coelho oMlle. lira Silva; Sr. cônsul Marin CastelloIlranco o mlle. Vera Andrade; Sr, Arthur_tep,-i»!tl e Mlle. Marietl.i C, !!r:'int-o: Dr .1 '
Pinheiro ila Fonseca e Mlle. I.loizn Azoveilo
e Sr. Ary Cabral c Mlle. Cnciidn Duarte I
Souza.

Durante a cerimonia religiosa far-se-á ou-'vir a artista cantora, senlioriln Celeste ('cr-
.n.ira.
NASCIMENTOS

11 de liiiilin — ,1. «:. Conlnso, : de BclcmI bro, «V - Mn-cotto, |»rà«;a 'flrsdeiites, 18 —
i lopes l'lres ,Vr l'la„ T «In üelellibro, 139.«'n*.-i lial.y, l!u,i do Ouvidor. M

»———*—._¦-¦ ¦ ¦¦¦¦?¦¦^n»t>».H>.

Cnpaeiibana n, SlT.

11 ní» ttmLyi un 1 J.™;Lí..íS,.!.1 I lÉf !- TSíd__ L it <ú ] Idlln

C_»^!k_F^u^.C3--S!_S AlrX"..m"' :; " ' ""'"""

liFlIifííi

A' prsçâ
i -_p_t_i.nl b

alÁ DE BUQRE ~ ,!l,"?,n" ° «Mb nrN
leáo; ii.i Medicina Xatnral, A rua Tobias Ii_r_,
irei... H.

Para ter bom «omno

IE DMl.
DIURNO RUA
O Miil lloit: quelin vis

1' de Marco,

DO OUVIDOR,
íj proí-iuc iriforinar-!

_
50 NOCTURNO
OtVIDii.i, 50 — 1 e II ,m-

Aoha-.se cm festa n lar do Sr. Antnnin OMartins e ile I). Maria Lourenço Martins,
peln nascimento de um menino. mVc nn piabnptismnl receberá o nome dc João.Acbn-sc enriquecido ilcsite o dia 1!) docorrente o lar do Sr. .loão UustíchelM «Iocommercio dc missa praça .* dr .sun esposaSra. 1). Angelina Itnslielielli, eom o nasci-mento de uma interessante menina, «pie rece-berá o nome tie Paula.

Acha-se em festas o lar do Sr. AntônioAlves Pinheiro, cirurgião dentista, e tle sua-•'xma. esposa. Sra. D. Nicolinn Salgado Pi-nhclro, com o nascimento de uma meninn,<nie na pia baptismal recebera o nome de\ érn.
O lar do Sr. Itatil do.t Santos Saraiva,

fiinccionnrio da Light, ede sua Exma. esposa1). Cecília Marques Saraiva acha-se cm fes-
tas por motivo do nascimento tle sua filha
Ennicc.
BAPT1SADOS

MUNSQN STEAMSUIP I.INK
. Admltilitrndores dos vaporea ds
j United States Sliipping
| Boarcl Flect Corporation

A mia mais rápida pnra a
America .Io \orle

/Vs próximas saidas do
Rio rlc Janeiro pttra

Nova York sãc :
AMERICAN LEGION Outiib. 2!»
PAN AMERICA.'.*.-. .Nuvem. 12IV.KST1.KN \VO!tI.!I..Novem. „Bi.01 'fillilíN 

CROSS..Dezémb. ICPara o Rio da Prata
r.W AMERICA Oulub. 2.IVESTERN WORLD..;Novcm 

"l

SOUTHERN CROSS.Novem *'l
AMERICAN LEGIONDezcnib. :,

.. tiuln.cnnlijicnto a scsulr
O PAQUETE

PAN iii

Bnptisou-sc o menino Hélio, filho do Sr.Ernesto Giglio e de sua esposa, D. Carmen(.iglio. Foram padrinhos seus tios Luiz e
Mnthildc Giglio.
l-I-STAS

Faz annos) boje, t* nlunino do Collcgio Pc-dro II. Waldemar Arlhur Teixeira Campos,iilho do nosso collega rie imprensn capitão
Arthur Luiz Teixeira Campos e dei). EsthcrMagalhães Teixeira Campos, os quaes levaram;i pia baptisinal da ogréja do Nossn Senhora
tle Lourdes, em Villa Izabel, o menino No-lasquinho, filho tio Sr. Nolasco Francisco
dos Santos, dn nosso commercio o de D. The-
6alonica Cerff tios Santos, c offcreceram aestes, á noite, cm sua residência um jantarintimo.
VIAJANTES

Segue, amanhã, para Florianópolis, a bor-<ío "Itapuca", o Dr. Xapoleão Lopes, ativo-
çado c político paranaense que, na ultima
pbasc dos reconhecimentos de deputados; es-
leve cm fóeo, defeudendo, íierante a Camariie Supremo Tribunal, a representação das
minorias qne lliu serviu de tliese a uma mo-
nograpbia quo foi coirimentada pela impren-
En carioca.
LUTO

No cemitério de São .loão Baptista sepul-tou-so, hoje, D. Lavcutina da Rocha MelloRibeiro.
— Falleceu e sepultou-se hontem, no cerni-

teno de São João Baplisla, ti Sr. João Ilibei-
ro Rodrigues, pae dos Srs. Christovão Ribei-
ro e Pedro Ribeiro, do commercio desta
praça.
MISSAS

Esperado tle Nova Yorlt, ama-
nhã, ^;i do corrente, salrú no
dia seguinte paia:

Santos, Hsvidé-,
e Buenos fes, , ***

Estes modernos vapores com.
binam a rapidez com muitas
opportunidadcs de descanso k
de prazer durante a viagem.
De unia lnnpcza inescedive.;
camarotes espaçosos c bem ven-
tilados, lâmpadas para ler
c todas as commod idades ma-
dornas, cm sua maioria co.n
banhos privados. Grandes e
espaçosos salões e c..cclWte
cozinha.

Preços especiaes para via-
geus de ida c volta aos Esta-
dos Unidos da America, via
costa tio Pacifico, o volta pelacosta do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
de Buenos Aires a Valparaiso
pelo Trans-Andino..

AGENTES:
The Federal Express Co.

Avenida Rio Branco, 87
RIO DE JANEIRO

B8 3 _&____
.i a i-i_.i_'..

DESCOBKRTA CUJO SKGl..*.

I

i l*MA
DO CUSTOU OIJZKNTOS

CONTOS DK itt.lS
A "Loção Brilhante" é o melhor cspcclíi-

co para as tiffecções cni.ilr.res. Não pln! i
porque não é tintura ; min queima porque• não cimténi sáes nocivos. Ií' uma forinubi

I sciciitiflca ti'j grande holnnlco Dr. Groun ),
I cujo segredo fo: comprado por _>)(. contos iU
| ri-'-.

V. rccommcndadn pelo-, principaes institu-
i to» sanitários do estrangeiro, e annlysníln
I e íiuliii-i-ail.i pelos departamentos dc liygie-
i ue do Brasil,

Com o uso regulai .ia "!.«,;,.o Ürilhiinle":
Io — Dcs.ippdrecem complctaincnte as cai-

j pas e nffceçõcs parasilarlns.'J-* — Cessa a queda do cabeilo.
i ;t" — lis cabellos bra.icos. descorados on'¦¦ 

grisalhos voltam á còr nstoral primitiva, sem
I ser tingidos ou queimados,•l" - - Detém o nãscimerilo dc novos cabeb
i íos brancos.

."ii —- Nos oísos de calvielí faz brotar no-
; vos cabellos,

B" — Os cabellos ganham vitalidade, Im--I nam-?e lindos c sedosos c a cabeça limp-i ,
! fresca.

A "i.ncâo Brilhante" 6 usada pela alta
I Ro.-ietlaiie tie S. Paulo c Ilio.

A' vrtnla cm toilss ni l.oaf pltalniaclasdrtí);.irias e perfumarias.

Uni grande cortejo organi-
3adÒ tia Ga.cria Cruzeiro c
outro na Estrada de Ferro,

com destino aos grandes
ARft.AZEWS DA CAMI-

SARJA AFRICANA
Avenida Passos 21 c 54-A

••arn a«li[iilrir \ionn arti:-..'. pelos preços que'
vau ahiilno :

C.inlsas peito dc- linbo, piegas.... fl'.. .0 
'

Camisas pcr.'n1 fratiecz Míõól)
Crtmlsas j.iival iÒjúfHlI
líamisiis tricolinc lisa. '.'•:?r,'ii'i
Cniiiir.ris trleollnc listada, a _.'grÇ50_
Ciimisas Iricoline Unho c seda 32..0t)(l"ucens 

perca), .1 -Iíshm 1
 IWIH.iri

Manoel Pereira da Silva
i Gontmunioa á praça e a quem
interessar possa, rj..3 nesia
data deixou de fazer parte da
firma Manoet P. da Silva &
Cia., o Sr. Raphae! Se.r.rfs,

! r \\| 1 y™JT* m nr 1

,. \.^JJ:.:U£*à—v,;
crai5^__ai___£___aaas „ ¦ 1 ^A_-m_rJ
Píirnnt t;l» h.mtn tom r_i »o_i»t> th* *.t'{.i,>
— li' Fxr,in, por. e/r>rfr.Jr Irffl, / (ittoioit. Iti *m* L.
I,.-.,... —**•dler

tiuceas llioiisr-ellnc, 
t.uceas eretonc
Capas ilc gubnrdiuc de 'Jãfl? 
Meias m.iusrilini-
Meios lud.i seda cl costura
Meias setli
Mei.is seda
1'oalba dc n...st.), 
Toallüi fclptida dc roslo, 
ròãlha ròlputla, superior, .1
Toalha .!»• banho, 
Colchas de cores e brancas.

| rnpetcs imiiíus padrões, para nuar-I '"--.'
I *¦ muitos artigos une é impossível

minar .
TODOS AOS Ns*.! 21 Avenida Passo, e 54-A

Para l-r nm Ia* *..¦•!'.-, * trreli- l-mt Cwné
IVrüiíC Fc.ótn ciiniii elle.

O liso do Carvão ilc Ttrllnc cm pA ou em

embolsada dos um k.m*^0zko?Ú*^' tii-s a qualquer t.ulro remédio. Produz unn•eiii.-ii.no ngradave) no cstoinngo, no appi-
Iile, iiecclcra a «ligcslSó e faz dcsappsreeol

.:. prisão de ventre, li' soberano contra «
*<%fr»s!J . Vê******* L_n *,*..**-. *. l""-'» '•'> estômago depois «Ias refeições, ,.1rererina ?.r_na oerii cgsic a enxaquecas provenientes <ie m_s o,;.^,.,-,

I arrotos, quaesquer affccgScü nervosas do ca-
-m-******-*l-* *t*. *.*... .*.!.*.* .. *.* r loiuago r do intestino.
gerencia no sen estebel-sei- -w***™ iwi?e. - a» pessoas q,,e o Pre-

ferirem, poderão tumar Carvão ile Uellni
n..-). _v_L ****** _.,.,;..« „*.*. -sol)'a lórin.i de l'astillvas Uelloc. Üúsc; inu
mentO Sííí. SIJa _...(.._.. ÍSS« »>• <»<:"- pastilhas depois de cai!., ref.rlç/.i,> ..-.in t.|„ toiln. as phnrtuacias e. d ros--

ííoando todos os nsgoo^s da

r.?501
170?0(.l
18^50!
S**.ÜÜ
li.OÕÜ
45500
•_»¦...'.

lljúOO
5.000
0.800

P3r<5af.ilidad-..
R?e, 20 de w .uko úb mi.

- HAnoEL mim!, ü
SILVA.

! A' venda
¦ rias.

I> posilo gerai: Casa 1'rére. 1», rii.; Ja-.!..
Paris.

. 1 **;**-* Ai.provado pcla D. (".. S. i'. cm _: ,'Op. IWM — üfS7.
r>g^^^^c?T*'.'|!*|j'|Li^'*-»^,»ia«'i'gB _-_.ii!» -

•|p\npSECÇÃ0 íM.)ITÕRiM

!..?.1lV.'i
descri-

:jm&m^mm&tíWmmãmmãà

PARA AS MOLÉSTIAS DO
Estômago - Fígado - Intestinos

Avenida para renda
com 6 casas no centro da cidade, á
ladeira do Morro do Valongo 25
(próximo á rua Camerino), «era í
vendida, amanhã, ao correr do mar- !
tello, por qualquer preço, ás I Ij2 í
hora» da tarde, cm frente á mesma,
pelo leiloeiro GUSMÃO. !

.*..*..V'»."..V!»>!..T».:..!.._-_.'.

;

11II
í Ipíü Iii
1 ÍOS, ROA SI JOSÉ,

-Sâüoeí Pfeieira da Silva
eomütunica aos seus mlgm

à sua -'-í$._.-_..a fregiiezía,
que fsí.«ls regressado da Èk-
ropa ass-.-£?_iis a %mmm fa

espera fiG_.il-

t:-ti... ABKHTA aos illiv.ni. .i-_. _;.
Iirus da Assnciacâo fiom-u-i-.-ial i!o híti . ¦
..'.rn -,.... ciicarrcjadòs ila sj-ndu*at/_la i!-.-
c.iiir.;-, i.'.i "ca.-cstia da vida".-

Srs;
:¦•• lem ii'iti e coínmcntado soUr;
Ioíii ipicslío .[uu serve de nssum-

Ilinns.
Muito
inomci

:«r~H~:-<~:~:-»-H-_

Alumnns, admiradores e amigos do saudn-. ,-* «» »»/¦ -nrr-i r.Ar> »,-. i„so professor I),-. Alfredo Gomes, mandam j bUKVfc I Cl ROS ,_ S°r"uma missa por sua alma, anianliã, | „• v'*~i > i '*' ;/•Í>V*J':¦>---- nos cu-
Parto. 

amaulm> Pinhos da falirica Matheus. tlua I). ,|„|ia, 50
celebrar
ás 8 horas, na egreja dn Parto.

— » " ***W**9*t-** * i *******-********-m***m***************mi

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto de 10 e 20 elo

Rua Larga-44
Aproveitem ! Últimos dias ! Últimos dias I

Correntes folheadas a ouro, desde .. 3$
Anneis folheados a ouro, desde  1$
Brincos de ouro de lei lli.
Anneis eom brilhantes 11... 705
Relógios para homens. . .'.". 22$
Allianças do ouro de lei...., 15°,
Caixa eom rosário  6JCollarcs tle prata de lei.... '.. l$800IJals. fantasia, desde ".,  1$500

" ^«»- I-- .

1 E' tanta a satisfação «pie dão OS iMOVEIS da

Illt-Lüulòt
tntimas novidades em chapéos

OUVIDOR, 149-1°
Por cima da Lciteria Palmyra

Í.S RUGAS DOS OÍ.HOS. testa, bocea e
meiiton (2U ipieixo) rriio o tumiilo do amor.
Os produetos lil.KCTIÜCOS MIKABIUA fa-
zem a alegria dn vida, porque tirnm as ru-
gás pnra 'sempre. O DEPILATOKIO EI.E-
CTRICO RADICAL tira os PEL1.0S paraEempre;

OS PRÒDUCTOS KI.KCTKICOS fazem os
SEIOS firmes e redondos. Escreva hoie mes-
nm ii ACADEMIA SCIBNT1HCA III. REI,-
LEZA', Rua 7 de Setembro llifi, Ilio, Respos-
ta mediante sello. Catalogo grátis. "í-fi

—'¦¦"• •¦¦¦——-¦ ¦ ¦¦ i—-*TtLTr- i

pelo NATURISMO!
I-èginien ile nlliiieriláção, excíeiclòs, Iiy-

gieiie c rórlificaulcs nnliiracs: GUARANÁ
puro para intestinos^ estômago, esgòlameiito,
i-irirr, etc. - - Café dc Cevada, aumento sillio-
i-irii c mais liarato. — Extrnclo de Multe, lo-',
iiii-n cnei-;;ico c fácil. -- 1'lniilns nicdiclnacs c i
Livros de Rrandcs Médicos qinr cnsiiláill n í
eaila pes:»oa curar-se a si próprio cõiu pouco
Biislo c sem perder tempo! R. S. José 23

RED-STAR
que quem o_ adquire raras ve*se* se desfaz delles, e quandovendido* em leilão, não sóchamam grande

CONCORRÊNCIA
como muitas vezes são vendidos nor

PREÇOS SUPERIORES
aos o^ie tenham .sitio

COMPRADOS na

RED-STAR
6S — GONÇALVES DIAS - 71

82 — URUGUAYANA — 82
***•*-*

9'

H i

¦ '¦

¦— ¦

PELOS CABELLOS CORTADOS
Livraria Leite Ribeiro, a 13000.¦ ****** .

amTypo

;-..•>.— t

&> LA GiARÇOS^íME
Salão Meruzxi, especialidade em cortes de

.ealiollns ii In gârçonne o à ingleza, gabineteserip.-ciars para senhoras, rrcanç.-is e niaíücunê,
Jlosariu, V;.'*, próximo ii Avenida. Tel. N, ..S0

graphía
no centro

A' ma do Senado 54, com contra-
lo a terminar eni 1928, pagando o
aluguel de 250$ mensaes, com toilas
as macliinas e tyjios, como sejam:
impressão, pautar, picotar, cortar,
grampear, motores, etc. Será vendi-
da, amanhã, á .1 hora da lardc, no
correr «?i> mnrlello cm frente á mes-
ma, peüò leiloeiro CÜSMÃO.

••H.^^w-!--:«-^wí-.~:-v-:--w-x.^.x*-:-->-w-:~i~m-------->

FABRICA de TECIDOS de ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO

Bancos, mesas, cadeira,'., viveiros
para ras=aros. Arame para cerca.-

c gaílin-iéifos.CARDOSO & FUMO
( BTIENÒS 'AIRES _ 02 — RJO

ò ò ríí su L-x:q^^vvvv^vvv^
Aluga-se um bem mobiliado com sala dc espera independente, água corrente etc etce muito bem localisado. Ver _ tratar á rua Assembléa, 10-sobrado, das.2 ási- 3 horas>}**lr.'W**<*<»*^

PREDIO MODERNO
RUA DIAS DA.CRUZ N. 299

ESTAÇÃO DO MKYIiR
d leiloeiro I-'. Salgado, venderá eni leilãn,amanlia, no seu nrinasicni, á rua S. Joíé 13ái -l.lioras da tardei um elegante o moderno

prcítio, silo n ruu Dias da Cruz ii. 290, coinncconimodaçúcs para familia, pelo melhor
preço.

i *****

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

20:0O0$0O0
1'or ÍSGOO

SABBADO
100:OO0$000

Por 165000
Os bilhetes para essas loterias

acham-se A venda i rua 1*» d*
Março, 110.

Sas srs. capitalistas
5 prédios para

renda
A' rua Universidade 29, 31,

33,35 e 37
_ Antiga travessa Universidade, pro-

ximo ao Collcgio Militar. Leilão,
manhã, ás 4 1|2 horas, pelo leiloei-

li sua casa
mar a ser honrada com as
vossas ordens. Mmúm
comn--.f._ea qwe úúuu ds fà_|:JS.ÍpS
zer parte da firma o Sr, Ra-
phael Serruya.

Rio, 20 de outubro de 1324
- MANOEL PEREIRA M
SILVA.

**-H>T*. .

Sobre o valor do

fl mm

o PALLADIO. ********—¦ *m .»--BISCOUTOS E DOCES
MINEIROS

Cecilio Tito, com fahrica dos afamados bis-coutos e doces mineiros, á rua Sergipe, 79,
avisa aos apreciadores que tem installado á
porta da conhecida "Leileria Boi" (Hua Gon-
çalves Dias), tini varejo dos deliciosos biscou-
tos dc araruta, de ovos, hroinhas de milho edos escell.nt.es pães de queijo.

Rl-íUMATÍSMO
5ypiijí_Í5F''

'tiM****—_

Prateleiras e Balcão
Vendem-se liaratissimos tres ãriu't.(ocs

com 'Jl prateleiras. Comprimento total de 26
metros, altura II melros cada armação, e
um balcão coin Cni.60 cm duas seções. Hua
cios Ourives 103".

O Cofre MI-NERVA
destacri-se entre os seus congêneres por umnappar.oneia fiiie desde logo inspira confiança.
I'-' a sua qualidade e o sen preço que o fa_em
vender; Casa JOII.N' KOGlvIl. Quitanda, lati
e 158. 1110.

' -*41
Prod.os — Terrenos

Leilão ou Particular. Ninguém deve vender
nn comprar sem procurai* o leiloeiro PnlladióKua S. .los. n. ..7. Central _>õ:I8. Serviço _òm-
pleto dc informações pliótograpliiiui e auto.movei paru levar o pralcudeiite no loc.il

_. , w **.***, --*, w#
Bilhetes sem ágio. nua do Ouvidor n. 04.Pagam todos os prêmios da Loteria Federal.Posto de venda de estampilhns.

*****
CAMPESTílE

Amanhã, ao áltnhçõ': colossa! cosido áCntnpestré, raliada com cnnii-ii. a'èl*o_ dò fòr-no ri Iriiiisinoulíiuai roupa velha com tutu'üurive.», :i7. '1'el. N'orte ílOOli.

LirisDr. Abdon
!)i)il. ]icIo 1 nst. 0.->vnl-
iti. l-rur.. Do I.aii. tia
Siuitlò ;'ul.liea o Cruz
Vermelha. Ií, S. .lOSii,
SI --¦- Tel. Ccnlr. 270a

Espòlá pára Ohaiiffeurs

HEPATIHA í-

I
******

Exaines ile saiigiic:
urinas, fc-zes, clc. ••••
Vaccinns .lutogéiiivi
cqii.lrri airiu'. ozena,
coqiielúelio, etc. Cir.--
sos práticos ile Tech.
nica tie Laboratório.

de Souza Soares
atlesta o illustrc me»

dico Dr. Aususto
Paulino :"Empreguei o pre-

parado Luesol em
doentes internados
na 18* enfermaria do
Hospital da Miseri-
cordia, a meu cargo,
obtendo sempre opti-
mos resultados.
n 

*P^?-_!?.U x; s* p'. em 4/12/917; sobo n. .3... A \-enda cm todas as pharma-cias c drogarias.
^_'«i_r__.a_MTOa_TOW.

^«MBmmnliBIM».

*****
RS. 1:000$000

ii i ? COMMfcnClANrE NO BRASIL" nor

¦ ******Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas cm doenças dos olhos, ouvi.mina c «arganUi Consultas do 1 SS .

:*io para :;.:!i caria aberta que :i V. .S-i..*. i •
. nlio n honra dc dirigir; todavia, como j»; *
: so insufficicntos ns dados upoiitados pc i
j 

maioria das competentes autoridades, i| r
sobre tal lem sido consulladus, lomo a

' llhcrdade da c.tpendir de publico, embora
j.obscuntmcnlc, com a convicção que a c_-
| perieneia me vem •ditando, o que penso c

'> .ii'-' julgo preciso fazer-se para sanar, ria >
, jü, porém ein cpoeha não distante, as dil-
ílcit.dades cm ipie ora nos debatemos.

Mi este inoir.cnto, não fallando-aè na
; opinião coiniiium, aliás sensata, da "fui-

tu de. !.i'.rçiv,", só a Associação Coiniliercial
Min im feriu um dos pontos capitães ii-i

, magno probleina: "A VADIAGUM"!
j 

De facto, Illtnos. Srs., a vadiagem, a oci_-
siilaiie criminosa do nosso trabalhador ,».
que nos of.ereca esso resultado lógico qm
chamamos "falta de braços", cuja eonse-
queiicin iinnu-diata c a chamada "carestia
da vida"!

Qual deve ser. portanto, o recurso pnra
ppn.rcccr a angustia em que .<

povo?
O traballio. eertnincnlc!
Prucnrc o (Inverno crear obrigações par.i«-•alia çidúilíjn \íiliilo, j-i-fK-iit-e ò Gaycraò

exigir dc cada um, pelos meios mais ada-
ptaycis e convenieutenientc estudados .
prova profissional da sua subsistência e ví-
remos se dcsappa__ecrá ou não o mal oa
males que nos affligentl

.lá disse linhas acima que só a exp.rien-
^•lu me animava ,, traçar estas linhas •
| aiiiii acereseento: não só a experiência co-
; mo a dó que me causa a variedade, de op--
i niões, rad-, qual mais complexa, cujos •.*-'•
j lòrcs theoricos não posso discutir o cujo
lalcniica pratico reputo dó ncnhunia vai iii'l
i Papel moeda, .câmbios, dividas, ludo is-

j 
to póilo produzir grandes males, como "

! ouro amoedado c a imníjgração podem
produzir grandes bcneficlos, mas, Ulmo..Srs., posso affirmar que nada d'isso proilu-

|.zii'ii 
jamais O FEIJÃO, O MILHO, A BATA-1 TA 1. A CAPINE, para sustento do nos»"

Povo, quando fôr evidente a falta dcs.r»
produetos do nosso solo!

A julgar pelo que se passa no Estado do
qual tenho a honra de ser filho, posso ai-firmar que * falta de braços só e_i .te uo

. noticiário dos jornaes _ na opinião de algu-' "ws pessoas que desconhecem o nosso ccii-tro e a, Índole dos seus habitantes. O queexiste, sim, è a falta de braços revestido»de coragem para trabalhar!
. ;. 

3 ci<lades, as praias, os campos estl*»infestados de vadios que nada produzemde bem. Que diria de si cssa . se dsmomento lhe fossemos syndicar a profls-

dos
As--erníiU-.-i. lil'/.

-•«W-t*»*»*-»-.

CIGARROS

S. DA 1'KNHA. liifal-
rcl nos males do figa.

in^7F\'w_ffan-x_ii:K»c'.i»«!_i_i fÍ0t GStoniagO C ÍCtcrÍCÍUt

DO II!
. 
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ticiiilu
difficil

Vendeiii-se.
ãfáiiiados cofru

A? rua Domingos Lopes, 50;
Director proprietário K-r.. 11. S. Pinto

Tel. Villa 530!)
Sede transferida da rua lliaclnielo, .IS,') na.i-a predio iiroiirio á Avenida Salvador dó Vi103 A. ,:¦ li. '
Curso rápido de 'JO lições. Aprendei e sc-reis independente,

PAI.I,AI.Hi.
lio.-;i«s, pelo leiloeiro

ALUGA-SE
o liiagnifico predio da rua dos Oilis u ir,com 3 salas, li quartos. Ií quartos para eriíprc-'¦'¦
pulos e demais dependências. Tratar X riuílI'iij;saudti o, 152, - i

COFRES
por preens redusidlssim^ os I

..iu..-nos , Miloies-cpiitrn ,-, |-0,;„ , ,.„... !
( t.1.1 li 1*1 .ii Imíi. • i,, i 'Mliill. ,

pliil.o Ottoni ;,. io» 
e-.c"Jni- l"m riico-j

--»-..._. ,. w.,,-**-$•**&*-*„.„*_

^_M___si____w_a*!m — ji üofel 0. Pedrc-Serrêaíl^
I 

Segunda parada adeante de Pclronolí. íIçleplipne n, i) 8
inconiparavcl il' ú__*&_as- '

.Clima.ideal cm rcgiãi

são?
A meu ver. o attestada profissional <

imia necessidade absolutaSpara a seguran-
. .i- geral, pois. é conimiiin ver-se indivíduo»

_i'|nc mudam de residência por terem pra-crimes _. á procura de nova vida,
scra apurar-se quaes eram as suai

j occiipiieôes nnleriqrçs.
-'* frcnlc desses crimes, encontra-se o fur-°. o mais fácil meio de subsislcneia donucsoecupádos.

. J.'« geral, são desln gcnle os braços .uoi.aciiinento encontramos: o brnço dos rc-lugiadiís do crime c que procuram o can.-
P.°: ";l° l,ai"!» Uíwrem da torra o stisteiilo d»
y.tla, 

mas ,)ara a pl..ltlca (ic )10.,03 aUcllla,''os qne lhes augment,,,,,. a rama ;
^ 

l'.ii*.'t-sc, pois, coin que o povo Icníiii obri-

^0''V 
° ''01" resiiltaclo virá niaUiemaU-cnuiciil!; com o aproveitamento rins terras

|t..3 Possui mos, dc IV.. il accesso^er^e algnm, seus donos
"ll,í'*1 i:s 'Uicii-a cultivar.

:Ao. í;,'v"''H". portanto, cabem ns provi-tlçncias procurando despertar as crierji'-*)adormecidas do poVo|Sou d„ v. .SaS. C.ro. Otlo., TV,. Sampaio.Fazendeiro hahiano.
ÍU£_ _U í!s Qululiro de 112*.,*

c que,
clicou!



Tiveram grande impo-
nencia os funeraes do
governador Hercilio

Luz
Metade da popularuo <le

Florianópolis constituiu
t» cortejo 1'iiiipIhv

FLORIANÓPOLIS, 22. — (A. A.) — tu
(,:-..•-. «le llr. Ilrrclllo Luz, governador
,|n Bitiiia, w.ll-iiriun-ie, honlrm. iís , \
Mr»*, eom grande acompanhamento popn>
li.-, calculado 'in 18.01)0 pessoas, circa dc
..¦¦„!» da iiopulaçln detta ranilal. An cor.
nu dn -.tini' '•' csllurlnense furam prestn.
dli ns maiores Inini-liíifl-iiv por pjrt» de
tuilii si clissta niclaM. Nn rua Jo»-* «In
Veiga, » força ali postaria,- prestou as e«>n-
tinenclas devidas ao elevado cargo n»"••¦rela o Illuslre exilado e A patente CJUfl
tiniu »'• esrrclto nacional. O ferflro foi
tcndiixldu snhr* nma carreta de artilharia,
vindo em seguida os sacenlntes, de crux
.ilcifia. o entoados cantlcoi sarros: os fi-
lhos do Dr. Ilerclllo Lur, 01 membros do
Congrassó Esliidua! e ilu Tribunal dl Jns-
lira, incorporados, todas ss autoridades fe-
tl-ries, tMadunes e municipaes, corpo con-
«iilir f-trangelro, assim como as escolas,
.-.Mtílos e representantes d* todas as as-
«0,-Ju'. desta capital,

KstriKirdlnarlo numero de corAas encheu
totalmente o parou* e a residência da fn-
riillia Hsrcllio Luz. Essas cortas foram con-
íjnzlda* A frente do cortejo, cm vários nu-
lomovcls e caminhões.

O deputado estadual » representante «Ia
"Agencia Americana", Dr. Oscar Rosas, de-
nositou, em nome da mesma agencia, aos

-5 dn illuslre morlo. uma linda corfta de
cravos e orrhideas catharinrnses.

Durantí a cerimonia do enterranicnto_ to-
rica os sinos das egr-jas dobraram a fina-
ilo-, li.inte.indo os edificios públicos a ban-
.-ielra em funeral, Os jornaes, na sua loto-
lidado, oecuparum-sa do Infausto aronleei-
mento. referindo-se longamente A acção
rio Dr. Ilrrcilio Luz no governo do Estado
caos serviços «ini prestou ao paiz.•#ee-

"WM(f

'A NÕÍTJ9 — Qunrtn-felrn, 23 do Outubro de 1021
0 QUE E' A FINLÂNDIA

BOTAFOGO
Espolio

DR. ALFREDO BHERIÍMG
O JÚLIO, leiloeiro, devidamente

autor/uado, venderá cm leilão o bel-
In e confortável pnlncetc á rua Conde.
tle Irajn a. lll, assim como todo o
rico mobiliário que o guarnecc. O
leilão será rcalisado terça-feira, 28
do corrente, ás 5 lioras tia larde.

Algumas Inforinnçffes so-
bro o novo o unindo Ks-

lado europeu
Vale a pena conhecer melhor a Finlândia,

lí o «imí peniainoi «leante dns nuineroini «•
preciosas innnngrnphliis que nn, acabam de
ter oiferccldai peln consulado geral da nova
llepulillcn curopéa, estabelecido A Avenida'
llio llrnnco n, 117. Pura • generalidade do
puli.li-ii brasileiro u .•'Inlanilla 6 pouco mail•Pie iiiiin vapii expressão gcugraphica; mns
para os «iue bem conhecom o grande e rico
lerritnrlo, oiitrora parle do Império russoe nojo Imniformado em paiz independente,a qneitSo lom «mir«> nipeeto. Com cffcito n
llepulillcn Finlandesa, eom os seus :i87.:ift5
kltomciroí nuidradoi, ou f.eju uniu «nperfl-
Cie maior «pie . «In ].,,»,. Ja ||a||n. e mim
população do 8.400,001) habltantei, esta «les-
linndn ii eiplciidiilo futuro. A nua capital.
Ilelslngfors, i num populoin e bella cidade
do «piusi 200.0(10 hahllantes, sllnmla no pro-inontorlo «lo Oolpho, com hol.lii.moi edifi-
rios o uma Universidade muito freqüentada.
A aiíricuiluM, n industria o o commercio
apresentam cida mino maior desenvolvi-
mcnlo, dò mudo que u Finlândia tenilo a
tornar-se em breve um faclor Importante dn
economia Internacional.

Dc tudo «» «pie se refere a vida nacional
fliilnnricza. díio informes eompletns as cs-
cellentcs monogrnphlns que recebemos pornfferta «Io consulado neral. Em primeiro lo-
Sar destacamos o grande volume em lingua
Ingleza. "Tradi and Imlustity of Finland",
impresso em l.clllnfifon, eom cerra de 7íí0
paginas, fartamente (Ilustrado. Ii' nma ex-
«•cliente obra de divulgação sobre as condi
ções financeiras, commcrciáes e Inriustrlncs
do IMÍZ.

Foram-nos offerecldos também os seguln-
les volumes:"L-Agricnlture et 1'Industrio dans Ia Vle
Kcnunmimic dc Ia Finlonde", por Martli
liovcro:

"Instituis des Travallleurs * nutres
Unlversllés Libres en Finlonde", brochura
publicada pela direcção das escolas da Fin-
l.indiu;

"Les Parlis Tnlitir-iies en Finlande";"Form of Govcriicmcnt of Finland";"The Timber Induslry of Finland";"Ln Nouvelle Gymnusllnuo Femlnlne en
Finlande" (creada pela senhora EU! Bjor-
listou);

"Les Ressources d'Encrgie en Finlande
e le.ur cxploitatinn" (com um resumo cm
inglez);

"I.cs Gnrdes Civlqucs do Finlande"
íhlstorico da íonnação dos forças cívicas de

I defesa nacional e dn sua organisação actual);
"La Finlândia", opusculo em língua

I italiana sobre o paiz, o povo, a agricultura.
Ia Industria e o commercio.

Deixamos a«pii c.-cprcsso o nosso cordial
i agradecimento ao consulado geral pela sua
nfferta, a quc damos o mais alto apreço.

i ¦ «m» 
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í OUE VESíSlLLI"
_m Cachoeira do Itanemerim appareceu,

devendo publicar-se quJnzenalmente, mais
um órgão dedicado aos interesses itnlo-br.i-
¦rileiros, "I duo Vcssilli", folha dirigida pela
professora D. Cárolina Plcliler, que nasceu
lia Ilalia c foi criada no Brasil. Auguramos
feliz existência ao novo confrade.

—I»l»

PENSÃO

FootbaU
PM FRACASSO o TliBIXO DO SCRATCH

DA AMUA. —• Fui um verdadeiro fracnsio
livlim de hontem du scratch dn Ainca.

Iliittii quu so diga que, doi nir/o plnycr» ei«
ealndoi) im- compareceram Haroldo,

U.ii¦¦¦>, Noil, Seabra e Mnil-.-r.ito, 1'iecn-
cliiilii com seis «iiiiu nm-. du, leaini do Flu-
iiiiiu-11'.i-, pulule o i¦-••nm ser offcclURdo, ja
cm liiun multo adeantiida, o Icrinlnnr com
o resultado de .1 x 1 a f.iior du scratch,

JOGOS 0PPICIA.ÍS QOB FALTAM--Para
quo termino doflnlllvnnicnle «•* canineonu-
tos e torneios «Ia Amca o dn Liga Melropo-liluiin, disputados «pie forem OI Jogos ilesln
do próximo ii.,ii.iif.;,i, ficam apenas fal-
tiinii.i os seguintes encontrou «lu Amea *—
Amcrlcn x iiangíi ('.'• half-tlmr). dn l.iga
Metropolitana — S, Paulo o Hio x Progresso
(serio II) o ICverest x olodeito «.serie O).

UMA ESTATÍSTICA INTI-ltESSANTE —
NAti desagradamos dc certo uns nossos
leitores, oflercccndn-lhes a eslat.it.cn cxn-
ilu dos Jogos realisados contra, clubs d.'
S. Paulo, desde it sua luudaçfin cm 'JI do
julho de 1002 nl,'- lll de dezembro «Io 1039,
pelo Fluminense F. C, de nossa cldiitl

Os primeiros embalei Interoitaduncs tra-
varam.se rm 1003, lendo o Fluminense
partido para S. Paulo, onde disputou em
ti, 7 e 8 de setembro respectivamente, eme-
ira o S. (*.. Internacional, o C. A. 1'aulis-
lano e o S. P. Alblcllcii Cluh, empatando o
primeiro jogo de 0 x 0, trluinphando n<> sc-
gunilo pnr 'J x 1 o nn terreiro por .'1 x 0. No
anuo M-guiiit* prnsegiiiram as partidas In-
tercstaduues, aqui no Rio de Janeiro e ora
em k, Paulo, «ins successivamcnlo deram
o seguinte resultado:

Partidas realisadas em S. Paulo: 1001 —
Fluminense x Grrmunia (4 de setembro)
vencedor (ierimuiia por >\ x .'I, Fluminense
x Mackcnzle (6 de setembro) vencedor Mn-
okenz.e por l x o, Fluminense x l-nultsln-
nu (fi dc setembro) vencedor P.iiilisliiiKi poix 0, Flumincnso x Internacional (7 dr
notonibro) vencedor Internacional pnr l x 0,
Iliiiiiincnse x Allilciico (8 dc setembro)
vencedor Athíctlco por 3x0; lOflfi — Flu-
mineuse xl.Athleticn (22 de .junho) empate
do n x 0, Fluminense x Internacional T-M
de junho) vencedor Fluminense pnr

x 1, Flumincnso x Paulistano (ü.'i tle ju-
nho) empate «le 2 x '2; 10110 — Fluminense
x scratch (11 «le novembro) vencedor
scratch por 1 x 8; lfldO — Fluminense x
(iermauia (7 tle setembro) vencedor Flu-
mirionse por l x 0, Fluminense x Palmei-
ras (8 «le setembro) vencedor Palmeiras
por 5 x 1; 1011 — Fluminense x Paulista-
no (23 dc abril) empate de 2 x 2. I-lunu-
nense x Palmeiras (21 de junho) vencedor
Palmeiras por 8x2; 1Í114 — Fluminense x
Paulistano (17 dc maio); vencedor Flumi-
nense por 2x1, Fluminense x S. Heuto (12
do julho) vencedor S. Rcntn por .') x 2;
1915 — Fluminense .1 Palmeiras (11 de ju-
llio) vencedor Palmeiras por ,'( x 1; 1 Í>JK
— Fluminense x Santos (0 de junho) ven-

m «os
s ínnovações1
jurídicas

•s na 1,1 \m

Considerações favoráveis á
introduoção, entre nós,

do proeesso oral
Factos e exemplos uno 4c.

nionstr»!!: a neccssltln-
do tln reforma de «nu»-

mo pro<-.sso
ProeiiTnnilo >slier so havorâ ou rato -»¦•

tagrin i»ara «.s InUreiiei dn JustiCA na lu-
trotlucrSo entro nos do processo oral, pn_ll-enu A Nornc, ha tempus, raliuso uprcoin*
çno do Dr, Pereira iliraga, sobre essu pro-cesso «pie, com o projeelo «lo novo código
do processo civil, io começou a fulur iiegul-
dantento o estA üeiperlnnuo a attcunm dos
que ilosses assumplos so occupsm o mesmode alguns o elles estranhos e que pnr já te-ivm sido obrigados a recorrer aos nossos
Irihoniirs judiciários, para «lerlnilr contendas
suas, freqüentei de st- repelirem no decorrer
da vlila, delles se «itieixiiin amargamente, Ae-
icjoios pur isr.o de us verem modificados.

Ao contrario do qua diz o eminente Dr.
Pereira llraga, o processo oral ou verbal,
como o queiram denominar, a i>edido c cnn-
siderado com a maior jyiiipalhia por todos
«iue conheço e que já o viram applicado.
crentes dc que, com quem, na altura do clc-
ynuo cargo dc Juiz estiver, se possa conse-
gulr mais promptn c a:gnra jusliça que n

Von der Hoop quer eeli"
psar o feito de Pelletiei

D'Ôlsy
As etapas di> scu arrojado

vòo
l.ONDRI-S, outubro (II. P.) — EstA se

vendo que a estação dos vôos mundlnes
nãn tem oncerramontói começa no dia do
s. Syiveslro o termina nn noilo do SSn
.lartholomeu, Emquanto ns nntlclas que nos
chegam do Extremo Oriente Informam que
o lononle-coronol argentino Zanni |ii*cfcraousar um vôo sobre us Alenta*, no rigor do
inverno, a nbandonar a sua tentativa de
conlornnr o mundo; os hnllandcios, que
pela primeira vez entram n;i liçu dai com-
pellçocs aéreas intcrinicionacs, estão voan-
ilu de Amstordnm a Ualnvln, nas índias
llullandczni,

O vôo lialavn cslA sendo feilo num sim-
pies "Foliltvr". e tem por objectivo bater
o sensacional raid" do capitão francez Pel-
Icllcr d'0lsy, quc, como se sabe, foi da
França a Toklo, numa machina francesa,
cm pouco menos «Ip tres semanas, licor Vau
iler llnop é o piloto que pretende contestar
a d'0.sy os luurels da sua notável viagem
acron. Pralendo vencer a distancia «iue vuo
do Amstcrdom ã Halavia, ou sejam novo
mil milhas, em pouco tempo, mantendo a i iiclu.il, onerosa o cheia do entraves," forma!:-
média do oitenta o cinco milhas por hora. j dados, dclongar, e intermediários, em grande<) caminho «lc Vnn der Hoop serA: Cons-1 parta dlspcnsaveln, com proveito para os con-
tnntlnopla, Alcppo, Dagdad, llender Abbas, tendores e para a própria Justiça. A falta
Karaclii, Alliilinliad, Calcutta, Aliyali, Pau- ou n demora do que so chama coinniumenle
rood «• HangUol;. IÍ* praticamente o mesmo | 

"justiça", em uma sociedade. «•, pódc-so di-
roteiro quc, nessa parlo do mundo, segui- ECr, o índice aferidor do grau dc elevação

uu os pilotos americanos que fizeram o moral, de cultura, du garantias, qu* offcreee"raid" acreo «le circumnavegnção do gluho,
oxcepto na parte que vae du llagdiid a Aras-
terdatn. Ambos, npparclho e piloto, traba-
llium tio serviço regular aerco entre Anis-
tiniam o Croydón, nn Iniil.ilcrra. As uni-

"PADRASTO"
Empolgante romance dc Cli. de Bernard

por 3J00H.
Xas livrarias Francisco Alves. Tiraz Lno- offfiH.a, ÓS 4 he3. DCSO lOSSO

tia, OKcon, Azevedo e no deposito, á nii-_._ ,,',. .^.
ilo Carmo, 35-1'. ^IVO JÚLIO

cedor Fluminense por fi x 1, Flumincnse|
x Paulistano (U de junho) vencedor Flu-
mineuse por 3x1. Tol.il «lc jogos 21.

Partidas realisadas no llio «le Janeiro:
1901 — Fluminense x Paulistano (1-1 «ic
agosto) vencedor Paulistano por .'I x 0, Flu-
mlnensc x Paulistano (15 dc agosto) ven-
cedor Paulistano por 2 x 0; l!ll>"> — Flumi-
nense x Paulistano (H do julho) vencedor

. j.- .- - i Fluminense por 2 x 0, Fluminense x Pau-
COJn «U qUar.OS alUgaCIOS, a listano <H*> de julho) vencedor Paulistano
f«írv.'!5_ e\n *5»-*>+"»vi->ii-ií-ft _m por 

'.', x 2; lüvfi'— Fluminense x Goritiaiiia«amsssa cse Lí-atomanio, einj »(7 de ?e,eml)m) èmnhle d0 -- s _-. 1;)o7 _
Jeitão, annar}hã7 pela melhorI Flumincnso x Americano, dc santos m ii<

lho são a adaptação do tluplo comuiando.
do rodiotclcplionla e um tanque dc reserva
pura gazolina. A grande ca bino do nppare-
llio, que no ullimo verão lautos pussagei-
ros transportou no serviço regular da Itol»
landa pura a Inglaterra, sèrn aproveitada
no transporte «lo sobrcsalentcs do "Fòkker".

Excepto a travessia tia balila de Ilengala,
Iniio o caminho será feito sobra a terra. A
etapa mnis longa serA a ultima, que vao dc
Pandnng a Bãtnvia, distancia dc cerca dc
st-iscciiliis c vinte e cinco milhas. Serão cnn-
ilumlas provisões suficientes para Ires pes-

liirimlc Ires dias.
> .aos» « ¦

TítASPASSA-iSE
Vende-se optima pensão,

á rua Cosme Velho n. 139.1

A organisação do Gre-
mio Carioca

,__^.^_, i

Quem instituiu a festa da \
cidade

Em reunião honlcm1 celebrada, o uovn ¦
"üremio Carioca", depois do approvar os'
seus estatutos, marcou paru o dia !) do
próximo me* dc novembro a asscmbléa gc- jat n"o ha do eleger a sua primeira direcló-
na. Figuram cm chapa como candidatos nos
!ioslo'i dc direcção os Srs. Dr. Joaquim Mot-
ta, José Nascentes Coelho, almirante José
. Iitrlos «lc Carvalho, Dr. Francisco Salema
Gnrção Itibeiro, Alberto Barbosa, E. dc Mn-
racs, Atlão da Cosia Lima, Dr. Wladlmlr
Uernardes, almirante Antônio Fiúza Ju-
nior, Dr. Januário dc Assunipção Osório,
Ur. Paulo tle Frontin, Bcnevcnuto Berna,
Oscar Fagundes, Dr. Tito Araujo, Tlto Livio
Cobrado, almlrnutò Eduardo Orlando Per-
rcira, Geremario Telles Dantas; Francisco
Agenor Noronha Santos, Alberlo Caslro o
Frederico Augusto da Silva.

[Para offerecer o parecer do pavilhão so-
i ial, foram acclainados os Srs. Dr. Pedro do
Couto, Itaul Pederneiras, Tlaul dc. Azovcdó;
• íiio devem reunir-se, cm commissão, a 23 do
corrente, A 1 lioia dá tarde, no Extérnato
Pedro II.

OesT*Trindo instituir "a festa da cidade",
ou "a f."sta dos filhos da cidade do llio do
ianeiro", no dia 20 de novembro, nomeou

o grêmio, pura organisal-a, uma commissão
composta dos Srs. Cândido Valle Junior,
Francisco Pereira Serra, Amadeu Ilolian,
Dr. Aramis do Brito c Custavo Bandeira de
Mcdlo.

A directoria provisória do "Grêmio Cario-
tia," li constituída dos Srs. Dr. Raul Peder-
ueiras, Norberto Luclo Bittencourt, Kran-
¦ isco Salema c Dr. Francisco Pereira Lcssa.

GENERAL CÂMARA, 217

Vcnde-so esto bom prédio «ic dous
pavimentos, em leilão, niminhã,
23, á J. hora, pelo JÚLIO.
¦—¦¦-. ,.,, _,,.,. -,, .-osgoíP»—>•¦» ———— - ¦¦-:

Pedindo a revogação ds sima !_i |
qm &zvm prejudicial |

Assignado pelos Srs. Iümygdlo Veras, Do-
mingos Freitas, Pedro Eitseblo, Francisco
Freitas, Lourcnço Cardoso, Laiircntinò Car-
doso c oulros lavradores do .Maranhão, rece-
liemos de Araydsesj naquclle Estado, o te-
legraituna seguinte :

| 
"'Agora, quando procuramos desenvolver

' ,i lavoura de algodão, o presidenta dp Esla-
, do creou a lei n. 1. lli'.', tímido aos prefeitos
; municipaes o poder de cobrarem cem réis
i por mclro de terreno ile algodão, muito cm-
1 hora as lerras sejam de nossa propriedade,
i tendo sido pagos ;"i União os direitos da oe-
cüpação respectiva.

I Para nós, lavradores da margem do rio,
! a referida lei é grandemente prejudicial, pois,
sujeitos a enchentes, estamos «piasi sempre

. sem recursos, muitos sem casas. Vendemos
j nosso algodão pdii melado do valor, afim' dc obtermos dinheiro e evitarmos «pie nossas

turras sejam postas em hasta publica, como
bens do ausentes.

Pedimos eiicarccidanienle o auxilio da A
NOITE, parn «iue, cesse vn effeito daquclle
dispositivo legal e aguardamos a justiça, a
quc temos direito. Saudações."

ihril) vencedor Fluminense por '- x 1, Flu-
iniiieiisc x Paulistano CIO dc junho) ven-
ccilor Fluminense por ?, r. 0, Fluminense ^
Internacional (S de sètembro);vcncc«lor Flu-
mlnensc por 1x0; 1ÍI0S — Fluminense x
Gcrmanin (7 de setembro) vencedor Flumi-
nense por 2x1, Fluminense x Palmeiras
(11 de outubro) vencedor Fluminense por-.'4 x 0; 100!) — Fluminense s Gormãnia (¦'•
tle agosto) empate de 2 x 2, Fluminense x
Paulistano (lã tle agosto) vencedor Flumi-
nense por !l x 1, Fluminense x Americano;
dii Santos C-1") do agosto) empata de 0 x d:
1911) — Flumincnso x Paulistano (18 de. se.-

A' DISTINCTA SOCIEDADE

ás quintas c sabbados, das 20 ás 24
horas, com orchestra c jazz-band, no
salão da ACADEMIA 1)E DANSA. —
A. Machado. — Largo do Machado,

n. 315. Fone: Beira Mar 8«8
Ingressos na portai l!c.-icrvam-se mc-m

fembro) vencedor Fluminense pm*

0 "firtionio Del-i»o" no parto
Procedente de Hamburgo, chegou ao por-

to dcsla capüa!,
o paquete allcmão "Antônio Ilelfino", com
muitos passageiros para o ltio c ciando nu-
mero em transito para o sul, a maioria iin-
migrantes italianos. As Condições sanitárias
dessa unidade mercanle gerniniiicn foram
verificadas boas pela Saude dò Porlo. O"Antônio Dclfinn" zarpou, á tarde, para o
l\iò ilu Praia.

x I
1012 — Fluminense x Paulistano (lli dc ju
nho) vencedor Paulistano per I x I; 191

]— Fluminense x Palmeiras (2fi de abri!)!á_3_3_I__ffl"iKS_^^
i vencedor Fluminense por 7 x 2, Fluminense|M "V.?"S!. .E__-3T..

x Paulistano (1-t'do jiinliò) vencedor Flu- £•>" provou as deliciosas bulas com rc-
i mlnensc por 1 x fl; lillõ — Fluminense x(Kchcio de frutas, Ae Bello Horizonte? Só-

i Paulistano (fi «lc. junho) empate de 0 x 0, |! mente á venda na A VIOLETA.

i

————— I -mtiQDfm ¦——— ,¦¦_¦_.— _.,

íi i'% u fi íi fluí
DUAS POR DIA

Ema ao almoço onlra ao jantar, é a dose
indicada nas enfermidades do estômago, fi-
gado c intestinos; prisão de ventre é a causa
cio inmínierãs doenças, livre-se tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS; Pílulas do Papaina o
Podophylina. Vidro 2¥500. Rua do Rosário 172

¦ -sw*» 

O QUE SE PASSA EM
ABRE CAMPO

Communicn-nos o nosso correspondente
em Abro Campo, Estado de Minas:

Realisou-se em princípios deste mez a
terceira sessão do jury desla comarca sob a
presidência do juiz Dr. Augusto Ribeiro
Mendes, servindo de promotor o Sr. Dr. Otli-
lon Soares, promotor de justiça do munici-
pio. Forain julgados diversos processos, c
oa jurados absolveram todos o.s criminosos,
embora a acção do órgão do ministério pu-
bfico.

Dentre os criminosos, destacam-se o rio
Venancio e seus comparsas, «pie se celcbrisn-
ram nosso município; «pie forain defendidos
pelo advogado Helisario Lima, c absolvidos,
unanimemente, tentlo o promotor nppellado.

Foram julgados, também, os réòs Moreira,
conhecido pelas suas façanhas. Estes forain
defendidos pelo advogado Josc Gróssi, e,
egualmente absolvidos, deixando o promo-
tor dc appellar.

Por ordem ecclcsiantica, acaba dc ser
transferido desta citlade para a de Viçosa, o
virtuoso vigário padre Álvaro Horges, quo
por alguns annos esteve entre nós, deixando
Innumcras amizades"-'

PRÉDIO
Vends-se o de n. 1-A n. 2,

da rua Carvalho Alvim
de 2 pavimentos, de optimo
acabamento, em leilão, sex.
ta-ffeira, 24, ás 4 horas, pe-
lo JULSO.

umres Mosqueteiros
Nova edição do popular romance de Ale-

xãndre Dumas, pelo modesto preço clc 3$000.
A' venda nas livrarias FRANCISCO AL-

VES, BRAZ I.AURIA, ODEON, AZEVEDO c
uo deposilo, rua do Carmo, üã—1".
'¦""" ~-1  " ' ¦ ¦"i.tfD' ' — -- 

Fluminense s Paulistano (II dê ,luni
vencedor Paulistano por 2x1; 1910 — Flu-
miiicnso x Palmeiras (.111 tle abril) empate
de. '.! s; 2; 1918 — Fluminense x Paulistano
(7 tle hlivil) vencedor Paulistano por .'1 x '2;
1920 — Fluminense x Phiilistano (28 dc
março) vencedor Paulistano por -I x 1. To-
tal de jogos 22.

Resumo: victorias do Fluminense 17, do
clnlis ile S, Paulo 17, empates 0. Goals V"
Fluminense 78, pró clubs de S. Paulo 

'7(i

Observações — No jogo effceltiado aqui
no llio do Janeiro, cm lfi de julho do 1905,
o Paulistano jogou reforçado tle Charles
MiUer c II. Friese. No jogo aqui no Hio.
cm SQ de junho de 1907. o Paulistano jo-
gon reforçado tle seu traincr John U-rrnil-
ton. No jogo contra o scratch paulista ef-
fectuado cm S. Paulo, em 11 d
ile 1900, o scratch constiluiu-sc ile elemeii
los «lo Internacional; Alblelic, Gcnimnlayl
Concórdia e Paulistano. No jogo em Sim j
Paulo, tle 17 tle maio dc 191-1. o Paulistano
jogou reforçado tle Dante, Mac Lcilli e|
Octavio Eg.vdio. Não houve jogos cni l,,|V,l,
1922 e 192.").

Box
NA FRANÇA

UMA VICTORIA DO CAMPEÃO FRANCEZ
FRANCIS CHARLES. — PAUIS, 22 (TJ.P.)
— O pugilista francez Francis Charles, cam-
¦peão "miililleweighl", bateu, hontem, Youiíg
Travct no segundo roun.d de um match rca-
Usado nesta cidade. Yoiing Travct recebeu
severo soco na região do coração que d
deixou sem sentidos, sendo carregado nesse
estado para o hospital.

R.

mo, shhUado, dia
novembro I pelo JlJLÍí).

essa sociedade
O processo oral, como penso e desejo ver

Introduzido enlre nós, que elle varia dc nm
paiz para outro, não é a traslndaçilo parn o
civcl, do quo aqui so pratica no crime, no
jury, cm que os gastos de eloqüência o lem-
po, cm pura perda, feitos, são do ordinário
tanto maiores, quanto maior i 0 processo ou
<> processado, sem resultados práticos, npre-
riaveis para o julguiiieiito ou para a soclc-
dade.

Nos processos oraes quc vi c me seduzi-
ram e quc ora aqui reproduzo cin traços
geraes, fazendo delles, talvez, tuna anialgn-
ma de profano, «to approxijna o Juiz dos
«pjcrcllantcs, sem mais intermediários ao jul-
gainento dos casos que as testemunhas,
«piando precises c que mesmo espontânea-
mente se podem apresentar, levando por cs-
cr!p'o um resumo do que souberem, para
entregar ao juiz e serem i>or eile ouvidas
no momento opporttino, rm audiências pa-blicis, previamente marcadas.

Recebida pelo juiz a queixa, formulai!,".
verbalmente pelo queixoso c por elle rooro-
«luzida nor escripto para fixação do f.icio.
dos nome:', logares, residências, indicação de
testemunhas, dalas, manda o jni*. sc preciso,
syndicar do caso por agentes seus (offieiaes
«ic justiça), por peritos nomeados e, em cer-
los casos, mesmo pela policia; que lhe deve
prc-slar o auxilio «ic que necessitar parn seu
melhor julgamento, marcando cm seguida a
hora do sttn audiência para ouvir o nccinnilo
o as testemunhas, que, para isso deverão ser
intiinnilas tambein para aquella hora, dando .,
dn seguida sun sentença, sc so .pilgur sttf- - '
fiçientcmcfife;,cselàrceidò on marcando outra
audiência para outras fnvcstlgnçòu», ou pnra

. ouvir mais testemunhas, ou 03 pcriio-, ou 03
primeiras horas Ac hoje, • SCus agentes, jnctnnbidoi do esclarecimento

do caso, pas» dal-a, então.
Formulada a sentença, lavrará o secret.-.-

rio do Juízo, (escrivão); uni termo que, jun-
In ã queixa cscripla i demais documentos
quc a respeito houver, arebivará ou enviará
á instância superior, dos advogados, da:; for-
ninlidádes c do papclorio, sc algum dos que-
rellhntes iv"o $¦: conformar eo:n essa seu-
lençii e qulzcr delia appellnr.

Não mu preoictiik) nestas dêsprclcnsio-
sits notas, escriplas As pressas, cm reunir
argumentos pró ou contra o proüèsso 0f.1l,
como clissa o Dr. Pereira llraga, qno estiiva
fazendo para destruir o qno a favor desse
processo, havia dito c-ni su.i apreciada con-
ferencia o Dr. Carvalho Mourão. Não õ
esse o meü intuito, mas sim sâmeritò o dc
citnr c eoiimientàr alguns casos cm qiie vi
applicailo o processo oral c «ruc muilo bem
me impressionaram e a todos com q-.ie te-
nho falado a ess-e re3jyjilo. alguns tins quaes
já tiveram também oceasião dc vel-o, om
suns viagens. Entre nós, parece estar tudo
por fazer, taes as difficúIdades a ss vetiivr,
11 começar pelas horas, que nté agora, nn
mait'riit tios casos, estão ainda pnra regular,
flxiir e sc respeitar. Mesmo o que eslá pre-
visto, custa a ser resolvido c quasi sempre
•• isso pretexto para interminável «_¦ custosa
pendência.

Uni accirlontc de rua, uma divergçnciii cn

IM DO BRASIL
Pnr aclos do Sr, director dn listrada éi

Perra (.''ulí ii dn lirasil, furam nomeados < ¦•
crevculei desla ("iiLiiia, de arcArdo min »»
rirli U'8 di rcgulamenti) e respectiva ordem
dc clnsslficnçilo, us icgulutci rundidnlni aj^>
ppiviiilns nn concursoi

!* Divisão •— Aracy «lu Brasil o Sllv*. ILr.
melludn lilus Cnitni Carnieu Correm Mense»
.luà-i Ilaptlsla de Mello Gulmnríley, Irlnia
Muivlr.i, IleiArlx Cosia, IIuIitId «Ins Snnins
Pacheco, Lia Franco 'lc Meodnnca, IMilh do
A.vnreiiga Navarro c l.ello Pombo Pereiia
du Silva.

V- DivIsAti — Maria Furta Martlni, V.i/n
«ti» Sanlu', Oulinari.es, Lu/ia Clrleco Leite
flotn, Irene Snlur <la Sllvolrn, Nair Amnlla
toaros, «iiiiii.,1 DutiM Miinogliozzl, Carlos
fluitliermo 1'lnhclro, lolindn Arnujo, Adi,lies
<_in,ii'. da Sllvn lliuliu. ,li>iii|iiim Ferreira
dn Carvalho Sobrinho, Unia- Mato, Itiilb li;-
rengor da Silva, Maria Magdn.ena «lu Paiva,
Maria Pnschoa dn 1'nlxAo, lllrondlna Soares
Pereira, Ahlgall Moreira Flnlo, Uil.vsiín d*
Cruz Lobato, Virgínia Gil, Mario iiessn «I*
Menezes, Vçapnslanii «le (Jcrquvlrn Lu/. AlalA
da Cnsln e lincha, Júlio ('..'.ir ile Paiva, l.y»
dia Alves do Assis Magalhães, Maria da (i<".
ria MiuIchIo lincha Cardoso, Dulce Mala ','¦"
ria, Iracema Moreira Fagundes, Alldcii Kn-
pllstn Alves, Mari.i do l.i.nrilo Unrros ds
Moura e Ilercllln Antunes Leite."i* Divisão r- Uo.l.niln Araujo, Sediela do
Araujo Lima, Muriii do Lourdes Santos, Pbo»
tina Fonseca «In Cunha c Silva, Liberala un
Almeida Martins, Maria «Io Carmo Almcldu
Marlins, (larmcn da Silva Sardinha, J<i:intiH
Pereira Cabral, Anna da SlU'8, Iraci-nin lin-
cha, Ilosa Ferreira Guimarães, Maria Julieta
Locatclll, Carlos Alberlo do Lima, Auriiin
líllsa Kcrkofskn, Consueto Constante «le Medo
e Sllvn, Mnria llita Jobbn, Jo5o Paulo -J«í
Moraes Smlré. Amélia Andrade, Juditlt ila
Saldanha «I» Gama, Salallel Fernandes Ar
Oliveira. Otlctte Satyrn dn Silva c Ivclle <i«»
Souza Pennn.

¦!• Divisão — !.-íinizia llaplisla Alves, Ju-
sina Telles dc Menezes, Maria Eliza Hodri-
gueü, Syria Almada, Ayka Teixeira, Flora
Marques, Josí' Machado de Carvalho Junior,
Paulo Arnaud Gouvêa, Aryclín Teixeira, Dal»
va Queiroz do Vasconccllos, Cclcsto Pereira
d.i Silva, llilla Isíom. Pedro Ptfulo de Moura,
Sirena Lima «le Paula Pastos, Maria Eslher
Paredes, Laydo Ilosa rie Queiroz, Cncll I.i
José dos Sanlos Terroso c Caetano J->ip'-m
Gama .

5' Divisão — Olinda Teixeira ds Cosltr,
Marllia llaslos, Armando Ilequctte Vaz, Ciar
ra In.iii de Araujo, Idolnlindo Araujo, Uasluo
de Almeida Pcnniche, Avcliun Ribeiro Dias,
Lygia CloUldc lilhciro Uragn, Olga Torres
íiorges, Paulo de Souza Jardim, Maria So-
phla Pinheiro Johim, llulh Vieira <!:i Silva
l'aria, Lnura Ribeiro Trovão, Maria 'ilyn -
pia da Silva li.islcs. Yvonne Iístlicr Pereiro
Villaça, Italph Antunes du Silvu Can-nlbo,
.iiulitii Dinuh da Costa, I.aura líczcrrn Ae.
Freitas, Mnriclta Iracema dc Moraes I-accr-
da, Dulce Dantas Jorge. Orlnndina Francisco
Draga, Maria «lc Lourdes Pinto c Adátnasl/r
Pereira do Cabo.

»«t«*--—
Prir.ão do venlrc? Experimcnfo n< noras
nitAC.KAS LAXATIVAS FELliOWS. Peça

1 Vidro 1$ —- linn. Rindcr — Ciiina Correi
_0tl — nu»

¦¦»'•»¦TI JUCÁ

.... Rarnallio Ortigão, 9
Fl (ISx-Mcrcado do Flores)¦^¦ffi&y-Kr;;-^;" i;b'.:-*j-"-{"-'/s:.^-í5».á;_KiSiHaT3r

- ¦ -- - —- - --¦-¦¦ — i ¦-"-¦¦..-/-.-.¦"¦—¦- - - - ¦ - i ii

nm) ryimji. tBprr* ¦}''«_ ean /»»*v
- St tâfaktSM0&%J

RUA DOM PASTOR, 132
Vctulc-sc esie magitifico prctÜo")
rn familia tio tratamento, com

grntide qr.ínlnl, cm leilão- ecxia-fcl*
ia, dia 21, ris _ 1|2 lin., pe3» JÚLIO.

A JORNADA REVISIONISTA os ,L'*
m< ,. :.<

idéas, o ambiente <Ki':id«i critico «Ia Coiv<*i-
tuição), pelo Dr. Castro Nuités—nlira prcinia-
da — A' venda em todas as livrarias.

j blriin i)r;-::.'ir sun palavra c por isso dava-
; lhe oiio dias pnra se retirar,
I E assim, ser.i oradores custosos c perfeita-»
i mcnlc dispensáveis, que mais vnlc o tolt)
| nn sen quc o avisado nn alheio, foi resol-

vido cm oilo di»;! e sem grandes perdas do1 tempo, papel e 'fòrnialiiindcs desnecessárias,
\ um cnsn tle cobrança e Az expulsão.

i'm outro caso tle expulsão vi air«.';i fio¦ niesiuo iogár. Dn cstraiigriro chegaram n
essí logar qü.nl.ro pessoas que. no bote! cm
que se hospedaram, disseram lã ter ido i

i pruenca dc trabalho''. Não rei n que u re:,-
. peito «L-lIas soube a polieia, quo dois ott

vava o caso

Vcndc-sc o bom jimlio. cm erntro
dc, !>c!l«> terreno, jki Largo de Bem-
fica, á Av. Suburbana n. 15, em lei

15, á» 4 1|2 horas, |

Hoticiavit

3s qu® Um li..n*_a para \m\zk
\.{ar appareihos radio-

itsieplienicos
A Repartição Geral dos Telegraphos cnn

Ire vizinhos, uma duvida num contrato t/n.il.
quer, niiinii locação dc serviços ou tio pro-
priéilãdc, numa prçstaçãq de eórílns ou fnlln
tle jiagtimento; por menor quc esse seja. i-ó
uc resolvo por custoso processo e nor inlvr-
inetllo de um advogado, ainda mais custoso.

Uma cobrança docuiiieiiíudn que se queira
fn*;er, como promissória, duplicata, ala-
gticis, etc, requer ainda o reeonliecinicn-
to de firma, o protesto, o registo. So essa

; Ires «lias depois 1
; monto do jui*. qne n
I presença, na nndiciicia
\ — QueinTsãn? Que \
j tou-llins o juiz.:— \'i."ino-j procurar
; ram.
I — Xân lém carteira
doêiiniciilos que compro

Ido ?
I — Nuo senhor,

— Pois. então, lím Ires

o cano uo conheci*-
inundou vir á suã

ln din seguinte,
ram fa;:or'.' pergun-

Irahnlho, responder

profis
i;i o

sioiial. n*
quc têm i

i!'"-.';ns cor (lie
om quem o;

aqui estar u

,)'•
ler

no

cedeu licenças para instnllação «io .ipparclhos I cobrança fôr por qualquer locação do piii-

ses-íismo s os próximos

TÜSTO DB MORAES Advogados: flua
— E do Rosário, 112.

HEEBERT MOSES Tel. Norte 5127.
—•lie*-».

AMOU VENCIDO: 'lc Hugo Wiist
O.S CRIMES CELEBRES DO

RIO PE JANEIRO, do Dr. Her-
meto Lima

O SR. LUBÍN, A HERANÇA
TIIAGIC4 ('L' Constant Guéfõult

ESTATUAS' -VIVAS, ,lü l'ic*'re

PÂDJíASTOÍ <!c '-1'- <le (icvnnrd.
OS TRES 

'MOSQUETEIROS",

('.-.• Alexandre Dimias
BAGATELAS, de Lima narreto..

Ach.iin-Efi í venda nas livrarias
Àíypfl» Bntií l.oijrlit. Oíl -o^. A/ovctit- « no
^uaíi-.i geral á rua dá Cazriio, n, 33, 1".

Numa das salas do Fluminense F. C, rea-
lisou-se, hontem, n sessão do Conselho Su-
perior da Confcdernção dou Escoleiros do
Brasil, sob a presidência do Sr. Guilherme
Azhmbüjn Neves, secrctariaçíp pelo Sr. Da-
vid M. da llarros. Tornou-se conhecimento
da marcha do campeonato dc footbnll orgã-
oi sado enlre os grupos do escoteiros «lesta
cidade, 0 foi approvndo que o Sr. Dr. Fnns-
tino Espozel apresentasse um novo regula-
mcnlo parn o próximo campeonato, sauatulo
ns fnllios ipic apresenta o nelunl. Afim de
dirigir os sports dá Ç. 15. B., foi approvndo
crenr-se lima coininissão tle sports composta
de tantos nieiribrps quantos fossem os sports
praticados, e nssim, foram nomeados os Srs.
Dr. Arlhur de Castro, para football; Dario
Moacyr, pnrn brislielball; c Álvaro Uordallo,
parn nlblelismo.

Parn iucroiiienlnr o escotismo foi iinani-
miimcntc hpprovádo que fosse reálisãdò uni"Jiiínboree Nacional",cm junho do próximo
anno, assim conio uma exposição dos lraba-
llins tiinhuiics dns eseoluiros, cm uma «Ias
salas tln l.yceu (ic Aries e Officios, ficando
encarregados dn organisação ns Srs. Gabriel
Sltinner, Ansgar .lenseii e Rodolpho Maggi-
oli.

Para lançar us bases dn ".Iiiiiilinree Sul-
americano" a reâlisar-se cm janeiro de 1028,
nesta cidade, c nn qual devem comparecei

I representações"dj toda- ns nações sul-airicv.lca-
•wnnn nas une tém escoteiros, foi 'iiòmeudíi umn
flíl-ín ! cqmmissnti composta dos Srs. Drs. Arnaldo' ¦ I Giiínlc; presidente do Fluminense F. C. è

raiiciscn I Fnuütiiin Esiioznl. tiresltieilte (In C, R. dn
tlc-j Flamengo c da dois representantes ('os nu

das Uclncões lixteriores e-dii Justiça,

A EXCURSÃO DE DOMINGO PRÓXIMO
A' ILHA OO GOVERNADOR. -- O Centro
Excursionista Brasileiro pede-nos à publi-
cação do seguinte: "De ordem «lo Sr. 1° di-
redor technico interino, convido os sonho-
res associados a tomarem parle nn excursão
que será rcalisada no próximo domingo, 2(i
tio corrente, ;'t illin do Governador, e que
obedecerá ás seguintes indicações! Ponto dc
encontro, no Cites Pharoux, (estação dns)

2S0OO

barcas), ás fi.50 'horas dn manhã'; fioiilo
terminal, no Cács Pharoux; :is ã horas dn
tarde, npproximndanienle. Os Srs. excur-
sionistas deverão levar o seu farnel e cantil.

Sendo esla excursão muito leve, própria
c dedicada ás nossas gentis cohsócias. o pre-

j sento convite torna-se extensivo ás E:;inas,¦ fnmilins dos Srs. associados.
| ltio de Janeiro, 21 ile outubro Ac 102-L —
JO seerolnrio, Gustavo Ilenschél."
I CLUB DE REGATAS DO FLAMENGO. --

A Ihesonrarin previne aos Srs. associados
quc terminará improrni-nvelmeiilo n l!l do
corrente mez o praso da concessão especial

| feita nos sócios em htrnzo. Procedondo-se

rtítliò-tõlcphoriicos nos seguintes senhores
No Dislriclo Federal —- Antônio Mesquita,

Anlonio Eugênio Blcliard Junior, Álvaro
Procura dn Cosia, Alexandre _l'cutcrio Gon-
çalves dn Sllvn, Arthur IV. de Queiroz, Ar-
ninnilo Carvalho, Aurélio Mendes Lobão, An-
Innio Olympio Gomes dc Caslro, Antônio
Fernandes tiú Costa .íuninr. Antônio José da
Costa, Carlos Rodolpho Kern, Diogenes Cas-
lilho r!e Muitos, Daniel dos Suntos Maga-
lliães, rítlmuiidó Oliveira Assis Drumond,
Knéas Souza Uiinios, Eugênio Vieira Macho-
rio da. Cunha, Francisco Josc Lobo .hmior,' Frederico Fnnlhabcr, Frederico Moss Ac Cas-
Iro, George John Eniiien, Henrique H. .1.
Dolfnrgç, João Mello Franco, João Fernandes
tln Costa, João Ferreira Cabral, Joaquim Ro-
i-li.-i. Jorge liamos de Olero, Karl Paul Max
Volter, Luiz Alves Ribeiro, Luiz Francisco
Alves ria Cunha, Oscar de Barros Cavalcanti,
0. F. dos Santos Rodrigues, Octavio da Ro-
cha Miraiídu e liny Lownries.

No listado tio Rio de Janeiro: Em "Molhe-

2$500

il?000

3=5000
3$0Ü0 ,

logo depois o revisão de matrlciilns- serão
canccl.lãdns, dc aecordo com a lct.V.1 A dn
nrt. lfi don estatutos sociaes. nriucllns nuc
so encontrarem com a mensalidade dc .iulli*i
de 19_I em riebilo. A relação dos sócios em
ntrnzo nóde ser procurada na tlicsournria, a
Praia do Flánicngb; OS. riinrinnv.-nte dns li
«ln manhã ás ã ria tnrrie. alé n din 15 rie
novembro p. futuro, não sòritln attc.iidida
qiialoncr solicitação dcii.ois ricss.-i riitn".

Eiiccrrnr-sc-á no tlia itl) ri:' novembro pro-
xinio, o concurso iiilcr-soeios onrii a nutri-
'ti\]:t dt* pòVÒS flSSnçiííflos. íl(!")it!it-ns íl^
conio com a resoliição dn Conselho Siipé-
r'"r. tle JO ric nffosto. liio. 22 rie onüll-rn rii-
ip'>J. — Armando ric Virgiliis, 1." tlicsou-
"1'iro."

roy — Anlonio da Silva Corrêa, Brenno Gui-
mnrães Wiiiirieel;, Henrique !•'. (}'-, Viard c
Paulo Figücireão Parreiras Horta; cm São
Firielis: Washington Veiga.

No Eslado rie S. Paulo — Alfredo Pinto
rios Santos, Amadeu Tolednno, Alberto «los
Santos Móhtorrosò, Argemiro Meirelles, Al-
varo Macedo; Antônio Ucnedlcto Marques
Ca.iitiirho Filho, Adolpliò Guimarães Corria,

i Anlonio Branco, Armando rie Oliveira Cosia,
I Charles l-lròbk, (ilnrn Nunes Figueiredo,
| Charles Wcilcr, Dnviil Richiirri, Érolhiries

Sniripaió, Eiigenío Biiffulrii. Forditíatidò Sáin-
paio, Francisco PasUire, Gòdofrctlo Snboin",
Georgo WOòd, Henrique Lindcmbcrg. Hênri-
ipie Dtlinont Villnres. Ile'ci:ts Nogueira Mel-
lo. Nicoláo Ccncini, Nelson Penteado, Oilono
Piòravtinti; Renato Piimplona c Rodolpho
Tnrlnii; em Sãiitos: Alexandre ILilti.

No Fslnilo rie Santa Cntliarina — Em Fio-
rlaniopõlis: Harry T. Wilson e Manoel Si-
inões.

Nn Estado do Bin Grande rio Sul — Em
Porlo Alegre: Bnsil Seflon. Cniupnnbin Bra-
sileirn rio Êl.cclricidadc Siemens SchucUcrt e
Fernando Duprat ria Silva: em Pelotas": Car-
los Diegiiiiin; cm H.igé: Vasco ria Gama, AI-

.",!_ citlc-s; Silveira Germano e Heitor Silveira

ms

AMOR VENCIDO
Lindo romance rie Hugo Wnst nor 25000.
\' venda nas Livari*-- FRANCISCO'¦' AL-

,'E5. líP.--'. LAUniA. ('".ON. AZEVEDO c
tiò deposito á run do Carino, "iü, 1-..

bcrinnUo,
Nn Estado de Minas Geraes — Sul rie Mi-

nas: .loaqulin Ribeiro Pereira (pelo Club
Recreativo InstriiéllvO \ Rcãdcnsc).

No itstndo dn Esjiiritò Santo — Em Vi-
ctoria: A. do Lima Caiíipòã,

N',i -Sltídò rie Pernarnliiiiib — Em Recife:
Àrtluir l.icío Mnríincs. Anlonio Ramiro Cos-
tn, Augnslo Jõtiauliii Pereira, Arthur ric Mci-
rn l.ins, Carlos Garcia dn Cosia c Mario Pe-
reira.

No Eslado dò Pará -^- i:'.;i! Delem: K. Fos-
ler Snlilii.

prictiade, aindn se tem a juntar os recibos j
ric liagamcntos dns Impostos que, quer a I
União, quer os Estados, <;uer as Muiiieipa-
liriaries. têm os prédios o terreiros como:
garantia dos dcbilos desses impostos, «ine
cobram mesmo quando os alugueis não são:
pagos, mas não se prcocciipani nem prn-l
curam sc -pivoccupar cem isso, pnra tlarl
qualquer -gnninlin ao Bontribiiiiite <ptxvà
cobrança desses alugueis, base do imposto;,
o que aliás seria facilimo, como regular I
ns relações entre proprietários e locatários,
mas que não vêm no cnso aqui trntnr,

Logares ha qne penso não estarem retro-
gradando pelos seus processos expeditos tlé
jusliça, honestos c rie umn moralidade dl-
gn.i tle menção, -pois que os ouço citar n
todos oa momentos^ não só por isso, como
por ser a justiça nesses logares çrnttiiln. o
que quer dizer accesslvel a todos, comn o
é a instrucção primaria, qne, além de gra-
lilíta é obrigatória. Esses processo*, oraci
como ,in tivemos aqui, ruas ric muito maior
amplitude, são feitos sem perdas de tempo
ü quasi sempre, pela justa sentença, ficam
resolvidos nessa mesma instância.

Cito, em seguida; resumidamente', nlíhiis
casos julgados, por mini vistos. Um hnie-
'oiro que sunpoz querer lpgral-o tlin de seus
hospedes; que não lho havia pago duas se-
iiihnas rio -pensão, procurou n iti.iz coiripe-
ttinie e lbe deu disso queixa. O jui- mau-
dou intimar- o accúshdo parn compnrec.iii'
lyi din seguinte, uma quint/i-feien, « hora ric
s'.-a nuílicncia, à tnrriê, do t tis .*! horas. Nó
(Iii seguinte, A bom marcaria, repetiu o hn-
Iclõtro ao juiz a sua «ineixa, n:i iircfíençn rio
hosiVctle intimado, qne a çor.ififníou, dns-
cnlpandò-se por não (cr ainda pago no hn-
telcii-o. -Deu-lhe o jiíiz por isso oito dins
para -fazer esse pagamento, devendo com-
parecer á sua audiência ria sextn-feira da
seniáua següi-te, com o recibo desse -paga-
incuto.

Deixou o acenando a sala das audiências
cm completa liberdade, da qual quiz apru-
v-itar-se trtis dias depois, num domingo, íiv
mando o trem pnra sair do loünr em rnié
isso se passava, nn que foi impedido pela
•policia, qne. o rieteve, pnrn aprc-senínKo no
dlíi scnniiitc aó juiz, que, ouVíikío o aíjént*
ile policia e a elle, disse qno ia délsnl-ó
e:n liberdarie outra vez, mns ticisa sob fi.m-
çn, e dspois de pagar a iiifrncçãó com-
miitidá.

Lévoii-ò dc novo n agente ri.; polieia. pro-
vavelinühte pnrn ser criniprida a detçrmi'
nação rio Juiz. o «|ee foi frito, pois tia sex-
lii-fêirh tnarenda, ci:i IMicrrintli.', tíompnréclii
cila á nlidiénclã' pnra ninslnir o re-iho rio
pagamento feito nn yholelsiro. Dir.se-liir
o juiz nssía oceasião qne elles ;-ín quçriani
cn seu paiz pessoas qne. p.rni-éfando fiuiir
»i salibfôsã» dü seus çun-proi-issç», uão ss-,

,i":ir que
i los c som 1
i não pntlehi
i guem o pódc dar.

Aindn oulro cn
nesse logar. Uma ciiipregnil

; despedidii sem o págítuichln
I trjnta dias a «jue linha dir
j juiz c deu sun qneixn, O j

niandon intimar no patrão,
condo nn audiência rio dia
ter-se rintlo essi faclo, mns
assiduidade e dcsitlia riu

:as pnrn si» re-
si in riociiin -i-
¦¦: -nli.' e .'ilioüc.
tnibulhu; nin-

rie monção vi
n thilia sido

nu o aviso lll)
cito lá. Fui ao
iiiii. Ouvindo-a,

qucV i' iuipare-
seguinte dís-o
pclns fiüns du

empregada"! no
cuillpriincilln (lc ?:'ii serviço.

O juiz, dizendo que uno lendo sido riv!-i
essa queixa * teriipo; in.-'s sim nn*!i;o'I'.í
momento! como justificativa rio pnlrão ii
queixa que Imvi.i dado n cripregiida, não
n potlin receber c o coii(loiin).iva no nuca-
mento dos Iriulri dias quc elle lhe {!_**--i :"i*
jingo, no dcsiiçdil-à sem aviso, e ;i mal sil

iritlllí:
nal a

ic-irrcra, r.ttcnuada pe-'.Vamniidò ,* at! ";:'•'"
r rríio ri seu rc.srtolío
iiiirintulo cm seguidi <i

eiisn om sua carteira
irilquer occorrbiicia fn-

n.l irnillíi em que i
liis nllègnçóes feito.?
ria empregaria sobre
dissera n patrão, ir
Sficrò.tíir.io r/ejíisini* i
rivòrissionnl, pnra q
lur::.

]-', como ns f:i''tiis cllnrios. innilos outros
observados, alguns nièsino n-i Anicr;cá. no-
deriumOs citar, julgados todos siiin:narlss.|-
mamõnte, mas de ihridõ tal (juc muito h"-ni
ihipressioiinraiii nos mie os viram, pc'as
justas sentenças e pcl.-t presteza ri,, nnria-
mcnlo dós processos, som desperdícios ''es-
necessários tln ptilavns. tempo c dinheiro»*
islo é. sem nada rie thealral o perigoso, co-'-
mo (eme o Dr, Psrelr-i Bnign (ini ueònlcé.i.
n que nüillo prov'ivcliiii«,h|.e ivc-uitcer.i ."«
ferem elles pnrn çsercl"-!n e ex.i!)iç-"t

•a "i'i- intnvá nni-iiie-nria,
| ci mo nt o t
| I i mal r
I for.lijlõcl.d

i-cjeiçã.o
inntes tli

Não é
11,.

:'!!es pnrn
o nt

nnni
itlcúi

liga me
i ;er :
n rv '•

ío í-'*-(; i'..
i eabnln

conto os

i rio n'"*.
«.'d-T'"

01. T"'tl-
prévias.'nçiic e.
cnioãíbr

nas n ri. nem
vcrhnos. mi
no*-.-) mn."

PVOC
ins nn esc-
'¦:¦;"m retrn-rra-

.i.irii eiies ornes;
ptns, que. está o
daríamos do fórmn alguma se o rKVnholsV.i-
rio r-ru 13-l_ voltasse, par.i sor ãpiilicndo ao
civol e ao crime; sc. como nii*r'or.i, íi
creasse juiies que pudessem conhecer ver-
bal e sumninrissim.imctile (-diz a lei.rter-sO
temiio. março de IS42) e julgar i.-ri:!';s.
contravenções, contendas, copio atrás dis-
setnos, cnm recurso |wa n tnstaneia snncri
rinr. em cerlon casos. 0 mal liósso é nutro,
muilo nuiro. n meu ver; o ivio em riie
viremos, sem snfficieiile educação nem Li-

, stníccão e a influencia ds eslrjMhos nas
j mesmas ou nSnrin c:n peores cóadiç.ões.

As leis variam cm gemi de uninniz pa-
j r;i outròt nias rúcstiio cjíie i^Ao v/trifts^sníi ¦'*
I sua boa ou má execução tleiieinli! síntínlo

do meio c:n que são. npiiUeadas e Aa ho-
ncsíYuirie rie sua lipplicução, ainda Cactos
dcs!c. meio,

15 ficum.is iinr nqui, cue. estçiii a hlctler-
me. na scãrá rins «pie ditam e fazeni nl
luis. rios homens que fazem o direito; apt-j,
zur rie iriÜUo tortos, ás vezes, s.ivni.

Mendes, !10-Br92'-.•T. JU, aiOITTIíISO,)

,. -ast'
Ü3i__ KÍ_-3l*-í*-r5-SrfS_â--iiaK-ji^^-!J^^
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Médicos es;*o!p.re's mandam, na
presença áo servciuesi que as
adjuntos íaeam o serviço da»
íuciias íimccionarins, no Ira-

baliio da vacclnação !
Trul.iii'ii_..ie  ,|U0 H||t,Sj|,i, „, reela-siyinles, de um p. ilido cm ultima instância.Mo lemos duvida du «Render an protestorçltcniilo ii,* senhoras o sonlioritus do ma-

glstoi-io iniiiiiclp.il, conlra o desembaraço ilecciios mcilliiis es.'nlaiv. no exercido da•ua* ollr.hiili-òc-i, l<ai-(i niio i-itiii- mais, í
ciiiiiiiiiiin, ,.|, d.i.ruiliiiiiiii-, illslrli-los, o Dr.
chamai -,,-nlitirii*> adjuntas c mandar «iii-
l-cg.-Ki-.it ;i> uiii.tgas nos pi-ijiicnos o ihci
J|'.'.í.ii álcool no*, briiyos, pura u serviçod • viieeiii.iv.in. embora esteja pre-.ei.te, e
sem fazer nada, a servente, olôni de nüo
competir .ios funecionarios daquclla cate
goriii, dar ordens a professoras ipic não silo
suas subordinadas. Nu zona rural, ciln-so
O caso ds um inspeetor nudico, oiiu invade
«s deverei do inspeetor Intellectual, c. do
liasasgem aa olacáo onde hu unia escola,
oe a professora fallou, escrever bilhetes, re-
fistando a falia, para serem entregues p»r
qualquer portador que passe.ila, finalmente, inuumeros canos de ve-
ksmes psra o proímorado. tão cheio de du-
feres e tio falho d* regalia*. O appello de
¦ne ss nos in Intermediário, junto ,10 pre-feito, preferimos deixei-o com o Sr. di.M-
ctor de Instruccüo, IC verdade «|iie S. S.
eucontrsrA dlfficiildnde cm chamar A or-
liem um faltoso graduado, mn-i não lhe dn-
r» penas recommendar, vagninenlo, ipie to-
(los e esda um si- limitem uos seus deve-
ires. tendo est vista a separação dc serviço
•pie dir« presidir um npparelliaiuento de
S .i ordem, t a serenidade ipie não deve
abandonar os que lidam com uma classe,
onde ha milhares de dislinetas damos.

Não faltava mais nada do on- adjuntas
• .-atliedi-stlc-M qus percebem meuos (Io quo
serventes s contínuos se verem tolhidas no
teu trabalho pnr difficuldades que lhes ve-
nlian crear elemsntos da certa ordem. Ja
não basta, aocrescentntn, a organisação de
íichus sanitárias, que médicos recusam fn-
r»r e por ordem superior vão recair nni
biiíoi dos professores que não dispõem de
lewpo para a buro.Tacla de seus trabalho»,
•quanto mais pari o auxilio dc cavalheiros
Jism remunerados e sem preoccupnçCea
pnaiores.

Eis. em ijutlilJO, * qnaix» qm nos fa-
r-iii os professores e professoras do Distrl
cto Federal. Uma queixa, entro muitas.. •**** 

Alncoii «ma crcHitçn c reagiu
contra mias scr&orás

MUSICA
i. ':..»<i;' (Milnbro flo É034
«_> inii-niii^iiswiniiiiiiii ainia^iiiiiaiii-aiiiii um wu , uiiuiiiiwiMMiijMiiswuifw™^

Os oampoõea do murro

•mr-m-m.^m.

Mirllilir

|c,|l,l*. ||c

llll!li',l-.!i
¦!¦ if-i

mie i-m¦ SM| t .íl i*l>\|
tlàretiluW;

a. Iiiiieiiii, dv".t« in.iiiícip,.,, ;, ituni
iu vllln, Indo o i.K-nnr iIkm? Santos,tli ;. 'iiiüi.i. dc edade, presumível.', no rio Ili-l.ciiii. encher uniu Int.i ilapa, fui olncuilo

pnr um ciiormu gavião que o ilurrilmii, Aus
ii.ilxs tln ...vi.lou, iiniillimn mui mio, MariaImiilus, a n .mio dutli., armadas «Io folee, pnNpensavam ser umn serpente que havia Invn-ilo ii ercnncn, Vcndii-n*, n tínvjno deixou ncrcauca v lnncmi.su conlni cilas, que, depoisdv niio pequena luiu, cimsegi.lrai.i mntnl-n,•\ crciincii lieou luistnnic rcriiln dai
rns da ave, que meiliu cetvo do ilou
de uma puniu «te n/n A nutra.
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CASA CENTRAL
menores

lldCÍ-l",

preços em frnlas, rnnjerTsi.
maiiiri^.i, aneijos, rtc.

Uvas. kiSo 4SOOO
AV. RIO BRANCO. 114 ;VntíK0:'¦"?«'Junto ao Pattie

. mm» 
CAIU DE UM BONDE FE-

RINDO-SE GRAVE-
MENTE

S, PAULO, 22 (A. A.) — A italiana An-
ifela Gnidotti, quando tomava, boje pela iiiíi-•nhã. na run .lagiuiiihe, uni bonde da linha
Ssnta Cecília, caiu desastradamente, tendo
dado o motorneíro sigual de saidn antes que
aquella senhora houvesse tomado o vclil-
cnlo.

Angela Gnidotti ficoa graverseiiie fsrids,
sendo recolhido ao Hospilai da Santa Cnsn de
Jlisericordis.

Obilheten.41201
premiado cor» 20:

Tia Loteria Federal, extraída hon-
tem, foi vendido no

CENTRO LOTERIGO
R. SACHET, 4

—-.--__' ¦ mat* ——
0 QUE SERÁ IRRADIADO HOJE
Será irradiado, hoje, is 81|2 horas da noi-

te, pela Radio Sociedade, o seguinte pro-
grammn:

Primeira parte: — 1 — Noticias da in-
Icrcsse geral. 2 — Mario Costa: La Scugniz-.za, phànlasia, quartc-lto da Radio Soeie-
dade. 3 — G. Lama: Luntana mia, Sr. Em-
manucle Snuloro. -1 -- Braga: Virgens mor-Ias, professora Mathllde de Andrade Bailly.
5 — Littérnturn (poesias, critica lltteraria),
pelo Sr. Murillo Araujo. f> — Drdla: Dia-
logo, solo do snxophone, Sr. I.ndnrio Tei-seira. 7 — G. I-ama: Mure Napolitano, Sr.
Emmanuele Sanloro. S — Popp: Air de Dal-
let, solo de snxbphonc, Sr. La.darió Teixeira.
0 — Lição dc inglez, pelo professor Luiz
Eugênio de Moraes Cosia.

Segunda parte: -- 1 — Brahms: Dansa
húngara, u. ã, qnartclto da Radio Sociedade.

— Tosti: Lhiltimn cnnzone, Sr. E. Saiitoro.
— Popp: Rhhpsodia húngara, solo de sa-

xoptione, Sr. Ladririó Teixeira. 'I — Hehri
Duparc: Chansoii Triste, professora Mnthilde
de Andrade Bailly. 5 — Wnldlcufcl: Myoso-
tis, valsa, quartctto da Radio Sociedade, fi— Ephcmcrides Brasileiras do Barão do Rio
Branco. 7 — Hymno Nacional; hora do Ob-servatorio. 8 — Lição de tclcgraphia (a men-
sageni transmiltida será publicada nn rc-vista "Radio").

Nos i.itcryallos dos números de musica se-rão transmittidas notas sobre scieucin.

Cuidado com ns imita-
ções, que não produ-

zem o effeito desejado,
Novíssimos padrões

para o verão de
1924-1925, em cores escuras.medias

e claras.
Cniros distribuidores pnrn o Brasil:

SILVA, HASCARENRA8 * Cia.
*n Rua da Quitanda, lã',)

Telephones: Norte 378*1-8785

Um automóvel vae passar-lhe
sobre o corpo i

E' no próximo domingo, ús ."! horas dn tar-
de, que se realisará a anmmcinda tacanha dc
conhecido alhletn Mnrccllo Cncêrçs, nn .lar-
(tim Zoológico. Cacíres dcixnrá passar sobre
o scu corpo, sem nenhum resguardo, uni an-
tomovcl cheio dc passageiros. Essa prova,como i- nnliirnl, tem despertado muita nirio-
sidaili nus rodas sportivns.*****

<> t»',;;iiim
tlu Sra, U>

Mimiílm
Ou elii.iciil du i!i)>-ii| liiidiüi, ari" i.'!i|"iiiiiil'l.*,.lt. du assistir, uo |,mim nobre dn liMituii, Xaclounl

ji um iiiiiciii.leo esiioclnctili), noisicnlIsnrA, uli, um iccllal de eatitu n Si-n lieirlquela Oucrro Mnmllni. lltutnrla niiciu\ êssnomo iram rccommeiitlnr n„-> iiiirccluiliiivü dnune ilo bcin çnnlnr a fcMu qm- sii niihunela..Miis.ii de Imiunierns a reues merltoi con.«agrada lauto pela critica como pelos oi.plnusos ilo iiitanlos llvcram ,.". ., .rajer _uenome du fcslejada , mecrlMu era,di .ile. ., quuii.o ,.e f.,/l„ |1U-C.,M  *"'
qm nun* .*,•,.. do i-xlln i|i„. vae nica maiiii.imii... icin ,\„ cnlrelnnto, alampara iiiclli.it- utlcslnr ., ,,„,.mns solire „ que sciii esse recilnliiiierm Muuilim, Im „ progi-nmiiiuo.cm.i.i •iheilicciá. Pigunim |„.|k, „„,.„«¦aslcos lomantic,!, 0 posl-ren. n£iiumn M-lccçao que prlmn lanlo pelo ii,-.,,•hnlço como.pelo elevado senso cstlielíco•csundo .se pódc apreciar de <.ua cllur|l para - "Lamento <|j Ariana"' —everdo! "Arictii". dn opera "Uteocle-

Sc£?,lli y,?r0ÚiU" ':C"mv »««" Ul ioivj
.Cnldiire: "Çniu„„c" («a,.Jo lmii , .¦.) - Ifaende ; "Dusslled" ... Ileoll.uvci..

e Vi PS «,'w... '.,u"l's„', "" '• ""ouffrouces",
S,,'n-' U-C' 

'"' W;,K'"''': "ii'11'llil dê,ii nin — Wagner.
lll parlo - "Cysnes" - Lorci.zo Pernan-.di-z; "Beou snlr" nebussy: ••Ain,,,,...

aous" - Snlnl-Sacns: "Apres eu icvc» -
I ' .nirc; Amour iPlilver" tu " .sur moi lon Imngo") — McssaRcr.
! o.s acompanhamentos ao ulano scríio;!•"> pela Sra, Juliela Gomes de Menezes
| recital começam ás :) horas ila noite.

O pianista Sousa lAnm vemuo Rio — Sans concerto» no 
'

theatro Municipal

m mm. mm peso
Pí?fe mi os EN-

FRENTABOEfilPSEY!
Tonf (jiilibon.s ó o ijiiü mais

poflord rcslsíü' ao seu"l)urici>"

f).MMl'.V!CAl)0 POR IIÜNIIY _• AIHU-LL.
HUi (iiiiiiliio. rlj |>.) . |),..

iii;,los, eiMivliiienles, (|,,.itii-, nos iiHiiiii.s ijni, au-
IKIlli CHIIIpci'l'1 ptMI-IH i.-illo

. -o ue viin
!'•' >'lll prov.i

¦I '¦• |l|,r;.*c i
.um iipparccerá I
ii .l.icli liemp.sev
11*10. O Leão d,.

Jiporlc

lei-

I.I
liui.ii c,
io ,-vil'i
i lll ulo que conquistou cmUli.il sú perderá o seu li-luln quando entrar em deeudcncln; nciiiiun.' • dualidade estaria destinado ai laiircii no pleno vigor dn sua

A ATTENÇÃO DA POLICIA!
PAULISTA DESPERTADA

FOR UM CURIOSO
ACHADO

Como foi possível tíiicon-
{riíp vários ptíiites do l>aln

do tusil, na rosldcnein
<ic mn cozinheiro

S. PAULO, 3ü t,\. A. l — Nn uin dn Moôcn
loi onconlrndo honlem, A noilc, om ostadi
firavissinii. o apresonlnnilo extenso ferimrn
ío un ciihcçn, com usiiingnincuto do pnvill.fiodi orellui esquerda, u porlumicz Antônio
ll-iiílis Daniel.

Coiiipiiieeeu.lo linnicdlntiimenln á policia•iii verificou quc Antônio Rni-gca Daniel em,/iulH'itii e que hhvlii fildn iijtgredidn peli.i|nd:ii.|i' do rozinlin d> cstiibeleelinvulo vai
qnu triibnllm, A luln nilic os dous niilago-

iJtMEWO FÚNEBRE
r.-i-us

'lll! I-

| llill

ipiiz il" nrielinliii I in- 'ns, segundo coi.ücguiu apurar nindn a uu

'¦"iiqiiistiii-lhe
forlaleza,

Duinpsoy cita nn mctmii posição dc .lim•Icirrles. que foi forçado a voltai pam tt M,nlazciiüa porque nüo havln um peso-pesadocapas de cnfreiitnl-o, o nclual cnmpeilciviii tem mnis sorle do que o scu nnü^,lega, porque, uo icinpu de .leffrics, o cnmpinulo iiAo significava uma fortuun do milhõosue üollnrcs e nao havia o processovoga de fabricar grandes I,(Iludir n publlci;
s.curs

, |>o-
col-

nine em
a illl il;

Icqulm dn run
.losé Loureiro

Im idade, teve inicio num I
dn Mnôea, du proprlcdnile do

Mais tnrdc, dando uma busca na rcsiuon-
.'a «Ia vlcllma, ii policia foi encontrar cs-
condidos numa das sua, dependências, va-
no» pentes do balas da fuzil, quc sc nrlm
vam embrulhados cn cartas procedentes do
Itio e desta capilal.

litse curioso achado despertou a attenção
du policia que iniciou nm inquérito .« parte
para saber de quc innneirn c pnr que motivo
conservava o cozinheiro aquellcs spetrcçhoslicllicos. Sobre ns cartas encoutradas estão-nio feilas algumas diligencias.

«-na», i.
\ escnS«*^|c licso-pcsadò ficou aviiléneiã. {|HPIÍÍ flliPif fiítàí RÍÍlÍfls13rÍsl7n ua confissuo do próprio Tes RIcl d, nfflr-' .yUulIrUtiCI ilbtsl ÍEilíSJ-üJiaSSü ímuiloi niio ler encontrado uni nuailistn bus- \ \ ;i i „ ,.ntc bom paia arriscar com íliS , »„„„,iJ'„'\ 1!.'v,s.,n (,ft, Semana" adquiriu tres hl-

"nma necessária Â nromÔcÁ', 
,;.!t„:.". "' i '"¦•'" W™ .«'?. arenito loteria bespanl.olapiomocài. do um mnlclini o campeão mundial. Riclnnd moslroti-nnstanto desanimado com iclnção aos nc-i furos depois quc IlaiTv \\*iii

do Natal o dislrihue, petos seus ru
novos, os milhares dc contos qiioli.rn sniri-n. nos refe.idos billiclios seguintes números:

p;
slgnnntes
por ven-
(JllC

l ,|-i '.-* 0IH1
llll P.f.sos, '„: |tl ':' . ,,

ilm. ás ft; Dr, Orlfliido •.
rr-hi Vnr/fhs. il* íl 1 -; l'- Dclpiiimi Ilin*
Ivshs, ás ',. I 3; D, Kmlllíi Gaspar dus ban<

, Ai U Iiiíi Carlos 1'rcderleo Oldciiiliurg, ái
losí- Aiiiíi."!') 1'orralrn da Costa, iis p i(*4

• ¦ egrcli. de .SiVi Francisco de Paitlni D, IM.
•iui de Sntun Pinheiro, -1* '•'. na círej.i di

, S, dn t.iiinv.çáo v Hon Morta; liou. lidu.
lo Duarte -in Silvn. ús I» l,S, na matrlis*in i.iumciiço, cm Nictlioroyi comniends<'or Adriano 1'orclnt Soares, ástt |ja, ii« ecre»

. dn 1'iiiiieiicin; eoinincnilador Adriano pc.
um Soiirca, As l'i, un Candelária! Ur. ai
ido (Somes fts iu, ria imitiU do Saeramen

" o, ás X. o i eRreJii dn Nossn Sciiliora di'.ilo; commendtidnr Manoel llodilgiics l-'on.
». ásil. mi ciípcllii ilfi lliispil.il de S 11. Por
igueza; Aiiloiilo liui-aeehrlo liei», ,is ,-i ia

egrçjn dn 1'eilra em (iiianillhn; coüimnidii.
Inr ,l(.*é Peixoto Hhijí.i, ns p, na igivi,, ili
iaiitn Lu/In: I». Juseplia de Freitas llorgct,
s i), mi mnirlü do ICngcnho Velho; D. Sylvia
lonios Coriielro, ás ll l|2, na csrcjii (le Sía
orjie, A run da Alfandcjta, esquina «In pn..
ii da llcpubllcn; li. l-locliidii Maciel, ás J;
iswnldo Maciel, ás 7 l"J, no Siiiitii.iriu de
.o-isn Scnliori. Aiixilladora, um Nietheroyi
.. Rosa liarliosn CnmpigHo, ás 8 lü, na cs-
iclln dn Seminário, uo Rio Comprido: Ur,'ernnndo llo(l.-i?:"c:. de Sclxiu, ás !. l|3{ 0.
larln Lacerda do iNuscimculo, i: l) lj3, r»
atriz da liuiniiciiladn ("oncclçio. á rua (',-•

ieral Câmara; Alo.xiii.iiro Prudente, ás H 11
a egreja do llosmio; 1), M.-ii-ln Cnrmcll

lieis Hiiünis. ,*t 8.
' liristo dos Milagres.
KNTERROS

un matriz d: Snnls

.il,,rm.Tiv"ViT!'..'""'"' "V"1.' "'"' "sonja, ura ; V.,ífe' ''',rP° deram de'si a7ríslò'íire\*a'niíò
et..-.! ini "' ' s |,i*,!,i:,li1-* «'.-. geraciio \M o i„,,i.|, de JcrsevClIy llieknnl dwaTí lf^issaWLP!K^^aWP^mm-^mg^íarri-iaifas-V:pAtt^toa1?'!?*:- fcfiwiW

constata u .emincueU do artista. . ctudores amnnlcs do box c qm são ò rrcnie WáW^Â 
™ 

â -V iP@ LmEx
nof°U«MiHma co!,se'í,l!lu' R0S P°uc« en- «s dos grandes malche aba donnram a ?.re O^âsâlC^

¦ rion . Assim o alfirinam todos qne o i i-.m poderia m-tienlnr mui', de u-u ronrnl r.mi ffl :*V^í '*'--1 í' fi- **'¦? fcÃ-íii¦'-'"1 ouvido, assim o manifesta a i„,,,ren-I "adi IX-nipsev". 
U" """ I0"ul ço1 W t- &P &$? À (fi/ Wi WMi

.!n,*'S,™"„MU°''J!" " p"hlit',J '' a crítica. ,'NSo pode Im ver duvida de quc Wills to- Wms \Wi WJl W Em» tWf*q-e, e,n nrii-os i,:í!c„.. 0 consagram como I nha naquelle iiinleb ,ri;,in ?".is„ "I >° ^.Klí^fÉm WJÊm 
J[^£3

tém

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALCADOS FINOS . litiinos modelos

referencias
períodos de

as mais
sua cri-

GiSü SFORTSiAfS *^r^

Bea a agua de Colo-
nia de mais fino

perfume

Os depósitos da Harvcster
Internacional Company, de

Bahia BEanca. destrui-
dos pelo fogo

BUENOS AIRES, 22 (A. A.) - Commu-nicam dc ílaliía BJnnca que naquslla cidadtse manifestou uni grande incêndio que teveseu inicio noi deposito:-, da Harvestcr ln-.lent.inonal Compaúy. O fogo nlantrou-ss por 
''

outros estabelecimenlos conunerciacs, caasan- jdo prejuízos ntc agor* avaliados cm dous fniilliõcs (le pesos.———- m*** ... —,—

ongos,•elebridada autl.chltca,
.0 critico Sr.;.M. Daíui. do ¦¦Correio Pau-Istano . refeiindu-ss ao ultimo coneorl"'Ik i>on/a Lima. enlm

calorosas, diz, num do*
tica:"Sem r-osio d.- errsr. cu aífinno qu,; Sou-••-.. !.ima mu pi.<)iist__i completo e que a sunformação artística está cm vias dc iittin-¦* i* uma culminância raramente alcançada
ptlos eleitos do piano. Com uma grandecapacisade teclinica * coui um .riquíssimo
poder de transmissão: jogando, con. pro-
priedade, todo o mecanis.ao do seu Instru-mento; imprimindo i musica um i-_ythmorico a colorido; possuindo unia idia nítidadns mímicas; sendo rupai: de. dar vi
poesia f da iirqi
cntlmsiastico o
is musica-, que•.'• um "virtuose;; «in* emociona e encanta;(iu* «edu,! o empolga."

iha naquelle malch perdido oceasião dc fir-unir-se uo cnmeito das desportistas como
miturnl pretendente nn titulo máximo dn suacarreira'. Afíorn o unho motivo qnc justifi-canil a sua presença num rin.t; conlia Dem-
1'sí.v seria o faeto dc ser cllc o único pc-so-pesndo que ainda não experimentou n(liieicnria do murro «Io campeão mundial,I-.n.liorn sendo uni hom pugilistn. Will' íi foi lim lutador inteiessanli
esleve muna lula dc grande iu'•'•'. Vork. Como ficou urovad
Wills niio contam
necessário a#o

ícar ii boa fc ; ¦:.¦-. fazendo crer que

provi

nun-¦¦¦¦¦..¦•¦¦¦¦.-. . c.Hc nunca
ih;;"h> vm Xo*
que l-"irpo ci ¦.,,,-• ,,,,., L-iMii.-iin par.i o campeonato, seria¦ - - recorrer ao processo ií« illa

lo publico.Dcmpsey não è o homem extraordinário qse acredita e, portanto, bem lhe poderiu sei
lado como a(|\

Cada nm desses números correspondo a¦•.•tm súrle dc l.nno assignatui-hs, Estão nber-Ins já as nssignnluros annuacs que cuslain.•Oroim c qnc ilcveiáo ser enviados cm v.-ilcpostal ou cheque n "Revistn d.i Semana"run Buenos Aires 103; Premindo uni billictiIodos os iissignnnlcs dn série n quc ., mesm.,
pertencer llcarno ricos. Rssa loteria, n maiordo mundo, dlstrihiic cerca de cem mil con-'¦)-, cm o. Ilin prêmios, sendo o mnior de-'i.oili. coutos.

O custo dn bilhete dc Ires contos dc reis.

pZBà&EH&g»^^
nop-czpaz ue. dar vigor e;.|.'Uaao como adversnrio um hntncm dn teminc- " % J'_-'!_«. SI»
n-.-iii- um arrebatamento in dc Wills. Dempsey; na ceia, se sujeito-"ffll ÍITfíPÍQ üíl iJlílu. mia esmaecida cariei.» | na nessa prova e mesmo haveria de demoriir I 6 P I 11 fl llillinterpreta, Sou/u Lim» jn no ring a sim vicloria mititu propositada; H5,U lül IU Ul? HÍV

incute, nfim dc dnt
que o seu compélidilleaiarehes estão sendo feil-sn par» qne o seu titulo, ni -.¦.- ,.,euiini-nte artista realisa rens concertos no j ec pedir tantoheálro Municipal

primeiro recital He
próximo sabbado, is

nhi
Sendo assim, o
piaso realisar-se-A
9 horas da noile.

íí

¦—¦—¦' t ifmm4b,fmu ,„^. --

m*XK.*M eâmWmmi* JU JÊS
O MAIS ADHBRBNTÉ

O MELHOR PO' DE ARROZ

Digestões difficeis
Metliodo hoje empregado

para as facilitar"
3Xo mititan »/? pessoa» qe» aoffrem do estnma-ío, sendo a csusr as mí-i difestõe?, aci-dez, dores, peso depois das refeições,, etc. fes-tas altcslani qne com o uso do biearbonato:'

CHtcrizado tem colhido admiráveis resaltadoa. íMuitos laedicoii têm constatado qse o dito bi-1carbonato calerizHrte allivia o estoiinju fa-1zendo (lesapparecer a h.rpcracldcz qun irrita |c inflainnia a mucosa do eslumago. E' por;iüsii multo acanseihado, asradivel o aSo. Nonosso imiz dev» *er procurado o biearbonato
cs.e.nzado em vidro» bem techadna especias»
oniiocni caixas oa pacotes de. haixo preço.

Or. Júlio Vieira ?urltlos' n»ri,z • ««'•-
r , , Acn-, n . „ KanU. Assembléa, 41.
Sul• 700 

de Bot*'*I'0SO, 462,
—ii Mae». . _A Argentina nas festas

commemorativas da ba-
talha de Ayacucho

BUENOS AIRES, 22 (A. A.) - O governonrgeiitmo enviará no Pcrii, por ocensiflo dasfestas coininemoralivas do centenário da ba-talha de Ayncuchò, unia embaixada especial
que será chefiada pdo Ur. Justo AfemnsDa Escola Militar Argentina será destacadoum pelotão para acompanhar u embaixada.

Oepois de amanha

50 CONTOS
LOTERIA

Sanla Catharina
inteiro 15$

Décimo 1$5

Precisa de dinheiro ?
A Tlnturnria Alliança dá cm dinheiro, noneto da cnlrcga da roupa, o valor dn mesmaR. Visconde Rio Branco, 38. Tcl. 5551 C

Espinhas ? ELIXIR DE INHAME

DR. ALVIM HORCADES
GYNECOLOGIA E SYPHILIS

ftstnllaçno perfeita de RAIOS \'IOLETAcom apparelhos de oltíi tensão. Consultasde 13 ás 18 horas. Av. Rio Branco, 133 (altosda Casa Lohner).

VEJA Só!
18$000

o metro da Jersey de seda em todas as core»da fabrica ATLÂNTICA, (a melhor)Tel. C, 4540 Rua 7 de Selembro, 107,•mm** 1" a ii dnr.

FOLHETIM D*«A NOITE» (70)
I

,'''ra'a'i'™___ng,«wi'«jgw^^ ________________

SOÇIÉTÊ FRANCAI.sk DK BII5W
FAISANCE

Du a un deui] rccúiít dana Ia colonic fran-
çn.so de Bio dc .lanciro, In feto qui devailavòir liou le 2t coun-nnt, dnriü les snlons "dos
Empregados do Comniercio'! est transfere nnSnmedi .1 Novembro, dnris lo inèmc locai cla Ia méinc heure.

entender no publi¦rin mesmo di.;no «h
luivcrin

(finnciro quo a assistência sóestaria disposta ii pagar para assistir a umalula do faclo.
Sempre se acreditou quo Dempsey, no souencontro com Bill Breuini', poz emaclividn-

dè leda n sua competência pugiiistica paíiidesfazer o argumento daqucllcs qiiè affinna-
vam estar cllc ein situação inferior c qnemesmo Georgcs Carpentiersoria capuz de fa-/ei--!lio Crente. Embora se saiba muito bem
que nm pugilista uno pude conscrvnr-se em
plcnii forma senão freqüenta o ring, seráimpossível, cotntudo, engãrinr a respeito um
publico avisado,' porque todo o mundo sa-lie quc Dempsey continua a treinar com tml.i
a firiocsa e toma com a sun pessoa o mais
cslricto cuidado, hão procedendo absoluta-
mente como os outros campeões, quando nã';
eslão coutralí.dos para a luta".

So ns provas anteriores valem alguma coi-va, Tom Gibbons tem mais direito a ser o
futuro adversário dc Dempsey do qnc Wills.
Kstc nunca se batcii com Dempsey, tal ¦'• o
principal argumento dos seus partidários. íí'
verdade que Wills nunca foi batido por Deiii-
psej-, mas .;¦ tninbcm-ccilò que elle nada fez
para nierccCr a córisidereçãb dc um éiicbiili-o
om o formidável pugilista; pelo contrario,
.aprovas fornecidas^ é.qiie elle não c mesmo
Ia classe dc Tom Gllibons. Eslo sustentou

, ,uiii/e. ròunds coiii Dempsey e não loi no
j.chão nenhuma ve-:. Gibbons teria liquidado
lem quntro ròunds o tirgentino lrirpo, qnc

; combateu com Wills e sustentou nina pele-ja dc doze.
•Iiielc Renault ,o canadense, é talvez o nome

quc possa ser aproveiliido. Antes, porém, é
necessário (pie cllc prove a sua compcíencin
contra alguns opposilorcs de primeiraic; lleiiauli não poderia I
bre. Gibbons <; eslá convencido disso. Os
amigos de (iene Tuiiney, eaiiipeão peso meio
pesado dos Estudos Unidos,".ticrediln.m queelle se tornará um dia nm pesorpesndo, Mns
esle taiiibem lem que dnr provas e já se mos-
Irou varias vezes tímido nas propostas qiiclhe foram feitas. Por exemplo, recusou necei-
Inr nin nialeli com (iililions, depois deste lia-
ver já assignadq o conli-nlò, para depois nu-
nunciar quc o nobre Tom andava f.fgiudó

Ile... -*!*«»..-• ,
ffRffí das Águas de Colônia

m |SK||fSj| í n Ruinhn,
ííiaLiíisíSI Perfnmoriii Lapcnne

Rua ilu Theatro, !)
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Porem sepultados hoje!
No cemitério dc S. Francisco Xavier -•

Hilda Soares, run Zamciihoff, 21; Santiago
Mendes, llospllal de S. Scbostlno; Aiitlniits
Cinto Tavares, rim Miguel de C.iivn .*,';; Adam,
ri Ilio de José Comes, run Conde dc Lcupul-
niiiii 77, ca.-iii VIj Alice- Miinociu dc Azevedo,•ua Senador Nnbueo 21.'!; lilllllcc, tilhn dc (i .
tnr Adolpho Thlcrs do l-nrin, rua Sampaio
Vlmiiin lp, casa VII; Adolpho Schimidt, rii.i
das Laranjeiras 537; Nilton, filho dc Jusg
I ern.imies Pereira, rim dos Prazeres '.'iui; Ma-
iiòcl llibciro iiessa, run Gcnct.il Sampaio X;
Orlando Mattos, run Senador Competi 20u;
Maria Alies Pereira (iui um rnes. Hospital
lliiliiicintiniilnno; Zer.yr Brandão, rua I-'r»n.
cisco Graça S; Adhcmnr, lillu, de Silvinn !v-
reira Vasconccllos, rua Visconde de Nieiiic-
roy l.'l; Ilíldll, filha dc .Manuel .losé !„v...
Hospital de S. [•"rnnèisco de Assis; M.-ir
Pereira Cinto, rua S. Gl.ristnvno 12.1; M.-u ,
rcrrcir.i Moura, rua Cunha liarliosn IS.No cemitério de S. .Tnã" Baptista
llortcncin Maria do Espirito Santo, run M
(|ticz de S. Vicente 117, cnsa III: 1'rnnctM
frcilüs, rua dos Inválidos 158; Díigmar, Iii!,.-!
du Custodio Ernuciscn Barreto, rua .Inrditii
Doliinicn k n.: .losé, filho dc l-'r.it.cisco (.;-••
mes. morro du l-ormign -ii.; Sylvia. f.l! i
de Accncio Rodrisiics ila .-silva, prrtiu da >.:,<-..
dade 1S0; Liiurctiliun dn llnchn Mello Hiheii
rim Aguiar 2«; Olivin, filha de .loão TI: -¦
;,liiln dn Silva, rua Curveliu .'iá; João Vrnti-cisco, rua Jardim Botânico .132, cam VI;
Margarida, filha dc Cyprinno Ccrcii;., i;.i,Guniinbnru .'w, cãsn I; Eugenia S.ihin.*, n ,
Ciisslano 205; Isaura da Silva Nasciment srua Duque dc* Caxias 17.

 No êeiiiitcriu do Cnrmo — E> iii .
l-opos da I-oiiscen, run Barão dc Metei ii!.,

Resnilado fa sorteio de
honleni:

I;

ii
II
1ÍÍ1Í07 pn
1

No cemitério dn Pehitenein
de Oliveira 1'rnnco, Hospital

Serão inhlimados amanhã:
No cemitério de S. João HaiilislnIbildó .Ma"' - ' " '

• Mn*-'.
da l-'«

Maária lelislicrl.i, cujo feretro sai;as !) lioras, do Asylo Santa Maria. No cemitério dc S. [- Maria Thercza, saindo o
Imras, do necrotério do In
Ral.

nucisco Xnvi:¦!
i enterro, ás !i
iiiilo Medico

I

i! 090:0081000
gO:QO0$0OÕÍ

vehdidos m mo

Umn pequena recliflcnc
loiitení sob o lituld ii.cin....Ihidrigucs, que desiipparccéú di

evar vantagem su- I 'hh'',:LÍ'^I'"K'" ""'" é |ilho (,° Dr., i.i„ .n..n_ ,,.. 'Unnnlio lieis, mas
cias- ;

or

LUC. CHARDALL

[(Extraordinárias aventuras de um
gaiato de onze annos)

XI
MARANGÒUIN

Octavio abanou deficsperadaincnle a ca-beca c murmurou:
-- 01)1 esse meio horrorlsn-mel lí' sncrt-lego, ímpio, atroz!

Pois náo ba outro, replicou seccamente¦ a dansarina.
Enganar um ancião, um desgraçado paena sua affeição por sua filha, forçal-o a vo-

tar essa affeição, a quem? a alguma mísera-
vel! Introduzir essa miserável na nossa fa-
milia, cujo nome usará... Ohl cobrem-se-
me as faces do vergonha, só com a idéa de
quc hei de.auxiliar uma tnl infâmia 1Tolice! exclamou éyriicamehte a dnn-
sarirra. Em primeiro logar, ss enganar sen
tio, é para a -felicidade dellc. Como se repu-
tara o mais feliz dos homens julganílo terao seu lado n filhn querida, quer nejn ver-
(ladeira ou nno! K depois, digo-Mie isín paratrouquillisar a sua siiscèptihilldade de gen-tilhome, á qual repugun ver entrar na suanobre familia uma mulher sem nome e sem
posição; essa mulher, por morte do ge-«orei, saíra da sua familia do mesmo modo
que entrou. Mediante um prêmio de con-BOlacao de alguns massos de bilhetes dcluil francos, encarrego-me de a fazer des-

appareccr fugindo com um seduetor, tam-bem por mim arranjado...Mas so essa fraude criminosa se des-cobrisse uni dia, ficaria eu perdido!Essa fraude não se descobrirá nun-ca, porque nenhum daqucllcs quc. tiveremfigurado nella terá interesse cm véiider-se;
pelo contrario! Mesmo quando se deccobris'-sc, como é que ficaria perdido? O scu pa-pel para com seu lio é sempre o mais bellodc todus os papeis. Nn ausência do sua pri-ma, é o senhor o herdeiro dircclo do ge-neral, e levou a generosidade e a abnegaçãoao ponto de procurar, descobrir c cnlre-
gar ao pae aquella quo o désherdnra! Oh!estn acçao c digna do prêmio Motithylon,meu caro! Succcde, porém, que foi engana-do, que as appáreucias o induziram mimerro, que em vez da verdadeira filha lhe lc-vou uma outra, falsa, onde está o cri-mo? li' uma desgraça, ou nnlcs, um cn-
gano, eis nhi tudo; e o mnis severo dostios teiin ainda que agrndecer-lhc, senão
que o meu amigo fez, pelo menos c
quiz fazei*.

Ksíc nldéãd qne veiu a Paria comnard e (pie conhece Margarida...Não o tem já na gaiola?Sim, mas não o hei de guardar eter-namenle!
,.7T. ?sso ó verdade, mas não me parecedifficil desembaraçar-se a gente delle. Com-
pram-sc-lhe as suas geiras de terra e assuas vinhas pelo quádruplo do seu valor, dá-lhe o senhor uma gratificação de vinte milfrancos, c acompanha-o ao Havre, onde 0embarca para a America. Com vinte milfrancez faz-se de um aldeno quanto se quer!.Mas onde encontrará essa moça da
qual quei fazer unia Miiiítchariiiont?Não se inquiete; fica por minha conta.
Gnrnnto-Ihe unia Moncliarmo.il escolhida;
que representai;i conscientemente essa no-bre personagem.li que depois uno consentirá em deixar
de o representar, observou Octavio, conven-
cido de quc encontrara afinal, um argumento

em replica. Persistirá em dizer-se filha do

o
' que

Ber-

(Malaga encolheu os hombros c replicou ¦Em primeiro logar, fique sabendo quequando escolho um instrumento, asseguro-me previamente e antes de me servir delledo seu valor o du sun tempera: A Mntraridn
quo eu escolher será incapaz desse passoSe. tentasse dal-o, caberia a si fuzel-a urre-pender-se, provando, o qne seria fncilini.i
que foi victima de unia intrigante, A siiimlosapresentação da sua certidão de nascimento'mostrando quc ella se chama fulana ou si-
çranii, bastaria para pôr cobro ás suas nrc-tensões. '

Vejo que tem resposta para tudo, mur-murou o mancebo com desalento. Se ia, noiscomo tôr da sun vontade. 'Muito beml Custou-lho a resolver-seDo hoje n dous ou tres dias, cntrecar-llie-ein sun nova "prima, 
que levará eni gramíipompa ao palácio de Mòntchormont" -Agora

esla tudo combinado, já lumoit o seu elia'-rulo, e laz-su tnrdc. Pegue no clíapéó o vápassar o roslo da noilc Ho club l'idistrnçgOcs.
O inaneebo obedecendo, pecou no chnnén ivestiu o paletol. 'A_propósito, continuou Malagà, o scnhor nao pódc estar sem dinheiro até nucvenha n receber a herança do general s,-por acaso encontrar o barão de Mnraud falelhe a» de leve nos seus muitos comproinií-sos e mostre-se preoecupado. Segundo o quc

u»'i.® ™?__d:Is.se nout*"°. ieimpo a Sarah, ê uni
tara a

tem
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homem muito Obsequiador, e que prcslser-Ihe útil. Dizem-no muito rico e qusemjirc cm reserva fundos importantes" Tüívez encontre nelle, a titulo de obséquio ,'que seria obrigado a pedir a cincoenta noi
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RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS"""
Iralaiiiciilo moderno e indolor dos cczn-mas, ulceras, furunculos c doenças dá pellePliotograpliias (raios X) cm domicilio. Dr Daimasceno do Carvalho. S. José ao. T. C. õ'JSL!<«i<»t»—. "
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Wasairlhesoes de ex-oo«ubatentes ás festas comiiic-nioraíivas as
<hi iriarciia

poragora...

general e herdeira, naturalmente como tal, dctoda a fortuna de meu tio.

cento, a algum banqueiro judeu, )•'adeus, meu caro.
Uin quarto de hora depois entrava Oetivio no cluh. onde o esperava b liarão
Quasi no mesmo momento, Mnlaga" eni-brul.lindo iiumn capa, com o rosto coberto

por um espesso vio preto, suhia pnrn íinicano de aluguel c fazia-se conduzir á praònda Concórdia, ponto de reunião qnc der-,primeiro a tia Louis, depois á ladra dasrendas, para tratar de "negócios'*...
I Continua)

Onde mora mesmo o
menor Antônio Ba-
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Im.perin, Táraníú ,-'(;.-,'ordem do dia. adlíorin'•itlv;'H da Marcha l-"ipróximo dia 2M
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d stne fio,
gns do 22.", o mcíioi !0 niiücs. de côr liran- |que diz residir cm olaria jcom sua irmã Seriiphlnn liamos ile Sniiza,¦• que Im encontrado vagando pelas i-uas

policial. A policia do
ua delcgn-

dn irmã

brasileiro,
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foi

daquclle dislriclo"-'2.0 districto ficou com Antoiiic
Cia; por não ter encontrado m cas
dellc. Alguém o couh ecera!
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""¦"'dn Hosario. ;.-"!;•„(:°'{" P-«s. 84, en-
 ' f-.bbiulos.

Os Tctcpahòs dn fâtüii emvisíüi ao cemilérjo ílèKeaepüglia
ROMA, 22, ([; p , - ,-Gorizia que a Peregrinacãr.^imuí,ici,ui <h'

fondocorados cóm ,7 mediMiz?U volcM"^
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_"'g0 "".Carioca. 12-sobrado.
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