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Vão ficar de todo desamparados os nossos
iniNimeros e infe izes lázaros

Academia!
MODELOS FEMININOS DE NO-
BKEZA, VIRTUDES CÍVICAS E

ELEVAÇÃO ESPIRITUAL

Não se fará mais o indispensável le*
prosario do Bio -

As mulheres brasileiras
Graça Aranha estudadas pelo Sr. Bal
definitivamen-, thazar da Silveira

O Sr.
rompe,
te, com a instituição de
que foi sócio fundador...

A lfi da receita da União, relativa ao
«uno dc 1022, estabeleceu «pio o serviço con-
(ra a lepra e as doenças vcncrcns na zona
rural do Distrieto IVilci.l, e nos listados)
fosso cusleado por um fundo especial, —
produeto tln arrecadação ilo Impoi-to do con-
turno d«! aguardente ou qualquer bebida si-
coollca, prcp.ir.ida peln distill ação da cnnna
cie assucar. Bo aceordo com esan disposl-
cio legal, o Departamento de Saúde Publica
prestou assistência aos U-prosos c syphilitico»
naoiicllc nnno o projoctou n fundação dc Ic-

nossa colônia rn condições precárias. Esso
nlli-goção t .m fundamento ató certo ponto.Nunca cogitámos somente da assistência aos
neces.lindos do Rio da Janeiro, Todo o pai.
nos mereço _ mesma consideração <: sempre
pugnámos tombem pelo auxilio dos poderes
públicos nos no.isos patrícios <li> interior. O
fundo especial crendo pela lei dn receita
paru !!)_*_ foi muntido pela do anno próximo
pussiido. Não sabemos quanto terá prodit-
/ido a arrecadação do imposto dc quii nhl
se trata, mas u.io dttv. ter sido pequeno,
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Porque a Academia é uma
contradieção do espirito
novo quo agita o Brasil !
— exclama o pensador
de "Esthetica da Vida"
A esta liora o presidente da Academia

Brasileira já recebeu e, provavelmente) fez
ler cm sessão, uma carta do Sr. Graça Ara-
nlin, que rompe definitivamente com a coin-
miinlt.o acadêmica, abandonando a cadeira
qnc t sua desde a funilnção do instituto. Ao--
quo bem conhecem a situação crenda poi
uma recente conferência literária do illust: «.*
autor dc "Chanaau", que se fer. arauto tio
espirito moderno contra o academismo, o scu
gesto de hoja ha do parecer perfeitamente
lógico. Se a Academia teima em fit-nr para-
da, o Sr. Graça Aranha diz-lhe «deus, c
segue adeante. aonde o chamam as aspira-
ções de renovação o nncionalisnção do ppnsn-
mento brasileiro. Nada mais justo.

Certamente não i o Sr, Graça Aranha "
primeiro a sentir... falta tle ar no recinto
arademico. Alheios A Academia, como se o
elln não pertencessem, estão hn muilo tem-
po os Srs. Oliveira Lima e Clovis Beviláqua;
e, antes, ,Tos{ Veríssimo, quc tinha o amor
e. o orgulho da literatura, não hesitara em

Ucalisa-sc, <:om lorilliaritis
mo, mais uma vesperal
da Soeiedade dus Pro-

fessores

ACOLONISAÇAO
da Ilha da Trindade

PARA EÍHtÃr1ÍPÍa¥dO GOVERNOUPARÍAM. HOJE,
OS EXPEDICIONÁRIOS A DORDO 00"ASPIRANTE NASCIMENTO"

'.om«i todas a, rcallsações qu» vim satii-
fa.er grandes isplrnçües e preencher falluis
«le muito vulto, a Iniciativa d« nova Socie-

Idsi'e tln Professores tln ...cola Normal pro?
[.movendo;..i'nl*_«."»»spflrqo8 da literatura,
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Knllhacar tia
Siloeira

uiusfca.elvisTno e
cação pedtigngicii
moral encontrou
parto da opinião
btiea a mnis decidida
e franca sympalllla. 1
A estas horns, prose*

ue perante vultoso I
nuditorio, no S«icfotla-l
de d« Autores Then-
traès, mais uma da-
quellns rcuniõos, tlu-
rante a qual o Sr. Br.
Alfredo Baltha .ar da
Silveira, professor «Io
Historia, dn Escola
Normal, fala sobro"Noiisiis mulheres",
esplnnnção dc quv
nuileinos obter, nnte-
cijindanientc, por í,'í*n-
tile.a do confiironcls-
ta, numa palestra ra-
pida pessoal, ns prin-'
cipaes bases e os %-ul

ii governo, nut b« pouco esboçara um pro-
I nrio dc colonfsnçflo «1_ Ilha da Trindade, rc-

lolvt-ndo-sc n e.\cculal-o desde jã. fe_ par-
llr uesla capital, hoje, ós novo horas da

manhã, .-> cspcdiçãu incuinbltla da rcallsar
| <i -1'n plano.

Sob o ciiiiimnnilo do capitão de corvetn; Melcladcs 1'uitclln. tendo como iinniediatn
; o i_i|il|áó*te_cntc .tusi* ilonqulm Bcrford Gul-' ni.ii-iics, o aviso-fIsca] «lt: poscà "Aspirante

/•Nascimento", mitigo uOyapoclr-"_ transpor-ut>||g os expedicionários, que seguem, alguns,
{"/¦ I acotripãnliados de suas famílias.

Para exercer o cargo dc i-oi.itiisnil.into ini-
lii.-if da Ilha, seguiu «i cnpilâo-tcnenle .loiío
Caetano Pontes, sendo, porém; » chefe «ia
expedição, o capitão de fragata frederirn

VilUr. dirt*
ctor gernl

do serviço
de pesca e

«.. ncamen-
ia ilt« IH-

lorul

subre -i' quses. em tempo opperwft», •;!«•
jentnrã, n0 governo, nm rslatorlt, fti|lí<rl'.i-
do o aproveitamento da feitoria e seu. pr&-
duetos parn fins industriaes.

I.jporu-se t|iic o "Asplranta Nasolmeiitc .
possa chegar n Illm 'ia Trludade io crájiuv
mio do próximo domingo, 37 do carreou.
não havendo praso para «• regresso «li ex*
nedlçfio, cujo commuiidniile tem plena H-
licrdndo dr' noção, levando pròvlsóe. yar..
quatro nic/.ch tempo em quc, segundo os
calculo? officiaes, serio montadas as tst»-
«.•«"«es rddlotclcgraplttca t meteorológica.

A montagem du estação raeteorologicá, ***
.•nado nos- Informam, obedece a um com-
pronilsso internacional qui) •« lirnr.it aisu-
mlu. p«>r Intermédio «lo »r. Sampaio-.J-er-
rn_, ni ultimo congresso ds nietçorolof!?
Imro que esltja elln funcclonandõ

tro vezes ao dia. informaçôos sobre
dar.

estado do ifiii|ií«. ii leste.
Quauto '«s condições dn Trludade, sane-

elln possue ogno potável, pois. por
In piatidí guerra, constando jo

romper com a Companhia que alliciava um tus que aio citados como perfis dc nobreza
novo membro nas hostes da política pela vai- o padrão da elevação moral feminina brasi-
dade de ter um collega quc fosse ao mesmo , ieirn.
tempo general do Exercito eminstro de Es-1 o Dr. Baltbazar da Silveira começa expli-
fado. O próprio Ruy Barbosa, embora por j cniulo ao auditório que escolheu scmelban."- •-*" — •-'- «'¦- -'- porque, como professormotivo exclusivamente pessoal, morreu di
vorciado da Academia, sem contnr quc sem-
pre a tratara com certo desdém. Mn; o cnso
do Sr. Graça Aranlia tem aspecto diverso.
E' um acadêmico quc des.*. a farda a.:ade-
mica sem resent. mentos, sem cólera;, pela
alegria saudável dc um ideal que lhe surge

te assumpto, ião sí>
de Historia do Brnsil," tem o grande dever :
ile evitar qnc grandes \-uilos sejam inhuma-,
«los nesse esquecimento, flccorda quc o hls-
tòri.ador uão pódõ deturpar a verdade liisto-
rica, quer para agradar ãs correntes triuin- {t .mnies do momento, quer pnrn . atisfa. er ãs

ravilliAo Itprosos, no Hospital S. Sebastião, em cima, t nina enferma-
ria desses infelizes, em baixo

maís digno de estima. A própria Acndemin. i suas sympatiiias, pensa c diz que se n Iiisto-
.ou pelo menos alguns acatlcmicos, liSoldo riá i a resurreieno «Io passado, como enten-j

J approval-o, em silencio, • a jnocidado litç- din Michelct, o historiador, quc í nm recon-
Irnria saudar* o seu gcslo com sympathial.s(r.-«ctor dc Oras passadas, lem do sur

íenresarto. no p*\r, sendo adquirida, pela
KniSo, uma fazenda em Jncarápaguã, no Rio
ri* .1. neiro, para esse fim, o destinada tam-
bem A installacâo do om hospital de tuber-
«.ilesos, semio ainda em 1922, com toda
solemnidade, presentes o presidente da Re-
publica, ministro da Justiça, o outras altas
autoridades, lançada a pedra fundamental,
rirssa fnzenda, do Icprosario "modelo", assim
«oino tio hospital tio tuberculosos. Por ora
não tins occupanios dos tuberculosos, nem
«ios sypblliticos. O assumpto presente versa
sobre & situação dos nossos leprosos, tine
estão tristemente ameaçados de ficar s«;m o
amparo official n.s coudlçSes promettidas.

íi' verdado qua so inaugurou recentemente
Ama colônia de leprosos, no Pará, se fir-
rnou contrato para a conclusão das obras
oo Icprosario do Maranhão, se Iniciou a con-
strucção de um, ou mais, no bstado de Ml-
_as e so lançaram as bases para ontro no
«aranâ Mas, o do Distrieto Federal l Além
daquella primeira pedra, nenhum passojnnis
>«. deu, até esta data, para a edincaçao da
colônia' «3o Jacarépagui !

Mlegam quc «i tunccionamcnto, no Ilio,
ü« um estabelecimento condigno, para a in-
lernàçSo dos morpheticos, sem que os lia.la
cgualmente na maioria dos Ii.stados, atirai-
tia nara aqui grande affluencia de doentes
<lc->4 mal que vivem ao desamparo no Inte

não obstante n campanha tenaz e paradoxal,
feita mesmo pelos médicos officiaes, contra
o alcoolismo. E assim pensamos, porque,
nio que nos informam, a lei da receita para |

o 1.24 fixou em algumas dezenas de milhares!
de contos dc reis .. renda do imposto do |
consumo dn aguardente e outras bebidas no
território nacional, elèvnndo-a muito A dos
annos anteriores. Mas tal não poude apro-
vcitnr no corrente anuo, pois a lei da des-
pesa vigente limitou o máximo do dispendio
dos serviços custeados por aquelle "fundo
especial" apenas ein cerca de seis mil contos.

Só existe funccionnndo regularmente, com
lotação pnra seiscentos a oitocentos mor-
nheticos, o tcproznrio do Para, na colônia do
Prata; os dos Estados se acham nindn com
obras c o dn capita! da Republica dahi pnrn
pcor, porque, segundo está assentado, nas
leis orçamentarias para 1925 desapparecerâ
o tal "fundo especial", vot.indo-se apenns
algumas pequenas verbas pnra a conclusão
dos estabelecimentos de lazoros jã em cou-
strucção, isto í, no Maranhão o cm Minas.

E cmquanto isso, continuam os doentes de
lepra dos Estados a vir, em busca de leniti-
vo, juntnr-se nos da metrópole do Brasil,
vivendo nccumulados nos pavilhões impro-
visados do Hospital S. Sebastião, ou au-
gmentando, por solicitação da própria auto-"ridade 

sanitária, o numero dos internados
pela Irmandade da Candelária 1

unnrtimc.
Eis a carta cm que o pensador da "Esthe-

tien da Vida" acaba de dizer adeus á Aca-
tlemia:"Exmo. Sr. presidente «Ia Academia Bra-

<zr:.
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•lor do paiz, tornando-se em pouco tempo
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Om perigo á paz finlenlonalí
DESPEDIDA

OE IÜIECIO
'Despede-se, esta noite, do publico carioca,

o mesmo publico quc tão maravilhado o
appiuidiu quando creança, e hoje o acolhe
como uin dos grandes interpretes do genio
musica), Miccio Hoorszovvslii, o interprete
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esquerda t ao alto,
uma visão curiosa oo
longe da ilha, que se
t)_j á direita, lambem ao
alto, distinguin d o*sè
ainda uma jangada r«.
boêmia por. dois escale-
-Tas da "Barroso" \e-x-
rursão de 191U), c, ent
baixo, uma jangada a

caminho da terra

Unamimo investe con-i
tra o fascismo, depondo
num ruidoso processo

em Paris
PARIS, 23 (U. P.'i — A audiência do pro-

I-ísso peranla o Tribunal Criminal, realisa-
da, hontem, no caso do assassinato do fas-
pista italiauo Donzervlzi pelo joven Bono-
mini, deu margem a freqüentes desordens
rs a expulsão tle variai pessoas da sala do
Tribunal. Esses tumultos foram provocados
pelos violentos ataques dirigidos por algu-
ruas d«3 testemunhas ao presidente do_Con-
selho da Italia Sr. Mussolini e ao fascismo.

Kntre as pessoas nuo depuzeram no pro-
tesso »chava-so o escriptor bespanhol tina-
muno, que se acha em exílio voluntário nes-
ta capital, o qual rir.cl.irou quc, na sua opi-
miáo, o -fascismo constituía um perigo .. paz
internacional.

d deputado socialista Lcon Bluiu o o ex-
deputado Jean Lougucl também tlepuzernm,
narrando ac.to3 dc violência praticados pe-
los fascistas. „ _ , 

'
iVs testemunhas dn aecusaçao uefenucram

(•» fascismo, dizendo que elle representa unia
legitima reacção contra as violencins dos
cornmunistas ua Italia-,

i -mr—-— . —'

0 general fâraziani será o
novo commandante dá

Milícia Nacional
ROMA, 23 (A. A.) - Nos círculos milita-

res e officiac3, diz-se com certo fundamento
mie* o general Graziani será convidado a as-
_umir o commando dn Milícia Nacional, cm
logar do general De Bono, tpie solicitou a
sua exoneração para acceitar o cargo de go-
vernador da Somália.

Vac reassumir o cargo «Ic
alto eommissario <le Port.}-

gal cm Moçambique
LISBOA, 23 (U. P.) -— O Sr. Azevedo

Koutinho, alto eommissario de Portugal em
Moçambique, partiu para Lourenço Marques,
¦Om de reassumir & seu e_i__9±

magnifico do Chopin. compositor nuc foi o
seu' grande favorito dcaile as inesqueciveis
brllhátnras de sua estréa infnnti] uo Hio.

'Esta circuinslíiueiii bastará sem duvida a j
augmentar ainda mais o relevo do recital ,
desta noite, que será nberto com a sonata &8
(aHegro-mncstoso ; schcrzo-molto vivace; |
largo; finalc-prcsto nou tanto), e encerrada 1
com a valsa em uii-bemol, op. 18, antece- '
tíiiln dos seis primeiros estudos do doloroso
compositor. Na segunda parle, Miecio uos
dará o nocturno cm lá (op. lo n. l), o^
nocturno, n polonnise lil a o seherzo n. 20.

Como so vfi, o .programma está organisado
de molde a attrair tt atteução dc toilos. _

Mas o Miecio que vae inlerpretal-o nao
' mais o menino dc outros tempos, senão

culto, que pensa

Or. Graça Aretnliu
íDesde que na sua ultima sessão

u Academia rejeitou o projecto quc apreson-
tei no intuito de niodorniznr a sua activlda-
tle, dou por cxtiuctn a minha funeção aca-
demiea, Poderia afastar-ihc som explicações,
como outros já fizeram por motivos pes-
soaes, uum gesto de desdém por essa lustl-
tuição. A nttitudo, porém, qua tomo, « de
ordem geral e devo ser o_plicatln. Convidado
pnra membro fundador da Academia, escrevi
a Lúcio de Mendonça recusando a minha
participação por julgar a creação desse m-
stituto prejudicial ú nossa joven literatura,
eu ja vibração a desordem fecunda seriam
,iu'guladas pelo espirito acadêmico. Machado
ile Assis e Joaquim Nahuco insistiram do tal
fôrma pela minha collaboraçfio, que, mim
sorriso sceptico, me resignei á Academia,
louvando a incoherencia, que ma fazin com-
pnnheiro de tão grandes espíritos, infrangi-
veis espelbns de educação o belleza moral
para os acadêmicos. Longos annos deixei-me
ficar nesso suave convívio, nm pouco dcsin-
toressado dos trabalhos da Academia, ulti-
mameuto resolvi intervir no movimento li-
.erário brasileiro. A Academia é uma con-
tradicção do espirito moderno, que agita c
transforma todo o Brasil. Perante a opinião
nubllca, quo a deve policiar, entendi estimu-
'ar o Academia a onicnlar-se por esso espi-
rito novo. Em seguida ás palavras quo lha
dirigi apresentei o projecto do reforma uos
seus trabalhos com o propósito de nnciona-
lisnr-lhc e modernisar-Uic a aeção. O pro-
ieeto foi rejeitado. A Academia quer persis-
tir* na sun posição eclectica e antiquada, nc-
fajtn á literatura brasileira, llecusa-so a
tornar-se um organismo útil o activo, ura fa-
ctor do-moderno sentimento nacional, seu
representativo, seu guia. A Academia Brusj-
loira morreu parn mim, como também nno
existe para o pensam*nto e para u vida
actual do Brasil. x

Se fui incohcreut* ahi entrando e pcnna-
necendo, separo-me da Academia nela colic-

Ircncia.
! Queira, Sr. presidente, receber as. expres-
I soes da alta consideração do scu admirador

e amigo.'!

 . . - justo, ;
destacando os quo muis so mostraram dignos ;
petos seus serviços. Affirmn quo o desço-
nliecimento dos grandes typos brasileiros, dos i
mais importantes factos históricos, traz como J
conseqüência o desanimo da inocidndo e o '
indiffcrentiismo completo. Mostra qua os jo-
vens normnüstas. prepnratorintios, acadenii-
ct>s c muita gente que oecupa furicjSò social, jconhecem historia universal, mas não prestam «
n menor attenção nos nossos grandes vultos.'
Cita n resposta de um chefe de Estado, que,
indagando do seu nobre pae, almirante Bal-
tiinzai- da Silveira, qual dns ilhns de Guana-
bnra servira dc nncorndoiiro tln frota de
Cabral: cita, também, umn índiscreção dc
um ministro militar quc, interrogado pelo
snudosissimo barão do Rio Branco, sobre o
local om cpie estavam acampadas as forças
do bravo general Olyinpio da Silveira, decla-
roti-lhe quo iria indagar de^ um dos seus
secretários... depois ds olhar, durante «1-
guris-momentos, para o mappa. Protesta,
coin eloqüência, sobre o regimen de encher
it cabeça do nlumno tle datas históricas es- ilha, os elementos julgados necessários ao.
trangeiras e diz quc o conhecimento pleno I fins da expedição, material para construcção
da historia é o único meio de fortalecer o! de casas, alojamentos e depósitos, sementes,
nacionalismo, que entende ser o systema ! em grandes partidas, e marrecos, gallos, gnl-
poli tico'que desperta no homem nm grande' linhas, cabras c carneiros, vaccas e outros
nmor pelo seu paiz, ilgando-o ao passado e , atiimnes.
prendendo-o ao futuro pela sua collnbornçâo , ,. expedição recebeu a incumbência c!e in-
para o suu progresso. Cita como exemplos de | .Inllar, na ilha da Trindade, uma estação
estiosas brasileiras a lmperatria D. Thereza ! riidiolclcgrapliica; levando, para isso, os re-
Chrlstina. cujo perfil traçou em periotlos re-! cursos materiaes c pessoaes fornecidos peln
pnssndos do ternura, o Maria Barbara, íi estnçno central, estabelecida na ilb_ dus
n.nmolucn, que preferiu vir morrer a trair j Cobras.
a fá conjugai; recita o soneto de Terneiro Procederá, também, * expedição, _ monta-
Aranha, relativo aquella facto e lamenta nno j gem de uma estação meteorológica, devendo,

Constituem o restante pessoal cxpcdicjq-
nario, o capitáo-tenente Bclnitró Oliveira
Pinto, que será o eommissario da illm. o ca-
piláo-tciieiile honorário Ludolf Worldmann,
incumbido d» monlagcni «In estação radioto-
legraphica, «« 1" tenente Ildcfq.isò Cysnclrbsi
como medico; tim photogriipho, uni tuxider-
mista, um pescndor-jantindeiro. mu fiel, mn
sargento telegraphista « ajudante, um s.r-
gento meteorologista a ajudiiute, quatro
foguistas, tres táifeiros, uin cozinheiro e
dez marinheiros.

li "Aspirante Nascimento" leva, tainb
bois e mulas para os servi«;oi de tracçãp na

nosso governo que por àquellas águas esta-
cionavam barcos belligoranteSi foi a mia
uma expedição. .' .

Bra lflKi, o cruzador "darvoso" levou ¦•
llhn -uma expedição scientifica. Chefiada
pelo Dr. ílrniin Lobn.éntáò director do Mu-
nd, Nacional, que verificou ser _ Trindade*
uma formação vulcânica, sondo es aves
aquáticas; as plantas marinhas, os citist. •-
coos. os polypos. e os espóngiarios, os seus
liiibifantes naturaes. '•' .

r-:.-.r«ctaiiieiite p-.-lo mudo dc formação --Ia

j ninda, òrgauisár uma feitoria de pesca, sob
í j directa fiscalisação pessoal do capitão de
1 fragata Frederico Villar, encarregado de cs-
í tiidiir a fauna c a flora marítimas da região,

ilha, saindo abruptamente rio meio «J» ocea-
' no alto, não a eircumdai» aiuda praia*. Os"'' 

p,'uhascos descem penhascos ale A protumit-
tlatlé do iriár, e só num ou uoiil.ro ponto;
onde o trabalho do tempo já desfez w ai-
tos dos montes e a configuração em bici»
quebrou o ímpeto das oudas, só ahi se for-
nin ram esboços tle praia.

ltódciam a ilha penhascos bizarros. íeu-
do os principnes, o "Monumento", a JeSif
talhado a plane, com 6-1 metros de altura;
n "Crista de Gallo". ao norte, c, ao s«itio*
este o morro do "Furado'!, qus lem a »*s*
atravessada por um tuuiie! de 132 inolres
d. comprimento, por 15 de largura a w ac
.iHiivii, 

'tunnel 
que Ihi dá o nome, e qnt e

varrido tte lado a lado, pelas águas, prodn-
/.indo ruidos qus. sendo pnr vezes atníaao
ros chegam a distancias consideráveis.

Olha a cabeça!

INTENSA A LUTA
MARROCOS

EM

De quatrocentos Homens,
«m regimento hespanhol fi-

cou reduzido a 18 com-
batentes !

LONDRES, 23 (U. P.) — O jornal "Daily
Tclegraph" publica um telegrammas ^ üm To ia^^Mi»^^^

zimos exaggcrndo peln "çhargo ' de Hian,
otie vem dc colhcl-o com o seu Inpis
cioso e filio. A illustre carlcaturista,
íriarcclial Hermes, não poderia encontrar
melhor opportunidadc pura exercitar ainda
umn vez as graças de sua arte, do que esta,
quando todo o Rio musica] aguurdn o
cita! de Chopin. marendo para a;
da noite, no Theatro Municipal,

0

lllílU
viuva

r*
horas

de Mn
fazer umn iden

iipproximada da intensidade da luta em Mar-
! roços das declarações feitas por mn official,
| que nciiha de chegar ferido do theatro das
¦ operações, que disse:

" — Achava-me atldido a um regimento de
I soldados indígenas cm Laracbe. Quando en-

trámos em aeção cm Tabor, o regimento com-
punha-se do qnatrocent'i homens b agora
acenas tem dezoito illeios.»"

o ver na. anthologias nacionaes e opina pelu
superioridade de Maria Barbara sobre Lucre-
oia. Elogia Clara Camarão, Maria de Souza,
quo ua guerra hollaiidcza praticaram faça-jüidlir. a fauna c a flora 

'marítimas 
da região, niede SOO metros ds altura.

n!_laTu_h_.TmtóS
Goyaz, demora-sc em aualysar-lhc o perfil je tlia qua os brasileiros e principalmente os |
cátliolicos precisam de promover a sua ben-'
tificaeão, pois, sua vida foi um poema de
santidade. Rosa Maria de Siqueira, qne de-
íeiidcu o seu navio dos ataques dc corsários
tio Agel, preparando cartuchos e eiilliiisias-
mando a guarnição com um crucifixo de j
niiirlitn na mão, é também rcronlntla com jentbusinsmo. Barbara Heliodora, esposa do
Alvarenga Peixoto, dn inconfidência mineira,
qne não deixou o esposo denunciar os com-
panheiros, merece alguns períodos eloquen-
les; suo aeção naquella quadra dc scrvilis-
mo a pintada com grande felicidade.

.loauna Angélica, a freira, quo a brutnlida-
de dos soldados porluguezcs matou uo con-
vento da Lapa, tem, também, o scu feito
traçado em phrásc. de raro effeito.

Anua Quitcria de Jesus, que assentou pra-
ça no batalhão dos periquitos e participou«los combates que preludiarnm o 2 tle julho
«le 13. _), é apontada como exemplo tle aui-
mo. Leu uma poesia do barão de Lorcto tle-
ditiada ú sua memória.

inila Joanna do Souza, literata pernarn-
bncaiia, Angela do Amaral Rangel, pocliaa
eéga, quo mereceu a honrosa incumbência
de saudar o general Gomes Freire, dc An-
tirade: Uclfiua da Cunha, poetisa cega, Hcr-
niclintla da Cunha Mattos, autora de um
excellente livro de máximas; Violaiite Xi-
mCiies 'Bivar, a grande tratluctora do tlica-
lio do Dumas; 'Carnicn Üolorcs, Adelino
Lopes Vieira, Corina Coarncy, são também
lembradas, como dignas figuras ao Indo de
Sfàtíl; George Snntl, Mathildc Scráo c outras;

Conio typo dc esladlsla cila a Princçzn
Isabel, quc con si dera superior no tino ailini-
riisfrativo á Isabel de Inglaterra c á Ciitba-
rina da Rússia e egual no patriotismo è
nas virtudes domesticas á Isabel a Calho-
IkM. Diz quo a Princeza rcdcniptorn, nc
não foi uma causa determinante do 13 de
maio de 1S83, foi, inquestionavelmente, umn
causo concorrente da abolição c elogia com
calor o scu feito e recita alguns versos dc
Mucio Teixeira sobra aquelle facto. E ler-
mina batendo-se pela educação da mulher
brasileira, para que lhe aconteça o queacon-
teceu a Nora, da casa de Boneca, cujo perfil
llísen desenhou com maestria, "e Unidos
todos pelos mesmos fdeacs, quaes os de
cooperar para a prosperidade econômica, j
.ítelleclual e moral do Brasil, façamos da

mulher brasileira, cujos dotes de espirito e
cie coração, quer nacionaes, quer estrangei-
ras, proclamam com verdadeiro júbilo, a
inspiradora dns melhores acções dos ho-
mens, a insubstituível mestra dos filhou,
porque sóinento cila, pela sua inconiparavel
ternura, pódc, melhor do que qualquer psy-
cbologo, educar a creança o incutir-lha os
mais salutares principies. «Eduçiuemos a
mulher e o Cratil progredir..'»

ti
"Pão de ..ssucar".

mii*

i
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penhasco do sul

CASO VENÇA 0 FORMI-
DAVEL COMBATE ELEI-

TORAL^ROXIMO
Duvis baseará o seu gover-

lio nos princípios do . i-
l)ern 1 isrn o progressivo

XÓVA YOHK, 2:i (U; P;> — Comroijàlçajj»
tio Evans Villc, Iiitliaiiá; «pie o candidato é*
iinrlldo democrático á presidência da R*.pn--
b':'"-a__-*r. .l'*Im Wi Davis, pronunciou impor-
liititi* discurso de propaganda eleitoral ijeasa
cidade; prõinetteiitlo, no caso de ser/clcitó.
rcalisar amplo prograuima de administração
democrática.

O Sr. Dnvís disse, entre outras cousas:
"E* o meu propósito constiliiir um gover-;

no baseado nos princípios do liberalismo
progressivo. Entre os meus planos; figmn •>
revisão dos impostos ) das tarifas e o anri-
lio do Eslado aos agricultores;1"

0 Sr. Davis terminou o seu discurso lua-
nifeslaudo-se a favor da participação tio-.
Estados 1'tiiilos na Corte Permanente lntcr-
nacional dc Justiça.

. —item* «.. i.  ' —
O Sr. Álvaro (le Castro vae.
de novo, falar, no Porlo, so-

bre o seu governo
LISBOA, 2,3 (Havas} 

'•— 
O cx-presidentr

Quem quer que, na rua Urujuayann, pro-
ximidades da de Ouvidor, procurando ori-
éntar-se, dirija o olhar para a rede acrea
da Light em busca do signal dc parada, nno
se furtará, por certo, a um movimento tle
verdadeiro honror. E' que, lá uo alio, presa
apenas por um dos seus ângulos, Ibalauça,
aos caprichos da brisa, a placa indicadora
daquelle signa!, ameaçando dçspen-liar-se e
colher qualquer pessoa das íiiuilus «iuc por
.iii passam a todo momento.

Será isso desidia? Será simples prova do
descase! que a companhia tantas vezes tem
dcinonslfndò pelo publico, quc tão -bem lhe
pngii ?. quc t- tão mal servido? Seja o que
ríir, a verdade é quc <• preciso pôr (ermo a
semelhante perigo, a menos que não áppa-
recaiu outros phllánthrppds dá envergadu-
ra daquelle que, dizem, esteve ali toda a
manhã dando aos passantes fi. BC-suiate
avi60i jfc . N' j

e_sO__t_. méabíEiWa,.-

- 0
Conselho, Sr. Álvaro tle (;ustro que, .-li/i

dias, fez uma conferência 110 Porto, sob.--
os netos administrativos do gabinete qu*
dirigiu, vac falar novamente permite :t po-
pulação daquella cidade.

A nova conferência do Sr. Álvaro de Cas-
tro será na Casa do Povo.
_ _m-. 1 me* 
Annuncia-se a dissolução

do partido independente
portuguez

LISBOA, 23 (Ilavas) —¦ Fala-se muito' nos
círculos políticos, que está proxim» a dii-
solução do grupo parlamentar iudepeu-
dente. ¦ mem ,—
Fallceiiueníos cm Portugal

LISBOA. 23 (U. P. .-Fa!le,-»rnm, cm Azam-
bu.in o niillionàrip Gcrai-do Main, em Lisbo*
o banqueiro Iiidio Dias, cm Mindc o ca^i»
talista Lourenço Coelho, e cm Coimbra^ dl
capitão Oliveira {.irasc_._i . ..

¦*-e*>**mziXmm*'ma*üi. íTtíàv« W1 W.l Mt WWJgMjaftCTH J___l».l WiW-i ..^^«t^-UBgaiggyW^^^^^



I
*}

ita.MM

Ecos t Novidades
-****** -* *****>¦**• ******

A comml*»ào d* 1'tniantns, do Senado,
tíntue ao tapete d»i.i diVnles 0 |,.».| I...., Un-.
r-f.n«*,eí, que Untai vcwí tem murecldn n
loíin «tlcnvil". «" |àv>í»»Ug d* rcgnlal-o,
ovltando-ie cmytro* o Injuitlçai. O,. nona-
tei, pt.r-im, alndn uma vo» ni.. tiveram n
virtude ilo despertai ne»lmina medida ««
caracter ficral paífl " ca:*., li' prn.'.. I? pena.
urinelualmenfo, im-viie atr.ivrs«amoi o pc
j-Iiilo d» refonn»-. némlnlstrativns, inspira-
das no combato <•*. ni*ininllae,

,\o se Iniciaram oa irahnlnoa d« cotnmls-
ijio de Kinancm .da Cnmnra. MIO cat>« «Ias
Iioniiiís vnlu A baila, com «> projecto de uma
ravijio. Outro c»st> n»c o acompanhou tauí-
l»cm foi o dai. líensoíB de direitos aduane •
tos. \ wvIsSo u». isen-jües e o estabeleci-
tnsAln de um ciSterlo rigoroso çtu favo.rs
«lessa natures» e-wstlt.iem providencias «lc
«-ata nroflcnldadr ninguém duvidar* com
instlc». Nüo so ificgn mesmo o eomprenen-
iler eomo. «I* a»otn, nunca oppnrcceram ten-
• ativas n respeito <»>-• dou*, oipoclos_i.tl.nlni!-. -
tratlvos. A rcvisr«o «le despesas. íoltn Slmul-I
laneamente pcl.is cowmlísfieaídoj ¦'«'«.¦'•' i
finanças, nllo cnvoWCU nenhum daquelles
problemas. Ue reste» come Jo -obiervámoa. I
aqnella TOvIsÜO por parte dos dei* teve o
erro do nio alcançar n lei dn ltcceltii, parn
estabelecer compensações.

As palavras do Sv. 'Bueno da Paiva, bo Se-
joado, forain opportunus e solemne8, Inter-
prilaooo feutlmentoj coraes,.nquelie «praj
Mutante de Minas não oceiiltou os tíle"!'»
mios ile umn falia de uniformidade na acyâo
roeralca do combate aos excessos u aos a-u-
«¦es. V. *¦ isto que merece destaque, num caso
<•** «tuí sempre puremos o maior cmpenno.

• '*%

Va exemplo de econor6i« «tue nos chega
•»• Portugal: o Consellic* de Mlnistrns ro-
•w»lreu reduzir Ircacntos escudos no orde-,
n«do mensal dr cada um delles, levando cm;
renta a melhoria do dimiblo. I.endo-sc a tio-;
íieia avoUa-se, destlc Uni", n autoridade com,
«Toe \*e ficar aquelle conselho para proce-.
«ler aos mais onernicos cftrtes. Não í demais
-•ir nm destaque muito er,|.cc.nl «o acto ito
•toverno portuguez, lão bem clle se cnqiw»-
«ir» no espirito «if estabelecimento f.nancci-
ro", y>el,i parcimônia c pela cauicla no em-
íireflo dos dlnhclros públicos, cm qne se
Jiispiram ot poderei udministrativos de to-
rir,:, o» paizes. A attilu.lt' do Conselho de Mi-
jiistroj, cm PortuR.il. levo a virlt.de dc dela-
fsr a sinccridiido do empenho no critério
..'a economias. De resto, o subsidio dc par-
hracnUres cm pniics, como a França, roen
wlo esfon;i> de mero auxilio, Ul a soa so-
hrirdndc em isco dos obrigações quc os
t-.rgo» coniprsliendcm e ha paiz*.., a esen.-
pio do Chile, cn. quo a funeção legislativa «
inteiramente gratuita. A mesma proporção
prevalece, naturalmente, no que respeita sos
ordenados minlslrriae».

No nosjo ciso, app!ienndo-M oi racioei-
aios «run o faclo desperta, scrin de bnm «1-
¦vitre prescrever cortes severos. Dados os!
•r.henninenos do altas quotidianns nos preços _
doa gêneros de primeira necessidade, ns ct.r--
tes quo alcançajacTn os vencimentos do fun- j
••cion-illsmo publice provoiariam p;r!urba- j
rões execípton-tt-j. Estudando e tabeliã que!
tomou o seu nome, o senador .João Lyra ievej
rr.sejo dcímoslrar a proculcn-ia do amparo '_

oecasionalj noa seus beneficiários. Como a:
r.rise perdura os cffeilos da tabeliã também j
perduram. Acontece «pie não faltam no Con-j
•,'rcsso cs qne estranhem os gastos com a.
burocracia. Dcante da noticia, que nes vem,
tle Portugal, ti fácil de Imaginar, porím, «
5mpn.'sião que despertaria um projecto de
cortes, quc começasse pela reducção dos sub-
sidio» officiaes.

Este o aspecto mnis Interessante dos m«
ciocinJos que h leitura «ta noticia desperta.•ft

'Em 
Tíâdrid, tomaram, hoje, posse do ciit-

*{'i de conselheiros tres mulheres. Em Tnl-
Lidei, lambem na Hespanha, foram eleitas,
uu.-miroemeute, molherf.t para n Camara
Municipal e para prefeito da cidade. Taes _
episódios uôi interessam, como a todo o,
mundo, constituindo experiência secura, j
Até aitorn, cm alguns paizes, as mulheres _
eleitas «ie misturarem t\ maiorle dos ho-1
tjiení, perdendose ua liga a oxpressáo do |
tapirilo feminino na gerencia dos interesses!
collectlvos. i
..Como aij-nal de que pfevaleee, nccelti-ída-l

rn-mt*--, a equiparação dos direitos políticos |
dos dois íexo-!, a episódio daqnellas cida-j
des 

"hcspnnholas 
é wracleriatico; Entre nós, jvarias tentativas, nesse sentido, fal liam ra ¦

até agora. Sem duvida nigumá impressio-j
na o ver-se que, por exemplo, um continno'
tle «.colai, que mal desetVba o nome, eítree,
o direito de «colha dos poderes públicos, _
ao passo que a professora, com melhores
tílcmentns dj julgar sc encontra privada de ;
tal direito. O exemplo vne aqui citndo para;
esclarecer o cuso. Poderíamos multlpiicnl-o. '
•Aconlcrc, porúm, qua no nosso paiz o absti-:
netí-ia eleitoral è srande, «. quo parece prn-
tar quc os .lomcns desprezam u cuercicio
dos direitos políticos, que é votar e ser vo-1
tado. O ciso da nossa capital i caracleristlr,
•.-o. Corn cerca de un. milhão c meio de ha-
biiantcs, o Rio de .Taneiro elege os seus re-i
presentantes «om oito mil e dc2 mil suffra- j
jios apenas. Descotitadan creanças, anal-j
iphabclos, inválidos de toda n sorte s mu-:
lheres, a proporção á insigniricaute. Por,
que? Talvez intlii'fcrenç,i, defníiimo talvez. I
•A v<*dade 6 quo a falta de programmas in* ,
-flexíveis dos Cândiditos, por um indo, e por.
outro o péssimo systema de reconhecimento _
de .poderes políticos embaraçam muito o cr,-;
-tbusiasmo eleitoral. N«.m 

"ambiente 
asain. j

e8o i fácil imaginar o que seria n interven-,
ijão feminina. ,

Em todo o caso a experiência de Madridl
a Talladel deve ficar dcante dos nossos
olhos. Se a nstucir, administrativa «ias mu-j
fheres subjugar as experiências mais ou
nj-snos desastrosas que os homens nos íorne-,
«em será o caso de aproveitarmos ns li-1
cões.

\ NOITE — Qüliita-rèihv, 23 rtò Oííiiibro ilo 102-1
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O problema da cduca-|(||| fl PEfiNÍ SOB fl PFSO
ção no Peru HE UM BANIU.!

l-;tlríollciis niij'íí<'s(«'m's ila*
l-i^íi «los l'i'<itVssori*s da- im

<liu-lf4. paiz
LIMA. •.'!( c\, A.l — A Asioclnçao .!.- Pr.v

fessur.'*! ajiresenlou tt) éoverno um memu.
rial. pedindo ,. i.acionalltnçSo do ensino, pr,-
ra o que tollclln quo. um vea do syatonui cx-
clusivo de contratar iirofcnorci im cslrnti.
gclro, 5h nilople um .0'ilcma misto, 'lc cn*
vlnr laml.c.n profotioriti naeiohnei ao eitran*
il.ilro, pnrn so r.parfel-,tinrein, como sr fna
com oa millíares, nfim da que rettnam todos
ns contIlçOés de offlcloaeln, nlllodas ri quali-ili.il,' estenelol de serem Insubstituíveis «•«>•
tno modeladores «In nina' nacional.

¦ ***** ii.,- , i ,...

liollfSJIsItT (llllopONO
largo da Gloria

Iniprudciicln .1.. niolornclro

min 2
eiBÉi!

Foi mallo alem do qne »e esperar», * ver*
dade, mas o facto tea iasUficalira. "Oe he-
roea das rn»»" enrreapon-l* ao qne delle ne
rlnlia dizendo desde ba dia». I'.' * ceproda-
cção flagrante, ainerrament* rraliatlca, dos
late» felizes onde nlngeem p»n.-v na visita
da destraça o qn« esta faz mer/nilhar, nnm
momento, em Ucrim»,.. *, eotiço», qnendo a
i,1c»rl,i c o contentamento mais amplsmen-
te !*.» fazem «ealir. E' pttclso, então, qne
no hir enlatado htj» qa*m possa anpprir o
braço do cbnf» desapparccldo afim de qm-
a miséria ahi nle peneire, e nm casa do vn-
lho policial CalAl»üi qne onta bala certeira
prostrou para sempre eó hn nm» aenhora
Bffllcta e tre» ereançan qne aó «abem cbo-
rar. "Os heroes das naa* qne o Program*
ma Matarazxo cetrton hoje co Rio, com nm
nocceai-o nb-tnlrto, emp«»lKR « pnbtles nom
caso dessa ordem, « Warner Bro», os «liwsi-
con da tela, assim rhnmztlt.*, pelou procen-
«o» erapresndos na frltnra dc acua lilm,-.,
fazem J-.a aoa maioru applatsos. Vá ver o
film, leitora, e leve itens filhes _ vcl-o
também. *U

«tM>

• •':"'. l.',,i. a imprudência «lt»
Afffjnsn 1'errelra «lc Campos, dc regulamcn
to n, 083, eerlo, o lamentável tleinslrc deslnmanhã, a» largo dn fllorln, ..."... s,> (orla ve-
rificado. iu! qual ficou apurndu nela Mllclado IU' dislrlct...

Assim, «» bonde ÍM. da Unha "Hum.iyUi,
por clle «llrlítlilo. a.l chegar .'.quclle largo, not-ruri.mc.ii., dns iinl.as que correm pelo Cl-tele c pela praia dó llussd!, foi dv encontro,

, violentamente- ao dc », IS! d.t "(inn;,", utn
i era conduzido nn oceailfio polo u.-.torncirn

Pranclsso Dlnls, ainda apanhando ,, moninoAntônio de Souza, dc 1-1 iiiiiu.s. que p„r „ii
paisnvn. Tal n p„i!çi',.i em quc li_„u o mr*nor Antônio, sob «s rodas deanlelras il» t-lt--elrico, «pie difficil *,e lornnv» rctlrnl-o dali,dc transe lio horrível c tlulornso, q que lèconseguiu tlipois «ie muito esforço, sendo olnfortunn.lnsit.hu transportado para o pus-lo central de Assistência. A III ot mcdlcns chiserviço verificaram qne Antônio aotfreu cs.magamcnlo «In peru:, direita, fractura daesquerda e do abdômen.

Ucpols d* medicado, o infeliz menino; quereside â ru,-, Anna Nery 337, foi internado
ua Sanla Casa tle Misericórdia,

O raotoriiolro «Vffonso Ferreira dc Ciiin-
pos, provada a sua responsàbllldado pelncolneidcneln das rcvclnçfics dns testemunhas
•lioladas, (oi autoadt. em flagrante.

¦ ****** i

.*m_ Prisão oe Ventre
^lrflEÜi-iitlA5HE5!A'Vf*" Silva Araújo
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Tios mulheres t\\ie assu-
níciii o carfo «Io coíí-

sc lli ein»

O Estado de S. Paulo
decretará feriado no

dia 30
¦¦¦¦»¦¦ *m~» mt*¦-¦»¦

Um esboço do grande fes-
tival da União dos Em-

pregados do Com-
mercio

Sessão solemne e grande
baile no palácio do lios-
pitai Sanatório - Corrida
no Derby Club, fesla vc-

neziana em liotalogo

MA llll II), 33 íl.'
posse .1» cargo «If
Maria Kcllnrii, n condessa Yanlonu
l-.ll-.-i (..!,• n .e. » ******

) — TomnrílOi Imlc.
cu.nfilicitu .. cscriplora

h Sm.

Chapco3inhos
liara meninos e

meninas »• as
ultimas novida-
des em i-oupi-
nlias. recebeu

dc Paris

^m^-sésé
•Qfo.á/buA

0 novo agonie do Lloyd om
Belém

BELftM, 25 (Serviço especial da A N'0ITK>
•**» Tomou posse do car|*o d» agente do Lloyd
ilrasilfiro n.-ila capital o co.nmn.ulaute Ma-
rio Silva Celestino.

Vendem-sc mesas para
poker na CASA ASV.ERICA
K JAPÃO — Ouvidor, 74.
Ãggretâdas, iiveram ot soscor

ros da Assistência

<_H->*~>XK-'W.:~'-^f.'^H'*:'.í+-H-H'-H^i. 5n'","n

| PENHORES?... 1É*í
I Menor juro % Maior offerta
,*-*. -:->*;»:-í-v.":

4187, Kna 7 Setembro, 187-5
11, Avenida P.imob, 11 ':

j_.*..'..*_...-..;_*..-..t.%--..!..v_*..:.-

Dez mil reis para D. Rita
Alves dos .Santos

l>o menino Hclib, recebemos 10-?00t).
que se destinam a D. Itita Alves dos Snntos,
residente em S. Gonçalo, Nictheroy.

Aggredidas, A lorde, cm differentes loga*
res .tiveram os soecorros da Assistência,
no Posto Central, as seguintes pessoas : o
snpt.inHenario .losti Lopes, operário, resi-

á rua liarão de Ilupngipc, 70, casa 7,
a tijolo ua run Arlstides Loho, 36,

i ! no braço esquerdo; Manoel Oclnviano Go-
J me», de '2U annos, trabalhador; morador ..

rua João Vicente. .9, con» ferimentos pela
cíthcÇH, e Manoel dos Santos, de 30 annos,
pedreiro, «lumiciüado á rua do Limoeiro,
s. tt., ferido na cabeça e braço direito, ,,a
Avtuida itio Branco, Cl).

***\*C****

A casa mais Importante
do Brasil

*****

NINGUÉM SE RECORDA
DE TAMANHA CA-

TASTR0PHE!

Formidável tempestade i
solou toda a n-giào ile

Miti-çia
MUHCIA (llespanha), 83, (U, P.j — i

hontem, umn foriuiii^vul lempe»l«d
inumln.i tn.l.i .. rtxlil'». Mullns Iam
nrlinin-se n.i mifiLi. com n perda ,!¦
Ii.tiiíts o nultnne*. Cento e clneoiiii-i ,
firurani lotalmcnlo .It-ilruldiit, li .>
i.iciito d* água e»li Interrompido, Nlu,
sc recorda de uma lio grantlc
nesta província,

IS.

--J.H,
uno
ili.i

Çíl»
l~ íl

Royal Narcissci
o perfume <la moilu

J. LOPES & Cia, ;
Importadores o exportadores •
Praça TiraiMi*.» at. ,.r, o 38 — lt,. .nr, o 38

Uruguayana, 41

Tosse porque quer! O Contratossc
6 dc effeito sensacional!

•*•**¦

Homenagem ao profes-
sor Paulo de Frontin
Commttnicnm-nos dn secretaria «In Escola

I'olyteehnic.1 que ou amigos o admiradores
do ongcnhelro Pnulo de Frontin, que «lese-
jem assignnr o álbum artístico, que lhe vne
r.cr offerecido, ninda em com.iicniurnçSo do

ilidemlco, poderão fuzel-o «Io

•?!^•í!a^_{-r^7•Rr»•í?i^^

ROLA SO
BETTY COMPSON DESLUMBRA

O "MOÜLI.N KOUGE"
O "Moulin Rtu.jte" é o famoso eabt.r<_t

âa Montmnrtre onde todas as noites traba-
lham aa cstretlns mais celebres do gênero va-
riedade». Pois, apesar disso, quando láfoipo-
sar "fllnlher oontr» mulher", o íairclnnnto
Bctty Compson aprcsciiton-rie de tnl modo
que dcslnmbron Iodos os velliOB espectado-
res, que nunca tinham cisto corpo riais
bello. E se o Ifittsr qoizcr titar o prova rtni
de quc n plástica da linda entrclla é de fa-
t-fo impeccavel, vá hoje «o 1'AItlSlENSE,

assistir a esto maravilhosa produeção din-1
tribaida pelo "Ptog. Mamraz:-o".-Q.*i :

.. - ****** ¦ ¦ ,- - i ....

A elite social deve visitar a —
Guanabara — na sua luxuosa in-

, «tallação, para ver como pódc,
1 sem pnjjar esageros, vestir-se

íd com ns mesmos finíssimos teci-
dos e a mesma distineção das I

casas «ie luxo. H. Carioca, 54.*****

è o melhor fortificanlc.

^Formuln do Prof. Sarmento llar.its, da_
jrac.de Medicina deP. Alegre. Dep.AraujoJ
SFréilas & C. e I\odolpho Hess & C*

nv>íx

Crescem us .idlies«*ios recebidas pela Unllo
,!o.. Empregados do Commercio, rclatlvnmen-
tu a„s grandes íeslejns que e'«n ínstitulefia
tle classe far-i «cilisar no próximo dia 30,'
em com.iiemnrnrâo no "Dia do Empregado
«Io Commercio". No srntido de estender no
pais inteiro o r-nisto dn dnln symbolica,que
«j, aliás, de sun Iniciativa, a Unlflo dos Lm*
pregados «Io Co.nmercio enviou oftlcios e te-
legrammns a todos „s presidentes c governa-

(dures tios Estados, hrm como aos presidentesdas asjociuçõcs commerciaes em geral, soli-
citando-lhes fosse considerado ferindo «. dia
escolhido pnra exprimir n unidade csplrltt.nl
e material dos quatro milhões de seres que
labutam no commercio brasileiro. De hn din
p:.rn esta data, vem n União recebendo ns
mais expressivas demonstrações dc apoio n
seu appello. quer dos chefes dos {-ovemos
csladuae.s, qunr dns presidentes ilns associa-
ções commerciaes e dc empregados tlt» mesmo
elemento conservador. Entre os Estados que
attcndcmm A solicitação da União dos Em-
pregados do Comniercio encontram-se: n
Bahia, Sergipe, Minas o S. Paulo, cujo pre-
sidente enviou-lhe hoje extenso telcgramma,
communlcondo a decretação du feriado ge-
ral no «lia 31).

Ncstn cidndc, idêntica tem sido n altitude
por parte dns nssocinções cm geral, tendo a
1'nlão recebido adhcsõcs da Associação
Commercinl, Associação Bancaria, Liga do
Cnn.mcrcio, Centro do Commercio e Indus-
tria. Sociedade União Commercial «los Vnrc-
jislns de Sccct.s e Molhados, Centro União.
dos Proprietários de Hotéis e Classes Anne.-
xns, Crntro do Commercio dc Cnfé e oulrns.
Essas associações, attendendo ao appello «li.
União, promoverão o fechamento do com-
mertio A.s 12 horas do dia .IO.

Do programma geral dos festejos officiaes
a serem rcalisndns pela União dos Emprega-
dos do Commercio constara umn corrida no
Derby-Club, cujo projecto de inscripcão t o
seKi.inte:

Parco "Gervnslo Seabra"—Premio: .1:0005
offerecido pelo Sr. Gcrvasio Seabra. Pare,."Henrique Lage" — Premio: 3:0005, of fc-1
recidt» pelo Sr. Henrique La-ie. Parco "José.
MnrlincUi" -- Premio: 8:000?; olTerccitlo I No Inslilulo Nncionnl dc Musicn rcalisn-

, „,pelo Sr. commcndador José Martlnelli. Pn- se amanhã, ás -I 1|2 liorns, u conferência
ò: -íi roo í*Alexandre Azevedo" — Premio: .'i:0n0;, literária dn Sra. Mnrin Eugenia Celso, apre-
í.j^i*p offerecido nelo Sr. Alexandra Azevedo. Pn- ciada escriptora patrícia. "A fantnsin na

reo "União dos Empresados do Commercio vide moderna" é o tliciia n ser deschvol-
do Hio de Jnnciro-' — Premio: 3:0005, offe- vido peln confcrc.icistn, que attrahirn, cer-

tamente, numeroso e selocto auditório no•"edito do Instituto. No correr da palestra
literária, a festejada escrlplorá lerÃ versos

seu ji.hilfii
ntelo-dia ns .'I horas dn tarde, (llnrlnment.
no edifício daquclla Escola, eni cujo voali*
bulo já está coliocado o bronze mandado
fundir par;, o mesmo fim. Essas pessoas
ferão attendidas pelo Dr. Canelo Povoa, sc*
eretario e professor da mesma Escola.

***** i

Vendem-se ricos servi-
ços em semi porcellana in-
gieza decorada, para jantar
desde 140$, na casa Ame-
rica e Japão. Ouvidor, 74.

——._-—ac-, 
DR. ARTHUR PAULO DA COSTA— Doenças tle Senhoras — Pai tos - Cons.:
Praça Gonçalves Dias II — 2 ãs 4. fl.: Av.
Ligação. I.'I3. Teleph. 13. ,\l. 4150.

DR. TIIEO,. DE ALMEIDA ,- _•¦<-«,IJruguayt.no 21. *-•'. I". o", as I ii. t. itc-.l
tloti-l Sulssii. Ulorln. B, M. 1873,

Um projecto original de arte
bom gosto

A dirccloria do Club Gymnnstico p,,,
gues está preparando parn :ü d„ cora-.,
me. nm grande baile, com quc c,minem
mn'. o aiinlvursurln du glorioso club. .16
l.ot.i grande actividade c. pela niislcda,
com quc i'si:i sendu csperuiln, essn !.•.
proniettc rcvcstlr-sc de uniu sumpluosj.l
de como nté agora tino nlcnnçou tifithm,
tias levadas a cffclln no:, nnnos anterior,
pur egual motivo. J-i foram Iniciados
preparativos pnrn a oniuitienlaçno dos •
lõt'5 e, nn «pie nos Inforinnm, essa p.ir!c •
programma obedece a u.n projeelo oiigi,:
de .irtc e bom gosto, quc certamente v
merecer o mni:. franco suecesso.
- ¦ ii ¦¦ ¦¦¦ -¦*¦******** *——¦—¦—...*—**.

CIIA' DAS ESTRBLLAS

/.manhã, dai ii ás 7, rcalisar*
xc-á uo Salão de Chá da A t'.n-
pitai, o concurso para a escolha
da nslrvila mais brilhante da
nosso Theatro..

ü corsisrcüífo ds Sra. tf-nm Eu-
genia Celso

Celelwaçâo Eucharistica na egre--1 retido poios srs. Pereira Amujò __ <•.. ;parco
ja de São Paulo Apóstolo IS, Scldò peiÔcsrdo'joS7 

'dSS
Amanhã, As 8 horas da noite, a cj-reja dé; Machado. I':,reo "Dr. Paulo de Frontin" —

S. Paulo Apóstolo se abrirá pára uma cs-' Premio: íkOOOO, offerecido prlo Derby-Club. " ¦" " -¦¦¦¦¦•----•  •- - 
3-000-5,

s con-
ie, nn

Eucharistin,; Pnreo "Francisco Kimo" — Premio:
l\lecm, aco- offerecido pelo Sr. Francisco Hime. A

de Almeida ¦ «lições «lc chamada serão fixadas ho

¦w-K
O ALGODÃO

pecia! celebração dn Santa
presidida pelo Rev. Dr. J. G.
lytndo pelo3 Hevdos. Ncmesio
e Salomão Ferraz'. Esta solcmnidade e :.
culminaçnn dc uma série de reuniões dc-
vocionaes quc so vêm effectnando durante
a semana, tendo como principal escopo des-
pertar o espirito de humildade, dc pcnltcu-
cia e confissão, e serã lambem a Inaugura-
çiío de u.n regular serviço eucháristico ves-
pertino, que se cfferlúará toda sexta-fei- ; diplomas aos novos sócios honorários e
ra, após o S" domingo de cada mez. | nenieritos, respectivamente, Srs. Drs.

Após o Credo e o sermão, reiilisnr-sc-à o
Offcrlurio, en. «iue será levn.itadn uma col- ' mon, Coelho Nelto, l.ibi.nio «Ia Kbcha Vnz,
lectn pnrn o Hospital Evangélico, n favor i Euryclcs de Mattos, Diniz Júnior, Alnor Prn--'¦' '" de tratamento''- *•-¦•¦¦-•¦¦•- -¦' ¦•• "¦¦' ¦- .. = «.=--

secretaria do Derby-Club, sendo encerrada
a inscripcão .imanliã. ás 4 horas da tarde.

A' noite, será reallsada grande baile cm
todos os amplos salões do palácio onde fun-
cclnnou o Ministério da Agricultura e onde
será insinuado o Hospital Sanatório, prece-
dido «le uma sessão solemne pnrn entrega dc

he-
Ar-

thur Bernardes, João Luiz Alves. Miguel Cal'

inodilòs tle seu novo livro dc poesias "Fan-
tasias"' n npparecer brevemente

Os bilheics para a confere..cia de amn-
r.hn, enconlram-sc A venda na portaria do
Instituto.

*IV-J*s**-

Dr. Oabprne.
Dr. Manoel d

. Instituto de íladJologia do
Abreu. Evãrlsto Xe'«-.\ 20; C. 44*.'.

—rtr.r.1

iContinuava ma) coliocado e frouxo o roer-1
enfio de algodão, cujos preços tiveram nova ! áJSSi
ii.-ji.--_f.. Acçcntunvam-se assim ns sua» con-
dições precárias, em conseqüência da po-
quenez de procura para novos negócios.

As ultimas saldas foram do 764 fardos e
não houve t-ntrndas, «tendo o "stocli" de

3 234 fardos.
Cotaram-se os sertões de 68$ a 62$, »s

primeiras sortes de 6t»S a 6UÇ, os medianos
de S3? « õój e os paulistas de 56$ a 61$,
poi 10 kilos. ******

de indigentes necessitados
nessa casa dc snude

cuspa c qnéda do cabcllo.

Tônico perfuma-
do, contra a

Dr. Es.teilita Lips-VIas urinarias (vene-
reaa e cirúrgicas) líaion X. Labor. í». José BI.

 n **&**** »•

DR. ROD. JOSSTTi - Vias urinarias -
Cirurgü, gera" 1» de Mído. 30. 4 ns 6. ..!. 1003.
M...*-i-^^-M*..*, .M.,....*»^a^*t^^^q»--*> ..M .. ¦¦»¦ *********

Dr. Alfredo HerÇttlaitO-Via» urinarias
Í-Ruíilfosarlo 105, I» and.,das2ás6.N.3503.

i *-.***l*\*m-.*-*.  —.

Dr. Manoel de Abreu T&Zt
pia profunda e intensiva (3 M A 200 kv.).
F.variato da Veiga, 20. C. 442.

HOMENAGEti PÓSTUMA COS
ESTUDANTES A RUY

BARBOSA
Òíverâ renli-ar-se no próximo dia 8 de

novembro, data que relembra o annlvema-
\ trio natnlicio de Ruy Barbosa, a sessão ci-

vtea de 'homenagem póstuma dos nossos
estudantes á memória do grande brasileiro.

Promovida pelo Centro Acadêmico Nacio-
salisla, associação patriótica da qual Ru-y
Üarbona era o jircaidcnte de honra, nesta
snlemnidadc, que se reallsari no salão da
Liga de .Defesa Nacional, no Syllogeu, fala-
tio os Srs. Pinto da Rocha e Castro Rtbcllo,
irofessores da Focnldade de Direito; Drs.
SWislo de Moraes e Ulysses Brandão e o
bacharelando Rorja de Almeida, que perten-
céram oo Comitê Nacional de 1910. Scrà
feita a anaiyse, pelos oradores, da perso-
iralidadc de Ruy Barbosa como jurista e
advogado. - ******-' - -- 

Manteiga "TnpygX;-?^ =
ünieo deposito : Ouvidor, 52.***** * 

QUANDO PARTIRA O IN-
TERVENTOR DO AMA-

ZONAS
O embarque do Dr. Alfredo Sá, inter-

•í-íntor nomeado para o Amazonas, ainda
uSo está, definitivamente, marcado. Pensa,
entretanto, S. Ex. quc isso se dará em prin-
einios de novembro, por nm dos navios do
l.loyd, seguindo S. Ex. em companhia dos
teus auxiliares de governo.

¦ — . ¦¦..,.

Ihn livra nnvn Etcmentos de Pediatriaura uvru nuvu __ ^ profi w mrkt
trad. do Dr. Marlinho da Rocha Júnior. .
livraria Leito Ribeiro a Livr, Alves — Rio •

'*"?.. T L ¦'" 'mâT' "T" ..-. :*'. '¦¦¦"':¦¦.¦'Í.-. :'"<"*',-"'

H^^-^St-ttib *m**\\*

'DtfrmTORAPIOQ.
f Garantido
na ICTERICIA
CÁLCULOS do
Ficapo, Rins

í BEXIGA ao
ARTHRITISnO RHEUnATISIlO
fVisrioifjríASâA PELLE/-ECZEHA
O mato poderoso eâminador
«Tb AC IDO URICO
Fala um lumiar da seioncia
Tenho empregado freqüentemente o pre*

parado UROMTHICO noa casos dc afecções
calcnlosaa do figado • dos rin», com bona
tesultados.

Kio de Janeiro, 21 oot-, 1S24 — (asslg.)
A. Anitrogésilo.

Oigarros mistura"MARIPOSA"
500 RÉIS

NOVA MARCA
Lopos Sá ft Cia.

0s alumnos do 7° anno do C .M.
vão visitar o Instituto de

Chimica
Os alumnos da chimica do V anno do

Collegio Militar, acompanhndos do respe-
I ctivo professor mnjor Alfredo Severo farão,
i amanhã, uma visita de exercícios práticos,
| ao Instituto dc Chimica do Ministério da
i Apricultura, dirigido pelo Dr. Mario Sa-
raiva.

******

«

De gahardine Impermeável
artigo superior, cores dn
moda a 115$, Idem de bor*

racha desde 50$.
Sobretudos de cheviots

desde 75$
Bons ternos de caz". e cheviots pretos o

azues á 759
Só durante este mez na

ALFAIATARIA TRIÂNGULO
(O QUEIMA DA ZONA)

168 — R. 7 SETEMBRO — Í68
Porta Larga*****

Portugal e sua moderna gc-
ração literária eni uma

conferência
O escriptor português* Alcântara Carreira

rcallsa, depois de amanhã, ás 9 horas da
noite, no theatro Lyrico, uma conferência
liferaria subordinada ao titulo "Portugal,
terceira potência colonial do mundo —- A
sua moderna geração literária".

ASTHMA ? - KRAEMINA
"Julgando fazer um beneficio aos aithma-

ticos, trago a publico qne depois de soffrer
maia dc doze annos de terrível asthma, de
passar longos momentos dt verdadeiro «le-
sespero, consegui a minha cara radical c
completa con. o medicamento santo —
Kracmlna. O qne affirmo i verdade." *—
(Af»ig.) Gulomnr da Silra —• It. dos On-
rlves, 29, 2- — 15—9—24.

Testemunha»: Dr. Waldemlro Andrade,
thesonreiro do Instituto Oswaldo Cruz
(Mangnlnhos); Dr. José Alves Tolino, Ci-
rnrgião Dentista, R
• João Cl.risofltomo, B. da Passagem 99,.

Um jantar na legação da Noruega
O Sr. ministro da Noruega e sua Exma.

espnsa, Sm. Gnde, offercccram hontem, na
legação daquelle paiz, um jantar, no qual
tomaram parte us seguintes pessoas : cm-
baixador da França;' Lndy Tilley, embaixa-
triz da Inglaterra; embaixador da Bélgica;
embaixador do Chile a senhora Crucbaga;
embaixador do Japão, embaixador dn Ita-
lia o senhora Badoglio, ministro de Cuba e
Sra. Cisrieròs, ministro «la Polônia; chefe
«In missão militnr francezn, general Game-
linj Sir Alexander McKenzIo, haroneza
Bomfim, Sra. Mesquita, condessa Souza
Dantas, Dr. Gustavo Barroso e senhora e
senhorita Alice Gade.*****

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES GRATUITOS DA VISTA PAKA AP.

PLICAÇAO EXACTA DAS LENTES A
USAR, POR MEDICO OCULISTA

Rua da Quitandn, esquina da Hun Buenos
Aires — A ÓPTICA

EU riZ A BARBA ESTA MANHÃ COM
UMA GILLETTE. E VOCÊ?

«a«»a»"A SAUDE PUBLICA"
Mais um numero desse órgão de propa-

ganda e educação sanitária se acha em cir-
culação. Como os demais. Irnz uteis consc-
lhos sobre a educação infantil, tratando do

Marechal Floriano 57, jleite, da niortinatnlidade, a dentição, ali-" J- "- — "* mentação c banho dos bebes.

ta. Sebastião Sampaio, Orlando Ribeiro,
Adelino Arscnio l-ndroso, Hcrcilio Dias da
Motta e Emilio Brandão. Ser., reallsada
também uma pomposa festa veneziana na
enseada de Botafogo, com o concurso de to-
dos os clubs dc regatas dn Confederação dos
Pescadores, companhias de nnvegução nacio-
nnes, etc. A União dos Emprégiidns «lo Com-
mercio solicita n eollahoração das entidades
náuticas particulares, commu.iicando que,
por intermédio do presidente do Club Nata-
ção e Regatas, já lhe foi assegurado o apoio
das associações náuticas confederadas O
programma geral dos festejos, de que ora
dnmos ligeiro resumo, scrn publicado oppnr-
tunnmente.

A União dos Empregados do Commercio
fará circular no próximo dia 30 uma edição
especial do "Jornal dos Empregados do
Commercio".

A* directoria da Light nnd Power foram
solicitados bondes directoa para o Derby-
Club, a partir das 12 horas, da rua Visconde
de Inhaúma, esquina dn Avenida Bio
Branco. ******

**—. ___________

Camisas qus
vestem beml

rn As camisas da

; CASA COMO
sao notáveis pelo conforto e
elegância de suas tinhas!...

A CASA AMERICA E
JAPÃO, Ouvidor 74, chama
a attençao das senhoras
que vão comprar alumínio
para cozinha que ha alumi-
nio com liga e, portanto,
prejudicial á saude. O seu
alumínio é puro e garanti-
do. Baterias completas á
setenta e cem mil réis.

QUIZ SUICIDAR-SE POR
ESTAR DESEMPREGADO

U-la algum tempo já que Octacilio Noronha,
com 23 annoe, solteiro, morador A Estradn
Mnrechnl Rangel n. 605, em Madureira, está
desempregado. Em nma razão para que
nntlnsse triste e acabrunhado, urdindo um
plano de desappnrecer do numero dos vives,
uma vez que não conseguia empregnr-se.

1. assim foi. Hontem, á noile, fechou-se
no seu quarto e ingeriu um tóxico qualquer.

Pelas pessoas da familia foi scicntificndii
a policia do 23" distrieto, quc fez compn-
recer ao locnl umn ambulância da Assisten-
cia do Meycr, quc o conduziu para o posto
e dahi para a Santa Casn.

. ¦ ****** «

EXPERIMENTE A SUA SORTE
NAS CASAS QUE A D/iO

SÓ VALE QUEM TEM
1S5 — OUVIDOR — 185

J. ANTONACCIO & C„
Gerente: CAPITÃO MATIIEUS DONAOiü
Vil taes: 1° dc Março. 73 -— Av.
Rio Branco, 38. — Marechal Flo>
riano Peixoto, 85.

A sorte grande c paga no mesmo din.
**\*****m***\\mXíf*WÊ**\

PULSEIRAS
FINO SORTIMENTO

, A MELINDROSA
110, AV. KIO BRANCO. 110

¦ ¦*¦.«.»». ¦¦

Não é feiticeiro, mas lavrador
Esteve, hoje, em nossa redacção () tenente

reformado do Exercito, Antônio Pndiiu So-
brinlio dc Sn. que uni telegrnhiina de .Iuiz
de Fora dava como tendo sido preso, porser perigoso feiticeiro. Disse-nos que não
é, nem nunca foi, feiticeiro, iruis um pacatolavrador, nltribiiindo n sua prisão a intri-
gas de um seu desiiffccto pessoal. Accres-
centou que as oito velas, encontradas pela
policia, em sua casa, se destinavam a uma
promessa, que sua esposa fizera e não ;•
artes de bruxaria.

Isso mesmo, deelnrou-nos, irá dizer no
Ministério d.i Guerra, que o chamou „ es-
ta capital, por telcgramma, afim de cscla-
recer o caso.

¦ ¦•*,»»¦ .— .
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[Casa de Saude S. José!
IRMÃS DE STA. CATHARINA

JCIRURGIA, PARTOS E DOENÇAS NAol
CONTAGIOSAS I

ICíturg-ião: Dr. Jorge G. SanfÃnim — |Medico Interno: Dr. Affonso Nelson
da Silva

Os doentes ptidem «cr assistidos porsens medico»
21, Rua Macedo Sobrinho, 21

(LARGO DOS LEÕES)
Tel. Sul 320.

j-m****msMiiEt^ ,.

A FORTUNA"
rosst.*;-: os mais completos e ;1

VARIADOS S0KTIMENT0S Ij

Enxovaes p^a Casamentos :j
Enxovaos p-^a Baptisacios %

Roupas brancas para Senhcraô í
Artigos para Creanças

TOIIO;* ESTES ARTIGOS VENDEMOS |
PELOS MÍNIMOS PREÇOS

PRAÇA 1! JUNHO"*kaHirííi3^_53c;^.í*íí^^

yéhdem-8« gélá&èísr-s
Ruffier, pr.lo p.reço d.a .fa-
birica, na Casa Amertcà o
Japão. Ouvidor, 74.

>—xm *i—.55 DESFALQUE m TS-OH HATI&

KEW VORK

Rlt.lill.fi
jttiilu

Allegações do advogado
A propositu d.i nuticia, tjuc

com o titulo iicim;,, fòi-iios rei
giiintc carta:"Ao 

i.rczndi, Sr. redactor -- Muito
dar — Tendo o illu.strs confrade n-br
a diatribe quc, contra mim sc permiti
promotor Gotilurti buscando sncinr *
velho", rogo a bondade de publicar as
cas Unhas seguintes: a» nâo sou "¦.vrj.
tlt: niiigiiori): Mesmo na ncçnò iioiitiea
gttardnttdo i« minlia independência |imeiita»-, tanto que meu ctimmcntárlo nt-nmeiitn da receita foi indemvtdejite; i
processo :, quc sc refere o pVu.iuilor só
qnei invalidar a pretendida cbnfi.ssiio,
e.n nada -.Iludi a "crimes" da poiicinm.go qiie sou do coronel lieis, só ten
dizer bem deste benemérito füncclo:
pnlicinl. Publicar esta é pcrmltlir d
solina a quem foi tiggredidõ; e _ ti,
Nica nor Niiscimenlo:"***** ..

<il¦..',

esto

-—*.-
Í**-\*l'---"i—-iiiívi-j *T*if-in

"QUARDA-MOVEÍS"
(Sob o patrocínio do indtist *i\\ Leandro Martin?)

,, Chamados : Ourivei, 41. T. N. 1500

Chapéos modelos
JUDITH MOURA

E*í_primcirn do
suas distinetns freÊ^^S' AvÍS" 5s
seu atelier á Ave^altloTan õ^ ^lojas, cm freute ao Hotel Avenida", 177,

MODELOS DE PARIS
Novas Collecçõcs <!« Vestidos parnBailo, íheatro « Visitas. Ela-nuík-i)

Vestidos jmra Luio. Uitimos Modo*los de Chapéos, Liiisteric íinu, Bolsise Novidades. ELEGÂNCIAS, r.tit São
¦losé 120, sob.

I ^r.b1"i!rI.NA'{* "A1* ALVURA Á CUTIS? \
| LEITfc DE CERA PURIFICADO !

(1'urified Víhy titllkiNini-miin ,,, ,.„„„,., **'"*»
--~*-**smi***~>~*.. .

Falieceu, hoje, o deputado e*
taclual Antônio de Castro

Pereira Rego
Apôs longos padecimentos, fnllêceu, ho-

í,',m,vun,,U"1âa' e^ M,a residência, A run
- , hÍ"' 

!,°' ° I.r* Anlonio tle Castro Pe-un llego deputado no C-onf-resfb-'Lc-íi-*'--"vo «Io luslnd,, do Marnnhi...
¦¦\-rr-ei.nZMn- Qrix oí'1'i'-'i;'1 rcfon.tdo (W
tãilie-\\;l 

c"',a c,".1',.'''il'*> interrompera pnrn
mi . v . 

" "° ;"'''* fl° Maranhtiopntlem-J.t.ivj, l,n muitos annos.
'ípSI1--,0!''; "««enharln civil, pela no.-
residir-? ''¦!-v'ecI*''-".<. o Dr; Pereira llogo
m. i • " !'1!í()!i **llnos "-''¦'•'' capital, dn
U1h.lv; 

M Bfe---?V'*» *'•>¦¦ epocí. de s.ssAo le-
irÜar.' 

"° *Mí"'"''l"io, Pari. onde «efiúla
rah» wm7UC;- ntim ¦'*-¦ eollnbornr nostiabalhos do Congresso

.,rrJ'"° ,"olit;«' no sc, Estado, o extineto
,°1',10,IS servh-os ao seu torrão hntdl.

ran 11 ín;.°, 
co,n* <ill*ii*i«!.'"o ,« lealdade dli-i-nle.longo periodo.

fonlnÜ? 
1'el"cin,",«!'- na nossa sociedade -'

tonta do grande circulo de anii/.ades, ad-
en\-,e-\ÍS Pelas s"ns •I'i«lidn.!és de espirito =

" °' « -¦>¦•> morte foi recebida com pro-mula magoa, e certo repcíciitlrn com o
mesmo .sentimento no Maranhão; onde s«loinou uma figura de destaque c dç rei?-

SraCna & 
Dí' .>ri-ir*'* ««o vluvn a Exma.

nií,',?' íSa.,'ah •Nor'">hi» Pereira Hego e tres
mSnPvÍÁ'ivl-í,>ar' Nyoniar é Jlnrid.v. Era ir-
S?*« »')r' 1i***v*1''***do de Castro Pereira»cgo. advogado no nosso foro.(» enterro «lo deputado Pereira rieao reãll-sn-sa amanha, no cemitério dn s. Jn.io ii"ii.s.n. devendo sair o feretro de sua resdencia,

¦->_

i*

- .:-'M
KW

^_ffiSB

___¦_¦
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1fcXVÍl\.\ IMOS TEIE6KAMWAS ,'»f BO 5" ©RR ESP .NDENT! 5J
;MsspsciAfi_50A^ NOITE
..-.! no INTERIOR B no !
__r EXTERIOR 2. Sf^v-i*",?-

üm cortejo impressls-
filie e quasi íré-
servaâQ pelo centro

A NOITIÍ • ft-ilniü
 M i r., . im _¦ i_ ^Mgáj^mKiWi P«'-B8BHBilB8"8l

/^r'™'1'' «íiw «_w •MftyHaBfl *_W *-___w~ __£_¦ WÈffllf II fP ií py$f jra$_§ C____J3 i$ JH m m 13 v* 13 HB
^•1 !¦¦_¦—— 11 ~ t~ii —i ii r*** ' ' "**¦¦--¦—¦'-*mm*-m

.iVini, 2.) do OiiiiiliptMli* IOâ-1
¦m***^****»**n' t,w**á»,m**á»mi*y*,*iimi**w*

Ssitíivol a falta da moeáa
divisíoiiaria as« Per-

hambuoo

Hi

i

. V^^5 rx«RPIOAj> E MINUClOSftSIffiÔpfSgf
REGRESSO BO lfflEII#«FRIO,IIM,DEI\*™fWM^p£££»•*'*

....... .¦,,,.....,.., iinivrr » («III MANHA NA LEviA UFiJ (•.,,„,, |,onv.-w. lu.l.*. •.«¦?•" '»• «'miihi'.!.

im>mmmm»»*immmvtH»*mm»mm*mm»t*mm»*****»tmm**mm»'mm ."_.. ^^ __É_MÉ_H__I

Sil TH» ITALIANO

X Roma Um appello da Associação Com-
mercial dc Recife

Com íi maior modéstia c to*
dos as honras respci-
1osas da egreja, o cor-
po do papa Leão XIII
foi transladado hon-
tom dn Basílica de São

Pedro

Stiii lilté-xu ri-iil (loclm-ii sen-
li.-st- feliz ile (!lll|i|)l?l-
IIKMíl.ll* OS !.»l ÍIl4*»--íHIIlt*' —

1-ll'itÍlOS <'H» IIÒI1IC «l!»
lltlllU

ROMA. iA »l • I* > - *•• mini*!"'1 I> Mi»
iiiini MliiiIrMi.ti» 'limou »ü llcvul dirigi

NORTE A SUL
CJniilJiuuun .is coIIioKur»

foiii iMMHliiuunío \ ária-
vel, os pastos mellto-

r:iu<iu ,e os rios
baixos

MANHA NA UGA DAS
NAÇÕES

Foi c-nti-ó{j.ii-<i »«» iiiltilslro
¦ allomílo a i-esposta »•» 8«-

votiiò belga

(;.IS„ |, «'». uu Cumaru,
(..in slilo npprnvmUi liiii prajéelo pron>8 .n*
,|u nl»*' «1 d» ilcícutlni. a ncln.il mim I**»
'.-.li.ilvn.
<•*».**** tj*uit»**»ri»*i**m**m»

r.OMIVItlNICAlVOS

ti

,,.,,,., IIIUJ.Slil.I.AS. i.1 ílluva») •- Acabn dc sei
O Sr. Heitor Uellnlo. delegado du AHO.-la-: «i.tu.i ,,..,,,,..,, .....,_ d» aalitim witw.ttfl'„»3 ministro du Alletnnnlia iiesl.i

,*... i:..m...,.vii,l de Recife >uutu * Mtra.lv ROMA. íl (U. i; ) - o inlnlit» d.Ma» F«I «uiu-.^'"«^.'""f.í,^,0 
„0U>.! «pitai a resnoít.. «I». Roreriiç- Iwlm â nota

Ünti AíMiclaçdM l*omn»ctci»e« do Uru.il. rvirlnlm ulm roule llwon «jl lloval • «Ungiu ao ••» >1,/'^.'^ "' *!'''!*.¦;;-J';;.. 
_3,'„, ,.,,.' •_nertim »ol»r« u admlmau do Roleta na I.i-

.•elicn o Wuinlu lolaurainniai príncipe Uiiilwrlo, licrdclm do hrrm*. poi •,"";íli*'?^n1,''ulU , ."t:.iiitiiiii.m«l'i difficil Bltuoçiiú commercio ..censido dc icu rcgrci.o, u «,'iiinU' mc»»ii» '*;";• llu '"'"•«•*5 '«.».*»n " N(| fU.( 1VJi,„.|,,, ,.!|c _ flnalo_n ..•» quo w-
Induslrlii li.iiil.cti. f..l;.-i wiisivel moeda tllvl- ,..m .„,¦, . ,,».,,„,,,.,,. .i,, na;:c i. llabia.*h«'c " mesmo .twainpto. deram ,. Inslatein

;s...nar!i. r.illcn •» ciilcndcr-ic ministro. ».\ marinha rcitl «nte- c .nrsulhow - "-•-»-•- *'- -•"•<••¦» »»'"i -»
i .-entlil

; lil.liistrl.) laliiliflil I.i.:. wiw.vifi in...»».» ««.»•- ..•.».: i.,r..m ,,-_.< ;l_ „_«:. ii li,. .' .1. ' Í».C 0 IIIC*mo .i*>winpio. nvmm «' •>»»i»"*- •¦;
s.„.,ar!i. r.illcn •» cnlciidcr.w ministro. -,\ ,,i..iliil... «,.l «nlc-ic nrsulhM» o fv ..•,;*',',.,,'. **",.'!'%.,u,.TV 

.ervlcòic .. I'rnn?.i, a riclfflc.a dcclarn-ne favorável ..
Ucntldo nnloii.il' nitícnlP wiiics+a promclll» I If_. por ter ciimliuldo V. A. *..»•» piiljec* I..H» »;",",u,'^S.»*í * ¦«.•iiiradú da JCTlamiinlm na «rnndc o.'.t..ni«K*V»

clu. Agradeci mentos. Suuiln«;úüt>. - I'. /!«• no*, de Além Mor aos iiuacj .u*. Usam »» -•••«*»» »m»»'• ,,,.,,„__, _4 •»o*,.«»it..«« do mtoruaclonal, mas sem privilegio tio <|unl-
,i\t Aimiiio, presidente, * laço*, dfl i.»va •.* de aiiclcuo, !„,',..,¦) '..,',„ 

T.nií'.!».'.»...'-. maior, ara uie» >i«cr natureza.:77;V. , 5 .iTTTliTTT-v" ° *,ri"-e|,,e u"!"m!ai nM %eí " »"»í'^"wX â*'^H.H^i-lSvc^ldadci -^m-»
¦LAi.AMJ I .AI..X U»> rUi>- "".'.Vini.,..,.,. mu .. «nnntado nor ler leva- »t.mn*|ih.r|-.-**. I'i'.|mm dc lerrij*;*!.. Mara. - fi_a_u_50 (]Q e_7VÍfíO dO

GGIOXARIOS DO MS-
TADO IM» RIO

'•"sinto-mu 
MU t encantado por ler te**-*-1*-*ljyr,:-i,*ÍÍ"..,:\'..;I.,*VÍ-V«^»v^\.«'rKíM««V' Ooví

* »• »*#»**" i,uí "°^ to^lit rj;::::'A^;.;.7^(tn,';,Vi;."cení;i>*'•' A*»'"'"»•''«"" < ^<>_.J U.I i'.H-.»i*.i pivjttdi.-a.!.i> *.".'h' eicusí.í d-

PROWOVENDO O BARA- l'";^- .„ elil Çíl,(li fPlú com „,.
TEAMENTO IDA VIDA Igumas chuvas n.» «ntro. « e»CH*s.amoiii*

..,.. ••iiiiiiini..,»,.- ICRI1" .;.. Shiivoso cm S. I^iiilo. c-ícvc aoeco no *nl,
.-l^SflIUHt,.! LillliiiiiVMBV _. |»|/.., «nio principalmente us do Paraná Iomui

Na ordem do dia da sessão «lc hojo dn | m u|'(l|<><")0 llll .-\S.<>OniHlCUj|,rá|.i_i._t|„_ ..ar geados.lAsscínblía Fliiiiiinenso foi Bpprovndo, cm -" i,»i..,",. i....,,_:-. <..l»i».> -i rnif.fo — Conlinitiini aí .-oilieitas com pe-
discussão, o projecto oülorlsnndo o poder I lllllllllt llni. **»i»"t t •• !ni.e:ii) .•cmlinicnt»,
exccnlivo a auxiliar, pela c'i.-..i;> «iue iuLiar nilCSlUU »'i"W --'1'enipo frio, com ai.umas chuvas

uni*, aliiinõanlei no ce.HiM. l.raulws 

ds vciiOHivcis dc.si)o,ios ri-L m.u.(.||a (lü -H.ojeclü uacanTo expostos a vtsita- , A^ciil6Iéa p üirtiiichatrsití no leiiijilo «li- Silo
floão rte La (rã o

ROMA. '-'í*. d'. I'.' —¦ Os restos mortaes
'•» ]%ti;ií l.cAb XIH forniu removidos »li. <*•.-
thcdrol de íia.» Pedro parn .i Haslllc,-. ile Sào
..cio de l.eltüo.

O aclo foi raservado. tomando parte ape- . .. ¦ ,
..ir: vario*, cardeacs. nllos funcciónarios .!»¦ ; _ 

'
\.fi*,-iiin c al„uns HK-.i.I.r.is .Io corpo «li-
piomalico.

HOMA, '-'Ií. .1.'. P.*» -¦ A população do Ita-'i.i i"i siirpreliendida eu., mnnliii, ao
iícordar. com a nnllcia da Iraslndaçào, n»>
ineia do maior «.jre.io. dos ..>t..< inorlaes
do 1'apn I.cãn XIII. «Ia linthcdrul .le S'.«> l'e-
»'ro par., a Basílica de S;'in João .1 ¦ Lelrflo,
«âo lendo in.n.spirado as decisões lomudas
a esses respeito pelas outorldadcs do Va» 1*|'.\M){) «> !'l..V\ll l)\\\rES"
M'0Dftel« 

i motivo At crimmenlnrios geraes RBRI.I.M, *l'l (I*. fi). - Os rasciMas o os
nos bondes entre a.juelles que sc dirigem uo eommuulstns rizerani causa eommum cui Ira
trabalho, nos eofes. .ms riins, ele. » governo nus prox nias eleições, ndop|aiirto

\ impressão è Ac alllvlo, pois desde ha I" segiilnlt» Içniiiin: - Abaixo o plano Dawes .
vinte annos sc esperava que n eorpo do l Ds fascistas publicaram ..... inanife»to con-
üriinde pontifico l'»»o removido para o lo- ! tra o '¦ governo que viola a Oonsltltulçiio,
aar ..nd» •¦fiiâ liiiniiiádo tlefinillvamcnte. ncccitnndn <» plano llawes cm que pedem

ROM*, 23 í \. A.) Hontem. :'. noile, aos eleitores que tnstlgiieiii esso ilcsrcspello
cerca de" Shiia**, f»*»i tran5p'.rlado » corpo ,A Coiisliluiçnii »¦ * i ¦ • - - liberte a Allemanha da
d<. Pana l;':i" SHI da egrein dc S."m Pc- escravldü.i decorreiitü do plano Uawcs .
dr.» para :. dc São João I.alrão. HOMA. 23 (U. PO - - A opposição respon-

Os preparativo'; para c.-se transporto fo- .leu ú proposta «l"s comniunistiis no sentido
r:»*.. realis.idos s.b rigoroj.i sigillo. Por.'.de organlsnr-sc mn parlamento iiulepcndcn-
ordem inesperado; porém, ilo econoínatn do , te, dizendo:
v-iüVano, emanada a iilllitiu hora| quando ; "O i»»».it<> de vista da opposição, fora
3 Rasillca do São IV.lro .iá estava fechada, bem definido pelo sen órgão na imprensa'-on. 

n presença <l>v: enr.le.ies Merr.v dei lintrctniito, os maximalistas

,¦»¦•.¦ »i. o».?, i. r.aix.i Auxiliadora c llcnefl- M, , . ,,- ... ,.-,
cenlo dos Funccluiinrlos do lísludo do lli») Na sessão dc boje <lu Aísrmblía l-.fumi»
do Janeiro .... conslrücçúo de prédios pura nense rol upprovado, om.-**». .llscust.;ao. .» pio-

incjjiiios , icclo aiilnrlsandii »> governo .1» l-.stndti n >
 ._.0'». ' |í|-' a lomnr us pi-oviilcittdns ncccssiirius no

_ . . .. j sc.itl.ln dc minorara cureslin da vida,-.'crcniii
Fascistas e communistas aller N**«g^

.... . I i)ro|..irclonuu.lo us vantagens quo julgar
maes solidários e unidos I.•pp.-ri.mas.. ..».¦•!....- ¦ii,r....in.e..i» «i.,s c-

tladcs c povoados «io i'.sia.i.'."'""¦*"*** ¦ -ITT -
"V^íVí^Vnrír^^o10' «« CASO COWPLIC&OO NO 13ix v «.IMMMU....O. mh>, DISTRICTO

E'ou não é "caíten" ?
nio r embaraça

Para execução do serviço do
algodão em Alagoas e

Ceará
.) Ii.íí:i.i..1 .lc Contas ordenou «> rofiislo

.t.is ..ontr.ilos celebrados entre .. .Ministério
da Agricultura «• oa Ivstados .le Alagoas «•
Ceara, pur acxecuç.lo .lu serviço do algo-
dão uaqiiollcs listados,

-«•o»»

TRÁGICO VM í)i: Uí.1 PINGENTE
iu.lleli.es .. algumas culluras «Io centro c
ns dus /ônus i.i.iis impulluiltcs ile S. Pnulo,
.....te outras sentem «s conseqüências .ia _)eSC0bnUe5C, iHir Ulli UOÜUmCIV,
»occ«. .....

Cam... - leni|>o frio, com algumas chuvas j(, liueill C O HTiiCllZ
Mt^^-t^tí'^ M?S p\ 

0. Piugcntei .... .(..,.,».. Sempr. e,.e,

lado do Itlo, S. !'....!... Santa (Jalharinn. a fazer eoncorrç.ieki aus automóveis. »al»
larank*,.. P...-.,l.vl.a. Pernambuco. Piau- uma victima hojo. »»»..,£«,«««« ..b- ^m|S,

Ilus cm Minas. Purahvba. Sergipe ç com [»»y- - i.r...-.im.. a cablne da iitf.me'••*•'. "»

paro de Urras cm S. Paulo e listado d». »• poore Iwmeii: en... a. »•¦!»<b b •" 
(•,,. csirHin c un)..:.* so agarrava, icuti»» ino.ic

1'Oljão — rcmpo frio. com chuvas mais qunsi iiiim.-diul.i. r^iin.io Me-
.huiidautos ...» centro e escassas nos »loin."s Levado para »> necrotério do Instituto ve-

isiâ o .;.. -n-âs .1.. Paraná a Santa Ca-idico l.egal, .. major lloberto Brucc. dire-
harina' , ¦ l.í 

*».ria» 
I elas seccas e geadas | ctor desse exlabcfoclmenlo, encontrou nos

!,«"da-n.Slfli':««.«: li. Monte Negr.Sir.- bolso, da victima dentro de uma, carte.™

K--um caso mnilo complicado e embaraça- |„ |,rfl.idlco.i alguma» do contro e Swo :. uma |ccnta..d Esco . «f JJ*,0H»a0.^.;?,

do esse nue prcoecupa, agora, as autorida-1 pm,|u! plantios em Minas. S. Paulo. Ksta- passada P^j;^"»».*^}"^^; '^te((..
'-¦cs nollchcs da delcgaclu dn rua Couilc d. do do llio. (lo.vi.z, Mátto «rosso. Sanla Ca- bo.ires a Oclavio Ma ...» o cia^°- ° rc 

[ .

So^lSnímdo o^.,ssaptn,*.e da m«nd».| iharlni, e cou preparo de .erras no Rio r dojfuncc^^^^ 
^"«"«h!^

S^^^Saffl^&".'^È ^SSiSL-S;  frio, com chuva, mais SÍ» 
f|^«*tiSSí__* âs£sss&- £S':K.::"r.*£::ri4*= ;¦; •*%^iiS*x**V»»S £ «¦

i i^n iSsiita r.tlu.i.ia Colheitas no Maranhão, lorrnmcnto.

|C,^_do3u°o delegado procral-o. não sendo N?«A*RW òrande ..o Norte. Pernam- 
,^-Uver 

fog.jjjjM. p.> S^Or.

Itarach ..I.i cuco.,.nul.» Soube depois a nn- huco e •'ucol.;..;a- m?,Sh"Stür_4_o"cwhco com destruição

S^a^Sní ffiWS. ÍÇ?! ,,«pS nl S^i^ÇüS i ÍsÊ^S^^
npprovaram A delegacia, al.i Bnrach disso não ler ucnlni- listados, .ira.../.».-, prcjudidaes, 4s vc-cs. noi ll.....oposto. ».•»!.«>

tmmmmmMSmWb
Ê Brilha a Moda pulos s H
H encantos da Mülhbr. ' m
m Brilha n Mulher pelos M
i encantos da Wloda. H

|i Para verificar o quopôdefl
1 lazer a Moda cm provei-BI
m lo dc todas as Mulhercs.M
pi VISITAR OS U

ISORTiENTOS I
1 de ELEGANCIAl

1 PARC ROYAL I
¦"lia A .Maior t> a Melhor Casa do liri.»iilg|

i!l A «AMALHO OKTIGÁO ¦

RIO DE JANEIRO H
pai **^»f*mê%tJm»ym\»fm*mmmm.0m*9mtym»^ »m\m*wtymm' 

^M1 | AMANHA: j ¦ii Saldos e Retalhos I
Q I em todas as secções^j I

ICIJiiii- i i.ittuu.. "in...."" (¦¦ »-.i ¦•*...----— -t --

_TÍl»«ão 
"com 

Aiadarnic Weisz e negou centro c; sul.Ceadas ^«^«a™» 
"*ádJ

a asslguaturii do passaporte, quç affirniu Monte •.«¦•ro c cou.^Jjíomj» ^J 
«¦«*iJ

.. :cia
V*l Cagíano «í-zevedo »• Gasparri, muitos uma moção nos seguintes lermos :
monsenhores se .-emilram retirando os des- «O passo dos commiinlslas sç podo ser | fl assiguaturn no passaporte. «p.c nu...... , «y«». •,"•->'".•-- . i í»i 11 i Õ-T" o «V Minas. Santa

interpretado o um desejo leal dc coopc- „.*„ acr sua. . i,.", •..•.¦, \ ,..., r.íos.o e com ore-
ração afim dc sc chegar á organisacão de ..... i Desdobrando ililigcncias, entretanto, o de-!Catharina, (.o^a/., .V^1" V,'"» . Sio Haulü
pnVgrnmm!. 

"om,.,....u 
devcr.V ser estimulado ! legado veiu n ter conhceimciito que iu rua paro de terras no Estado do It.o, Sa.» Paulo

mantido. •*m»»*-

pojos do Santo Papa da ?.'.•. ervpta prnví-
s.-*ria e colloçando-,. sobre nm carrinlio.

An ser transportado para »» pequeno ve-
íiiculo o Tcspcctivo sarcophago. que pesava
e -ra de quatrocentos liilns, era o ...esmo la-
Hm.Io pelos allos digiiatarios dn córte do
Vaticano, os quaes tnldani nas mãos to-
eh.i! aeccsí.s.

A sesiiir. o.s despojos »le l.'efiò XIII pi.ssa-
ram pela sachristia. sendo collocados num»
carreta maior, do próprio Vaticano. A's ,11)
l.f.r.-.s da noite, o cortejo reliaioso. quo
apresentava um nspi»clo impressionanlo pe»
lo tom funrbre de que cr:, revcslido,^ pas-
suu pela cidade. <*m direcção .í egreja dc
São .Toão, sempre ladeado por cardeacs c
monsenhores, eom as sons tochas accesos,
<pir> emprestavam um lom ns:qiilsito A cc-
rimonia, cinco automóveis e mais duas cai»-
retas do Vaticano.

O cortejo passou inohservado "elo centro mvVi „_,„ _  ,„. 
rie Itoma nttingindo final.ne.it.' .. Bas.licn 1 fcrcnt_ ao supprimentò rocebido naquclle

eio do mais . ,„,.;,

Divergências nas cai-
xas do imposto so-

bre vendas mer-
cantis

O Sr. director dn Receita determinou ao
collector federal cm Sapucaia que informe
qual o motivo por qne nn demonstração do
caba de sellos para vendas mercantis do
mez de abril não sc encontra o debito do
l:S00í, nem a guia da Casa <Ia Moeda, rc

mM^m^m^ÊmÊi-Tm m¦*|.JU *>"*1 ^._i*n»-»-.*jjti —— ...... r i -- *

scado também em outras c.rcumstanc.as. o
delegado creou suspeitas sòrias de que Ba-
rach seja "caften". ,

O inquérito prosegue, devendo, ninda,
hoje, á noite, ser ouvido o .-.ecusado.

mm»

..IIIlUIIIJ IHVJ...I.H""»»» -•- ,

nos demais listados, salvo Camas.
Pastos — Começam a melhorar cm vanos

pontos do centro c sul. No norte, cm gera!,
scccnndo.

Hio* — Níveis haixos.

Recomposto; o corpo ficou no necrotério,
esperando que pessoas da familia o pro-
curem para o cnlcriaincnto.

m*m
SQflQQÜliviJ

Emobedienciaaopro-l MAIS UMA V1CTOU DE AUTO

gramma do governo
socialista

para onde se destinava, no mei ..' Ao collector da 2' Collectoria Federal emprofundo silencio. . .,., ,,„„v,... .... 
O.s despojos de I.eão XIIT ficarão expôs- i Vassouras o mesmo director requisitou in

tos no loc:»l Parn onde foram transporta- . fonna^(-,es sobre o motivo pelo qual, na
do=, isto e. na Basílica dò São .João Latruo. 1 .len.o.istraçôo da caixa dos sellos para ven-
»\i aos primeiros dias do novembro, quan- •¦» - -¦- •..•J*.»»c.*»..o

Morreu na Santa Casa
! Victima, no dia 5 do corrente, de um dc-
¦ sastre dc automóvel, na esquina das ruas

| General Caldwcll e Visconde, do Itaima,
PARIS. 23 (U. P.) — A çonunissao de or- Antônio Lopes de Carvalho foi, em cslaüo

camento da Câmara dos Deputados approvou grave, recolhido ú 22- enfermaria do ospi-

por vinte votos contra 12 o projecto de sup- tal dn Misericórdia, onde, nao rcs.s.lindo «

pressão da embaixada franüên junto ao Vo- natureza dos ferimentos, vclu a fallceer na
tienno I urdo de hontem.•'c'*"0* i «oer ! O seu cadáver foi então removido paru

o necrotério do Instituto Meilico-Lognl, on-

Providencias sobre o retorno de
saccos

O Ministério da Fazenda resolveu orde-
nar A Alfândega desta capital, conforme so-
licitarão do Ministério du Agricultura, que
só permitia o livre transito da saccaria cm
retorno, quu haja transportado cale ou sus-
peilas «le haver transportado esse pròduclo,
quando apresentados a dcsp.i.-ho aco.upa-
nhados <lo competente attestado do expiir-
fio, passado por funecionario do Serviço dc
Vigilância Sanitária Vegetal.
—2  . mm*» >—

Créditos para o Hospital São
Sebastião

0 Sr. ministro da Justiça solicitou p^ro-
vldenelas ao seu colleíu du Fazendai afim

ido que sc torno cffecliva a abertura do:
' 

frèditos siipplcmentarès dc 44:220*1. 00
lf.*}:79!l$«30 e 2:7li78000, ás consignações.

nstidos

.ias mercantis, consta nm saldo Ac 2:8il2.?J()0,,...- ,¦¦-, ,•¦ -.-¦-. ..ias mercantis, consta uni .saiu., i.c iio.>í.fiuu,
do então ser."o sepultados na riquíssima a IC_c],j__ cm abril, quando na demonstra-
artística tumba prenarada pelo grande es-I - ,..:....  .•:„„— ..... ...i.].. <],>
cnlptor ¦'."'lüni.

PARA COBRANÇA
EXECUTIVA

O Sr. director dn Receita Publica resnl-
ve.í remclter ao 3" riroenrndor dn Republi-
ca xiwr. a devida' cobrança executiva; n cer-
ti.ião d.- dividii n. "'¦m- sh-ic:K. 0.». cm

ção relativa a esse niez figura um saldo de
á:062?000, a passar para o mez seguinte.

Eornin tambein solicitadas informações 4s
Collectorias dc Nova Friburgo c 2* de Pe-
l.-opolis, sobre divergências encontradas.

¦mm» ¦

Victima de um desastre, morreu
numa casa de saúde

Falleccu hoje, na casa dc saudc Dr. Pe-
.Iro Krneslo. .lorge Nunes, «inc fui victima

dante de inspector agricola
Pela Directoria da iDcspcsa Publica foi __

concedido o credito de 0:000$ i delegacia ,.
fiscal no Rio Grande do Norte para paga-i ^

Para pagamento de um aju- ^BS^^^m^m^mámm
cerebral. ^^  | , mm» 

ma i-ecommènrtação doj intimação de uma agente da
sr. ín-,n cri ni- dc scffuros correio

Dr. A. F. da Costa JuniorPK;f„:
es. Iladiuiulherapia. R* __V»g 

lj^J____;

originaes; sedas |
modernas ; se»

das de fino
gosto.

para senho»
ras e moci»
nhas; vesti-
dos para to-
das as oc-|

casiões.

jctiapéos-Mp Brancas
Tudo vende nas melhores

condições a

Notre Dame dc Paris
182 Ouvidor

AMANHÃ
Saldos e Retalhos

llii_.li liw l-.»" •«.•.—.--•-. —— --

mento dos vencimentos que competem au
ajudante, de inspector agrícola addido Ma-
i.oel Dantas.

Também as commissões des-
nome! dc fii.sli,vo 1'iiifiltli. liinçado com n _e ;lnl desastre dc automóvel, no dia 11) do
ricocio de cinema pela avenida Rio Bran- , coíròntc. ."hj. .„ inioorti-nein de. •!-.TOfis'. inclusive, o cadáver dc Nunes, que era brasileiro,
mui 

''de 
morri c referente ao 2" semestre d. cor prelo' . residia á rua Silva Guiina-

o imposto rie industrias e profissões de.? r_cs ... ai, fo. removido para o necrotério
1022 Pelo mesmo director foi remctlida Ã do Instituto Medico Legal, afim dc ser au-
mesma autoridade a certidão de divida topsindo. ^ 

SlnOSim em^mne^a flrmà™í.eíteTPe- , DeSÍgliaçãO (IC lllll fÍSCal (IC
canha. estabelecida .'¦ rua Prime.ro de Mar-1 1.111PA
er» n 12, 2" andar, de nuiltn imposta pela U.Uld/1»
Rerebcdori.i por infracção do regulamento \ Q Sr. inspector j;era] dos bancos designou

Não
são pcrmnn__
ro cm todas cilas.

Sr. iiispcctot* de segui-os
Em portaria dirigida aos 

^c^osrwo-1 ._ air.clor „_ „cccil;1 t,1!l)U,;a s0|jci I
naes c t.scaes oc seguros, U-Sr ínsptcioi ae nrovi_onci_s rt0 ntiministvndor dos lior- I
seguros recommendn ¦ine.obtenliam d.» » 01 -.»ou pro »^"J •» 

d [U _ ,,,,„,;, Ul) SLM1
panhas sob sua mmcdiala,f '»!!« 

n|' Udo de sc intimado a comparecer ft Oi.
iclalorios referentes ao osçrciçio soma d< ,» "« "*- „ 

Cm,,ol„ CalulIti„ j

Proí. Godoy Tavares Jj&jg" _„:
nulos e, por seus processos, csloinaío^e. it»
csiiuos. Av, llio Branco, 1 i, lOdeo. j. .1

menos ..tintas. Vol. Pátria üli. Sul M 
__

,,..„,„ relatóriosfefcreiites ao excrcje.o social ¦/ 
j _,Â.í-f ili néceil.i D. Cai-lo n Cândida Si- | |T|,nHciC tnTPrPnfiSCansaram I023,,afim do;; serem prganisados os respecti- • Uort» 

^mc 
eiw 

^^ ^ pliq__quer; | | UllOdb illlO^^UCO
se reuniu, hoje, iiciihuma commis- vos mappna estatísticos^  ufim'do°-ser ali cumprida .. çxigçneiii da „>,«Art!'ftne
rmnnciitc da Câmara. Faltou nume-1 :„ 1D___ . _._m»»_" rn\rPniIIOS sellageni de um documento cn. sc. proces- (100000001*000

írf,T-.t?i>rvc.n ^..-.n.f-IAMETíTt

do imposto de consumo
O Sr. inspector geral dos bancos dcs.gnou >'• •«-»* ¦ 

um 0oln_s (ln
o fiscal Dr. Antenor Coelho para f.scal.sar o S^;^ de Jesus-Scisas e Rodolfo
Banco Metropolitano Brasileiro. "í»„ "

-TO—. 1JjLr

HABEAS-CORPUS" CONCEDIDOS
—^- PELO IUIZ FEDERAL DA 2»

«HABEAS-CORPUS" CONCEDIDOS lxu ^ yXKX
PELO JUIZ FEDERAL DA Ia ,Por despacho de boje, o Sr. juiz federal

VARA l da 2* Vara concede» ^'habeas-corpus. aos

Por despacho de hoje, o Sr. juiz federal sorteados: militares, .losé Simas^de F.guei-

da 1" Vara concedeu "habeas-corpus" aos rodo, Antenor Bonifácio e Manoel Hiueuo
orleados militares Luiz Antônio Cavallo, do Nascimento-

,11111 Uf. •*"-' «,-- •" I--  -" •-'

jclla_eni «le um documento cm seu procu:
so dc fiança.

mm**

Mais desastres na E. F. de
Bragança

mm»
BELÉM, 23 (Serviço especial da A NOI-

TE) _ Novos desastres dc trens lèi.i se
reyistado íia Eslruda dc Ferro dc Bt*n_n.ii.ã
O'seu director dí. como motivo dos mes-
mos o não è.tistir dinheiro para os concer-Aposentadoria juSgada Segai

U.._:___ l»<T<intil inie.ÍAII ae VI-  »»*<i«>e»-"  __£•  .., —: oi julgada legal pelo Jribunal tle Con- _ l;i..,.ni.s dc .pie uccossilam ai
HV2!e?5e l!!*a!.lM InlCIOU .35 "fl" 

M ... •";- _ "¦•*¦__!_._»__._ n .„ »¦,*, ¦,•..>>scnt.td.iria do thcsoiii-c.ro dos cor- . . »

_»ac „« fabricas de calcado Os OUe nao estão SUieitOS ao Nictheroy terá mesmo a irt- ¦;,;.,¦¦ el», Santil ç,,,,,,,,,,,,., joâo ki^_^- "o-iistado do M.. matutino .oca.,,.,.
SltaS aS íaOnCaS Ue CaiÇdUU \JO Hu'- ¦,wu ^^^^ v,*,lv'* w 

Hll<*ttria dn _3_ 7_ "*!f-A... Ai. 
" *^n hüca um longo commenUrid solire os acc.

A inspecloria de Ilynic.,.' Infantil come- ... „•..-,.;_ OUStria OO g3Z ft 
f AMR fl. RH FS» .lentes daquella via ferrei, c ^..e as vau

,u, lioie, os seus serviços tle inspccçuo as 86110 8311113110 ,; Foi hoje approvadò, cm 2» discussão, na II l.fl Vf|jlU llLUULUU LU ! lageiis «iue ella. se estivesse em boas cm.
fabricos""dc calcado, afim de verificar as
condições de trabalho dos menores c das
triSei nellas empregados, a exemplo do que . da ii(i. .*.......... *...- -.-.¦.  ».. -*¦- 
f.m orocédido com relação a outros estabe- tario» todos ps produclos dc qualquer na-
LEfito.. I tureza cujo licenciamento haja sido conce-
T?rw Ifin-M ás'visitas Ãs officinas de cal-i dido por outra qualquer repartição estranha

...ado,Traò os médicos percorrer as fabricas] ao Departamento Nacional dc Snude. V.inlic;..
cie tecidos. .————-—

uuiiu .uimu.iu Foi hoje approvadò, em 2J discussão, na.
..,,,,. Assembléa Fluminense, o projecto conce.-:

O Sr. mm.slro da Justiça coinmunicou ao ^ ___|_dadó Anonyma Gnz de Nictlíc-
a Agricn lura que escapam ao sello sai..- Q „ .. ó ,mnn (]e ,,,;,- da e_,)io,,,.

mm*

Para installação dos servi-

ços de vigilância sanitária
vegetal

\ Dlreetoria da Despesa Publica concedeu
a cada uma das delegacias *¦¦««.« e.^»J_
nambüco, Bahia, S. Paulo c nio Grande do
SuRo credito de 1:000$, para installação
dos serviços de vigilância sanitária vegetal
nos mesmos Estados.

 ¦ mm* 
Não houve sessão na Câmara
\ Câmara nãn rcalisou, hoje, sessão. O

recinto esteve cheio de deputados, mas,--.vis-
to estar inscripto o Sr. Arthtir Caetano,
.me. dizia-se, tinha declarações a f.izer, re.-
*.-c'veu-se não dar numero. 1*. assim toi lei-
lo pois a lista dá porta aceusava apenas o
cnmpnréciriicnto de 51 ileputados

ÜMA FIRMA MULTADA

roy o goso até ò anuo de 1055, da explora-
ção, na Capital do Jístado, 

'das industriai
do gaz c nas suas derivadas, annesas o com-
plcmentares dos mesmos direitos c g.iriuitias
<pic usufruo a Companhia Urásilcira Ac
Energia Kicctrica.

0'srrdlrector" 
"da. 

lleceita .do Dis.rict.TlC 
| Q CAFÍrESTEVE 

" 
EM

.111.11 Util .--.¦•,*- -.-  -

dentes daquella via férrea o sobre as vau-
: litgeus >iue ella', sc estivesse cm bons con-
| .lições, traria ao progresso tle Iodos
; iíossos municípios.

1 •m»*» »—

PODEROSO 51ÊD1ÇAMENT0_
Jnjecção intrii-niuscülar do Sr. Dr.

A.inibal Pereirn
Opinião du Exinò. Sr. Dr. Assis Prado,

muito illustre Director da Santa Casa dc
Ahaetc: ;."Sirvo-me da presente para comrou-'»

¦t* nicar .. VV. SS. que, utilisan.lo-.iie ilo.ja
m preparado "Mercethylinaf.', cm vários •

ÍS cusiis do blenorrliaiíii. psuda .• curomca,"
„ ..«hio hospilal. pude verificar sua offi-
1 caciu, mesmo cm casos rebeldes em *iue
Si oulros tratamentos foram encetado--: seu» )
1. nenhum resultado'. Umio ós Seus l-ene.lr
53 cos cffcltba mais se accentuam e ..o

tratamento do seso feminino, o qual des-;
cnUo usa-,

« d, íi (» 1132 0 TEMPO

dcral multou cm 400S a firma Í-Jotcl
Ferreira, por infracção do regulamento
imposto de consumo.

mm* '

Temperatura dc hoje : máxima,
24",4; lüinirua, 1G ,4 S

do

0$ que vão ser summariados
amanhã

SerSo snmmaTlados amanhS os seguintes
réos que estão sendo processados pelas va*
ras criminacs~

ALTA

i 11 mercado de câmbio abriu ç fuiicçloiiou
' boje, muito cstaeiohnrio, com pc.p.euo mo-

vimonTo de procura c. offerla dc letras,
i ilíram, porém, ¦fracas' as suas condições;
'entretanto, os negócios corriam destituídos --..- ",.' 

',\.„ir\fa 
flvptnnãa Etami^de importância, , t íRn|ptirririflnirpotnriafJcMeteoroioaiéi¦Em flll0S lüC,Kll?b' u/3Wne_'',r.

Os bancos declararam fornecer letras a iBOieiimaaiJI.eUl.l IclUt IVICltUl Uiuyict _es, VcllutloS, etc.,.,peçam" •'** ' ---'- ••-¦¦"  "° -""•-'•"*' orçamentos a

á afia outros trnliimcnlos até cn
(JL (JlJ**-,'
SJ Vende-se em drogarias c pha. macias.
1 Informações »¦ literatura a ijiicu. as. pe-l
i ilir ã S A. *\lerccth. Una — ft. Carioca,]

^^àmm^Bssê^^^^simmmm^rÍCÍâÍSS"ffllCS

„ A 
, 

_ -nt.oixH tí e. tí 1|3 «i. sendo poucos os que operaram
C0t0U-Se O IVPO 7 a O2ffl80() a melhor taxa. Assim permaneceu o mer-

.'-¦¦ , „ , „n .„ cado sem alteração apreciável duraute as
Sob a impressão de uma alta de 33 . 40 1,_,|____ie._í_1 _orns do dia, cm que o movi-

pontos nas opções do fechamento anterior j } negócios cra pequeno,
da Bolsa dos Estados Unidos, o mercado o, -0_erm,0, cótaram-so a 483500 e as
de café abriu c funecionon, hoje, em alta * * . í^qqq
pronunciada, com os vendedores mnilo exl- j ' .«Jata, rcgl,fou _ v\s*a, de 85930 a 93
Kentcs, mas, sem que tivesse se desenvolvi- a. gj870 _ 8j970

Previsões para o periodo de 6 horas
da tarde de hoje até 6 horas

da tarde de amanhã:
Distrieto Federal e Nictheroy — Tempo,

em geral, ninda instável.
Temperatura — Noite ainda fresca; ligel-

ra ascensão de dia com máxima entre '-'b e

[ASÂ. INE.

Nal.:Lvci.no Au_ustol^^c, 
^ 

'^ apre, 
j 
„» por -bo^am^t

Joaquim Pereira, Çypriano Cor êa^
n lha ?;*?5«?;AJffl?^I%'^ interessados rcvelara.n-se em expectativa» =» 

^ ?$$$$ Ifepanha 
'l$210; ! Ventos -Predominarão ainda os do

SsXí!^r y=v™|j ^vv.°rírd?ío' Axjs^-b,.»°. ífc. ^^fc^ 3SI ^Wa." ^^.-^ cm,,.,,, ,íús ü-fispip | s«iliP|sÉ"iáS,rJ ssu faa te*iriãiiy^* =¦¦¦1 *« ,.,.*. -- *_ «. -- «
-,í!^; l^^rÍ.nScCHicard^ ^^l- ^^fec^^ft- « - " ^ " "^

63. Roa cto Carioca. «7—tte»

RADIO TBLEPHOm

Postos cm liberdade os ci-
dadãos ííTes?os residentes

em Constaiitinopla
I.ONDBES. 2.'l (Havas) - O "Daily Tclc-

iiraph" «nnuncia que a commissão mixta de
troca de populações, reunida em Constanti-
tiopla. fez cessar as prisões de cidadãos Rre-
gos ali residentes, embora muitos destes nao
sc encontrassem em situação normal, visto
não terem legalisado os seus documentos, no
intuito He fugir ao serviço militar.

•mm* ~

fía Silva- na 7": liníilo Syria. Elculcrio An-
tonio dos Santos o Mario Vasconccllos' o na
.<!»• .loão de Carvalho e 0.1 Parsal Loureiro.

mm»

O'JULGAMENTO DE AMANHÃ NO
TRIBUNAL DO JURY

Dispensa de revalidação do
sello sobre vendas

mercantis
O Sr. ministro da Fazenda deferiu, por

equidade, o requerimento cm que Edgard
Augusto Borges, agente da Companhia de
Loterias Nacionaes do Brasil cm Fortaleza,
pedia dispensa da revalidação a que o obri-
gou a Alfândega de' Fortaleza do imposto
sobro vendas mercantis, altentas as duvidas
surgidas quanto á legalidade, da exigência do
imposto, no caso.

O Dr. Edgard Costa, juiz presidente^ do
tribunal popular, designou para amanha o
julgamento do rco João da Silva Lins, ac-
cisado dc tentativo de morte. A necnsaçao
serã feita pelo Dr. Saboya de Medeiros,
promotor em exercício.. A sess3o scri aberta
«o meio-dia.: . ¦

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os valcs-ouro,

hoje. para a Alfândega á razão dc, 4591o,

^setí^ou^olla, ã vista, a «^nlto^tl.lsTsaecas.
t, a praso, a yiSUUU..

l^ 11 LI.<1|'U.W • V I 11.. •«•"-»>" .... .1 .- . - - .---

.... Foram fccliadiis apenas !l;.'80S saccas. fl
cando o mercado com os vendedores firmes
e confiantes 110 jirdscgtilmcnlp da alln. ¦

As liltimns entradas foram de lõ.U'1
saccas. sendo 14.0S6 pela Leopoldina =
1.034 pela Central.

Os embarques foram dc 15.612 saccas,
sendo 8.674 para os Estados Unidos, 4.io.j
para a Europa. 2.110 para o Bio da Prata e
75 por Cabotagem.

Havia em "stock" 247.489 saccas.
 Esteve animado o movimento vert-

ficado na Bolsa, sobre operações a termo*
As vendas effecluadas foram de 44.1)1"'

saccas. a praso.
Cotou-se para ot.l.ihro. a 535300, compra-

dores* para novembro, 11 5.*>?000; parn dç-
zenibrn .-. 5350Õ0; narn jnheiro, a 5íl*fl.0O;
para fevereiro, n f.3?200 c para marçoi •''
53Sfi00.. , , 

'"_ 
,

Esteve o mercado desse produeto. durante
o dia, bastante ahimhdõ, com uni movimen.o
desenvolvido' dc procura c- dc negócios.

Foram vendidas mais 10.370 saccas, no

¦Foram nfflsiida
gbifilés luxas: ,

!A 00 d"|v. -- Londres, 6 a, i 1132; Pana.
$466 a S472; Nova York, WSiO^.a 8»r97li.

-A* vista -~ Londres, 5 15116 a^.6.-3 |*32,
Paris, Ç470 a é'175; Italia, 8388 n'MM. Por-
tugal S37Ü a S3S0; Nova Yorlt. 85930 a; 9*;
Hespanha, 15200 a 15215; Suissa, W£.Á$
15740; Buenos Aires, papel 38290 »*•«".
ouro 75495 a 75500; M»n*cv,_c0*. 8*°.>.0.n„
«<*•!__- .Tanão 35500 a 35507; Suécia, ^400
ásfeWò» 

-18280 a 15300; Hollanda*,
35520 a 35500; Dinamarca, '*••>¦¦",,;. M*.
Canadá. 85930; Chile, pcso-oi.ro 150(0; S>-
ri. 5472; Helgica, 5430 a 513.,; B»..ni.t..a,
5055 a 5058; Slovaquin. 527Í 1, 52/u; ;;A11<*-
niãnha, 75000 por trilhão de marços. * .«*
por marco .1.. renda-, Áustria, M.J.» « *M0

o mil comas; ênré,,5470. „ 847J por fi-an»
'co; 

aoberancu. JSÍ500:; l.liras-pap.-l. ¦»
O mercado de cambio r.cgu»!pu fdurante

todo o dia sem interesse, mantendo-se.:,os
•bancos ás taxas de fi e 0 1 32 d. ]Mni o ban-
cario com o particular a (» .i|..-a.

O mercado fechou inalterado e dcstitu.do
'de ititevessc. -

sc-1 ra ascensão de dia.
Estados do sul — Tempo, eu. geral, ins

tnvel, com chuvas possíveis no littoral (lo
Hio Grande do Sul e Sautu Catharina.

Temperatura — Mantcr-sc-a estável, dç-
clinando possivelmcule no llio Grande do

Ventos — De sul a lóstc, frescos 110 li-
toral.

Synopse do tempo oceorrido
No Distrieto Federal (de tí horas da tarde

de hontem ás 3 horas du de hoje) — O tem-
po foi ameaçador com chuviscos a noite, c
instável de dia, com regular insolaçuo, pre-
indicando para este ultimo periodo ein par-
ie, a previsão hontem feita. A len.i.eii.tur.i
niii.ítcivc-si! êslavel. As médias »las tcmpcr
ralui'as extremus registadas nos postos do
Distrieto Federal foram: '.i4°.4 c 16".! c as
temperaturas extremas verificadas no Posto
Mçtçoróldgicb (oram: ma.tima 22".8 e mi;
nima IS"., respetivamente; ás 12 horas c ••
minutos c 5 hovas e -15 minutos. Os ventos
foram variáveis, .predominando os do qua-1 diante sul, frescos.

Peças e Apparelhos.
WILLMANN, XAVIER & C.
RUA DA ALFÂNDEGA. H9_

* ¦*¦"¦'-.. ¦';"-. **-- *v«--*v.

W!'»»í;»>rijV.í

'RAOlOTELEPlONIA
Material c appaVcihós dc

os r.ii». ic.it.i
cccpçao «ile t'».t».»

I \STAL LADO lí A
•JHUOÜÁYANA; JÚO -- lüo

Tclcphone N. SIO

ppii-Hv A Mncrosn CUl,u'a mci-li?i'-
ür. A. lYioscabo^,,,,, digestivo: ç.oi' sultas dc 2 cm deanle. IU.;» Asscmblça, 12

. Jl_'. 1" 1' jf 
-*il''i*-'^ 

1'~r' 11 .**-»- 'il*-->ii- 
li»- r-ri-
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Vicente flu Pa*/a y Solo [(CaVàlleiho da rkai, om.d,
DE IZA.l.X L\ CATÓLICA,

IN. HESPANHA)
.íí.' »//];

«,*»"". Sutil- InnAot- Jmiii u Jo.umhii-
I aotiH lolirtiilioi Alii-i'. Quinltii,À Sylvio o Hinliiliitin, mi-iiií ciinlm.

«iim Albino IVrfiiM nlnçhutla ei Miiriii
Alvnri'.* ilu 1'oi'ulrn Mnchuilo, outi ott-
Ic-ido Concqivlóu Alviiriv. lin Viva* u
c*|io~o Jònqtilti Vlviw Muriin v n fir.
IU.i ViccntO ilu Pil/.u il I'n! roíivlilniu
on pari ii..'* «• niulgoi pnrn nsiiatir a
niifKii de IUV iliii iiuu nora rezada no
Mliur.iii.il* il.i ogro/n tio Síío Jorn', im
10 Imiti» di* (iinaiiiirt, BoMÚ-fcIru, 21
do corrente, nelo quo dendo já multo
iifiindtiein.

Aierai*,! i Ui :!ra
í?:} clc Òn(iiÜ»ro dc *0iM.

CuroUna ili* .Vi IVrelni o (icinüla
-.{•rctitcH vim por e*lo melo ugrtw
iteci*!' íi» nliimtiH liiiinenttptMtii •uv*'.;..

. 1'Jnliclro «5E.,. peln rifinti !'< i
n.Comp., (ÇnftJ Pnu.inlu), nu sou

íIro iuixIIIiii* MANOEf< HODWCUE!
PEREIRA- Iiypolhecnndo min grii
liiltlo,

A SÓlTlii ~- «•.••In!*, p>i!i»i"w.-w-Mmr*-***?!*^^ ' **'»»

M A ÜAS.l OIVEOIY ó u(.-AfciA DA VÍUTOlilA i
l) ... „, AVKNll).- IIIO ISJÚNCÒ, 1*17¦*; Alliinas a pclWus do liitcrit*r ii-i** roíln** ti" |i)l«i'!ati. n*s i|iine«
yi Miir ii 1'Víii'vlls'ii imporlniicln u iimlü üu' r-SI* paru n porlo «t

jri i* R AWCI5CÜ I. ü C A 
li,1 HIO ll'] JA.NKIKO ¦- (',. POSTAI, â.fifl

; LOTERIA DA VfOTOR/A "
¦ •"•¦ • m*. i" tüm - rt''-* ~ oi Ti'1'iiu n vovKMimo

.-»** ¦,**•¦¦«-. • -*-»af|í*»»*»'^!^fi^<i**^*»*»y^a^

devem ncuiuim
iVirieln, f*

-»*»'¦¦»*-•'»*•-- *<**memj*.'*f-*t ílí***»t*w-* ~t ******
• *- •»**••- *-* -•» «-a-.*— - »¦ .«»¦ • *• »- «*¦

OlTcn-ftSAKIA

!«•-•#'¦•!.-"-•*•«

Dr. Antônio de Caslro Pereira
Rego

tMnrla 

Sarah de Noronha Pereira
Rciío o filhos; Pedro llenrique» doNoronha o lenliorn (nusentes), Rny»inundo de Caslro Pereira Rogo, senho»ra e filhos; Joffo Pinto do Oliveira e PioraPereira Ileso Pinto de Oliveira (nusentes);Pedro de Noronha «• filhos; Custodio deCastro e senhora; coronel Raymundo Po»rclrn l.ima conimiinicnin o fallcclmciilo,li-- -, de seu marido, pne, acuro, Irniiio,cunliado, tlu c primo Dr. ANTÔNIO DI"CASTRO PEREIRA HEQO o convidam parao seu enterro, quo sairá ainanliü, As ü lio»ras, da rui. iliima.vln n, 50, parn o comitê»rio de S. .João Duptista, pelo que desde jíi*• confi-r.s-iin gratos.

Angelina Carvallin Pinheiro (i«'i
Fonseca (Yáyá)

Seu marido, mim, IrmAos, cunhado», sn-
hrlnha» o demais parentes, na hnpossibl*
lldndu dc ngriidcccr a multas das passons•mi' acoinpiinliiinini o oulerro, oiivlnrani pr-saincs o osslstlrniii an iiiím,.is celcliradni em
nicmorin de sun querida o '..-iiit.i YAY.', porllu-s dcicpuhoccniin ns rosldcncln», e tmti»
bem parn ovllnr qualquor extravio ou osqüo»cliucnlo, deixam imtil expresso o seu pro-fundo rcconlicclmcnto, uflo fazendo agrade,clineiilos por oicrlpto.

IN.iliiej.ir.- 

DATAS Prêmio inslor] l'rc«;o I nillu-tcsque
._._,-—-. ,-.. .j. i. '.. . ,. , I -oe.nii
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'l.uea ria ,'.,

CHRISTOFLE
* -¦ HsXHHHPBBH1-

l"*~l

lírico

ò r.\!í'(.
COAÍPAltA^.

AÍ,Í'T,M.
¦ A P1KA7A

sa
* v *?***?!• 1'.;;-,

M.ii ila talnic-

lásaJüles
Acento trorui pnrn w*<.'> o JJnn-Ü

.l;i-.l I'"» do Carm*. H5~lllii-(Vcndiis silmenl* por atncsilo)
(IliUMlUCII •-' Cin.- CAIXA V-S3

ntui li. TIIIUKAU .1 Cin.Rc|irascnlnntci em S. Pnuloi l
Depositários em I:«-»i ¦ lloil

A unica que Im;, após o mnelii extra» lodan ns eaplicrn**
.. ,, ,, lamente vasla,,,1 nica nn i.r.iMl que Joga com menor numero de hilhelcs "tí.ooti e s.flno".ivMriiccan Iodas as quarlas-folras pelo sysliina do uru.is «• csiihcra» com oiiii'1-n por luti-iiu,

fieniuln a urna rniniile*

nu'

t Nicoiau Caravcilo
Cândida Tavares Caravcilo e seus

1 filhos, Vicente Caravcilo, Feliciaho
Maisonnettc e familia, ,!oão de Deus

Villar e fiiniilia, Oscar T. da Silva c
família, Mario da S. Crua c senhora, Ma-
iioi*l I. da Ilosa, Roslnn Cirrllniin c seus
filhos, peiihnrndos, agradecem a todos que
acompanharam os restos mortaés do seu
querido esposo, filho, pne, sogro, cunhado,
Ilo o primo NI CO!» A U CAUAVKl.l.O c con-
vidam seus amigos pnrn nssislir a missa
de 7" din que pela sun alma scr.i rezada
no altar-mór da cereja de S. Francisco de
Pauln, amanhã, 2*1 do corrente, is 10 l\'l
horas, pelo que se confessam eternamente
gratos.

Nicoiau Caravcilo

ÍOr. 

sócios d a firma Cara vel Io, Sarro
& C, convidam os parente se amigos
para assistir n missa que será reza-
dn por alma do seu saudoso chefe NI-

COLAU CARAVELLO, uo c-freja «1= São
Francisco du Paula, amanhã, 2-1, ús 10 1|2
lioras c, na impossibilidade de agradecer
pessoalmente n todns que acompanharam
durante a enfermidade e trouxeram o con-
forto no seu fallccimcnto. assim como as
diversas associações, que so fizeram re-
presciitar no ncu enterramenlo, tomando
luto, aproveitamos esta opportunidade para«¦jradecer, penhorados.

UJ "" ¦ *' -* IIWI
W DISrlWHUIÍ V, «,• l-M PRÊMIOS, oj quaes sim p:.ens nn «-tn de rim apreienln»r. m^. MCao fj sem (Icscoillo alitiiin, VKNDE-SB EM TODA PAUTK 91

üa Blfi" -IAl*QT*c. ^uwitmmimmi¦ 111***«i**iara»Ts-»-fs*n*-»^^ x^xüm*ztímmWwatÊar
i-*\J L-Ii CJVIgW ee  | | -rr.|, ri_

SanfÂnna
Depois dc grandes soffrlmcntos, que mo

causava um rim inovei, fui operada a 5 du
setembro, pelo hábil cirurgião Dr, Jorge
SnnfAnun, com o mais cnniplcln resultado.

Pelo multo que me Julgo devedora a esso
Illustre operador, n.io posso deixar de fazer
publico o nu u agrndccimcnlo a elle bem
como nos scus dlstinclos auxiliares, Drs.
Paulo Ce.-.ir dc Andrade, Arnaldo tic Moraes
c Cláudio Goulart, contente por me ver cura-
da e livre das dores quo me atormentovani,

A*S Irmãs de Santa Catliiirina. da Casa de
Saude S. Josí, carlnliosas e dedicadas, oi-u
deixo lambem os meus sinceros agradeci-
mentos.

MARIA AUGUSTA MACHADO.
Una S. José 711, 2".

\Ãw.l\J vÃiVUMiJ

Guiihermina Maria Pimenta

tA 

família da cxtlnctn GÜÍLIÍERMI-
NA MARIA PIMENTA agradece, pe-nhorada, a todas as pessoas «jue até á
ultima morada acompanharam scus

restos mortaés e as convidam para assistir
a missa dc sétimo dia, que por seu rcpòu-
so fará rezar sabbado próximo, 25 do cor-
rente, ás 9 1|2 lioras, nn egreja do S. Sa-
crnmcnlo, antecipando seus agradecimentos
a todos que comparecerem.

At tendendo no elevadíssimo pre»ro do cíilé cm grão erú, superior,
ronsumido em nossas torrefacções,
(¦«unos forçados a vender o "Café
Globo", no retalho, a 5S20Ü o kilo
«* 28600 meio kilo, u principiar de
amanhã, 24 do corrente, inclusive.
Esperamos que os nossos amigos e
freguezes recebam bcncvolamcnte
este augmeuto, feito bem contra os
nossos desejos.

Rio, 23 de outubro dc 1924.
BHERING & C.

«EGltf
«MM «•an

Luvas, Meias,
Leq»es,Bolsas.

Sempre novidade
OUVIDOR 178

MAM

Guiihermina Alaria Pimentaf; Dias & Irmãos, Itibeiro, Silva Jc C.
I e Roberto Gonçalves & C, penhorados,agradecem ás pessoas que acompanha-i-m os r.-*sl.i;; nmrl.-ics dc GUILHER-

MINA MARIA PIMENTA c da novo asconvidam para assistir a missa de sétimo
dia, que será rezada sabbado proxinio, 25
rio corrente, ás 1) 1|2 lioras, na egreja do
S. Sacramento, confessando-se desde já
gratos por este acto dc caridade c religião.

Jorgeanna Dulce de Brito A1en-
donça

fl Jorge Drummnnd Furtado de Mendon-' ça, o Dr.Othon Drummond Furtado de
Mendonça (ausente) e Carlos de Cas-
tro Drummond agradecem aquelles

que acompanharam os restos mortnea desua querida mãe e avó, e convidam a todos
os seus parentes c amigos para a missa deT° din, que mandam celebrar no altar-mór«ia egreja de S. Francisco de Paula, uma-nhã, .sexta-feira, 21 do corrente, ás !> 112.horas. Por esse acto de religião e caridade i

V. BELLO, cx-nlfaiate das Fazendas Pre-
tas — Assembléa, 21. C. 51*0. Tailleurs —
capas — maiitcaux .

SALA dc frente, aluga-se, Assembléa, 21,

Palacete em Santa Thereza —
Aluga-se por contrato a familia de grande
tratamento, o da rua Joaquim Murtlnho n.
171. Para vèr e tratar, todos os dias das
» 112 ás 11 112.

A CASA JARDIM
enearrega-sc de ornamentação de ja»zigos e sepulturas.

Tel. 2852 C.
GONÇALVES DIAS, 38

àiaaifiia^^

Reeusae, • despeite «le qaafttvtr cirstrmts.iels ou prece, a» ípiíi-{6«, e u
prepâM-íts ille-.lm-.ite chamadu "Asplrim". S6 acciiloc es eo-sprinldos de
Aspirina que estiverem prolcsldti, eu mcirne lem-io, pelo nome Bcyupirlaa,
no envolacro e pela "Crai Bsj-tr" em csiía c»mprlm"«t
Etl» marca registratia é h»Je o n-nli rV.e syrafcofo d< trcn e elflcicla em
todis as ptrtei ie manilt ' '-•,

BAVASPIRINA He alfecle o oaraçto oa ca rir»
nem Uo peuco cama »«rr*-,--ç«.- gaslrlCM e,eee-
da tsmadi dt acetrdo nm as «lincvOe».
BAVASPIRINA (CtM-arialdH Uyet tíe Aaelrua)' rtcontecMa e receitada peita mcdtsos h* mei-
¦Ios itiats cem» o Mleo producto erigir, -il ele glline*
Ctlsj le-tpre Istoi

W^^^^^iMoa oí'c*yua/ j

1 ¦'IjH^ 0 wo^° arôcnical da SYPHILIS i
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amerríp de
rápida c poderosa

Cicatrisantc immediata
fspirillicida èfíiçaz
Tonificanfe enérgico

Cada tubo de TREPARS0L
contem 30 comprimido''
rigorosamente dosadoa.

-¦¦***-'l**JT*t;a'>«C^,i~flW*rnrar^

APFA RELHAMÉ.NTp SCIENTIFIC0

Preços do tubo original f CAFiASPIRINA  5S00U
l BAYASPKINA  4 $ 5 0 0

Machinas de escrever
ÒFFICINA 1)A S. A. CASA PRATT

A maior e mais bem montada da America
do Sul, limpe/as, concertos, nlckelagens c re-
construcções em machinas de escrever c cal-i-iilar, especialmente Uctniugton, A nossa of-ficina dirigida pelo Sr, II. U. Tanner, peri-lo da Fabrica Hemington, está as sims or-ilens. Hua do Ouvidor, 12'. IMione Norte,3226 — llamal 15.

La Ha son Rouqb
Qeu*is*u 

- Octavio Euricio Álvaro —
 Carioca 5Q. 1". 1'hone C. 3392.

--- - 
t 

 <¦¦»»•- v,*„ i*.ii-,iiui , -.luiuitui.

desde jú se confessam profundamente agra-decidos
i 1812

Loteria da Victoria
-¦-'*-¦ • • 25:000*noo

Cap. Teobaldo Fogliaíi

tJosé 

Fogliati, senhora e filhos, im-niensuineiite sentidos com u fálleci-mento, etn S Paulo, de seu pranteadoirmão, cunhado e tio cap. TEOBAL-UO FOGLIATI, mandam celebrar unia mis-sa em Inlenção de sua alma, amanliã, sexta-ieira. 2-t do corrente, ás !) horas, no altar-mor da egreja de S. Francisco dc Paula, econvidam para esse acto de religião os scusamigos e os do saudoso extineto.

.".'07 (S. Paulo)
7IOT (Mutiim)

:5~0"000
i.ooosooo

Dr. Francisco Xavier ds Al-
cantara

1* ANNIVERSARIO
if-.'.2.4_-amiIia do Dr. FRANCISCO XA-•••VIER DE ALCÂNTARA convida a to-I dos os parentes e amigos para assis-
J0k, tir a missa que por siia alma mandatrezar «manhã, 24, no altar-mór da egrejada Candelária, ás 9 1|2 horas.

TUDO SOBE
Só os preços da

i
BAIXAM

TOALHAS
adamascadas c| bainha

ajour
150 x 150  7$600
2C0x150 .¦•;., . . . 1015200
250x150 . . ... 12$500
300x150  15$600

LENÇ6ES
de cretone inglez c| bainha

ajour
200 x 140 . . . . .- 7$300
200 x 140  8$500
200 x 160 10§500

i wêjmí s
'¦¦í/i

Cândida Augusta Martins
José c Pedro Ignaeio Martins convl-> dam as pessoas de sua amizade paraassistir a missa que mandam rezar

_.._ por alma de sua sempre lembrada
fnãe CÂNDIDA AUGUSTA MARTINS, namatria da Piedade, amanhã, 24 do corren-te, ás 9 horas e desde já sc confessam eter-namente agradecidos.

f
Luiz Victor

(1- ANNIVERSARIO)

t 

Alexandre Vigorito manda celebrar
missa por alma do sou grande e sou*
doso amigo LUIZ VICTOR, amanhã,
24 do corrente, na capella de N. S. da

Victoria da egreja de S. Francisco de Pau-
Ia, ás 9 1|2 horas, e desde já agradece a to-«Ios que comparecerem .a este acto de re-lieião.

(3(fA t

Thereza Ribas de Faria
(30- DIA DE SEU FALI.ECIMENTO)

Perciliann Ribas de Salles, represen-
? tada por seu filho José Antônio dc

A. Salles, convida os parentes e pes-soas de sua amizade para assistir a
missa que, por alma de sua querida irmã,
manda rezar no altar-mór da matriz do
S. Coração de Jesus, amanhã, 24 do corrente,
ás 8 1[2 horas.

Albertina Leite Gallo
ê 4» ANNIVERSARIO

Adriano Gallo e sua familia man-
. dnm celebrar uma missa por alma de

sua saudosa .esposa e mãe, no próximo
__ dia 25 do corrente, ás 9 I|2 horas, na

egreja de S. Francisco dc Paula.
l

Loteria da Bahia
í-nf $"?$ 50:000*000i/.-I <1,!;ll,,;!)  4:ooo*oooi-ii (li, Oraiulc do Sul) . . . 2:000*000

Loteria da Capital Federal
•'í,1;;!!; 20:000*000
;;,--:,- • • • .1:0008000
:'¦''¦'. 2:000*000
;!-:,¦:, • • * 1:0008001)luUU 1:0008000 . 

Sortes gra,,des-Ce„(roLoTeri^!|Í50í{^ * * * * * 
Jalloo 220x200 ..... 18$000

FRONHAS
de cretone bordadas

60 x 60 .... -.* . 5$800
70 x 70  6$800

CORTINADOS
de filo bordado com relevos
para casal .... 50$000
para creança . . . 40$000

GUARNIÇÕE8
de filo e setim pa-

ra cama c| 12
Peças 66$000

ENXOVAES
ENXOVAES para NOIVAS
E' a casa que mais vanta-
gens offérece, por ser a

unica que vende pelo custo

A* La iy§aison

QUASI DE GRAÇA !
ipFinissinio sapato em pellica cn»

jvernizada, com vistas côr dc vi-
nho e lieige, crenção da

CASA FELICIDADE

Para ro-
pustelros

Cretone com fio»
rões, larg. 80 c.
metro ..... 2$600

R e p s trançado,
larg. 80c. me-
tro  3$400

Eponge aveiluda-
da, larg. 70jc.
metro 9S000

Eponge aveliudada
com florões, lar-
gura, 100|c. me-
tro 15Ç00Ü

Marquisette com
barra, metro . .

Marquisette com
barra, largura
100|c. metro. .

Tapetes lã, um. .
Tapetes lã, gran-
des

' '¦á*W,-.Á~~*''
wò' i-i»VA'»»»,-r:'

¦PB '

^á«SfezU',>i, 'ti. ";' w-•Mlll!
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A Mechanica de Precisão
G. SAINT MARTIN & C. „Acha-se á disiiusivaii do*, hr*>. i.ii-í-.-u.iciios, AleAlcos,

Indtistrioes e mais pessoas a quem interesse o estabeleci-
incuto acima, montado com as mais perfeitas officiaas

laliorntorlos, dirigidos por engenheiros c l?elmicos c\-
lalislas no concerto e na aferição do Instrumcnlal

Ecicniifico ruferente a: engenharia, astronomia, mcl;o-
rpiogla, náutica, chronomclria, óptica de precisão, clnii-
gia em geral, radiologia, tclcphonin e telegraphia Am
fio, inslriinicntos de medida elcstrlca o de physiça em
geral, Riicarrcgam-se do fornecimento dos iirincipaeí,
fnhricantes e<lrangclros c possuem senipro em tlock
mercadorias dc primeira «|i:.ilic',;ido, quei* fabricadas lio
próprio estaliL-k-i-iincnlo, quer importadas;

Recebem ordens dò interior para tudo que se refi;»
eo seu ramo <le negócio*,

; 131 e 133, RUA BUENOS AIRES, 131 e 133End. tclei». SAIXXEFI.OX—Tel. N. 93G—KIO DE JANEIRO
¦"•'¦i ^i«^ii««*i^*t^**«M«»-a»«w»a«a
O VERDADEIIÍO UESTítlUOOU

DAS BARATAS
KTpcrimcntem a sua ífficvit

Vende-se em toda a parta

anoe -

! illlii^ lí 1
TimlXmmPmmsmlLtlWkmtiJcj-lie}

IEÍÍI
As mulheres mais bellas usam sempra

pela manhã c á noite, a pasta dentifríei*
SYNOROL.

me»

2$500

3$800
12$000

Allemães legítimos, com 8 pe-
ças, 3005000; Carteiras de S

5 couro, com guarnioão de ouro íí i•j de lei, 25$000. JOALHERIA IN- *
DIANA, Becco do Rosário, esq.
L. S. Francisco. Attende-se a
chamados pelo Tel. Norte 3111.

oi-so**T**rrr..;,,:i*.*SMora
•a«aoi

15$000

ys"32$O0Ü

Superior qualidade
e todas as cores
(enf estado}
metro  2$500

(Vendas por atacado e a varejo)

Ha CASA PACHECO
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244 j

***~'*-*'a~a,'s*^rt

tU lllyu

Para o interior — pedidos a A. deFreitas — mais 1S500.

OSI FQniH
|96-RUA LARGA-96————————

Gertrudes Lemgruber de An=
drade

1- ANNIVERSARIO

fSua 

familia convida os seus paren-tes e amigos, para uma missa
por sua alma, amanhã, sexta-feira, j¦*-.} íis 8 horas, na egreja de S. Francisco 1 hcllcza

Xavier. * i «

| Rouge
Rua do Theatro ns. 31 a 37

Telephone C. 688
—•—*aQtò&*~-*

^s*65*36®S?!B!**'/#§-í*#k4
J^^i#á

da

ü3?.Siívi*ioiaitos,
laureado especialista
em dentaduras anal d-
mieas e bridye-worlcK
(pontes), sem auxilio
de chapas, para a
mastigação perfeita t-

physionomin. Preços módicos. .7 Setembro, "ili; das 7 ás 5. Phone, 1555 C. '

*?~PJj)VVvcc<>... £ei<3u JssXo ,'j

MOVEIS MODERNOS ECOLCHOARIA
Vendas a praso o

por preços sem competidor
CASA DO JÚLIO

de Scveriano Au-»uBto Pereira•Vv. "Icm dc Sa, 33 c 31. T. C. 1178

*** 

-*--*--¦"*•
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Mm
vAt-W I -™ vf

i >5iv\ \ *¦

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 1° andar
SO' ATE' AO FIM DO MEZ.

Que nós vendemos
mais Barato ?.:

46 Rua da Carioca 46
SEDAS

Crepe Radium, metro. .Crepe Crouffée seda, metroA «lha seda grossa, metro.
TRICOUNES
lindos padrões

lf5S80ü
23S900
12$30*J

Avenida Rio Branco, 76 a 86

Tci. C. 55U

CURIOSIDADES
JAP0NEZAS

NOVIDADES EM AU-
T1GOS PRÓPRIOS PA-
RA PRESENTES. AR.

VARÃO, KIMONOS DE
EDA e «lc CREi-ON

DE ALGODÃO.

WSPPOffí =—1 ^«iEssssemssmmímitEmmsmsmmmím^
uonç. Dias 51

CREPE RADIUM, 22S por 17*SEDA JAPONEZA 16$ por' 
" 

J JI

^Sè^„^,ra' i-J* * m

7S800
83700

3,?90<.

8S700

iOOU

TIGOS DE ADORNO cm i
PORCELLANAS finas, j " T","", *""-'"-¦"'•*- -ia;
satzuma, bronzes. ! «¦ - *-AS Jarqas, 500, 800 XzMARFINS, TÁRTARU-1 MEIAS Typo mousseline Sâí;a. M.mnuiii-iíni 1 "vpv "luiissciinc KU5

O PORTO, PELA MANHÃ
Che [{tiram: dc Nova York, o paquetenorte-umericáno "Pnn America'*; com p.-is-sugeirns; de Rosário, o vapor nacional "Vi-

eloria", com vários gêneros, o do Rio
Grande, o vapor inglez "Siirthè", com va-rios gêneros.

RUA OUVIDOR, 141
PHONÉ N. 721

Os mais
metro.

Artigo Fino, metro. ."."*
ARTIGOS MESA

y^x,frr:..,"s'Atoalhado Branco i|2 Íi'."«o, lista côr, metro

M ARTIGOS CAMA
Mosqmteiro Bordado, casal 685SGuarmcao Filo bordado, 5
P*-----  98*O0C

MEIAS
TODA de seda, íwpielloBordado c ajour, é Ba»l"al°'  10S800arato Je Verdade

CASA MINERVA
Ex-mlliint» OUVIIN

GARGANTA
I?

EX"adJTVU% Prof-- Weln^nertner^CroL.mann Passow. cm Rerllm, e
rrurnvr, níl.lJI**',n* -m Vlennn.

1 -of Te?fr.,' 
,'UrB',C0 llí* ozp*''- (tcclmlca d»Pior. Selffert) e dns dncryocyslitcs (openi-

5. esq. S; José, 2 li" 6.«ao de WesU. Carmo

:
"¦¦¦, '"

C. 2652•-¦)¦». Res. Re-jina Hotel,
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Gliib dos Políticos
73 — RUA DO PA8SBI0 — 78

0 "rcndoa.vouo" da "olilo" uariooa

| Grandioso progranima fio qual fazem parto as mais aplaudidas"otollos" dos Music-Haiis de Europa o Sul-Amerioa
HOJE — estréa — HOJE

VEDA GILIA
CANTORA LYIIICA

íes-cstrclla da companhia Lombmdo.Cn nimba)» chefiada ile Ilueno» Aires no vnnor"Ou Iria"
Continuam em grande suecesso

j LADY TOSCA — Notável cantora lyrioa.
LES FALENES ¦— Bailarinas características.

EUGENIA ANDREEWA — Elegante cantora Ijrica,

!

LATEA

l.V 'I SHINE Y HUGHES *— Bailarinos, sapateadorca acrobaticos. í
UQQUIKA — Zl "ZIP - !.,\ MÒNEU.A ~ CARMENCITA - 1IAVTO DE 0«0 ll.HNA JOIIDAN

Dirècção artística — MR. GUZ BROWN
"NEW STYI.E- JASCZ-RANO
Esmerado «ervlco do Restaurem.»

Semanalmente importantes estréas I
^"•"S-^s-H''.*'**-.*»^^

OVAIM
IM"

REMIi\.GTON
ILENCI

«s_-*_8-__aãi
P1WMEÍKA8"A fera" im j>alodo Thcairo*o iiiol.l.**, ii*,, |» nu-,, niitlmitiilos, r.v.ir*uo o» Muilomi tempos d.- n.„. jiit,,íi(, *,

piwa rasuiivinlincnlo romântica, nuiindo w'',;,!o,,s '.'"'••'.'"•"."Himi' 
listo* .orno nos.•m.tiuf*. du Unillln mi *..<*j..i..,..i.i por ca-,-.«iin» auiiii-f'*-, uns ki»» montaria» e II*il uo» nos nimtrçn, n peçn do Dr. Ilnmmla.urlo, otncUmente deug fciii,,, agradou, c•te" . '' ™«l «tar a priirti lembrando os."PiiiiiMis com t|uc a plnirn do Palácio 'nica-

' 
!„. ¦"i?" " •!;'""*•» Alv,N ,1" Cunliii-Herllia• nu. u enredo, Já conhecido pela divut*açnc», que liu* deram us nosso» confrade.,iirivrc opporlunldudò pnra n nprcsenluçlole «iiiii nova figura Impulsiva, i*u*lo u vio*enfn, das mu- se tem encarrosado a con-.cillo coral o Sr, Alves da Cunha o maissin mostrar n exoclleucln do conjunto ar-

/.tico dn empresa a n.».- n distineto nclor/iitprcMn o nome n,. Indo dc llcrthn Itivnr.\ montagem da i.ivn nlln compromotte aliHIezn dos Rcenaríos qne mui do multa bomcntíilo,
NOTICIAS

A nova rompanhU narlen«l de revistas
riuíli.? c,,r,ínis,i* «."« deseja ter Informa*(mu wrlnj «obro a composição de um tlen-ciu sobre o valor ou t ífeilos do unia jicçíiiilndn in... desvendada no publico o especial*mento sobra a murcha dos trabalhos do en-seennvan o vida Intima du tbeatro, nio lianadn como ouvir umn primeira figura dumacompanhia e sa clla fór nova tanto melhor.iSova no sentido dc não conhecida nn nossn
P atoa*, ijuo o fcc nova, como mulher, nfioprejudica para o ro«o, ao contrario, lornaa palestra mais Interessante.
v.f?i'' rinr í*''0' ',uu Procurámos a aciriziwmic Ilosolcn. que porn o thentro í umaverdadeira novidade c í uma galahto figura
ÍSS 

'TN^,'"^'1 ,:t!¦:•"•'•Ita•, Sa cõmpanliinEduardo Victorino ê brasileira, possuo um
.'•".Il °rn'° V2?n.'.' <*1,u,s rasgada* e expres-si\os. nltn, cslicltn, emfim, todos os donsnnturnes para o Ihoalro. As nossas nrl-mclras palavras sorprehchdcram-na e foi,uno sem certa resistência, que se prestou nonosso questionário.•—Sinto-me feliz, c foi com verdadeiro cn-thusiasmo quo entrei para n companhia. Oinou primeiro cnnlnctu com os collegas <itodo de sympalhia. Dlvirto-me, como se

estivesse a assistir o
espectaculo. A "manei-
«"engraçada como os

jOBBMamB*B*-*n-"ri"»^ ¦»«***•

A ex-Pensão "-* UJSittl&kl

Hoje o RR8TAUIIANTH MO-MBBOA, a rui Sete de Relembro »T. I" itmlir. snli ii
dlrecçflo do mesmo proprietário, lodo remodelmlo, o o melhor no geuoro.

1'HI'ÇOS
llefelçfics mi,i„w .,,.,,-••.imlimo , f«rlodoi .......'.',",',','.'.',.',',',',',',

Puncclonando diariamente daa MS i» 'ití hora» iln nnlto
mVÊmmtmnm-mTMSmmiMtBammam tmmmwm..;..;..j.;.^..;,,;„;.^~:.,.*..;.^,.;,,;,.x..:»;..>.:..:~J..:-:«

31'iim rs,
n«.itni rs,

Ibieiiças norvosn», estomagu, Inlusllmi
edil milii.-fiti (nrthrltlsmu, illnüelc»,obesidade, rneumnlismo), Modoruo trn*tiiinrnln pela dlolellcn o physlolheraplB(iluclias, liiinlu. du lux c de sul, liuiilim vluleln, ctr.\. íilspoa dc um bemmontado serviço no Snnnlorlu Itio Com*!
Iiriilo, jiani doentes iiiiriund.is, f.nnsul*

i"ÍÍ!'.J1Ji< 1. *.»W dn Ccrloon, :i.
•—--«O»...

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
Ilua dn AsscmhU'n, 54, dns D fia 19

Dll. PKÜIU) MAGALHÃES

T/SFFETA 14$9
Tnffiiii francês cm perfeito estudo, rnm

um meirn ilo largura, iln vulor de 958000,sómeiiio em crês Rrcii.il, bclj.» escuro o n/ulnatler, fit.-i. sendo vendido nn "A NOIIIUCZA",
w rua Uruffimyann n. '.'.'., por 1*19000 o nic*Iru. Aproveitem,

Dr. Jorge dc Moraes ?qTSii,smu
a ire», r.8. a; II, Apraslvel «0, II. M, Wi

coniullni
cratis

.1. ALMEIDA CAItDOSO & CIA.
11. Mnrechnl i'l»rl:iiio.

M!m:T:>::h

SECÇÃO INEDITOR3AL

Tem todsj e esds nmji das qualidades exigidas por qualojiietl rlactylbitrAphoI perito. O seu toque natural, a sim notável acção suave e fácil, a bellczA do sen
j trabalho, n quictude do sen funeciona mento, a sua armação fechada qoa • prote-Ikc da poeira o do suje, são .-.líiins dos pontos de superioridade que rocotutaenilam
ia N*- 12 silenciosa.

Teremos muito prazer em proporcionar-lhe uma demonstraclo de, nova eon»"qnlsta 
da industria de maehinas de escrever."¦M^**—•*¦"¦"—¦*"¦*"¦*"—¦*¦¦" —-- *—————————— ——-- T- ntimgt

Remetta-nos boje mesmo este coupnn o lhe daremos, sem nenhum compromisso
do sua parte, informações mais detalha das.

S. A. CASA PEATT -— Caixa Postal, 1025 — BIO,
NOMij. v*jt«t#.«i««.»ji•.•..:•:•*,.»Mt.»;^».«:«j'i«.*- •»•¦ RLA.. •-.:«!.• r.**.*4srR*.i'.*.t.iftnn««-i:*t:ti<*.* • .*: NaVVuOB

; l£Í''' r M

CIDADE .-.-...v., ESTADO

Este alimento contém to»
das as Vitaminas cm seu es-
tado activo, sendo prescripto
pelos Srs. médicos e espe-
cialistas no Brasil, nos caso»
de tuberculose, anemia, ra-
chitismo, dysenterias c em
todas as condições de atro*
phia. Eacrce um maravilho-
eo effeito sobre as creanças
débeis e pouco desenvolvidas.
E* usado cm mais de 2.500
Iiospitaes, sanatórios do
sreanças e tuberculosos.

Únicos depositários:
GLOSSOP & C.

Caixa Postal 265
!-*• 1110 DE JANEIRO *-*^^»H??:'»^^^^>H¦~:'>^'^*^^?>^*^•K?*H'¦H¦^»K^^^^

::::::::!ss::":!«»::;::;::;:*•;•;••:??•!•

Incite Rosolen

A Mensagem do presidente do
Estado de São Paulo

ÜM IMPORTANTE DOCUMKNTO QTDT3 D32VE SEU
LIDO E MEDITADO

O Dr. Carlos dc Campos ao Congresso Legislativo do
Estado"Srs. membros do Congresso Loglslntivodo S. Paulo:

O excepcional momento cra que nos en-
contrnmos aconselha c comporta, sem duvl*
dn alguma, a exposição clara c franca que

BI

COMPREM
CABOS ARMADOS

MOTORES
FIOS E CABOS

ELECTRICOS
de

CHARLEROI
Noite 2898 Avenida, 45

[9y
ínoeUíoS
^ar&KÍâeaivo

Óptica Especial
Preços Módicos

Wíl FERRANDO
CIA. LOA

40 GONÇALVES DIAS 40

/^\ SeiEMlSCHEg TQSSE^"""0^
|J|P|. 

"^PFfmFFFflií-ii *

i iiopacabanalasino-lhealic^
6 ^^ Companhia de Bailados Cias* «g»

Àtms *. n R Wt9 sicos Maria Olenewa Sr*9
Mm m». mm Wkm -m. m-H, -_ B fiM Bojo — Qulnta-foirn — Hoje UM?))
Lb_FIBI B^IBB^fil* W A's 21 horas e 30 minutos- MS
WC9BJ il y B %%* _\ Ç-iá VARIADO PROGKAMMA «fâ

1 ãfVffli Poltronas 5$ — Camarotes e fflm

| MÍ GR1LL-ROOM - Dlner e W$
H qÍ^r souper dansnnts todas as CBKb
m yfflí no'te*"- Pan-American Jazz wtk

^^

Serviço rápido e de luxo parn Lisboa, VI-
go, Bilbao, Hock van Holland, Bouio*

gne s|m e Hamburgo,

Sairá á 18 de novembro para
o Rio da Prata e 9 de dezem-
bro para a Europa,

THEODOR WILLE & C.|
Agentes

Avenida Rio Branco 79-1° andar|
Telephone Norte n. 41

•m—

ELIXIRoe NOGUEIRA
GRANDE DEPURATIVO 00 SANGUE

MILHARES de CURADOS ,

«

GARDAN
Da Fabrica Mcistcr, Lucius & Gruenning

— Allemanha
EM COMPRIMIDOS

Feliz combinação dc Novnlgina e
Pyramidon.

Remédio soberano contra Grippe, Rheu-
matismo muscular e articular ; Antipy-

retico e Analgésico.
TARDAM combate com cfficaciaunaunn (|UaIquer DÔR RHEUMA-

TI CA.
A' venda nas Drogarias e Pliarmacias.

Representantes: JOHN JUEHGENS & CIA.
Rua da Alfândega 120.

Empresa Theatral José Loureiro
REPUBLICA
«s 7 3|*1 « 9 3|4

AQUI DTL-REI

PALÁCIO
Hoje — ás 8 3(4

A FERA
Theatro Lyrico, dia 28 — KEAN •
tn artística de Alves da Cunha.

Fes*

THEATRO LYRICO
Hoje — ás 8 % — Hoje

DESPEDIDA DA COMPANHIA
Ultima recita de assignatura

Festa artística de Mr. Gcrnrdy

LA POOPfE
Le perc Maximin... Mr. LEON PONZIO
Alesia  Mlle. Jcnny Syr'l
Em um dos intervalos "SUZANNE" dc
Palhadilc e "LES DEÜX SE'RE'NADES",

de Lconcavallo pelo festejado

c, por vezes, distraem*
me. As Sres. Lyson
Castcr, Alice Tinoco,
Julieta dUImeida c
IMariannn Soares ttoi
uma desenvoltura mal-
to graciosa. A pri-mclra netriz, Marfa-
rida Mas, desesba
com graça os seos
diwrsos papeis • erelo
que vae fazer um
grande 6ucccsso. &i
posso falar-lhe assim,
não porque seja en-
tendida, mas porque"sinto" como o pu-
blico o effeito da re-
presentação, o comosou n ccwnére eslou sempre em scenaAhi quem me dera que o mea trabalho lm>

pressionasse o publico, como os meus col-legas mo impressionam a mim! Os "cro-
quis dos vestuários, aquarcllados pelo Sr.Colomb, são lindos o os tecidos de multo
gosto. Em companhias nossas nunca vicousa cgual. As musicas são bonitas e sal-titantcs e o corpo de coros è, na 6ua maio*,na, composto dc moças bonitas. A revista'Viva o amor", bem escripta pelos applan-
didos autores Srs. Bastos Tigre e Eduardo
Victorino, t" de fôrma a aprenentar, brilban-temente, a companhia de que faço parte.Despede-se, hoje, a companhia franc^a

Depois do intercssaiito serie de especta»culos, despede-so do jniblico carioca a com-
panhia franceza de operetas. E* hoje suaultima recita, no Lyrico, com a representa-
ção tle "A Boneca", cm cujo desempenho
entram todos os artistas da companhia.
Jcanne Syril será a protagonista. lAlim de
ser cm recita dc assignatura esse especta-
culo 6 cm festa artística dc Gerardy, o tenor
da companhia, artista intclligento e sympa-
thico, que aqui já fez grando numero tle
admiradores.
A festa do Apollonia Pinto

iRealisa-se, hoje, no Recreio, a festa d«
Apollonia Pinto, artista de valor ineoníun-
divcl no theatro do comedia o quo recente
c longamente foi dos elementos mais applau-
didos do Trianon. Em duas sessões seráexecutado o seguinte programma: represen-
tação do 2o aeto da revista "A* la gar-
çonne", da comedia cm 1 aeto "Feitiços",
de Heitor Modesto, e dum aeto variado, cm
que tomarão parle, entre outros, os artis-
tas Manocla Malhcns, Alfredo de Albnquer-
que, Jeca Tatií, .loão Martins o Hcnrkjiie
Chaves. A Banda Lusitana, a quem Apollo-
nia Pinto dedica sua festa, executará, em
scena aberta, dous trechos de eeu exccllcnte
repertório.
As conferências da S. B. A. T.

Amanhã, ás 4 1]2 da tarde, haverá, na
Sociedade Brasileira de Autores Theatracs, a
6» conferência desle anno. Rego Barros, es-
criplor applaudido, antigo secretario geral da
empresa José Loureiro, tendo um contacto
de longa data com o nofiso theatro, é quemdeliciará o auditório. O festejado revisto-
grapho falará sobre "O theatro por tlen-
tro". Será uma palestra humorística, cora
interessantes narrativas."Primeira" adlada no Trianon

Attendendo a innumeros pedidos e ao
suecesso que vem obtendo a hilariante co-
media de Paulo de Magalhães, "Senhorita
Futilidade", a empresa do Trianon resolveu
adiar para a próxima terça-feira as primei-ras representações da comedia "Fogo d» ar-
tificio", que devia subir á scena daquelle
theatro amanhã, dssitn, pois, de hoje até
segunda-feira permanecerá no cartaz do
Trianon "Senhorita Futilidade" que, de
passagem seja dito, já conta meio cente-
nario de representações.
Leopoldo Fróes "m S. Panlo

Recebemos de S. Paulo o seguinte tele-
gramma: "S. Paulo, 23. — Foi aberta uma
assignatura para seis recitas, no Theatro
Apollo, da companhia Leopoldo Fróes, que,em principies de novembro, estará nesta ca-
pitai por conta dn empresa Oduvuldo Vianna.
A nssisnatura foi coberta cm 48 boras. A
empresa resolveu, por isso, abrir um se-
gundo turno."

srs. xíno* Seu;; jü- i" o.,;:." pZüiriJryo'' •¦"T•r••",•
venal Fontes dizem os i •* tt t'"a' con|í''«tulando-me ......
seus papeis, faz-me rir. Sl"' c C0,"V0S':P* ««¦ expansões do sntisfa-

-mo com o

publica, asigrcgndos nos insurrcctos e remei-
tidos para o ataque aos Campos Elyseoi
(habitado pelo presidenta do listado u sua
familia), iln Secretaria da Justiça e policia
central e dn residência do coinmnndanta dns
forcas ostnduucsj, riiiãn surprclioudtdo u
aprisloundo,

Dada a iinmediatn c cada vez mais forte

********'*****'>'»»**"M''*»*"'**''»»»*"»*»****" —»— ii'i*i.i*m "i"r.,'~ ' 
.i"'.-,,'.

nn. CARLOS DE CAMPOS
Presidenta do Estudo dc S. Paulo

VARIAS
(Pepita de Abreu c Antonia Denegri re-

apparecem, hoje, nas representações da re-
vista "Olha o Guedes I", das quaes estive-
ram afastadas, por motivo dc doença.— Em "Sol de verão", a segunda peça da
companhia Garrido, estrearão as actrizes
Iracy Marques c Alcina Silva.

ESPECTACULOS
HOJE, ás 7 % e 9 %

Senhorita Futilidade
Dc Paulo Magalhães

num

ção c confiança, pela ultima o auspiciosa
sessão da vossa actual legislatura: reconho-
cendo que — pelas acertadas iniciativas,
pelos sábios provimentos de quo tendes dado
exuberantes provas — sobre vós repousa
tradicionalmente a expectativa progressista
de_S. Paulo, olferecendo-vos a leal c irre-
stricta cooperação do governo que, pnra o
quadriennio vigente, acabava dc empossnr-
se, e dizendo-vos, finalmente, o que do cs-
scncial c imprescindível so fazia mister, em
tão curto prazo administrativo, como apre-
ciavcl aceno ou suggcstão do problema do
acenario governamental do Estado. Nem
mais seria necessário, uma vez que — em
brilhante e substanciosa mensagem, publica-da e distribuída com seus relatórios comple-
montares — o meu eminente antecessor ha-
via deixado detalhados informes c uteis
conselhos sobre toda a passada administra-
çãoe seus principaes corollarios.

Não quizeram, porém, os últimos e barba-
ros factos oceorridos nesta capital e cm par-
te do interior do Estado, que normai e je-reno fosse o meu primeiro comparecimento a
este augusto templo legislativo.

Eis porque, dc animo sombrio e coração
enliitado, mas cm tempera firme, precisoimperiosamente falar-vos do traição, crime,
desgraça c castigo.

Por demais notória é a ignominiosa aven-
tura armada, que o contubernio de inquali-
fieaveis ambições c cobiças traiçoeiramente

"EMPRESA 
PASCHOAL SEGRETO;

| THEATRO CARLOS GOMES*-7 % o 9 %
ILHA DOS AMORES _ .;THEATRO 1. CAETANO—A's 8 %

STRACCINARIA 
"¦ 

„THEATRO S. JOSÉ — A*s 7 % e 9 %
JDLHA O GUEDESJ."' ú.rfSiH*!-i' ¦**M

**«¦

THEATRO MUNICIPAL
Hoje, .quinta-feira, 23 de

outul.ro, ás 21 horas
MIECI0 HORZ0WSKI

Recital CHOPIN

lançou sobro S. Pnulo, adrede escolhido par;,theatro de luguhres façanhas, visto ser, ao
mesmo tempo, grande centro de força social
e politica e metrópole de vultosas riquezas—
abrigo e escala, portanto, para o duplo obje-
ctivo dos assaltantes...

E a traição, .para que nada lhe faltasse,
nos satânicos desígnios, foi longa e premedi-tadnmcnte concertada; fria c cruelmente
executada, por falsos brasileiros e falsos
paulistas — civis sem pudonor civico, mili-
tares sem fé patriótica e policiaes relapsos
aos deveres que juraram guardar.E o crime se perpetrou pelo canhão e pelnmetralha, contra cidades pacificas, laborio-
sas, cultas c oivilisadas.

E dahi o castigo que esse dantesco quadrode amarguras, desespero c desolação severa-
mente impõe aos imperdoáveis culpados.

Iniciou-se a triste aventura do corrupção,
violência, lagrimas e villipendio, com a to-
matlo do quartel dn Luz, em alta hora da
noite, por força miütar vinda do quartel dc
SanfAnna, em connivenoia com a cavallaria
le policia, previamente revoltada por alguns
los neiis inermes, ceifando vidas, destruindo
iropriedades, desorganísando o trabalho; cs-
alhnndo o terror e a annrchia, visando der-
ibar instituições fundamentacs cm vir;or, a
ei, o (limito, a justiça, a ordem, o principio
a autoridade, a honra c o credito do Eslado
dn Nação.
E a desgraça conseqtientc desabou sobre

ata terra, com o contristador cortejo da
íorlc, do luto, da orphandade, da fome, da
meura, da iiiynlldez, tia paralysaçáó das
ctiyídàdcs, dos abalos econômicos e finau-
jiros, da insidia, dn intriga, da mentira, dá
alumiiia, da discórdia, dos vexames o da
ergohlla que enlameou a historia paulista,
1'fieiaes e insubmissos rebeldes do Exercito,
cto continuo — roubndas armas e munições- por constrangimento, embustes c piolhos*;

sas, foram, muitos dos infantes da força

defesa do palácio presidencial, pela sua
guarda costumeira, Ioro tiügmcntada e me-
lhor preparada pelo bravo major ajudante
de ordens do presidente, depois secundado
por outros valentes officiaes o praças que
puderam iiçudir no primeiro chamado, re-
correram os revòltosos ao bombardeio do
edifício pelos canhões trazidos dó Quiüuiiíã,sem iittingir, todavia, o objectivo; mas, dn-
nulificando o Coílcgio do Sagrado Coração
de Jesus o casas particulares vizinhas, onde
assassinaram mulheres i* ercnnças.

.Seguiu-se o assalto ú Secreta ra (la Justiça
e á policia central' já então transformadas
em centros ngremiadores de forças do gover-no, sob a corajosa c inquebrável orientação
do Sr. secretario da .lusliça, que nunca mais
deixou o sen posto; nem interrompeu suas
enérgicas e decisivas providencias, ilo pri-meiro ao ultimo dia dos combates e sob o
commando do coronel Pedro Dias de Cain-
nos, que, de prompto, se revelou o offieial
brioso, competente e de rara cfficiciicia, de-
pois proclamada pelo commando das forcas
legalistas.

Durante quatro dias c quatro noites sue-
cessivamente, se manteve, nos dous referi-
dos pontos alvejados pelos revòltosos, essa
resistência patriótica e proficuaincntc nuxl-
liada por grande numero de amigos do pre-sidente e do secretario da Justiça, políticos
paulistas, representantes de varias classes
sociacs, pessoal dos gabinetes das duas auto-
ridndés e outros fiincoionarios públicos.

Quando, porém, foram interceptadas e vi-
ciadas por espiões as commiinicaçòcs ilos
Campos Elyseos e bombardeada n Secretaria
da Justiça, que tnnibcni ficou sein meios de
ligação com os postos de defesa, resolveu o
governo ,— dc accordo com os diitihctos ge-nçriies Estanisláo pnmplona e Carlos Arlin-
do, o estndO-málor, constituído parti essas
operações provisórias — trnhsportnr-se ao
arrabalde'dc Gutiyhuha, afim do juiilar-seaos contingentes do Rio c ao seu commando
superior, em l:oa hora entregue no illustre
general dc divisão, Eduardo Sócrates.

Com effeito, o presidente e o secretario
da Justiça ali permaneceram, fazendo dis-
tribu ir manifestos o boletins, dando as pos-siveis providencias qne lhes competiam c
em constante cómliiunicnção com o Sr. pre-sidente da Republica; coni os Srs. minislro
da Guerra e du Justiça, coni Santos, poste-riornientc com o inlerior, pelo telegrapho
mineiro c. eom os demais secretários de Es-
tado, que, chi absoluta calma e firmeza, sem-
pre se mantiveram !|f) lado e uo serviço da
legalidade, agindo em tudo e por tudo quelhes foi solicitado.

Após essa resistência e para o mesmo fimde se unirem aquellas forças legaes, os ele-
mentos policiaes, que a haviam sustentado
marcharam cm perfeita ordem para sitio 03-trategico, que o inimigo nunca poude tomar,
sempre dentro da capital'

E' jitStb recordar tambem o efficaz nuxl-lio que, já nesses dias, vinham prestàndo-.isforças fieis iio governo da União c primei-ras que para isso chegaram a cidade, a sa-ber: u guariíição ilo lorio de Itaipiis c a do I"Minas Geraes" enviadas pelo ahalisiitlp ai-
mirante Pènldo, que comiharidòu o esquadra
estacionada cm Santos; um contingente do
4* batalhão de caçadores de SanfAnna e quasitoda a cavallaria do Pirassúnunga.

Dahi por deante -- num iouvabiliasinac »

n
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sfnrçij ilo Reniral il» llrnslí rnm seim*'«iieii o i"»lln oi¦.i'1'iii.*., furam sendo mnlii-isnílns o iHHiliis i<m eimtarlo rum n inimlij.i,iropoBllmlntiiuntu emlinsrail» em egrejas,nsliiniii cniliii. u eimas du família*, us tro*
liai iln i. ii.,.-. . , iieereselilaH .lc nui.ii.rONdsunptns enrpm pullalaes iln Un» ilo Jauelru, deMinas, dn iNpliiiu Santo, do Paraná, duv.niii ftntlirtrliiii e d.» II;.. Oronilo dn Sul ede Hnrlioiui linlnlIiOes ptilrlnllcus, iuriuiiihii
IM (.aplliil 1'uilerul. m<> que. mctililn numCirculo di» firrii .• fogii «i ti "prinrl" veni'id.i.
e já escassa, exlmtisln o ileiaiilmttda, a tur-im-iiiiuiii .d.- rebeldes fiirtlviimcnto — eninoenlrnrn • - ,ii -i, i esla rapiial, em fugii
pura o mt,¦!*.,,, <|ii Estailn.PerieBiilda, cnmn i"»ift sendo, p..r parlo dnii'up*i locnllMa, <li'i ii dln, mui-, M. deslwratne tu ilolsn capturar iu.ü wm officiaes, prn-cns e munições de bwn e ile Riicrrn, PartiileO 1,111 1'llllf.ll'lillo, cm IMIlKlll» (|llilllll'lll, II**
ronlliigentci du general1 Axevedo Costa, or»
i,'...ilMi.hm para neçÃu »'i>iijnnia com us civis
lyunldos pelo vice-presidente Sr. coronel
['ernándes Prestes, nelu ex-prcsidenlg Sr.\V:i.|ilntiioii l.tils, pcl.. soiiador Alallha l.co-n.l i pelos ilepulailoi Juliu Prestes, 1'er.i.in-
iln tjostn, llll'irl.i 1'ivii.*, Kdiiardo Lorena,Dri.ilnlo \\ cri hei mur c cortinei .1. Hiuls
•luiinueirai empenhados nu mesma ncentlrn»
d» ilofera ila iiosjk terra e dns InitltitlcÓes
repiibllcanasi

Anloa dessa fuja. iiilí.« prevista o ilhui.i-
mynto esperada |ior IoiIoh quntitos compre"
hi.iiilormu a nuseiieia de qualquer rnxáp .lis-tltirutlva, sequer apparcntu, nn negregaddrevolta o u fraqueza dos seus cphcnicios »•
reprováveis recursos, ns rebolntlns llritram dove* ns mascaras du pseudo rcrtciicrnilnres do
póstumos políticos du pniz c dlsfnrçailaincnto
se atlrnriiiii aos valores de lodn espécie, i»»-
liiciiiilo dlnhelros públicos e particulares,
T.ic puderam dosenbrlr d npprcliciiilcr, kim-valido, por lal fónna, na sua inoxnrcsslvalia miei rn hrillicn, u verdadeiro s.vmuolo de
tarincursün armada em (erras paulistas..".Iim mel» a Innto horror o Innln vllcza,felizmente houve ¦**¦**. paia quo ufln siiccum-
btxsp n cavnll.circscn alma paulista, hoje u
tudo isso rcconliccldn o que menos lomeulii
as perda-, iniilerlacs soffrldnn do que ò op*
probrio a clla Infrlgldo ¦— cm primeiro lo*
i;nr a solidariedade unanime do Ilrasil, cm
tomo do Sr. prcsidenlo iln flepubllcn, como
natural expoento dessa Rl.indlosa hora) so-
lldnricdndc inanlfoíliulii quer nor significativo
apoio moral de todas ns iinidndos fcilcrnns,
quer pela poderosa c vencedora contribuição
de forcas militares, policiaes e patrióticasdn Unlno c dos Estados próximos já referi-
do.s, cuja hrnvurn, dedicação u cfflcfcncla só
poilçm ser cqulpnradas no alto senso de ro-
liesão naclonnl i* devolamento í> Republica)
jainiiis lão positivamente revelados.

A seguir, não devem ser esquecidas as de-
monstrnçõcs de pledado .* plillnntropln, que
tanjo cnnobrcccrani oa que — ministros do
Altíssimo, nas suas «confortantes orações
c fieis qne ns ncoinpanlmvnm, lautas ben-
çãos conseguiram paia S. Paulo; os que —

i ricos o*.i pobres, nunca negaram nos neces-
I .silailos o concurso dos sem meios; os qnei—proflssionncs ou espontâneos, contrihulriini

com sim sciencia e ücus cuidados, cm hem
da doentes c feridos - - todos verdadeiros sn-
cordoles da religião, dn caridade, da mediei-
nn c hospllacs, num porfindo o desprendido
nlllvio dos soffrlmentos do espirito, dn pe-nurln o dn dor dus victimas da horrível eu-
Inslropho.

Como cru natural; entra ns medidas de
excepção, mar. rigorosamente indispensáveis,
para o imincdiala rcstnbclecimchlo dn or-
dem geral, tâu profundnmcntc perturbada, o
Congresso Legislativo da Republica votou,
em minutos e em significativa unanimidade,
o estado de sitio pnrn S. Paulo lambem:
sendo que, nesta capital u no inlerior, os ef-
f.il.is da extraordinária providencia só tèm
recaído sobre caso» csirlcluniciitc suspeitos.

E* d< registar ninda. que os governos fe-
dera! o do Eslado, segundo sua respectiva
cpmpctcneia, cí.ISo procedendo á npiirução
rigorosa dos criminosos uuecessos, o em-
Ipiaiita a justiça so prepara pnra o .itilgn-inrntoi o punição dos responsáveis, já lenho
expedido indispensáveis decretos do demis-
são, a bem do publico serviço, dos funecio-
parlou civis e do expulsão dns policiaes jm-
plieados nn masboren, como indignos do
pert.iucerem no quadro honesto dos leacs
servidores (le S. Paulo.

Não fosso o dever supremo dns poderesconstituídos. (h*.s classes orgonlsadas nu re-
Kiir.e*.i_ do hibor e da probidade, de todos os
cidadãos conscientes da siia cidadania lira-
sileirn c )..iuli;.ta — quanto ao inndiavel
castigo dos delinqüentes — e melhor .s;*j*la
apagar da nossa memória esse negro e >.*
diondo aviltamento de consciências
mortas para a dignidade humana.

Tudo se maculou uo seu contnclo: o luto.
givel espirito ile disciplinu geral que uss.-*/;\«
ra o moyiinciilii os organismos iiriprcsciudi-
veis á existchein coiniiiiiiii dos homens; n
trnnqulllidadc producllva e feliz de uni povointilligiiüte o conscio das suas franquias dc
paz o •progresso; o prestigio interno e exter-
no do Estado e do paiz, na sua interdepen-
(lenda federativa e internacional; a frutor*
nidade pai vicia, que é o mais forte alicerce
da unidade brasileira; tanlos o tantos des-
ses mil imponderáveis de nobilissimo culto
nn Kamila, no Município; no Eslado e lia
União o cm que sc éiiinióldura o amor da
Pátria.

Urge, por honra da nacional idade, que <-
maléfico germcii dc lão nociva infiltração,
cujos reiterados surtos nnicnçnm avassnlar
a communhão dos brasileiros, seja para sem-
pre exterminado. !•' o será — pelo (pie eon-
clamam os grandes moveis e interesses da
coHcctividade; pelo que brada a .solidaria,
indignada o justiceira repulsa do Brasil;
pelo sangue liniocciite das victimas; pelas
leis humanas do punição dns crimes, c «I.i
pehis leis divinas de niihiquilainolilo dos rc-
probos.

Só assim, serenadas ns nossas alrnas ainda
cpnfriiiigldas de. immeilsá turiiirn ¦— renden-
do sempre reverente culto dc enternecidas
saudados aos que baquearam in. ardor das
pugnas c suas inevitáveis conseqüências —
poderemos retomar o caminho da reconstru-
cção, expurgado dos elementos dissolvchtcs
e aniirchisndorçs, que lão diminosn e condo-
mniivcltnenlc conlurbar.im a vida do paiz.Ainda hem que o mal náo é irreparáveli..
denlro das nossas decididas energias e in-
calcülaveis possibilidades.

Que a justiça inexorável pronuncie o seu
veredicto de expurgo social e politico: e os
paulistas saberão reintcgrtir-Se no curso nor-
mal dn sua operosidade e da sua grandeza.O governo tem absoluta segurança de ha-
ver cumprido o seu dever de resistência uo
traiçoeiro allentado alé sua jiigulitção, liem
como de o poder cumprir em todos os re-
ciamos o injuneções da legalidade rcstnhc-
lecida.

Essa será sua máxima preoecupação, pro-
vendo de prompto — como já o liiz —¦ ás
necessidades urgentes de ordem e calma du
população, do seu abastecimento vital e das
garantias para o completo exercicio das suas
aellvidades.

Tambem vos posso promèltcr quo a todos
os ramos da administração o governo dedi-
cará os seus esforços, em prol do ihipiilsio-
namento que o.s recursos do Kslado pern.it-
lircm, como Vèrificàrcis. bih breve, nas ni"i--
sagc.ns, espécioes que sobre cada uni delles
vos enviarei.

Ha poileo tempo, dirigiiido-hie aos paulis-
tos, na plataforma político de minha can-
(lidiilürn á elevada itivcslitlum cm (|tie hoje
me encontro, sinceramente asseverei que. de
preferencia, nortearia minha netunção pelos
dietanics da tolerância.

Não me arrependo o nem mudarei do
rumo.

Mas tolerância não quer dizer fraqueza,
puiiilaiiiinidade ou licommódaticlas condes-
eendencias. lia tplcroncias que valem eiim-
plicidades, qual nessa mesma revolta se. des-
cobre. Pela minha parle não renuncio á opi-
nião c ao dever do as vcrhcrar como incre-
cem.

O execrável movimento veiu pôr á prova
essa feição do meu programma. Seja. San-
grenta foi a luta; gravíssimas são as conse-
qucncl.ns; severíssima deve ser a repressão.

O que posso e devo nffirmãr; portanto, ú
que. incondicionalmente, empenho minha
intclligòncin, meu braço o minha vida no in-
legro e fiel cumprimento da missão gover-
nativa que mo foi confiada, quaesquer que
sejam suas contingências;

Permllti, senhores congressistas, que sole-
miiéinchtc reitere, jicranlc vós. o compro-
iiiisso dc bem servir os ihagnos desi inos ilo
S. Paulo e dâ Republica.

São Paulo, 12 dc agosto de ÍÍI2-1.
CARLOS DE CAMPOS

Picsiilente do Eslado,"

dt,
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Faieni aunoi miinntiÃi
«r0,.mr'í!!''i"'fi,,e •\|,"'.m'" &»«¦»»• «,„«„ do
m,'i... ' ,•íí1 •M"1' C?v»»»-l eoroiiol JofluAntônio Cnldrirn Uailoi) ü. Maria Au«
íi,!?1",ÍS?¥i,t',ril l''ibi.i-i, IM...-.I dn Sr. Tar-
ç 

in iibiAu. lUii.Kl.iiiti.; ç. nuMiliin Arlhur,8ontt„í,Vr l,m"'lKMes Uarw' «««'
—-— 1'iisom otmni bojei
o Sr, Dr. Alberto Couto Fernandesi I).Oiilimiiir Ayrcs I-ci-huiiiIcn, rapou dn Dr.Jonatlias ^ernanilci, udvngado no foro des-lii «ai» larei elo S. Paulo; Sr. (.yiondro

. . * l-tabon, eommerefanto dc missa
—— ['assa, hoje, o anniversario natiili-elo da hxiiin. Sra. I), .Maria Augusta lluyHitriiiiMi, viuva do conselholro lluv Barbosa.« ¦ l-cz nnnos, honloni, o Dr,'Waldemaruiritsn. clinico ne^lu ctipilut

CASAMENTOS
O Si Cario, (|fl silva Costa, dn cnmmer-uo ae«« nroça; contratou caianwirto com aseniiorlla .Maria da Olaria Caruso. sobrinha

entes, o Dr. Waldemar Caruso, clinico~~ .Na .V Pretória Cível rrulisuu-se,nontem, o enlace matrimonial do Sr. Ataul-Plio de Paiva Itodrlgiios, fitncclonarlo dnsloiegi-iipbo», com o senhorita líurldlce daCn» Moreira, filha dn viuva I). Maria dal.rnz .Moreira. Pai-.iii.viiiphnrom os actosino civlJL o I- tenente João dc Freitas cMme. Condida Moreira da Silva, c, nn reli-lüoso, qm. sc realisou un residência da pro-Ronitorn da noiva, A run Santa Luiza nu-mera .10, o Sr. Manoel Castello Branco e SUSI-.sinn. esposa.
VIAJANTES

Acompanhado d< sua Etnia, família, em-narcou hontem para Lambary, onde nerma-neeerfi um mez, o Sr. Octavio Ferreira .Vo-vai, direclor secretario da Companhia dehegiiroí Lniao Omniercial dns varejistas,CONCERTOS
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•W^ffl^P' dos dores agudas

ff^****\jJ^oceasionadas mia*{**W%, fato <*'
WMpeumafístno gottoso.- tom sem perda de [empo

COMPRIMIDOS

^SCHEMNG?'

FEZ O LAÇO, MET-
TEU O PESCOÇO E

APERTOU!...
Quando a Assislcncla che-

gou, o homem jd cs-
lava bom...

¦Para o Dnmarlo Sousa Mentira a mortest-rlii Iflhvj um alllvln... Mas o mysterionlorrorlMva-o, Comtudo, quis espciiiicnlar.Fui iiiMiii, uiiuta diividnsn, que o homem II-nm o seu ciiitn, fi-/. um lavo a iiietteu-o no
POKOíp. Conifv-ou a puxal-o pela «xtrrml-ilude, levemente, apertando aos poucos a la-
l-adii, ale que sentiu dores. Kntilo, prt«-se a
nril.il'. ili-M*|ri'.id;iiiu-nle, (ittrainilo «O SCU
qiiorln ns demais moradores da casa.

ImpivssinniidoH com n cor rAxa do Da-
ina/in, que queria falar e min podia, fixerain
chegar au lm-..! uma ambuliiiiela da Assis-
teuci. Quando esta comiiarecru, porém, n
Damiufn, quo tem 37 annos, e operarlo a
resido á rua S. Clirlstovão n. IM. ji catava
bom, não apresentando IcsAo alguma. Ape-
nns, pnicurava descrever ás pessoas que o
rodeavam os quadros tclrlcos da morto porenforcamento,,,
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tem o pruer ile participar a sua distineta eliontclla qne reoo.

beu da Europa boto o rloo sortimonto do MODELOS dB VESTIDOS,

TECIDOS, e muitos outros artigos próprios para a Estação.

Rua do Ouvidor 128

m UntnêvTi

^o snliio de concertos dn Instituto Nado-nal dc Musica, reallsa-se nn próxima nuar-la-feiro, as ,'t limas, uma aiiiliYno de [dano,do curso superior, do.s alumnos da Escolade Musica Figueiredo Roxo, com entradatranca,
ENFERMOS

\*2E^^ | HEMORRHOIDAS
SEM OPKIUÇXO

DR. HAUL PITANGA SANTOS
Ua Faculdade dc Medicina

Cons. Passeio. iíií—sob, dc l in 6I*
m"*****"*a**>^m****^*****u«3***>n*imt)4M*wt)4M

SO' MEIAS
W. BBx. podom comprnr no Ec|cn das Mciab^^t- I

120 - RUA URUGUAYANA - 120 >& Í
(Entro Iloiario e Iluenos Aires) W i
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Aledlio Clriirnlca de Doenças
(.'¦dona, Iterlum • Anua

Tratamento especial indolor das

los
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Grande propriedade com 3 frentes
CAMPO DE S. CHRtSTOVAO, PRAÇA DA ICREJINHA E RVA ÜAICRK*

UNHA ONDE TEM ON.9.
UJlIo, amanha, 4a 4 1|2 hora*, pelo leiloeiro PALLADIO.,
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CURA DA
{"H"ltW

!iM..imi'

'-.
SANATÓRIO DB PAI.MYRA (Min»» Ccr»*«> — Altitude !KtO nichos. Kdif.VIose rc«|. Q
men modelado» prio-i melhores sanatórios dn Suissa. Tratamento liyslcno-dietetlco. 5
Curas de repouso, de nr, dc engorda (Mastiiur), etc. Direclor Rerenta c medico resi- i
dente: Dr. Alberto Cavalcanti, com mais do 10 annos de pratica nos Sanntorlos dr fi
Suissa e Allcmanlia, Enfermeiros c enfermeiras especialistas. Hotel dc 1* ordeuu |

nico do «sniiie,

Está gravemente enfermo em S. Paulo,onde dirige o '2" districto dn trafego da Cen-trai do urasil. () cugenbciro Dr. José l-'cr-raz de Vasconceilos.
IflSSAS

O nosso collega de imprensa Sr. PauloClrto nczcrrii dc Freitas manda celebrar,amanha, sexto mez do passamento de suaesposa, T). Carmelita Antunes dc Freitas,um officio de iiufft-agio reliitioso. nn egreiacc S. Fr,'itici::eo dc Paula, ás !• horas.
—««•»*»—«-

A' LA GARÇONWE
SaliSo Mcruzzi, especialidade era cortes docabellos :i Ia gar( ia e á injíleza, gabinetesespeçlaes para senhoras, ereanças c inanicnre,

Rosário, i:i'-', próximo à Avenida. Tel. N. S8G.

HAUTE C0UTURE
Modelo» dc I':iris. Os menores preços. Robea<I".i|)rís midi. Lingerio. Gonçalves Dias 19Te!. C. .Ió(i5. SlAltCELLE PER1UEK.

-?—««.

GUARANÁ" - Mies
Km fruta, em bastões e em p6. Deposito ge.¦i do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ*,•lí-.L. N*. 1215

nHUni uns

r-r- *fT^"\ M*
;" ~£\T"tt§!

i ***j| jL. a

bife

TJltimas novidades em chapéos
OUVIDOR, 149-1°

Por cima da Lciteria Palmyra

Wmes3&

LSjW^m^, 
f\ BOX! o sport viril por éxcellencia! Mas quo
y vigor muscular, que resistência A dôr phy-nica c ao cansaço büo neceqsarios! Nada ha quetento conlribua psra o desenvolvimento snaximodesta,? condiçncn indispensáveis como o uaodiário da deiicicGíi Aveia

Quaker Oate
8 O aumento preferido pslosborsurae¦thItteS,éo mundo Inteiro, poique fortalaca oa ornsculoe,

•nriqusce o sunpiia e proporciona ao organismo
• máxima resistência i fadiga.

Poesúe, ainda, a vantagem <t« ser duas vens
mala nutritivo qus a carno e tres veies mais qu*oarro», sendo de mais fácil digestão que qualqueroutro allmentol

NÃO VENDA SUA JÓIA!
VA EMPENHAL-A A CASA

JOSE CAHEN
EMPRESTA O VALOR REAL

RUA SILVA JARDIM, 7
| Pbone Ç. 222,1 — Junto no Kio Hotel¦MOU

******
DR. FELINTO COIMBRA

do Hospital Evnnifclico, rx-asslstcnto dos ser»
viços dos Pròfsi Krause, lüer e Hetzncr, de
Ucrliin, de volta du Allenianba, abriu seu
consultório A rua Canuiut? u. 9, das 14 ás IC,
no Hospital livnnffelico ilas S As 13. Plinne
Villa 22151; Cirurgia geral; nervosa, partosvias urinaria:; c moléstias das senhoras.*****

scld» Barbosa, inspr.-tnr geral da Propliylaxla da Tubertulo-
iso ao Sanatório do Pnlniyra, abi p.-1-.sou dous dias e deixou

vi !.'.iiil... n tiM.ili.t.i inii-m- ,u !

O Hs:no. Sr. Dr. Pia
se, rbeK.-mdo de iinprovi.,,, .,,,.,„
consignada no livro dos visitantes a seguinte impressão."U tratamento da tuberculose, ijuo a pôde curar c <|iio está provado epie u cur»
t o tratamento liygicno-dictetieo. IC-.sc i' o Irntaniciito quo se appttca n

accordo com ós princípios seientificos
sob a d ire .-'.'no conípctcnto do Ur. Alberto Cavalcanti

do Palniyra, o se appllcd d.
a grandes sanatórios europeus"- 

do Albuquerque.
Palmyra, I do março de 1021. — (Assignado) Hr. J. Plácido Ilnrbosa."
Informações no Hio: Tcl. Norte 12.'i!>.

> ««il*ifv,in!iiiiii!tiiMiii*;r1fti,,iii'Bi«iMiiiti|!tiiiuiiíiiiiiit'i>ii:ni,tt|tf!i:iiiii'i'iiti';itiiiitiiitii!ii!

S-iuatoriu
prática do'

;iittiiiiiiiimriiiiiMMtnnnn
*******

ininniniiitiiiii'iii!itiiintittiii:iii'ii,i

» / S\**-à -fl ****. t\*«AAJlrtC« A *V1ATT

(LKIt.ODIRO)' Vende prédios e moveis
VV v W V%* W W V ;. •;..;—;. -I—J- -Í--I» -I*-I-^~'." "!•.:.•!•<••:"!••!•

'kr&a
..... ,-^»ffl»^_.. _ i

,tes

-^•^rr—^-^—— i i

11.YDJIAlltt O N J:ií li LIOU
A melhor injeeção mcrcnrlal no tratamento

de Sypldlls, lifflcncia c ausência absoluta dc
dôr attestadas por mais du 2.000 clínicos,
dentro os quites òs notáveis Profs. Austrc-
gesilo, Abreu l-'laIbo, Hocha Vaz, Henrique
Itoso, lal. Mngnlbiics, etc., etc. Vende: Jto-
dolplio Hess & Cia., 7 Setembro, 03.

***** i

BLEiNORRHAGIA 2£r
radical, das ;t ás ii. Largo da Carioca, 15. Tcl;
C. 312S. Dr. JOUGI? A. FRANCO -- Assis-
tente do Instituto Oswaldo Cruz.

600 CONTOS!...
De jóias adquiridas pela metade do seu

valor, estão sendo vendidas pela Joalhcria
Tliesouro do Castello na mesma propoição
que as adquiriu. Vejam alguns prcjòsi rclo-
gio dc ouro pulso it 7.'i^, relógios Oiuega des-
do 8."i?, cruzes de Platina desde 220.?, ahncis
eom brlllinutes desde 1505, bichas de plali-na c brilhantes desde '.'20:'. Uruguayana 0.

*****

Mme. LINA
ãlAPIiOS

Participa a rua distineta clientela que um
dou o seu atelier para Avenida Hio Rraur

1 l2-sob„ aonde encontrará üm lindo ^or:-
mento dc fiiriiins, polbiis, sedas, ele.. Prci i
convidativos, Tcl. C, TiOiiS.

a?
Casa Forte
fres desde 12?5

****»• i-

rua do llosario 57 T. N. 101,
aberta das '.) ás 17 b. aluga eo-
. por .'I mezes on -lO-j paiiuo.

¦ *****

Ilj —

BELLO PRÉDIO NA MUDA DA
TIJUCA A PRESTAÇÕES

A' rua Medeiros Pássaro n. 07. Preço 70
contos. 20 !>[• de entrada c o restante pnr
1-K'io de presi ações a longo prazo. Tratar áAvenida Hio Dranco n. -IK — loja.

ROSALINA PAKA T0SSB
***tÍ*&3t**--lm

ÇOliÜEíjüCHl/

Í'8Bi|2

V.MAUÉS—esmagado por COMPKESSAOÍ
,;r,,,c,?..p,r-ocesso q,le ík:í Pô INTEGRAL E1'UIÍO! Frasco grande G.?5, — 4íj e '2i}8 —
Sua S. José 23.
*wm£swmmi&mii

llli
Em todas as cores

E lindos padrões em

PES e Jersey ^L
Preços da fabrica

R. Gonçalves Dias, 13-1° andar
Tel. C. 3997

lâQQOB&HHEHIHKk:

CUTIS-CLOTI
Injecções tônicas npprovadas pela SaudcPublica n. 1674. Hejiivenescer tonificando

nutrem o tecido gorduroso. Rugas no rostoseios plácidos dcsnpparecem no mesmo mo-mento da applièaçãó. Emmagréccr, garanti-mos. 600 grammas diárias. Hua da Carioca¦10, 2» andar. (Elevador). wuiocu,

l-eilao

Dr. Fernando Vaz J:ir"!'1!ií,\,i0.!l-„t!í
, ,,, i>. I-co.dc Assis. Ci-rurgía ger.il. Diagnostico c Iralanr. cirurgi.cn dos; nffccsões do estômago, intestinos .-rins biljiircs. Utero, ovados, urelbra, bexigab rins. Tratf.de cancèr.Iieinorrlingiàsíluino.

res rio utero o da bexiga pelo railiuin. ,i=.scmblea 27. Itcs. C. IJoinfini t;ii8. T. V l'''»'l

DE —

PATENTE 
N« 10341 

y^

Í'["" "' 

^Jr-ír^iioK.
****tmm***té*m im MJMUiiãwtãWgSiifcaBBM m

IP "—Bí
U Sofá Privilegiado paru H 4

exames médicos. 0 f
Preço, 130Ç00O. f

—*>$&*$*<*—«
Tcáo mashusado por um auto

Um auto atropelou, Jioje, na rua Viscondede Itnmnraty, esquina da de S. FranciscoAavier, o empresado do commercio SimâoVieira Coelho, de 20 annos e residente A ruaUomfim n. 103, ficando o mesmo ferido emvarias partes do corpo.
Simão leve os soecorros de urgência do

posto dn Assistência da praça da Republicao a policia do H>° districto, .snbcdora dooceorrido polo respectivo boletim medico,.registou o facto.

Adoptado com exito em todos os hospitaes
e clinicas médicas.

Para o interior, fabricam-se de demarmar.Exclusivo da Casa de Moveis c TapeçariasA. F. COSTA
27 — RUA DOS ANDUADAS — 27

SANATOSSE p^AoNTc0HSisTfsE
¦ "»

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

iuvida, medo, indiffcrença, tristeza, angus-
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
intestinos. Emprego local e geral de radia-
ções ultrn-violctns de Bach e da suggestão
nelos metbodos mais modernos. Dr. Cunha
C.-uz. R, S. José 61. 3 As 5. Tel. 4025 C

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loçSo "BELLA CôR" c de effeilos ra-
pldtus o maravilhosos contra a easpa, qusdado cabello, etc. Tem a grande vantagem dcnão ser tintura c dar aos cabellos sua cór
primitiva, lentamente, sem queimar ou pre-judicar o conro cabclludo. E' usada e acon-selhada por notáveis mcdlco9, conforme osattestados qno estão sendo publicados."BELLA CÔR" é suavemente perfumada,não tem contraindicações e foi approvada
pela Saúde Publica, tsob n. 2.177.

Encontra-se cm qualquer pharmacia ou
perfumaria do Brasil. -St

¦ ***** ¦

Ricos moveis
— DE —

cslylò Luiz XIV e XV, Piano-pianola
Steck, finíssima tapeçaria, valiosas
pinturas de artistas nacionaes e es-trangeiras, cofre de ferro L. B. <leAlmeida, crystaes, metaes, porceüa-nas, confortável grupo de couro, so-brcsamdo duas elegantes guarniçõesde pao setim com IO peças para dor-mitorio de casal, moderna guarnicãode oleo com 16 peças para salão^dc
jantar.

O CANDIOTA, autorisado, vende-ra, amanhã, ás 4 1|2 horas da tar-ldc, todo o rico mobiliário que guar.nece a confortável residência daRUA MARQVEZ DE ABRANTES
lia *»*4 .

Catalogo, amanha, no "Jornal doLommcrcio".

Bebida e aggressão a arco
dc pipa

Esquecidos do inundo, o ferreiro AdrianoBaptista e o seu amigo Antônio dos Santos
j estiveram, por muito tempo, a beber no lio-
(Icquini da ma Marqucz de Sapuealiy, cs-
quina da de S. Leopoldo, c isso na 

"maior
.cordialidade. A certa altura, porán, as ca-Ixçati já esquentadas, surgiu entre elles, qualquer discórdia tendo o primeiro lançado

I mão dé um arco de pipa ferindo o segundo
tio tboi-ax.

i Terminou a contenda a policia do 5» dis-iricto, que prendeu o aggressor, que tem 28nnnos e reside á rua Senador Euzebio 190,
e fez medicar n victima pela Assistência,
retirando-se n mesma, depois, para a suaresidência, no morro do Pinto.

¦ — 
*** 

¦

IIUER comprnr, vender, concertar ou fazer*6.iotas com seriedade? procure a "Joalhcria
Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 99tC' *f*m—

BANCO DE CREDITO COMMERCIAL
Rua Primeiro de Março, 65

Presidente: Arthur Pinto da;
Rocha

Thesoureiro: Avelino Mesquita!
Gerente: Chaves Almeida

*-mlK*n~.

COMPRA-SE J0IAS
Ouro a »* e 12? a., Platina ãflíl e 70* e„

brilhantes ti 2, 3 e fi contos o Isto.. Jóias
com brilhantes, pi-utarilis antigas, paga-seinnis 50 V ijne outros compradores. Temos
ainda 500 contos paia compras. Joalberia
Thesouro do Castello, Urugunyiuia, U.

SOFFREÍS DOS Ptz
"SAL aaiATA 51 AiU.Jil."

.Vas Drogarias, Plíarmacias e Perfuuuriui~*t*>-
NAlSSERINA —¦ Killa dc uriiin-', inflam:. .

ções dn bexiga e urelbra. fjlciiorragin, n.\
Medicina Katural, á rua Tobias Unrrelo, I1

DUCHAS — BANHOS DS MAP
Applicam-se duchas c baubbs de luz. .'.

gam-»o quartos para banhos rie :uar. Itua li
rão de Klainengu lll. Tcl, ÜIliJl li. Mar

Pivdio no Estàcio de Sá
Vende-se um magnífico; para familia detnitnmento logar alto e saudável em centrode^terreno. Rua Colina n. S9.

¦ *****

^R^lpl^^feg-I

Pianos

iiaiilâ m oiippe
evita-se usando as Pastilhas Gutluracs, qnedesinfectnm a bpeca, a garganta e as vias
respiratórias, portas de entrada dos micro-
bios, Antiseptiens de effeiln seguro e muito
agradáveis ao phladnr. Depósito geral: Dro-
garia Giffoni. Una 1" de Março 17.

Lie. D. N. S. P. ri. 378, ein 28|12;017.

DE. I-IUGO WIDMANN LAEMMERTCirurgia, molentins de jscnhorns, partos 
"

Raios X de profundidade
ConsiiKorio: Run 7 dc Setembro, 1,'I3,

Tel. C. 1776. Chamados no Rio: Tel. Sul 880tiu C. 1771). Res. 11. Jardim Botânico n. 71.

Grande Armazém — Cáss cio Porto
Vende-se Um, solido, moderno, providode. elevadores e cabrea movei com rapiici-

diiric pnra cem mil saccas dc café, á Aveui-
(ia l'.'-.,!lri-,rut-s Alves, n. '2'A:,. Tratã-sc :'i
A\'cnida ili.) Branco n. ¦!;;.

LOTERIA DE S. PAULO
Extracção ás terças e sextas-feiras sob a fia.calisação do governo do Estado

AMANHÃ
20:00O$000

Por 18800
í. AZEVEDO & C., concessionários. S. PAULO

A' venda em toda a parte

EMPRESTIMOS^XTaíSS
te d® Carmo 71 -*f^7GS

SlQUlütUA CAVALCANTI & C.
(Casa bancária sob n fiscalisaçâo do governo)

RHEUMAT1SM0 Tratamento pela
, ,. - dititberiniii (tech-nica de Kpwarscluk, Vienna). Allivio na ]>ri-mcira applicnção c cura com algumas maisDr. Cocio Barccllòs, ex-assisteiite dii Fac deMedi Dns !) ás 11 o das I tis (i. Tel. C 380-1S. José 53.

^_. _^_ „—#tSjx1.Tírrn* _.. _
ttfil Bj tS',I,1ff!\ IH Rft r,i i*Ti fla,<m>I» m n mn»

)U\WIE& OE U&mPi
•INSTITUTO Klllü.TCH- lem11

im ii;n Laboratório ceia!
do c.niiliceído ébimicò Dr. !-:
3"5, Av. ['úo Branco. Tel, "I i;
lioras,...

ob
pnrn tnl
direefào

i' Wet-ricck";
dns 7 ás li.'

Cu

Dc grande ec
huidOres gera ¦
Hun general C.

I íJ VMJb u

o autopianos. Pecam catalo-
gos a H. Ferreira & C. Rua
S. Fr. Xavier, 38S. T. V. 3968.
Grandes pra-jos.

***** •

'I llli i|'|iM ——I
QFIIEinRA Estó tH'le? as snaslOCnnvnH regras são dolorosusl

e irregulares? Tome Cápsulas Scvenkrautl
, (Apiol, gabina, Arruda). App. I). N. S. P.T
| n. 91 ¦ A' venda: R, Uruguayana n. 91.

*•— '

Svnhilis dos 0,hos ~ HENRIQUE curou a"'" syphilis dos olhos, garganta e ou-
vidos com 3 vidros do Lucty] cm 60 dias e
gastou 175000. — OSCAR tomou 20 vidros o
não ficou curado. LUETYL só cm boas phar-macias.

. ***** 

¦ **»a-****»******»***********m****m^—m^—m***m**m*m*irnwnrmi—rrigni  mu i íim—¦¦>hmiimj__MBUOUIBA
llotel Silva, mesa dc primeira ordem, as-seio irreprehcnsivel c água corrente cm to-do.s os quartos. Informações com o Sr Pe-reira Marques, Carioca, õlí. Esperança doUrasil.

¦ *****

Mi-Echimosis Faral
Creme sem cgual, para tirar cravos

espinhas, rugas, signaes de bexiga, sar-'
] das e manchas da pelle.

***** \a----~- ****^^*******************^*^mu*Y**v

VERMES usem ABRÕL
Effeito seguro. Não é tóxico. Nas Phar-macias e Drogarias. Pedidos F. Spino 11Andradas 59 Norte. 2112.

Próximas saídas dos no-
vos e rapidos paquetes:

Pura Europa
"WBBRÀ- ,....., ,, ídeNovembro"V0I!CK" 

 11 de Novembro"SIKitlU VENTANA» „ 16 de Novembro
I'«ra o Sul

:«í];»f • • • ¦ • » 27 d. Outubro
WKsrrt" 

VElsTA!ÍA"- 2» d» OutubroWESER»  9 do jf0vembr0
Ascntes Geraes

HERM. STOLTZ&Cia.
Avon. Kio Branco G6J74

Olha 200 ~ Tclc^rammaa "Nordllny(!"*i

VACCINAS AUT0GENAS
O LABORATÓRIO CLINICO SILVA AHAU-

JO encarrega-se do preparo e colheita domaterial, a domicilio ou no Laboratório, de
qualquer vaccina de Wright prescripto pe-los Srs. clínicos em casos de infecções irf-testinaes, bronco-puhnonares, gcnito-urlna-rias, furunculoses, espinhas no rosto, grip-
pe, coqueluche, erysipela, infecíão nucrne-
ral, pneumonia, etc.
RUA PRIMEIRO DE MARÇO» 13,

1" andar V * '
TELEPHONE NORTE 5303

INHAMÉOL
Heróico Depurâtivo do Sangue
Depura, Purifica e engorda.

<¦

******
SANAGRYPE PARj^SA 

j
Dr. Rolando Monteiro^8 ^"«ariás;Operações, 13. Aires. 58. 1 ás .'I.Ves?'"'.'^».
RESTAURA.NTEr RIO DE JANEIROR"g I-avradio n. 5. AbertoTatu a lTiora.

«i3Í5,.»Af!laId? dei Moraes (Dá 'Máter
nidade). Livre docente da Faculdade. Parto• Gyneco oga mcdico-cirursrica. Carioca 30Trav. Umbelina 13. B. Mar 1815.

*****

****. ' 
****** ,—,Praia de Sãt

Christovâo 5|f
Prédio, Marinhas^

acerescidos ^Leilão, amanhã, áa 4 112 honu
pelo leiloeiro PALLADIO;, 3S

Tosse? Lronchite? ;-
() tônico dos pulmões

flMAHH
N?"f^URANTE - BAK «MIRA MA.CASA DE 1- ORDEM - PRAC* MAÜV

et.^eXn[ea-1?# «^Ü^Wd^to.cwniculc, Vatapá, hacalháo especial, etc~~ » «i—ii^—.. '__

, VIOLINO
«ua"Evm-klnT v'C?,,Çn' Com ca!« « ««0uua L.yqristo da Veiga, 61.

RIVER O calçado que todos devemusar, pela sua commodida-
de e preços, altas novida.
des cm fArmas. Assem,
bléa. 46 — Tel. C. 5477.*****

CASA MARTINS - R. Alfândega 69
Dormitórios, salas de visitas o de jantarPreço de fabrica.

*****mm-*»***---*****»******j*******mÊt**M,amm*m^m^ai*^m

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS
Dr. Egas de Mendonça, consultas das 9 âs10 lioras. Grátis. Rua M. de Sapucahy 314csq. da rua Sr. de Mattozinhos.

MEIA 'ÁGUIA"
PARA SKWHORAS inSSOnrtE' O nESTIXHOl." -- RúA gETE? 1!191

innitwa V
Caia "í

mara, 'i\'
n-r.íilliilaili'. Dislri-
l'TONI AUIABA"

Tcl. Norte 1009.
MASSAGISTA inglèza/, çlip

destróe cabellos nó ro-ito, radiciiliiieiíl
,!òr ..' cicntrla. QuiinuVlti n, 79, sobra,
quilia do Ouvidor..

A PORTINHOLÃ" DO At^
TO APANHOU O GUAR-

BA-CHAVES
vTá estava na hora de começar o especia-cujo, no llieo ro S; Pedro, li ncísa 

'becai
siao chegou, ali, o auto pitrlicuíài- n. tln,'!"irigiclo pelo "Èhanffeur" UáiiedJütb dé Oli

A nTE3 LONDON TAILORSAvenidu Rio Uraneo, 142, a» and. (ele-km» íevodor)

BRINQUEDOS
Castro & Waldemar Praça 15 de Novembro Ai

COFRES
Vendem-se por preços reduzidíssimos osafamadps cofres M. AV. americanos, mareif, registada; garantidos, güíirdã fiel de seus «I,-,

j pimentos c valores_ contra o fogo e roubov
;f.oiiprem hoje: nao esperem. Idia Tlicóphllo Ottoni n. 10.",. J,,u)-

^foíl^^^l1!-*;;-?'::^^ ¦..•..Pn,!::,-.„. Sr. llcrmc„(.:iIdo dos Símios', fcspecinllstas cm doenças <!„s olhís o,-¦-.k^.ii.^ i.otio i- pessoas da mi.i r.nmilln >......:  lios. nariz c enriraiiln: f'...,...,!.„, .,_'..'

" ¦ l«fc—<— ..._

UVOLHOtf)
/ lf~ s^
II Ma-

rfcsapiiarece a o ¦' olhos doentes dei-xanüo olhoi claros'e lirilhantes de
.perfeita saúde.

Kçnliuns olhosestão (Jemasiado
vêrmcltios, doloro-
sos. inchados, can.ündos ou enfraquecidos
livrara os seus olhos dc .„,„„ „,,,.„.
ti,,",r»iií.V. ' L'ln ai!™te Purificador,.o delicado e ao mesmo tempo tüè
Sta^^s.1'"0'"0 Uí »' •"">» -

jiovamns o que dizemos cora o pri.mtlro frasco ou devolvemos o custodo mesmo, GtOSSOP & Cia.. Kio
plíarmacias, drogarias, etc, ¦ ¦

forniíi rápida

.!****.' »-

oninda,
sem

CAMPESTKE
Amanhã, no almoço: especial salada

garoupa; colossal vatapá á bahi.inn, neidas :, portugiiezi,,. hacalbáo a CainneslOurives, At. lei, .Sorte 3(iG(j.

o c pessoas dã su.i f.iuiilin- Ajipessad.i: -nutito iintes. do vclik-ulo parar, o Sr. Lobl
( ibri.ii ii pnrlinlioltt, Indo esfia colher ,. Kt,ãf-. <la chaves dn Light, Lconegitlc José dos-Sàú-I tus, que eslava parado ali.

] 
'Vçridò..;iins pernas, Santos foi soecorrido

J.pcla Assistência; A policia do 1" distritoregistou n oecorrencia.

I-specialislãs em doenças dos f,ntn5, 0 .,dos, nariz e^urga.litii. Consultas ,1o l"sVSl Assembléa,. 00. '* •'

AUUQA-SÉ'
o miiffnlfico prédio da rua dos Oilk n crcom ?, salas. 0 quartos, 2 quarto, -,•.', ?' '
liados e demais depen iniás 'r'.tnfi,',.ll|"'t'"'Paysatiilú n. 102; 'r" ,u a r,l:i

$*M®*-m*mHotel E. Pedro - Corrâas I
Seguiuln parada odeoále do Petropoíls H
rr . lelephoiie n. 9
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tó COLÔNIAS ITALIANA!
NO SUL DO PAÍZ

im,. exci.i-HSo «io cônsul dst
linlln <•*.) Porto Àlèfci'o

PORTO Al.''GIU'.. V.l (,V. A.i — O i**-|"l).
Italiano il-Ui i-upll*i| lei uma ,-scii.-.."ui uií
á ríilnd* du 8anlu Murln.

('Íi.«."-ml;> » colônia "Silveira Miirllu*»". !«•-
t,< .ii|ii.llo rõ|ifo."iilniile d» (tíilia f.slivn w-

npçAo por parlo dn "Sooíctn Italiana Umbur*
i.i i «¦ «Io Indo, im .lcmcnlos lliillniioa c
I.(, .jkirnti.

d Dr. Nlcola Turli tomando a palavra, cv
liiicnu us fins d.i ml.ião iln Sr. emiMil iln
I-otln. .ontio est. i-in M't'.ul'!i saudado por
»i.i dou prcMuloi. 11 liomonageodo ndrodc*
.nt, em eloqüente dl.ciino, Rccuutuando quo*4ra A colônia "Silveira Marlins", afim dc
conhecer oi k.us interesses «¦ •,•« da pnlriu
italiana, o tialiir das medidas tendentes no
:,,;i bem ctiti.r. Aconselhou os seus compa-
triola. a serem laboriosos ,- a conservarem
uni ylvo iiiiuii' pcln pátria ilo nrlRCiu, nmnn-
i'i com fervor a pátria dc ndoncftoi pois mio
trabalhar e prosperai' «'• n melhor maneira
ii,. honrar Aquella. Salientou quo ns fillios
¦I, Itália nm- laliulam o vivem nesta terra
«onillluom ,< melhor traço dc união entre
.« It.dia c n ui.-i-.il.

1 dou npín «i Or. .Tnllo llozano, intcmlon-
!t municipal, que prnm.ltcu so interessai* po*-. colônia, A «piai estava ligado por laços
»1* sangue, nos limites das possibilidades do
município,

A' noite fal nfferecldt. ao cônsul llaliniui
t .*¦ Mia comitiva um banquete. O elemento
Italiano promoveu-lhe lambem uma ntanl.es*
t.tçâo popular, na qual participaram o clero,
•eliegins e familias italianas «• brasileiras.
i)r,*u o Dr. Octavio Abreu saudando o cou-
.nl e o intendente municipal.

Lofio npiis chegou um portador com o nvi-
o At que o elemento italiano de S. Fran-

cisco, nn ;¦" distrieto, do Cachoeira, aguarda*
,_ a visita do cônsul. Km seguiria dirigiu*

* .o homenageado o Dr. Sylvio Scopcl, sub-
intendente do distrieto, nenmpanbado por
Tinia commissão, convldando-o n visitar
nqncllc niicleo rnlnnini. O reprcscnlanto dn
lliilia, alterando então «i nen programma do
excursão, ncccdeti no convite seguindo para
S. Francisco.
mm i rn. -O». , .i .i .

1AIS UM "RAID" DE
AUTOMÓVEL •

Vao b.v tâninâoltm dò Por-
ío Àlogi-o n No Vi. York

1'OIITO \l.,',fltl', »;» (,\. A.) - (U .'ir**..H.oliii.i l',,iiimini, latia Carajalu 1'nyel «íl}** Atttmluijii lenllsariln nm "ralil" nutri,mnwllsllct* di-,!» cipltnl « Nova Vorli. Us-les illstlneln.i -'rnldiiiêíi-- llvérnm u gentil'.*-xa in nns mostrai' nm nümui qu,* prepara.iam para ni Indloacfn.K ciiimletns sobro upercurso que vAn tentar rnkcr,.««¦lli, figuram Imilininçil.i lin-nci-ldas pnrprovocli-iH priirc.iiiiivi «le grngraphln <¦ cos*mngrapliln, comi) lamhcm nomes Ae firmasImportantes, eominerelncs cerni Industriaes,quo U*m auxiliado no niitlticlo.o "raid".
* —*^C Íl-*--*--. ¦¦¦' ——i—mm——m\

A NMTft — Qulnln-rclrn, L>:. tle Outubro (lo 1024
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Dentro do respeito ao seu próximo
A clinica é a pratie

Abreu
a aííirma
Piallio

o professor
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NOVO PROMOTOR PUBLICO EM
S. PAULO

S. PAULO. 2*! (A. A.) - .'oi nomeado
promotor publico da comarca de Agudos o
Dr. Anlonio Vergueiro (iiiimarães.

á~t__m_t____s___i _tJ__ssBB_m_m

\':' desdo esta épopa que a cann «1_
rotipaa ili- liiiniio ifn

H. SETE SETEMBRO 52
iff«*r«*cc oos scus coiisuiuiilorcs as
garantias tle mui c&pccial.dailc, como
Hfjaru zcphyrca, tiit-oliiu--, roui*n8
Je cama c mesa, camisarta c roupas
braucaa parn scnlioras,

_. «—^m

Vi^Af/. í̂ftk
Porto Alegre alarmada por um

grande incêndio
POItTO ALEGRE, (A. A.) -- Assumiu¦-andes proporções o incêndio «pie se vci-i-

ficou no amplo prédio onde eslã insinuada
a séiie da Sociedade Lcopoldina, O fo-;o teve¦uieii) no sotão, daiunificaudo esta peca, que
servia de moradia n viuva Elisa Strcffc. Xa
osçaslão em que esla senhora procurava sal--.ar-sc com seus fillios, foi ligeiramente
".ncimada pelo fogo, nas mãos e nos braços.
O alarma do sinistro foi dado pelo inspe-
¦ ior Acrysio Vieira. Km segúidni compare-
oen o Corpo de Bombeiros, quando já o fogo
dominava a parte superior do edificio, pnn-
õo cm perigo os vizinhos. Pouco lempo de-
,;ois, entrava cm declínio, isoiando-so por
completo os prédios contíguos ao da Leo-
poldinn.

riT-t-:"!~\í\
Mobcliarios e in-

síaUações dp
Escrêptorios

para :
Pi-ofiGsionaea
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
J. PALEHMO & C.
211 — SETE DE
SETEMBRO - 211
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TIJUCA ,
RVA BOM PASTOR, 132

Vende-se este magnífico prédio,
para familia de tratamento, com
'-rande quintal, em leilão, amanhã,
dia 24, ás 4 1|2 horas, pelo JÚLIO.•mmm- ¦-

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCOlíRO GRATUITO
Qncm está emagrecendo e fraco do peilo

procure os Dispensai-los dn Liga (Barão dc
K. Gonçalo n. 5. e Avenida Pedro II n. 138).
Ko não puder freqüentar os 1'ispensarios, será
soccorrldc cm casa (teleplione norte 3930 do
il horas ás 2 horas). Medico, remédios, in-
ííc-ücs e leite grátis.

Mais um credito aberto pelo governo
de São Paulo

S. PAULO, 23 (A. A.) — O Dr. Carlos
de Campos, presidente do listado, assignou
um decreto abrindo o credito especial de
300 contos dc réis A Secretaria da Agricul-
tura, afim da mesma oocorrer a despesas
relacionadas com o movimento sedicioso de
julho.

t**í TODAS AS LIVRARIAS
A JORNADA REVISIONISTA

os rumos, as idéas, o ambiente.
(ESTUDO CRITICO DA CONSTITUIÇÃO)

OURA PREMIADA.¦ mmm 
Visita do governador de Alagoas

á estação te.egraphica
de Penedo

PENEDO (Alagoas), 23 (Serviço especial
da A NOITE) — Regressando do Plassalius-
(¦•}, o governador Costa Rego e os mem-
bros de sua comitiva visitaram a estação
tclegraphica local, onde o respectivo chefe,
5r. .lacyoba Cavalcante, proferiu um dis-
curso dc saudação, que foi muito applaudi-
«io^

Disse o orador que, cm seu nome e no dc
seus companheiros do trabalho, agradecia
aquella visita, que vinha fazer com rpio nu-
i-mentassem as sympalhins d,e que já gosa-vava o governador e nascessem outras pe-Jos «pio o acompanhavam. Era da natureza
da sua profissão julgar os homens por seus
tèlçgrammas. Não faltava ao seu devei- «lc
lelegrapliistii, nffirmnndo que os tclegrnm-
mas do Sr. governador diziam muito bem
do scu caracter, de sua energia, que se
«-jualavam á aita missão dos destinos so-
ciaes do povo alagoano.

Referiu-se à veneração votada a S. Ex.
por todos os penedenses c terminou erguen-
do,a taça em uni brinde A prosperidade tle
Alagoas e ú felicidade de seus dirigentes e
uaturaes.

Falou após o Dr. Costa Rego, que come-
çou affirmando respeitar a luta dos tele-
yraphistas, que tinham o dom de devassar
as almas. No seu caso, porém, acci-cseen-
lou, cllcs não o encontrariam nunca despre-
venido, visto o seu grande cuidado em fn-
ner telegrammas, antes do entregal-os ú oh-
s.rvação incógnita, mas vigilante, dos nia-
uipuladores dos sentimentos alheios, que
taes são os telcgraphistas. Elogiou S. Ex.
a acção do Sr. .Tacyoha e seus auxiliares,
durante os ultimos acontecimentos havidos
«m Sergipe, concluindo por saudar os tele-•'raphistas de Penedo c suas respectivas fa-
inilias.

No livro competente, o governador dei-•¦tou exarada a impressão que tivera da vi-
«ita á estação desta cidade, tendo tambem
tclcgraphado em tal sentido ao director dos"Clcgraphos.

1Jjò
m~» a\

QTÍIO
Ul

Vende-se o prédio á rua Francis*
co liamos ri. 3, com 2 salas, 2 quar*
tos, cm leilão, amanhã, ás 5 horas,

j cm frente ao mesmo, pelo leiloeiro
JLLIO. ¦ m*m> •
ELEVADOS OS VENCIMENTOS DO

I FVNCCIÒNÀLISMÓ DOS COR.
REIOS E TELEGRAPHOS DE

PORTUGAL
T.ISROA, 23 (U. 1'.) —o "Diário" pu-hliea hoje um decreto elevando os venci-

mentos do funcciomilismo dos correios e
telegraplios.

AMOR VENCIDO
Lindo romance de Hugo Wnst por 2$000.

A' venda nas Livrarias FRANCISCO AL-
VES, BRAZ LAURIA. ODEON. AZEVEDO o
no deposito !\ rua do Carmo, 33, 1".

< «a.*»—» ___

tyL&í£^_W* Sí DOS
^r>,3«^>0 »MPAHETAES

»*¦¦'*-¦ '¦¦' +~miato.üi_- i

Desapropriação
Nova edição do livro do Dr. Solidonio Lei-

fe, augmentada, posta de accordo com o Co-
digo Civil e seguida da jurisprudência cm or-
riem alphnnetica, 108000. na livraria J. Leite.
« rua Tobias Barreto (quasi canto de Viscon-
dc do Rio Branco.

•mmm
DR.
'"amara, 19, das 2 ás 4.

fi fí Fl O Y Medico-opcra-vs *»_- U \J x dor> General

ASSIGNADO O TRATADO DE NA-
VEGAÇÃO ENTRE A ITÁLIA E A

FINLÂNDIA
HOMA, 2.') (II. P.) — Foi assignado bon-

tem nesta capital um tratado de commer-
<iu e navegaçãd entre a Itália u a Finlândia.

UMA PEREGRINAÇÃO HÚNGARA
A SAN SEBASTIAN

SAN SEBASTIAN, 2il (U. Pi) — Chegou,
hontem, a esta cidade um peregrinação
húngara, presidida pelo bispo tle liuclapcst,
composta de funecionarios e generaes, «pie
apresentaram cumprimentos A cx-imperalriz
Zitft e príncipes seus filhos.

O SUPER SAliONETE

0 L I V A N .
N. 1

E' do perfume delicioso, suave e «.aradonro
A' venda cm toda parte

——•se»—.-
Inaugurou-se a luz electri-

ca no distrieto de Arcos
FORMIGA (Minas), 22 (Serviço especial

ila A NOITE.) — No distrieto de Arcos, foi
inaugurada, com pleno êxito, a nova instai-
lação de luz electrica, dc propriedade da
empresa Jovino Rocha & Cia., Limitada.

Assistiu á cerimonia, que foi abrilhantada
por duas bandas de musica, um grande nu-
mero dc pessoas entre as quacs, muitas fa-
niilins da sociedade local. Depois da inau-
g\iração, realisou-sc íim grande banquete'
em qiie .oinnraírt parte mais de cem convida-
dos, residentes naquclle distrieto e em va-
rios' outros pontos.

Falaram, além de outros oradores, o Sr.
Ciovis Couto, cin nome dos beneficiados pelo
melhoramento, e o Dr. Rpdolpho Faria Pc-
rcira. por parle dn empresa concessionária
Seguiram-se a essa cerimonia dois grandes
bailes, um realisado na residência do co-
ronel .loão Jovino, cuja família dispensou
innumerns gentilezas a todos os presentes.

E' grande a satisfação reinante cin Arcos,
¦iiide, breve, vão ser montadas varias indus-
triaa.

Noticiando, lionlem, a InaiiguraçAo d„s
novos jei-ilcoH ilo clinica upliialmoioiilca'liii* a lacii ilude do Medicina i!iaul.ui ii"
Hospital ila .Miiln ('.ina ilo Mlsericirdli,
lefurliido-iHis ao illtjciirin enl.í,, piiiiVrldu
jicln professor Abreu 1'lallio, alliiillmos .»
suns nji.orvaçiloH ivlallvas ao rusino me-difii. Coiislderaiidd a iinporlnncla de tal
loMiuipio, u,i iiiomentn quu Irnu.eoiw, «.-
lumpuinns, a seguir, iliiiln vauin d., niitnr,
0h eonc-illos «obre essa lliese, eiiiittldos poraijuollu |ii,,fessiir:— o mais palpitante assuuipto da nossa
aetualidade mediou ,'< a refurmil dn ensino
medico, o eom elle .-, ercaçno dos liospltaes do
clinicas c, quanlo a calos, lllngucill muis iil i-
ga, un ponto ile que ni min não possuímos ln,-,-
pitada «pie «'."listi-ni iilhurcs, cam ns es-
cclloncias que delles ilccanlam in,l„s ns vi-
tltantot. lia veremos do lel-os. Mas ali lá.
est,; henomcrlto hospital da Santa Cas» ila
Misericórdia, n «piem o ensino medico
tanto deve, lia di* continuai* a acumular a
gratidão, _» reconhecimento, n s*,-u.pntUlu,
n veneração dc quantas gerações médicas
nor a ; ,i piissarani u nindn passarão a cs-
tildar v aprender.

Todos nós temos dito lionilas cousas, e
louváveis e úteis em relação au ensino. To*
dos estamos unanimados «• postos de nc-
còrdo no que são as nossas necessidades.
Eu tnmlicm tenho derramado palavras ã
rorin dcslo Ihcma Mas. ,'• para ilese.inr que>..| i> menos
adornos. Verificada & possibilidade de pra-

..... m(.i il. Cl iil4 -í
niuncúo. Esla eiilvniliilo que mu r«>purlo
aqui Ilo que. é dever direto e iminedialu do
professor, «¦ quanto dellc cxcltisiviimente
depende. Mas-, somos diversos faclnres n«>
produeto do ensino, o problema se laconi-
sarin nestas expressões: O professor, dl-
gnlficndn c prestigiado na sua cadeira pc-
los seus títulos e pelos seus furos, no seu
vigor physlco e mental, cercado de auxi-
liares competentes, feitos á sua viragcm c
semelhança, lendo á mão an.plos recur-
sos, agindo cm meio apropriado, vale-se do"doente" nara "ti-ansníittir" no scu alu-
nino aqui lio que 

' ,j ohjecto da sua cariei-
ra. O alumno «* o "receptor". Tudo devera,
pois, andar afinado. Dou por entendido
que o mestre, que passou pelos crlvòs «la
peneira, deve ser proficiente, Mas, nem
tudo ú obra do professor. Elle deve poder
contar com os "auxiliares" do seu ensino.
Deve ter n ampla liberdade, a autonomia
da cscollia, para feril-os pelo seu diapasão,
du modo a oi,ler um lnriu homogêneo ,.-
efficiente na acção de ensinar. O doente
é o elemento que em liypotheso alguma po-dcrln faltar, c em toda a variedade, na
multiplicidade c abundância da patliologla,c cm todas as edades, e nn dos tlóús sexos,
e cm todas as «.poças. 0 estudauto ha de
estar cm condição, peln preparo c cultivo
da sua mentalidade, i!e porier "receber"
proveitosamente c íililnicute tudo quanto
o professor o seus auxiliares lhe mluls-
traiu, dada a missão de tão grande traus-
cendencia social, «iuc ó a medicina, com
a qual tão de envolta estão as leis da hon-
ra, da probidade, do decoro, e onde mais
se fazem sentir os sentimentos, „ caracter
do próprio homem; Por aqui ou por ali,
de qualquer modo, carinhosamente, devo-
ladaniente, interessadameute, cumpre «pie
o onsiuo seja aproveitável c aprovei tudo.

Vejamos se me pude pôr ile nccôrdo na
atica com «s minhas idúns em theoria.

ae, pois, a obra sujeita á critica judicio-sa e imparcial dos competentes. OproTes-
sor, mais do que ninguém, precisa juntará palavra a acção, germinar a sua sabedd-
ria com a sua eloqüência. Elle diz: — Se-
nhores, é mister prompta diligencia na
execução dos remédiosI E mostra que os
tem á mão. puni todas as necessidades.
Para isto, interfere em pessoa no grossoc no miúdo da obra, iinmisciic-se iniperli-
neiitemente cm tudo, olha pnr tudo o puraIodos, estimula, incita, provo e prove. Os
doentes são a matéria prima. Cada etlaile,
caria sexo tem as suas doenças próprias.Pois aqui está o "ambulatório" para a dc-
monstração viva, uma providenciai quevenho reclamando ha bons 20 annos, tan-
to tempo levam aqui a medrar as boas
causas.

E aqui chegando, senhores, não devo ca-
lar que o Exm. Sr. Dr. Arlliur Rocha, digno
direclor deste hospital, attciulenrio ás pon-derações do professor, e reconhecendo
egualmente por si as vantagens enormes
para o ensino, consentiu e autorisou o
funecionamento da clinica externa neste
locai, annexo á enfermaria, ;'i semelhança
rio «iue já se havia concedido a outras
clinicas officiaes neste hospital. E assim,
o medico da Misericórdia, do serviço de
doenças dos olhos, da sala do Ranço, ti-
tulo de que muito mc ufano e honro, jun-ta as suas funeções ás do professor, a bem
do ensino. E', pois, d'orn avante, uma rea-
lidade o ambulatório da clinica oplilalmo-
lógica. Ao Exm. Sr. provedor Dr. Miguel de
Carvalho, c ao Exm. Sr. Dr. Arlliur lio
cha n Faculdade e n clinica agradecem esle
importante serviço prestado ao ensino,
para U qual pediria o applauso da assem-
bléa. Mas, estamos em aula, aqui está, porexemplo, uma retinite gravidiea. A óhsér-
vaçáo já foi tomada. O laboratório já deu
os exames ria urina. 0 medico e o gyncco-iogista já nos enviaram o seu parecer. Os
demais exames ophtalmologicõs foram
cumpridos. Por que "retinite"? Passemos á"calhara escura". Aqui estão o doente e o
alumno, no cubículo reservado ao exame
ophtnlmologico do fundo do olho. O alu-
nino terá a seu lado. guiando-o, ou o pro-fessor, ou o assistente, ou o interno. A'
sua esquerda, desenhado numa das paredesdo cubículo, está um fundo de olho nor-
mal, á direila, um corte histologico do
olho. Desenha-se no modelo de fundo do
olho normal o que o estudante examinado,
vae encontrar naquclle doente, e no eórle
anatômico o tecido invadido pela lesão. Ma
a figura estereoseopica desta lesão, em co-
res, ainda para maior conipreliensão. IC
assim, olho no desenho, olho no doente,
olho no estercoseopio, e com as explica-
ções, lorna-se fácil e seguro o estudo, c o
estudante ajiiiza por si de tudo quantoouviu o viu. Agora, o prognostico, agora •)
tratamento. E, como os casos são diversos,
a instrucção se vae fazendo com ihláres-
se. Isto agorn é nina "catarata". Já ouviu
o alumno em diversas lições o que é a cn-
taratn. Já examinou diversos casos. ,Iá fo-
rum discutidas as diversas espécies e os
diversos meios openilorios. O professor só
pôde ensinar, aconselhar, recoinmcnriar o
que é mais seguro para o doente, o «pie i
certo, o que não prejudica, o que pórie ser
appliendo e seguido pelo principiante. O
doente, qualquer que seja a sua condição
social, e com dobrada razão o indigente,
merece todo o nosso respeito e lodo o' nos-
so carinho.

Ao_ alumno. a rola baliria. Para si, o ci-
rurgião já dextro e experimentado, guarda
a absoluta liberdade rie acção, o sua cora-
geni dentro dn lógica, dentro das possibili-dades, dentro dos recursos da sciencia e ria
lechnien, dentro do critério, dentro do ab-
soluto respeito ao scu próximo, dentro da
humanidade. Isto é muito diffcrente da-
quella temeridade que zomba, «pie escarne-
ce. que desdenha da sorte do doente, com»
se este fóra uma alma vil, uma retnrtii dc
laboratório, uni campo dc experiência in-
consciente o criminosa.

Assim ensinamos e praticamos todos nós
lirdféssoros da Faculdade e «lesta Casa. —
Foi escolhido o melhiido. Foi explicado e.
•irocesso. () meio em que o operando vae se-
preparado para a operação c o mnis conve
niente. Tudo cstcrillsãdo enSeplico, Aqui
está o loral onde se opera. Já passou o ope--ador e já passaram os auxiliures por todas
as praticas cirúrgicas. Já está o doente cer-
-ndo dc todos os cuidados o garantias'. Tu
do quanto vae scr posto em contado com
¦>« tecidos vivos do doente, nas vizinhanças

do eaa-pn ojicratarln, eslh em comllçilo de,,..mii irrepnr.enslvel, iíj.ch-sj o cuenlo, »''"í..'"'.''1'!""'* "'"'Cvaiii. A m.,*;:.,|-.i, que llit..'*i*..í,i*(i„ a nuüci, pcriitllt. a quem opera,.••¦• us e.i|i,l,a,*iH'i necessárias, quiuui > pus*-iivcu e piv.isui, ,,lius, ,,nivs, Já ii;> piD.iirnii,m .íiiemns, ,* emn „ i.i,-|i„r i (alce, ilca-.ro*>.-i' a ¦»..«.r.iv.io. Appjle.im*.o os pcuro". It«-i.,/.-se n ear.itlvo, nas 21 horas seguintes,conrnrma os easns, Moatiii-sa o estado darcriii.-i, ç nenmpiinhtt-so este doente até Aliiase final. V. assim pnr deante, o alum*no . aI...1IIH o tcslcmunho vivo. „ hlntorin
ç a vida de Uma clinica uio tem nem pódcter rn. st. ri,,s neui rofollios. K „-. próprioserros, c^tis ciig.inos, se os houvesse nu liou*ver, seiim nu seriam roglsfados, com cora-
Kcm u abnegação, pura novas e ainda me-mores lições, [isto caso fõl estudado desde
a cnl rada iln doente, dia por dia, ,\ obsèr-vaca,, tomada pelas melhores o m-.ils pra-ticos moldes, Kl.i nqui n archivo do fichar..Lis d" um lado a classificação pura doca*
ças, eom sn.is divisões o stibilivIiÃes metlin*dicas, do oiiiiD a classificação oiioihastl-ea.

13 aqui está reunido ne<t,> envoltório tado
quanta constituo n documentação do caso
clinico — o graplilco, n photographia, o
campo visual, o exame dc sangue, a tono-
melrln, etc, etc.

1'slamus aeompniihando durante algum
|cmpo uns tantos ou quantos e.i.sos da

| mesma cntidndc mórbida, cm diversas plia-ses, e o alumno "annlysaiido" cada caso.
cadn s.vmptoina, ca,I.i signal, com a assis-
leneia de quem sabe, orienta e resolvo as
duvidas, Pois agorn é chegada a oceasião da
synliiese, |J nindn á vista do doentes da
mesma espécie faz o professor a sua lição
["'a', pnrii culliim do alumno, o ajusto de
Ideas, Tendo eom,, principio que u clinica
e a pratica, nem um só instante descuro
deste dever.

No deslrlnçar um raso clinico, dou ao
alumno a iniciativa do interrogatório. Lc-
vn -o ao raciocínio, ao discernimento por si
mesmo, e se o tenho do examinar uo fim
do curso parn o recebimento do attestado
rie presença e ilo aproveitamento, prefiromil vezes multiplicar as perguntas numa
prova oral. dando-lhe todos as opportunida-
des de mostrar o qne sabe e o que estudou,
do «[ue a eslreilcza de uma prova escripta,
prova de acaso, prova de azar, o que paramim nunca foi boa medida para aferir do
prrp.iro dc um estudante.

Nós iremoí expor em breve trecho, devas-
sar a alma destn clinica, — o verbo feito

j substancia; eom tudo o que representa a
realidade aecumulada, enUicsourada du-
rante muitos annos, a historia viva du
clinica ophthalmnlogicn. Nada disto è, pois.
uma improvisação. Pelos grapblcos empre-
gados em nossas observações, pelas photo-
gruphias e nquarcllas abundantes, pelos
nrchivos do caria anno lectivo, pelo nume-
i„ do peças nuçtomopnthologicás, regista-
dns e csiuilnilas em nosso serviço, pelo im-
mrnso material de nossos preparados de
histologln normal o pathologlcn tnicrosco-
pica, pelas peças anatômicas do estudo e
demonsl.riiçno cm aula, pelos trabalhos sai-
dos de nossa clinica, — neni dns meus ns-
si.lcntc.i, rins meus internos; pelos muitos
livros de analyse do nossn laboratório, pela
estatística documentada rias nossas opera-
ções. por onde so poderá ver qno temos per-
eorrído torio o território cirúrgico ophthnl-
mologico, pcla riqueza do nosso material
cirúrgico, pela cxccllencia c precisão dos
apparelhos de investigações diagnosticas,
pelo moderno das nossas classificações no-
snlogicas, ]ior tudo isto se terá idéa
uitiria dn qual tem sido o nosso mo-
vimento, n continuidade do nosso es-
forro Ininterrupto das missas energias,
o espirito que tem rumado esta ca-
deira durante o scu lirocinio. Sc ha homens
frustrados pela indolência, ineplisarios pela
preguiça, extraviados na neblina das chi-
meras', deste não é o professor da clinica
ophlhnlmologlca. E aqui não remoinha o
vento da vaidade, mas nada impede que eu
mesmo sinla a minha emoção de cslhíta,
vendo com amor esta obra. Aos homens é
licito falar em sua própria ahotinção, como
se diz, quando fazem a parto da _ verdade,
nãn cia vangloria, e alem. disso, não ha ro*
meiro que diga mal do scu bordão.

Eu, senhores, remontei, cncordoel do no-
vo a minha lyra, c com isto estou aformo-
sentando a ultima etapa da minhn vida do
professor,

üKIO FU»

JIL11 SOUZA
AVISO

í-or motivo de obras, previne aos seus pre-
zarios amigos e freguezes, que do dia 27 do
corrente A 10 de novembro, estará a "JOA-
I.IIEIUA SOUZA" fechada, ficando no entre-
tanlo nli, seus auxiliares afim de littendel-os,
para qualquer ehcominendil que lh'a dêem
preferencia'.

Os freguezes poderão scr attendidos cm
suns próprias residências.

Oulrnsim, pelo mesmo motivo, previne,
que eslá vendendo todas as jóias, objectos de
arte e de adornos por preços cxcpciOnaesi.

ÍI. F. DE SOUZA.
Gonçalves Dias, 14.

Jcacm—mBB_vm__nm_wawm_____^ h_m

SYPHILIS

CITROBÍ
DO

Instituto Brasileiro de Micro-
biologia

INDOLOlt — ATOXICO — TOLERÂNCIA
PERFEITA

Football
OS SCOHI.3 ÒÕ TURNO. - Oi eluln dnli.;.' ,Mi'ti',,|inliiiin,i, que so \ivi encnnlr.ii

no i ,,.-,ii.i', ,l,i.nlii)|,i, obtlvorant us koxulii'
toi simiv, pnr ocvBBlilo dn» jo-i>i-i rii tur-
nn; \ ..,.•„ da Cuma 2 i Itiv.r l); ,\n !,.i ,i,v
i x MacHen/lu I; Villa h,,ln.| | x Carioca U;
llum*iic.oi*o 2 k Metropolftnnò Ji Fidalgo• x Progre.jo ü! Americano 2 x Conflan-
ç.-i 2j s. I'aiilo*ltlo :i x Esperança 2* üla-i-Ia ;, n íSvcrc.t II; Bnfonho de Ijantro 3 \
Modesto l: Campo Orando 1 x Independencia ü.
.A. flRANDr" COMPRTIÇ.tfl INTÉÍIESTA.Dl AI, l)K FOOrilAI.I,. -~ Aullii-su o IIOMCpau. de norte ,, sul, no preparo dos teamsrepreientatlvoi dns variai unidades da re«Irradio para » gramle prella nnmial, pro-movido o reallsado pela üon.ederaçao lirasih-ir.i rie Desportos, cm «pie :ie apurar.
qual a i-!r.tiin.er|-„-",*. muis foitu no foot-buli.

A eompctlçáo des:. nnno em que peseaoi «me procuraram fazel-a cinpallidecer —
será brilhante peln numero c quulidnde dni
concorrentes. Dentro de breves dias será
Iniciada a os sportmen nacionaes terão o
prazer de ver o empenho e o danado com
qua os brasileiros, sadios c robustos pelaeducação physica, saberão abraçar o defen*der as cores de suas federações e ligas.

<> Itio dc Janeiro deverá entrar em cuni-
po com um s.ratch possante, criteriosamen*
Je organisado e qne far,. figura de «lio ro-
levo sc se entregar, como «leve, aos necos*sarlsslmos treinos de conjunto. O scratch«era o seguinte: llarnldo {.. !•'. C); Penha*furte (C. It. p.j e libra ico (S. C, B.) ou
Wvon i.S. í;. A. f:.): Ncsl (S. c a. C), Soa-lira (C. It. F.) e Fortes (F. F. C): Zezú (f*.F. C), Lagarto (F. F. ('_). Nilo (F. F. OiJunqueira (C. ft. V.) o MoUcratõ «.. I*. F.).

São Paulo tambem JA reta cuidando com
carinho do preparo de sou ecratch, tendo
formado para treino* «tovs combinado**,
dentre os quaes or^anlsará o definitivo. Os
seus dous scratches são os seguinte.-:: A —
1'rimo; tiianco e Bartbô; Japonc/.. Amllcar
e Seraflnl; Filo. l.uiz, Heitor, Feitiço o
fNés; 15 —- Nestor; Alexi c Oaúcho: Meíl-
nho, Sebasllio e Moita; taerte, Carrone,
Oainbii, Tepott o Rodrigues. Nas rodas spor-
livas dn paulic.a affirma-sc que o scratch
definitivo scrà formado eom os elementos
do scratch A, substituído Amllcar por Sc-
bastião.

O REORESSO DO PRESfDENTE DO FM-
Ml NEN'SE — 'Da directoria «Io Fluminense
F. C. recebemos a seguinte nota official!Regressando da Europa o Dr. Arnaldo
Guinlc, presidente do Fluminense Football
Club, a directoria convida os associados a
comparecerem ao desembarque do scu que-rido patrono e benemérito consocio, que
se éffectuará, amanhã, 'JJ do corrente, ha-
vendo, pela manhã, um rebocador A (lis*
posição dos Srs. associados, na praça Ser-
vulo Dourado,

TORNEIO INTERNO DO FLUMINENSEO director da classe *'.l" avisa aos sócios
que fazem parte «lo team dessa classe, que
disputará o torneio interno do Fluminense i
F. Club, que nn próximo sabbado; "iã do
corrente, ás 4 horas, haverá um rigoroso
treino, pedindo por obséquio o compareci- i
mento de todos.

OS JOGOS DE DOMINGO — São estes os!
Jogos que as tabellas da I.iga -Metropolitana |marcam para serem disputados domingo pro- í
ximo: Serie A — Mãckenzie x Andarahy, no:
campo da rua Prefeito Serzedeilo: Carioca
x_ Villa Isabel, no campo do Jardim Rota-:
nico; Vnsco da Gama x River, no campo dai
rua Moraes e Silva; Serie R — Metropoli-

t lano x Bomsuecesso, no campo da rua En-
I genho de Dentro; Fidalgo x Progresso, no
| campo de Madureira; Confiança x Anieri-
, cano, no campo da rua General Silva Tel-
| les; Esperança s S. Paulo e Rio, no campo
I do marco VI, estação «ie Bangu; Serie C —-
i Evcrest x Olaria, i» campo de Inhaúma:

¦Modesto x Engenho de Dentro, no cnmpo da |estação de Quintino Bocayuvn; Campo Gran-
de x Independência, no campo da estação jde Campo Grande. '

EM 8ETE LAGOAS '
OS QUE VÃO dirigir O IDEAL SPOhi' j

i CLUB. — Os associados do Ideal Sport Cluti, ;; reunidos, recentemente, em nsembléa gera. .
extraordinária, resolve eleger para gerir o., |destinos do club no corrente anno. a se- i
guinte directoria: Presidente. Alcides F_n- ;
seca: 1." vice-presidente, João Antônio «le |Ayellar Andrade; 2." vice-presidente, Chris- ;
pim C. Leão; 1.» secretario, I_;oniriio de. j

i llarros Filho; 2." secretario, Jayr Coura «te
| Andrade; 1." tbesoureiro, João França Ju-
nlor; 2." tbesoureiro, Miguel Marco Pérez;' orador official , Dr. Agrippa d» Vasconcel-

| los. Foram empossadas tambem, r.s seguin*
! tes cominissões, nomeadas pela directoria:
[Conselho Fiscal: José Pires da Silva Ml"
: randa, Nelson de Vasconccllos e Almeida
! Sobrinho e Lcnniriiu Cândido de Barro*.
| Commissão de Sports: Aristides Cândido d.*
Barros, Francisco José dos Santos e Ra**-
inundo França. j

NO URUGUAY
OS PRÓXIMOS JOGOS DO CAMPEONA-

TO SUL-AMERICANO DE FOOTBALL. —
MONTEVIDEO, _3. (A. A.1 — Continuara,*
sabbado e domingo as provas do Campeo- I
nato Sul-Amcricaiio de Football. Os argen- i
tinos o chilenos jogarão no sábbadó, ca- ,

. bendo a partida dc domingo aos uruguayo*'
,e paraguayos. Os footballenf argentinos são jesperados hoje. i

Pelota i
J SPORT CLUB I.A* DE CASA. — E*. fl- 

'

I nalmente, domingo, que se reali-ia o jogo
.decisivo para a conquista do titulo de cam- i
i peão de 1924, da terceira turma do elu:» ;! acima. A luta promette ser sensacional de- ,

vido o estado de treino em que sc acham
jos quatro pclotarios: Munheca, Turquinho. |

Bem-te-vi o Tltumiiá. A direclo.rin, pnr nos- j
so intermédio, arisa aos Srs. socins pelota- i

I rios ou aspirantes, quo devem portar-se na i
| mais perfeita ordem, pois nos jogos ante- j
! riures, alguns pclotarios portaram-se ile '
I forma que não preenche o regulamento do '
club.

.1I8HÀS

lt>'_l!lH'!H* illllllllltli
,\|,*,,|'o Cttrnvelii), fis 10 112; .Inflo IU«

ptlsia SaUamliil. èu mi-, VWaiu du» S/mt ii
llltteiirourl, :",s '.': .|i,ui l_r,*l, ;',-, li| Aiílnnli
du Silvn Caslro, ás t 1,'í; e.iiiilão Tlieobiildn
Foglinti ús t>, n.i eiivj.i de s, |'r_neÍK*o
ilo 1'iiula; i>. Jonteanna Dulce ilo Hrito
Mendonça, ,',s t» I ;'.-. D, Ma.lànnn Marcou*.•les dos li.-!* Mine, á-, '.' 1|2. uu meimat I).¦'iinriiilíi Augusta Marlins, á. u, nn muliU
dn IMedade; D. Aiwa Matin Aa* Durei, -.
9, na uí. hi/ d.' Santo Anlonio dos Pobre-»*
,'). Ciillli,'niln.i Maria Ptniqnto. ás ti 1 J,
ia matri,* do Sa?riiiiuutn; Dom Kriunrriu Du*

nrt.* di Silva, ás !> 1 '., ua rapei Ia do Sj*
..lin.iiio iln Itl.i Comprido; D, Mario Pio»

i tiul.i Garcia Bueno. Ah D, na egrejn da Meit"*<Us; D. (,'ellmi de Menezes, ás ti 12; D. Mi-
r'«i fii,liiirlinum, Dr. Ilenrlitiin Kdu.icio
Saliorbaiim, Aa ü 12, nn mulri,: de S. .loJ.
F.NTKItROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério Ae. S. Francisco Xavier—Mi-

ifusta dc Almeida Campos, rua Nabuco o«
Freitas lil; Cnsslami de Oliveira. Asylo >i«
S. l.uiz-, Oscar, filho de Oscar Corroa da
Silvn, rua Corria Dias 113; Benjamin, flb-*
de Benjamin Garcia, rua S. J.imi.rio 2.J
Jair, filho de J-oüo Pereira Nunes, rua Mia-
well 42t(;Cnrmcn,fllbn de Jul.un Moron,ruit
Capitão Barra", avenida, caia VIlj Manoel
Ignacio Bcucdlctu e PorpWrio Francisco '''»
Nascimento, necrotério do Instituto Mcdlcu
í^gal; Ocynobler llodrigues Noves, Hospital
Central do Exercito.

No cemitério de S. João Baptista — Ms-
nocl José Bahia, largo das Neves 12; uin t','*
lo, filho de José Manoel Martins, rua Dona
Marciana 7; Curnien, fillia de Amaro No-
glieira, IaIiIoii; Jos* Dantas, rua Aqueducti»
s;n: Anna Dias, rua «los Artistas 114.

No cemitério da Penitencia —¦ Caetano d»
Silvn Dantas, Hospital da Penitencia.

No cemitério ile S. Francisco de Paula —
Manoel Muniz da Silva. Hospital dc S. Frao-
cisco de Paula, c Idelson, filho dc Eduardo
Farinha, rua Padre Mlguelino 31.

— Será inhumndo amanhã:
No cemitério dc S. João Baptista — An*

tonio de Castro Pereira Rego (engenheiro ci*
vil), cujo ferntro sairá, ás '.) horas, da nn.
Ilumnytá .10.

Joci\ey Cluh
A Directoria do Jockey-Club, se.

cundando com muita sympathia a
resolução de um grupo de sócios, a
todos communica que abrirá os sa-
lões da Sociedade na noite de 25
do corrente para um baile cm home-
nagem á Exma. Sra. Linneu tle
Paula Machado.

Os sócios cffectivos e têmpora-
rios acompanhados dc suas IT-smas.
familias terão ingresso apresentan-
do os primeiros os seus distineti-
vos e os segundos o cartão do se-
gundo semestre.

Rio, 11 de outubro dc 1024.
ÁLVARO DE SOUZA MACEDO.

Secretario.
,«***>—«-

í.«* Cl_f-Y<\ A* ir'-'. ¦'IBUUGtÃO.iiV. CaS!TO íVVaujO ci.liilca privada.
Hospital Evangélica. Pliõné Villa 2'_BI.

A semassa âcn.cgrãí.hQ-sanitaria
Na semana ri'.' 12 a 13 deste mez oceor-

rer-ani nn Dislricto Federai .»i"i niiscimcntüs,
12(5 casamentos, -1C0 obítoS e 41) nascirii,!»
mortos. Os óbitos dcrahi-.se; .líll em riomi-
cilios, ti? em hospitues civis, 14 na San!»
Casa. H em bospitaes militares, 8 em iisyloa
e dois em lognr ignorado",

As principaes dochyiis tran_'ml*iãivcis qiiB
causaram mortes foram: liibc-reulose ,'lJ.
grippc 11, dyscnteria .",, sarampo .">. impa-
ltidismo II e cnccphalile Icthargica 1; tola"
104 oliitos.

PRÉDIO
Vende-se o de n. 1-A n. 2,

da rua Carvalho Aivin. dc _.
pavimentes, de opiimo aca**
bamento, em ieüião, ama-
nhã, 24, ás 4 horas, pelo
JUL60.

| m, mmn m mm f¦;' Onrivês, 5 — terças, r-uintas e sabba-.f.
.«.dos. tle 1 ás 5 horas. Affonso Pcnnn, 49 •*•
•}• segundas e sexlas, dc 1 ás 3 horas. *£

mmtfr»a»-.«-

£WtaT:?tTsvxtaam__mmz^v-r.n-T™ mÊman_mm--*am
"-«.**¦

DOAS FOR DIA
lima ao almoço outra ao jantar, é a dose

indicada nas enfermidades do estômago, fi-
gado c intestinos; prisão rie ventre é a causa
ile innumcras dóchçtts, livre-se tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS, Pilulas de 1'apaina e
Podopliyliha. Vidro '_.*?r,(lll. Ilua do llosurlo 17U

O "PAN AMEIUC4" VEIU DE
NOVA YORK

Procedeiilò dli'i!ütiiiíii:íiltí ,1c ,\'ova Vorli
c!i?go'.i á (luanahai-a, esla ii.ti.il.:1; o tralis-
átlahlico niii'le-amei'ifiiiio "l'an America",
com um numero regular de passageiros
para esta capital e mtiit.O. em transito para
os portos do Hio da Prata. A unidade mel'-
cante yankee atracou ao cães depois de
desembaraçada pela Sinirie rio 1'ortn, ipie
verificou serem boas as suas cbitdiyôe' sa-
nilarias.

' ¦ ¦¦w-etfrH-" I ¦_,.i.—.>..i.-i. ¦ . ____*
r-ttcsi if-t-?M» R'-?I'?íS trt&Qrn ___ ___\ ___S*___iESPOLIO
PUEDEO

Vcndc-sc o bom pr«ítlio, cm centro
de holio terreno, no Largo dc Bem*
fica, ii Av. Su.un-bana n. 15, cm lei*'ilo. áabbâtfo- (iia 25, ás 4 1|2 horas,
pelo JÚLIO.

"PADRASTO"
Eninniganto romance dc Ch. de Bcrnnrd,

por 3¥lin0.
Nas livrarias Francisco Alves. Bra» Lau-

ria, Odeon, Azevedo e no deposito, á rlit-
«Io Carmo, 35-lu..

Volley-ball
OS TIÍAMS DO III\ASIL PARA AMANHA.

Henlisanilo-se iiinsnliã, sexta-feira, -4 do
corrente, ás H 1|_ horas da noite, os jogos
officiacs da Amca, entre os primeiros e
Segundos lentas do S. C. Hrasil e do C. 1".
flamengo, no rink deste, _ rua Pu.vsandif,
ü(!7, o cnptaih do primeiro destes clubs es-
caiou os Seguintes teams e ¦ reservas, «pie
deverão comparecer 's 8 horas da noite,
«ninnliã, no local acima indicado:

1." íeum — Aristides. Jucá, Carvalho, ?,fa-
ciei. Mello, livcnclo c Hugo.

_." team — Moura, Tatpiara, Peou, Octu-
vio, Ilitbem, Arruda e Deldutpic.

Reservas: Marino, Prudente, liraune, Fio-
ia e Orlando,

Hippismo
Cí.NCtlHsd !!II'I*rCO IMTríUKSTADUAL.

¦RriceiTiuido-se, imprctcrlvclmeute. em
S. 1'iiulO, siibi.-ario, 25 do corrente, r,s in-
•seripçõeii nara r.s provas do concurso hip-
nico promovido pcla Socioiiarie Hlppica Pnu-
lista, a realisar-sc em iu de novembro, a
directoria do <*lub Sportivo ,1o lí-.iuitaeã',
eoiiviria os oavallciros civis o militares tine
desejarem irrserever-sc, por inferrneriio do
club, nas provas d(l estreantes e energia, h
enviarem as suas inscripções até o «lia Ul
do corrente e comparecer, na série do eluh,
sexta-feira, 24 do corrente, ás 9 horas «ta
manhã.

 i ¦ i—>—

-'RIO PWYCHiCO"
<"<>--. uni retrato _ uma hella poesia ixvi-

lilla rio ine.Víiiieciyel liieriico e poeta Dr. I'aur»
da Sii\*a Arau.i',, rccchchios o n. 21 desi*
niensnrlo, «iu. se cncoiilra á rua rio Duvide?
n. GO o ipie trata ri.' tudo quanto se. prendo
no cspiritlsiiioi á literatura; etc. Órgão d»
Circulo Mental, o "llio Psyebieo" é um ilu^
periódicos que traz o loitor no par de turi,.
iiue se relaciona eom o mentalismo, cipiri»
lualismo e a telepalhia.
.-_._-.-—-—..._ -.- —..__,_,_, T^.«r**r^f.3*-ww— <  „.... -..._^

DR. PEDRO CAP.NEII.0 - Parte.íro,
móis. internas. Cun*;., ás 4 btirns. S. José, li..,

ARTIGOS DE SPORT
TapíVteí! e oleados

SAUL CAMPOS Js C. _RUA SE TE, 8 4
Malas • moveis dc Vir.io

Os Tres Mosqueteiros
Nova edição do popular romance do Ale-

xandre Dumas, pelo modesto preço de. 3?000.
A' venda nns livrarias FRANCISCO Al.-

VES, RRA-. LAÜ-tfÀj ODEON, AZEVEDO c
no deposito, rua do Carmo, 35—1°,

0 PRIMEIRO CONGRESSO 0E
0LE0S

Co.no ficou cosTiSÍiímidã a re-
preseníação dos Estados

do Norte
A representação dos listados rio norte fi-

cou assim constituiria :
Amazonas: denuliidu federal Monteiro de

Souza; Pará, aenudoi- Dioiiisio üentes, Drs,
iínyiVuindõ Kòlippc dé S.tiuzi" íi .losé i*aiiui-
ja Leite"; Mái-anliõo: Drs. Alfredo Penná e
José Ribamar Teixeira Leite; Piauhy.: en-
.''ci-hciro João Lui;: Ferreira, ex-governador
tlcste; Esterin; Coura; deputado federal Jo:-»
Lima dh Cosia; Hi;, Grande do Norte, depu-
tado federal Juvenal Laiitaitiiie, cbimico
Raul C.aliias e engenheiro Alcides Franca;;
Parahyba, dçpiitado federal Oscar ''oiirès;
Pérhrinibuèo, deputado federal Corrêa de
Briít,-,; Alagoas, dçputndii-i federaes" NNtali-
cio Ganiboim e Rocha Cavalcanti; Sergipe:
Dr. Paulo Ganha; Daliia: professor enge-
nheiro Archimeries rie Sitiueira Gonçalves;
Ksnirito Sanlo, èngeiiiieiro Bemyitulo No-
vnes.

COWMlINh.AIMíS
Regina 33mi.ia Csraeiro do Valíe

Dr. Fernando Valle, senliora e fi-
s>il.n, Horacio Roberto do Valle, senho-

ra e fijiios, Mhrictla 1'aura rio Vali,»
.' '*. e demais parentes agradecciii a todos

que compareceram á missa rie 7" dia de
sua idolatraria mãe e parente e de novo
convidam a assistir a missa rie trigesimo
dia «me, pelo repouso eterno de sua 

''alma,
mandam rezar amanhã. 24 do corrente, át'9 horas, na egreja rie Nossa Senliora do í'ai-to, confessüiitlo-se eternamente agradecidos a
todos ttue compareccrcu..

..-. &.._______. ÍÉ____I
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) parir licllc, nüo tà OI mniilnos dc mi.i
iiiilliv.i. coino a*, prsso.il nim-i graduadas da

n

í
IIoiimii.i^iii» em Uiiiini ao urnontl

Nciuhiiiiccih» Coi-Hu
BAUItü, '.*;i ia. Al - ii «neral Nepomu-•.'•no Coiili, iii'ouip*iniuiiii de suu comitiva,

chrioii a eitli cidade is I'-' horas, sciidn aqui
recebido pela administração da Blinda dc
Ferro Noroeste o milr»is potiOAt gradai ipie
Ine B|irrirnlarain cumprlmonlos na "sare"

T(imiiiiiiliis essas corlr/lus, foi S. Ií».
rom id.-uln a Ir até an Hotel Central, olliil
lhe loi offerecido um lauto almoço, Innnn
dn
coniiiivR, como a-, p
adinlnlslração municipal.

Km nome da «ilinluistrnçSn da listrada,
uudando o honieiinueado falou o Dr. Alie
Urdo Atimmnte, inlgnalando os relevantes
¦•rvlços prestados i legalidade e « Itcpulili*
ca pelo general Nrponiureno Costa, una ti*
ahi em cada membro da administração da
Noroeste am amigo e devotado admirador.

Terminou o Dr. Abelardo a sua saúda-
«Io, erguendo a sua taça a saude do bravo
defenser da ordem.

O general Nepemueeao respondeu em bri*
uaate dlaenrue, diiendo que, se alguma cou*
M havia feito am defesa das Instituições e
ata lei, paira isso multo contribuirá o con-
«une leal e valioso do psssoal daquella Fi*
• rede, • «pe, por Isso mesmn, com elle dl*
v.dla. par espirito de justiça, qualquer elo-
(-fio feito I sua acçío militar.

Aeereseeateu qu*., sendo esta a primeira
ilemonstraçlo de rpreco que lhe é feita de*-
«le a ena sald*, de Matto rirnsso. elln lhe é
particularmente frita, por partir de mocos
illustrcs que tèm liem a noção dns respon-•.íbilid.-.di", do memento.

Referindo-se » arçío dns revollosos, disse
irue esses nio mereciam tal desifinnção, mns•Mm a de saqueadores. Terminou erguendo .1
•ua taça em hoara da directoria d» Nóròas»
te, estrada que, ao seu ver, iiAo pódc ser
lansferida pelo Koverao, nãn sõ pelo obje-

Silvo propulsor dn progresso que a deter-
niinn, como também porque constilue um
íaclor decisivo estratégico dc defesa e flar.in-
lia da estabilidade da Hepublica.

A-scgnlr, niiiilii em nome da administra*
ção da Noroeste, o Sr. Aristarche Paes Lc-
me brindou a Ií-ima. esposa do Sr. general,c.T..llando os suas peregrinas virtudes.

- O general Vepomuceno Cnsla 8e;-uiu As.1 hnras da larde. em trem especial da So-
rocnbana, para São Paulo, sendo acnnípa-
tihado do hotel até a "gare" por grandemassa de povo que o acelamou, assim como
ái autoridades Iocaes, presidente dn listado- Dr. Arthur Reniarde», presidente do Hcpu-
blica.

O 3" CONGRESSO NA-
CIONAL DE ESTRA-

DAS DE RODAGEM

<i HHH „ aja]* teenmneemememmem m »¦-.»— 1 ajajp

IrIs íMbb Si classe Is «iitfs»
.Ními.s (rabnHio.s Uivmw hoii-

lem Holemnenitmlc mau-
gm-ariosllcnlliou.ío, limitem. 11.1 nova htAe do Au-'"iiioiil Uub lir,n.il.'lr», n iciiiii.uil.i da11sl.1l u-.mii do Ji.a üoiigt«»q Nacional <lui.siiiiiiiis iii* llodageni, certnmcn ,1 quu irulemos refurlilu, ileicnvulvidnmente.

A im-s.i que nrosldiu » i-isa •..•leiiiin,. re.njflo era constituída pelos Sr»..- ministrotia \ laçao, do rciiresotitonlu do tir. nroil»» «o (Ia lleiiublfín, nroMIo dn DIMrlcto
.'-',',.1. ',-' 'íí,' A1,*'.'•'• •••'•'•>'•• lloeh-i Mi*r.indii e Cândido Mendes,

No s.ikii,',.,, mn;, iianda da M-nInhn Na-
f,". ¦ 1 0-\aci-,?*< » Hymno Nacional' que foiouvido, dc pi,
...Abrindo n>genIo. orou o mlnlitro dn> 10(80, qua foi muito apiilaudldo.

Scgulu-io cmn a palavra .1 Sr. Nelson 1'ln*»'». que leu .1 rdaçao dus represcntSDtes re-conhecidos perante auuelln oaiemliKa, sen-(lo estes de i|nasi Iodos os Estados dn l'c-iteração, is- prineipaes aijocinçors, do com*merco, das Industrias a dn lavoura.Falaram, ainda, sendo multo apreciados,os Srs. Cândido Mondes, Alfredo llraga. rc-
SLr.íMnj"n-*; do, líMadn de S. Paulo, o pre-feito do Distrlrto Federal, o Sr, JoaquimIgnaolo Tosta Filhe, representante do Ms-•ido da Unhla. Geraldo Vianna. do Bsnirl*lo Santo e, finalmente. 0 Dr. Octavio daItocba Miranda.

Os trabalhos foram eneerradoa ás 11 lioras da noite, pelo Sr. ministro da Viação.

As eleições, de amanhã, -nà Üniãò Beneíicen-
te dus Chauffeurs do Rio de Janeiro

CASA CENTRAL
me nori-s

ll0CI*«4,
preços em frutas, lonserrna
manteiga, queijos, etc.Uvas. kilo 4$000

AV. RIO BRANCO, 114 Antlrn Mvw
Junte no Pathí

LITROLA R EIN E
A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIAferfunuria Mascotte — P. Tiradcntes 18 e 1'0"~~—— ' *n-> _^

Os votos que tem, em Barbace--
na, o l)r. Mello Vianna

BARBACENA (Minas), 28 (Serviço espe-ela! da A NOITE) — Secundo o resultado•té agora conhecido da eleição para presi-(lente do listado, realisnda neste município,« Dr. Mello \ianna lem 3.081 votos.

mm7lSL%mm^L^Mm
à MAIS ADHEREÍs*TE

O MELHOR PO* DE ARROZ1 me*Todas as mães ,d*evem,l" cn- cas«* **
.„, ,. , >-era Dr. Lustosa, con-

- *íl'í,nndc,'.'c.nU's- lu-'° P-"-'* 10 applica»
com, 2S00O. Exigi*, esta marca.—" < **l«a*« 

ESBOFETEOU UMA
MUNDANA!

.«*_ sínhorn Maria da Conceição CaldasFayao, moradora A Avenida Mem de Sá 331» propósito da noticia subordinada ao tituloavmia, que a nossa edição extraordinária
Pun.-cou, dirigiu-nos uma carta esclarecendodetalhes _que s policia deixou escapar na-i.uformaçocs que uos preslou. Assim. D. Ma-ria -d*. Conceição rii* na missiva que o SrJosé Pereira da Silva não esteve, em suarasa, pnr muilo tempo, bebendo e logaridò.<> referido individuo pretendendo nella en-¦ rar, as -I I :>. da manhã, sob ameaças, con-seguiii-o.vngKredindo nessa oceasião a filhaVare renda senhora, Samnritaua Caldas. Esseo faclo nos seus pormenores.
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Travo-se, amanho*, na L*niãn lionefleente
dos Oliauffeurs do Rio dc Janeiro uni pleito
• Mie promettc scr renhido, por Isso i-uc se
tiata da eleição da uovu directoria e serio
s.'ffr«gad«*-. tre-, chapas liislin.-tii.s, todas¦i.ntaiido com fraudo numero de votantes.

t .l.nla umu com um nrogramma definido, \l-
[ ..indo o bem geral da classe, quu <• numero*•i enlie nós. Os preparativos dessa pugnai

svelam tarnbem o, elevados Intuitos queiiimani os "cliauífeuib" «gremlados do
i llio de Janeiro, procurando
, ile beneficeneia cm favor <

lio, idéa de tado o ponto louvável e que re*
liicscntara, qtiamlo rr.ilíiliidr, um serviço de
real valor para os associados desse grêmio.

í. a chapa, que couta, não so com mui-
t.is -.ymp.itliias, como aludo, pnr oulro lado,
nronjòtte mais amplos esforços no (|uc res-
jieita aos cm|nchi.'iidiiiirntns de bcnofltfcn*
ela, esta, a-,slni, organisada! |ncsldcntc,

isemirn da Multa c .Silva; vice-presidente,
lu*.me F. de CarvnUio; 1* secretario, José'. dc Parla .lunior: 2' secretario, Manoel
!.ise> Nogueira; 1" tliesourciii., Anlonio dc

organisãr obras j ii. Pinto; 2' thesourciro, \ntonlo V. Sorru-
, , - «a seus membros no; bililiotiiccavio. Armntído S, Loureiro.

f .ti dar. famílias deste, intensificando, por; Conselho fiscal - l.ui/ M. dos Santos, .loa-
j Iodos os modos ps serviços dc inutualldndcl qulm Tenorio, Anlonio (i. Tclsclru, Isnuc.• dando-lhes maior vulto. _' a-.siiu que ü. Carvalho, José M. Carvalho, VUivo I!.iim«_ dns chapas .se apresenta com o plano dos Santos, Sernplilm S Vlclorlno, Octaviouo de um grande bospItal»sannto-| ,|. Menezes e IJugcnlo c* de Magalhães.

a»

[UÍZ DE FORA PELO TE-
LEGRAPHO

A pnixiiiiíi colluvílo ile #yún
.los (liploinadoH |»ola Ara-

(leiiiia dc Connnerelo
JUIZ Dl' I'0I1<\ (.Mlnus), ií.'l (Serviço (-'pe-

chi (l,i \ N0ITB) - lU-iiHsii-sr. a U de n<v
vcnibro vindouro, nosln cidade, a cnlluçüu
ih- urAo dns iiliiintin-i que, i-si.« nuno, con*
clulrnih o curso da Acaucmlfl ile Connnerelo.
I'*' paran.vmpho da turma respectiva o Sr.
mi in*.! io ili Justiça,

 Em beneficio das obras da egreja
n*:.lri3!. offccttin-ie, domingo, um grande fes*
Ural .i.pii patrocinado e orgaiiU,iilo pela
profosiora Áurea Blcnliio.

Por iniclntiva ilu cnpllilo l.uclydei
Goulart lliirno, voe scr fuiulaila nesta In-
(•lidada iniiâ soclcdndo piolectora dn; <,»]•
I1I.ICS.

\ lilca do rcfeiiilo mlliliir lem lido apoio
gernl, nrlnelpalíneiile da parle da imprensa
e de diversas pessoas gradas.——• A rndln-tclephoiiln vao tomando gran*
ili' lucrenionto em nos«,i meio. Numerosos
auiiarclbos particulares tem sido Inslallados,
ulllmameiile, projcclando-so, agora, crear
uma csiiivãn para uso publico o umn outra
para Irradiação.

¦ — aj. ,,.... „

da fundi.
+**• emm* a**a*a_r*iai

Prove
everâ
que
tt4*f> tem.

i.oncesMonarios pnr:. o Brnsil:
SILVA, HASCARENHA8 & Cia.

Itua da Quitanda, 151)
Telephones: Norte 3784-3785

m*em

As novas obras parochiaes da
matriz de Nossa Senhora

da Conceição
0_ Rev. vigário padre Zuchurias da Sou-..-,

c Silva v.ie continuar a desenvolver o seunrogramma, jA iniciado com a cnustriieçáo
Io salão parochial, destinado á Escola Ar-•overde, frequcnlada [mr perto de duzentos

alumnos, que ahi recehem Instrucção pri*marin e religiosa. O curso diurno é desü-
nado As creanças e o noclurno aos adultos.

Outras obras vão acr agora realisadas.
EstA cm liom andamento a pintura da eKic-
ja e começa por estes dias o alargamento
da capella mór e a eonstrucção da casa pa-ruchial.

Para estes indispensáveis enipreendimen-
tos couta o Ilevino. vigário com o preciosouxilio da eommissão promotora de que fa

I. aa 

aa __ a ..s..v •>.*./ -,.« Ullllllll*.ri,lll | M t J J11 vn . , [ ,| -.IC (||j_ | «>TOSCgiicm o.s trahalhos (lercm p!U",c ¦ ,2x,na- Sra- Dr- oiegario Ber
L-.il,n„,n,a i | mudes e ns Srs. Dr. João Manoel de CasSalvamCntO «O roíll-a- tro, Dr. Alfredo de Paula Freitas. Henri

çaflo "Esjiana"
MApniI). 23. (U. P.) -- Continuam ostrabalhos para o salvamento ilo encoura-'..•rio "Espaíia", ji tendo sido lançados Aii^ua todos os ranhões. que serão depoisIransporlados a Cartagcnu, pelo vapor

Dedalo". t:ma firma allemã é <jne está fa-zendo o salvamento. Affirma ella qut, ape-/ar de não salvar o encouraçado, a tenta-tis-a i favorável, apezar de custar doíls mi-Iboes de pesetas. Os objectos salvos, porém,estao avaliados cm mais dc doze milhões.

OUTRA VEZ
Gloria

que Rody Correia, Francisco Miranda, com-
inciidador Antônio Vieira, nlém de outras
pessoas.

A Exnm. Sr». Dr. Oiegario Bernárdes
entâ organlsando o programma de uni fes-
tival artístico, n realiaar-se breve. Haverá
um grande leilio de prendas, offcrecidas
pelas famílias da parochia. um grupo de
senhoritas tem ii sen crago listas de dona-
livos e está preparando uni bando preca-
torlo. As novas obras serão festivamente
organlsudas.

mmm ___
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A Água de Colônia preferida

AMANHÃ

50 CONTOS
LOTERIA

Santa Cathariná
Inteiro 15$

Décimo 1$5

LIVROS NOVOS
' Y'i«s*« Sonlioru ila '/•'/(.'(#/>,
//.*" ^- Van H\i,inri-vi<r nm

novo /««¦*.» "¦'* Parolra Hn
Silva

Anntincln-if. t"***'. Iirovc, <i at.narM)menii
dr um novo livro de vi'i*us ili l'ureli,i li«
Sllvn. As rima-, emocloitiionilo pueta da,
'•Snlltuilcs" tinbilviin.iui flo Miavemonta
os corações, nuo ei»n iiatlela «««rort, ura
duvida, a nuaitlo», amando a poesln, pro.
curam *'•'*•••¦•• na% oilrophejf nua a pura In.
s,ir..c,lo rolrala. «» Ulttlo do iiova.iyro di

Sensacional espectaculo
no Zoológico

Im automóvel passara so- Luvas para fricções,bre o corpo do atMcta
Oaccres

Arligo superior.
Casa liermanuy,

No próximo domingo. 2(5, o alhletn Mar-cello Coceres, repetir.', a façanha rcollsàda
na rer-a dc 10 annos. no Jnrdlm Zoologi-ro, _e, que entân cansou a mais viva idnii-
ração, consistindo essn em deixar passarsolir.» o íeu corpo, sem appandlio nem an-
tepóro, um nutomovel cheio de passageiro!-*liste», sensacional cspectaculo será i
do ainda no .lurdtm /'nologlro, nn
de football, As :t 1|2 horas da lárd
local amplo, podendo ser aprcçladi
inedamriite por milhares dr pessoas
poderão oecupar as archiliaucadas
qualquer pagamento.

A eni rada no Jardim Zoológico custará
o preço habitual rie l.*-0flf>. Não vigorarão
domingo, os cintocs de ingresso pernmucn-
I*.
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Tem Caspa? U«c Quineia Loção perfumada

Gomo se mata a saava

Encerram-se, amanhã, as
conferências theosophi-
cas do general Saidl, na

Cruzada Espiritualista

rua Gonçalves Dias, 54,¦ mem ¦,

Vários bilhetes da loteria de
Hespanha falsificados

BiAnCÉLOXA. 2.1 (ü. V.) -- Descobriu-se
nqui um grande numero de billiclés da fa»
mosa loteria dó Xnlul falsificados. A poli-cia nppreliendeu duzentos inilhetes e deteve
um indivíduo implicado no *easo. Estãov.-ndo feltiis diligencias om-a prender os fui-
Ifiendores.

G
S

* iu
mem. _•*•_"•**

Kü V\7, A BARBA ESTA MANHA COMUMA GILLETTE. R VOCÊ ?

Hontem mais nms vez a Loteria da VI-
etoria venden nesla Capital a norte srandei|ii« coube ao bilhete n. 1812, premiado com•..'íiOOnSOOO, o qual foi vendido pela feliz caíi»
(ODEON), á Avenida Rio Branco n. 1.J7,
onde já estão os 2.í pacotes esperando o seu
novo don.s. Esta cíhki na fnrmii do coatnmc
rontinúa a pagar todos oh prêmios desta
Inferia sem desconto algum. -TG»

¦atéa».*"SABONETE DO LAR" K' o
melhor.

A convite de industriaes e lavradores,
será exhlbida amanhã, sexta-feira, cm --.es-
são especial, ás 11 1|2 du manhã, no Cincr
ma Odeon, üinn interessante fita, or-jaiii-
si.da pelos Srs. O. Guimarães & C, e na
mial se mostram os resultados práticos ob-llloineh
tidos com o "Fiilminaule Nacional
tineção da formiga saúva,*__;—.

\'a sessão quo amanhã rcalissrii a "Ci-u-l
ida Espiritualista", A rim ilo llosario nu-

mçi-0 133; o :4enei':il Pi.iynuinilo Seiril, secre-lario gei-al dn so.-vão brasileira da Sociedade
llieosopliiea, encerrara a sua serie de con-
ferencias, explicando a Ordem da listrella¦ lu Oriente, destinada a recoinliecer e « re-

ber o "Divino Inslructor dos Anjos e dos
Essa conferência resulta das nn-

LINHO py
dircctamcntc -In fabrica ao fregue/, só

DAVIDS FRÉRB
Av. Rio Branco, 114.1o. Tel. C. 1902

100:OOlÕÕT
Pelos Sra. Nazareth «Sr Cia. foi

pago, hon lem, o bilhete n. 11141,
premiado com 100 conlos dc reis da
¦creditada loteria Federal, extraída!
sabbado p. p., vendido pela novel e I
Mu casa "Campeão Lotcrico", á rua
Sachet 38.

Offerfa de pó ds arroz "Clubs" á
A NOITE

Os depositários nesla capilal do pó dearroz "Cluhs", Sr. ,1. Oliveira & C, offe-receram-nos diversas caixas desse produetonacional, que vem de ser lançado no mer-
çado. Cuidadosiimenle confec-cioriado pelaSra. Martins Silveira, de accôrdo com umaformula scientifica em que entram iiijjre-
(licnles dc escolhida qualidade, o novo p'rè-parado para loilcllc apresenta um agrada-vel perfumo o v, sefiiihdÒ se lè nos seus e.n-
volucros, muilo adherente e próprio para tor-uar a culis clara e macia.

O nome do referido pó foi adoptado co-mo uma homenagem ao sport brasileiro cm
geral.

«a*»—»—

I Segunda feira

Os conservadores noruegue*
zes triumphantes nas urnas

,.- GHRISTIANtA, 23 (V. P.) — Resultadosiiiiacs da cleifão parlamentar: os conserva-

reira Pa Silva, ¦'Noiío Seiiborn.da Melaa-
rnila" 'ó nor il. evocando » folcOo peruiu?
I, pnVlii, iiarcco envolvar;:«»;,¦»*}•" numi

«imnviliara Riiavc «Io oí|)lrllualldade relltjlij.
l.-íiioreinos. pnis, u Wlioro altar lei.inta*

iii'i nô«7 lrivncBcfi.» dn Divina Maler.
''Conlos Escolhidos", /mr

Mvdciros c Albuquerque, —
Edições Lux, Rio,

K' um livro em soíundn edlcã'-* O nonii
do autor. (|i"e é o acluiil prcsldeule di A™,
demla Brasileira, bastaria talver pata mi.;.
lar o exito du liuarií- ina.i provavelmente
Inmbein eoncorrein no ca^o a perfeição A>,
trahaltio Ij-pograplilco • o pruprio valor li*
tcrarlo do» conlos nqui daJoj como cKolbt*
dos. Escolha de quem ? Sem duvida ittnhii-
ma do próprio «ulor. Foi talvar uma eico*
lha feila um pouco ao acaso, sím preoecupa*
cfiei ele unidade, tem propósitos criticas. $à„
porém, historias de agM-iavel Mlutii, e abi
certo ponto slgnlflcatlvae «oino estude»
caracteres tomados na mediania social, Nii«
sr destaca nenliuina por extraordinária, mus
íulvam*se todas pelo mérito da comnoiiçiio,
verdade psychoIoRiea, facilidade da fórnu «
;.llracs'So do enredo.

Aliás não ha fazer a critica de nm livro
em segunda edieno, e e?se já teve a ma >
unanime elogio,

Bis outro volume das edições I.ux, e**u»l*
mente agradável pelo aspecto lypographica.
Mas u gênero r outro, o espirito e a lórma
silo outros. K' mn livro dc... como quali-
ficar? li' um livro de Impressfies ii vezes
interessantes, mas pouco literárias. Não r*.
io, ao ler as paginas do Sr. 1'enalva. diria*

limos mesmo que estamos deante de uni no*
ticiarisla lyrico. dc mn repórter dc «ria
habilidade, que aproveita a rcininisc»n..-ia de
leituras poéticas ua narrativa do e|iisoi'...s
banaes.

Em todo o caso o livro vale ae menos pzU
aspecto material, que denota o bcim gosiu
das edições Lux,

Publicações do "Aimuiirio tl,<
ffi Brasil": "Prosa", de Crut e
W Souza, n "Historia do Brasil".

dc Rocha Pombo.
O "Annuario do Brasil", que <j|á pu-lilicamlo as obras completas de í*rii/ -

Souza, tendo já estampado, em uni vn!-
ine, os seus trabalhos poéticos, acaba de. .-
feisar no II. sob o titulo geral Ac "Pro-,
Os dois livros que fi poeta negro denomi
liara "Missai", e "Kvocações"; Nestor Vi-
ctor, o amigo que tem 

'sido 
o fnfatiga-i i

zelador da- gloria do grande catliarincnse.
nnnotou-lho as prosas, enriquecendo, des s
modp, o volume.

i Editou, também, o "Annuario**. o "Tiir. >
j II" da Historia do Brasil, de Kncha Pon

Iho, 

tomo esse ein que o historiador, estu-
dando principalmente o XVI! século, cou-
sagro as suas observações sobretudo á for-
inação rio nosso espirito nacional. Deve*.-.-
assignalar que a edição de.íSii obra, cr.i

I volumes parodiados e de fácil adquiriçí)vepresentii uni serviço ao pai.»., pois uni t*.v
I balllò da importância da "Historia do Bra-1 sil", de Rocha Pombo, deve ser la.rgámen-

I te divulgado, o que não será possível nv."
j só volume, forçosamente caro.

"Anthologia", dc Zefcrino
.. Galvão
; A "Anthelegi»» áe Zeferino Galvão * x""sta e comple.-ta obra de nnj cacriptor ti-e-¦íincnladameute resumida num volume. Is-si. porem, uão condemna 0 livro, ejue, e.sobre sei- uma homenagem, uma obra deüivuigacao publica para trabalhos mais •>•
j i.ieiins Injustamente esquecidos, A publi-

leilores, em que 6 orador, na primeira; mos-
Irára estar a Thòosopliia ao ulcãncé de lo-dos, c, na segunda, utiniinciára a próximavinda de um grando inslructoi' da humani-
ilade. Presidindo a sessão de amanhã, oi
pregador Gustavo de 'Macòdo dissertará so-

j bre modalidades dc ordens religiosas. A
musica dèyocloual scrá.»esecütada pelas se*
iihoritiis Cecília Vilhenn e. Nair Cruz.

iiores ganiiarnm cincoenta e. quatro cadei- ,'>,. , X-i Zt P ml erupo-ida amigos, s„;
rns, o partido do povo vinte o res; o nart ','• ,' 

C'n do «ov<i™0,<t° Estado Ue Per
do da esquerda, trlute e cinco oV comn, „'- S?U?Í_ "' 

» 
*f" ""P* ,ilm **i!ci*>

distas, vinte <-. tres; or, socialistas modera- ÀilVJ ••?• ft -'U ','",e houve u!" e*-*-'i'ipto
dos, nove; os commúnislas"deSS \?J0F. """""í n*"/ .debandaram con, a S!!.
isso significa que os conservadores e oseiimponezès de tendência conservadora da-rao a maioria para formar o novo governo.

Loteria do Rio Grande
-Vende-se em toda parte

Festa em beneficio do Dispensa=
rio Santa Isabel, de Barbacena

BARBACENA (Minas), 23 (Serviço csnV-
çial 

da A NOITE) -- Lutando! presentemen:te, o Dispensario de Sanla Isabel, desta ci-dade, com grandes difficüIdades para sutis-fazer os seus fins, que é soecorrer os meu-digos aqui existentes, rcalisnrâ nnianlíã umgrande festival no Cinema Apollo, em bc-ncficm da benemerila instituição de ca-rldadc.
Dado o objectivo que" viso, é de esperarque a festa alcance franco exilo.—mem-

•íi*_?sr?r.-

iillüi
AMANHA

5 0 : 0 0 0 $ 0 0 0
Inteiro -15000 — Quintos 800 réis

TERÇA-FEIRA

30:000$000
Inteiro 25400 — Terço SOO réis
VENDE-SE EM TODA PARTE

;5.nfr©ga ^ cadernetas aos re-
servisfas de MIq Horizonte rengín válciitenieiiíe, contiiiidind.

Revesliu-sé da maior solemnidade o jura-' s.un, vox '.,s tres aggrcssorcs

w a jovcn a-ju.i ile Colo-
nia, òncontrn-so na
Perfumaria bapeniie
[tua do Theatro, !•

I
5 0:0 0 0 $ 0 O 0

Sorte grande de hontem, ds Capilal [•>..deral, foi vendido no

Mexeram com o chinez...
. INTERVENÇÃO DE~UM MENOR |~QEjL}ENERQIJ NUM (.ONFUCTO k.

SONHO DE OURO
Av. Rio Branco, 152 a 156

OSCAR & COMP.

Iteniiidos ii porta de um botequim, na rua !\¦iscdiiiledo llio Hranco, os irmãos Oswàl- "iannydo, Lou rival e Manoel Gahibôo; de 21: 10 -!II .'limos, respectiviimenle, ao n,ali ura chinez, dirlgirom-lhe doesmie, indignado, o meiior Ijrasilino Oliveira
que se achava próximo, não podendo con-ter-se, tomou o partido do òffciidido. ad-moeslando acremenlo os tr

SaCCOS pJu'a ngU!' 'I",*"le. torrados ounao. Artigo garantido; Casa Iler-II. Gonçalves Dias, 51,

s".-rue' 7 n,:l *õisscmbl;éã 110 Circulo
«los Operários Mu-

lUCJpílCS
.. - . --cs irmãos. '¦> directoria do Circulo dos Or-erarius \h,

và^rifr 
C°"*n '"'"i obeiJccc»do a uni só ino- |>"*'Pacs pedc-lios avisar que a uiinh ás 7 !iv mento, caíram de socos em cima dè fira*-- ¦•"¦••*•" dn noite, haverá uma asse ihl 1 InJ, i \it\e.limo, que l.,ou logo a jorrar sangue do \'\^nr'de vários assui^CI,,^;"^ ^ VOS G MANCHAS DA

„ . ... {'<•"¦' coiilieciniento do movimento social S*7npo em, de se intimidar, o a?gre- convidados Iodos os directores c membros iio que parece, pelo chinez. ' du conselho fiscal. -in-muios

moi-le, c a ile e-iistir um {.overno que cui-hva as glorias literárias.
"Pequenas 

Historias", ile
Assis Cintra

Nâo üe pode diier que seja um iivro uevo, uma obra que tendo ápparecido em íukíoujcoes «sj-itadaj, reapparecã, agora, norna'edição melhorada"'. "As pequenas histo-rias" do professor Assis Cintra, estão, pois,consagradas, por aquelles aos quaes *.-. des-Unam, ás creanças, c também pelos mcftres^dellas, porquanto ap'provou*-as a Dii•
çlona Geral de instrucção Bublica, de Sàrl'aulo. aiir.plando-as ii Escòlii Modelo e íit*Jt;i'upns bscòláres daquoUcs .listado,-"¦ ¦ l«a» .-—¦ ,

POMADA
RENY

Contra
SARDAS, PANNOS, ÊSPINHAS, RUGAS, CRA-

tm i-i
Loüge

ilido, ajudo d
por

PELLE
INFALLIVEL

BOfESÍlIQ-Sf^^:
SAS. RAIOS X. Dr. Renato de Souza Lopes,prof. l-aculdade. K. S. José 39. Vol. Pátria 33.' "** '" ¦¦¦»-*--_^l*rr-«.ra _... ¦ |, ,,"Nuniero..."

Acaba de ser posto em circulação maisum interessante "Numero...", a brilhantis-sima publicação que todo o publico leitor
ia conhece e aprecia devidamente. A parda variedade dos seus interessantes con-tos, novelias e romances, tão do agrado do
publico, o "Numero..." posto agora â ven-da puhlica uma novella inédita de Mauri-cio Larrouy, "O estranho tripulante", as-sumpto empolgante que muito ha dc agra-«lar aos leitores do "Numero..." '
_.Alí'n das infallivels "Aventuras deCniço-Chicole", que neste numero se excede* si mesmo, pode indicar-se a maravilhosacapa que illustra este "Numero..." 21, ca-pa que podemos chamar de suecesso, jápelo assumpto, já pela arle que encerra.Numero..." 21 é, sem favor, uni dos me-Ihorcs que nos tem chegado ás mãos, sol,
l^n?n.? P°nl°, dc visl:'- Agradecemos oexemplar enviado.

Prof. Austregesilo ,C(,>"5»litt>™ • Rua
«, *, „, ' ,,a setembro, 211,A's ,1 horas. Telep. C. 1995.C.mmm
Vae reunir-se a Socie-

dade Brasileira de
Piscicultura

lisla marcada paia tlcpois de ainanliã, ás•! horas da tarde, na directoria de Pesca esoh o patrocínio do direelor desta, uma reiiinino da Sociedade Brasileira de Piscicui-
A essa reunião, que será presidida nelo.Sr commandante Armando Pinna, sub-di-rector da Pesca, é ligada grande importan-na podendo assistil-a quantos se interessem

pelo palpitante assumpto.

PROVEM

í Cruzeiro
O PREFERIDO

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE BIIínT
FAISÀNCE

Du a un ileujl reçenl dans Jn colonic fran-çnise de I.ioik. .laneiro, Ia fêtC qui devaitavoir heu le 21 courrant, dans les sálojis "dos
bniprcgados do Commereio" est transfere -iu
SaiiiediV:8 Noyeinbrc, dans lc mcine local 

'
a la íueine iieurc.

mento A bandeira, pelos reservistas dos ti
rns t'i'2'i, do Gymniisiò Mineiro e da Escola
de Agronomia, de Bello Hbrizoiitc.

O acto, que se realisou no dia 19, no Thea-
tro Municipal, foi innilissinio concorrido:
tendo tido assistência do grande numero de
populares, de muitas familias, dos represen-
tantes do governo, de todas ns autoridades
militares, federaes c csladuaes, dos repre-
seiitanlcs dos Srs. arcebispo e vigário cia ci-
d.ide, c de todos os iilumiios do Seminário
Episcopal;

A's 2 lioras, com a chegada do 022, comeffeelivo, completo, bandeira; banda de cor-netas e tambores, dos tiros da Escola deAgronomia e Gymnasio Mineiro, eomriiaiida-
dos pelos inslructores Carlindò de Alencar eKi-anciscò Mandarino, teve começo a ceriniò-nia, assumindo a sua direcção o I" tenente•losé Maria Rosenbürg, presidente do Tirol',2'2. Em seguida, como orador offieial dalurinii, teve a palavra esse mesmo milhar
que, por algum lempo, prendeu a nttcneâodo auditório, com uma prelecçno sobro as-siimptos inililaresj mostrando que, aléhi dris
princípios;, estratégicos e táticos, dèvciiiò"sciiidnr tiinibeiu ria educação'civien do solda-do, base cm que se assenta Ioda forca deum exercito. A.nnlysoii, depois, n coniiexãd
que ha entre a classe militar 0 a saccrdotalenlre a cruz ca espada e pedindo a Deu-,'proteger o llrasil, o seu presidente, os chefesdos distados, concluiu pronunciando o nomedo Dr. Haul Soares.

Após, ao som do Hymno Nacional, ouvidocom todo respeito e de pé, pela numerosaassistência,- procedeu-se ao juramento A ban-deira c entrega de cadernelas, o que foi fe -to pelas autoridades presentesAbrilhantou a festa a banda 
"de 

musica do°; b?<'<!**'*°. a qual a Companhia Veadodistribuiu numerosos maços de cigarros p,'?io representaram-se ò Ti-companhia, ambos de Jni*, ,/e

na mesma rua

0
LUXUOSO

E
CONFOR

TflVEL
PAQUETE

!«W(PW-s

ei

tclegranima e offieio
ro 17 ca 8*
Fora.

O numero de cadernetas entreffuesoitenta e uma.

No mais aceesii ,1a luta appurcceu a po-1hcia do *|n dislriclo, que á esccpçuo do elii-noz, que desappareccu, cffectiioíi a prisão :
dos restantps conlcndorcsi um dos quaes !Oswaldo, por mais machucado, recebeu os inecessa nos sòccórros dn Assistência.Ilesiflem os tres irmãos á rua Visconde da ilGávea n. 28, e Brnsilino,
em que oceorreu o faclo.— > <*a-j«at<__ ——_____. ! IPoiyanthéa de saudade \Diversos ami.gos e ndmirudpí-es do Sr. ;
coronel Pedro Anlonio Fágiiudcs; fallccidolnesta capital, cm 8 do me. passado desé- '
Jflndo render uma homenagem A niémni-ü, i
a sua letra natal, acabam do publicar uma '¦
poli-nnithea, onde se lem trabalhos sobre.a vida e a obrado exlineto, assiguhdos pelo !Srs. Victnivio Marcondes, .T. Moiiteiro Go- |mes;. Çarloíi:.Goiirgand, general Moreira Gul-niaracs,;o Solero de Souza, c discursos dosSrs. l.ui/. Baplistn; seiihoril.,. Eugenia Ilu-Mfiliani c D. Julia Baiitistu. !

o maior c me- !
, ,, lhor sortimento. ;Lusa Hermaniiy, rua Gonçalves Dias, 5*J_—, __•}<>,»_ ra

Dous cães bravios põem em ;H as suas *PassageM

<<

Tintura "EÜNICE"
inlielloPara o barbi

De
M. Bueno

Iiioffeusiva.

MAIS UM PEQUENO FUJAQ

Pincéis para barba,

Flandria,
do Lloyd Eeal Hollandez, sai-
rá para os portos europeus, via

I Bahia e Recife, no dia

I ilist0rielo0mnm;r:L*!U,°* ¦".'•ie' Ã P0»"'" à 1«'
I i . ínen ,r H^ TPI>ared,rn,° '"Justificada

B?$nÊ\ ™..'í-' -_sss_si-*í£
^•^-S'S,í 1SETÍE

i 01 NOVEMBRO,

sobresalto os banhistas
de Copacabana

foi di

"VIDA CApICHABA»
Recebemos o n. ;„ da linda revista "Vidaapieliaba'. que.se publica en, Vitoriarefleçte us pnueipaes aspectos» espu-ito-santenss d;l sociedade

Apezar de jã estarem em vigor os ujfi. Imos regulamentos expedidos pela policia 
'

acerca dos.banhos de mar, nas nossasdi-versas-praias, .ainda ha transgressões por'parte de banhistas, prejudicando-se, assim,uns e outros. O que motivou essa nota foi ^
justamente a reclamação que, por nosso in- Ieriiiedio fazem algumas fnmilias frequèn'*- ¦tartnras dos banhos no posto u.» G de Co- '
pacabann .Dizem os prejudicados que ha!,!,, H. s vnrr,um easal de est range ros que se bajihá di-i-ir- • • N,9'.1*'
ria mente, ali, na hora deWhír concornín 1'ftW1"» ,l,í,>!c-''
cia. fazendo-se acompanhar d,* dous cnormes enes bravios. que põcmlbdas as pessoasem constante solircsnlto, prlnclpalmeiito ascreanças. Apezar das reclam-.còes feitas ¦•oiiiearresadoi.daqucllc p(JS|o 

"deelaruni 
os

oessÓu?0 ~' C5:ie abuS0 aiuda nao

sem uma visita aos agentes
geraes.

Sociedade Anonyma Martinelii106 - Avenida Rio Branco - 108
' ' * ***¦*—*?**MI__—••»*_____.

inauguração de uma cervejaria,
em Barbacena

BARBACENA TMinas), 2.1 (Serviço espe.- In:uigurou-se aqui a-!;nalqi,ecoi,cnri-e,.|i,epa^e*;r^i;»'H.^
le, para o maior progresso & lla'demen.
I stiveram presentes ao ,e o muiü,Tw0'"a'•Ia nossa sociedade e òuR_? v ,Vi-." j SS°!'S
¦'* (Pines foram servidos liquido s de fora,
lies. * "•i""*'-'-'. e s.-indwi.

Tocou durante a inauguracÜQ a h*n,u- jlaça Correia dc AlmrTi.i. s ° a "anda dsma:

:TES E flfflBflS I
para mesas, corredores 0 salas. CortiunJ
n ,n.u sl«res c. capachos a
K^„-S?^**^l°;*~*P"vOs.;red„»id,,lCASA RAUL CAMPOS,!

EX-SEGüRÃ CAMPOS |

; RUA 7 SETEMBRO, 84- 1
"oveis de vinie, malas, artigos do Á

m. c sports 8_ wmmEmàmesmsmi?
QUER FICAR FORTE?

ARSÊNICO ÍÍ0°CW0SÍ0
faria & Comp. n S. .losé. 75; Vidro 3$000;

J*_,__Jioas pharniaclas.
Está convocado pára o (liaa- ac (lczcnil)io o Con-

§Tcssb Sliiieiro
tó^VP.:?0HI20^TE, 2,1 fA.A-1 n ,.rao offieial rin I--ci..j , ,:* v- "¦* ' or"
'•ret» convocando ndr--pUblic'1rA h°Je ° '-"
12 de Uc-scmh • - ('01í-''l's;*" Nra õ dia
Presidencial . lJ..B. .de iii'!»''"' a eleição

 .:.i íLi__J„:. ,J^A *i« i_u_» s tratar «la (iivisão iudiciar-i*


