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_ PRECISO PROTEGER A "MUSA PARADISÍACA"
CONTRA A PRAGA REINANTE

São simples os conselhos da technica
Chegou a vez da banana. Se Iodos sc¦cuid.ir.-m não tardará que, com a

maga quc vem destruindo alguns hnnanacs,
oiiforinc uoticininos outro dia, tanibem essn

fniln, a bem dizer .-, única que, còm 11 In-
rania, appurece nn mesa dos remediados
« nos dias do festa das do pobre, ando peloslaliolclros dus casas dc frutas, fazendo con-
correndo com as perns e com ns maçãs.
Mais um aspecto d.i ciirestln, Felizmente,
so quc parece, niio faltam meios dc coillbn-
lc á praga da nossa "musa paradisíaca";
nome "cientifico que so populnrlsou como¦.rironimo dc pacova, embora como ainda

de um metro acima do nivcl do solo, e cm-
duzll-os a nina valia adrede preparada. Isto
feilo, nddlciouar-llic. alguma notassa, tnlcomo cinzas de lenha c depois polvilhal-oscom cal, cobrlndo-os em seguida com uma
forte camada de terra. Com este processo,leremos esles caules, uo fim dc algum lem-
po, convertidos em cacellonto adubo, que
poderá ser empregado nn cultura ilu liana-
uelrii.

.II —- Arrnnrar a parle restante da bana-
ncira, islo é, a parto quc ciinslltiiu n base
da planta, onde habitualmente vive o para-sita alojado, c culcrrul-a cm uma outra
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O presidente Coolidge dá
as razões por que não

adheriu á Liga das
Nações

Scnsacionaes aceusações
do advogado Uritcr-

major* ao governo
WASHINGTON. 21. (U. P.) — O.presi-

dento Coolidge pronunciou, esta noite, o ul-
limo Imporlanta discurso da actual campa-
nha presidencial. Declarou á Câmara de
Comnicrció que a ndtiiinistração concorre-
ra liara a paz no exterior, emquanto no in-
tirior apoiara ns industria, e n economia.'Abstlvc-mo de ndhcrir ii Liga das Na-
ções, principalmente com o propósito de
evitar explorações políticas, assumindo
obrigações quo outras crearam «cm a
nossu uutoridade", affirmou o presidente.•O orador coudcmnou a guerra dc nggrcs-
são c oppõz-sc ao cancèllamchtò das dividas
CTlornns, defendendo afinal as tarifas c
pronieltcndo a convocação dc uma conferen-
cia para auxiliar os fazendeiros.

WASHINGTON, 24. (U. P.) — Causaram
grande sensação aqui ns accusaçôcs foliar,
liclo Sr. Samuel Untermaycr, advogado cm
Nova Yorl;, ao presidente Coolidge, quo se-
gundo cllc "usou do seu poder para evitar
que o povo soubesse dos faetos", a respol-
lo da tolerância dc certos funcciõnarios na
execução da lei da proliibição.

INOVA YORK, 21. (Havas). — Afim de
encerrar a campanha eleitoral, o presidente
Coolidge pronunciou um discurso em quc
resumiu mais uma vez o seu programma do
governo, insistindo particularmente nos fié-
guintes pontos: manutenção da paz; rcali-
sação de economias; ndopçiio dc larifas
protectoras para auxilio á agricultura; dc-
fcsii da propriedade; manutenção (':i iulc-
gçidailu dos tribunaes.

Com respeito ú politica externa o chefe
do listado promctlcu a collaboração dos Ks-
lados Unidos com as ottlras nações para a
consolidação da paz mundial, mas mostrou-
so contrario á idéa da reunião de qualquer
conferência internacional em que questões
pttramcnto domesticas, como a unnullação
das dividas dos aluados e a adlinsão da
America do Norte á Liga tina N*ii.ôss.')>.'t.uii
vir a ser discutidas.
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tniçãii

Aspectos da vida do "Cosmopolilcs soTdidus" — 1 — Rhizoma da bananeira,
com um corte vertical e outro horizontal, mostrando os estrayos praticados
pelo insecto. 2 — Ovos. . — Larva, t — Nympha (face lateral). ,**> — Num-

phu (face venlral). 0 — Adulto (fêmea). 7 — Adulto (macho)
hoje assignaln o Sr. Luiz de Azevedo Mar-
ques, aquella expressão latina designe
apenas u banana de S. Thomé. Mas, o queimporta não é o nome seientifico; 6 a defesa
do bananal, c portanto do produeto, contra
os colcopleros que o estão destruindo. Do
quanto são capazes taes besouros é o qucuos diz o citado technico, assistente de en-
tomologia do Instituto Biológico de Defesa
Agrícola, que nos falou sobre o caso tão
assustador para as plantações da zona ru-*al do Districto, c de suas immediações, c
informa sobro as medidas a serem tomadas
pelos interessados nessa Cultura, Eis o qucnos diz c aconselha S. S.:

— A praga que, de algum tempo a esla
parte, vem causando sérios darniros a diver-
sas espécies de bananeiras cultivadas nos
subúrbios desta capital —- taes eomo "Musa
¦paradisíaca" 

(banana de S. Thomé), "Musa
sàpientium" (banana da terra) c "Musa
¦irgentca" "banana 

prata) — é oriunda dc
unia espécie dc "Colcoptero" (besouro),
que, em seus quatro eslados — ovo, larva,
nympha o adulto — se associa a essas, como
a outras espécies de ".Musaceas".

Esse "Colcoptero", vulgarmente denomi-
nado "besouro indesejável", e que se apre-
senta com uns doze millimetros de còmpri-
mento, c conhecido no mundo da sciencia
por "Cosmopolitas sórdidos" Germar. Elle
è. dotado de um apparelho .buecal vigoroso,
composto de um "rosliutm" ou bico (fi-
gura ü "a"), faz com este uni buraco no"rhizoma" da bananeira-, geralmente no ni-

os

i

vcl do chão («fig 2 "a"), onde deposita
ovos, de onde (fig 2), após uns oito dias.
nascem larvas (.fig. 3) que, passando alguns
dius, alcançam uns doze millimetros de com-
.primento. Estas larvas, roendo o "rhízo-
ma" (fig. 1) e parto do caule da bananei-
ra, abi estabelecem túneis ou galerias (fi-
guras 1 "b", 1 "c", 1 "d", etc.) de vários
tamanhos e ilirecções. Taes larvas, depois
de so fartarem ile roer o interior do "rhizo-
ma" c parte do caule da bananeira; traus-
formam-se cm nymphas (figs. i, 5 e 1"f"), isto c, tornam-se inertes, como sc es-
tivessem mortas. Alguns dias depois, uns
dez ou mais, estas nyniphas transformam-
se cm insectos adultos (fig. (i, femea, e
fig, 7, macho), promplos a formarem lio-
vos gerações. É assim, desta maneira as-
«ustadora, o "Cosmopolitus sordiilus" vae
multiplicando as gerações e "ipso facto",
multiplicando os damnos no bananal; Taes
dainuos são facilmente reconhecidos, pois
assim nol-o demonstra o aspecto das pro-
prias bananeiras praguejadas, qno sc nos
apresentam com as folhas murdhns, a prin-eipio, o ao depois, seecas, dobradas so-
1,,'e. o tronco, o qual, por sua vez, após
cacto espaço de tempo, e em virtude de iletc-
rioração do "rhizoma", tomba ao menor
cuntacto.

Sendo esse insecto, consoante acabamos
de demonstrar, assás damniuho, urge dar
sc-lhe combate. Pois, se assim não se o f
zer, elle, cm pouco tempo, se estenderá cada
vez mais, nnniquillando nina das mais pre-
ciosas culturas do nosso paiz, cujo prodneto,
'le franca acceitação nos mercados estran-
geiros, constituo exeellente fonte de renda,
tanto assim qúe, segundo dados estatísticos
(lc 1917-1921, sua exportação, durante esse
qüinqüênio, attingiu a 10.97S.UG1 cachos,
que produziram a respeitável somma dc
11.037:80980-0.

Coulra a praga ciii questão, pôde ser em-
Pregada a medida preventiva, a única, aliás,
qne se uos depara, e que consiste em se
nrrancar as plantas contaminadas e trans-
im-tal-ns, conjuntamente com todos os seus
fragmentos, para bem longe do bananal,
"lide deverão ser enterradas profundamente.
K, para que tal medida seja profícua, não
só com relação ao combate do parasita,
eomo do ponto de vista econômico, propo-
ího os seguintes processos:I — Cortar os caules das

valia, previamente preparado, "bem longe do
terreno dc cultura". Feito isto, applicar-se-á
em toda a extensão dessa valia o sulfürcto
dc carbono, liste insecticidn lia muito cn-
trou ua pratica corrente contra os insectos
que vivem subterraneamente. E desde que
soja iulelligeutemenlo applieado em lerre-
no permeável, nem muito seeco, nem muito
humido, produzirá os cffeitos desejados, porisso que os seus gazes matam os parasitas
por asphyxin. Assim, pódc ser applieado um
litro e 200 graininas dessa substancia uuma
valia de cinco metros de comprimento poruns dous de largura. Mas, nfim dc que essa
quantidade possa se espalhar em todo o in-
terior da valia, onde se achem enterrados
os "rhizomas" e partes de caules contami-
nados, necessário se. torna distribuil-a re-
gularmeulc. Tal distribuição podo ser feita
do seguinte modo: na superfície da valia
praticam-se 20 furos, distantes uns dos ou-
tros 50 centímetros'; uão devendo, porém, a
profundidade destes furos ultrapassar os"rhizomas" o nem as partes dos caules en-
torrados. Eeitos os furos, applicar-se-á ern
cada um delles 60 grammas do sulfureto
de carbono. Esta applicação pode sor feita
nor intermédio do "Pai 'injeetor", 

on, na
talta deste, por meio de um bambu', paraesse fim preparado. Applieado quc seja o
sulfureto de carbono, deve o "Pai", 'ou 

o
bambu', ser retirado do furo para ser este,"iueoutinenti", tapado com terra bem so-
cada, afim de evitar desperdício dos ga-zes sulfurosos.Nas covas feitas no chão, em
conseqüência da reliradn rins "rhizomas",
deve, afim de, o mais possível, sanear o
terreno, ser, cgunlmente, empregado uma
colher (das ile sopa) de sulfureto de car-
boho, ou duas, conforme a extensão da cova,
cobrindo-as cm seguida com terra bem so-
cada.

Os processos acima alvitrados, todavia,
devem ser extensivos a todo o bananal, des-
de que este esteja de tal fôrma contamina-
do a ponto dc não mais ser possível sal-
val-o. E, neste caso, tanto no terreno cm
que se manifestara a praga, como nos de
suas proximidades, não deve ser cultivada
a bananeira por espaço de uns dous nnnos.
Tal terreno pódc, no emtanto, ser aprovei-
tado para a cultura ile quaesquer outras
plantas refrnetarias á acção do parasita,
taes como feijões, abóboras, batatas, milho,
mandioca, etc. Outrosim: ó sobremodo sa-
bido serem venenosos os gazes desprendidos
tio sulfureto dc carbono, por isso, e para
não me tornar fastidioso, deixo dc me cs-
tender cm longas considerações sobro as
precauções a se tomar, quando se tiver de
lidar com essa substancia. Entretanto, caso
algum dos interessados ignore a que ponto
httingõ a acção venenosa desses gazes, pódc
dirigir-se ao Instituto Biológico dc Defesa
Agrícola que, promptamente, lhe fornecerá
os esclarecimentos necessários a respeito.

Prevê-se a queda do gabinete
JbcJga

Concorre para isso a elevação
das taxas ferroviárias

LONDRES, 24 (U. P.) — O correspon-
dento do "Morniiig Post" cm Braxcllas no-
ticia constar na capital belga a próxima
queda do gabinete Theunis, devido A sua de-
cisão de augmentar os salários dos einprc-
gados dns estradas de ferro do Estado, cie-
vando assim as respectivas taxas.

¦ mam ii.
O príncipe herdeiro da Di-

namarcà viaja incógnito
B.UiCELOXA, 21 (U. P.) — Chegou a este

porto o vapor dinamarquez "Frederico Oita-
vo", a ciijo bordo viaja incógnito o príncipe

«oe-»

A despedida de Miecio

O instituto Internacional de
Estatística, em Bruxel-
las, elege, em primeiroescrutínio, o represen-

tante do nosso paiz
A' votsjção obtida pelo Dr.

Riilhõi-s Carvalho
A Directoria Gorai dc Estatística, dlvul-

gantlo unilinlicnnienli- as suas publicações«obra assumptos do interesso nacional, co*
jncçoii a conquistar a confiança da admlnls- o do puiz. Depois dn rccciiscnmcnto

dc 1920, operação esta
que foi executada pela
primeira vez no Ura-
sil. abrangendo os dous
grandes aspectos dc-
mographico c cconoml-
co, os créditos dn re-
partição federal de cs-
lalistlfu firmaram-se
dc vez c acabam dc
ser confirmados pela
opinião estrangeira rc-
presi-ntnda pelos espe-
cinlistns nn matéria.

Na sessão do Insti-
tutu Internacional dc
Estatística, realisada
cm llruxellas, foi pro-
posto para uma das
vogas de membro titu-
lar daquella corpora-
ção o Ur. Hnlhõcs Car-

Bulhões tlc Car- valho, director da re-
valho partição federal de cs-

Inlisuea, seuuo a ,,,.,.-
cação unanimemente neccitu pelos represou-
lanlcs que tomaram parle na dita sessão.
Esla protocollar apresentação devia, porém,ser votada mais tarde, depois de examina-
dos pelo Instituto os trabalhos dos concor-
rentes. Em maio deste anuo, todos os mem-
bros dn referida assembléa foram convida-
dos a eleger, por correspondência, tres mem-
bros honorários c eincòouta c quatro mem-
bros titulares de modo a serem preenchidas
as vagas existentes no quadro do Insti-
luto, cujo limite máximo não pôde exceder
a duzentos membros. Para o preenchimento
dessas vagas foram votados candidatos dc
diversas nacionalidades, tendo sido eleitos,
cm primeiro escrutínio, apenas dezoito con-
correntes, quo reuniram maioria absoluta dc
rotos UQ.coii,i_not,> dc cento c onzo votan-
.tos.

O Brasil, representado pelo Dr. Bulhões
Carvalho, director geral de Estatística, ob-
teve a mesma votação quc a Inglaterra, rc-
presentuda pelo Sr. Lovelay, isto é, 911 vo-
tos, ou sejam mais dezenove do quc os vo-
tos necessários para a conquista da victoria
em primeiro escrutínio.

No mesmo plano foram votados o Sr.
Conts, do Canadá: o Sr. Buday, da Hungria,
o o Sr. Guitichard, da Suécia. Os treze can-
didalos restantes, eleitos cm primeiro ese.ru-
tinio, tiveram votação inferior á do repre-
sentante do Brasil."

O Dr. Bulhões Carvalho foi convidado a
tomar parte na próxima eleição, a réalisar-
sc cm janeiro próximo, para preenchimento
das vagas cm segundo turno.

¦ mam •——_———___

Dr.

APESAR DOS DESMEN
TiDffiS m GOVERNO

HESPANHOL

Muito brilhante o seu
recital de Chopin

¦ _.^ n em i

Uma lembrança plioto-
graphica

O pianista Miecio despediu-sc honlem do
nosso publico com o seu rccitul do Chopin,
quc alcançou o exito que fora dc esperar,
cm todas as suas partes, uugmentadas de
numeras fora do programma devido á insis-

.- A quem coube o prêmio
Nobel de medicina e

pesquisas physio-
lógicas

LONDRES, 24 (U.P.) — A Exchago Tele-
graph Company publica urn telegramma dc
Stocliolmo dizendo quc o Prêmio Nolicl deste
anno, dc medicina e dc pesquizas physio-
lógicas, foi concedido ao Dr. Villem Eimho-
ven, da Universidade dc Lcidcu, Hollanda.

•__¦

Fallecimento no Pará
CAMETA' (Pará), 21 (Serviço especial da

A NOITE) — Falleceu aqui a Sra. Christina
Lopes David, viuva do saudoso commereian-
te, coronel Viriato Lopes David, e irmã do

 „_  .___ bananeiras, I deputado Luiz Barreiro, 5cu eaterrQ tovo
-"«viclentemente contaminadas", na leitura grando concorrência.

flüQUEÜITO DAlAs indiscreções
CARESTIA

NO PONTO EM QUE NÃO
HA ACCORDO...

O Centro do Café pres-
tigia o parecer do Sr

Affonso Vizeu
Não é uin parecer, mas um voto de apoio,

o quc o Centro do Commercio acaba dc en-
viur á Associação Commercial. congrátulárí-
ilo-sc com as opiniões já cmiltidns pelo Sr.
Affonso VUou, quando chamado a depor no
inquérito .Ia carestia. O documento iln Con*
tro do Cafó não deixa dc ter grando valor
porque vciu nssigiinlur nittda tnnn vez a pro-
funda divergência que reina nn questão das
medidas dc emergência, que . esto o ponto
em que nno li., accordo enlre o povo e o go-
verno, dc um lado, e, du oulro, entro o com*
morclo u ns classes conservadoras, cm geral.
.Vós não iremos aqui ter a preteusão dc des*
lindui-o. E é por isso mesmo que nos cin-
•limos á transcripção do olficio que o Centro
dirigiu á Associação. Abi vae cllo:"O Centro do Commercio do Café do Hio
de Janeiro vem congriitular-si' com essa As-
soriaçáo peiu iniciativa do inquérito que
tom dado opportunidndc u que ns pessoas
mais competentes do nosso meio político c
comnierciul externem o seu ponto dc visla
sobre ns difficuldadcs ccouomicns no mo-
mento presente, enlre as quaes sc sobrelcyn
o alto custo de tudo quanto .'• essencial á
vida. Não obstante a attenção c o apreço
que mereceram deste Centro, as opiniões
etnittidas por quantos foram consultados
pela commissão nomeada para investigar o
assumpto, considera cllc dignos dc' especial
destaque os conceitos expostos com a mais
perfeita e singela franqueza pelo Sr. Affon-
so Vizcu.

S. Ex. mostrou, frisanlcmenle, os desas-
trosos cffeitos do abuso da inflação dc pa-
pel-mocda para gastos improduclivos, a in-
flucncia contraproducente que lem tido ns
medidas chamadas de emergência. Esse pou-
to. a quc, aliás. S. Ex. não restringiu suas
observações, deveria merecer n attenção dos
poderes públicos quo tão prcoecupados sc
tèm mostrado, ató agora, com medidas que
não remediando os males da actunlidadc
coucorrein, no cmlnnto, para a snn persis-
tèiicia ou aggravação cm .dias próximos.

Em tratando do inquérito quc essa nsso-
cinção vem promovendo, este Centro deve
referir quc considera um precioso subsidio
no esclarecimento do assumpto a entrevista
concedida pelo senador Sampaio Corrêa ao"Correio Paulistano" c tronscripta uos jor-
nnes desta capilul. Sem que sc estimule u
producção nacional não se poderá attingir o
barateamento 1I03 gêneros que elln entrega
ao consumo das nossas populações. Sem
quc se ponha óbice á depreciação dos produ-
ctos de nossa exportação, veremos reduzido o
valor desta, sacrificada a nossa posição 110
intercâmbio commercial, e conscqiientemcn-
te elevado, mais e mais, o custo das merca-
dorias importadas. Reiterando os protestos
dc nosso alto apreço c consideração, suh-
screvemo-nos •— Galeno Gomes, presidente;
ttamann, secretario. "

mem
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sensacionses de
Romanones

-__-M_-*sn--i_-- ______

O que conta o ex-presi-
dente do Conselho de
Hespanha sobre a Re-

publica de Portugal
Às promessas da Al-

Icmanha
LISBOA, 21 (A. A.) — O sensacional ll-

vro r«.-enl. incnlc dado á pulillriilüde pelo Sr.
Romanones. ex-prcsldonlo do Conselho de
Ministros d,t Hcspanlin, o nn qual aquelln

- - - - nntign político, faz rc

P mim' 'y'f

Il «¦¦*-' ¦ *4!_

Conde. Romanones

velaçncs da política
privada da Corto lies-
punholn, contando sr*
j-rcito-t i|iie a diploma-
cia silenciou uté ago-
ra, (cm sido objectü
dns mais severos cora-
mcnlarlos, poniln em
alvoroço ot> meios po-

Micos o diplomático*,
da Hespanha . do
Portugal.

Num dos c.-|n*'.iiloj
do sua obra, o Sr. Ito-
inaiioiies cnnta quc,
antes de 1910, a lies-
panda havia sido soli-
cilada por elementos
da moitarchia para In-
tervir a favor destn
contra os republica-
nos. Uma vez do pos-
sc. desse pedido, n j-o-
vento hespanhol não

Intmcdiatamcnte; antes, cônsul-
iutcrvençãt

o resolveu
lou varias potências sobre essi
nus destinos do paiz vizinho, obtendo rc.pos'
las variadas sobre o-seu mório de agir.

Assim, a llussia foi nm dos paizes que
julgava opportiina uma Intervenção dn lies-
panlia na Republica Portugueza, afim de re-
pôr a mniiarcbi.i, mostranilo-sc. arcrriina par*tidaria dessa fôrma dc t-overnu.

Km 1915 — narra o Sr. Romanones — oemhaixa-|->e dn Aliemanha em Madrid, fa*.ia«ciente ia.*. Sí-tjt-utndo o Rei Afronto XIlli
do nm despacho do Kaiscr, pedindo ã Hcs-
panha para entrar na „uerra a favor da Al-Icmanha contra os alijados.

Caso Sua Majestade assim procedesse, ser-Ihc-iam concedidos, cn a Aliemanha vencesse
a confla-fração, o Tanger o Gibraltar, alem
dc mpla liberdade de dispor dos destinos dePortugal da maneira quo melhor lhe con-viesse.

O livro do Romanones, todo olle vasàdodc: indiscreções do ordem diplomática o po-litica. esta xcnilo devidamente apreciado pelaimprensa quo o com menta largamente.
mam

Insiste-se em affirmar que
o directorio tentou fazer a

paz com Abd-el-Krim
PARIS, 21 (U. P.) — Informam de Ma-

d ri ti que, apezar dos coutiuuos desmentidos
do governo hespanhol, se confirmam que,em agosto passado, o directorio pediu ao Sr.
EclievaiTÍeln que fosse á África para nego-
ciar com Abd-cl-Kriin a paz c a devolução
de prisioneiros hospauhóes. Echevnrrleta ae-
ceitou a incumbência e dirigiu-se para o
Tanger, mas o levanto das cabilas impediu s
as negociações.

Agora, affirma-se, novamente, que aquelle
intermediário foi outra vez solicitado a ir á
África para iniciar ns negociações da paz,
pois o numero do pr'sioneiros hespanhóes
excede cm eentenares aos libertados pelo go-verno anterior.

Accresccntn-se que o Sr. Echevarricta ain-
da nesta vez acceitou a missão.

MADRID, 21 (U. P.) —. Communicam dc
Marrocos:"Travou-so violento combate nas posiçõesde Collado, Marcellino Gonzalcz e Valverde,
a leste dc Taudaif. A columna Castro Girona
evacuou Kala. A columna Gongora operou,
assegurando o caminho livre do Tanger. Na
zona de Lnracbc foram aprovisionados os
postos de Zoco e Lcwis, rctirantlo-sc a arti-
lharla c os enfermos e feridos, que foram
transportados em automóveis.

O Tocantins extravassa
e inunda o município

de Cametá
CAMETA' (Pará), 21 (Sen-iço especial da

A NOITE) — Copiosas c incessantes chu-
vas têm caido sobre este município';

Todos os campos, inattas e plantações
dos arredores das margens do Tocantins es-
tão submersos. Os prejuízos dos lavrado-
res e criadores são já bastante apreciáveis.
Os moradores do centro urbano mostram-
se grandemente receosos de que a enchente
cresça e venham seus effeitos a sc fazer sen-
tiro aqui.

- mam 

A' LA GARÇONNE

teucia estrepitosa dos applausos que resoa-
vam na ampla sala do Municipal.

Como umo homenagem a esse artista que
o Rio tanto admirou como precocidade e
npplaudc agora com temperamento formado,
não podemos deixar de divulgar uma curió-
sa photographia tirada no dia dc scu sc-
gundo concerto, recentert-ente, portanto, 11a
residência da Sra. Alcihda Navarro de An-
dratle, cathedratica do hosso Instituto Na-
cional dc Musica, e onde o querido interpre-
te dc Chopin upparcee ao lado daquelln pia-
nisla c de uma das nossas maiores consagra-
ções do teclado: Guiomar Novaes. Essa pho-
tographia ó, como sc vá, deveras curiosa,
como expressão do nosso desenvolvimento da
arte pianistica e da solidariedade quc rcunc
artistas uacionaes e estrangeiros, ,

Nenhum tratado secre-
to entre os Estados Uni-

dos e qualquer outro
paiz

O Sr. Charles Huglies de-
fende a condueta dos

democratas
BALTIMORE, 2. (U. P.) — Num dicurso

pronunciado aqui, o ministro do Exterior,
Sr. Charles Evans Hughes, discutia a atti-
tude dos Estados Unidos para cora a Liga
das Nações, desmentindo também as aceusa-
ções de imperialismo para com os paizeslatino-americanos. O Sr. Hughes negou Iam-
bem que tivesse feito accordos secretos com
qualquer nação. Disse que os democratas
cm dezembro de 1920 não quizeram partici-
par da conferência de communicaçõcs, da
Liga; realisada em Barcelona, acerescentando
que dc trinta o tres notas que recebeu dn
sociedade internacional, a administração de-
mocrata apenas respondera a quinze.

mamOs intellectuaes e opera-
rios de Salamanea soli- i

darios com Unamuno
SALAMANCA, 24 (U. P.) — Foi enviada

para Paris uma mensagem de solidariedade
com o professor Unamuno assignada por es-erintores, jornalistas, operários a universita-rios,
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/TOADO DE LEPRA NA TER-
GE1RA PDA3E

E vendia miúdos em Quin-
tino Bocayuva

Mais um para o iSao Se-
bastião

Pelas autoridades sanitárias do Posto de
Pilares de Inhaúma, que agora estão com as
suas funeções aecrescidas com as altribui-
ções de fisealisação de gêneros alimentícios^
foi oneontrnilo um vendedor ambulante de
miúdos, dc nome Luiz José da Silva, resi-
dente á rua CInrimuhdo de Mello 11. 8IS. em
Quintino Ilocaviiva, alacado de lepra tube-
rosa 011 noilulosa, na terceira phase de seu
desenvolvimento; apresentando lcprómns con-
fluentes no dorso das mãos, aute-braçnri
còtòvellos e regiões supra-orhilnrias.

O chefe do Posto fez acompanhar o le-
proso por um guarda sanitário, até á Inspc-
otoria da Lepra, tendo sido positivado o
diagnostico clinico, cm virtude dc confirma-
ção bacteriológica.

O Dr. Pindaro Carvalho, que é o chefe do
Posto de Pilares, intimou o Sr. Luiz Silva
a abandonar essa profissão c cònuriuhicoit
o fneto ao director do Saneamento Rural,
pedindo providencias junto á Prefeitura 110
sentido de ser cassada a respectiva licença.

Como existe um accordo entre a Directoria
do Saneamento c a Inspectoria da Lepra,
para que, tias zonas ruraes do Districto Fe-
deral, seja o serviço da lepra e doenças ve-
nereas feito pela primeira, foi o presentecaso entregue no Dr. Renan Heis. que é o
medico encarregado dos tratamentos o vigi-
lancias sanitárias dos indivíduos atacados do
mal Ilanseii, nas zonas referidas.

. mam 1—;— ,1
INVENTARIANDO 0 ESTADO DA

AVIAÇÃO NA INGLATERRA
Todos os centros dessa nature»

za serão subvencionados *
pelo governo

LONDRES, setembro. (U. P.) — O «o-
verno_ tenciona subvencionar os clubs 

°de
aviação cm todo o paiz c os seus planospara a creação desses centros progridemconsideravelmente. Actualmcntc. eslão sen-*-*do organisados clubs dc aviação em PI*.'-nioutli, IJirniingham, Glasgow, Manchcster,
Harrogatc c em Londres o Acro Club Realserve aos fins do governo.O projeclo comprchende a creação de dezclubs, abrangendo todo o Reino ÍJniilo ,uos
quaes os civis aprenderão a voar. A cadaum desses cluhs será feita n concessão dcduas mil libras, sob a condição de. que os
seus membros reunam oulra quantia egual.
Além dessa quanlia, os clubs terão umasubvenção dc 500 libras mensaes para asdespesas correntes e mais dez libras pormembro quc ficar habilitado a servir dc
piloto.

ROMEU — Atira-mc as tuas trancas, quc-rida, e eu subirei por ellas.JULIET* =-, OU ans penal Cortei-oskoiiteml .

_->¦ Ji.'í í_ --,,o.'.'- , . _„..,vi-_-~Vo. 
'^.¦^'4lÍi.ívVS;.'..v:*"..,,-'V.-,.:,.,i._-_,__-_i...'-_í. I

Nomeado o novo chance!-
ler do Equador

) — l-'oi nomeadoLabrcs Ghiribogn;
GUAYAQUIL. 21 CU. P

ehanceller ó Dr. Alberto
actual ininislro do Interior, sendo nomeado
para o scu logar o Dr. l>io Jaramillo Alva-rado. Fica assim completo o gabinete ao*qualo Dr. Cordova pretende imprimir um rumodemocrático de amplas reformas que a rcpu-l blica precisa, *
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Í PENHORES?... I
í Menor juro ® Maior oíícrla
IcoiJte^/i^d^sSií7!
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Os verdadeiros "dan-
tlys" ila elegância cario-
ca vesloilr-se na — Ona-
nabara -- 11. Carioca, .11.

«na»

O combalo As altas subilas e excessivas
dos preços dc viveres vae tomando vários e
curiosos aspectos'. Ainda agora, o Sr. maré-
chal chefe tle policia teve a" lembrança tle
reunir no seu gabinete os negociantes vare-
jislas, afim tle'promover junto dclles/inedi-
das contrarias á carestia. Finda a conferen-
cia, adcanla u noticiário, os "negociuntesde-
clararam quc envidariam todos os esforços
no sentido do ser barateado o preço dos gene-
ros tle primeira necessidade, attendcndo as-
sim á siluação aíflietiv.i em quo sc encon-
iram, no momento, as classes menos favorc-
tidas tia fortuna".

Nós sempre entendemos quc a baixa do
preços daqucllcs gêneros, como dc outros
iiuncsquer, depende principalmente da sup-
pressão dns intermediários, l-in sacco dc fei-
jão, pnr exemplo, para chegar das mãos do
produetor á despensa dos consumidores, pns- •
sn por quatro ou cinco intermediários, quc
procuram ganhar, o que é nalural o lógico,
encarecendo aos poucos ò pròdticto. Isto
mesmo, que é elementar, nunca entrou na
cogitação das diversas medidas tle cincrgen- .
cia, nlé agora promovidas para enfrentar o j
problema dn carcslin. A lembrança dc fazer j

CASA DE CERVANTE
A inauguração solemne <le

amanhã
Com a presença do Sr. embaixador dc lies-

panha t- do presitlenle tia Academia Brasilçi-
ra dc 1/clras, realisa-se, amanhã, a sessão
solemne dn inauguriição da "Casa de Ccrvan

l l-iw^#*i. <'.i . -". -ii** **fi :.<.'•<•.' *;f MJ.WMNM».'
*..-*•.¦*--.. -%,.**rtirüf tiifiT'f iirnuMim

'Uma commissão incumbida
do pedir so Sr. Graça

Aranha a r&oonsidc-
ração dc aon neto

A posso do novo acadêmico
Cláudio do Souza

Lida im scsmío icmnnal ti.( Academia, a'•iii.i, que honlcm publIeamoH, endereçada
iicln Sr. flrnçn Arnubn r,o pretlilontti do mi-.uvnin crimetiln nas lelras, declarando •*¦iarnr-ín da llltnitrc

Suicidou-se, afoganclo-M no
Pharoux

A XOJTE ~~ Sexla-fdrni 24 di» Outubro de 1021

tcos c Nüvidr'*
Os Induilrlao* ilo calçado ffocrum uma rc»

i' ¦ -oi.o'.o .mi poilorci publico* contra im
rigores ilii Soiiilu 1'ulillcn n>»* ca»o» do tipro*
vvltnineiilo ile iiicnorvi nas fabricai, • ' sim-
iilci ciiiinclndo ilo cnso demonstra. Iorh que
»" cogllu ihim velho problema, longamente
dvunaxclailo, t<> Im pouco •« posto entro
«s premiup.içòcs administrativas o alnil.i
uma vc/, Kiiuo Muupri', ciniiliallilo, cem fun*
dtiiiitlltn apreciável, uas suou OQtlsrQUlIlíolllt,
As modlilfli ila Snudo Publica un propósito
dr t-\ li.ii- o aproveitamento dc menores ile*
Leis, Incapazes uu iinnlphahelos uas fabrica,•í.o riidlinoiiinrcs >c so considera ?**•« prn*
blvin.i social im -cu conjunto. O quc impres*
Riniiii o ws vixu il- saber que existo uma
t-unrmc inasia tie população infantil Inlcii.i-
tnenlo cnlrcgiies a trabalhos nnlues sem nu
cautela* necessária», quò a transformem em
olcincnloi ilo progresso seguiu un edade ma*
dura. Por outro Indo, as condições liygla*
nicas tio Irabalbo, nos vario i misteres quo
« cidade gera, não uconscllinm, do modo
algum, liih-inuela.i tm teijtior debilidade!*,
(or parte tias leia.

Ãllegn a representação quc varias tenta-
llv.is, quer tias leis municipnas, quer tias
leis federaes, mio conseguiram até liojc rc-
guiar n nssuiiipto, lí' deplorável. Mas. »
quc ninguém coinnrclientlo A »|uo se cinha-
rucem os lermos de uni problema altamente
30.-i.it a nncion.il lio ponlo tle vista da fnr-
lale/.i futura tia raça, nas liysantiulccs e nu-
gas jurídicas. Heeorda n representação quc
foi estabelecido Ò Conselho Nacional do Tra-
balho antes de votado a legislação eom que
u mesmo devo decidir as pcmloiiclas tpie
embaraçam as relações entro operários « ca-
ttitalistas. K' verdade. Aqui mesmo, ncsla
colimina, em diversos ensejos, temos tecla-
mado contra n anomalia. O Código do Tra-
balho, em que sc encontram, articuladas já.
leis sobre todos os aspectos da chamada
questão soelnl, inclusive sobre trabalho dc
Bieuorts c mulheres, cstA na Câmara, sem
nudaiiii-nlii. Ha bem poucos dias, Iratauilo
do projeclo tle um deputado carioca sobre
férias aos empregados IÍO comniereio, allu-
«limos no caso. Sem duvida alguma vale. a
pena reclamar nquclle Código. Etiiquanto
«Uc não vem (c virá'.') o Império tias leis,

Juc 
evitam abusos, constituc unia nccessl-

«dc conlra a qual não i justo lutar.

M PARTE RIAIS NOTÁVEL BO
ÉÈESSO DE m

í», BE SEVILHA
Foi a coníCL-cnciii do Dr.

Carlos diabas sobro a"Iripanosomlnses"
I.ISnOA, 21 (1'.I'.1 — Os Drs. Costn Sa*

enilura o Álvaro l.npa, cnlrovlslndns pelu•'Diário ile Noticias" o o "Século", sobro li
Congresso d» Medicina recciilemenlo rcnll*
snilo em Sevilha. declaram quo .1 conferência
do Dr. Carlos Chagas sobre a "Irlpnno so-
liliisc" Ini a pnite mais notável du Ciui-
gresso, tt-iulii nleançodo formidável suecesso.

O Dr. Cnrlos Chagas visitará brevemente
Llsboiii Porlo a Coimbra, fazendo conferen*
elas.

-mota-.

IMPORTANTE QUESTÃO
EM FOGO

A nova lil das Caixas de Pon-
toei agita os (irro-viarlos

iriii \m mmm>mom*-m

Representantes das grandes cm
presas de S. Paulo recebidos

pelo CN. do Trabalho

PROVIDENCIANDO PARA
FACILITAR O TRANS

PORTE DE MERCA-
DORIAS

Causas prováveis da desespera
, „ „ reunWes, ouvira a lellurn do rimíbYiolello , radas tle ferro, no ;PaloC10;»Io*.'Cam poi¦l-.rgiieuilo-Mii dn linueo em que estlvrra . MiirtmU'»flt» de mcrabroH ilaiiueili! Intllr lilysooi, para tratar das pr-\ Ideiteint n.tt

or miiilmi iniiiiiins sentado, o homem* o , !„.„ j,1(.„mbldn ilo osludor o nnresenlnr i-nn'*' diVer.ln sor Imundas no «mino ij» taelll»
a;.t.n va,<{aroso, «belrou-so dn ahiurada do (J 1(/) «rojcolo ilo reformo da Ul das Calsji |0r 0 imnsnorlo da. inerenuorlali lido icini

liiformãmn», Im dins. qu« b Conselho Na-,
elonal do Trabiilhi-i. cm uma de 6««» uiumaf

Rennchi-so outra vez os di-
redores <lns coinpanhiiis

nnuliHtas dc estradas
dc forro

S. PAULO, 31 (As A.i—.Hâvelí lipjt
unia nova rcaiilao doi11 Iroetorci dal IS

r„.'.,m,l.i';' 1 JI! eoilllioillllii por luliMi-ii ei',1". i-unioi.-x, r. anitia irniiquiiio, rhhu»»'"- i a, |>cns6es O Aposeiilntlorlas, Cin «iicusibu ,,|.|nelnnl íiifiviuetieia, pnni « ...im.., .ur»*
•Va , •. ..*'•''"•¦. «'.»Plrlto iiioilermi. 1 os prlmolro» degrAns dn etendlnhtt, parou, , s,.,,;,,!,,, ,\ ,,SSa reunião compareceu o tenniíiito üo» eontrmi nllmentlcols.";:,'• 

, , 
',''"' "n ,l".""' cnrpopacílw. gos* Ipasíoaiulo demoradamonto .> c-thar pela o'-Línndi>r Sámpnln Corri,», escolhido polpa setisi Toninião lambAm pirte nesta, rennlto •

¦iniZt 5m1, «™fUÍ„ --..' i' •'.l,ií"'i- ••"' mm ãgBMBBBggggggi B3h 'collcijaí da eommltínô da finanças para re* nr. Carlos ti" CrniioM, prealdmtto 'Io R«t«."i"':'. '"V' .'"'", ":, ',••"'"'' ""í'10* J^^mMf^ÊL^MBS^mmmK I«I»p«> n-olf-to rlndoila Câmara. íomao.lo',,;. ])r. Oabrlíl Itliwlrn Aos San fts, ¦ •*
r.r.'... '.. .',' 1 " l,''!',;l'; rat.,,e>, tV jZÊBtLM£&* **™**(&LfLmmmmm^. eonluvlinento das stiggeMncs do C/.nscllio , Io ,., Arrirultur.i, ¦ r.j presldcnii .• •
". • 

,-,l 
',,'• 

a' ;!"f'i", 
'í' ''"'""" :"",i- ÍAWm VRÉ {{% Naelònal do Tmballm. aqucllc reprc-enlanlc (S^panlilns l'aullsln e Mt.gyana. .,-,.,. • ,•• •¦ ¦¦ . \ .1.1. nu., iipmensso umn ! tm -Jw*^HI Mrinm mnul^simi-sL. dc nrrorilo com afl Miporinlendcnttj da >¦"< í'm\o Iinllsvay «

Srtioeabanncnniiniísílo que, enlcnilcnilo*sc com o ro-inniiclstn Av "Ciiannan", obtivesse a rolirn-d.i da caria por allu dirigida á Instítuleiloniio njiidnrri nfuntliir, cparn dar o excmptiidoeordlnlldnde, olfereceii*so para fazer par-lc da comiiilssfio, eom o intuito da estender¦1 mão no sen companheiro, num gi-ilo ira-terna) ile reconciliação.
Aceitas ai propostas ilo prosador do"Serliio", a Academia nomeou para n eom-mlssíio ipio devo solicitar no Sr, Craçn Ara- 1nh.i a reconsideração de seu acto, os Sri.Coelho Ncllo, Alberto tle Oliveira c condo;*Affonso Celso.

Está marcada para o tlia 28 a cerimoniada posse do acadêmico Cláudio do Souza,eleito para a vaga do saudoso o grande poe-Ia Vicente tle. Carvalho. O novo' aeiiilcinico,
que será recebido pelo Sr. Alfredo Piijoi,
conln tle certo eom unia assistência séie-ei.i e brilhante, curiosa dc ouvir-lhe o dis-curso o dc acompanhar a grande snlrmnl-
ladc da consagração acadêmica do illuslr<*

ewmmmmmmmmwmmm
CASA LAMARQUE

Viagens directas para qualquer parle do
mundo. Condições especiacs,

Av. ilio llrancti. 14 — Tel. N, fiSúS

Não deixe dc ver, hoje,
BETTY
COMPSON

íim nppcllo á cobiça dos intermediários ap-| csculolural, liuda c fascinante, cm
parece, assim, cnmo experiência, quc merece IIJI 11 I U C Dicr estudada nos seus menores effeitos. I" IVI U L n t H
verdade que a ccpcricncia aponta apenas os r,f\ ai t p a
varejistas como provocadores mais dlrcctosj UU li I nM
da carestia. Tendo o governo, cm boa hora,] MULHER
isentado dc taxas e impostos os gêneros dc j . _ .., *-¦•*¦' _
primeira neccssitladc importados, parece na- »mi' m,a_r*»V »»osa c empolgante .producção
turnl que so estabeleçam normas rigorosas ! «I"0 ° l'™S- Matazarro' esla exhibmdo 110
para a entrega dos mesmos no cquanino.. De PARISIENSE
qunlqiíer sorte, porein, as tallas dc uma ta- | R' o trabalho mais bello e mais forto dabella razoável c dc uma fiscalisação severa ' genial e fonnosa estrella americana.eslá sendo sentida quotidianamente.. | » _ ¦ > «ti»u>

¦¦¦¦¦¦¦

te»", a cerimonia, quc sc cffceiua á rua dn J"omcm do letras c fino c penetrante auto;
Constituição n. .*!«, ár. 9 horas da noite, consta | thcatral.  ^__
dc duas partes, sendo uma dc baile, c a au-{ :*r*"_""::*.-'„-1*1*:—**m_>—
Ira formada tlcsles números: |

— Hininoa nacionalcs brasllefio y espa-1
íinl, pnr Ia orquosla.

II —¦ Apertura dc Ia scsión por cl Exmn.
Scllnr Minislro de EspaOn y nlgunas pala-
bras alusivas ai acto por ei Kxnio. Scfior
Medeiros o Albuquerque y por cl Dr. Carlos
dc Miranda,

III — A propósito dc Ia "Casa dc Cer-
vanlcs" por t-l Scíior Marques Pinheiro.

IV — Discurso por cl orador official Dr.
Haphael Pinheiro.

—- Paíabraa dc agra,decimicnto en nom-
bre dc Ia Junta directiva de. Ia "Caso dc Cer-
vantes", por c) Dr. Faustino Sil vela.

VI — Marcha de Cadiz y Prolofonia dd
Guarany, pnr Ia nrquesta.

mmm-

A compra da fazenda dc Cambuhy, cm
.São Paulo, constituo um dos episódios cs-
pantosos da actiiaüdade nacional, O vende- ,
rior, Sr. Carlos Lconcio de Magalhães, tle-
pois dc reservar paru si uma parto da fa-
zenda; avaliada cm cinco mil contos, rece*
lieu cm pagamento da restante nada menos
dc vinte mil contos, num cheque passado
pelo capitalista inglcz comprador, cheque
;ue provocou sensação nos bancos por ser

maior ate boje por elles cm transito. A

A LIGA DA DEFESA NA-
CIONAL TEM NOVO

Está promplo I
O CAMIZEIRO

28 e 30 Assembléa
QUE V». DE 

F||rar 3 pare||eL
TEMOS AGORA UM GRANDE SALÃO
DE AMOSTRAS NO INTERIOR DO
N°. 30- E O SENHOR NÃO PRECISA-
KA' MAIS DE ANDAR AOS ENCON*
TROES PARA NOS COMPRAR...

PUSSUIMOS os mais lindos padrões.1 mais interessante escolha de

CAMISAS
U os mais bcllos PY.TAMASI a mais per-feila confecção!...

CEROULAS
E COLLARINHOS,

Kãocompre caro!...
Ando um pouco mais... nós lha ven-

demos com uin PEQUENO LUCRO o ar-
tigo bem feito, c dc gosto.

Sr.tinia homenagem ao
Affonso Vizeu

O Directorio da Liga da Defesa Nacional,:
iizendà de Cambuhy possuo; alím de lati-I cm sun ultima rcnnião, elegeu, por acclanin-

luudlos extensos, Ires milhões de enfceiros ! Ção, presidente tio sua comniissão executi-
c reis mil cabeças dc gado. ' va, o Dr. Edmundo Muniz Uarrelo, minis-

Esse episódio, constituindo prova dc valo- ' tro do Supremo Tribunal, reelegendo, para
lisação excessiva da propriedade immobilia- oa cargos que oecupavam, os secretários o
ria,"entro nós, offercco tambem algumas thesoureiro resignalarios, Sr». Goulart dc
meditações sobre a mudança tle valores, I Andrade, Haphael Pinheiro, Leal dc Souza
operada aqui como cm todo o mundo. Na o Dr. João Teixeira Soares. Por proposta
1'rança o na Inglaterra os homens colloca- . do Sr. Grcgorio da Fonseca, foi acclnmado
ilos como ,-iilar, expressões dot; poderes ad- ', presidente tle honra da Liga. o Sr. Affonso
niinistralivos, examinam dc lia muilo o | Vizeu. Falaram, nessa reunião, sobre vários
problema da carestia sob aqnclle aspecto,'< assumplos, o Sr. ministro da Justiça, c os
110 empenho tle encontrar solução dnradou- | directorçs da Liga,
ra para cllo. Parece que a moeda te avil-
tou por Ioda a parte cm beneficio tios va-
lores reacs. Todas as guerras trouxeram
essa conseqüência, mas sempre numa pro-
porção menor c quc kc alcançava com leis
do emergência. Mas, ò mundo saiu dc uma
conflagração geral, que desarticulou velhas
normas c alterou profundamente os valo-
res. Mal soletrando os rudimentos da scien-
ria econômica os financistas uacionaes não
•.e collocarain ainda á altura da situação,
lista a verdade que sobrcnnda.'.Entretanto o trafego de um cheque dc
vinlc mil contos pelos bancos, sendo nm
fado piltoresco c sensacional, offcrecc
ninda a perepectiva dc um imposto graiido
iiumcdiato e tio uma animação intensa da
circulação fiduciarin.

REI DOS
UMPAHETAES

Dr. Estellita Lins-Vjas urinarias (vene*
cirúrgicas) llaios X. Labor. S. José 81.ícas c cin

Drs. Moura Brasil eT Gabriel do An
tírade ~" Oculistas -- uruguayana, 117.

¦ I—Vl&iOvm"*-*——¦¦» ' « 1 ¦ ¦ LJU imfXmT* — **"~~~¦*"—

DE. OSCAR OLARKj ~ Clinica medica.
¦It, llepulilica do 1'cru 'iu, das 3 em deante.

u-atc-üu»*—

Dr. Edgar Abrailtes. TratnnVTubcrcuIoso
pelo Pneumothorax. Largo Carioca, 18, 3 ás 4,

Dr. Reynaldo de Aragão, clinica sc-
nhoras. L. Carioca, 18. 1 os 3, 2", 4" o 6"..mm»
DR. PEDRO CARNEIRO - Pwfehy,
tnols. internas. Cons., as -1 lioras. S. José. 1(5.

Dr, Castro Atanjo SS,
Hospital Kvangelico. Phone Villa 2201.

Or. Manoel de Abreu S*l
pia profunda o intensiva (8 M A 200 Uv.).
Evaristo da Veiga, 20. C. 442.

-mmm»
FALLECEU HOJE 0 EX-

ANNIBAL DE CARVALHO
Km sua residência, á rua Capitão Saio-

mão n. 21, fallcccu hoje, o Sr. Dr. Anni-
bal dc Carvalho, c-x-depulado federal pelo
listado dò Hio de Janeiro.

O extineto que. niililbu, durante largos
annos na pnlilica fluminense, era advogado
no nosso foro.

Seu enterro rdallsòu-sc hoje niesmo no ce-
miterio ile Si João Baptista.

mm mim ss^ssúsi
perfumarias, pharmacias c drogarias.

Ili« INifA nnvn Elementos de Pediatriaum livro novo _ pclo profi w> Birj£>
Irad. do Dr. Martlnho da Rocha Júnior.
Livraria Leito Ribeiro c Livr. Alves — Rio

mo*m
Dr. Martinho da Rocha Jor- {V^*;
creanças). Medico pela Universidade do Ber-
lim, docente dc clinica pediatrica. Cons.:
rua 7 de Sct. 73. T. N. 1391. Res. Praia de
Uolafoao. 4G2. Tel. S. 3045.»

¦¦i.... —— .ni — ,i , Bgnasy^.^,.—...,, , „„ ., ,.

CHA' INFANTIL
Realisar-se-á domingo próximo, de 2 1(2

As 4 1|2, o segundo cha infantil da A CA-
PITAL. As creanças que sc apresentarem
vestidas com roupinhas da A CAPITAL eu-
trarão no sorteio de dous valiosos brin-
quedos.

Os convites acham-se cm poder do Sr. Pc-
çanlia na Casa Matriz c do Sr. Motta na
Caca Central.

mmm

GRANDE SECÇÃO DE ROUPAS DE LUXO PARA 

GAKA, SÜESA E BMQ
POR PREÇOS ORDINÁRIOS

Vejam as nossas Exposições, os
nossos preços marcados

ROTA QUESEJAL.
Devolva-nos por favor a camisa ou o
par de meias que lhe desagradou... Nós
ti ,«cceitamos pelil Iniosmb pre^-o por

que lh'o vendemos.

O CAMIZEIRO
Â mais importante casa

de camisas do Rio

¦ ¦ mmmmmmmmmmW»omiÊmmmmmm 
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Heproetueç/ia da pUotographia da fnr-
teira tle identidade de Joaquim Mo-

aalhâes
dade {Iluminada. Nos seus olhos um marl*
iihciro que, pcrlo permanecia, cantarolou-
do, leu qualquer cousa de angustia e dc
tristexa, embora a physiononiiii nhatida
não demonstrasse as trágicas intenções quco animavam. Em seguida, o desconhecido,calmamente, continuou a descer os dcgráos
da círada quo o levavam ao abysnio o,
subitamente, so atirou dc mn salto.O marinheiro, aterrado, teve um movi-menlo dc susto. A principio recuou, mas,
soggesliouado p'or natural sentimento dc
humanidade; avançou dc novo, jogando-selambem ás águas, no propósito de salvar
o desgraçado. Lutou dcscspcradamcntc o
generoso marítimo para alcançar o infe-
liz. quo apparecia c dcsapparceia em mer-
gulbos cnuscctitivos. Já pela amurada do
cães sc estendia unia fila dc curiosos, avi-
tios dc melhor assistir ao estranho c tono
espectaculo, até que o marinheiro conse-
guiu prender nos braços forlcs o corpodesfallccido tio homem que sc queria matar.
Segurou-o, o a custo o arrastou para a cs-
t-atlinha por onde, momentos nntc.i, a victi-
ma descera, á procura tia morte. A obra dc
dcvotariiciito estava feita.

líntrclanto, quando, minutos depois, che-
gava uma ambulância da Assistência, os
seu» soccottos dc nada mais valeram ao
homem infeliz, qne já não vivia. A essotempo, chegava tambem ao local o commis-
sario Américo de Azevedo, em serviço n.i
1* districto, que fez arrecadar das algibei-
ias do tresloucado os papeis o Objectos qucncllas so encontravam. Desse modo, con-
frontando os documentos com a carteira dc
identidade, todos encontrados nas vestes do
morlo, não foi difficil ú autoridade verifi-
car quo se tratava dc Joaquim Barbosa
Magalhães, tle nacionalidade portugueza,

mesmas, devendo aproveitar no substitutivo
«no nyiresínlnrA, Inlver. hoje, nolr. S. l-.x. Ja
começou a leitura tln seu relatório, multas
tias idéas tio Conselho.

O otisiitnpto, |inrúm. c dc lal Imporlaiicla
que lanto que chegaram ao*; centro ferro*
viários tle S. Paulo ns nossas Informações.
logo os Interessnílos daqucllo Estado resol-
veiam nomear uma delegação especial pnra
vir n esta capilal entender-se, com o senador
Sampaio Correu e eom O Conselho Nacional
do Trabalho. Dessa incumbência desobri-
gnu-se a cnmmlssflo paulista, qua i eom-
posta tlns Srs. Drs. I". WbnlcVMl. diretor
da K. I". Paiillsl.li Alberlo Cerqueira Uma,
director tia E. I-'. Mngyana. e. Marros Mc-
lego, da S, Paulo Rnltway, Representam cs-
tes delegados Iodas as eslrailas de ferro de
S. Paulo c tèm amplos poderes para agir
junto no Conselho c «n Congresso, poderes
que lhes foram conferidos em grande reunião
irall-.ada ha tlias cm Juinliihy.

Tendo rc avistado rom o senador carioca,
eom quem trocaram impressões sobre o pro-
jceto dc reforma da lei referida, os repre-
senlantes das ferro-vias de S, Paulo fizeram
hontem uma vlsila especial ao Conselho Na- jcional tln Trabalho, que os acolheu eom grau-
dc agrado, rcnllsandó uma sesrão cxtraordl*
liaria para rcecbol-OS.

Ksin sessão revestiu-se de summa impor-
If.neia, lendo nella tomado parte quasi to*
dos os mem' ros do Conselho, comparecendo
lambem o Sr. Dr. Osório dc Almeida, pre-sidente regimental do Conselho, que, por mo-
tivo dc moléstia, deixara de assistir os tra-
balho*, daquelle instituto durante algumas
reuniões.

Os representantes das principaes estradas
tle S. Paulo foram saudatlos pelos Srs. Oso-
rio dc Almeida e Afranio Peixoto, tendo este
demoradamente salientado a Importância da
visita. FaloUj então, o Dr. Moulcvad, dire-
ctor tia Paulista, agradecendo o acolhimen-1 pcj#1 nianliü do hoje, ca estação dc Men-l
to quo encantava a comniissão dc que faz ! gueira, foi apanhado c morlo por um !ít::i
poilc. ! da Leopoldina, Germano de iMattoà, çari'.'-Ilclcriu-sc no Conselho Nacional do Tra- guer, com -13 annos dc edade, casado, o-,*.-.-
balho, encarecendo grandemente a funeção ..nri0 tin Central do Ilrasil e morador « ina
desse instilulo. Todas as riirceçôes das cs- Visconde de Nictheroy n. 20-1. Seu cadáver,
Iradas dc S. Paulo e administrações das suas (.0m guia das autoridades do lfi- districto,caixas tle pensões eslão plenamente snlisfei- foi removido para o necrotério do Institui»tas com a actuaçâo desse novel órgão offi- Medico Legal.

NOVIDADES EM lIODELflit
IÓR.MAS E CORES

a começar de .10$
Ruas: Ouvidor, 103/107.

Carioca, 3H.
5'rnguayana. 9 e 33.
Canierino. 171/1715.
r.slacio dc Sá, 60.

em Nictheroy:
Rua da Conceição. Ad.
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Ei: WA A IIAIUIA ESTA MANHÃ COM

UMA CILLETTIi. K V0C8 1
_ —-..— i ., mem- * • • • • *

Apanhado e morto por
um trem da Leo-

poldina

.'ial. Suas decisões Icm sitio apreciadas porIodos os conselhos das caixas e acatadas tle-1
vidaineille.

Acha, e nesse sentido pretendem as caixas
se dirigir ao governo, qua os poderes pu-blicos precisam dar força c o máximo presti-
gio ao Conselho do Trabalho, investindo-o
tio autoridade suprema nas questões opera-
rias, faenllando-lhc saneção para ns suas de-
cisões. Da maior autoridade do Conselho só
podem lucrhr as caixas de pensões e Iodos osindivíduos amparados peln lei de. acciilentes.
r*einonslra, accentunndo ,-. vantagem da coln-cidancia, a natural éntrosagem que já existe
culre o Conselho c as administrações das cai-
xas. Fez em seguida um ligeiro balanço davida dns caixas dc S. Paulo, que apresentam juma situnção financeira invejável. Prolcgen- jdo cerca de cincoenta mil operários, essas '
Instituições dc previdência coutam i.i folgado

 _, patrimônio. Sendo as grandes estradas pau-'com 43 annos de cdado c. residente cm São | listas, empresas antigas, com perto tle cin-Paulo, por cuja policia lhe fora fornecida jCóçnla annos algumas, possuem ollas nume

.-all-j-.
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O prêmio quc vae ser dispii.
tado, depois de amanhã,

no hippodromo dc
Maronas

MONTEVTDE-Ò, 21 (A. A.) — Será dis-
putado no próximo domingo, .no iliippo-
dromo de Maronas, o prêmio nacional re-
servado ao melhor poldrilho do anno. X
reunião hippica prometto assumir grandes
proporções, dada a qualidade dos produ-ctos que concorrerão este anno.

O Dr. José Serrato, presidente da Hepu-
blica, especialmente convidado, comparece-
rá á festa cm companhia dos Srs. niiuls-
tros de Estado c altas autoridades da He-
publica.
——¦• -¦¦ i ¦¦iiTlr' i
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ÁCIDO URICO -ARTHRITISMO
R HEUM ATiSMQ - ICTERICIA-CALCULOS
MOLÉSTIAS DA PELLE E ECZEMA
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SO' NÃO APROVEITA
quem se descuida, pois a
conhecida Casa Tedesco
ainda está fazendo o des-
conto real de 20 ojo nos
preços marcados de todos
os tecidos de seda, lã, li-
nho e algodão.

Grande e variado sorti-
mento de meias dos me-
lhores fabricantes pelosmenores preços.

Não se descuide, venha
verificar.
9, Rua Gonçalves Dias, 9

a carteira em questão. Sobre os motivos
que o levaram a tão trágica decisão, bemsc pótle suppòr se prendiam a difficuldades
quc o infeliz devia estar atravessando. Nacarteira dc couro, tambem retirada dns seus
bolsos, o commissario apanhou nm "me-
morandnm" da firma Júlio Costa & C, im-
por!t.lora, estabelecida A rua Direita n. 613, na capital paulista, no qual Joaquim D,Magalhães é convidado, insistentemente, a
effectuar o pagamento dc duas letras tle
2i000$ cada uma, já vencidas c sob amea-
ça dc protestos. Tambem lá estavam IfclOOem dinheiro. Parecia, por ontro lado, queMagalhães viera ao Hio cm busca dc cm*
prego, o isso pelas recommendaçSos quetrazia e quc foram apprchcndidas pelo eom-
ínissnrio,

Dc todas essas minúcias, entretanto, umabem clara assaltou a Curiosidade do com-
missarío: entro os objectos arrecadados
havia uma chave presa a uma eorrcnlc tle
metal, cm cuja extremidade so viam umachapa com o n. 8. Sem duvida nenhuma, oinfeliz oecupnvn um quarto dc hotel, qnoainda não se sabe qual seja, com áquelle
numero.

O cadáver, removido para o necrotério
do Inslitulo Medico Legal, abi foi autópsia-
do pelo Iír. Rodrigues Caó, quc atteslou como"causa-morlis": asphyxia por submersão".

A' tarde, realisaram-sc os funeraes cioJoaquim Magalhães, no cemitério tle SãoFrancisco Xavior, As expensas do Sr. A.Almeida, proprietário da cliápelàrin darua Sachet n. 17.
«ma—-•-¦
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Presente pôra seu mondo/
GravatasiS

CÀSÂCOLOliO
• v-««ílS»**»-*....

UMA CREANÇA ATRO-
PELADA

O menino Carolino, de sete annos, filhode Antônio Pintn c morador ;i rua da Ame-rica, n. (i!) foi. hoje, atropelado por íimauto, próximo áquella residência, ficandon mes nio ferido em varias partes tln corpo,Carolino foi soecorridò pela Assistência,

k mmrnn r esta.
O PO' DE ARROZ

LADY
continua a ser o melhor e a nâ*j

ser o mais caro
PERFUMARIA LOPES

Praça Tiradentes ns. 36 e 38 e Rua
Urugnaysna n. 44 — RIO

' g*^"'OT'-,t**T!***>'1i7'^''*,*'i^'*T'1'TTTPTfrn**l ItlMMiJC.* 11 EMPENHAR?!
-i «o na CASA GONTHIER i

! 15 RUA LUIZ DE CAMÕES 17 I

I L!Z!s.1mi° R REAL I
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DR. NICOLAU CIANCIO
Assemblía 52-R, Áurea, «-Tel. 324 C. i BANCÁRIOS „
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&7HOMENS\
\Ultfmds Creaçoesf
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rosòs empregados enm muitos annòs dc ser-viços. A lei veiu surproliendcl-ós enm o seufavor, propojciónando-lhcs aposentadorias
immedinlas. Muitas tlessas aposentadorias,
justo prêmio dc tantos annos de trabalho,são elevadas. Diversos empregados da São
Paulo rtailway, Paulista. Mogyanã, etc.,
que se aposentaram com rineo c seis contos
por niez. U as caixas continuam prosperan-do, angmciitandò sempre o seu patrimônio;As declarações do Dr. Monlcvad causaramoseclíente impressão aos membros do Conse-lbo, e as referentes á attitiide da adminis-tração da S. Paulo Rnilway, a respeito daorganisação de sua caixa, uão agradaram,
embora sem causar surpresa ao Conselho,
que já tinha conhecimento do que se passa ,com aquclla empresa. A Ingleza não quer se :
siibmetter A lei das caixas. Allega sua meou- A *,.«.)!» j p^ • /s r i
st tueionalidado e. se din não att.ingidn por A CfÔSCaO 00 EnSiílO OdOilíO*ella cm virtude do contrato firmado com MisJlllU VJUUHiu
governo. Apezar dc suas ntlcgnções, a São
Paulo Railway Icm praticado actos Ae acata-
menlo A lei, como sejam, a iiislallafão da | ,,cai::a, o desconto facultativo dos seus empre- •"-.'-1 eommemoraçâo A dflia da ereação cM
gados e, o quc é iniportanlissímo, atignien- <!ní'1-0 édontólògieó ho Brasil, a dirertoriatou, de aceordo Cfim a referida lei, 1 f|2 "l* "í*. Associação Cíntral Brasileira de Cirur*nas suas tarifas..'. gioes-pentistas resolveu fazer uma reunia')

Foram discutidos os casos da Sorncabana I f^iiv*},.**° toílos os dentistas desta capitale da Araraquarense; estradas dn governo es-i". r'e Mctheroy, cónslando ella de uma vi-
taduat, que não ' "'" "" -J!"-!
que acham queempresai, particu  ...,.,„ .„„„.,„,, „v uv>..cgiinldade do* ferroviários tio Estado vae' fa"»ado, 25 do corrente, ás 3 horas da

ALFAIATARIA PAUIS
Ternos de côr, dc Já, sob medida, por JÍO?,

200-3 c 22u$O0O
Pereira Filho & Cia

RUA URUGUAYANA N\ 52
"•¦ ,' ' ' ¦*" mm. ' *;«»[. >-mml!}]-jt\mmt'-m, — .¦*¦..-é^mtmvm *-m

lógico no Brasi

aronse, estradas tln governo cs- I -., i>lcln,c™y, cónslando ella de uma vi-
lão possuem ainda caixas por- 6I,''" n". edifício cm construcção para 3 As-
pie n lei só foi feita para as! s,istenc'n Dentaria Infantil, na esplanada
ticillares. Essa situação do des-1 ¦"> <*x<inclo morro dn Senudo, amanhã.

cessar agora com a lei que estA sendo vofada no Congresso pánlisla e aeobarA defini-livamenfe com a reforma da lei federal.Sciente dc todos ossos interessante.'! in-t formes, o Conselho tornou conhecido dos d

tarde.
Por nosso intermédio, são convidados to-dos r»9 dentistas que se interessam pnr eslagrande obra quc será a Assistência Denta-ria Infantil a comparecerem A esta reunião

m, - --..---..,.,., ,,,, i.i.i,,. LVllllIMtlHPhenepcs a todos, dn marcha das obrastallaçoes, fnnccionamento do serviço cllni-co, etc. *

legados das estradas dé S. Paulo o pro icclo, "?. 1n?- sí*'uo AaAa* as mais completas ix
qne elaborou c entregou ao senador Snrti- *""""""'e " '¦'¦' • - • •
paio Corrêa; A leitura do trabalho do Con-solho, «m suas linhas geraes, satisfeí fran-camento ás pretensões dos representantes
paulistas por coincidirem muitas das madi-das adoptatlas ás que elles consideram ne-cessarias sejam introduzidas na novn lei.Apenas não foi aeecita « quc extingue a apo'-scrttádorla ordinária C altera o "jTuantmn"
desse beneficio, flxando-lhc um máximoEssa iden foi inspirada na lei federal dc apo-sentadnria, mas os representantes paulistasprovaram a sua inadaptação aos ferrovia-rins.

Todos concordaram eom a demonstraçãodos delegados de S. Paulo e, neste sentido,o relator do Conselho vae procurar o sena-dor Sampaio Corrêa para obter não seio alei actual ollerada neste ponto de crniiderelevância.
.Ti se fazia tarde e, por falia do tempo, oConselho Nacional do Trabalho encerrou su-tsessão, que teve, como deixamos ver, omaior proveito para a questão em fiSco——-  - -ftfr- - im iHorra

Tosseí Brouchite?
O tônico dos pulmões¦ mmm ¦

Não pense...
Adquira com vantagens LINDOS

MOVEIS

Le Mobilier
41, Rua Uruguayana

A vista -íelos MENORES PRE*
ÇOS e parcelladnmcnte com .IUROS

^.:«x»:~h»>*h-*:*4"X**<**:****'>',-**^h**!^>h-*m..í

. DR. PIMENTA DE MELLO |
I *•- 0urivc3i ,5 ~* terças, quintas c sabba-S

QllOI * dos, oe 1 as 5 horas. Affonso Penna, 40,

o melhor tônico para os cabellos, Formulado Ksrmo.
Dr. Werneck Machado

A' venda nas principaes casas dc Perfuma,rias c Drogarias.

«J segundas c sextas, de 1 ás 3 horas.
i**,r^(+*'v***i* *$**!* *M !

COURAÇA
i> melhor pasta dentifricia portuguezaÚNICOS AGENTES e Depositários! PEItEI*

RA, PKISTA & CL\„ Ilua General Câmara
n. 120. Tel. N. 8Cr>.

mmm
AZEVEDO & BRANCO

ALFAIATES DA ACTUALIDADE• R. Gonçalves Dias, 6-i, 1* andar. Fone Ç. 1212»»

_ JTOSgEíl e. GRIPPESTOLUOL-SOEL
Formula do Prof. Sarmento Barala, daI-ac. dc Medicina de P. Alegre

Dep. Araujo Freitas & Cia. c Rodolpho
Jless _it_Çia. ~* Rio.^^^BmmmWmmm 
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/yr j, querem

fâSA rui nuRíi

Manteiga "Tapy" \- l-V1* éxpõri-
üoico debito i om$W Puro Crcm-

CUIDADO COM 0SÕLHÕT"
EXAMES GRATUITOS DA VISTA P\RA APPLICACAO EXACTA DAS Ie4tes11USAR, POR MEDICO OCUI%!ÍARua da Oiiltanda, esquina da Rua BuenosAires =•- A ÓPTICA cucnos

Baterias de alumínio, ap-
parefhos para jantar, lou-cas, porcellanas e crystaescustam sempre menos naCASA AMERICA E JAPA0 — Ouvidor, 74.
O quadro argentino quc dis-

putará com os chilenos
o campeonato sul-

americano
bontem^1,^;0' fl ?*¦ '^ - •-•<*«»«
nue VmL ^ 'ioití' cm Buenos Aires o ttán

cánli,! ÍLeuoí "?tpr<-simo sabbado, nòsw
aS,,,ító,dT1;a,!l,,) •campeonato sul-
S & ?9»tball. Esse quadro str»

Drorí\nn.nst-titlílt,o: TÈâorièrci íBidOglió, c•mà"tifess?*1? (;anaro c Solari;(;;'--^zin», Layarlc, Sora, Scóáné c Cnzari
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^)LTIMÍV_ÍINf0rlMAÇfiE5
RAPI&A5 1_MINUC»OSft5

0 DEPUTADO~HERGT | S f.,.™,, pm!A CAMPANHA ELE|TO-I.fiiclaes do Exercite qae vão
ABANDONA A LEADE- A -Umara em RAL NA INGLATERRA

Vjffl SER TRANSFERIDOS PA-
BA S PAULO OS ARMAZÉNS
lõtADORES DO TRAN8-
FORTE DESSE PRODÜCTO

Outras medidas para abas-
tecer o mercado de con-

sumo interno do paiz
Reunida hoje. a Comniissão de Finanças

.. Câmara nssignóu o substitutivo «baixo
projecto «me elln próprio, ha dias, offc-

eu A consideração do plenário :"O Congresso Nncionnl decreta :
Art. 1". O governo federal assegurará o

abastecimento de café no merendo de con-
Mimo interno do paiz, empregando as me-
.lidas constantes desta lei.

Art. 2*. Pnra o fim detcrmiiiudo no nr-
liso .interior fim o presidente dn Repu-
l.iie.t autorlsado ;

1 1^. A nrohlblr o embarque nté 5 n!o
das quantidades destinadas A exportação
para mercados estrangeiros, dando prefe-
r.-ncia paia essa prohibição nos cafés dc
typo 7 ou interiores.

\ 2'. A regular a distribuição das quan-
lidades nno exportadas e em preços con-
- .".ientes pelos mercados internos, segun-
do ns necessidades legitimas do consumo
verificadas uo primeiro semestre do cor-
irnte auno.

9 3o. A cnIrar cm accordo com os Esta-
dos produetores de café sohre a fôrma da-
quellii distribuição e do pagamento do pre-
ç.> nos produetores ou cxporlndorcs.

Art. 3". Fica «. poder executivo autorisa-
d» a transferir no Estado de S. Paulo os
ii.-m.izei::-> reguladores do transporte dc enfé,
pelo preço de seu custo, c a receber do mes-
mi listado a importância do seguro pngo
nlé ngora.

Art. -1*. Uma vez cffectuada essa trans-
ferenein, ficarão revogados os artigos G" c
eus pnrn-.'1-nphos do «lcc. n .4.548, de 10

IX do art. 2" da

Do dedo do facultativo
ao estômago do

cliente
O eseulapio deteve o cnfcr-

mo. na esperança ile re-
haver sua jóia...

RANÇA DOS NACIONA-
USTAS ALLEMÃES

Vou Tirpitz Séi-fl <> w"
substituto

IHÜILIM. 21 (U. I'."i — Os Jornaes po-
llllcos oçcupnin-se, lioje, com Brando luic-
icssa dn retirada dn deputado llergt oa
lenderunçn «Io pnrlhln nacluuallsla, tnxon-
do iinnloo roniineulnrlos sobre os motivos
.'tíe determinaram c;.s-i resolução.

A Imprensa ucmocrútlco-soclallsla inici-
preta a dcmlssililo do Sr. Ilcrgl «.nuo uma
vlctorln dos elementos mnis reactlonurios
do partido nacionalista, qne teneiona cn-
li-i-.úr n chefia do partido no almlranic von

Tlrplt*, embora este se abstenha têmpora.
II lamente do assumir n dlrcccilo do mesmo,
t, devido a rnzôes de Inctlca política.

sessão

Pequenos casos tèm, iic vezes, uma reper-
cussfio Inesperada; "l'.nit<< de uniu discussão

i som imporlunclu podo resultar mna trago-
dia inipreshioiuiili-, como dc um simples

¦ voecorro medico decorre, como sc vae ver,
. um enredo do comedia, nlln comedia, pelo- menos. Ha dous dius a A NOITE noticiou

«pie um joven Intoxlcudn procurou recursos
para não morrer, altitude que assumem, In-
vnriavclmcnte, os candidatos í, morlc vo-
liintnrln se lhes falha o primeiro golpe con
ira a própria vida.

i No rc_isto do caso policial, f.
«lio sem Importância, entre os
românticos o sonhadores ou desempregado
mio pensam na viagem para o outro mini
«io como solução menos trabalhosa.

Esta tarde o pequeno acontecimento veiu
ler vulto o cores nmplns, ura còiiimovendo,
mus outras vezes divertindo francamente,
li' que, depois dc correr, «lc leito cm lcitse
Iodas as enfermarias du cidade, o pae ad-
opti
posto
que li......  ,, ,. .
pois «|uc, recebendo os auxílios sclentillcosI
de urgência, fora posto fora dc perigo.

Disseram-lho ò •paradeiro de Octncilio "

-»-m*m»

Besretos na pasta da Guerra
Graduações dc um general dc bri

gada medico

Stanley Baldwln repudia as
declarações de seu íillio

candidato soelalísta
LONDRES. 2-i (U. V.) — 0 Jornal "Dal-

|v Clironlclo" noticia bolo que o primeiro
liilnlstro Sr. Slunlcy UaTdwin foi •• Mato
a repudiar as dcclaroçoos ,dc seu filho 011-
ver. socialista, candidato do punido do trn-
I...1I... a deputado pelo dislriclo de Dudley.

Ollvcr llul.lwlug, cm discurso ipiti pro-
ntinclòu, disse que >c os conscrvadoresjvoi.
lusscni au poder, suspandorlnni Immotlluta-

| mciila u uuxllio do Estudo aos dusempre-

.-,.._ .__,. ..i ,*,,. ,!,.«. "Ò°Sr. Rnldwiiig nega «|ue o partido con-
ll\Sl «te '»l «< '•'" i senador tenha semelhantes intenções.

Votou-se a redacção f i-
nal do orçamento do

Exterior
I. IIII li >1l|l» " l '" ¦

I»roro}»adsi a sessSo legisla-

. . i
sessilo de !
de ordem i

, da poll-i
.-ui mesmo!., .. „
para dqusj'»^fj

O Sr. presideníe  ..
publicar os seguinte* decretos d» |yyuu «ln
Guerra

zciubro
Houve discursos cm penca nn

bojo na Câmara. O primeiro foi
financeira, semlu Cclln n npologi
lira «lo "delicll" orçam'.iL.rio.
t.-inp.. que seu aulor appcllovn .
deputados gattclion que, nn ultima
haviam trocado ásperos apartei
ponderam uo appello, lendo uni
1'iur Caetano ~ .Icet.ira.lo. no emtanlo, ipie
daria, llllinnhã, i.s M-ÕCS de seu ponto do
vista. , , ,,Outro orador fez «. ilnejo funebro do Dr.
•iiiiibnl dc Carvalho, cx-dcputndo federal

inserção
¦11 nela de um voto «!.- pi-znr, que o plenário

deu

servir na Policia desta
capital

Fnnim poslns n dlsposlçilo do Ministério
da justiça e Negocias lulerlores «is primeiros
lenonles Õullliormi Paraense, Orlando Voi;-
ney Ciiinprlln e Snhlno Maciel Moulclro ile
Màllos e n 2» tcncnlo Augusln llyppolltoiiü
Medeiros Filho, pnra servirem ua Policia
Militar ds Dislriclo Federal.' 

COM MI IN iTiÀ ÕM

Koiueações na Guerra
resolveu no-

divliiÍo"d:l Direcloria do Ma-
0 Sr. ministra du Guerra

mear por aclos de bojo
da 31 na cessão, u,.,,,, Bc|||co ,, lonontc-coroncl «Ia arma de

Ambos re*-- ;...tilli.n-i:! Olavo Pinto Pessoa; chefe du 2'
\" , 

'"* liccçfio «lu •!¦ clrcuuiscripçfio de rccr.ulo.mcn-
ii 'ii; .1. í1I!l* • . ... e." s- .1.. i.,l..nt ,.

Ua Remíbllca mandou , 
pc,,;-,,;i;-|o ^ ^.i^-^j.

f—A N?||í_5!!tó?^SS^ *» «"Bi '- S. S J„ po dc concluir, por estar flu-

i o," intcriiiamoutu, o 1" ícnento do infanta
riu Plínio Ribeiro da Silvn. sendo exonera-
do do mesmo cargo o capitão dc cavallaria
Vrlluir Guedes do Abreu, a mecânico dc I

clnsse dj Escola dc Aviação Militar o mecn-
nico de '-* clnsse Alfredo Nascimento, c me-
cnnlco do '-'' clnsse Wcllirglon Duro Cox.

m*m»

o Dr. Romeu Gomes do Hütba; . .i Mandando incluir no quadro ordinário ua
annn dc infantaria os primeiros tenentes
.lullo de Cnslilho da Costn c Souzn, .Nelson
de Mello, Carlos dn Silvn Paranhus. byii-

|vn1 Aulran de Alcucastrb Craça. Elpiulo
Marins c Is.iins Dantas de Carvalho.

•toa

.- .-¦¦i¥ma"H'T""i"i""i—•¦"•"•¦- 
•¦*"-"*-.;

ÈÍMcaiuo que, no mowert.o, não,

y pretonda- comprar, V. Es. deve.
visitar as noesns exposições dc,

CHAPÉUS
AGASALHOS

CONFECÇÕES
S«io as ultimas novidades pelos

menores preços

CASA
FONSECA

UMA SOLICITAÇÃO DA ALFAN-
DEGA DO RIO GRANDE QUE

'lVÒn.cVlX,Rfprimcir.mcn.e.vo.«-! NÃO FOI ATTENDIDA
jjM, 

redacção final do orçamento do ^i^JW» 
B-ftSS^niE ll, GonÇ. DíaS O Uruguayana, 10|

i Sendo mntcrln urgente, discutiu-se, n ae-- ¦ _.-« ,|„ Rio Oraude do Sul, pnra designar cs- H-_._-_»^-»tr^iii!,iMa»-i-iA-^--»4-J-V'>
gillrj o projecto prorogando a actual sessnoi cripturarlas, ntun

| leaislnlii-n n',6 31 dc dezembro. " 
respeito o Sr.

vo. dc Octncilio .Voronhii. voltou ,'>'" T,_l,...i_l__ iw'1'i ÍOVíMMPa VOZ. minou apresentando umn cm
o da Assistência, i;» Moer, pnra saber •IUlga«« l>tl«l l-cs _s-ii«s ' w". „..,„,!„ ,,„,., „cís_ prorogação,
destino lhe hnviam dado no rapaz, de-| \'^\ fjOlldvlUliadO i\ tllia- ti-.snno perceberiam subsidio.

Fnlou n
Adolpho Ücrgaminl, que ler-

cineudu, dctcrinl-
os cougrcssls.

torze annos
............... ••_.,-•- -¦.---.,- ., , C.AMET.V (Pari), 21 (Serviço especial da

o Sr. dono Francisco da Silva Juzilou, «l.-i ^ _,'oiTK) — Pela terceira vez. foi submcl
recto, paia a delegacia do 23' dislriclo, onde j^ ., juia_,lle„|0 o
expoz ao commissario dc serviço a novluo- "j_rr), 

,,'
Oc que chegara no seu conhecimento, c «pie, |'!;|"
nem mnis nem menos, era esta:  ^ . j 

'q 
ju,.y condemnou o criminoso

anuo., uc prisãoDepois do medico metter diversos vebl-
culos dc substancias que provocam vômitos,
porá neutralizar os cffcitos '
ipie Oelacilio hebern, notou
dc grão havia desappárccid
Provavelmente o doente, nas suas contra
eções de desespero, engulirii o argolão.csme-
ralda, brilhantes c tudo. Um prejuízo
enorme... «."¦.„

Por segurança, o doutor levou Octncilio

Encerrada n discussão, foi approvado o
projecto. A cumula foi rejeitada.

A requerimento de iirscncia, dlseutiu-se,
depois, o projecto approvuudo a cessão do

i-éu náymimdo Soares t-x-palacio da Agricultura á União dos Em-
So'-ra'"iiuVTsVssinou seu irmão Anlonio Ser- pregados no Commercio, pnra a installação"'••. 

liflmiiiK cm Villa Nova. -de um hospilal-sanatorlo. Falou um oraüor'"ri t.„.„ .«..i.m.mi n erlmlnov. a quatorze j c o substitutivo da commissão tle finanças

de junho dn 1022, c ti.  .
i n. .I.TS;'., üc. 31 de dezembro dc 1923, alterações uo dedo do dono

r muis disposições cm contrario ....
-_-_«!_» I

Ihurde Castro Ferreira e Silvino Francisco

i !,ci)3,£'Sí5nfacão do Brasil
m IUI 0. P. A, de Tiro

¦¦,.-!.
Sr. ...'ircchnl ministro da Guerra dc-

priineirõs tenentes de infantaria
tluielda Freitas e Guilherme Pa-

sr.se paru representar o Rrusil uo III
ongresso Pnii-Ailiericnno de Tiro, a reali-
ar cm Limii, capilal do Pcrií, dc 14 a 20
. novembro vindouro.

—aot

.lu 1" Vara concedeu "haheas-oorpns" aos
... ....... _..._, sorteados militares Antônio Albino Cavsl-

pnra sua residência particular, onde, norma- (,anti armando Santos, Francisco Diogo, Ar
Usados os intestinos do rapaz, o annel «lc ,, ... .... 

. ...
grão, naturalmente indigesto, voltará sem Cavalcanti' io... Coin esta me- _________
«lida hão se conformou o Sr. Pereira^ da
Silva, e como no cnso não cabe, ainda,
acção dn policia, foi elle queixar-se, por fim,
no Sr. prefeito.

foi approvado em 2» turno. Em virtude dn
«Mi urgência, figurará .na ordem do dia de ama-

em 3* dlscussío.
am, ainda» approvados: requerimento
tando eslntisticns do Ministério da

'. Guerrn, sobre as taxas de sorteados não in-
¦ forporados (discussão linlcn); projeclo nu-

For despacho de hoje, o Sr. juiz federal mero 18(i, de 1021, autorisnndo a abrir, pelo

dc, fora dns horas ti°
xpediente, .•inxilinr.Mi os agentes IfisçaM

na fiscalisação dn imposlo solire vendas
mcrcahlis.

 i ¦-»»»»¦ ¦ ¦¦

Só o nome do cx-governa-
dor foi sulfragado

MACCIO', 21 (Serviço especinl dn A NOI-
TÉ) — Itcalisou-se nqui a eleição para pre-
enchimento da vaga <Ic senador federal por
este Estndo. tendo sido suffragado única-
nienle o nome do cx-fiovcrundor Fernandes
l.ima.

mm*

**nmW*Mmm}aj&\i!fmtU*'91&BBmW»mttmTk_

tóxicos «t:i droga ..n'ilu»«i«í«<'ftriiii»sM roíirfdi-.»bã. .
i que seu annel I ll«IUC«lh-t,Ulllllí» «Ll»lH-s.sii ^
do ! Que fazer ,|os 

j)el0 JU1SS ÍCdCral ! solicll
da V Vara

^mW^^_\_\^^S^___E§
HB_ãÉr *TsÇ«B___ffl K^j__T___ufli

*3r

-mm»

AGORA, QUER A RESTITUIÇÃO
DOS DOCUMENTOS

A Liga das Nações vae tra-
tar dos mandatos sobre

a Syria e o Libano
GENEBRA, 21 (Rádlo-Hávas) — Esteve

i reunida ;i commissão de mandatos da Liga
idns Nnçõcs.

O Sr. marechal ministro da Guerra sub-1 \ ;io do corrente será apresenLido o Tela-
mctleii á consideração do seu collcga dn j (orio francez snbrc a questão dos mandatos
Fazenda o requerimento om «|uc I). Adn de sobre a Syria e o Libano

QUE, AMANHÃ, PARA BOM JE-
SUS, 0 REVMÓ. D. MOURÃO

í-AMPOS (Kstndo do Rio), 21 (Serviço es-
eial (lu \ NOI T1Í) — O Revdnió. mouse-
oi- Dr. Henrique Mourão. bispo desta «lio-
,.-, seguirá, amanhã, cm companhia de seu
cri-liir o. padre Theodoro Koie/.iclty, para a
çalidud- do lioui .lesus, onde receberá
ande manifestação do apreço.

. -nu». I, -

Góes Simões, filha do fallecido 2" tenente jreformado Francisco Simões dos Reis, pediu
a restituição dos documentos cora que in-1
struiu o seu processo de montepio.

i — i

P0 general João de Deus Men-
m Barreto na Commissão

Transferencias de primeiros
tenentes de infantaria

Foram transferidos na arma do infanta-
ria os primeiros tenentes Floriano d« Silva
Machado, do 1" regimento (Villa Militar)
pura o 27* de caçadores (Manáos) c Jero-
nymo Leite Bandeira do Mello, do 25o ba-
talhão (Therezina) par ao 3o regimento
(Capital Federal)

Designação fornada sem
effeito

O Sr. marechal ministro da Guerra resol-
vou tornar sem effeito a designação do 1*
Ienente contador Nervnl da Paixno Gomes
dc Mnttos para servir no Collegio Militar do
Ceará, devendo o dito official continuar á
disposição do eonimaiidnnle d.i Escola Mi-
lilnr.

•aos»

Ministério do Interior um credito snpplemen-
lar ate 10:00fiS, para ajuda de custo aos con-
gressistas; (2' discussão).

—- Foi pedida, depois, por estar em des-
nceordo com o Código de Contabilidade, n
volta á commissão dc finanças do projecr»,
cm 3» turno, autorisando a abrir, pelo Ml-
nisterio «Ia Guerra, o credito de 
19.175:327.?2(I0, supplementar á verba 10* —
"Soldos, etapas e. gratificações de praças de
lir_t _ i pessoal — ll Etapas etc." do orço-
mento vigente, Esse requerimento foi rc-
jeilado « o projecto approvado;

Votou-se, depois, o projeclo, cm 1* dis-
eiissão, autorisando, para o effeito de opo-
sentadoria a contagem do tempo em «pie ser-
viu interinamente, como delegado de snude,
o Dr. Ltiis Antônio Ferreira Gunlberto.

O Sr. Domingos Mascarenhas fez, a sc-
Uuir, io-ifas considerações n propósito «ln
personalidade de Júlio «le Castilhos. E, por
fim, o mesmo representante goyano prose-
guiu na narração quo vinha fazendo no cx-
pediente.mm*

Para normalisação do ser-
viço dc vendas de es-

tainpillias
O Sr. ministro da Fazenda resolveu ap-

provar as providencias süggcrldas peln Rc-
ecbodorla do Districto Federal, para iior-
malisação do serviço dc venda (le cslum-
pilhas, aproveitamento de "stoclts" de scl-
los dc diversas taxas c recolhimento de ou-
trás nno aproveitáveis á Cnsn dn Moeda.

mm*
OBTEVE INCORPORAÇÃO NA FOR

ÇA FEDERAL DE RECIFE
O Sr. ministro dn Guerra resolveu defe-

rir o requerimento cm que o sorteado mi-
lilnr Antônio Romos da Silva, designado
paro servir no '.." regimento do artilharia
montada, pediu que . suu incorporação seja
trnsfei-id.i para um dos corpos estacionados
cm Recife, onde reside.

mm* ¦¦¦ ¦-

0 Sr. marechal ininislro da Guerra decla-
roíiuo presideníe dn Comniissão dc Promo-
ções que o general de brigada João dc Deus

!- i Rarreto, emquanto estiver exercendo
interinamente o coinmnndo da 1* Região Mi-
lilnr, fará pnrte da dita Commissão.

¦ mm* «.
PARA A ESCOLA DE APRENDIZES

DE S. PAULO
0 Sr. direetor da Despesa Publica con-

cedeu á Delegacia Fiscal em São Paulo o
«r.dito de -1:000$, para despesas com a Es-
cola de Aprendizes Artífices daquelle Es-
tado.

Deixou a deputação pelo
governo

De novo na actividade po-
ütica o ex-ministro Leo-

nardo Coimbra
LISBOA, 24 (Havas) -» O ex-ministro Lee-

íuirdo Coimbra vae voltar i actividade poli-
lies.

i ¦ mm* i

Foi lido, no expediente de hoje dn Câmara,
um telegranima do Sr. João Suassuna, com-
municando quo, por haver assumido o go-
verno dn Parahyba, renunciara o mandato de
deputado. -mm» -

FUGIRAM TRES PRESOS
DA CADEIA DE

GUAXUPE'
GUAXUPE' (Minas), 21 (Serviço especial

da A NOITE) — Evadiram-se da cadeia lo-
cal, em uma das ultimas madrugadas, tres
presos. Dous dclles crain já condemnados u
o outro aguardava o julgamento; nue estava
niarcudo para breve.

mm»

REQUEREU A GRATIFICAÇÃO
PROVISÓRIA

O Sr. ministro da Guerra submetteu A
consideração do seu collcga da Fazenda o
requerimento cm que o 3o official interino
da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de
Guerra, Juvenal Conrndo FUho, pede paga-
mento da gratifcação provisória a que sc
refere o art. 150 do decreto n. 4.555, de
10 dc agosto de 1022.

mm*

O comitê das opposiçõcs
parlamentares continua-

rá combatendo o fas-
cismo

ROMA, 24 (Hnvas) — O "cnmilé" dns op- >
posições parlamentares reuniu-se c reaffir- .
inou a altitude qne vem mantendo relativa-
mente no governo fascista.

O "comitê.'' iiiinuucia quo fará publicar \
nm manifesto explicando as razões que o :

Todo o homem deleita-se em
que a sua esposa seja forte,
robusta e carinhosa e somente
abundante suade pode dat
estas qualidades. Si esta saude

falta, ahi está a verda-
deira fonte de robustez
para os debilitados, •*»
justamente famosa

EMüLSÃ0BE_SÇ0TT
f
Km pelluela, 15 e alcndão. Recebidos direita-

mente dos melhores fabricantes, em
Iodos os tamanhos.

VENDAS EM GROSSO E A VAREJO
Verifiquem os preços da

as. f__» «u c_ti«»c«. 6?"«?iu«f /

UM TENENTE MEDICO PARA O
POSTO DO CORONEL MALAN

Foi mandado servir junto ás forças do
coronel Malan o 2" tenente medico Dr. José
Monteiro Sampaio, em substituição ao cn-
pitão medico Dr. Américo da Cun-lia Bran-
duo.

mm*
FOI MULTADO EM TRINTA

MILRÉÍS
Por faltar á sessão de bojo do tribunal )>o-

pular, foi multado em trinta mil réis o ju-

VAE SERVIR NA 1* COMPANHIA
DE ESTABELECIMENTOS

(Foi mandado servir na 1.* companhia de
estabelecimentos, o 1." tenente de infanta-
ria, Oswaldo Jiclchiades de Almeida.

mm»

Um parecer assignado na
C. BN. eG. do Senado

Estevo reunida a commissão de Marinha
o Guerra, do Senado, sendo assignado um
parecer contrario á pretensão do cidadão Au-
gusto de Oliveira Xavier, de melhoria do
soldo que percebe como 2* sargento volun-
tnrio da Pátria e veterano da guerra do Pa-
ráguay.

meai

indo Álvaro Siaincs de Cnstro.
mm*

POSSUÍA VACCAS SEM MATRI-
CULA E INSPECÇÃ0 VETE-

BINARIA
Foi multado, boje, cm 1005 pela Inspccto-

ria Municipal do Veterinária o proprietário
do estabulo sito á rua Cauiarista Meyer 114,
por possnir vaccas estabuladas sem matrl-
cuia e inspeeção veterinária.

PRISÃO DE UM GATUNO AR-
R0MBADOR

JUIZ DE FORA (Minns), 24 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — As autoridades policiaes
desta cidade prenderam o gatuno Gentil Pin-
to de Araújo, nriqml.ador, acçuSado de ter
praticado vnriós roubos aqui, Foi instaurado
o respectivo processo.¦* -WS» ¦

Todo o Rio Grande do
Sul ouve "A directo-

ra dos Correios"
PORTO ALEGRE, 2ii (Rct.) (Serviço es-

peeial da A NOITE) ¦— Realisa-se nesla ca-
jiital, hoje, a primeira experiência da ir-
radiação do novo npparelho montado peln-Radio" Sociedade Riograndense. Será trans-
mittlda do Theatro S. Pedro "para todo
o Estado a opereta "A directora dos Cor-
raios", que sobe á scena, â noite, repre-
sentada pela Companhia Allemã de Ope-
••elas.

herdeiro da Dinamarca.mm*

TAIFEIRO SORTEADO SERVE NA
MARINHA

O Sr. marechal ministro da Guerra mau-
dou apresentar no Ministério da Marinha,
onde deverá servir, o tnifeiro Anlonio de
Azevedo Sobrinho, sorteado para o serviço
do Exercito.
levam a permanecer em altitude dc combate
conlra o gubiuctc. mem>

_ft_________B___B___8_-SB^^

| A' VOGA
S Continua recebendo üc Paris novas col-
3 lecções de Vestidos, Chapéus, Tecidos e

Ora ntlc
Guurniçoes.

, lado de alp
inousseliiies, linoifsi loiles u

..cns. crepes,.»
fantasias ildsl

iniadus 1'abriciinlcs francezes

0 CAMBIO REGULOU ESTA-
CIONARIO

Abalroarain dous trens,
perto de Pontegalera, e

morreram dous ope-
rarios

ROMA, 24 (Havas) — Na estação de Ponte
galera, perto desta cspital, um trem de mer-
raiiorias nbnlroou eom tres vagões que cs-
lavam parados mim desvio, próximo á gare,
l'azcndo-òs descnrrillnr e ir contra um bar-
rucão em «pie estavam quatro operários.

Dous destes operários morreram c um fi-
cou gravemente ferido.-— , _tm* ¦ "¦' ¦'

O Sr. ministro da Fazenda approvou o
acto da Recebedoria do Districto Federal,
mandando restituir a Pardellas & Cia. réis
718$765, de imposto do industrias e pro-
fissões de 1923.

«so»
PARA PAGAMENTO DE PRAÇAS

NO PIAUHY
Pela Directoria da Despesa foi concedida

o credito de 154:189Ç160 á Delegacia Fiscal
no' Piauhy, para pagamento de folhas de
vencimentos de praçus.mm*

PREFERE SER SOLDADO NO
CEARA'

O Sr. ministro da Gnerrn deferiu o reque-
rinienlo cm que li). Thereza Gonzaga Olivei-
ra pediu que a incorporação do seu filho
Manoel Comes Pimenta, sorteado pnra o
serviço do Exercito no Maranhão, seja trans-
ferida .ara o 23'' batalhão de caçadores, no
Ceará, onde reside.

mm* -

Xão sc dissolverá o grupo
parlamentar mdepen-

dente portuguez 0 irx7 i?TTA nm/Tn-fiRl
LISBOA, 24 (Havas) — Nos círculos po- . || 10/. J"\Ur_ UU V _._J"*-/A\jJ

Uticos desmente-se a noticia que correu bon- j *,.._,, . .,______¦_.¦. ...nwn. ...i nn rm iiami l' ..'
lem de quo eslava ímmineute a dissolução
do grupo parlamentar independente.

—mm* ¦

PREÇOS MÍNIMOS.

^wsamw^assrxsie^^^^EzV^^z^^

ONDE OPERÁRIOS DO ARSENAL
DE 3MRINHA VAO PRESTAR

SERVIÇO MILITAR
0 Sr. minstro da Guerra mnnilou transfe-

rir para a Marinha, onde deverão servir, os
operários do Arsenal do Mnrinhn Ernesto Co-
irofe c Ncstor de Souza Rodrigues, que fo-
r.nn sorteados para o serviço do Exercito.

¦, mm* i

UM FUNCCI0NARI0 MINEIRO
DISPENSADO DA INSPECT0RIA

GERAL DE FAZENDA
O Sr. ministro da Fazenda deu conhe-

cimento no presidente do Estado de Minas
ter sido dispensado o chefe de secção da se-
erctai-ia de finanças cm Minas Tito do Soie
za Novaes, das funeções <juc exercia na
lnspectoria Geral dc Fazenda e agradeceu o
bom desempenho dndo As mesmas func-
ções.

TECIDOS DE LÃ E ALGODÃO
PARA O ASYLO DE S. LUIZ

Foi autorisada a isenção de direitos para
uni volume, com 140 metros e 10 centime-
tros de tecido de lã e algodão, vindo pelo
vapor "Bellc Isle", para o Asylo de SS»
Luiz.

mm*
DUAS FIRMAS MULTADAS PELA

FAZENDA MUNICIPAL
Pelo Sr. direetor de Fazenda Municpal fo-

ram intimadas as firmas Marques Costa _
Comp. c Lage & C, estabelecidos, respectiva-
mente, ás ruas S. Pedro n. 210 e Repnblica
do Peru' n. 32, a recolherem aos cofres da
Prefeitura, no prazo improrogavcl «le cinco
dins, ns importâncias das multas do 500S que
lhes fornm impostos por infracção do decre-
to que regulamentou o imposto de importa-
ção. mm*

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

hoje, para a Alfândega á razão de l?fllo
papel por 15 ouro.

O dollar cotou-so nesse banco á visto a ti?
e a praso a 8Ç970.

6 a 6 116
O mercado de cambio abriu e funecionou,

hoje, sem maior movimento, não só de pro-
cura, como do offerta. Permanecia assim
durante os trabnlhps da.abertura om condi-
ções estacipnUriiis. O Ranço do Brasil de-
clarou sacar n li e 0 1|2 d o os oulros a
6 d, dnndo alguns destes também a 6 l|i)2d,
contra o particular a 6 1|16 c ü 3]32d, com-
pradores, conforme as condições, a praso e
á vista, respectivamente.

O mercado-ficou-destituído de interesse.
Cotaram-se os soberanos a 483500 e as

libras-papel a 415000.
O dollar regulou á vista de 8?950 a 9?Ô0O

e a praso de S?88Ü a 8Ç070.
Saques por cabogranimn:

A' vista •— Londres, 5 20132 a S-59|64; Pa-
ris, IJ472 a -S477; Itália, ""391 a 8395; Nova
York, 9SO00 a 98050; Hcspanha. RJ220; Suissa,
18.7.10.; Bélgica, Ç43-1; Hollnudn, 3l?.r.70; Di-
.nnmiircn, 1S580; Buenos Aires, pnpel 3?320:
Japão, 3Ç540; Nòrucgii; lf?ill0; Marco rcridn,
28170.

Fornm uffixndns offiçtnlniente ns sc-
.iiuintes taxus:

A 00 d|v. — Londres, 0 01|.T-; Paris, 8465
n $409; Nova York, S8880 a o\«97l).

A* vista — Londres. 5 ír.tld a 5 .11132: Pa-
vis, ¥408 a Ç472; Itália, 8390 n 8395; Portli-
gal, .-5370 a 8380; Nova York, 8$900 a 98000;
Hespanka, 18205 a 18215; Suissa, 18725 n
18742; Buenos Aires, papel 38310 a 39332,
ouro 78530 a 78540; Montevideo, 88040 a 8SHS;
Jnpão, 35503 a 33520; Suécia, 28400 a 28411;
Noruega, 18280 a 18300: Hollanda, ,1$520 a
38550; Dinamarca, 18555 a l$57ô; Canadá,
88970; Chile, peso-ouro 18090; Syria, S471!
Bélgica, 8432 a 8435; Rumania,'" 8055 a 8058;
Slovaquia, 8272 a 827.Í; Allcroüífh-, 78800 portrilhão do marcos, 2S-I0 a 28150 por marco
da renda: Áustria, :V.S:j n 8140 pôr mil co-
ròns; cale, 8470 a 8471! por franco; sòbcrã-
nos. 488500; libras-papel, 418000.

Duranto o, dia o mercado de cambio dc-
clnrou-se firmo, tendo os bancos passado a
fornecer letras a l> ljlG d., com dinheiro a
6 118 d. Assim permaneceu o mercado, àté
que apparecendo dinheiro, tornou-se menos
accessivel c fechou com o bancário a 6 1|32
d., e o pnrticuJ.il- a 0 1110 « ti 3Í32 d.

O ALGODÃO
O mercado de algodão funecionou, hoje,

sem alteração apreciável nas colações, mas
ainda .frouxo e com tendências para a
baixa;

Não se verificaram novas entradas e as
siaidas foram de 750 fardos, sendo o "stòcli"
dc 8.484 ditos.

O mercado fechou mal collocado.' ' i ' i m*m» •

0 Café funscsoM em alta

Excluídos das fileiras do
Exerssfa

O Sr. inurcrbiil ininislro da Guerrn iiiiin-
dou cícltiii' dns fileiras do Exército, por ef-
feito de "-liabeas-corpiis", os sorteados mi-
litares Manoel dc Almeida, João Moraes Mn-
eh.iilò, ASgiil de Medeiros, José Marciano de
Araújo; Jorge Lopes do Amaral, firnani Ro-
sues, Armando Trinquieri; José Cnlixtn dc
Rezende, Mnrio Alberto Pereira de Castro,
José Bonifácio Victorio, Leopoldo Tavares
dos Reis, Accacio Ribeiro da Silva, Paschonl
Aquilão. Jorge Accioly Cnlict, lienjami.i
V/yatt, Eduardo de Barros Lobo, Adão Ani-

tricto Donnto, -Miguel Banso, Arninudó de Vir-
gillis, Avelino Martins dos Snntos, Manoel

| Pinto dc Almeida, Idelborto Ferreira «los
I Santos, Çlòdoiiliro Santos, lloracio Bnltlinzii.'
[ dc Souzn, Ocinvio Moreira, Ilunsoiil' Cnstro,
l Mozart Moura. Mòysés da Silva Tavares.

Morwan da Silveira Barreto, José Rangel
de. Almeida, João Carlos Lameirinhas, Fran-
cisco Gomes de Mendonça c Eduardo José
Barbosa.

. m*m ¦

Garantidos: 2_y__ £3K¦a-raiiima: 7.-.S.6 7S3
Secção de afinação de met

VIANNA, IRMÃO & C.

D8-_tfS_--SBsr ¦*_.' _ A a 8 •V »ol '«*

. 22K 18K."6S3 
5'S6

•; preciosos"V PEDRO 1",
;:S «¦ ,'.'*

(Aiíiiga Espirilo Sniili

fl AWSASMMÃ
100 CONTOS DA CAPITAL

21,-feira — 100 contos do

Pai 6-SANDE
NATAL — 500 CONTOS

COMPREM NA FE1.1X
CASA ALMIRANTE

|E' a cnsa que mais sorte vende. Attende
pedidos do interior

Avenida Rio Branco, 157

J. BELLUCI0

Cotou-se o typo 7 a 53$200
O mercado de café abriu e funecionou

ainda, hoje, bastante animado, com os pre-
çòs em alta aceentuada. Não se verificaram
negócios de maior importância durante os I
trabalhos da abertura, mas, os possuidores !
se conservaram muito exigentes. Declara-
í-iim O limite de 538200 por .irrotia do typo i
7 e n esse preço se conservaram firmes.

Foi nicnos intenso o movimento de en- jIradas e regular o de embarques. Negocia- ]
ram-.se na abertura 2.572 .saccas, ficando o
merendo eom tendências favoráveis^ A bolsa
nmcrieann, no encerramento .interior necu-
sou áltà de 2 a 5 pontos c baixa parcial de
3, nas opções.

lim nosso njercado entraram 10.672 sac-
cás.'sendo 10.532 pela Leopoldina e 140 pe-
Ia Central.

Os «smbar«iues foram de 13.592 saccas,
sendo 3.700 para os Estados Unidos, 8.8815
para a Europa, 951 para o Rio du Prata c
55 por cabotagem.

Havia em "stock", hoje, 244.569 saccas.
 O movimento a termo, na Bolsa,

também não aceusou grande desenvolvi-
mento, mas as opções prosseguiam ua alta,
còm os vendedores animados. Fecharam-se n
praso, nn abertura, 15.000 saecns. cotnndo-
se. pára outubro e novembro, a SaSSOO: nnrn
Dezembro, a 538750; para janeiro, a 538700;
pára fevereiro, a 535750; e parn moi-ço, a
538900, compradores.

O mercado de café durante o dia funecio-
nou destituído de interesse, com os vende-
dores firmes, mas com os compradores rc-
traídos. De facto, foram vendidas á tarde
apenas 794 saccas, no total dc 3.300 ditas.
r. m-tv»'in fechou nssim mal inspirado,.

0 TEMPO
—m>-m m* «¦¦¦—¦-'

Temperatura de hoje : máxima,
24°,2; minima, 18',2

• m» m m* 

BoIetimdaDirectoriade Meteorologia

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

da tarde dc amanhã,:
Dislriclo Federal e Niclheroy: — Tempo

— entro instável c ameaçador* com chuvas.
Tempera tura — estável á noite; ligeiro

declínio dc din, com máxima entre 22"0 c
24°0.

Ventos — ainda do quadraute sul, frescos.
Estado do Rio: — Tempo — eeutro c

ocsle: instável, com chuVus; littoral, serra
c leste: cuti-c instável a ameaçador, com
chuvas.

Temperatura — estável á noite; ligeiro
declínio de dia.

Tendência geral do tempo apôs G horas
de lurde dc amanhã: — Perturbado."Estados do Sul: — Tempo perturbado,
eom chuvas esparsas eni todos os Estados.

Temperatura — ligeiro declínio.
Ventos — dc sul a leste, frescos no litto-
rai. ...

mm»

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma casa, com 36 peçns,

2:6503 — Rua do Theatro n. 1. lei. 4iG C,

'M VU

Loteria dc São Paulo
Resultado dã cxlracção do hoje:•MG46. . . . . ..-.-.-.-. i ;:.•.-.-..-...-. 20:000.800''

(T?8S2  ;!:0n0800r
37618.;.;.. ,..___ ., ,_,,..__ 2:0008000

parn operações de
OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA]

PROFESSOR .TOÃO MARINHO
Catl.odratico dã Faculdade de Medicina
DR. CASTILHO MARCONDES

ÁssisíéiitÕ dã Faculdade de Medicina'
AVENIDA MEM DE SÁ 335

End. Telg. Snucir -- Tel. Norle 1092-10931
Os casos de cirurgia são attendidos dei

10 ás 12,'salvo os urgentes, que serão aj
qualquer hora.

«Wsotsísjwwç» ¦ •^*»mm*i*m-KMv»*>»*mji»iHmt'

Ilill
DR. JORCE SANT'ANNA

C1RURG1A-GYNECO-OGU
Tratam, dus doenças dns senhoras pelo

incthodo de Ricr o pela dintlicrmla. R. As-
çeinbléii 23 de 2 ús 5 horas.naii

Apesar de ludo ainda c -j nossa casa quo
.•ende mnis linfulo. O mnior sortiménto, os
mais variados padrões

9 — LARGO DA CARIOCA - 9
Souza Rnpllstn & ('..

)r. Humberto GoTuzzo dMÍ<w'»v-.»i. H_uuv»v -V.-..U vi.-sns, estomn-
_o e intestinos, 7 Setembro, lü!). 3 ás ã botas,
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Aíkc Noroníia dc Carvalho i
i.MMi:, PÃcilBCO) | ? Hranelafó Dlnlx llruminoiid, Sylvln

„, f. ... , ,. , „ |M.Preli_, Jorflo freira e Marilia convi*» O eoinmniiilaiito Manoel Pnchoeo do/ |Ai„m p„rA % m\m ,|,, M||mo ,ni( ,|„*jy Cn.-vnl.iQ Jiinlor, ciipll_lo*leiionto Ncl-1 ^ak-aua aoudoiá esposa, infle, Migra o iivó
A «on Niuoiiiui Carviiüm. nenlióra i* n*!-ÍMiA DnUMMOND, ãnianjifl, 83,, loliliailoj

Ili- . Rllini Linhares do Ro.ua, tenho*!Morto ^hi"' ¦"" ""* *' '

\ NOITE — Soxln-folrn, 21 ile OiiCu 1>i*o <1. 102*1 "*"1'"11" "mm •"¦»'i<" >¦.)«_.___ - .*>. sir- .¦Mi'mr,,.,^^^.t^t^,m^^.,im^^,yi^,0mmmnmii*»*miinmim i a n awiniws'*»!_...»_•(__ai_t¦'>^ai_-___*-ta..1 
ji.ran .IAta_____n

lu o filhos, Oswaldo Noronha dc Carvalho,
lenhom o filha, Anna Kulnlln ilu Noronha,
José l.opcs dos floln c Miiiinia, general .loão
d.t Deus Menna llnrruto, se.iln.ra e flllini
• dc.iials purcnlcs iiiinlila.ii ns pessoas dc
lu.i omlaaile para assistir u missa tlc 30*
dl., que iiiiiiiilnm ic/i.r pur i.li.v. dc sun
Iti.ilatraiia e Inesquecível oapoin, mfie, so-
briuhu, av.'., íilha, Irmfl, cunhada, tln p pa-
ítnt.i ALICE NORONHA DE CAHVAI.HO,
tio altar-mór da egreja da S. Francisco dc
Paul:., amanhã, snhhudo, '.', do córrcnle, iK
9 V.2 horas, antecipando ns seus agradeci-
meutus por esse neto dc religião o n.nUndc.

.jirndccemln ijcsile I.'..

Albcríina Leite Gallo
. ANNIVI.HSAIIIO

Adriano (iall. c sua família num
dam celebrai' unia mis*-.* por nlma di<
sua síhiiIomi espora c mflp, no próximo— .lia ur. dn corrente, ás fl 113 hora», uaegreja dp s. Francisco de Paula.

tii

Irmã D. Maria Alagdaiena dc Sou»
za Carvalho — 0. S. B.

? DD. Paula du Carvalho Itodrigues
<«<í dos Sanlos o seu marido Dr. Joaquim

.1 Rodrigues u s Santos, francisca de
s\ Souza Carvalho ile Oliveira c scu mn-

rido, Dr. Virgílio Augusto dc Oliveira, Al-
ba dc Souza Carvalho, Dr. TlieophllO He-
nedlcto dc Souza Carvalho c familia, Dr.
Francisco Aurélio dc Souza Carvalho c
Ciiri.tiiino dc Souza Carvalho c família,
D. Maria o Carvalho Martins c familia,
ausentes. Irmãs, irmãos a cunhadas da Irmã
O. MARIA MAGDALENA DC SOUZA CAll-
VALHO (D. llranrn dc Sou/a Carvalho),
pesarosos, commuulcam ás pessoas de Min
amizade scu failecimento mi capital dc São
Paulo c participam quc ti missa dc sétimo
dia será rezada uraanliã, sabbado, 25 do
corrente, ãs 8 horas, nu matriz de N. S.
de Copacabana.

Emitia Leal V. da Costa
(MILÓCÁ)

lim Miffrngtu de sua alma será cc«
libriuiii uma missa, amanhã, snbliiuln,
35 dn corrente, sesln anniversario dc

._. scu fallrclmenln, As 10 lioras, no nllar-
iiiòr dn egrejn dn Carmo.

i

(.Missa cm acção dc graças)
DR. III-.NIUQIT VAZ PINTO COKLIIO

Os offlclncs di.s varas federaes convidam
os amigos, udinirudorcs c parente* a itssl*-
tir ii missa cm acção de graças pcln tinmea-
ção do lixmo. Sr, Dr. Henrique Viu Pinto
Coelho, pnrn o cargo dc juiz federal dn !l*
Vara. que será celebrada no nllur-inúr da
egreja dc S. Fninciscn dc Paula, amanhã,
sabbado, 25 dn corrente, ns 11 horas.

Lobelia da Rocha Pardellas
(l" ANNIVERSARIO)

(Margarida Scnsburg Pinto
fAOllADIiCIMIiNTO'.

A familia dc MAHOAIIIDA SENSBURO
PINTO agradece, pcnlioruda, ii todas ns pes-soas que compareceram ao seu enterro c ás
missas dc 7" c ._• dia dc scu failecimento.

>_

-

I|X F mina. persistindo di propósito ío
vender seus artigos a preços reduz]...
Gíionia a atlenção de v. Ex.. e pede queverlíip a realidade destas vantagens

Motos tio jiiini x.ilu liiioiictlo njour. . . .
•* •• _l j_ » #'¦ 

„ ,% ' Hiniliti llnii-Himii
lililllui Iíiiíh .mu Iuiii) ile hiiln
l»«í;»rl!(* iinnlitiln

,, (< "nullo fortes
M 

" Águia lnoguõllo ajour
„" 

" " A «uin linguclli- liuriliiil.i
sem liocucllc

superior fio do Escossin. ninllin finíssima,.
Bplsne vm nouro, ortl^t» fino — Nnviiln...» il«'M.i*
Bolsíis cni seda, uilipo fino — Noviiliidcs ili-silo.

• UM

m*;H apalosootaõíinsparaloii

$- CASA AZAMOR
%J $800OÜV,DOR 55

• a * • • * • • > •

pur 12*800" íftgnoo_108000
109000
91300
188000

•' I9I0OO
iia,_n>
78000

1118000
:oi80oo

1J- fL,

«M

Espncinlidades <*m luvas, leques, pnfumurias e arliaos jinra pre*
sentes.

Gonçalves Dias, 75
CENTRAI, 2893

Agradecimento
Guilherme Luiz da Cunha c família. Car-

los dc Andrade Teixeira, coronel l.cnncl
I Castro. Oscar Augusto Pereira, Marcos l.uiz

da Cunha. lilisiurio Augusto dn Malta, .loão
l.uiz da Cunha c respectivas faniilins, Rly-

,>io Matta e demais parentes c iidlth Fcr-
!(._|.-[iíii*i G. 1'iirdi.lii**. viuva nandes, pnes .Irmilos, cunhado, sobriulio.

da Ilnchii i» !Í0S' íí__?_ _."_!".' '* _ Çhiir-jiiío dentistaTlicndoro Xarliim «ia Hnclin i>
familia c Luiz. M. 1'nrdellaa c fa

milia, convidam .eus purcnlcs c ami

I _. Ol.AVO C1'XHA, vim por este meio.
na impossibilidade de o fazer pcssoálinchrlc, iifiradrccm a Iodar, ns possOAs das suas
relações ns ultimas homenagens que pres-

gos para us_ntir a missa nue «or sua laram an querido morto c as manifesta-
•i lAtiriu i í"cs dc peznr quc lhes enviaram pelu seumui querida LOBELIA fazem ceie* desnpparccimcnto dc entre os vivos: c nes-

brar, amanhã, sabbado, 25 do cor* rc ajíradccimciito geral incliic mas innumy-
. . rns pessoas quc compai-cccram u missn dc

rente, as 10 lioras. na cupclla tio cc* 7» din quc cm intenção da alma do preza-
miterio de S. Francisco Xavier. ,do morto mandaram 

"celebrar 
ncsln cidade.

Francisco Pereira Braga BailCO do RÍ0 de Janeiro
Viuva Dionysia Mnrin Braga, sn-í /pjj lÍQÜÍÒÀCAÕ)brinho Manoel Pereira Hraga c fami- 0s Llqnidolnrios do Banco do nio de .Ta-

i-vA1,'? i,?,lre,i dn *os,m Brafia' neiro convidam aos devedores deste Esta-
r*^,i„ r n 

', 
í":' ?"",'• I,rcrm°8c- hclccimenlo a comparecerem á sua sua Sédc'^¦^'ÂriuS^-rSí^^h^. BraB.n A ™« -1» Alfândega n. 26. dentro do praso

__,y__2_í_i*l_^_ . .'. 
'. D__?v_?Sní iitesimõ dc 10 dias, afim de saldarem seus

Hio de Janeiro, 21 de outubro dc 1112-1.
Oa l.iquldatarloi.

AIO
in _mt . mmmmm*mmmm-mm*mmmmn

m«MILHO QUARENTÃO»
AU_I_I»B JIÜR5lV__ÍlT __. - KIMJ 101000

IIKIIVA EI.KPIIANTi: - IM Ml'l>Af«. .10S«00 - I TOUCEIRA, 30100»
_ • ____._._.__¦ _«__b mm nm*±m.m A m*. _!_ *_tW__ t_ AJA CHEGOU ^^•fifflf.lrla pastoril.i.K a riqueza da lllllÉ _ íiro.llsiofií prmTuclo, qu>i i»r a ,',j},,líí'fV'L

Todoi os lavradores devem plantar Vi parn lerem seus pal.M repletos
TRES COLHEITAS POR ANNO .' »,»«««.

IMú debclla.la a carestla do milho, sem prejudicar ft» outras planl.iç.ics.KILO 20S

rem ns •ua.

Represou tanto neral i _;—— — —,.

RUA SAO ;08IS. 71 — I* andar - Sala « - Teleph. <'»nlr»l 310

UFA. A do Muroia, legitima — K.lo 9$800
Só «llcn.lc-se pedidos de um kiio para rima

Jtemrltcm-«r cnrommenda», quer peto Correio, quer por catradas ile ferro
Despesas de de!,pnchiri por tonta du comprador;

do

MU

dia quc mandam celebrar por sua alma, no
sllar-niór da egreja dc Santo Affonso, na
rua Major Avlla, ás 0 horas, amanhã, sab-'lindo, 25 do corrente, pcln quo se confes-
»_ eternamente agradecidos n lodos qucAcompanharam os :,cus restos mortaes.

Álvaro da Rosa Pereira (José)
A viuva P.osa Pereira o filhas, An-

>tonio Miguel da Silva, senhora e filho,
o Edgnrd MngiolI, senhora c filho, Or-

^n_. lnndo Ferreira Nunes, senhora o fi-
Ihos agradecem, penhorados, a todos qneacompanharam os restos mortaes dc sen
inesquecível filho, irmão, cunhado c tio
ÁLVARO DA ROSA PEREIRA, e dc novo os
convidam a assistir n missa, quc mandam
celebrar cm suffragio dc sua alma, amu-
iihã, 25 do corrente, ús 8 1'2 horas, no aí-
tiir-mõr da egreja de S. Francisco dc Pau-
Ia ,pdo quc desde já ficam eternamente
lír.-itos.

Alaria de Souza Machado
(6» ANNIVERSARIO)

<> Valentim da Silva Machado, seus fi-
fr&t1 lhos, c Julia Ribeiro dc Souza Macha-

| do convidam os seus parentes c as
Ali,pessoas dc suns relações para assistir

¦ missa quc por ohna da sun saudosa cs-
poso, mãe e filha MARIA DE SOUZA MA-
CHADO, fazem celebrar amanhã, sabbado,
25 do corrente (fio anniversario do seu fai-
Jccinieuto) ns fl horas, no altar-mAr da ma-
triz da Candelária, c desde já sc confes-
snm muilo reconhecidos a quem compare-
ecr a esse acto dc religião.

Dr. Murillo de Campos — Doen. nervosas c
syphilis. Carioca, 43, '_'*, 4" c 0" ás 2 Ir.

Joaquina Rosa de Azevedo
.losé Antônio de Azevedo, senhora,1 filhos, irmãos, cunhadas, sobrinhos, c

Carvalho, Irmão & (',. agradecem a to-
— das as pessoas quc se dignaram assis-

lir a missa de 7° din pelo failecimento dc
sua extremosa mãe, sogra, avó e amiga, quemandaram celebrar ua egreja de Santo An-
tonio, e de novo as convidam a assistir a
que mandam celebrar amanhã, 25 do cor-
rente, .IO" dia, ás 7 horas, na mesma egre-
ja, á rua dos Inválidos, confessando-sc des-
dc já agradecidos.

Jean Marie Pucfoeu
# Viuva Clara Puclicu, filhos e demais

*?ÍW> parentes agradecem; penhorados, aos
fj amigos que se dignaram acompanhar

•dTi os restos mortaes de seu prezado cs-
poso, pae e parente JEAN MARIE PUCHEU
e communicam que n missa dc 7" dia será
rezada pelo eterno descanso dc sua alma
amanhã, sabbado, 2,ri do corrente, ás 10 1|2
horas, no altar-mór dn egreja de S. Fran-
cisco dc Paula.

João Moraes da Silva
Julia Alves Dias da Silva e filhos,

. P.oavcntiirn Rocha da Cunha, esposa e
filhos, Pinto de Moraes c senhora, Vir-

,_£. ginia Cunha Moreira, filhos e genrosagradecem a todos que os confortaram pelo
passamento dc. seu querido esposo, pae,cunhado, tio, compndre c nmigo c dc. novo
os convidam o assistir a missa que em suf-
fragio de sua alma fazem celebrar amanhã,
sabbado, 25 do corrente, ás 10 horas, no
altar-mór da egreja do Bom Jesus do Cal-vario.

Carlos do Carmo e Oliveira
3° ANNIVERSARIO

A familia de CARLOS DO
CARMO E OLIVEIRA convida
a todos os parentes o amigos

para assistir á missa qne por sua
alma manda rezar amanhã, 25, no
altar-mór da egreja do Carmo, ás
9 112 horas.

<*!_.

JOALHERIA SOUZA
AVISO

Por motivo de obras, previnc aos seus pre-
zados amigos c freguezes, que do dia 27 do
corrente á 10 de novembro, estará a "JOA-
LHEIUA SOUZA" fechada, ficando no entre-
tanto ali, seus nusiliares afim de attcndel-os,
para qualquer cncommcnda que lh'a dèetu
preferencia.

Os freguezes poderão ser attcndldos em
suas próprias residências.

Outrosim, pelo mesmo motivo, previne,
quc está vcndcnno todas ns joi.is, objectos dc
arte e dc adornos por preços cxepcinnacs..

M. F. DE SOUZA.
Gonçalves Dias, 14.

1 ¦ _». i '

Verdadeiro
Milagre

O Dr. Pedro Ernesto é pnra o enfermo, o
quc um raio do sol è para o presidiário — a
esperança. No meu caso, porém, exeedeu-sc,
a si mesmo — restituiu-me á vida : Accom-
incttida, repentinamente, do doloroso mal
de. éclampsia, após dezoito accessos e ainda
cm eslado interessante, por completo incon-
seiente, fui internada na Casa de Saude c
Maternidade Dr. Pedro Ernesto, sob a con-
vicção geral — até dà minha própria assis-
tente — dc que poucas lioras dé vida me
rç$tãyam. E, a esse Illustre Operador, com
a sua proficiência e o sangue frio quc. a com-
petencia no assumpto lhe proporciona —
abaixo dc Deus — devo, hoje, a vida. Esta
minha declaração publica era imprescindi-
vel. Ahi a deixo como o melhor e mais jus-to elogio quc sc possa fazer ao Illustre Ope-
rador. Agora, só me resta agradecer-lhe a
solicitude piilcrnal quc me dispensou duran-
le a convalescença, agradecendo, tambem,
muito capliivadii, os cuidados c dclcrcncias
dc todos os seus dignos nüxillãrcs. A' dire-
ctoria dn "Cnsa dos Arlislas", que, por cs-
pecial distineção ao meu marido, provideu-ciou para o meu Internamcnto, a minha im-
morredouro gratidão bem como .1 tõdós os
que me visitaram.

Rio dc Janeiro, 2-11—10—24.
ALZIRA SANTOS.

FINADOS
_ CASA JARDIM

encarrega-sc de ornamentação dc ja-zigos e sepulturas.
Tet. 2852 C.

GONÇALVES DUS, 38

QUEIRAM
OU NAO

0 _ preços

Paieolo fias
são um faelo.

Se não, vejam:
Cortinados de filo

bordado alto re-
levo de 59$ por 45S00O

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

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

Cortinados de ren-
da de crivo arti-
go de rico de
190$ por . . . 14O$00O

Cortinas de renda
de crivo para
portas e janellas
par 29S800

Reps trançado
com florões pa-
ra repostei-
ro larg. 0,80
met  3$500

Enxovaes para noiva, espe-
ciai idade da casa

NOS GRANDES ARMA-
ZENS DO

Palácio das
Noivas

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

Telephone: Norte 2875

ODO

OURO E JÓIAS
o dos Leiiões do Monte Soecorro S
Q c Onsns de Penhores. Compram- g_ o vondem-se na JOALHE

RIA INDIANA, Eecco _
rio, esq. L. S. Francisco
de-se pelo Tel. Noib01 üôtaoca ¦'¦¦-—¦—f.

na JOALHE- jjicco do Rosa- I
ncisco. Attcn- I
.te 3111. I

_ _

-*-mnm*

CASA TITO
éi

Pince-nez, óculos c lnrgnon.s dns me-
lhorcs fabricantes, liem montada offi-
einn para concertos. Trabalho rápido e
perfeito. Orando sortimento dc artigos
para pliotograpliia.

TITO, SALLES & OOMP.
TRAVESSA DE SAO FRANCISCO, 7

t0
Dr.Silvino Mattos

laureado especialista
cni dentaduras anato-
micas e bridge-worka
(pontes), sem auxilio
do chãpus; para a
mastigação perfeita e

i bellcsa da phj-sionomia. Preços módicos.
7 Setembro, 231; das 7 ás 5. Phonc, 1553 C

mnm

_235 LARANJEIRAS
PENSÃO INTERNACIONAL

Diárias a começar de 10*000; conforta-veis aposentos para casal, independentes ccom água corrente, esmerado nssoio, menufnrlo o variado, grando jardim c garage.
-" ' ¦_¦- i

II
Eo Digo

Todos Dizem
Que nós vendemos

mais Barato ?...

jiiH^QI

-BraBaCT**

168800
239900
12Ç300

8S700

Procurem por toda a parteJá vem queimado !
mnm-

Palacete em Santa Thereza —
Aluga-se por contrato a familia dc grande
tratamento, o da rua Joaquim Murtinbo n.
171. Para vêr e tratar, todos os dias das
9 1|2 ás 11 1|2. |

*¦• ": ¦ w^n «—

fõõsã fiãl
Carlos do Carmo e Oliveira

3° ANNIVERSAKIO
Sua familia convida os parentes e.1 amigos do saudoso finado Sr. GAR-

LOS DO CARMO E OI-IVEIRA paraassistir a missa e\ue por intenção de
sua alma mandam rezar amanhã, 25 do
corrente, no nltar-mór da egreja de N. S.
do Carmo, ús 9 1|2 horas, pelo quc se con-
1'essa desde jú grata.

Dr. Virginio C. da Costa Sena
1» ANNIVERSARIO

ÍSua 

familia manda rezar uma mis--..1 por alma do seu sempre lembrado
VIRGINIO, amanhã, 25 do corrente,
ás S boras, nn matriz de S. João Ba-

ptista da Lagoa, c convida os demais pa-
rcnlcs c amigos a assistir esse acto dc re-
ligião c caridade.

? Fclicia Cardoso do Menezes Cnntua-
_5*yria e filhos convidam as pessoas ami-

| gus para assistir a missa dc sexto an-
.£.__. nivcrsiirio do passamento dc sen min-

ca esnnccido filho c irmão JOÃO MENEZES
CANTUARIA, n qual será rezada na egreja
ita Luz, no dia 25 do corrente, ús 9 horas,

Machinas de escrever
OFFICINA DA S. A. CASA PKA1T

A maior e mais bem montada da America
do Sul, limpezas, concertos, nickelugcns e re-
cònstrt.cções em machinas dc escrever c cal-
cular, especialmente Remington. A nossa of-
licinn dirigida pelo Sr. Ii. C*. Tanner, peri-to da Fabrica Remington, está as suas or-
dens. fina do Ouvidor, 125. Phonc Norte,
3226 — Ramal 15.

LIVROS EM HESPANHOL
A Livraria PIMENTA DE MELLO & C.

á rua Sachet 34 (prox. ã r. do Ouvidor)
Acaba de receber grande c variado

sortimento de livros Literários, Sclcnti-
ficos, Tcchnicos o de Critica dos me-
lhores escriptores da Língua Hcspanhola,
taes como: Blanco Fambonna, Vargas
Villa, Henrique Rodo, Blasco Ibaíicz,
Salaverria, Gomez Carillo, Vclcza, Ru-
bens Dario, Ingcnicros, Unaiuuno, Pc-
la3*o, Prendi Chocano, Quiutcro o outros.

Loteria da Capital Federal
Resultado da extraeção dc hoje:

18709. . .  2O:000?OO0
18853. ..: v ii ........_ ._, niOOOSOOO

1233. l ii í . ...; ;¦ :.*,.;;.;....;. j... 3:00ns000•29572. * * ^ ,.•.;í.;,-..;,..;.;,..,...* 2:000*fOOD
9912. i i a*» ,.. 1:000$000

Sortes grandes-Centro Loterico

Verdadeira liquidação de rou*
pas brancas, confecções, meias
e muitos outros artigos para
senhoras, homens e creanças.
RETALHOS * sedas e

outros tecidos.
Exposição no 1° andar
S0' ATE' AO FIM DO MEZ.

Gaso Sucena
Avenida Rio Branco, 76 a 86

TOTofrüT
KUA DO OUVIDOK, 136

Telep. N. 1003
LUVAS, LEQUES, MEIAS,

CALÇADOS FINOS, ETC.

46 Rua da Carioca 46
SEDAS

Crepe Radium, metro...,.,
Crepe Grouffce seda, metro
Palha seda grossa, metro.

TRICOLINES
Os mais lindos padrões
metro

Arligo Fino, metro

ARTIGOS MESA
Atoalhado Branco, larg.

1,60, metro  3$900
Atoalhado Branco 1|2 li-

nho, lista côr, metro. ..

ARTIGOS CAMA
Mosquiteiro Bordado, casal
Guarnição Filo bordado,
pecas.

MEIAS
TODA de seda, baguette

Bordado e ajonr, é Ba-
rato, par  10$800

Barato de Verdade

Cama e
Mesa

Atoalhado, largura
1 ,m5O metro . . 4$200

Guardanapos
grandes, dúzia . 10$5O0

P a n n o felpudo
larg. 1,m50 me-
tro 1O$000

Toalhas pequenas,
dúzia  5$500

Toalhas para ros-
to, (Alagoanas)
tres  9SOO0

Toalhas para ba-
nho (Alagoa-
nas) tres .... 27S00o

Cretone Paulista,
larg. 1,m40 me-
tro 4S»uO

Cretone Paulista,
larg. 2,ms. me-
tro  7$800

Colchas para sol-
teiro. Uma . . . 8$500

Colchas de tricot
para casal. Uma 28S000

Pannos de mesa
oom franja

e bordados um 25$000
Tapetes superiores

um . . 12$000

Superior qualidade —
e todas as cores
(enf estado)
metro. ..... 2$500

(Vendas por atacado e a varejo)

QUE TERIA HAVIDO ?
Um motorista forido a sabre 9

um lavrador a soco
Kntre nutra» pessoas sncrortiriot. linjt,

pela Assistência, foram medicados, ao hi<m-
mo tempo, no posto da praça da Hepuhli.a,
n motorista ,Ioh(|tilrii Mclrclles, dc '.'7 àimos,
residente ii run Pessoa dc Barros n. 3«, e o
lavrador Cândido Nascimento, da mesma
edade. morador á rua da Gamboa n. 271;

O nrimeirn, nuc. apresentou ferimentos no
braço e perna esquerdos, .[ueixou-so de ter
sido csicincndo u sabre, c o segundo -ferido
no rosto, dc n^n'1-rssân n sneo, dhenilo sm-
bns ter oceorrido o faclo ;i avenida Mem
de S:i.

A poliria, porrin, quer a do •>*. ípIM* a •!(>
rJ-* districto nada ponde luformar a rei-
peito.

- - - ¦ ¦ — mm ii il.

tm^^^mmm!^J yb !

f V^yElt. MESTRE à BHTCe S^«.

vjuem não viu os novos modelos Bnid í
não sabe qual é o maior suecesso dai

industria automobilística em \

925
%_ *nmm**

ülllifl MIIIEI_YII «a CASA PACHECO
Rua Uruguayaná 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244•***

CASA BANCARIA
Eduardo Porto & C.

ItUA CANDEIARIA, 44
Paga juros em I 5 % cm limitadas.
contas correntes J 7 % a praso fixo
com talão de ? dc 6 -mezes.

cheques j8 
'/o 

? ^só 
fixa

. . . de 12 mczcs.Administração de bens, compra e venda de
títulos, saques c cobranças

DESCONTOS A TAXAS BANCARIAS
mnm

Paraíso das
Crianças

Descontos de
IO °I.

lo
em todos os artigos de inverno

Rua 7 Setembro, 134 - Ric

8$70O

68S000

988000

CASA MINERVA

O failecimento do presi-dente da Câmara de Com-
mercio Franceza do Rio

de Janeiro
i Ileccbemos coirtmtinicaçiio offical do falle*'cimento, ,fá noticiado, dò Sr. Jcàn Maric Pu^clie.i, cavnllieiro da Lcgiõo de Honra e prc-<sidcnlc da Câmara dc Comnicrcio Prarieeza

do Hio de Janeiro. O óbito se deu a 19 deste
mez, c o extineto. que «osava de urandc con-

1 ceito soical, dcsapparccc aos 58 annos dcedade.-— • -"*

MEIAS

MOVEIS
Sem exemplo de contestação, a nossa casa

é a que vende melhores moveis e maibarato que qualquer outra congênere.
Dormitórios, estylo hollandez.. liOSpfOOJj
Salas de jantar modernas  liOOOSOOs'

LEÃO DÓS MARES
Rua do Passeio n. 110 — Largo da Lapa

MOURÃO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o interior. Tel. C. 822

"¦",

«•»¦COME-SE TANTO, POR AHÍL,
Mais uma victima de intoxicação áliiiien-tar foi soecorridii, boje, no poslo centralue Assistência. Trata-se de 1). Tola Alie-mu, de 23 annos, residente á rua ThcopWlciOtloni n, 176. Depois dc ministrado o me-d.camentò ao mal, I), Pola, quc é dc na-Cionalidade allcmn, rccolhcii-se íi sua rcs;-

dencia,

Revigon
TÓNTÇ0 SEM ÁLCOOL - Formula do Di.Rocha Vaz. -r- Amargo Estomacal. Abre oappctitc. Poderoso estimulante. Tônico deinervos c cérebro.

mn* ¦ ——

-_•»

JÓIAS PELO CU8T0
DESCONTO DE 10, 20 c 50 o/o

Por motivo de balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS OIASÍ

VEJAM ESTES PREGOS
Collaros ouro de lei  J2$
Pulseiras galallte, ultima moda, a.. 3.?900
Correntes folheadas a ouro  3$
Anneis de ouro para creança, desde 16$' Brincos dè ouro, desde  io$
Brincos tn Garçonne. . '." st
Puls. plattnete, ultima moda  6$" escravas, folheadas a onro.. 4$" identidade, ouro de lei, desde 

'.. 
lí$

Relógio pulseira, onro de le!  74$
Collaros dc prata do lei ....... l$80f
Caixa com Rosário '.  6$90t
e tudo mais com grandes abatimentos.

JOALHERU LÚCIO & RAMOS
41 - URUGUAYANÁ - 41
ENTRE OUVIDOR Ê 7 ÜE SETEMBRO

mmm
Dr. Francisco Limongi, moléstias" da**
senhoras c partos, rua S. .Tósc 4(5, dc. 1 ás 3
Pl.õne. C. 68. Laranjeiras 192. li, M; 852;

j
M

Todos podem vendei Meias,
mas ninguém podo offereccr
as vantagens dn

CASASTEPHAN
Nos preços, qualidades e va-

riedade.
Sò vendemos boas marcas a

qualidades garantidas.
12 Rua Uruguayaná 12
(Unlca Casa só de Meias da

Capital)
mn**

HEPATINA N. S. DA PENHA. Inl_i:IIvcl nos males do figa-do, jjstomagó c ieterteiá.

íooooo.Ouo
AMANHÃ

CASA GUIMARÃES
ROSÁRIO, 7i

Podereis realisar este sonho,
abrindo uma CONTA LIMI-
TADA no

The National City Bank
Of New York

que vós ajudará pagando ju-
ros de A\ o|o ao anno aceumu-

lados semestralmente
O MAIOR DAS AMÉRICAS

FUNDADO EM 1812

Avenida Rio Branco, 85 A

QÜâL SERIA 0 ÃiífiíT
ro l _it__f_,f^sem> ,,m *•""•• *u\a nume-
ò trabalhai _.- pcl? l,6,i,*,ia' nfwetó.
no . _IÍ __ r. Av.6,ino Gonçalves, dc. 32 an-

mm __;__°Íéb __ fíril"ent"s na cabeça,>e\e os soòcôrros da Assistência.

V
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'HEATRO JOÃO CAETANO (Ex - 3. Pedro) OA PLATÉA
EMPRESA IMMCHOA!. gKGtiRTO

Hoje e amanhã ás 8 314
O GRANDE ÊXITO DA

Companhia lombardo- Caramba|
TRACCINARIA

revista ._«' Simoni c Fraccnrolli, cm qm. a "soubi-cttc"

INES LIDELBA
.¦xl-il.n as mais ricas "toilcttes", ilivnl;j.aiiflo. assim, os iillimos succcssôs .li.

imliminilaria europeu.
DOMINGO — Em matinée e á noite :

EL J^_ff^Sj5L^JLI^ J^JffÇ EIJa
O maior exito até agora couiiccido no Ihoatro da revista !

Segunda-feira — A's 8 % ultima representação da

STRACCINARIA
Terça-feira — A's S % — SERATA D'ONORE da "soubrcttc" INES Ll«

DELBA eom

SCUGIVIZZA
4 -feira — A's S % — Primeira representação <|.i grandiosa opereta dc

Lombardo, com musica dc Pietro Maseagni

S X !
completamente nova para a America do Sul!

SANA-SYPKÍIIS Depnrntivo e to*
nico do sangue.

Alfaiataria

ALBERTO
50, Kua da Carioca, SO
Simplicidade c conforto

Jóias de oceasião
,Vendcm-sc, trocam-se, compram-se e con-

ccrlain-se, com grandes abatimentos
Una Ramalho Ortigão 6, cx-Trav. 8. Francisco

— A TURMAUNA —

^ a a a PPOSA-T Variedades em calçados finos no
VJÍlVn I blllin_k rigoroso estylo americano.

COMBINAÇÕES INTERESSANTES

RUA URUGUAYANA, 34 - Phone C. 651

>W»m m»MMmWm»wWm»mmmm
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Reduza sua
conta de luz
© Lamparina clectri-

ea. Elegante e eco-
nomica. Consumo

30 üs., por noite.
CASA BRAGA
Rua 7 de Se-

tembro, 107

CABELLO COBRIDO
Até nas pessoas de côr

Por mais crespos ou ondulados que sejam os cabellos, até mes-
mo nas pessoas de côr, ficam lisos, com o uso continuado do LY-
SODOR — Preço 48000.

Deposito geral á rna Uruguayana n. 66. — PERESTRELLO FILHO
& Cia. — Perfumaria A» GARRAFA GRANDE. Em Nictheroy —
Drogaria Bnrccllos, pelo Correio 58000

Um grande cortejo organl-
sado na Galeria Cruzeiro e
outro na Estrada de Ferro,

com destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CAMI-

SARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade

Fraquesa physiea e de idéas, desanimo,
duvida, medo, indirferença, tristeza, angus»
lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
intestinos. Emprego local e geral de radia»
ções ultra-violctas de Bach e da suggestãd
nclos nic-iliodos mais modernos. Dr. Cunha
Cruz. H. S. José 61. .1 As ó. Tci. 41.25 C.

¦ me* i

TELHAS e TIJOLOS
Materiaes do 1" qualidade. Deposito da

Cerâmica SanfAnna
450 — RUA FREI CANECA — 450

Rio de Janeiro

Dr. R. Pitanga SantoscSf gg
e ânus. Tratamento especial das liemorrhoi-
tias, sem operação. Passeio, 56, sob., de 1 ás 4.

para adquirir bons artigos pelos pretos qne
vão abaixo :

Camisas peito de Unho, pregas-_ {1.500
Camisas percal francez. . ._ ?. _. 14.?50ft
Camisas percal _-._-._-..._. 10..500
Camisas tricoline lisa, a.—.._-.___. 28*5500
Camisas tricoline listada, a ..._._. 283500
Camisas tricoline linho e seda- — ... 323000
Cuecas percal, _-.. _.... -. 4S900
Cuecas mousscline, e. . • ._... — ..?. 63000
Cuecas cretonc. •. . ._......_._.-._. 53500
Capas de gahardine de 250$ a... 1703000
Meias mousscline ._._.-.— 183500
Meios toda seda c| costura—- — .-. 83500
Meias seda — — — _.—._, — —. 63000
Meias seda ---_„.-.•.-?- 43500
Toalha do rosto, a. . ... — — . — — _., 23500
Toalha felpuda do rosto, a — .:._.•_-* 33500
Toalha felpuda, superior, a— —. — -., 55000
Toalha de banho, --... 93800
Colchas de côrcs e brancas.
Tapetes muitos padrões, para quar-

to, 183500
e ninito- artigos qne é Impossível descri-
minar ..

TODOS AOS NS.

21 Avenida Passos e 54-A

ASTHMA, BRONCHITE
ASTHMATICA

Os accessos agudos cedem promptamente,
a expectoração c facilitada c a calma sobre-
vem com o Pó Indiano de Giffoni. (Vide e
modo de usar no rotulo). Para os casos
chronicos, Gottas Indianas de Giffoni. Nas
boas pharmacias e drogarias. Deposito: —
Drogaria Giffoni, rua 1° dc Marco n. 17.
Lie. D. N. S. P. n. 33. de 26—4—1900 e nn.
mero 189. de 16—9—911.

me*
CAMArOVUI? PARA influenza E
O AN Autv I rJ_i CONSTIPAÇOES

|Hlitao!aiIo
B B BRONCHITE
IBJpBH Rouquidío, Aithtu,

^HJ ÈnttntUtotmtttt

Pianos e autopianos. Peçam catalo*
gos a R. Ferreira & C. Rua
S. Fr. Xavier, 388. T. V. 8968.
Grandes prauos.

me*
1874 — 1924

A Drogaria André, commemorando een
IO» anno de existência, está brindando sua
listineta clientela com preços csecpciouaes.
fina 7 de Setembro n. 39.

Dr. FRANCISCO PÍRAS f garganta
Professor de clinica de J NAR...

na Faculdade do Hio. (_ OUVIDOS
Cirurgia — Physiolherapia da especialidade;

R. S. José Cl — 3 ás 6 h. — T. C. 4625

Via« ¦.pinaria. Cura radical da blonor-.vias urinarias rhagia Tl.alament0 dn,
moléstias venereas. Dr. Belmiro Valverde.
Largo Carioca, 10, 1 ús 6.

•_*"
Dr. Ernani F. Alves «gj* 

gjjjg
nboras, R. S. José, 19, ás 4 e 30. Tci. C. 3231.

DOENÇAS VENEREAS — Trata
mento i

cura radical pelo nío-silbcrsalvarsan e inje
cções mercuriaes indolores, diathcrmia e
raios nltra-violcta. Dr. Cocio Barcellos, ex*
assistente da Fac. de Med. Das 9 ás 11 e
das 4 ás 6. Tel. C. 3861. S. José, 53.

«-MM»

E' tanta a satisfação que dão OS
MOVEIS da

RED-STAR
que quein ob adquire raras ve-
se» te desfaz delles, e quando
vendido» em leilão, não só
chamam grande

CONCORRÊNCIA
como muitas vezes são vendidos por

PREÇOS SUPERIORES
aos que tenham sido

COMPRADOS na

RED-STAR
69 — GONÇALVES DIAS — 71

82 — URUGUAYANA — 82

Qimliílio da -»*-i'ci._- — CARLOS curou-se
_-.yp_---.i- de manifestaçõcs da syphilis
(dores de cabeça) com 2 vidros de Luctyl
em 30 dias, gastando 123000. — RODOLPHO
tomou 10 vidros de outro depurativo era 9
mezes, gastou 35$000 e não ficou bom. —
LUETYL só em boas pharmacias.— '
TAPETES OVAES

OLEADOS P\ SALAS
CASA MONTEIRO — Quitanda, 29

*me^

RAIOS ULTKA-VIOLETA. Pelle,
Cabellos, Fraqueza Sexual,

loberculose, Anemia. Assembléa 54. t> ás 9,
DU. PEDRO MAGALHÃES.• me* ¦

Hotel D. Pedro - Corroas
Segunda parada adeante de Petropolis

Telephone n. 9
Clima ideal em região incomparavel

mei" i

PRESO PORQUE FURTOU
O gnartla-civil n. 1339 prendeu, hoje, na

praça José ile Alencar, Alfredo Ignacio de
Oliveira, residente á rua Soares li. iO,
apontado eomo responsável do furto de nm
relógio dc prata dourada c uma corrente cie
¦propriedade de José Teixeira, empregado do
armazém "Colombo", aquella mesma pra-
'"'levado 

á delegacia do -6> districto, a
cujo xadrez foi recolhido, lAlfrcdo confessou
a sua responsabilidade.

Dr.Fernando VufSSft&ZA
rurgla geral. Diagnostico e tratam*, clrurgi-
co das affecções do estômago, intestinos e
vias biliares. Utero, ovnrios, urethra, bexiga
e rins. Traf.de câncer, hemorrhogl as, tumo.
res do utero e da bexiga polo radium. A«.
semblía 27. Res. G. Bomflm. 608. T. V. 1223.

•me*

QUEREIS SER BELLA?
tl-sae o preparado scientifico dc belleza

JUVALINB. Nas perfumarias e na rua Buc-
nos Aires, 131, sobrado.

DOENÇAS DAS SENHORAS
Desapparecem com o uso da IBATIMOLINE,

app, pelo D. N. S. P. sob o n. 1023. Nas
pharmacias e drogarias e na rua Buenos Ai-
res, 131, sob.

me*
*f\UER comprar, vender, concertar ou fazer"/jóias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim", ma Gonçalves Dias 37, fone 991C

SANATOSSE PARA TOSSES E
BRONCHITES

RAMOS
PRÉDIO

Rua Paranhos, 100
Vende-se amanhã em lei

lão, ás 4 1|2 (ia tarde pelo
leiloeiro AGENOR. Annun-
cio detalhado no "Jornal do
Commercio".

Dr. Rego Lins
ças de senhoras
9 ás.. Rcsid.

Medico e operador. Vias
urinarias. Partos. Doen-

. Cons. Av. Rio Branco, 175.
Bnmbina, 37. Tel. Sul 841.

me*

LUSTRESE
PLAF0NIERS

O melhor e o mais variado sortimento em
diversos estylos

—— BARROSO, WINTER & 
RUA DO ROSÁRIO, 153

-*-__-¦

0 Medico Homceopatha da Familia
Edição de 1924, augmciitadissima, a 20S00O

Indispensável ás dcssoiis nue se tratam pcln
homccopathia. — ALMEIDA CARDOSO & C
— RUA MARECHAL FLORIANO _•.. 11. RIO.

_¦_¦*__¦

NOTICIAS
«nem e-treari, o Thealro.Catlno
,, Cnilio ;4 s.ilililn. na iinllgn lerrn.se du1'n.t.elii Publico, vau in-.tall.ir--.;- mn tln-nlrn,iiiiu a 1'refollurn arrendou no enmre.tirlo N,
\ 1*4111.1111.

ri' ello o Tliealro (.asinn, Sua in-liguraffio¦serfl oii] maio do anno vindouro, com umacomponha nnolorinl ile comedia do quo m>-ia primeiro aclor o einnreiarln o popular ga.IA cômica Jnymo Contai O olenon arllslleoiH'*stf conjunto nacional ucrii c_m.pb.to dn.
IAçlunca elomcntoi quo conitltuotn a actual-tompanliln Jayme -.nsla. qiiv' iÃò, entre nu-

ni**, Ilclmlrn dc Almolda, Amada J:onfrcilo,
Natalina Si-ria, Cora Costa, F.llgetlln lira/Ao.
Atuía ilu Moraes, Arlílolclci 1'eiino e Alva-
rn (.osta, ii outros nfll.lns dc valor, que ie-

! nio ui|ui controlado., opportunamcule,
, A Icmpor.iila da l.omhardo.Caramba.

Vao decorrendo, brilliantcmcntc, a icm.iii-
] rada da conin.inliia I.oiiibiirdo-Ciirainba, no.limo Cartano, As rcprcficntnçofis da nppnra-

lusa revista "Str.icclnarla", lim sidu cohcr-
las do suecesso nbioltitoi artístico c de bi-
liclorin, A proposilo/ para (jue a troupe ila-

liana dd oulras novidades do seu rcpcrlo-
rio ao nosso publico, n revista "Strncclnn-
ria" riilnril em scena apenas ntí scgundJ-
(iiia próxima, havendo com ella mallnòf do-
inlngo, com profusa distribuição dc paiidoi-rlnlios uns csiiculadorcs. Terça-f-ira, cm
fesla artística da Inc.. I.ldcllm, far-sc-A "rc-
lirisi*" da llnila opereta "Scugnlzza". Quur-l:i-fclra serii conhecida a opereta de Carlos
l.omhardo, musica do Maecngnl, "Si", novl-
dade para a platéa carioca. A companhia
I.omliardo-Caiamba cstarA no Hio somente
•de meiiidos do me/ próximo, pois lem dc
ir a S. Paulo, onilc é uiiciosauieiile espera-
da.
Maria Caballó passou pelo Rio.

listávamos a escrever esta secção, quandotivemos a agradável snrpresa da visita dc
Maria Cnliallé, a dlstiiicla actriz liespanlinla,

t u u tanto suecesso
(et, no João Caetano,
ha uni anno, "estrel-
la" das mais applnu-
d i d a s da Companhia
Vela ico. Maria Cabal-
lé mio pfldc vir este
anno com aquella
companhia a que ora
vae juntar-se, c tn
Montcvidéo. K x igen-
cias dc sua empresa,
c m Madrid, obriga-
ram-na a isso. No cn-
tanto, 6 possível que

mmt ; tenhamos breve entre
n ó s Maria Caballé,
que nas poucas horas
que o "Massilia" lhe

Ideixou 

estar cm terra,
não se poupou dc dc-
monstrar a s cyinpa-

A "cstrcllti" Maria thias que tem para o
Caballé nosso paiz c nosso pu-

blico.
"Seo Firmlno bancando o professor Moztrt"

Amanhã dar-sc-A, no Recreio, finalmente,
a apresentação do novo quadro — "Seu Fir-
mino bancando o professor Mozart", com
que a revista "A* la garçonnc" acaba de
ser enriquecida. Trata-se de uma opporluna"charge" ao occullisino, que ora está lc-
vantando lanta celeuma, que terá como in-
lerpretes alguns dos melhores elementos ar-
tistieos desse theatro.
A festa de Alvca da Cunha

•Alws da Cunha, o brilhante artista dra-
matico portugue-, vae fazer sua festa a 28
deste mez, no I.yrlco, porque no Palácio
Tliealro não poderiam ser attendidos todos

j os scus admiradores. Irá á scena, nesse
-{•O dia, a sempre applaudida peça "Kcan", cm

que Alves da Cunha lem afamado trabalho
no protagonista.
Matinée do professor Izqnicrdo

O professor do bailes da companhia do
S. José, Sr. Antônio Izquicrdo, rcalisa no
domingo próximo, cm matinée, sua festa ar-
tistica. Além da representação da revista"Olha o Guedes!", haverá um grande acto
de variedades.
Companhia de Revistas do Republica

A companhia portugueza djj revistas do
Republica, attendendo a reiterados pedidos,
fará na próxima semana uma pequena rc-
priso da revista dc Luiz d'Aquiuo e Alber-
to Barbosa, "Fado corrido", com a qual tão
primossoramente inaugurou seus trabalhos
nesta capital. "Fado corrido" é uma sue-
cessão dc quadros de interesse progressivo,
vincados com graça, tendo deliciosa musica.
Agitam-se no seu desenvolvimento typas
que todo o inundo conhece, mas qne são '

apresentados com certa originalidade. No
seu (lesempenlio intervém brilhantemente
Lina Democl, que tantas sympathias conta,
Zulmira Miranda, Beatriz Costa, Carmen
Martins, etc. O protagonista t o actor Al-
varo Pereira. A seguir subirá á scena a
revista "Rez véz", que eStá sendo repre-
sentada em Lisboa, com agrado nunca vis-
to, ha cinco mezes I
A companhia Leopoldo Fróes cm Campos

CAMPOS (Estado do Ilio), 22 (Ret.)
(Serviço especial da A NOITE.) — Consti-
tuem o acontecimento de maior relevo muu-
dano nesta cidade, actualmente, as repre- ;
sentaçõos da Companhia Leopoldo Fróes, as-
sistidas pelos elementos mais reprcsérifali-

App.n.56dn vos do nosso escol social. As peças leva-
l do 10-1885 das A scena tém agradado immonsamontc «

merecido muitos o elogiosos commentarios
de toda a imprensa campisla, não sõ pelo
gosto em sua eseolhu, como pela ihlòrpre-
taçào que lhes dão os differentes artistas,
especialmente Fróes, Carlos Torres, Irace-
ma dc Alentar, Sylvia Bertini e Eduardo
Vieira.
Uma novidade do theatro italiano no

Trianon.
Na próxima terça-feira a nossa platéa vae

ler oceasião de apreciar no Trianon uma
comedia de nm autor italiano. Trata-se de
Luigi Chiarelli. A peça intitula-se "Fogo
de Artificio" e foi traduzida para o nosso
idioma pelu Sr. Abadie Faria Rosa. Chia-
relli, cujo tliealro se earacterisa pelo pro-
posito de demolir os preconceitos da soeie-
dado moderna, é um autor pouco conhecido
entre nós, se bem que seja uma das glorias
do moderno theatro italiano. "Fogo de ar-,
tificio", que é uma das suas peças de maior
suecesso tem esse escopo, descnrolando-se
a sua acção no Hotel líxcelsior de Roma.
num ambionte dc luxo e de elegância. Jor-
ge Diniz, Arthur de Oliveira, Maria Lina
e Plácido Fercira estão A frente da interpre-
tação com interessantes papeis, sendo ô de
Arthur de Oliveira de grande comicidade.
"Primavera" o seus novos Interpretes

no Trianon
iíntre os novos interpretes dc "Priinave-

ra", n revista do Sr, Dr. Affonso dc Carva-
lho, com partitura de Sá Pereira, que será
posta em scena, com grandiosa montagem,
no theatro Recreio, em princípios do mèz
próximo, figura uma galante senhorita pa-
tricia, muito viva e cheia de mocidade, por-
tadora de uma voz ngradabilissima e pos-
suindo invulgar desenvoltura para a vida
ila riballa. Este optimo elemento artistl-
eo, que debutará desempenhando importun-
tes papeis da peça, foi á empresa desse thea-
tro buscul-o ao seio da familia, cs ó motl-
vos ha dc felicitações » quem teve tal idéa.
visto como, pelos ensaios, já so pode ter a
certeza de que essa nova escripturada, que
figura entre outras, encontrará, na carreira
thcatral, faria messe de triumphos.

ESPECTACULOS
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DECORAÇÕES INTERIORES
TAPETES MODERNOS

Tendo em vista a quallcUde, oa iioison p.'..n« «Ro
SDMPIIK OS MENORES, pontuo tudo (ulirlcnmns

nu dlrcctanien.e iiiip-rtaiim..

LEANDRO MARTIÍS S C?
93 • Ouvidor • 95 41 - OurivoB . 43

^^^a^m^^0me»e»^^mV^»mmtm»Tmmmm0eemmMimímm»á»emmmtii ___!____!_!_______,

THEATRO LTOICO
ESFEOTAOULOS POR SESSÕES

NA PRÓXIMA SEMANA ESTRÉA DA "MODERNA COMPANHIA
DE REVISTAS"

Com a csplrituosn revista de grande espertando nn 2 actos, divididos cm 'JO ipia-
dros, original dc BASTOS TIGRE c EDUARDO VICTOltlNO. musica original o roor-

denada dos maestros U12NTO MOSSUIIDNGA c MARCELLO Tl^INAMBA',

YIYÂ
A BRILHANTE DTVETTJ. DE
révi^aLdessmpenhara'

OITO PAPEIS!
___»:— Doutor: Alfredo Viviani

MARGARIDA MAX
Semiramis: Yvette Rozolen

Professor Duncane Nino Nello $$ Juvenal Fontes Coronel Lucas
EM DIVEn SOS PAPEIS

LYSON CASTER
ALICE TINOCO, MARIANNA SOARES, JUMETA D'ALMEIDA, BEI.MIRA niiAZ»..

.- f:i
A 1" bailarina clássica MAUINOVA
no «-Ul-GAMENTO OK 1'llltVNfiA"

Os bailarinoü lantiisistas
>*..i<l^r » o\ — -ii

i*. cm
frr* •

e ülza

250 — LUXUOSOS VESTUÁRIOS — 250
desenhados pelo fino artista Colomb e confeccionados nos atcliers da empresa.

Maravilhosos scenarios d« JAYME SILVA, ÂNGELO LAZARY, H. COLOMB e
EMIM-ntagTémV'de 

ANYSIO FERNANDES — Ãpparelhos clcctrlcos da General
"Maestro, 

BENTO MOSSURUNGA - Direcção e ensccnaçSo de EDUARDO
VÍCTORINO.

1
lu

]wmmmm -^--T
fflprccos — FH-as. 25.1)00; camarotes, 20?000; poltronas c varandas. 4S0OO; c,

deiras de 2- c balcões, fl.000; galerias numeradas, 2?000; galerias, l?a00.

. ij-««imi-»l iii» __¦-»¦"¦ mi»^"1' — iu m _fi

O A1ELHUR E O MAISBEIJAM CAFÉ» GLOBO SABOROSO

Formulai
Crcosoto

Vegetal
Iodo-Hy-
pophos-

phitos de
cálcio e su*

dio.
Clycerina

Fartos
elementos

Sara 
a

ygiene
dos pul-

mões.

febres intermiüentes Precaução mntra
as imitações!Quando uma pessoa tem uma febre mie

volta quasi sempre á mesma hora, muitos
dias seguidos ou dc vez cm quando, a febre e
uma intcrmitlente. Cuidado. A febre pôde
se transformar cm febre perniciosa e matar
o doente. Aconselhamos ás pessoas que sof-
frem de febres intermittentes, de parar lo-
go com a cabeça tomando Pérolas de sul-
fato de quinina de Clertan. Com effcito,
basta tomar 6 a 12 destas pérolas para cortar
com certeza c immediatanienlc as febres in-
terinittcntes por mais terríveis e antigas
que sejam. São tambem soberanas contra
nevralgias periódicas, que voltam cm dia c
horas fixas, e também contra as affecções
lypliicus dos paizes quentes causadas pelos
grandes calores e a humiiladc. Finalmcn-
te, constituem o melhor preservativo conlic-
cido contra as febres, quando se habita os
paizes quentes, humidos ou insalubres.

Por isso, a Academia dc Medicina de Pa-
ris tomou a peito approvar o processo de
preparação deste medicamento para reeom-
mendal-o á coiitiunça dos doentes de todos
os pâiiícs. Cada pérola contém 10 eentigram-
mas (2 grãos) dc sal de quinina. Torna-se 3
a C pérolas no começo do aceesso e outras
tantas nô fim. A' venda em todas as phar-
macias,

O Dr. Clertan tambem prepara pérolas dc
liisulfato. de cbiorbydrato, de bromhydra-
to, dc valerianato de quinina, estas duas ul-
limas sortes especialmente para as pessoas
nervosas.

p. S. — Para evitar qualquer confusão,
exija-sc que o cnvolucro do vidro tenha o
endereço do laboratório: Maison I.. FRE'-
nii, 19, nu. .lacob, Paris.

A***wÈÊik.

Experimente o

Arsenovita
O mais prodigioso tônico

RUA S. PEDRO, 303
Vende-se esto bom restaurante com ma-

gnifico contrato de todo prédio, a terminar
em maio de 1928, sendo tudo cm um só lote.
cm lelISo pelo Iglcsias, amanhã, sabbado, 25
do corrente, ís 2 horas da tarde, no mesmo.

JBMPRESA_JOSÉ_LOUREIRO_
THEATRO REPUBLICA — À's 7 »i c 9 % |

Para obter o áAPOLIN legii..
mo, certifique-se dc que a lata
apresenta o nome exceto «le3to

produeto

A 
GRANDE '.opul-.ridadc -.nic têm

alcançado em todo o mundo oi
esmaltes c outras especialidades Ra-
polin tem tentado muito.', negocian-
tes pouro cscrupulosos a negociar
fraudulentamente, explorando a fa-
ma dos nossos produetos, cbegaüdo
alguns até a imitar as nossas marca»
e rótulos.

S" mister, portanto, que os -ronsu-
midores sc certifiquem de que toiloS
os rótulos apresentam iiiconluiuii-
veluientc o iionic

S-A-P-O-X-l-N
E<.lc é o verdadeiro e apparece cm
todos os produclos genuínos.

Fabricantes ;
GÈRSTENDÒRFElt BROS.

Nova York, E. U. A.

"MASSILIA"
PAQUETE DE GRANDE LUXO

Para a Europa cm 8 de novembro
Viagem Rio-LIsboa em 10 dias

Cia. Franc. de Navegação

SUD-ATLANTIQUE
Avenida Uio Branco n. 11 c 13 — Tel.

Norto 6207
__g_g___S___B__B

ROSALINA COQUELUCHB
¦¦iSj-M*^

Escola para Chauffeurs
Director proprietário Eng. II. S. Pinto,

Tel. Villa 5309
Sédc transferida da rua IUacliuclo, 383, pa-

ra prédio próprio á Avenida Salvador do Sá,
193 A. o B.

Curso rápido de 20 lições. Aprendei c se-
reis independente.

TRIMOJ HOJE. is 7 % e 9 94

Senhorita Futilidade
De Paulo Magalhães

.__ *immmm mwimmm,
EMPRESA PASCHOALSEGRETpl

.4TUEATRO .1. CAETANO—A's 8
STRACCINARIA v'RO 3. JOSÉ — Vs 7 % eTHEATRO £..

OLSÁ 0.OOS1QISJro c.\r
9%

AMANHA
ÍOO.OOOSOOO

por i(i$nno
SEGUNDA-FEIRA

AQUI D-EL-RE1 I
PALÁCIO THEATRO —. ás 8 3141 "nrxummmiimm^

a Fera b
—¦_—M III III «¦¦¦¦¦II „,„_ _

iãS LOTERIA F
Palácio Club]
HOJE ü,« 

j

uvv e applaudidaj "wette" "aliana'l N azai

m Copacabana lasino-lhealrú^

20:000$O0O
1'or ],.50()

Os billictes para essas íoterias
aehani-su A venda á rua V d*
Março, 110.

Companhia dc Bailados Cias-
sicos Maria Olenewa

Hoje — Sexta-feira — Hoje
A's 21 horas c 30''minutos—

VARIADO PI.OG1UMMA
Poltronas 5? — Camarotes e

balfinoires 20$
GRILL-ROOM — Dincr e

souper datisants todas as
noites. Pan-American Jazz-
«iiiiii.

THEATRO CARLOS GOM 3-7*. c 9*.
[•JtB{JL_^_

üS

•me* m
Bilhetes sem. ágio. Rua do Ouvidor n. 94.

Pagam Iodos os prêmios da Loteria Federal.
Posto de venda de cstampillias.

" — i -Bit» t —

Liga Brasi.efra Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Ouem eslA emagrecendo e fraco do peita

procure os Dispciisarios da Liga (Barão da
S. Gonçnlo n. fi-l e Avenida Pedro II n. 138).
Se não iiiilcr freqüentar o". Dlspcnsiirios, seri
soccorridi. ein casa (teleiilioiie norte 3030 d.
11 horns ás 2 horas). Jledico, remcdiOs, iu«
i-ir.Bnes e leite grátis.

me*— Coceira, sarou, ceze-
ma, uléeras, frieiras*

suor fétido; nu Medicina Natural, á rua To-
bias Barrclo, 11»

5ABÃ0 NEGRO

...,.
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£s£es lindos
tapetes conservam os
seus soalhos deleitavelmente frescos e hygienieos

A maumcrm . . .. • (S •«*».._t_XI_._
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Sapataria
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Brfstoü
|i«i«n«M.

108-Rua S. José -110
MANOEL

k.mI.i da lim-op:.. r
PEREIRA DA SILVA coninumlcn que, Icnflo regres-

assumiu a gerencia tio sen (.síaboleclmeiitoiii'iiiiiiiiu ** ***,¦*. » •» m** m** •.»*¦¦' .•»¦•¦¦ - -.»--

SAPATARIA BRISTOL
onde espen. continuai' a merecer a honrosa pro tercncia tlns seus
.listiiictos amigos e clientes. OutrÒsim; participa qnc deixou <!c la-
kci; parte da firma o SR. RAPHAEL SERRUYA.

MANOEL PEREIRA DA SILVA

•*.»^.••.^.^•^l^ •M..!..!»!.*.

A FORMOSEIE , __, <a)a deJimar w

fx*JSíSsrií__ÍjS*é
Ôut náo",êm «'?• 

° ConK"'««m Seío-dS-
yuro nao tem costuras e pode-se ter immr.SS?l?iirapicora i° m'ni ™ S

1 iquida. li 
°'Je .!ubstanci-"« gordurosas ouliquida?, lama, etc., dcianparecem instam™. •¦inenle cem um n.inno molhado. Defa«00,Tapetes ConBoleum Seilo-de-Ouro devem «ê_«ratatte da mesma forma que o, ladri&ai.

Sello de (Juro

MGOIEJM*
taras Artísticos

car0emí°^f,e;eVecmon,'U<; ,Mír« 
?,"'• « «-''»*

dcsenrolal-o, ob" ?TaIm» on'$#**>» *
collorar. Ficam nér/eiJãmín. mú* ie 1"eir«->
•em que «enham q"JZZZèToT' ^5*de forma alguma oim_V o ou Brud.Ao*
nunca „ Ic.amâmVu0cnrôlaS? ""^ *¦ b°rdM

Procure pelo Scllo-de-Ouro

§0êmmsc Io cie ouro mmtr_r.ll<_ i,_ ¦«..««¦»• tste
é o O^fflgggaS gqcUneu?noqUeVa°rrl.e ".atisfacçâo ou devolução do „2 diX?"-Uma garantia como esta não se obtêm ILquaesquer outros tapetes. "" Mlr

_Vbf c os preços 6aixo«

LEIAM AMANHA SABBADO
:••••:••:•

t_____SÊ!_^la-*l**M**iH!_L;___

REVISTA SEMANAL

(Ilustração Modera
="A HOIÍT muu

0.48 x 0.92
0.92 x 1.37
1.83 s 2.75
2.75 5 7.-,

BS500
28ÍI100

105.000
3581000

n.na
2.29
2.'75
2.75

t.s:i
2.75
3.21)
¦1.58

:iCí06ii
1308000
liSílIllO
-'.'dl.OOUa.7õ x 8.01! 200$000No interior os preços são mais altosd-vido ao freta

Etereea.net pedindo o folheto illuttrado no
qual mottramot todo* ot lindo* padrões na*

lua* core* reaet.
Companhia Congo.euin (de Delaw.ro), Ru. Theophilo Ottoni 39, I\ Rio de Janeiro

>**>***í~>*-K...**K

árias
Crclonè para reposteiro, mt.I'cps florista, lar. 0.80 mt. .hponge para reposteiros, mt,HponRe com barra, mtütamine cjbnrrhj lar. 100 int.'

t^-:-w- *r**3,<{*,M»*,i*,*i**i

Preços de Reclame 8g Tapeçarias
30 TAPETES ~

CONGOLEUM
Sello dc ouro

dr^m>-*m>*m 
"°r"ment° Can,p,e,°- 1Ví«08 co"«nt" Cortinados, Cortinas. Stores e Galerias

JUI* VA. RUA DA CONSTITUIÇÃO 22

'•- -*•"

2?fi00
3SI0I)
3S80ÍI
55D0O
aaooo

Capachos, desde.
Tapetes para quarto, i .......
Tapetes para grupo _.
Pnssarieiras para escadas, mt.
Cortinados, Cortinas, Stores e

CALÇADO "DADO"
A MAIS BARATEIRA DO BRASIL

Avenida Passos ri_ 120 - Rio
A CASA GVIOMAR lança no mer-

cado mais uma marca ile sua creação.

^_tjS25!*i^^*?"iáÁ^.y -i~--^rf^Jr

COPACABANA
Aluga-se esccllente casa. Informações

Icphonc, Ipanema, 201G.
•h^"X--x--w-5-^.:.a.m-.:-í-->*.:.í--:-í..H"-

ra

********* *\ *'.***•** A»V»VW_**__-,J_.*.J!J_.*. A SrVy * WVV'A*V'-fV*A%^'T*.'VVV'

te-
MOBILIÁRIOS

para cscrii.torios. Cadeiras com molla
Íl. Alfandcgn, Of), CASA MARTINSi

—— ¦"-¦**-" ^*™^a^*»>w^-tW-<---_a*____leWeM_M_MB *¦_¦___¦_¦¦
OS EXCESSOS DE BEBIDA OU DE COMIDA

retardam a digestão, provocam acidez, eruetações,
*zlas, gastralgia, pytiaüsmo. Tome

SAL, _-
**-*W*Mta_____M__B_____B__a_H_^^

.•.'-H"{"X-^*W"^-x•í"!-^'^•w»:••:"X":•-,"^- •-.-I--I-V-X-I--:--;-

58500

BA-TA-CLAN
Em vaqueta t-scura

dc ns, 17 a 26 — 5i.
i!c no. 27 a 33 — 6S50Ò
ile ns. 33 a 40 — SÇ50O

Envcrnlsádas :
dc ns. 17 a 26 — 8S00O
de ns. 27 a 32 — 108000
de ns. 33 a 40 — 12S00O

_"c! o correio, maia 1$50Ó por par.Remetlem-so catálogos illuslrados.
Grátis para p interior a quem os so-
licitar.

Pedidos a -
JVLIO DE SOUZA.

i. «_—_¦ i ——¦

Para fortificar os nervos e combater anemia.

AcSSIVERSAlllÜS

1'azcin .1.1.1(15 anianh.1:
A menina Marina, filha riu Sr. .Icrnnv.no

Corria tia Silva, negociante é Industrial} asenhorita Mcrccrics, filha rio Sr. Pedro Cas-Icllo Branco,
.'azoni annos hoje:
O Sr. ílàpliael Ferreira tic Assunipção,

despachante ria Alfândega o corretor rie na-
yiosj a senhorita Cclina .Moreira liemos;Irmão do Sr. Gcorgo Moreira Lemos, nca-dcmico de medicinai 0 Sr. Manoel Morei-ra, suli-cliefe da contahilhlarie ria Compa-uhia Ferroviária ICstc Brasileiro.Foz nnnos hoje n senador Vidal Ra-mos, que já governou, por duas vezes, o
Eslado tle Santa Calliárinnj prcstiirido-Iliclanumcros serviços, dentro os quaes con*vem assignalar a remodelação do ensino.
CASd-MEXTOS

Kcalisar-se-íi amanhã, na egreja de N.S. de Copacabana, & 1 hora da tarde, o ca-samcnlo da senhorita Miloca do Magalhães
Pecado, filha do chimico Dioclcciano Pc-
gado c I). Ktnilia tic Magalhães Pegado,com o Dr. lindolpho Zschommlér; engenhei-ro ria casa Hanpt & C, tlcsta praça.Os inihcnlcs seguirão, no mesmo dia,
para Petropolis, nntle passarão alguns dins,
devendo partir cn. lircvo para à Europa,
em viagem rie nt.pelas c visita ao pae rio
noivo, cm Magdeburgo, na Alleinanlia.ltcalisiiii-sc no dia 20 do corrente o

..8700'I.enlace matrimonial da senhorita Noemi*, de
17-5(100 I Afuiai* Corria, filha ria Exmn. viuva Dona
.",2..0t_. í "'.giria Augusta ("nrria, com ., Sr. K.ipliasl

3S0OQ Ga-itani.
KASCIUF.XTOS

Acha-se eni festa o lar rio nosso collega
de imprensa Sr. Manoel Ferreira e do suaK_ma. esposa, D. Florcncia Ferreira, com
o nascimento rie um menino, que na piahaptismal recelierá o nome de .Itivc.
YIAJAXTES

A bordo rio "Paii-Aincrica", regressou,
hontem, dos Estados Unidos, o Sr. .lolm
Day Junior, superintenriente geral dá Para-
mount Picturcs na America do Sul.•— Chegou hontem do Nova York, a hor-
do do "Pan American" a Sra. I). Isolina
Oedeliover, viuva rio Sr. Theodoro Oedeko-
ver, qne se liospetlou no Hotel Gloria.
LUTO

No carneiro pcrpcluo 3.CGIÍ, do cemitério
rie S. .loão liaplisla, foi sepultado hoje o
Dr. Antônio rie Cnstro Pereira llcgo, depu-

i tado cslatlual ao Congresso rio Maranhão. Ai cerimonia fúnebre teve numerosa concor-
.encia tle amigos o chllegás rio extinelo, no-
tasirio-se na assistência ...-representantes tlc
tortas as classes sociacs, bem como mem-
bros das bancarias federaes do Maranhão
no Congresso e da colônia maranhense. So-
bre o feretro foram depositadas muitas co-
rôas.
MISSAS

ÁGUA PURO ATS VMl
DE

SIR JAMES MURRA
_EGUAL_AS ÁGUAS DAS AP AMADAS

Y
FONTES 13ÜB.0PÍAS

ü IwsiQiriü: _S^__g_3j«a____H!_

sô
AS CANETAS

NÃO
TINTÈIRO E

5«___S_33ta'l__:-IKTXST;fôi:;

USA
AS LAPISEIJRVS

*Sf*^k ____ _JP?^ V9P *\*TmW ^f**t*

|JyV_^^S^y O
OlIEM XÃO TEM GOSTO OU XAO TEM DINHEIRO I

PAUL J. CHRiSTOPH CÒMPÀNY
Ouvidor, 98 São Beato, m
Kio São Páíiip i

ir mi .¦_____¦¦ ¦ it« uum.*,n'-mV*v3Ms^rm^z:^^^^

a 130$.

:•*

•h-:»w-:»:-.:«k-*c--:»W":»:~M"M--:-:":~:-

Prédio assobradada
A' rua Barão de Tetro-

polis 125
Leifão, amanhã, ás 4 112

horas, pelo leiloeiro PAL-
LADIO.

******
No periodo da dentição é sempre ulii o

PO' INFANTIL
Agentes: Infiuitc & Cia. Ilua Chile. 27,

sobrado

FBmú&sImèi mm

íc uma cn. casa par;
ú rua Copncnbüiia u.

omsuccesso
RUA VOEIRA FERREIRA

N. 166
(Villa Bom Pastor casa 10)
Vende-se amanhã em lei-

lão, iís 5 horas da tarde, pe-lo leiloeiro Agenor, este ma.
gnifico prédio. Aimtmcio
especificado no "Jornal do
-Gom mercio".

-m***mI II

/a^aa^ai____________a___a_^^

MALTAD0 H0RL!CK'S: 9
TO PODEROSO K DE FÁCIL |UICESTaO IJAKÀ OItEANCAS, H
INVÁLIDOS E VELHOS! 8

Prédio no Estacio de Sá QUEM ACHOU *
Vende-se um magnífico, paia familia tlc Gratifica-.o a miem .,hn„ „m*

CONSULTÓRIO
» 31.UíarS8 U,m ^."""'oW-lado com sala dc espera independente, acua corrente .»,. ...e muito hem localisado. Vêr e tratar A rua Assembléa, 10-sob.ado das 2 áj,3 horai

Uma victrola em casa
ftüimE fl ÜÜÍTO ASS^^TURAS DE TEMPORADA

LYRSCA —r-
PAUL J. CHRISTOPH CO.

OUVIDOR,
*m
•M-*.M«K«.'

O Cofre MINERVA
tlestaca-_ç entro os seus congêneres por umaapparcuc.a mie dudo logo inspira confiançaIv a sua ntialidade e o seu preço que o .a/emvcr.".,í'*- J?ls» J01|N IIOÜICH. (Juiland.. m

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto de 10 e 2© olo

Rua Larga **%*%
Aproveitem I Últimos dias ! Últimos tlías

I LEITE
ALIMEN

Correntes folheariam a ouro. desde
Anneis folheados a ouro, desde..
Brincos de ouro de lei
Anneis com brilhantes!!..
Relógios para homens. . . ..'
Alliançaa de ouro de lei, ...'..„,,Caixa com rosário .'.' .*.
Collares do prata de lei....
Puls. fantasia, desde '.'.

' '.¦ ***** 1

.IS
1*

10$
70$
22$
15$
6*
1$SC0
1Í500

c Jii_. mu.

S Dée-lhe a garganta
uargareje cora água morna, agi e

"c_____5!a_3__5__s_a!a___K!_^
,_.-aó__-'-«-

Prédios
Leilão riu Particular.

Terrenos
Ninguém ilcvc vender

ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Una S. José n. 57. Centra] .r)ãíi3. Serviço co.n-
piei. de informações pliólograpliins o aulo-
luovcl para levar o pretendente au local.

Vermifugo mila»
Jroso. Mata as
ombrigns em Z
horas.

Purífitivo.gB.an-
Ilido inolfcnsivo

Primlado com Mtda^a dc OUR0-E_posi«
çio Ceateaatio. — Uc. 327. -14*8*913

Agentes: Infante & C. Hua Chile 27. soh
****** ¦ ¦ 1 ¦

BRINQUEDOS
Castro & Waldemar Praça 15 de Novembro 42

I D' —

No altar-mór,da egreja de S. Francisco
de Paula re_ou-se hoje, _s 10 1|2 hora?,
uma missa rie sellmo dia por por alma dó
Sr. Nicoláo Carvalho, antigo e conceituado
negociante nesta capital, c sócio ria impor-
lanlo firma Carvalho, Sarro .1 C„ tia nos-
si. .praçn, uiiriu gozava rie real prestigio e
esliina., O acto teve grnhrie concorrência tlc
faniilias, .-iniigos e collegas rio sautloso cx-
lineto, socictlarics rie classe e representantes
ria Veneravcl Ordem tio Carmo. Uo coro,
um órgão tocou durante o officio reli-
gioso. "FRAQOL"

O pó ideal para
frieiras, assaduras,

brotoejas, etc.

Evila o suor e tira
o máo odor.

Lata, 3$. Pelo
Correio, 4$.

Na» perfumarias,
pharmacias e dro-
garias do Brasil.¦ iiii -

A' LA CARÇONNE
Salão Meruzzi, especialidade cm cortes decahcllos A la garçonne e à ingleza, gnhinetesespecines para senhoras, creanças c manicure.Hosario, 1,12, próximo á Avenida. Tel. Ni 0S0******

^^ 11 111 wn ¦wiM.__M.-'. n-_r.a_iij___*ijiS0FFRE DE DYSPEPSSA ?
LífTÊ DE

'CT_fi?c__íí_r<2í:a

Ü

Sl*"t"9!aHBS__E_S3^^ ;--U__ _5í3Ii-ífi_u2__Sííi

Vse«* SElíS^Ti
ftareà os cfc/ifes'
Kefresca agtxrcfatvefmérifè
a Docca.
"W/ipreciadai •.

afé pelos
tiefizes

t"*^SSwSI_i_ii_â_M^ _M__S_i__ M"Mrirt

¦*B-*-W__HaBa__HH_itBBMi __Wn_8BB__yi__Mfs BloWW ¦.W-iíVT^tfrvi^''• ****
.—*. ,,aum*m****mm*mkmm*u^m^Bj^^*flt*-*g*j^^ B___liS_3_M^___________feT^ '

1I-WE
Ultimas novidades em chapéos

OUVIDOR, 149-r
Por cima da I.citeria Palmyra

Estação de Bento Ribeiro
PRÉDIO V RUA MARIO BER.MES A'*. 57

LEILOEIRO PALLADIO. em £J „.inazem, ií rim IS. José n. 57.

DRS. H. ARÂGÃOT: A. MOSES
Exames tle sangue, escarro, urina vawlnns.etç. RüADO ROSÁRIO N 

"l 
?Jg I1110 a Avenida. Tel. 4480 N.

Às ultimas modas
Tecidos finos rins casas Rodicr, Roubaudi,

Bianchlni e Fcrier rie Paris MODELOS DE
VESTIDOS c chapéus, das casas Delia, ^liccNoel, üesiíencts c Aritoln.ttc, rie Paris.

I Alia Moda cm ctihfecçno c enfeite com
j PEIXKS OE Í3BUPENTES B LAti AUTOS cmchapéus, vestidos', cintos, hnlsas, luvas, car-I li'ir:'.s, sapalns c òhjcclos tli: odôriió, i.clo»1.Ili.nos 1'itiiirlhps. .1. A. I.ima Cia. LTD.Una Sele dc Setembro, .12, soh. Hj0.

¦¦¦ ^«a» __

ELIXIR Cl
PARA AS MOLÉSTIAS DO

Estômago - Fígado - Infesta

_j_S_ÉSif}_S?Ví

i

C.4ÍIPESTRE
Amanha, ao almoço: péixiiria rioco.n pirão rie batatas, ciibrlto con-Iripas á moda tio Porto. Ourives iliNorte DfiCli.

m**»

nm 1

forho
ar'ro_",

. Tel.

GUARANÁ'
Vc.ide-sc por atacado cm sementes e em

bastões, na rua São José 11, 23. Prcco tlcoceasiao.

PAL4CETE A' VENDA
Vendc^e uni rico palacetò, cmcentro de jardim, com garage, onti-mas accommodaçõcs para grande fa-miha, cm ponto próximo das melho-res praias de banho, em Nictheroy, árua Presidente Pedreira. Trata-se norua Goiu-alves Dias, 20. Joalheria*--•-****

BI8Ç'O.U.TO&' -E 
'iioCES

SV3S^_EÍR©S
eoiit^1'". 

T,Íl0' co"1 íuhril*" Aos ala.nados Lis-tomos c doces miiíeiros, á rua Saruipc, í».
porto iTJrSv****??*-* 'I"t: "¦"' installarin A
Ss Dh 1 

'!t:a(la "t-cilõrln Bel" (Rua Go..-
tos de ,;,í;.)',Um1Vi,r*-'J'1 dos deliciosos hiscou-& *àajs_a to?b>oinhas ,,c milHo a

queijo,

BARATA DE LUXO
cí roÍer[a° ^W^ ^" «iwt ahiarcll,.,'•"Hc.ru tlc alumínio. ll,Ia Frei Cnm.*•• -tr.-A. on".'alves éi H,|.T,,S. Tel. N.

BUNGALOW
Ah.aa-sc ou vende-se luxuosos' prédiosRua Netlo Te xcira ns 7 ,. n mm„* ,.

Pisla) ainda não habitaria èn/-^^-^-matlo, escadarias inarmoic só-illmi . "
rie madeira, pequeno. oulni,1 * ¦• .• ,1'0S'"«B
Suei BOOjB com" St íl^Siill1*-tos. Trata-se V. Inlm^n; ?8, 2'^dar;

m lu-;

e serve.11-11*0
rio Stf.

caro: As rtiupi!
ms tia A" Elite Carie-
ca, cuslaiii-lhc nirans

mr, 28ÍJ, Avenida Mçm

"rs. Leal Junior e Leal Neto
dosSnC,CHlJÍStaS Cm doenfas Aos olho*., ouvi-
ís^nJhiéa, V:!'rfi!,Ula' Co,,sllltils d0 l ás6

* :

Cnmplelo sorlimento d*- louça <!_• I ti
hranco feita eiii S. PAULO, própria para pia-tura, c tambem pintadas, caclupoi::, pr;.:;.*,coluninas, jarras, jardineiras, potes, etc,

Acccilam-so cnconimciitlas pnra cscctri.ir
en. ip.alqucr feitio.

PREÇOS MÓDICOS
GRANJA MODELO --AV. 28 üí

SETEMBRO, 295 — VILLA

B*1



,....- mm '•" tmwm -!•<¦.•¦.-«¦.¦•• v tn m—i—rii-n-n-rfuii mwii —a
A NOITE ¦— Soxla-felrni 24 fle Oultibro <lo 1021

^tm*M<»iij*-«i'.  +

lygiene e as suas doutrinas
Como encara a nova organisação sanitária o novo chefe

da Próphylaxia Rural de Sergipe

h»«, |l ,.f**^lmmmmtmmm%mmm¥^mr*

mtmm mtmmmmtmrmwmmimm* ¦¦*<¦

Apontando falhas e firmando esperanças
Vae partir para Sergipe, com multas dis-

eoilçtit**! tl<-' Irabnllio, o Dr. Teixeira Colm-
jra, Inspector wiillnrlo, S. S, vae chefiar os
jsrvlços du prophylnxln rural riiupivllu Ks-
lido, e vao iilo cheio de entliuslasmn que
nüo noi pudemos furtar ú curiosidade dc
ouvi! ti discorrer sobre nuas próprias Idéu-i
s lobro • prngrammn que projccla, Nessas•oniliçtWs nrocuntmoi ouvll-o, perguntando-
llte o t|ue leva na monte fnícr no desompo-
nhn da cominiísflo quc lhe loi confiada. O
ür, Teixeira Coimbra, conversou ciilúo des-
ti mudo:

— Deseja snbcr o «pio pretendo fazer
cm Sergipe, para onde punirei multo
brem nu qualidade dc Chefe de Serviço
Ia Direcloria'do Saneamento Rural? Não
i possível, cntrctunto, rcsixindcr satlsfa-
eliriatneiite a sua pergunta sem vi i* de•Hrto ns necessidades locaes da rcgliio
t sanear. Adiantar iiunlnucr cousa nessa
>eolidi» seria proceder Imprudcntcincnle, tnl
«mo '» medico quo so prnpui-cssc a pres-• rever um tratamento Independente do
xnuc prévio do doente. On serviços sanl
tatins daquelle Estado acabam do soffrcr
jma organisação em moldes iiodicrnos u o
tonhcclrocnto da efficicncia pratica dessn
organisação mo è pi-cliininnruicnlc indispen.
«vcl pnra quc possa dizer se a conservarei
ofl :-o proporei quaesquer modificações ne-
:Msai'lns. Nuo <iuer isso, porém, significar
iiiij csqniv.iuça a lhe relatar o meu modo
le entender a« questões sanitárias. Critico
los serviços dc Saudo Publica, lendo mili-
sún nessa qualidade durante algum tempo
nt imprensa leiga, dei In mc. afastei logo que
passei a í.vcr parto do Departamento, como
fancclònorlo teehnico, pelos seguintes moti-
ios: 1'. porque Julgo mais util e proveitoso•) trabalho no silencio o na meditação do.pie a tngarclliee espalhafatosa quc pro-:ura tudo destruir em prol da reclame iti-
liviriunl; 2'. porque nn nossa terrn, muito
it.-iizada cm ceiloa princípios, n critica «
icmpro levada para o terreno pessonl comprejuízo dos grandes ideaes. Se, todavia,•lie apraz conhecer o meu ponto dc vista, cl-
lc ahi vnc...

Dia, nctualmente, em matéria de hygicne
varias correnten de opiniões. Umn ricllns é
i dos quc acreditam quc a humanidade rs-
tá su.icila a leis nnturaes, invariáveis c im-
mutáveis, contra as quaes de nada vale o
rstorço humano. Sc npparece uma epide-
mia, cila dcf.apparccerá espontaneamente
om o extermínio los mnis fracos cm pro-1 niio dos mnis fortes, e independente dc

qualquer acção repressiva; quc nunca con-
ncgtiir.í restringir nem a sua extensão, nem
n 6iia durabilidade. E' n crença dos positi-
vistas, para os qunes os soros, as vacçihos,
os remédios c todos os demais meios em-
pregados no combate ns enfermidades, nc-
iriium vnlor benéfico possuem, o pelo con-
irjrio só servem pnra molestar. Para os
partidários dessn doutrina o nnico recurso
cfficaz parn a conservação da saude è o vi-
ver de accordo rom as leis da Natureza \
quanto no mnis, devemos nos resignar com
n lei universal c inexorável quc determina-
nl .i nossa morte, num ilin sempre prefixo c
inadiável. Não tlcixa <lc bnver muitas ver-
.liidcs no positivismo, que, entretanto, só
pndcri.i ser exclusivamente neccilo sc possi-
vel fosse uma reforma radical de todos os
costumes da humanidade. A sua npplieação
nsensata contribuiria inhègãvélmcnlc pnra

i aniquilamenlo mais rápido da espécie
humana.

Outra corrente de opiniões é n daqucllcs¦pie julgam tudo alcançar cm hygicne com
os conselhos c a educação. O verdadeiro
papel dn medico sanitário & fazer a prop.i-
canela dos bons principios, a Ioda a hora,

a todo o momento, dc catsa cm cnsn, tnn-
to no Inr como nn escola c na officina, pro-
curando adeptos pnrn essa nnvn cruzndn eni
prol dn tsuudc individual, e da conservação da
.iça. foiiiccendo-lbes as Ittiíes dessa seien-

eia benéfica c os elementos para a prophy-
i.ixia das infecções c. infestações. As inli-
Mnçõcs, as multas e Iodas ns medidas coer-
cilivas proscrlptas nos regulamentos, ns
tliincs devem ser interpretadnfi a seu bel prn-
.•cr conforme- ns conveniências do momenlo,
.uo passam de perseguições, que devem s"T

banidas, sob pena dò fazer periclitnr n
: rando obru de salvação. V a doutrina dos
americanos, o ainericnnisnío, incontestável-
mente do grande proveito nos povos exces-
. ivamcnlc cultos, mns que, infelizmente, é
15o llial comprchendido no nosso «pniz, onde.
nno pódc conseguir lodo:-, os resultados pre-
vistos pelos seus ndcplos. Aos que elabò-
ram nesse, erro, lembro a lição do passado.
Òswáldó Cruz, quando quiz cxtinRiiir a fc-
hrc amárclla e a peste bubônica, não empre-
•:ou absolutamente semelhantes principios, c
ni de nós, sc elle. assim procedesse! Ainda
esíàriamos a braços nesta capital com a
grande endemin que. nos infelicitava.

3'innlmcnle, a outra grande corrcnle dc
opiniões c a dos extremistas on lerrorislns,
«¦ue pretendem tudo oblorcom as intiinnçõcs,
os multas, as prisões e demolições, lí' n
nova inquisição, quc sob o pretexto dc de-
fender o bem estar liygienico dn collécli-

ividádó ò prejudica grandemente pelos dn-
"mrios mornos, privações de aumento o do
trabalho, pelo encarecimento do custo dn
vidn, tantos 1'actorcs a contribuirem cerln-
moiilc para uma predisposição maior ns in-
fecções.

Eu; entretanto, nno mc filio a nenhuma
ilessns doutrinas, Nno sou partidário, nem
<lo positivismo, nem do nincricnnlsmo, nem
elo terrorismo, pela simples razão que sou
adepto dc todos os tres, mas appliendos nos
devidos termos, porque cm Hygicne dove-

cxl«enc!a Inappltcnvol ao cano, Como, po.réin, roramenlo conhece bem o Iloguln-
incuto, ou não unho Ititcrprolnl-o, uu nSo
deseja crear ilosiiffealòe, c *e essas i-aiôti
não ocenrrem, Julga-se com o direito do
achar tuna ou nuini exigência descabida e
Incoliorciila (mas exigência ilc lei), só pedenn Intlinnçfio o quo conhece, aceeita; ou quer,uu acredltn necessário. A Intlinnção i espe-
ilida, portanto, quasi som pro Incompleta, O
responsável pelo cuniprlinonto da intunnçilo,
com os Interesses inalcrinci ou financeiros
feridos, lança mão de todos ns recursos parafugir il execução do (pio í determinado,
Nau conseguindo pelo intermédio dos pedi-dos dc amigos, dc políticos, ou outros meio..
inalo, iippi-ilii pnrn a celebro prorogrnçüo, c
cntfio, cnmcçn o rrglmcn do papolorlo, com
us prorogaçoes e mais prorogaçoes, infor-
inações c mais informações, do quando cm
tez. uma iniill.i sempre mais mi ave do que
o custo dns obras exigidas, c nisso passam->e ns mezes, c ás vezes annos, nté que duas
bypotbcses podem oceorrer: 1'. O medico,
autor da Inlliniiçio. e transferido para outra
r.ccção, o o substituto, encarregado do ser-
viço não estando dc accordo com a intima-
(fio. primitiva, manda nrchlval-a e. n stibsli-
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tra byglenlci n proposllo do m:il. o
IIUMIto ;,r.itiillo quaiiilo t>,- li.ilnffe ti,'
ca transmissível e uns oulroi tfasol
rcccltii, iiiii.iiiie ò dlu os Inspcctores attcn-i
ilerlnin ns chamndoi dc liyglcne, fliiçall-
saciam o trabalho dos guardas encarrega-
tios d.ts muita-, inlliiinçói-, flscnllsnção uo
Çcucros allihoutielos, offlclnns á fflhrleà»,
das fiifermelrns Incmnbhlns dó serviço gra-
tullo dc isolamento o vigilância, e ibm aca-
iicmlvos vaeeinadoics,

A limil.içâo da xoiin de trabalho com a
obrigação du rcsldcncln do medico nessa
zniiu, facilitaria extraordinariamente o ser-
viço e dispensaria os meios de condiicção.
Um grande Laboratório Cenlral, com uni
serviço annexo da Halos X, nlleniUila «s
pesquizas especiaes. Uma inspectoria pnra
os serviços dc doshtfocçAo o detiinfcswçoes
nos caaos necessários. Uma 1'barmacln tíen-
Irai |iai*a o preparo dns medicamentos olfi-
cines. Ilospltaes de Isolamento o Saitalprlos
p.ir.i «s (lociilcs nocivos A collcctlvidinlc.
Umn Inspectoria dc estatística demograpno-
sanitária, l-ina Inspectoria do limpeza pu-
blica o saneamento dc terrenos, ií... nno
\nlc a pena continuar, pois .sc trata apenas
do um ideal. , ,Uma organisação nesses moldes seria, tal-
vez, mais producento c econômica do que
a nclunl, onde os médicos desempenham
muitas tarefas que poderiam ser perfoltn- [ líoniRijcecsso.

FriOlbllU
OS GAMPRÓXÂTOS IS TíWNBIOS. •• Dos

dom caiupennnloi d,i Amen o d» l<lga Me-
ii,.|i,i!;i na o dns li.iiM torneios tlesla ulll-
ina cnlldadc, J.I rslã.i decididos ns cnmiwo-
patos (i o torneio iln série C desta, O r'ltl-
mlnenic, o Vasco da Gama e a línginho de
Dentro são, respectivamente, os vencedores.
U raiiipenunln da '.nua Já terminou o, uo
campeonato o no lornola du sério O da !.'•
ga MJlropnlIlana, iô fnllnndo um jogo nu
v.i<..,n da (íiniM a ottlro no Hngcnho ile Ikmi-
tro e òslando nmbos com contagem de
jMintns quc Mies nssegiirnni a vieloria, laça
prcllos podoni ser considerados coiitti vir;
iiinliuciiiv terminados Innihcin. Duvidoso e
multo é. póríin; o dcsenlãco ilo sírio li dn
l.lga Mcirunolltana, O club ponteiro ila la-
In lln é o lionisuccewo, q*ic lém a vantn-
jteitl apenas dc uni ponto sobm o Silo 1'nulo-
llio, segundo colloeado. A este club faltam
dom Jogos e aquellc, um; a esle. os vinha-
les contra o Esperança a o l-rofliwssti e
.'¦qnclle, o onconlro com b Metropolitano.
Desses Ires inalches, o cnlrc o Donuitcccs-
so e o Metropolitano í o que sa.nós aflgu-
ra de mais difflcil snluçãn o, prccbaiiientc
por isso, é que achamos assns duvidoso o
iin.il do torneio cm questão. C.sr.n o São
l'..'.ilo-li.) vença os seus dous Jogos c o
llomsucccsso perca para o Metropolitano,
será o São 1'nulo-iiio o vencedor do tornolo;
M5o o Sãn 1'nulo-Hlo vcnçil ns doUS Josos e
ti Bòmsucccsso empalo com o Metropplltano,
lermlnarA empatado o torneio. Sc, porém, o
llomsucccsso derrotar o Metropolitano ou se
o São Paulo-HIo j>elo menos emiMlar com
ns seus competidores. son\; então, o club du
rua 1'ranos o vencedor <h> torneio. Evldcn-
temente o" tnais vantajosa n situação do
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I ug
primeiros quadros, itn cnmncllí.1o offlflftt
ilo roolball, Amorlcn \ Wm\;,\\, ilovldo n Içi
sido sAnieirie .i|ipr.iviido n prlnielin mçw
lempoi conceder no club <K* RllcgntnB no
Hiimengo a neceãiorin |iormlf»fio rar.i jo-
nnr eóm n club Alltletlco yplranga, ito-dlB
,»i do cnrronlci conceder ao Holarogo root"
buli Club pcrmlii.ão para; ceder a «««<""'
po au fesllvnl ijuts sc rcollsarfi no dia !> nc
itovcinbru próximo.
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Slfiln l.onl-Cliarlrs RUI
Em 20 de oulubro: Srn

mente exercidas pelos guardas e enfermei
ms, preliminarmente instruídos para tal
fim. .

No momenlo em quc sc projccla tnn gol-
pe fatal nns serviços dc S.iudc Publica, .se

A DIXISAO DO TtUlNICIO DA SF.MIí D
DA MKTUOl-Ol.lTANA. — IV domingo, fi-
nalmcnte. tino se rcalisorii a grande pugna
entre o Metropolitano e o rtomsuecessn, ma-
Ich esle de grande responsabilidade pnrn

CAMPEONATO INDIVIDUAL
E, Aí ••- Foram vciiecdores dn
gos renllsndos poln Assoclnçüo
mi de Esportes AildMlcoi i
dotes: dia 22 de otilijbra
tnn: tini;'. .'¦'¦¦ Pre
Sr.i. Slelln l.eal-Cb.ill
Venceu n dupla
por ii >-. ;i — ii x .-. ...,
Florencfl I. Tclxolra-Carmen Saraiva il'iu-
mlnõnse) •: Sra. A. <'«Ma A/evcdo-Sra.
Itobcrio Lnga (PiomlnçnsoV. Vtnttn.a "-
p!n 1'loréníc I. Tclxclra-Cormcn Saraiva,
jior 7 x Ti — (I x 1.

Mctoojcliamo
o mo moto r.i.ni vae rtEFonMAn ns

SEUS ESTATUTOS — Paca n reforma tios
estatutos desse club. ser.l rcalisado, boje, a
noite, uma assembléa geral, na qual sc fnr.i
n Indicação da rcopecllva cpntmlssfio.

\ PIIÒXIMiV EXCUnSAO DO ItU» MOTO
cú:i5 a JUIZ ru*: PóriA

MIHIA8
lleinin-sü ntnnnlillt
D, Tlicrenn fllorclll, to :•; D. Mario d*

Smi/a Mnili.-iln, ús ü, nn Uandeiorlai Um»n
Albeillini Leltn flallOi fts :' IU: floberto Si-
mon, As ii: Jcon Mnrlo Pnelten, ã*i lüj Donn
Alleo Nornp.li.i dc Carvalho, fts íl l!3| Álvaro
tia Itosa Pereira, ás t. i|2, nn i*:irei,t do SS»
Pranclseo ilo Pautai Francisco Pereira nra«
ga, lis t>, na egreja de Sanlo Affonsot Dona
Uolorc). Mnrllnex ridcll*. Us D, iu egrejn do
Cnrmoi li. Kmilia Leal V. <la Costa, ns lo.
n,i inesmni D. Maria Magdalena de Souz»
Carvalho, *> fl.nnnialrix dv N. S. dc Copo-
cubano: D. Ilcnrimicla Araújo Cnslro, fis o,
em Sanla Cru/; Irmã Mnrlb.i (I^ojior VI-
nhncsi, fis fi I'.'. nn niali'"/. dn Sacramentot
MniTBlIlnti .losé do llego, A* !'. in um'r •• do
S.iiitn llll.ii 1" conde tle S. Salvador de Mal«

ile ü. Cosmo dn V.ille, ás 'J,
il 1

Em demanda

Fòraiii sepultados
No cemitério

Nil/n. fllh'1 il

'jc:
de S. Pranclseo Stivler —

........ ..... . Oiycerlo EÜns Machado; mi»
dn lllspo 71: Clniidlonnr. filho de Maria .lo».*
Pereira da Sllvn, rua Visconde dc Nlclherny
SO) Henrique Spngnn, rua llorfio de S. I e-
li\ ISO: .líisé Slmào. Hospital Mullcr i!"S
Itcls: .losé dos Santos Carneiro, rua BençtJI"
cio llvppolltn lót. casa II: Oftsparlnn dc Mi-
muda. rua Canada III; llaul dn Silva Au-
trnn, rua Torres Homem l.V: Alice dn Con-
eclção Corrêa, rua I). Aiuin Nery BflOi "'il-
demar nodriguc*. dn Sllvn. Hospital dc Sã-J
Sebastião; Octavio de Almeida l-c.il, ne-rote-
ilo do Instilttto Medico I.egnt; Marin (inrrl-

Hn con«nlcnlo que. os responsáveis pcln sl-1 segundo, pois delle dependo a sun vletorln
luaçüo nttentassein bem c previamentei.soj I final no referido campeonato. O Mclropoli-
lire ns conseqüências desaelrosaa que daltl ,an0i ,„ -)Cm mlc cs,cjn colloeado em qunr-
podem advir. O nosso maior dcfeilo é. nao ,0 joSi1ri j,m, )uvcr cnfn,nuccldn o seu Icam
saber esperar iwlos resultados benéficos do nn jnicio lin esimpconnla. é o maia perigoso
grande cinprchcndlmcnto cm lao boa nora m|vcr-;iri0 ,\0 c\tt]y ,|a nla Pranos; Irastn ni-
estabelecido. Ouerce colher proventos itn- /or mlc lfl7! p,1rl(. ,|a slia trenada esquadra
mediatoo do saneamento do Drasil c (lese- | n pilrc|na „ (*c j,ai.|lfi — Conceição -- SA
jar um impossível, lí' preciso rcconlar-so nillUi 0 ,.*„-., jc chbnlcro, scicuto dc sua
do estado do abandono em que durante sc-1 rcsn<)n5abllidndc, nno sc descuidou um so
etilos vivemos, para se reconhecer qne cm , Momcnt0i r,izão ticla quaJ vac ser unia tar-
meia duzin do annos os proventos nao> po- do ltjaBn|f|ca 0 do domingo, no campo do
dem ser admiráveis, mormen c rctlçclimiq lm|CpCnf*e„cia á rua c&eta Pereira, cm Vil-
no cotado de quasi ignorância da maior,, tsnh(J,

, ,,. .;.i.,,i..i- !¦¦,/ im róra hrólondoMim tnriò, ma Senhor do Mnlloslnltoj 42; ijamitin

irada Illo-Petropolls. crotorlodo Instituto Medico Legal; Joaquim
BasItetbaU

OS JOGOS TltANSFÊIUDOS NA AMEA --
O Departamento tcclinlco d.t Amca avisa,
imr nosso Intermédio, aos interessados, que.
tendo n commissSo executiva approvado a

Ilnrbosa idem: Jorse Nunes, Magalhú. .
idem; Joaquim iVnlOtllo Nunes, idetn. :

No cemilerio de S. Joilo Buptlsta — Maria
Cândida Vieloria, rua Gciíoral Camnia 28ti:
\imihnl Tclsclrn de Carvalho (Dr.', ma Co-

transferencia d.-.s diversas compeiiçocs n: i pilão Salomão .11: WnndICk 1'ranço, '«"M»™£\U 
nãoi realisa Ias devido no máo um s-0çionnl do Alienadosj^A.iton o Ignnefo

è"npo csa, ficnVum iitarcailas da segni-i- da Hneln.. ru.i S- «^'"^^ .^ c.°. ? #>.%In forma'- Aiiierién t S. Cbristovno. primei- hasl UO, filho de Maria un SilJ*i. lua mas nallrr"*-'}lV'j.±t \, ,ii, an ilo cor- - Silva sn: l.eouida. tia Silvn Porto, praia do
renle, servindo como juiz o Sr, llaul Oscn- FJnmcngo < r„,.Vl ,„.., G-.,in /in Biflinenên nennssentnntc! -— •l*1"''5 ¦ No ceimlerlo da Gamboa — isauei ua-
Caimon. do"ncllcnieo 

'íío^o 
x Flamen- hrlella S.ivini, necrotério do Inslilulo Medico

mos ser cclccticos e sabermos dar a tudo o
:-cu propósito. Querer fnzer hygicne só com
o positivismo iinturista è desejar liin nbsur-
do, como é. a reforma completa do inundo.
Desejar tudo obter com a propaganda 6
plantar muitas i-ezes num deserto, é inten-
tar transforriinr hábitos seculares, somente
cpni palavras. Pretendei* com o terror tudo
alcançar; ó afastar a behiqiierciiça do« pro-
IdcJiins da bygieiie, é implantnr o ódio á
tausa sagrada em detrimento dessn própria
causa.

Eis o motivo pelo qunl considero a nossa
rctual legislação sanitária, extremamente
bôa, senão 6 de fneto a melhor do mundo,
pois. nclla tudo está prescripto nos devi-
rios limites.

Tia, c verdade, algumas falhas na iteíu-
lamentação snnitnria, falhas, porém, muis dn
ofgahiençno dos serviços do qnc da propi' a
legislação, c que o tempo se encarregara de
corrigir. A contraiisaçno ' dos serviços é
uma dns maiores. Numa cidade extensa co-
mo c a nossa, sem meios rápidos c iibun-
<;antcs de conducção, não é possivcl ntlen-
der-se com efficicncia a Iodos ns requisitos
lègiilnnientares. Cndn secção do Dcpnrla-
i icnlo só possuc um único automóvel, que
nassa a maior parle do tempo em concer-
los c nos bons di.is se destina ao trabalho
ilc 

'seis 
ou mais médicos, nüo chegando, nem

s urna liorn de trabalho para cada um dc -
les. NSo existindo passes do bondo grntul-
tos o sanitário sente-ee abatido deante dn
èxtensfio a percorrer c pouco incluindo n
pastar em beneficio do serviço, publico, ra-
ila pela qunl o trabalho 6 msufficientc-
mente produetivo.

Us iStimações para. -melhoramentos com
as prorogaçoes interminovois, as multas e
os despejos, constituem o maior peso mor-
to do Regulamento. Com essns medidas per-
dem os inspcctores um tempo insano, quc
poderia ser muito melhor npplicado eni ns-
sumplos mais importantes. Para nao, jui-
fi.ir que ba nas minhas palavras algum
«aggero, basta que .lhe descreva os; trami-
tes geralmente seguidos por uma das taes
i.limaçõcs. O medico ^^gado^de^

Elle

Dr. Teixeira Coimbra
tnc por outra, melhor ou peor, completa ou
alndn incompleta, c recomeça o regimen
do papèlorlo acima descripto, o qual pôde-
se renovar indefinidamente com o prejuízo
ittcòntcstc dc medidas benéficas c ricçcssa-
nns; 2'. Esgotados oo meios rcgiilnniciila-
ros. recorre-so no judiciário, para o respeeli-
vo despejo quc, ou não seni concedido em
virtude dc nlr.uma lei, e tudo continuará uo
mesmo, ou será executado com o ridículo,
pnra n Snudo Publica, pois, uo fim das con-
Ias, voc-eo verificar que .1 medida exigida
cm do somchos importância ou fora mal in-
terprctiidn. Calcule 6 senhor, o numero dc
vczjcs quc semelhante facto poderá aconte-
cer pela quantidade de predios desta capital
e. reconhecerá facilmente que grande Babel
é esse serviço !

Taes absurdos dcoappnrcceriam com n
maior facilidade, sc a rcgulnincntnçno umn
vez expurgada das medidas de luxo, onero-
sas c de pouca utilidade, unia multa fos.c(o
logo imposta á verificação dc qualquer iu-
fraceão, pois, a exigência da lei já consti-
luo uma obrigação a cumprir independente
tle aviso prévio, o só, então, expedida a in-
li inação cm praso improrogavel, seguida, na
falia dc cumpri incuto, da execução dos mc-
1'ioianienlos pela Saude Publica, quo cobra-
ria judicialmente o custo dos mesmos, pn-
niiido-60 os inspcctores sanitários, todas ãs
vezes quc sc verificasse qualquer exacção
dos seus deverei. Se ns medidas exibidas
pela lei sanitária são indispensáveis á con-

, servnção dá saude, cilas devem existir si-
inultiiíieámenlo em todos ou quasi Iodos os'
predios, c esse objectivo nunca será nlcan-
çado pelo aetual regimen das intimnçõcs.
);.' o que explica a existência ninda boje, de
edifícios condcmnndos lia mnis dc vinlc nn-
nos, desde o tempo da primitiva orguuisa-
ção Oswaldo Cruz.

lOutro defeito importante c o desçonhe-
cimento dn maioria dos eiiens dc doenças
infectuosns, o quc impede uma perfeita
acção dos serviços dc próphylaxia'-. Essa fa-
lha é devida no freqüente exercício da mc-
dicina por leigos c chavlatãcs nas phnrma-
cias, centros espiritas c nutras localidades,
á falta dc notificação dn parle, dos médicos
ouc deserCin da efficicncia dos serviços de
hygicne, e, principalmente, porque os to-
clínicos -sanitários, esperando á participação
do que cllcti deveriam descobrir, não vivem
no Indo dos doentes paru melhor coube-
cel-os c rcconhcccl-os a ponto de poderem
evitar os perigos da disseminação das doen-
cas. E n falar em assistência medica é bom
lembrar quc. os partidários da doutrina
nirícricniia, mnl comprchendido, julgam-na
um grande mal pnra os hygicrtistas, que não
deveriam cxercel-n nem nns serviços sanita-
rios, nem na clinica privada.

Desejaria perguntar a esses moços o que
elles foram antes dc ser hygicnist.is, o que
cllcs fuzem muitas vezes nessa qualidade,
e donde surgiu a liygiene senão do conhe-
cimento prévio da medicina, para lhes po-
der nffirmnr que só será um perfeito te-
clinico sànilnrio aquclle que fôr cgtinlmente
um bom medico, islo é, conhecer ns doen-
çns cm todnts as suns minúcias, em sua
ctiõlògin, em sun pntbogenia, em sua semio-
logia, de modo a poder fazer um bom dia-
gnostico e um bom prognostico, que inte-
ressnm tanto ao clinico, como ao bygienis-
Ia, c estabelecer uma thcrnpcutica ndequn-
da, innumcras vezes o maior elemento da
propljylnxia. A hygicne sem o cóuhccimçn-
to dn clinica é uma seiencia dc ex-
¦ploração muito adequada ac« laboratórios,
mns do nenhuma utilidade nn vida praticai
A assistência medica, longe de ser um mal,
seria um grando bem, se fosse obrigatória
nos médicos dn 'Saude Publica, pois, uão só
viria tirar das praticas da hygieno o ridi-
culo quc a prejudica c a torna contrnprodu-
cente, comn, tnmbem, forneceria o melhor
n.cio para a propaganda e íí educação sn-
nilarin, porquanto: não ha nada mnis pro-
picio tio quc uma consulta para se incutir
ns regras da conservação da snudo. Assim
os inspcctores conheceriam melhor us doen-
ças tlc que são os cncni-regadc« de eombn-
icr, um maior numero dcllas seria desenhei*-
to, cslabelccendo-sc desse modo uma mais
perfeita cstnlistica demographo-sanltnria.
umn optima propaganda poderia 6er feila
dos principios da hygicne, c tudo isso sem
maior ônus para o governo, desde que sc
concedesse somente o tratamento gratuito
aos portadores de doenças infectuosas c nos
demais casos a simples receita, que seria
mais do que sufficiente para nttrair a boa
vontade do publico paru a causa sagrada.

Eu idealisariu um serviço terrestre de
5-aude Publicn nas seguintes coudições!
Postos ou Delegacias espalhados por lodo o
nosso território, no maior numero possível,
providos dc todos os recursos urgentes dc
propedêutica quc interessassem á hygicne.

«arte da população. Os quc proclamam n |
inutilidade dos serviços do hygicne, costu-
jnnm dizer, para clamar contra ns gramlcs
verbas despendidas, quc Oswaldo Crii2 cop-
seguiu muito mais com multo menos. .>ao
é verdade. Oswaldo só conseguiu erradicar
desta capital a feliro nmnrclla c a peslc hu-
bonica, problemas mais simples do que a
salvação da infância, a educação sanitária, o
combate A «ypltilis, ás doenças venercas, <i
tuberculose, ãs cndemias ruraes c todas as
outras infecções, a respeito das quaes pouco
ou cousa alguma se fez cm outros tempos.
Se a regulamentação tem vidos, quo sc a
reforme mais uma vez, mas nunca awoluta-
mente se deve dcixal-a f car-tm estado, de
quasi absoluta imprcstabilidadc. Se a sçib.t
consumida é grande, que se crie imu no\a

dalaxa para comportar a despesa
maior necessidade. E a esse Pn .
recordar que ba um meio muito fácil do se
crear um novo tributo, que so poderia ser
bem acceito desde que já é espontaneamente
quasi sempre despendido sob a forma degor-
das propinas ac* guardas. W o tasMí o
"lialiilc-sc" para as casas « locaes desoe-
copados o crear-se uma licença sanitária pa-
ra os estabelecimentos eonimcrciaes c indus-
trines. Esse imposto conjuntamente com ns
multas, invariavelmente impostas pelas ni-
fneeões do llegulamcnto, que, desse modo
precisaria ser melhor conhecido e por tan-

o, maior numero dc vezes vendido, sei iam
mnis do que snfficicntcs para manter, indc-
pendente de qualquer oulra receita, o me-
lhor serviço do Saude Publica.

Xo nos o paiz não lia dispendio mais
TiroVèilcBO para os dinheiros públicos do
q„o oTmprogado no combate As doenças, e,
uò nnalplnhclis.no, po cultivo dos campos
estabelecimento dos meiosjIe„ transpor,.

O TOn.NEIO INTERNO 00 MANGUEIRA
-— Para a reunião dc hoje, As fi horas dn
tarde, cnlrc os directores do S. C. ¦Manguei-
ra, o presidente do mesmo club pede o
compiirccimcnto dos Srs. Or. Oswaldo Pe-
ckolt, Nelícr Pinto c Paulo Pimcnlel. mem-
bros dn conunissão tcchnica de football,
afim dc tratarem dn torneio interno.

MAIS UM CENTRO SP0RT1V0 — F.ÜN-:
DOU-SE O Ildi.V DE DOM JESUS -F001-
BALL CLUB —- Recebemos e agradecemos
a segninte communicnção — "Rio dc .la-
nciro, 20 dc oulubro dc 1!)2» — Illino. Sr.
redactor sportivo da A NOITE — Rio dc
Janeiro — Saudações. Tenho a honra dc
communicar-lhc que acaba dc ser fundado
na ilha dc Rom .Icsus um club sporlivo, o
qual recebeu o nome de "Ilha de Dom Jesus

go. primeiros e segundos quadros, pnrn o
dia :ifl do corrente. .Inlz: — Herdai Rosco-
li, do Fluminense. Representante Agenor
Baptisla Pratico; do Brasil; Botafogo x.auo
Christovão, primeiros e segundos quadros,
para o dia 10 de novembro. Juiz — rbeo-
doro Martins da Rocha, do Tijuca. Repre-
scutrite: — Agenor II. Krnneo, do Brasil.
Tijuca x Botafogo; primeiros c segundos
quadros, pnrn o dia 7 dc novembro. Juiz.
— Mnrio Magalhães, do America c repre-
scnlnntc: — Puulo Rodrigues, do l'lumi-
ncn.se. Hellenico x São Christovão, pnra <>
dia 2!1 do corrente mez. Quinze minutos
dos segundos quadros e lodo o tempo tios
primeiros. Juiz: — Mario Magalhães, «o
America.

Escotismo
NO MANGUEIRA — Estão abertas as

Inscripçõcs itn secrctnrin do S. C. Man

Legal.
— Scrú inltumnda amanhã;
No cemilerio dc S. Francisco Xavier — Ç.i-thnrinn Bnrboso dc Farln, cujn feretro sairá,

ns 10 horns, da rua Itapirú' 2.*).'!.
*-mmtm—* -

!sa 5.'ü*\3u, 1 Fòotliall Club"', afim dc acompanhar o pro-
propósito-.vaio so g 1jv0 nestes nltimos temposgresso sportivo quc . .

sc vem observando no Brasil. Esta novel
agremiação, fundada com boa cstrclln, gra-
çás nos esforços do sua directoria, recebe,
diariamente, para o seu seio, elementos de
valor quc nin ilo proniettem pnrn a fácil con-
qtlista dc suas victorias. Em assembléa ge-
ral, rcalisada em sua sede, foi eleita, una-
nimemetite, c com gcraes ápplausos, a se-
guinto directoria provisória: presidente ho-
norario, capitão de corveta Amphiloquio
Reis; pcsidcnln, l.concio P. SanfAnna; se-
cretario Manoel Lourenço; thesoureiro, Abe-
lardo Carlos da Silva, c. director sportivo,
Nelson Pio dos Sanlos. Depondo em vossas
mãos os meus protestos dc nlta estima c
apreço, confesso-me, dc V. S. Alt0., Am",
c Obrg", — Manoel Lourenço, secretario."

EM MINAS
O VILLA NOVA A. C. DERROTOU O

VALE I*. C, DE RELI O HORIZONTE
S"io esses elementos quo devem consiiluir os j pELo ELEVADO SCORE IDE ll x 0 —' Pc
hnhiaites dc ura lirasil forte, rico c prós-  - —..... - ... • 

P<Eis de uma maneira muito geral, como
comprolicndo as questões sanitárias^ c e
muis ou menos dç ncçordo com esses prln-
cinios que deverei ngir cm 'Sergipe,, para
onde irei investido do mnior animo de tra-
balho e convicto de que não poupare cs-
forço» Para não desmerecer da «?J««f
dos meus superiores bicrarchicos. Serei fc-
li/ conseguirei beneficiar aquclla região?
Sifo perguntas que somente o tempo podo
re WS* mesmo porque, nas_ -Tuestocs ad-
ministrativas, cm que nem ,"««»Wj;S^(gí
vi fazer-se o que sc deseja, o melhor e»-
perar o resultado do que prometter...

i eir '

800 CONTOS!.

dKplelíóVsçrviço vnc ^.J^a^aa nqueljc
•motivo visitar um edifício.
«igir tudo quanto o Regulamento pre-
screve, deixando
$ ido superior

ao critério da nntori-

De ioias adquiridas pela metade do seu
valor, estão sendo vendidas pela Joalheria
Tlicsoiiro do Çastello na mesma proporção
quc as adquiriu. Vejam alguns preços: rolo-
aio-dc ouro pulso a 758, relógios Omega des-
d m, ernzes de Platina desde- 220?. anne.s
com brilhantes desde 1508, bichas dc plnti-
na c brilhantes desde 220$. Uruguayana 0-

Leilão de moveis
O Júlio venderá cm leilão, ama-

nh5, ás 4 1|2 horas, os moveis e
demais objectos que guarnecem o
palacete á Av. Suburbana n. 15. U
catalogo será publicado amanhã no
"Jornal do Commercio".

O estabelecimento de sue-
ciirsacs do Banco dc Hcs-

panha na America
MADRID, 24 (V. V.) — Duncntos turistas

da Sociedade Patrllense suggcviram ao Dnn-
co da Hespanha o estabelecimento de sticcur-
saes om todas as capitães da America.

¦mm— -
PREDIOS

Quem tiver para vender queira
procurar o leiloeiro Júlio, cm seu
armazém, á Avenida Rio Branco
n. 138, tels. C. 41 c 2300, pois tem
innumcras cncommcndas a atten*
der.

Ahi trabalhariam; pela manhã, médicos hy-
glenistas em numero sufficiente, um micros-
copista, unia enfermeira, um acadêmico vac-
cinndor, um cecripturario c nm servente pa-
ra attenderem n todos os doentes da zona,
de preferencia -os necessitados reconhecidos
pelo registo prévio dá pobreza, a cada um

rssrr:1\rs£7~iEíymZ.
Jú provou as deliciosas bnlns com re-
cheio de friltns, dc Bello Horizonte"? Só-

mente á venda na A VIOLETA.
R. Rámalho Ortigão, 9

("fíx-MérCã-jò dé Flores)

TRES CREANÇAS MOR-
TAS E VINTE FE-

RIDAS !
NOVA YORK, 2i (U. P.) — Communicam

tle I.ornin, Ohio, que cm conseqüência de nm
abnlroatneiito entre um bonde e um auto-
omnibus, que levava numerosos meninos das
escolas, morreram tres creanças, ficando vin-
te feridas.

» t-eee» t

AMOR VENCIDO
Lindo romance de Hugo Wast pôr 28000.

A' venda nas Livrarias FRANCISCO AL-
VES, BRAZ LAURIA. ODEON. AZEVEDO e

o adiamento de qualquer 
"dós" 

quaes se" concederia uma ligeira palcs-**uo depósito a rtla do Carmo, ds, 1...

rante uma regular e seleeta assistência, rea-
iisoit-sc domingo ultimo, na pillnrcsca ci-
dada de Nova Lima, no prospero Estndo dc
•Minas Cernes, o nnnuncindo encontro de
football entre os principaes leams do Villa
Nova A. C, local, c do Yalè A. C, um dos
mnis fortes conjuntos de Belo Horizonte.

O jogo, que todos esperavam corresse far-
to de lances emocionantes, dado o valor da
equipa yalensc, qne vem se impondo no
aetual campeonato de Bello Horizonte, com
brilhantismo aliás, deixou tnuilo a dese-
jar, notando-sc bastante folia dc tcchnica
nos_ seus componentes, falta de energia,
mais parecendo principiantes do sport bre-
tãó, o quc empanou por complelo o brilho
da partida, conforme sc verifica no score
elevado cnm quc o Villa Nova o sobrepujou;
mostrando duramente a facilidade relaíivu
ria vieloria, pelo elevadíssimo score de 11 o
zero. Eram 3 horns da tarde c já a assis-
tencia, inquieta pelo inicio do jogo, grita-va incessantemente, ã espera da entrada
cm campo dos leams litigantes; ns 11 c
meia em ponto, nn apito do juiz, Sr. l-rnn-
cisco Goulart, alinharam-se depois dns sau-
daçôes do estylo, as turmas conteudoras,
tendo o toss sido favorecido ao Villa Nova,
quo escolheu o campo do Indo esquerdo rins
'archibaujoadns; daria a saída ipelos visi-
tsnles, estes perdem em seguida n bola
para os dianteiros locaes, que iniciam o
seu rosário de goals, por intermédio do seu
excellente meia direita, De Deus, notando-
so logo a superioridade do team local ¦ dahi
por diante, começou o quadro alvi-rubro n
dominar por completo o tenm da capital,
que, desorientado com ns constantes entra-
das da linha deanteira do Villa, começou
a ceder terreno, ale quc o juiz deu por findo
a Io half-time, com o score dc 6 a 0 favora-
vcl no Villa.

Depois do descanso regulamentar, entra-
ram novamente em campo os quadros com-
batentes, lendo o Icam do Vale melhorado
um pouco a netuação, nfim de não ser
muito alongado o score, porém, os jógn-
deves do Villa, qne mostraram alguma su-
périoridndo, mantém o domínio; 'fazendo
perigar incessantemente a cidndeilu llori-
zontina, fazendo mais oito goals, dos qunes
foram considerados off-sides tres. E eom
o_ score dc 11 a "nlhil", favorável ao glo-
rioso Villa Nova, terminou a puijna, debai-
xo de geraes ápplausos da assistência.

O team do Ynlc possuc alguns elementos
bons, mas agem isoladamente, o que muiío
prejudicou a sun actuação cm conjunto; o
quadro Vlllnnovense, jogou sem falho, prin-cipalmcnte a linha dc fortvnrds, n.t qunl
todos se destacaram; a sun defesa pouco
ponde produzir, por nno encontrar nenhuma
resistência nos adversários. Fizcrnm os
gonls os seguintes -playérs: Dc Deus, K:
Attilio, 2; Dodojsho, Carvalho c Canhoto'' tini
cada. Os tres em oof-sldc foram compus-
t.triós, dois por Do Deus e um por Attilio.
O juiz agradou cm todas as suns decisões,
agindo Imparcialmente, mostrando ser com-
pclcntissimo na matéria spòrtívá.

O team vencedor tinha a seguinte cons-
tituição: Alencaslro; Gim c Juquita; Apri-
gio, Cicero e Bento; Dodnpho, De Deus,
Carvalho, Attilio e Canhoto.

Conforme se vc pela cscalnção do Villa
Nova, o seu team entrou em campo dcsfnl-
eado dc quatro elementos, sendo: um
kecper, um baclt e. dois halvbs rie nla.

O QUE RESOLVEU A COMMISSÃO EXE-
CUTIVA DA A. M. E. A. — Em sua ultima
reunião, a commissão executiva da Associa-
ção Metropolitana dc Esportes Athlcticos
resolveu tomar ns seguintes deliberações,
appovar n marcação dc pontos dos uliimo.i
jogos dos diversos campeonatos, conforme
nota do Departamento Teehnico, á 'parte;
levar ao conhecimento dos interessados a
transferencia dos diversos jogos de basket-
bali, não rcalisndos na presente têmpora-
da devido ao máo tempo c a outros incon-
venientes; marcar o dia Io de novembro
para renlisnção do segundo meio tempo dos

Prisão do venlre? Experimento ni novas
DRAGEA3 IÍAXAT1VA8 FEIAOWS. Peça

1 Vidro 4$ — Hu". lündrr — Cairia Correio
2011 — Itio

— i- -i-m i o e-eflQft»" 9 ii.ni ¦¦¦ —*

ESPOLIO
TERRENO

LARGO BO BBMFIC&
Vende-se o esplendido terreno ú

gueira, pnrn os filhos e demais parentes tios ^y< g„|Kir|)aníl, junto ao li. .íá, com
nssocindos, nfim dc serem iniciadas ns au- ]^Q mtg ^ evc.nl^ ,.,„ leilão, ama-
'aum"'ri:\MS,DE 

ESCOTEIROS - o team jnhã, ás 4 1|2 hera?, pc!o leiloeiro
de escoteiros Amparo ri-i Ilumanitlnde, que jnli0,
vae tomar parte, domingo próximo, num .-ou»»-»
mntch dc football, que se rcalisará no cam- j «rftnlmc.rre Renorís"
po do Confiana 1-*. C, está. assim eonsliiu - WMiimUU KCpuriS
do- .Ifino Faria; Hélio e Djnlma; Paulo At- ! SRcrebcmos o ultimo numero dc Commcr-
foiiso Adriano c .'osé Aranhaj Manoel Arn- ,ce Reporio"; a publicação semanal de gran-
nhn, M. Vaz, J. Vnz ltomeu c Rubens. i,!c interesso para o movimento coiiimcveiiil

EüX i
QUEM QUER SE BATER? - Estiveram

esta manha cm nossa redacção, por interino-
dio da qual lançam desafios nos boxeurs
desta capital, os pugilistas allemães Gcrliard
lílnncli meio pesado, c João JJlaiick, levo.

Os referidos pugilistas, qne são irmãos
gêmeos, -tem disputado innunieros eiicon-
Iros nos paizes da Europa, nu Argentina c
nn Uruguay. . ,.

Burburizi Mariano, boxeur italiano, qne
perdeu no qunrto routul pnra Spillla, cin
disputa do titulo de campeão europeu, loi
o treinador dos desafiantes. *

O ENCONTRO JACK COPdlETT x CLU
GALHARDO. — Rcalisn-se. ninnnhn, no I..A

cm todo o mundo.
-1—atMJI»»*

Sninpaio, á run 21 dc Maio, o encontro en-
tre os pugilistas Jack Corbctt c i.eci Ua-
Ihnrdo. O mntch serA em IS rounds ric 2
minutos, com luvas dc 1 onças. Ao von- — -*-- medalha do

DUAS POR D!A
Uma ao almoço onlrn no jantar, é a doss

indicada nas enfermidades do estômago, fi-
Riido e intestinos; prisão dc ventre é a causa
de innuntcras doenças, livre-sc tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS. Pílulas de Papainn a
Podophylina. Vidro '>m.Q. Una do Ilnsario 17'J

¦aV-rTESPfll ill
PREMO

Vcnde-sc o bom prédio, etn centro
dc bello terreno, no Largo de Bem-

cedor será offcrccida uma rica medalha <k' fica, á Av. Suburbana n. lõ, cm ícl
ouro, servindo como juiz da partida o. br. j- amanhã^ tlia 25, ás 4 1|2 horasi
Lnurindo Armando, llaycra qualio ucli-, I
minares, que são ns scRuinles: Gunracy ala- pc.o JtJLtU.  
vinho x Licinio Leite, Manoel Corria x Josc ,7^7-*—:—T~*7^,,:w-* "
Limai Ricardo Sanlos x Paulino dc Farias, c "VC/S Ia 531116
José Costn s Henry I'Cird.^ | Q „,-),„„ numcri) (ía ,.ev;sta «Vcrs In San-

Noticiário . té", dc que recebamos tiiii exemplar, està
MAN- l.repieló dc bons artigos c uteis noticias.

UMA SOIRET. DANSANTE NO
GUEIRA — Rcalisn-se, amanhã, nn sede ilo 1
veterano S. C. Mnngucirn, umn soiréc dnn-
snntc, pnra a qual n dircctoria do quçri- l
dn club rubro-negro não tem poupado cslor- 1
ços-. Uma excellente orchestrn jazz-band já jfoi contratnda, apresentando a seds do rc-
ferido club uma magnífica órnnhiciithçnn. I
Scrú obrigatória a apresentação do recibo
do corrente mez pnra a entrada dos Srs. as- 1 cm

RIACHUELO
327

Vcnde-sc
ieilS

saciados e rcspeclivas familias.
o.

eslo ntn
:-., ~„,,u

""ifico pi
íiorás,

-«Ult»—«-
1 leiloeiro JÜLIOi

edio,
pelo

"•f}0'*-T~*-

ARTIGOS DE SPORT
Tapetes e Meados

RAUL CAMPOS & O. ;RUA S t- T E, 8 4
Malas c moveis do Vlme

Uma assembléa na S. P. dos Mes=
tres P. da bahia do Rio

de Janeiro
Realisíi-se, lininnhã, ás 1 horas da noilc.

na sedo ria Sociedade Protectora dns Mestres
Práticos da Bahia do Rio de Jniiciro, umn
nssenibléu ucrnl ordinária para tratar rie
interesses da classe.

*-mtm— —

SE V.A EX.A
deseja um par de sapatos dc accordo eom a
sua toilette! ides apreciar o lindo sortimento
de cnlçados chies pnra senhoras c ercançns da

CASA LOURO
Trav. S. Francisco Paula (loja 6)

TELEP. C. lifiS
«CaWM—"»'

ttaesçses para o mtefm ds
BELLO HORIZONTE, 'U (A. A.I — No

despacho collcctivo dc honlcm fornm no-
meados os Drs. Octavio Vieira Machado,
promotor de Fniet.al, c Lcvy Cerqueira pnrn
delegado dc Aragunry,¦mt—-

Os Tres Mosqueteiros
Nova ediçno do popular romance de Ale-

xandre Dumas, pelo modesto preço de 38000.
A* venda nas livrarias FRANCISCO AL-

VES, BRAZ LAURIA, ODEON. AZEVEDO c
no deposito, rua do Carmo, 35—1".

—m*m?-f

Esgotou-se a ..edição do li-
vro do conde de Romauones

sobre a situação
liespanlipla

MADRID, 24 (U. P.) — Esgotou-se a pri-
meira ediçno do livro do conde de Romano-
nes. intitulado "Responsabilidades do antigo
regimen'\.

I

COIViPBA-SE J0IAS
Ouro n 85 e 123 g.. Plnliíin 503 e 703 ?,.,

brilhantes n 2, '.i c fi contos o Ittc.. .To*'ns
com brilhantes, prnlnrins nnligns, p"gá-sa
mais 00 "|" (;uc oulros compradores; Temos
nlnrin fiOd contos rnrn compras-. Joalheria
Thesouro do Cásiclio'; Urugiinynnn, 9,

ftEStítiÃS^MS^LWlAS ¦ ET..EÜ
€ÕES REALISADAS EM S. JOÃO

EVANGELISTA
S. JOÃO EVAXOELISTA (Min.isV 2". fScr-

viço especial da A NOITE) — As eleições
ultlinnmenlé rcalísadns ncsle miiniçiplo ti-
vcrriiii o séguinlc resultado: parn presidenlc
tio Eslodo, Dr. Mcl'0 Vfàhrini 413 votos; para
senador federal, Di*. Antônio Cnrins, "OU.

Espuíio ílõ sifudoso Frau-

BOTAFOCSO"
111 C-oside de Irajâ

Bello pnJncete, de esmerado aea-
liattieiitrt, eom áccointhodaçõea eon-
forlns-eiB parn familia do fino trata-
niciito, será yçntlido om Ietfão, tciva-

pelo seíjocír.o Jitiio.feira,

EM TODAS Afl LtV-RAUIÁS
A JORNADA RF.ViS!0í\liSTA

ns riintós. ns itlúns, o aiiiliiciite.
, (ESTUDO Çitmco DA CONSITTI-IÇAO)' Pelo Dr. Cãotro r»'unes Obra iiromiada

1—XCCS**"-f-

0 p38'!ís, jssSa manhã
Chcgnrnm: de Imhiíubn. os vapores na-

cionnes "Kidclcnse" e "Itamarncá"; com
vários gêneros; do Pará. o purjueto nncio-
nal "Itnpuhy". com pasagcírosi de Ponta
d?Arciái o vapor !inci*oiinl "íratr". cor:i ya-
cios gehcr.ns!; dcPortsiíiouíbi o rebocador uo-
rueguáz "P.usevn III'!, com vários gehe**ns;
nipráUV.i» do ncio c\:;e deu o 1101113 de "Rio
dc La Pinta", com vários generns: tio lític-
nos Aires, ti vapor hollándc*; "AIclib.à'•', com
varies uencros o ric. Porto Alegre, o paque-
te nacional "ItaRiba". com passageiros.

"PADRASTO"
Emnoliíante romance da Cli. dc Bcrnard,

por ysonn.
Nas livrarias Francisco Alves, llinz Lim-

rin, Odeon, Azevedo e no deposito, ;\ rue
do Carmo, 35-.1*1»
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COM UM FURADOR DE
GELO

P.ofiíroi. o dssaffecto e íiigiü
Agora, agarrado, confessou o

crjino
I, qllr ns doisVol na ciciiillnliii tln l'nvc

Iniiin,.;..-. su encontraram.
Inimizades nnr motivos fiiu-ls Ilulicm

Otrriono o -'oini Mnivirn. tle niitnmunnsin"I Imblgtido", (Inlinm lu-nniollliln, uni n
outro, resolverem, un prlmcír.i
rindo mn* se |!  «-'i'  ¦"¦* npporluil-l

tlxii un-

) ntSUHffl) DO liSPI-
RITO THEÜTRAL NA
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li1;». E tal aconteceu aquella hora «leserla
da madrugada. Empunhando um furador
«lo fiello, "UmblBudo" avançou contra Ilu
bens Ciirdnsii «tuo, por itin vez, defendeu-
se com uma navalha. Travaram os dois Im-
incns liitu tremenda, de vida ou de morte.
Aos ataques violentos do contemlor, fiu-
bens respondia, procurando nlcançal-o no
rosto e no peito. Assim ficaram os dcsaffc
.tos alé que ii uni movimento mail ngll, o
"Umbiíudo" ntlingia Rubens na altura da
clavicula esquerda, prostrnndo-o a estor
ecr-se cm horríveis dores. Fugiu, a seguir,
o criminoso, ganhando cm pouco o alto do
fomoso morro, n da Favella, nelle desappa
recendo em vão, perdendo as forças, Ilu-
bens tentou porscglill-o. Caindo, desnecor
daiio, foi o infeliz, que conta lü nunos, en
conlratlo por um transeunte, que não se de-
Jiiorou a chamar os soecorros da Assistência,
fãzcndo-o transportar para o poslo cen-
trai, onde recebeu os curativos necessários.
«I)ulii, a victima da furlã sanguinária de"UnibÍRiulo", em estado gravíssimo, teve
remoção para a Sanla Casa dc .Misericórdia,
«iode ficou internada.

•Avisadas da oeeorrcncia sangrenta, ns
autoridades policlaes da delegacia da rua
Uarão de S. Felis instauraram inquerito,
iniciando logo diligencias paru a captura do
«•riminoso foragido. Não foi muito difficil,
entretanto, conscguil-o, p«-is pela manhã de
tioje "Úmbigudo" foi agarrado e levado
Tiara a sede dislriclal. Interrogado, confes-
sou ter ferido, realmente, 'Rubens Cardo-
«o. defendendo-se,

O inquérito prosrRue, devendo, A noite,
«cr ouvidas as declarações de um pa-
rente da victima.

_^QBgP6» _-_j_***^"*',*!ll*_^^____
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ühapeos, camisas, gravatas, cintos e demais

artigos para homens, Indo pelo menor preço,
•ó na CHAPELAIÍ.IA c CAMISAUIA RIALTO,
â rua dos And radas n. 15.
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Hvrlrne««lp Cllra K(-'"* 0PcraS«° Pel° ür.nyuX04.U_. _é0_ldiò Ribeiro, rua S. José
19 — 1» and. Tcl. C. 3M3.

0 P. R. CaíharineEise trata ila
¦substituição do Dr. Her=

ciiio Luz
FLORIANÓPOLIS, 21 (A. A.) — A Com-

missão Executiva do Partido Republicano
Catharineuse reiinlr-sc-á na próxima se-
gunda-feira.

Corre nas rodas políticas qne o coronel
Pereira de Oliveira, viçe-governndòr rio lis-
tado em exercício, será eleito presidente do
mesmo partido, na va-ia aberta pelo falle-
cimento do Ur. Hercilio Luz.

' "¦' -—KI^OgSB-*--**¦' -"*¦* ' - ¦—  m-m.

%b pequenas «idades de
Moiningen e Eisenaeh

na vanguarda denso
movimento

Sciig Kaisor, o Oiscripíor do
niajoi1 suecesso nestes

últimos de» annos
lllini.IM, «eieinliro d". 1'.1 -- Nus ,\r/.nnnos ilfcorrliloN ilrsilü lt)I.'l otu o fim .k*

IM2, os ctttrlnlores Ibeatnio* nllcniAca nn*blirarinn SJ.130 pecas, segundo ns ostátlsll-rns «la "Uenliclio Htiirliercl" (BlbllnlliccnAllemü), n primeira nio ng«>r.i orgnnisailnsobro essa umtorla. A nuini-iu dus peças,Nlft i-, 7.'. por cento, foi de nroilticçõíl .Ira*
r.iiitlra, sérias. Nem Iodas ellas foram hon*radas com n rcpr.'Sfntiu:âo. Clncoeula pori-riitn foram hntiiorlsllcos.f» Iht-i.ln. Tbaliii. «Io Hamburgo, tem o"record" \u representação «Ic peças, com
um total de 0,1 estivas durante ns dez nn-
nos, scguliulo-so oa lliontros populares del.elpzig r Uerllm.

Os peritos em estatísticas tambom sc dflo
no trnbnlliu de estudar a proilucçãn "per
«.•apita" «te novas peças, o chegam ii cnnelu*
síio iti-que as iieqttonns cldntlos do centro
de Meningcii c EIsenacli, o famoso centro «lo
NVarlburc, occupnm o primeiro logar, com
uma média de uma producção por 1.000
habitantes. As cidades metropolitanas es*
láo bem atrás. Munlcli, que u n principalentre ollns, está collocadn cm «leclmn lo-
gar. cmqunntu Ilerliin não conseguiu subir
nclma de 18*, com uma producção dc uma
peça por cada 4.8ã0 hnbliantes.

Os assuinptos dessas protlucç.les compre*
hendem toda a historia da humanidade. O
período preferido c o da Renascença, cm-
quanto um nelor procura a época remota
de 80.000 annos A. Ci, quando o prcliis-torlco continente da Alluntidti nâo tinlm
ainda dcsapparccldo. Multas nutras peçasreferem-se a assutnptos cgypclos, cm redor
do tempo do grande Tut.

O escriptor allemão que obteve maiorsuecesso foi Ccorg Kniser. «pie levou á sec-
nn vinlo c umn producções nos referidos
dez «mios. Seguc-se-llic llerbert iiuleniberg
com 18 e Knrl Stemlicin eom 1,1. Alguns
outros escriptores tiveram representadas
dez do suas producções, enlre elles figurava
o fallccido Knrl llnuptmanu, irmão dc
Oerhart, que levou sete peças an theatro.
Quarenta c tres comédias e dramas foram
levados á. scena mais «le cem vezes, entre
os (,-uaes ha apenas cinco de gênero serio. A
estatística nao comprehcmlc as revistas,
que, em regra geral, se representam paramais de .100 vezes seguidas.

Segundo os entendidos nn matéria, os cs-
criptores thcalracs allemães devem traba-
lhar com ardor, te clles desejam attingir
a producção nnterior ú guerra. Em 1013, 17
por cento do total da producção foi publi-cado, cmquanto «jue cm 1022 a porcentagemficou reduzida a 11, Durante os tres, annos
da guerra, apenas, foi representado nm
quarto por cento da producção total, su-
biutlo repentinameuto cm 11MS a oito porcento.

. mo* ¦

[ALEGRES i CONFIANTES, PARTiRAü TIS JOVENS PA-
TRICIOS PARA EHHE1ER TAO I.0N0A JORNADA

A'* .l lioras du ttinlu de lionlcm, partiram,
ilesl.-i redacção, eom o propnsllu du iilcançar
¦ cidade fiinorlcnnti do N«>\.. Yorlt, ns ,|o-vens pnlrlrioit Milton Vorolln, Tlhlrlcrt »'ueúdc Aiiulnr e Mano,*) flndrliJiiei dn «itii-i.-.
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InvciiH niulloi reprcscnlnçõos do ,-«s.i«. eom-
nicrolue», ilnxu iiiuiisnaoni para cada um dos
linre govornutlorci dns Uatndoi por que ile-
vi-ni passar, bem como nprcionluçOeii puni
ni sovoruot ila Vcnezueliij Mexlm c lislnilat
1'nltbvi.
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Vi?,* \ara!m> -" ann0*: TihlrteA dr Aguiar, 10 nnnns; e Manoel EodrinucUe Oliveira, 18 annos, os ire,-, -ratdmen" nue acatam de einprchcnder i¦ "raid" Rlo-Noua Yorlt, a pi

"Alfaie/monda* Ramas", iw*
tos dc Mitiiio Tostes Malta.

—Rio. 1924
ti autor ilc-l-' livro lem i.|..'iias 17 nntioi.

...iiiul., n iratumiinlii) il«. jinilrlnlio do «;ln-
cneulii «tuo fa«c a ma opixisoiiIncAiio. I* -
h mentiv>*l. Man com|>rehcnilii-»o I Nau o M-
liiciiliivcl t.*r 17 uiinot. Ao conlrnrlu. lutlo
o mal f «Mar Imita juvcutudo occunmln cm
liin rim.• tiilTfu. .

Acato nilo linstnvii a» autor n prp|*.r.iti
uiubiu dctiMi 17 iinnoti,-quo inoatmin no s.n**
rlifl UR «letltes Milldn-, 0 SMIIS '.' O «CU llVI*(l
n,1(i vale .. csccllculo papel om «|ne l«i ''»•

Dò èeilo, não Imporia «pie n Sr. >VI«llllo
Malta fiò declare, pela \«/ du |inili'liilio.;)flu«
,.mil-i «los "fiilurlsiüs revolucionários . e
simulo «llM-lptilo d,i poética do Horaclo «
ijiill.-au, eniii pciidorc'" niiinlffslos pnrn >••
modelos olassii-oh... Nilo Imporia fl* «'"¦
U.is n> -uas rlllIttK, qne ná» ficam ,^!eI"»'
mais. Aliás, é prcfcrh-ol »<*r "um nilur.nft
revoiiirioiii.rin" u dcfroiilai' uma nilolosçcil--
cln peii.l.i do Uoiiíulo i- ll.iik-aii. lninbem
aclinmos InuiH o Injutlii ilwdcnlior do rn*
lor lovenlsslmo. ik nVus versos «le .iin.K-
qiiu uíVi léni fi.*;ulficii«,-:'n. artística, mm n
iinpedlrán, talvez, du surgir ilcjiliiiidO|ti'CH
mi quatro annos eom um verdadeiro livro
ilo poeta, ccrlo dc <-í mesmu «¦ desdcnlioKO
«Io llolli-au, «!os moiloloj i-la---.ii-.is e ilo* pa*
drii.ihns acadêmicos ou nilo iiçnilcmlcos.

"En Ticrru dc. Santos", por
Alberto Insuu. (Ed. RcnacU

miento, Madrid)
Nán se trata veramente do um livro novo

MUSICA
. y>Vtf«MW.

Sociedade i/<* Concertos Sym,
pliuntco»i

ll. iilJM.-'i- iiill-nillá, i liilll'', mi «i.*.i|.,
.Iniii. ip..l, o KH*. concerto dn (luciidiult «t*
luiiccltns SyilipltOllICUR. SOll .1 i'MlllptU|||}

dlrOCÇAO «In li.riii-itp,
|'i'iincli>ro Dr.i.íji; d
V rouramnin '>nt>ji.|
niiiiieros de Wagotr,
Mcnilcltuliu. M«i/jii,

Urac.i, i* liTn a «<ilU<
horaçilü |,.'l..',,i .1.)•iopronn brasileiro
MlllC. I.vdlíi Saliinfio,
icuiii voa dlspoiu.
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Jub-s* .

111 il I l-l !t i 11 ll) ,|.
montoi. tflo lin.itiii.
do <*stá c iio-iki |n|..ilill'.) 11 iii!:iiii ' „' .
U|ipl:itl«lll-,i , .1
pos siilucü «íe iun;cr*
(OI .- dv llOí.s,i ;..
dad-, ronm U-I-. nm>
sos palcos, iiicluibi
n«. Municipal, om)»
por piais «Ic uma \tt
lem tiilo -iipu-lla tr'
tlitii um grande cn*
canlo «l" Icroporíáiii.

rapazes nortistas, dos quaes a A NOITE jáso oecupou detalhadamente quando noticioun resolução inabalável que assumiram «It-emprcliender essa arriscada c longa fornada.Partiram bem satisfeitos e confiantes, entre
palmas c votos do felicidade dos que, nolargo da Carioca, retardaram o passo e sedetiveram, para assistir ú saida.

Fardados dc escoteiros, bem equipados,
além da pequena quantidade do roupas queconduzem para o uso, levam tambem os

n a
não impi ....
que n I.ibreria Espnfíotn nos acaba de nller-
Inr, será umn novidade agradável pnra ,,,,.,.
«pie aluda nãn o leram. Na obra vultosa dc '•;.-,
Alberto Iiisua, «pie cuiiprelitude eeirn «li*
vínie volumes, essa historia «Ie um sceptico |
ú a mais popular «• a mais estimada. j

Nem c preciso rccominciülnr a leitura tic I
"Eli Tierra dc .Sanlo:.", nn excellenlc ciliçáo
flcnuclmienlo, epie lem editadas ns Obras

Pretendem os inlrciihlos rapazes do nn..so i Complclos do cscrlplor liio-lido o admira*
cninmcicio caminhar n noite inteira, tò des- I do cm todos os paizes du língua hespanho-
ciinçnnil.) em ISelém, onde farão sua pri-1 la.

I.lidia Stttoiida

ly-rieas offlcl.ics.
.1 despedida dc Mujfdalctm

Tagliafcrro
A Soclcdodo de Cultura Musica! que tem

ultimamente nns proporcionado lão «-r»-
diivels cpnccrlõsj darn, lu-jc, uni rc.itul 4*
•ifano. ileviilná "'ini.oração d.i piiuiisla Mj.

I (Initlcnn TiiiíliiifiiTo- cm despedida tur* i"liropn, que vau nssim mnis unia vei, n
própria edição lllltu de 10*i|i. Mas Issq ..'•)..üal01.,i..r fl0 nosso publico. Esse concerto
fmpiirln, «• n roínanco de Alberto Insua, i ^ fcjfejnüa vu,n\:,Ui terá inicio is 0 bom

meira refeição,
Na hora da despedida, dlrigliido-nos n pa-lavra, o joven Milton Varelln. «pie, em nome

dos seus companheiros, nos pediu agrade-
cessemos ao commercio o apoio que lhes foi
«lado c, por elles, apresentássemos as suas
despedidas, para o «pie não ilispuzcraiu do
tempo necessário.

na noite; obedecendo no seguinte pi

Chopiii — "Sonata, Op. ."-8" — (Allc-fra
inarsloso. Schcrzo, Largo c finalc. ünrh

••Oiiv-rlurc" de li 'J8 leriio contate.
Schmnaun — "Bcrccuse". Wçber — "Hon-
d,i brilhante". Scliulicrt — "Vonicnto Mu-
•.ic.il". 11. Oswald — "11 Nn-,""-". Dehussy'.-- "Prelúdio". Albenlz — "Evocacion".
Ct-anuilos — "Danza". Salsl-Sacas -
"Etildò en forme tle valse .

mm*
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UMA OPERAÇÃO "V0R0N0FF"
NO PARÁ

0 cirurgião, que a fez, põe em
duvida os seus resultados

BELÜXf, 24 (A. A.) — O cirurgião Cn-imllo Salgado, director da Faculdade de Mc-«licina, praticou hontem no Hospital daSanta Casa uma operação "Voronoft", na
presença de vários clínicos e estudantes «Iemediciiiii.I-oram transplantados ovnrios deuma cabrita dc sesi mezes para unia mu-lher de oitenta nnnos, que se achava reco-llíida ao Hospilal. A operação de extracçãoloi feita pelo Ur. Annjas.

Entrevistada ]iela imprensa, o Dr. Sal-
gado declarou que fez a operação para de-monstrar o processo cirúrgico aos scus alu-mnos, pois, pessoalmente, põo duvidas so-bre os resultados attribuidos aquella ope-ração.

A operada acha-se era bom estado, ien-do aguardadas com grande interesse as eon-seqüências da operação, que foi cffectuadacom uma rapidez e perícia admiráveis.———- ¦ mm* i
PERP-TIUtARIAS

|Anles de comprar, veja os preços da casa
Orlando Rangel*83. Assembléa, 85 j

"O Município da Lapa", por |
Altutnirano Nunes Pereira j

Com um prefacio do Sr. Homarlo Mnrlins. |
o Sr. Allnmirniio Nunes Pereira acaba de
publicar um pequeno, mas interessante. _«' |muilo complclo volume sobro "O Munlcipl" j t .
«Ia I.apa", cstudniido-llie a gcographia phy-1 As mais iinrfcilas unüaijocB
sicu. a organisação política e os elementos j-„, exposição lodosos sabbados mi seíçüti'econômicos. A esses estudos, niilepoz «i nu- dc jóias da
lor, cm resumo feliz, uma noticia histórica.: 1'Kltrt'M *i!U\ AVE.MD1
que sc alarga uo relato «la resistência op- - *- _ .'... ..„
posta, naquella cidade, em 18UI, ás forças A\. TUO BIIANLO, 11-
revolucionaria» de Giinicrclndo Saraiva. ! t'£s«i. Assembléa
Mappns e quadros estatísticos illusliam o vo- * •**>* —•,umc' "i n , P , au w, ARTIGOS DE SPORT

Isaura" — «1.5 Paulo Alberto ¦. ROUPAS para UANIIO
Esse joven poeta bahiatio rei.inu em um CALÇADOS FINOS _ íntimos modeleipequeno r.illic-lo, todos os «rsos «pie a sua *

lyra langeii, de longe, atlrando-os, como um

Appareceu o menor Albertino
O PEQUENO ANDAVA FUGIDO, EM

BOTAFOGO
A Srn. Der.-ililina Moniz leve, hontem, á

noite, uin momento .Io intensa ulcgria: foi
quando o inspector Ancora, rhefe da seeção
de segurança pessoal da 4« Dèlogácin Auxi-
liar lhe communicou «pie seu filho, o peraltaAlbertino Moniz, «int- havia dcsappareeiilo
segunda-feira ultima de sim ensa, á rua Car-
los Gomes n. 57, no morro do Pinlo, havia
sido encontrado cm Botafogo. O pequeno vidn, tornando-a um jardim de ternura, cm
havia fugido e estava passeando nc " ' "

"liouqiicl" <le flores, aos pés da sua noiva
distante. Na edade dos sonhos e das illu-
soes, o joven poeta esquece os espinhos da

clne
bairro, quando um investigador, poslo no
seu encalço, o descobriu, detendo-o c Ic-
vaildo-b á Repartição (,'cnlral de Policia.

Albertino, cujo retrato publicámos no
nosso segundo "clichê", promctleu á sua
progcuitorn, entre lagrimas, «pie se confun-
«liam com as de 1). Deialdiua, nunca mais
fugir...

! As exéquias por a.ma do Dr.
Hercilio Luz

LENGOES
CRETONE CASAL

210 x 180 com ajottr ,«.«„«.i«..-
200 x 100 "
230 x 200 " " ,.„
210 x 180 " " ....
230 x 180 " festoné
230 x 180 bainha laçada .
230 x 200 com ajour ..
230 x 2U0 bainha laçada

Fraçjtiirou o braço, quando
trabalhava

Quando trabalhava na fabrica Corcovado,
á rua Jardim Botânico n. -118, foi victi-
ma de um aceidenle de machina, soffrendo,
em conseqüência, fractura do braço esquer-
do, o operário João Gonçalves Vianna, de2,') annos, residente .1 rua Corcovado n. 7.A Assistência prestou soecorros á victima
que, depois dos curativos, recolheu-se ;i
sua casa.

*im*
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"PiciTot na Avenida"
E' este o suggcstivò titulo de uma nova

marcha de autoria da senhorita Zcnobia
Machado, que a dedicou aos chronistas da

16S800 imprensa carioca. Musica leve o ao mesmo
tempo saltitantc, o "Picrrot na Avenida"

loçoBO , está certamente reservado ao maior dos
lOçiõOO | suecessos no carnaval do próximo anno.

¦ mm* ¦218800
23?ã00
2.-ÍÜÍ800
26-Ç5Ò0
27-5800

í TOALHAS para ROSTO
Cores fantasia 3 por ...
Typo franee*, 3 por ,
Encorpadas 3 por ......
Fclpudas fortes 3 por ..
Grossas grandes 3 por
Muito grandes 3 por

'•'.«i»:*)*:-*:*!*»

A-«.-*%í_Ü?Í!)

75000
85300
85500
05500
105500
125800

«,>-.>—mi&4n*3i*~a-

.ÍJHt^-SIJ M.Pdcrüo tralainen-
5 _.y_i *ci) Que.-, lo, pelo pnetimothorax Iherapeutico. Magníficos resultados nos

casos indicados. Drs. Carvalho Cardoso. Assem
bléa 93, 3 ás 7, e Bastos Netto, 7 Sct. 75,4 ás 7.

—*•—'-*-eS05_-~-<

RoíÉssesie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

44 — LARGO S. FRANCISCO — -14
*«*_£<) *3_w>

Cons_irava=se contra a vida do
presidente da Turquia

LONDRES, 24 (U. P.) — O con-espori-
dente da_ Exchange Telegrapli Cnmpany cm
Constantinopla annitncin «pie os jornaesdessa capital publicam a noticia de ter si-
do descoberta uma conspiração contra a vi-
tia do presidente da Turquia, Mtisiapha Ke-
mal Pachá. oram presos sFuis bandidos
armênios suspeitos á policia de participa-
çao no "complot".

¦mmfrS^»- *

Ao Monopólio cia Felicidade

AMANHÃ

14 SACHET
¦«ÍJC-fvl-*-

CONTOS!

14
JERSEY E MEIAS

Preços du fabrica a varejo, grande varie-
dade. Largo da Carioca, 12-sobrado.

¦*¦¦ m QJI&93BS* '¦- —

Actos do governe do Estado de
Mnàè

UE1.I.0 HORIZONTE, 21. (A. A.) — Fo-
rain assignadòs lionlcm os seguintes dect-c-
liys peio Dr. ple.ijario Maciel, vice-presidente
do Eslado. -em cxcrciciò: rdebnliecando cnn-
sul fUTal dá Finlândia com jurisdicijão no
K.sfado, o Sr. Oscar Rodrigues da Costa;¦brindo n credito supplementar tle cento c
.•iiiL-)cnt:i contos para pagamento do c.vcr-
cicios findos.

Tj-po alagoana 3 por ...,..•'. ..:.:...i 13?800

FR0NHAS Cretone
0-10 x 035 ,.-.,,.,..-.:.........„..,.... ..,.., l.-*G0Ó

0,"i0 x 035 2.?200
om x oio ..:::;;.,.:.„.A...; .-i^oo
000 x 010 com ajour ..,. ..-..^..m 3-$600
055 x 055 com ajour no centro ....; 5Ç800
070 x 070 com ajour no centro 0§500
070 x 070 com ajour c festonet 7-55(10
OGÜ x 0G0 muito bordada Oí'800
070 x 070 muito bordada ., 105800

Assembléa, 22 a 26
Pvnrrfltáa tratamento garantido com oi J"-*-*->*c«.* especifico PYOL, appr. pela S.
P. — Manoel Duarte, Oonç. Dias, 84, cu-Irada Rosário. 3*", 5" e sabbados.

PELOS CLUBS

ALIMENTE SEU FILHO
COM

MAIS UM PREMIO DE

100 CONTOS
Será vendido amanhã no

CENTRO L0TERÍ00
E. SACHET, 4

«Ilu-, elle, ao lado dc Isaura e Isaura no lado I
«leile, formam um inundo isolado, delicioso. ,
encantado. Em uma torrente dc versos, «les- !
abrocha a alma do poeta, cantando uma bis- :
toria meiga c perfumada: a historia dos scus I
amores. 15" din npús o seu fallecimento

¦"Prisioneiros" — dc TrisiruilJ^-lYtll, &$% 
sor''- rw,ltia ",*• •-.-•¦ i c ii «.'atiicural desta edade,-nma missa em suf-lie sallcs. frngio da alma do illustre morto, mandada

Versos delicados, subtis, illiiminam as pa- celebrar pela sua Exma. familia.

FI.piUANORQBlS, 21 (A. A.) — As esc*«Ittiiis do saudoso catharineuse Dr. Hercilio
Luz, governador do listado, serão realisaiii'''•«nn grande sólcmnidadc nesta capital, -;.

-> -mm*.

ginas desse novo livro do poeta aiuazonen-
I sc. Poesias inspiradas, umas no amor, ou-

trás na gloria, têm o duplo ciicanlo «Ic cn-
I tristecer e de arrebatai'. A expansão do leve
J pensamento do poeta, transborda, assim, cm
I uma cadência suave, pelas paginas fulgurau-
j tes c encantadoras de "Prisioneiros".

"Decepções" — dc Leopoldo
Dortas do Amaral.

i Deste novo autor c esse o primeiro livro,
j que vem á luz da publicidade, editado pelai livraria I.cito Ribeiro, O presente trabalho

__ _^ í KC compõe de coutos humoristicos, eserlplos
0 pres.dei.fo'daliüãs vae re¥'SS^„^,^^
dlr em um prédio da Prefeitura i ftTS^S;SS^!

lia RaIIa Uawí-a-Ia traduzida sempre, por uma decepção final.UC DCJO HOriZOnie «me fecha cada uma «las suas historias, lor-
DEU.O HORIZONTE, 2-1 (\. \) _ o 

"a"'1"'as interessante^ u espirituosas.
Dr. Olegario Maciel, vice-pres"idcnttj do Es- 

*'**
tado cm exercício, Iraiisferiíii brevementesua residência da fazenda de LSarreiros pa-ra eslu cidade, passando a residir em umpredm da Prefeitura, situado no ParqueMunicipal, cujas obras de adaptação estãoquasi concluídas. S. Ex. percorreu hon-lem, demoradamenfe, o referido prédio, cmcompanhia do seu ajudante de ordens, doprefeito municipal, do director da linprcn-sa, do Sr. ministro Camilio Soares c doDr, Almeida.

mm*

-m**-"Rosiíleríiia"
O "rouge" da mulher chie

¦ ——————— >—men*—i—
O QUE E' DIGA-SK:

B' O MELHOR PÓ DE ARROZ

r

Orippe? Iniipaiipp
FARINHA tm

E' GOSTOSA E FAZ
BEM AOS INTESTINOS

Ilonioeopatliia—Preserva c cura—Vidro 2-5{IOO— DE PARIA & Cia. —
S. José, 75 — E uas boas pharmacias1 1*1

Sangue impuro? Elixir de Inhame

CAIXINHA DE MUSICA

A PRÓXIMA REUNIÃO DO COMMER-
CIAL CLUB. — Promelte revestir-se de
í-rando brilhantismo a festa tlansautc «pie o
Comnicrçiiíl Club levará a effeito no proxi-
njo domingo, 20. das 5 horas da tarde cm
dcaiil-.-, nos seus elegantes salões, a rua
General Câmara, 1SD o 191, Durante as dan-
sas far-se-á ouvir uma cxcellente orchestra,
achando-se a sédc social bcllamente orna-
wentada de flores naturaes. O ingresso dos
sócios far-sc-ã com a apresentação do rcei-
bo de outubro corrente.

¦ mm* ¦ «

NOVIDADES DE PARIS!
Bolsas, Poudriers e Flores

CHAPÉOS MODELOS
UOBILLARD <fc Cia.

110 — AV. UIO BRANCO, -- 119"A MELINDROSA"
mm*

V. Ex. já comprou frutas, tpicijos, trios,
doces, comestíveis e molhados finos na
CASA KEAX, ali, na Travessa S. Francisco
n. 5 ? Se ainda não o fez, experimente; Já
encontrará o melhor ni-ligo pelo menor pre-¦.•o, Phonc Central 1G3.,

Recordando o exito dc Au-
roía Bosezon

A casa Artliur Napolefto vem dc nos en-viaruin brinde muito mimoso: uma novaedição da "Caixinha de Musica", do maes-tro compositor João Nunes, e edição «itic
pertence á série das composições brasilei-
ras t|ue revistas c dedilhadas pelos nossos
mestres e professores está agora estampau-
do aquella acreditada e tradicional casa.

A nova edição da delicada composição
do professor João Nunes está destinada ao
mais largo suecesso, por isso que, dedicada
á menina Aurora, discípula do compositor,
o que no seu concerto inesquecivel de lído outubro, interpretando aquelle traba-
lho, foi -tão applaudida que teve de bisal-o.

• '-l»f-

QUEM PERDEU?
Ao dispôi- dos verdadeiros donos, acham-se

na redacção desta folha os objectos sc-
guintes:

Um guarda-chuva, achado no Iar-«o doPaço, próximo ás barcas, pelo Sr. OttoDuarte;
 Uma caixa, achada na agencia pos-tal da Avenida;
 Um molho de chaves, achado na ruada Assembléa, perto da praça Quinze, porum policial; Diversas chaves presas por uma ar-

gola a um prcitdcdor automático, encontra-
das no Trianon pelo Sr. Aristides Perreira;—— Uma lima com cabo de madeira!
achada na Avenida Passos, pelo Sr. JúlioSodré;

Uma chave, achada na rua SãoPedro, pelo Sr. João Teixeira Guimarães-¦ Unia carteira de sócio da .\. f-;. (*:'encontrada uo cinema Central;Duas pencas dc chaves, achadas na
praia do^ I-lamcrtgo e rua Camcriijo;Uma bolsa de senhora, achada muibonde '-Lapa", pelo Sr. Jât.ahy AçcloJv-,

O inspector geral de
vigilância

O aimivcrsáriante ganhouuma manifestação
Faz annos, hoje, o Sr. capitão Raul Gou-

calves Ribeiro, inspector geral de vigilância
da 4* _ delegacia auxiliar, o com mandante
da policia do Cães do Porto.

Seus amigos da 4a delegacia auxiliar fi-zcram-lbo carinhosa manifestação de apre-
ço, offcrecen-do-lhe um rico relógio rie ouro,"Omcga", com artísticos desenhos, encerra-do em bella caixa de veliudo.

Foram trocadas diversas saudações, rc-ccb.endo o nnrilvdrsàriàhio", durante o dia,
grande numero de felicitações.

«•M-J

O MAIS ADHEKENTB
O MELHOR PO' DE ARROZ

*<<*lã» >

ISegurafa-feira 

|

Loteria do Rio Grande!
Vende-se em toda parte ¦

'¦"-««'¦~™ l.»IMII-_M_ll——g^- 
|

•mz*-<-
A Liga Gã.hc!ica Jesus-Mt^rh-
José vae commemorar o seu

3° anniyersario
A I.ijía Calholica Jestis-Maria-José, deòao. João UapUsln da Lagoa, eom memora,a -litli) corrente, o terceira auniversario ilasua fundação. Para soleihnisar a passajc-niem sua sede, cmdessa data, rcalisar-se-ão,

fio ta Io os seguintes actos piedosos:Triduo, nos dias 23, *.'¦! e 25, ás S honi*da noite, com cânticos, prégiiçãò pelo on-«lor sacro padre Dr. Henrique (ie Magalhães!*benção do S. SaerniiVcnlií; Missa ás 7 I " !r-ras de domingo, '.!(!, com coiiimunllãó gcriüii-iiiiticos e p:vga,.-no, pelo sacccrdoU ¦>'•;
«ire Leopoldo Fernandes. Reunião és ;<horas ila noile, do mesmo din 20, panpossu-do novo Conselho: recepção de sócias'-¦ aspirantes; pregação do padre Dr. Ilenri-mie de. Magalhães, cinilicos e benção do S,¦Dacramento.

InterbE"
MEIAS para HOMENS

»o ..VÍ» iis-com ¦,un- £e'J:1 "-e CcvennosMAI|;nESISXBNTES E CONFOR'UYElí?
LXI-IAM A MARCA IMPRESSA

Nomeação de promotores, juiz e
medico para o inferior

cia Bahia
BAHIA, 24 (A. A., ... FoPnm ,lomcacIos¦promo ores dc Itabuna, bacharel Çlo ¦"

Atha.vde; Salinas, bacharel Vicente RarfcirüAlencar; Lavras bacharel Clodoaldo Cõc-lho Borges; .Mundo Novo, bachurcl Alexan-dre Pimeníel RiUeneourt Dias; Monte \lc-gre, bacharel Fernando Eloy da Silvh l i-lorge; Vítleuça, bacharel Affonso Cai'Ainorim.
i 

"Tr-1'?1'a."1.nmncudl',s medico ajudantedpIDes.nfcetorioCcntral o Dr. Manoel l«na-cio Brandão juiz municipal do Termo' d.*Loa ..ova o bacharel Raymu.nlo Agostinho

¦íSÃÍPwS X E pETRA'ÍVIOLETAS, lialiinc-nto moderno c inÜoloríWsTcczc' 
S!l!ke??' im-iinctilos e doenças da pelle.
rSSfe ra?? X> cmdomiciIio.'DÍ*.Dii-""•secno ile Carvalho. S. José *J9. T. C. 5282-—>—mm*—«_

de seda em. todas ãs cores.
L lin d o s padrões cm
ECHARPES e Jeiv.7

BATTICK
Dias 13 .... jo. Tcl. C, 3097.

JER L
Oõiíçálve

ma
Carlos

das Águas de Colônia
é a Rainha.

Perfumaria Lapcnne
Rua do Theatro, 9

Uma visita á Assistência Den-
taria Infantil

A cnnvile da directoria dá Associação Ccu-l.ral Brasileira de Cirurgiõcs-Der.listas rea-lisa-se, íimaiihã, ás õ horas da tarde.' umavisita collecliva dos dentistas desta capitala de Nictheroy, ás obras do edificio cmconstrucção para a Assislcncia Dentaria In-fantil, na esplanada do extineto morro doSenado.
Será uma reunião festiva não só pela sa-tisfação do ver aquelle edifício quasi ler-

minado c que se destina ao tratamento gra-tuito dos dentes das creanças pobres, como
tambem em commomoração á data dn cre-
ação do ensino odohlologico nn Brasil eni25 de outubro de 1882;

A pedido da direcloria daquella Associa-
ção, temos o prazer do convidar todos os
dentistas qne. se interessam por esta grau-de obra a comparecerem a esta reunião, em
que terão npporttinidade de conhecer o quejá está feitoj o o quo ainda «• necessário

I fazer para o regular fiiticcionanieiitu da• nossa Assistòneiá Dentaria Infantil.

¦mmm*-*-
EU FIZ A BARBA ESTA MANHÃ rmrMA GILLETTE. E VOCÊ? 

WA'MIA C0M
1 -¦ mm*.-. —____."'ÍIÉillfc

para mesas, corredores c sala*, cortinas Istores c capacho-, ' LO melhor sortimento — Preços ròdii-lHO.!
CASA RAUL GAMPOSl

EX-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis de virne, malas, artigosviagem e sports
¦ i*r

O director da Instrucçào
paranaense condem-ta-

do á prisão e multa
No processo que o coronel David CarneiroJúnior, presideulc da . Associação Commef-ciai do Paraná moveu conlra o Sr. IJsi,1111roda 

Costa, director.«Ia Instrucçào Publi,., 
™

qnelle Estado, 0 juiz da lí Vara da ca,,i âiparanaense; Dr. Alcibiades Faria, co, de 
'

sença uo rc-
ireclor da Insr

o réo a dons mezes
alem da iiuilla de 1;6B65,660 c ctisltis.

eniiiou
prisão.

Uma so!e!íi„ida_e na esc5üfa quotemou o mm® de "Rio Grsn-
iis dü Su!"

E.ffeeltiou-se, hontem, em nresi'•¦esoulaiit.e do prefeito! íi" dirVc
Pescas' ti 

'rnlhr<K do tía-J-têrto c varia?
mm- tivi i 

desf"riu-?, a cerimonia coriimc-
«mr.'',? 

tU< :'!-,t0,fi«« deu o nome de "Rio

mK í ,, 
Ju 

uUl ' ,:i ,Iccim*> Primeira escola
e ,-í.íi 

cf°.0,'avn districto. NÓ edificio d^»estoio; loi observado o seguinte prògraramai
IcnTriT1.'!'1"", d:i Professora adjunta He-

i,d ,-MnK'uIa Lima, saudando o director.-izcndo entrega das bandeiras do BrasiI¦ do R,t) Grjíl,d. «lo Sul, gentil offerta dos•joi cnl.uat-ios da escola. 11 _- «Rio Üi-an?
nn.,' ]lT-il:lc Muci0 Teixeira, pel,, nlu-nua Alan- p, Moreira. III ~ Excrcièins; i-Viiiiiasticos. terminados com as iniciaes (-¦

'Iw,'i> i"~ 5"l.u.daçap á infância riograiídensc,' 
n^,aU"."n;;- Arat"y M'!'11^- V — "Limai"'.

í,n ? tiu • »°llI,il1't (1° Andrade, pela ahi-
^'T,1' Moreira-. VI - Manon, pelnahimna by via. VIT - "Canção do ber-Ço pela a iinina G.razicllà Salcrmo. VIU

,. „ saudado do guucho", pelas ahininas
nho ívraCS„da Rosa c Angelita Condi-
enT,»",^ 

"T H-Vi""° do Rio Grande do Sul-cantado pelas alumnas e acompanhado pelaorchestra regida pelo maestro A. Raposo-
. i-oran-i offerecidas ao Dr. Ciírnelro Leão -

-. «ireclor;, D. Carolina P. Moreira, hcV,:«cc-stas de Dores naturaes-;Ao dtrecLor e demais presentes foi bffc-recida unia lauta mesa de doces; fazendo-se ouvir nessa oceasião os Dr? lluv, Búe-no c Anlonio Cunha Machado, cuia-, pala-mus foram muito opplaiuiiilas.As altimnns foi feita distribuição de Lis-coutos.

l'!
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