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Templo de saber e de civismo que, em breve, será
entregue ao culto e á guarda da Nação O appcllo dos Cardeaes francezes c a

|iosla do presidente do Conselho

nota britannica de
res- protesto mal recebida

pelos soviets

A commissão orçamentaria do Parlamento
F/ falsa a caria allnlMiirta r.

/jnovit'1'l'
|.ONI*niíS, 26 (Havas)

ulfcslitiu.se profundamente
Os jornaes
Indignados com

De 38.000 volumes consta a bibliotheca e de 20.000
documentos o archivo! approva o projecto de extineção da EmbáM^

lar apenas dus maiores, estão cercados dos preciosidades nãn podiam «Ir .1» pais P'» * - * . «r ¦ ¦ __ . ilirlíMi Iníiiteiu no encarregado ilf ucrocIusxada junto ao Vaticano  *
> lelcsraplin ncal>^ (Ir annnnclar qne a j Dllbols, Arcebispo dr Parlsj eudc»l
nmissiío di finanças .Ia Caniarn Franccsn jarcebispo de Lyon; cardeal Lbarost,

tn que estamos informados, ultimam-se
as ucsoeiaçSes entro o eoverno o a família
Hn.v Hnrbosa pnrn quo, ile coiiforinidndo com
a rcsulnçBo do Congresso, sejnni adquiridos
parn o patrimônio ilu Nação n casa, blbllollie-
cn e aivliivu nue pertenceram no saudoso
brasileiro. Vae, assim, prestar a Nação a
ltiiji Hnrbosa a mais nltn c merecida liome-
ni*em, transformando cm museu nacional a
rasa da rua S. Clemente, onile viveu, durante
• linia nimos, o emlncnto jurisconsullo pa-
tricio. Ali irão as gerações futuras inspirar-
se nos lições do mestre, no rever aquellcs
fiilóes silenciosos, forrados por todas ;is nin-
ntfcstaçõçs cio espirito, e nos qunes cllc cs-
iudou a vida Inteira e de onde cllc orientou,
durante muitos annos, o sentimento nacio-
uni. Morto embora, Ruy Barbosa continuai
rio faelo, a viver ali, entre aquellcs milhares
dn livros que elle reuniu, filhos dllcclOS
paia os quaes todos ns seus cuidados eram
louves. O seu espirito, na nucla eterna do

seus mais famosos e rtiulitos interpretes.
Sobre n lliblia Im ijuasl uma estante i'c

obras especiaes. Sobre a grantle guerra, on-
Ira cslnnle, alim dc livros avulsos.

A CamUllana do lluy Unrbosá e dns mais
completas. liutrc as raridades blbllpgrapbi-
cas dessa extraordinária bibliotheca, de eme
o Sr. \V. Y. liry.-in, vicc-presldcnte dos lis-
lados Unidos, affirmava uão ler visto em
mãos ile um particular nenbiimn que se lhe
avnntnjnsso cm seu paiz. entre essas rari-
dades bibllographlcas multam duas grandes
obras: A Vida de Chrlsto, illustrada por Jtt-
mes Tlssot, em dous volumes, obrn gigati-
lC5cn, editada em Tuuri por Alfred Mamo
et Fils, em 189G, cm só mil exemplares nu-
morados, sendo o Uo lluy Barbosa o da uu-
mero SUO. Tlssot dedicou vários annos de
vida ao estudo dos logares santos; tua es-
posição dc quadros em 189-1 despertou gran-
ile cnthusi.-isino cm Paris. Dahi a idóa dessa
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Iinfielru nenhum-

0 archivo
Pudemos ver, depois, o archivo, que or-

Clipa varias estantes e muita? caixas dc re-
guiar tamanho. Como tudo o mais, está ad-
miruvclmonto conservado. Ila documentos
com -0, 30 o 10 annos que se podem aprc-.cu-
tor como novos, c nfio fossem o aiuarcUccido
do papel e a côr desbotado dn tinta, o dlr-
seria terem sido escriptos ha poucos dins.

lluy Barbosa dedicava cuidados especiaes
a esse archivo, pois desde muito moço que
o vinha organisando, nugmcnlando e cnrl-
quecendo. Póde-se dizer que toda n vida da
República, desde a propaganda até a ultima
campanha presidencial, ali eslá escripta c
documentada; A vida da nação, em todas as
suas r,raudu3 manifestações, como que. palpi-
Ia c freine naquclles papeis umnrellccitlos
pelo tempo.

linha Ruy Barbosa o antigo c excellente
habito de copiar ou, pelo menos, dc resumir,
com data. a resposta que dava ãs cartas que
recebia. 13 essa cópia ficava .iunta ã carta
respondida. De maneira que, compulsando o
archivo Ac. Ruy Barbosa, c possível seguir dc
muito perto todas ns grandes questões que.

r.inleal 1".

csrde»l Maitrin
nrechíi-

nclict, lii-pu deim de llcimes,
I nrléans.

Sa mfjino /ii*. o Sr. Ilerrint lia em i?
juiilão .In gabinete * re«r"«ln quc enviou Im

11 media ta mente « cada nm doi cardeaes,
que os ministros ¦pprovaraiu. l-'s*a resposti
ifiria:

dr
df

nç
approvou o projecto 'lc cxlincçno da enibal-
Mula junto ao Vaticano. D governo radical,
socialista, chefiado pelo Sr. IÇdounrd ller-
rii.i. vae assim pflr em execução uni dos
pontos do programma com que subiu ao
poder,

Não so ignora que as relações entre i
l'r.inça .- a ligreja de Roma estiveram ln-1
tcrròmpidas durante quasi vinte nnnos, a| "Sr. ««rneai. — FlMltes-iue » uunrs
partir da lei de separação. Foi o recente ga-| »«->ii;u.ilar a rommoçSo profunda qus j

¦ iiieie presidido nelo Se. Millerand que ai- claraçáo do governo ifrm provocado entre
•rii.leii ao voto dos calhollcos c icslaliclecon 1 Os calbollcos de França, n Uveites vn nem
a representação narional junto ;u> ViRario I recommendsr a minha jiiíii,,ío ns .iii-rn.i
de Chrlslo, nomeando embaixador em Roma ções qu* a f* religiosa * o patriotismo s-.ig-
ao senador Jonnnrt. personalidade do alto gerem sos Sr*, cnrdtr.es Ivauccze*.
destaque no mundo c.-itholico francea. Por] l'enho r"r absolutamente i>'-i •¦¦¦¦¦'•• ¦•'¦ '
¦¦•.ii ludo a Santa .S/; enviava monsenhor t>r-
rctll a Paris, ua qualidade de Núncio Após- .
lolico iunto ao governo dn Republica. Mas, constituir graves ameaças p.ira a j stiçu
logo no seu advento, r, gabinete soclollstn pata n liberdade. Rcspollamos pro
frnnccis encarou a questão sob o aspecto cnm ! te todas as convic ;». Nao tare •:

íarileal, ãdmftlir tiue «s uie.lidas
pelo meu goyertid possam, como

previstas
esrrcve.ls,

' ' ¦ "i "il

que sempre a consideraram òs socialistas.
•\s primeiras declarações do Sr. llorriot nuo
deixavam duvida a respeito, nâo obstante 08

permiltiremos quc »e
l.idn & lilirnl.iilf dos

cllc abordou — e snbe-so que foram todns '-..«minores ds desnpproyaçao que se erguiam
aqucllas que agitaram a opinião nos ultimo;; em roda. .
decennios. politicos, moraes ou econômicos. | ;. 27 de setembro os car.Ienes rraneuaa
Certamente que a parte poiitica do archivo dlr glam uni nrmçllo «o presidente do Con-
é a mais importante e curiosa. Não houve, I solho, que c lambem o ministro «I.i Nego-

O paJacète. da rua S., Clemente on tttZCasa de Run üarbosa"

a desde meio século, nenhum homem que se" 
tivesse salientado, embora pouco, na vida
poiitica nacional do qual não haja cartas nu
uivhivo dc Ruy Barbosa; Os velhos chefes
tios partidos politicos do Impcrio, os propo-
gàndislas da abolição r do regimen nclual,
os estadistas do Constituinte e dos prime'-
ros annos da Republicai os chefes dos nossos
cphemeros partidos republicanos e dos gru-j
pos que. momentaneamente dominaram ns
situações, políticos de todos os estalões e de |
Iodos'os listados, de todos ali lia ou uma cor-
tn do agradecimentos, por serviços prestados, j
ou de felicitações por um "gesto nobre, ou
uma consulta on um pedido. 13 junto rie j
todas r.llas lá está, integral ou resumida, ,-fl
resposta de l\uy Barbosa. . .

15' completamente impossível resumir!
numa impressão para jornal o quc é esse
archivo. Bastará dizer quo elle tem DO.OfiO
documentos, cujo simples iudiec. com tres

(Concluo na 2' pagina).

ins ISstrungciros. Era unia caita, concebida
nos seguintes termos:

saber, no constante afnn de peneirar todn a
verdade e toda a belleza das cousas, erra por
enlre esses livros como a indicar aos poste-
ros n linha recta fia vida, o ainnr dn Pátria,
o cumprimento do dever, o altruísmo c a
bondade — todas essas virtudes (pie elle cul-
timii c que fazem os j;randes homens c os
grandes povos. Ruy Barbosa ali vive a mos-
Irar nos que chegam que a intclllgencia ain-
da c sempre será a grande tluminadora dos
povos c. que, com o trabalho, ludo se pódc
alcançar.'rendo tido conbecimrnlo daquellas nego-
ciiições, c sabendo que as avaliações respecti-
vas, de. necordii com as exigências dn lei, ja
haviam sido feitas, quizeinos rever, ainda
uma vez, a Casa de P.uy Barbosa; emquanto
as mãos amigas dc sua familia guardam, cio-
sanienle, esse thesouro que, cni_ breve, será
entregue » guardo e á veneração do povo.
Tiniu ali eslá como dantes, talqunlmerite
ha dous aniiiis. Não se removeu um móvel,
nâr se mudou nni quadro. Os inoveis de uso
de r.uy Barbosa, o sen quarto de vestir, a
bibliollieca, com a secretária e a cadeira,
ludo ali está como o deixou o Mestre ao
subir para Petropolis, pela ullimn vez, em
fevereiro de W22. A bibliotheca 6 cuidada
eom nUençõcs especiaes como o era pelo
c,rhndc brasileiro.

Do, 38.000 volumes consta a
bibliotheca!

\ bibliotheca de. lluy Barbosa encontra-se
eathlogncia e em completa ordem. O catalogo
1 -,-,-,i quasi cinco mezes a lazer e consta
dc sele volumes de :i00 iiar.inns cada um. Os
livros; cm grandes armários de cahelln; cn-
vidraentios e. com obras de. tiillia. occupuin
ii - Salão Grande", o "(iabinetc Gòllíico", o
"Gabinete Bi-nueó", flous grandes quartos, um
corredor e um vão do escada, Os livros es-
lá" dispostos em duas e, ás vezes, em tres
fileiras, tendo Ruy Hnrbosa resolvido assim
ii problema da falta ile espaço.

lílcvaui-se ii 88.;001) volumes os livros re-
unidos pelo Mestre ! )•;. cousa rara, Iodos
elles eslão bem conservados o, na maior
parle, complelnmcuie novos, lluy Barbosa,
nunca os alivia por inteiro; lia-os cm angulo
recta e. mal acabava fio, iisal-ns. passava-lhes
uma carnurça no dorso antes de os repor uo
devido logar. lisse carinho conseguiu um
verdadeiro niilagi-e.: a maior parte dos seus
livros parecem ter saido tln officina do edt-
lor. Não ba um só livro bichado cm toda a
erande collecção. graças ao. cuidado com que
era tratado c posto Tora do convívio com os
outros o exemplar qiíe appareccssc frnn.clínf
clò, », immunisnção dos livros era obtida
polo uso da iiaplilalina em bolas, cspalhatlii
por todas as prateleiras c fio tratamento a
gazolina dos exemplares aconimclUdos pelo
bíèlfò.

obra, lilhograpliarla por iimercler, ornada
por Lemoine, impressa em lypos especial-
mente fundidos, com ns mais selcctns tintas
de impressão. A Marinha Brasileira; que-
rendo prestar uma homenagem especial a
Ruy Barbosa, offcrecen-lbe essa grande obra.
cm cujas primeiras paginas se alinham os
nomes dor, òffertanfcs, dos quaes o priineii-0
é o de Custódio de Mello e o sexto a do uimi-
rante Alexandrino fie Alencar. Os biblio-
philos consideram a Vida de. Christã de Tis-
snt o primor da arte typográphica moderna,
valendo, nctualmeiíte, mais dc 10.000 francos
cada volume. Que dizer desse exemplar ao
qual se atliluz o valor histórico de seu pos-
suidor c da época, do nome e da Intenção
histórica dns offertrintes ?

I.ailo a lado da 1'ido de Christo podemos
coIIòcõt a preciosa edição da Divina Come-
dia, de Danle. de Laiiilino, maravilhoso in-
ciinabulo que pertenceu a Salvador de Meu-
donça c quc por sua morte a sua distinetn
íamilia, cumprindo um desejo do seu extiu-
ilo chefe, offertou a Ruy Barbosa._ Poucos
exemplares ha no mundo dessa edição prin
ceps, cujo valor augmer
numero ile amadores de
on quasi únicos.

lia, ainda, a salientar as grandes cncyclo-
petlias geraes e especiaes, collecções de leis
de vários paizes, as Ordenações do Reino em
edição antiga e annotnda; as Pandectas Rei-
•ms' e. Pandectas Francezas, uma collecção,
valiosissima, sobre direito americano, prin-
cipnlmòntc constitucional e civil e grandes
collectnncns jiiridicus pátrias, italianas, bcl-
gas, nnglo-saxonins o francezas.

uo uti53n ciiicat» pnn-
nta ã proporção (In
le exemplares únicos

Vae normalisar-se a
situação na China

Renunciou o marechal Tsao-Kun
e a demissão do gabinete não

foi acceita
LONDRES, 25. fU. "?0 — Os jornaes des-

Ia capital publicam muitas colunmas de te-
legrãiiimas de diversas procedências sobre
os iicontecinrcutos da China, sendo essas in-
formações um tanto confusas. Entretanto, o
que so deprehende com clareza desse noti
eiario, é a possibilidade de que dentro -••

pouco fique restabelecida a unidade -
cm

poi iti-

Todas as artes e todas
seiencias

as

Vil-
as-

Difficilinente se. encontrará um departa-
nicnlo fl" sabei' luimnnò tjiic sé hão ache ali
representado: :i historia, n medicina a_ as-
iruriòiiiiii, a gcogrnpbin, :IS malbcrnãüciiSj
pura não falar senão dc alguns, li mais:
a religião, a inslriicção publica, a eco-
líomitr política e a liistoria pariamen-
lar com os "discursos" dos maiores ora-
dores de todos ns tempos. No capitulo Ne-
mortas diffieil será do encontrai' maior
íledade, salientaútlo-sc ns refereiilcs a
StVmptOS mililnres. ,

Cremos, porém, que a paTlc mais valiosa e
interessante da bibliollieca Ruy Barbosa e. a
sua collecção (lc clássicos, onde todos os
grandes mestres da língua se. representam,
nlcuns em primeiras edições ou edições i.i-
fissiinas, cnlre as qunes ãviilln a primeira
do 1'ràndo Anionio Vieira. _

N'n nãrlc propriamente literária nuo si
sabe qiíe mnis admirar: se o numero dos
¦-mudes csci-iiplores representados, se. o critç-
rio ii.-. seleeção. Releva notar que ns e.iilmi-
nancias do -pcrisamcnlo. nuo se nprescnlain
sósinhas, so não acompanhadas dos seus ínals
aúfotfisadbs comriicntadorcs e çxegetas. uo-

Mero Camões, Sbalicsuciu-c, Danle, liara m-

As preciosidades phüologicas
Merecem bem, como é de suppOr. destaque

especial as preciosidades philologicas dessa
liiiiliotbeca. Cullor emérito da lingüa, Ruy
Barbosa dedicava parte do tempo ao seu es-
tudo. A sua collecção tle clicciunnrios e glos-
snrios é enorme. Xão falando nós eslrangei-
ros, devém-se salientar: o diecionariò de Blu-
teau, quc vale mais dc um conto de réis, c
que está amioladu; o dc Moraes e as duas
primeiras edições fio de. Cândido de Fiquei-
redo. annptndos, do cima a baixo, em todas
as suas paginas. Só estes últimos têm um
valor inestimável.

Seria impossível enumerar todas as curió-
sidades o. preciosidades da bibliotheca Buy
Barbosa, Pela amostra acima póde-se fazer
uma idéa de outras egualmente valiosas.

0 valor da bibliotheca
'Depois de terminado o catalogo, * familia

encarregou os Drs. Delamarç São Paulo e
1 leitor Lima de avaliarem a bibliotheca para
ns fins do inventario. Confessaram os ava-
liadores a quasi impossibilidade em que sc
achavam dc fixar o valor desses 3S.000 vo-
lumes, iiccuiiniliidoa duranle 40 annos. Seria
necessário recorrer n bihliophilos, consulta;
estabelecimentos c autoridades estrangeiras,
.já que são nqui bem poucos aquellcs quo po-
fiem, de promploj dar opinião a respeito.
Cingii-iim-se, portanto, os avaliadores a uni
calculo' puramente material, qual o de cs-
limar que Piiiy Barbosa havia gasto Ires con-
los dc reis por mez, com a compra do livros,
ou sejam 1.-1I0 contos durante quarenta au-
nos. O calculo não 6 exnggcrudo se sc souber
que, só no Bio. comprava cllc vinle coutos
de livros por anno. Valorisando cm 10 "|*
esses livros, obtiveram 1.5S<1 contos. Ao que
sabemos, o Sr. Conslnucio Alves, que duran-
Io tres mezes avaliou, por incumbência do
governo, a bibliotheca; foi de parecer quc,
éín média, cada volume valia 40*. ou seja
um total ile 1.400 contos, considerado, ape-
nas, o valor material da bibliotheca.

V linnilia Ruy Barbosa recebeu, durante
esíe ullinto anno. numerosas consultas_ do
esirangeiro, inclusive da Orã-l3retahha; lista-
dos Unidos c Argentina, sobre se desejava
vender a bibliotheca ou, então, collecções o
livros cm separado. Houve mesmo, ao quc
soubemos, uma proposta fòriunl para a com-
pra, englobada, dn bibliotheca c prehivo, por
preço inuilo superior ao dc Iodas as avalia-
ç5es aqui leilas. Nenhíima pronoslii. porem,
foi lyimida cin consideração, visto que essas

»Í«|S©lf^Sl'S^ j
\'' :.Ú£fo7y'; ¦ :á¥^h: ¦

-—' ——J
(Icicral Feng Xttrig flsiang
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ea desse paiz- sob um só governo, A guerra,
segundo as noticias recebidas de variòs pon-
tos, está terminada, mediante declarações
I(irmãos do chefe de IJstatlo de 'Pcliin
ueral Fcug-Yu-Hsiang, c do elicfe da revo-
lução, general Cbang-'I'so-l.in.

lEspera-sc qno a próxima conferência Pan-
Chineza; cm que tomarão parte todos os
chefes politicos o militares da China, resol-
va definitivamente a questão da orgknisa-
ção ile um governo para lodo o paiz.

.1'HKIN, 25. (Havas). -— lim face ilo golpe
dc l-xilado do general Fçng^Yni-tlsiaiig, o
gnbineíe renunciou colk-cliviinicute. .

\\'AS'lllNC.'l'OX, 25 (U. P.)  Nos circii-
los diploinaticfis desta c;i])itnl é muilo com-
menlíida a noliein cln prisão dò IJr.rlWcilin-
.^toii Koo, ministro tias Relações lixteriore;.
do ulliino governo legal da China, noticiada
hontem. .„

O facto caumu profundo (lescontentaineii-
to pois o Dr. Koo gosa de grandes gy.mpa-
tbias nesta capital, onde elle representou o
seu paiz como ministro plcnipotenciario^ e
sc distinguira pela sua illustraçâo ephaw.ll-

'iPlÍKIN, 
25. (Havas) —• O marechal Tsao-

Kim enviou ao parlamento n «ua demissão
do cargo de presidente da Republica.

DíÉKINj 25, (llavas) — O general Fcng-Yu-
Msiang, qne dirigiu o golpe dc lislado du
noile de. anle-bonlem. recusou nceeilar a re-
iinncia dn gabiiiole Suu-1'ao-C.bi e baixou | homenagem
Ínstrucções aclcriülnántlo quc os ministros

no exercício de suas funeções,

"Sr. presidente do Conselho. - Não IgnO;
raes a eonnnocão profunda quc, aos .-atlio-
lico.s de França, causaram as passagens da
vossa declaração ministerial relativas ü suo-
pressão da embaixada franceza junto no
Vaticano, ã introducção das leis "làicas" na
Alsacia e na Lorcuà, e ã applicação estrlcta
das leis existentes ãs congregações religiosas.

Os cardeaes francezes, egualmente devota-
dos ã lOgrcja e á Franca, julgam dc seu dc-
ver submetter-vos, sobro o assumpto, alüii-
ruis considerações) cuja gravidade não vos
M-.ipar», e que intcxps.snm ao mesmo lempo

ã sun fé religiosa o ao seu patriotismo.
As medidas previstas pelo vosso gçvcrno;

Sr. prcsidenle do Conselho, constituem
ameaças graves para a juiz. interna, jmra a
justiça c _a liberdade, pnrn o interesse <!<>
paiz," para n .considerarão da França nos
olhos ilo estrangeiro. Pesariam em todas as

I suas conseqüências sobre a nossa vida na-
| cionnl, e não queremos acreditar qus um,dia
| sejam executadas. Nem o governo, nem ns

Câmaras hão de querer tomar a si tal res-
poiisnhilitlnde.

A guerra marrou uma approximaçno fc-
lis entre a ligreja e o F.stado; ella foi para
todos os francezes, nas penas e nos perigos
de uma provação trágica, eloqüente lição de
concórdia fraternal: resliliiin ã familia
franceza as nossas duas províncias perdidas,
coin a promessa formal e renovada de que
os seus direitos « as suas tradições seriam
respeitadas.

R' dò interesse do pai* manter esses re-
siiltados que foram npplatididos por todos
os bons francezes e por todos aquelles que
no exterior são os nossos amigos mnis sin-
ecros n mais desinteressados.

O reatamento das relações entre a Santa
Sé e o governo da Republica poa termo a for-
lu lindamente a uma situação dc que a Fran-
ça era a única a soffrer e de que. se aprovei-

I iam com habilidade as nações rivaes e ini-
niigas. A1 França deve ler o seu lognr em

I todn a parle. Foi um ctro outr'or.i isolnl-a
Ide um centro de ohseftÉção incomparavel.

Não pôde escapar ao vtÊSo patriotismo, Sr.
presidente do Conselho, que manter a nossa
embaixada no Vaticano é assegurar uni
apoio muito apreciável A política exlerior da
França e á expansão da sua influencia atra-
vés do mundo.

Por patriotismo tambem, peto respeito íi
palavra da França, por sympntHias A.s pro-
vincins rehavidas, póde-se. pensar mesni»
em pôr cm duvi4| direitos adquiridos, tra-
ilieõcs sagradas, a qne estão presas pelas fi-
liras mnis intimns de sua alma as populações
ila Alsacia e da Lorena V Tão altivas quanto
lieis, ellas estremeceram ao temor de uma
violação das promessas da mãe pátria.
Qiiem, pois, se lison.icaria de poder quebrar
a sua resistência, se sa tentasse dc impor-
lhes um regimen que de ante-mão ellas ti-
nliani repudiado e que os representantes da
França Unham promèttldo não lhes nppli-
enr V

Oppõem-se ás congregações religiosas, nós
ii sabemos, as leis existentes. São leis de ex-
cepção e, para o dizer francamente, leis (In
perseguição. Alas desde que ellas foram vo-
Ilidas, sobreveiu um facto novo: a guerra.
Religiosos e. religiosas, muitos voltados do
c.vilio, fizeram, cada um á sua medida, obra
de bons francezcs, nas trincheira:) c nos lios-
niiaes .dando o seu sangue e. o -sen devota-
incuto sob todas as fôrmas pela causa dr.
putrm em perigo,

lissas cousas náo devem ser esquecidas.
O reconhecimento o pede; a justiça e a equi-
ilude o reclamam; se a legalidade se oppõe,
não é coin razão; uma política sábia devo
proceder aos retoques exigidos pelo bom
eòinmum. O paiz precisa do todos os seus
filhos a trabalharem pela sua prosperidadji.
pela sua grandeza moral, pela sua radiação
cm meio dns oulros povos, por essa "maior
Fiança" que devia ser o ideal de todos os
liaiieezes.

Que desalento e que tristeza, se reycmos os
i dins lamentáveis em que a guerra sa fazia

enlre nós contra a-* congregações religiosas.
I obrigadas a dlssolvcr-so oii procurar abrigo

em terra estrangeira ! Esses dias não devem
iepelir-.se. .

A r> de setembro, cm Genebra, numa das
sessões da Lisa dns Nações, pronnnciastcs,
Sr. presidente; estas palavras: "Combater a
giièrrá sob Iodas as suas fôrmas, pregar a
união, pregar a liberdade, é o nosso pro-
granima."

listo programma é tambem o nosso. Após-
lulos da paz o da caridade, não conhecemos
o ódio. Não procuramos a guerra. So elln
nus fosse imposta.-Jtós n supportarlarrios com
pezar. mas não sem resistência, obrigados
iinr consciência u'-rcivindicnr para os calho-
licos, padres, religiosos e Heis, o direito de
viver em segurança uo respeito pratico tio sua
fé e gosò fie todas as liberdades legitimas.

Accciliic, Sr. presidente do Conselho, a
dá nossa alia Consideração."

uiiilaineii-
nem

fíÇ» qualquer iillrn-
culto», que devemos

garantir.
Sol« a nos.» í.lmiiiistmçJo, os funccloiui-

rios de iodas 85 ordens estão certos de -ine
podem praticar, sem o menor inconveniente I
iiarn elles, os crenças ile sua escolha, Se, em
qualquer ponto do território, o cxcrcicio da
religião eallinllcu tosse Inquietado, iulrrvi
rinmos sem hesitar e com energia pnra asse-
iiur.il-o. O respeito dc todas ns crenças, ii"
quadrei geral das leis, e o que chamamos *
liberdade, li', na iiossà opinião, n linlci'
principo em que sr podem fundar * par in-
terna e á fraternidade nacional,

Maf. decididos a proteger os direitos da
consciência Individual, temos o encargo dt
salvaguardar .>s direitos do listado. Ni"
acreditamos na necessidade de clistinguir "
espiritual e o temporal. Se. nós nos cohihi-
mns de intervir em tudo que toca á dire-
eeáo das consciências, não adihltlimos quc os
interesses externos ou internos do povo
trance/, sejam defendidos em nome de oulrn
autoridade, quc. a da soberania uaeiunal.

lista tliiiltrina. f[ue funda a iiideptiidenein
ilo listado, não é sóinenlc a dii Revolução
franceza; foi professada e praticada pei<>-
grandes ministros do anligo regimen. sobre-
tiidn, Rif-helicu e Ma/ariuo. lilla uão altiuge
nenhtím interesse legitimo, t. por exemplo, nó
lUicntc, é a França que deve proteger o ca-
tholicismo e não o catboliclsiuo qus deve
protegei' a França.

Do mesmo moilo. em relação aos nosso:
departauieiilos recobrados, achamos que.
aos próprios alsncionos e lnrenos ipie
regular directatncntc, com o poder
us" problemas láo numerosos que
ligação á mãe-pntria.

Vossa liininenrin pfrmittirá que lhe diga,
com todo o respeito que lenho pela sua pes-
sua e pela sua dignidade, quanto é desagrn-
davel quc agitações recentes, dc deplorável

si '/.ima-irli

cuia o "leader" >">-
lielisln Zln.ivieff.

Todos sc ciillofoin
ao lado ^ilo l;.ireigii
Otiicc no' veonsidçi ir

-fi carta do Sr. JCiuo-
vieff, que ilicilava us
.- miinunislas inglez-s
a iiiieiiiifii-.ireiii. eu-
Ire o.s operários, *
propaganda i-ouliu as
inslillilçõcs vigentes,
flagrante violação dò
Iratado anglo-Soi ieli.-
In lim visla ditiso. es-
péro.lll quc ,i>i .igçir.i *
iipiiílõu publica se pr i-
iiuiiciará conlra v pio-
jectn de eiiipreslliuo *
lln.si.i. ilerrp l n a-
d,, nas próximas ciei-
ções geiacs, os candi.-
(latos que lcv.-i:|i como;-
ponto de seu prcp
,)e semelhante opera-?ianima a realljação

can dc eredilo.
HiVDIlliS 2,"> IA. \ l O governo b

Inimico prutcslou priante a llrpublic-i
Sovlcls eiinliii .i piiipágiiiida subversiva
está sendo feita u i Inglaíerra iiltlmaincõti
e que •' esliiiiiilailii ilirectamcnte da Rn; ;in
ll giverno liriliiunieo pede provldeiifia
tner.iiieas c imiiieiliatiis paru que eesse h
propagunda.

I IINIIÜI-.S. 2.', Ií. P.) (I .S;' l','i,;. ovs! ¦
'•.''*'*'!(!'.-lll.* tln v*:i!!lt!MSX"lM i'uillMlf," 'i;il \'i\ *¦

nesta capital, refçrindo-sç á carta d o Si
/.unniell, dis-ie st;- elln uma grosseira fa
*-.íí'hyi;:*'m. ni•>s :i fotisa (pit* mais o r,u rpr
heude é que o Miuislerio ilas Heliiçòes Kxl

dos)
que

liiuv, dn liiglalerrn tivcsi
de ii nu-siiia pela imprens;
nn^sn opinião* iluii.i hora
cllc recebido.

MOSCOU. ^
IHI$ líilTllIoS ;'.'"i-..i relativa

da di
nt

pulilicidii
ciiusuHnr

depois

Lnler nacional
severo ein que

O.s jornaes
i- Sr Uanisáy

fl: l-.-i -
'.'t u.i.ir.-nlats'i i-ropagáudi
Ciiniiiiunisla.
¦. 5U'i r*cd|gidu l-sse
ue apoiam o Sul
Mac Doiinld pela

devido

Ia li-
ií-ív.-i
ao

,"ii.-..'

.un

cabe
central,

suscita n

inaniresliimcnlc iinsiil ao So- iel e
ipic n inthllo do chefe do gabinefe
llijsiii Dritiiunico não c outro que o
agradável o conquistar ns sympnlhins
iitnliMiiti inglez.

lintre os membros dirigenlés dii
couiniuuiíln riis^ii ii ii"!:i hi-ilmuiica c
fleriida üm iliieuineiit.i ii-rllantê, Cl Sr
lilierin. minislro ifis Relações Fxl
ju.epnra unia resposta tlns m.iis eiieri.
uiiiisii riu lirít.iiiiiicu.

rilira n
illilirin

diz. "lt
trabii-

ll." -.-!•
do ro-

polilica

UM nWLOMATA PORTUGUEZ
LICENCIADO

¦xemplo, tenham podido parecer aulorisa-
ilas por ccrtfis encorajamentos, que o gover-
no julgasse intoleráveis, se eollocado iu hy-
(loliicse (lã •concordata. Vossa Eminência
nilliiiltirn, eu o espero, que havia os mais
graves inconvenientes em tratar na praça
publica questões quo exigem paciência e me-
ditaçâo. A Alsacia não lem a rcceiar pelos
seus' cultos, lilla tem todo o interesse em
não appellar senão para o affecto que the
vota o governo. .

No que concerne ás congregações rellgm-
sas, Vossa Eminência não se espantará dç
que o governo defenda a lei, e a cila se ate-
nha. Os religiosos e religiosas que fizernni
seu devir durante a guerra, como os oulros
francezes, merecem como elles todas as ai-!
tenções. Não se fere de nenhum modo o seu '
-.lireito pessoal tio viver livremente no solo;
dii pátria. A lei não visa senão o facto fins
congregações não autorisndas. Se estiisjlou-
Minas nao concordam com as que \ossn
Eminência fez a honra de expôr-me, ellas si-
Inspiram do cuidado não menor de. paz In-
terna e liberdade.

O governo que presido reprova todas ns
fôrmas fia intolerância, ou pensa mesmo que
a palavra tolerância é uma palavra obsoleta,
quê parece conceder o que corresponde, na
realidade a um direito. Mas achamos que o
melhor meio de evitar os conflictos, que
-empre agitaram a nossa historia, c separar
com cuidado os direitos ímprescriptiveis dn
consciência e os direitos inalienáveis do Es-

I 
' 

Acceitae, Sr. cardeal, ns homenagens da
minha perfeita consideração. -- /•;. Ilcrrinl.

Vhi eslá explicada a noticia qut o lele
grripho acaba de nos transmitiu-. O governo
socialista sifíinna, de modo categórico, o
seu ponlo de vista c toma a resolução de o
pôr em pratica iihmediáta. K' de novo a
França » rompei' com a tradição que pro
curava reter-lhe. o espirito fio reforma, c
eomo o disse o seu Primeira aetual a filha
mais velha da egreja prefere guardar a pn-
iiinzia de fiüin da llevolução.

—— . m»i» ¦ 

A entrada dos Estados Unidos
para a Liga das Nações

COMO O PRESlbEiVTE COOLIDGE
SE MANIFESTA SOBRE AS TIE-
LACÓES DÉ SEI) PAIZ COM O

RESTO DO MUNDO
WASHINGTON, '-'i CU. 1'0 -- O presi-

tiente Coolidge, falando íicsLa capital a
respeito das relações internaeiónaes dos
listados Unidos, disse que o principal alli-
vio do povo americano assenta cm não pai-
t.iclpar na tntclla internacional na forma
que pretendem dar ás futuras relações des-
tn paiz com o reslo do inundo, aquellcs que
rêconímcndam a sua entrada na Liga dns
Nações.

i.is.noA,
tf íploniiily

á ('.usa

I. 1\
Alves \ ¦ :
llr S.imlr

iiibiucller-se

l ui iinecnciado
i, que ••
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As scetias deprimentes como « quc se
iproiiiizitla ne.sfj gravura, liem pünciis i

laiijsim» é
luz do di»,

datltis tlõ inundo assislciii
i.ipilul em quc sc regista

.^ ii 'sassswÉiiaririP i ,mJmmmmmT.. L^*^.

permaneçam
porquanto os respousaveis pela
cão não desejam dc modo nenhum
uisKi- os negócios públicos.

nova sil ua-
ilcsorgu-

lista caria estava assiguiida pelos seis car-
tleaes francezcs. ipio são os seguintes: car-
rienl Lueon, arcebispo de P.eims; rardcal
Andrlcusj arcebispo ile üurdeaus; taideal

¦mm»

Por emqunto, o Sr. Mac-Do-
nald nada dirá

•I.OXDlHi.S, 25. (Ui P.l — Coinmiiiiit-aiii
de Alieravon. Galles, que o primeiro minis-
tro Sr. JlaiiDonnld; negou-se a fazer qual-
quer coinmcnlariii a respeito do caso russo
nté ter tido mais amplas eonimiinieacóci
com a niinislcrio diia relações «lc,rku:cs,

ém qualquer puni o urbano, principal men-
lo nos bem freqüentados, Indivíduos per-
leitailierite capazes du se. entregareni uo tra-
balliúV se o quiierem, preferem, entretunlii,
como recurso mais suave, n mendicância,
ostensiva e impune, abusando ila protiigali-
dade carioca, tpie nem mesmo olha sc o
beneficiado c. tligno do seu. beneficio, IV-
los passeios afora, ás vezes com iutcrvuj-
los pequenos, homens novos ninda, por-
quo perderam um dos membros iuferiore¦;,
quando não simplesmente um pc. senlaiu-
se onde escolhem e estendem para dciintõ
nin par ile muletas e mais nina .perna ds
páo. deixando ao transito reslrictn sobra ua
largura tia calçada. Enlre uni e oulrn pi:-
ilinlc as vitrines do coinmcrcio não são vi-
silmliis, com prejuízo evidente dos iiegurius,
ao mesmo tempo que, na confusão, sc ul-
glieni se embaraça nos obstáculos assim es-
pãlhados no chão, logo uma china de desii-
foros cobre de insultos seja quem lòi. A
noite, com largas ferias no bolso, esses ex-
plórndores são vistos em pândegas c cs[i,--
luncas gaslaudo, jogando e bebendo. Alguns
são até desordeiros incorrlgiv.òis, bem o
saiie a poliein. Xinguem negará ao desuni-
pariidu o direito <le viver, mns alimentar
esse abuso, essn licenciosidadçi chega a ser

j uma tolenuiein f|uc se não explica, e que.
I subsiste por inolivos inconiprèlicnsiveis e
exiiuisiíòs. Todos os esforços contra essa
absurda pratica têm falhado. A persegui-

| ção quc se lhes move uão passa de um ili-i.
Vinte c quiUro lioras depois dc inliiiiãdos
a mudar du ponto, elles rciipparççem uns' mesmos logares, principalmcnl.- tias ruas
Gonçalves Dias, largo da Carioca, como i»
obtivessem "biibciis-coj-nus".....,.

?»m
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8abo*ie iuc o .Mlnl-i- ¦¦¦ da furada, w
¦tliiinlo 0 nppnrulhu uccemario, vao Inloie
* Hppllcnçfio du Imposto directo nobre a rc
iln. \o que parece» prevaleceria, como gui
tini thjtai flfoaei, ns naneeloi iiitorlbrei tio
tutiüos cniilrllitilnlei, ullni i'e r]le «*» o» lu-
jr«•, n-, excessos, u bem lilioi, do Iriihíilhn
fliiu"ni sujeitos im novo ônus, O imiiMi-n nilo
•itu> bom o iiui' vim a «er as Inillcacfioa ex-
ttrlnro.t. Tonwndo*ie nor norme n ijno io lu/
èm niiiros luiiües, pftiie-sr neorcitontnr nue,
•ntii* nó., pniiem ien níslgnatiia no Muni'
cipal. niitoinovcl cuilosu, com tbmiffeur far,
indo, pnlaeela em ilolnfogo, r.n l.eiui'. ii"
Leblnii, prédios por toda n fale, vlllegln-
llirai, etc,

r" aslonin, nue até «is ratcrtimciins do
KpngroMO repetem « nííirmar.lo de que o*
Hcns nilo pagam Impostos no nOJIO pai*, ou

fia 
os puiíiiiii iiiiuiu ridícula proporção. Nos

Mados tinidos o Imposto sobro a renda vou-
6litui' <> mnimurlal mais pndern.o dn receita

Íubllcn. 
l*iii tcl.-irniniiin desla manbfi. mau.

ado de Washington, nos adoanta «ine o mil-
llonario TtoctoMIor Junior bateu o record

Íe 
eoutrlbulnle, pagando ao Thcsouro

, _•.**.. (ID dollares de tributos, seguindo-se
•ntrr.s rlciço1: na seguinte medidas Ilenri
fjerd, 3,407.016; .lulio Pleiichmann
ÍQ7.fl8lj Allirrl ("irey. 473.064) !•'. Iloclicr,
C*r i, ;i. e outros e muitos, sendo uue nlé a
conhecida cstrella clnomíitograplilca, cujos
lorrisos enternecem as norsas platéas. perlo-
éleámonte, Alice fliady, panou 18 mil ilolla-
res também de impostos sobre rendas.

Estes exemplos são animadores, quando o
Ministério dn Fazenda nnnuncin o próximo
inicio da cobrança de contribuição nos ricos
in terra... Mas. aeontere nne o imposto so-
bre a renda, segundo os compêndios c sc-
(fundo n pratica, apparcec sempre para sub-
siiliiir os impostos do consumo. Kntre «As
dle surge pnriillelnmente e. mais do que Isto,
íi par de tributos por cédulas quo suo uma
f mesma coma. Os precedentes não mandam
erer ipic a applIeaçSo do imposto soliro ren-
iles. cujo Inicio vao demonstrar a sua pro-
«edencla» venha rrduzir ou ntlcnn.ir sequer,
«ln futuro, as taxas que pesam sobre «-urros-fe consumo quotidiano, encarecendo a vida.
J. é islo que sc devi; lamentar. Se assim
não acontecesse poderíamos diucr que Íamos
Qíitr.ir numa era nova c promissora.

ft,ia nào cogita daeiwii,.,

.imigrantes para a Austral..
STA" SATISF...TA COM A ..OLU.
CAÇÃO DE SEUS íiUBDITOS NO

iiKASil. ;; outi.os pai_.es
PRÓXIMOS

HOMA, 85 (!'. I'.' — iíiurevlslado o pre
Idcnto do Conselho is< .MinKIrus. Hr.'iiss.illni por iniiii Jornalista da Ansln,
li kobre ii omlgrnção Italiana naqucllu
vl/, declarou nuc, nté agora, n govornn li

nhn sido hriii MieeedIdo em encaminhar n
emigração pnra <> 1'r.isll. 1'rança, 'IVIiocò-
Slovniptln nViigo-Slnvia, que são palxei nini*
nroxlinos o accrascrnlun íjiu* estava ecrlo
¦li* que os listados Unidos, denlro om pou-

o, precisariam do .iiimIi , d.i ilido de obra
Ilaliana,

ft mães
brasileiras!

Propondo cpie o fiinccionamento do Con-
Itrcsso, nus prorogações, fosse gratuito, o
«rpulado carioca Sr. Adolpho Bergamini,
¦ubmcttcu a Caninra n uma experiência cx-
presolva. A celeuma que a proposta provo-
cou, ecos! Hn muito lempo não se viam at-
titudes tão severas. Entretanto, aquella pro-
posta obedece a uma inclinação geral, que
prevalece por Ioda a parte c qnc A nossa,
pois está dc manifesto nos esforço* despen-
didos ora cortar orçamentos. Ila bem pouco
tempo o Congresso chileno, que não percebe
nenhuma espécie de subsidio, tentou crcal-o
ei sc viu logo a braços com poderosas rcsls-
tencias do paiz; ainda a;;ora nm despacho
«le Lisboa nnnuncin que o governo vetou o
projecio do Congresso augmentando subsl-
efio; na França, se não sc reduziram taes
Bastos directamente, reduziu-fie o numero

de congressistas, ,-< despeito dns ficçôes elei-
? oraes. As tendências ahi eslão carneterisa-
•iats, por forma que u suggestão do repre-
«.enlaiití* carioca não era mais do que. um
effeilo dellns, fortalecida pela politica fi-
jiunceira adoptada ali c ,i,i manifesta nos
cortes de verbas em Iodos os orçamentos.

1) exame da marcha dos subsídios parla-
fncnlarcfi no lirasil conduz a meditações fa-
voraveis n um limite fixo. Até liem poucos
annos estipulado om 75*. diários o subsidio
ile senadores c deputados subiu a IOO?
•diários logo depois para uttingir a 1235 lia
duas legislaturas. Sominando-sc a isto uni
e'onlo dc reis de ajudo dc custo, que cada
congressista recebe no inicio dos trabalhos
parlamentares e lcvaiido-sc cm conta as
prorogações, que duram até dezembro, veri-
ijicn-se quu os gastos sobem a cifras que não
idevom permanecer intangíveis quando to-
si.-.s as verbas dansam. A celeuma provocada
jicla vaga idéa de reduzir as despesas neste
particular demonstrou a inutilidade de qual-
(fiu-r esforço nesGe sentido. Vae aqui regis-
.(ado o episódio para estudo du sinceridade
«ine anima os legisladores partidários de
-economias.

Com o projecto, que transfere ao governo¦stiiilista o apparelho complexo da valo-
Hsaçüò, ficaram assentados os termos do
nbasteciniento interno de café. Os poderes
administrativos reterão 5 °|0 do produclo
para o consumo, cstipulando-se ura preço
razoável por arroba, preço que permittiri
« venda em varejo á altura das bolsas po-
hres. Parece-nos que uma especificação de
qualidades, variando os preços no varejo,
seria um bom alvitre. As providencias não
cogitaram da hypotliesc. Em todo o caso,
Kubmettendo o café ús penas das requisições
e As exigências da lei que enfrenta os pbc-
nomenos da careslia, aquelle projecto fez
alguma cousa a mais e pôde servir ainda
de' base c ponto de pnrlida a leis duradou-
ias.

O café, por effeito da valorisação, che-
..ou ao preço espantoso dc 5_Í.2Ü0 u arroba.
Moido n õ5 o kilo, elle correspondo ao custo
•provocado -pela valorisação. Dados o avil-
lamento da moeda nacional e o consequen-
to excesso dc valor da moeda estrangeira,
principalmente do dollar, o maior compra-
«íor do café, nós estamos consumindo o
produeto nacional por preço maior do (pie
os consumidores estraugeiros: E 6 este phe-
nomeno que tem preoecupado a quantos es-
ilidam o problema da carestia. Valorisandoo
*afé c fundando feiras livres para comba-
ter os preços elevados, os poderes públicos
roalisam uni verdadeiro paradoxo. Agora
vamos esperar que a providencia sobre
Abastecimento daquelle produeto nos livre
do pó ,i 5$ o kilo...

Dirlglmo-nos sa «wnlioraB do lirasil, amon-
tiaslmas c carinhosas mama». Icmbrando-lhcs
que rão no Itinlto ver o film "Os heróea das
ruas" qoo o Proiírnmm.-i Matarazzo ali está
apresentando, dosito quinta-feira passada.
Iv' talvez a melhor par*ina que n cinema nos
tem proporcionado, na sua fanecão educado-
ra e moralista, a lata de um menino pela vl-
da qnc o destino, «m um do*» rcub imios ru-
prichos, arvora em cheio do família aos qua-
titrze nnnos do edade. I/Rrne vossos filho»,
mães brasileira*, a ver "Os beróes das ruas",
no Itlalto. O exemplo do pequeno Caluhan
pódc influir na formação dos boas senti-
mentos das creanças, e foi sem dnvlda com
r.vso objectivo quo a Warner Uros, a mais cs-
crapalosa produetora da actuaiidade, coicno-
minada "Os clássicos da tela", lho den vida
no panno branco.

Na matlnée Infantil de amanhã formam
o projrromma "Os heróes das runs" _ a. cs-
tupenda comedia "O Ilcportcr", dous actos
dc gargalhada, da Fo» Film. -fi»

Dl AI Tfí SABONETES E
IVl/lLf I \J PERFUMARIAS FINAS

FALLECIMENTO EM PORTUGAL
USI.UA, 'iíi (U. P.) — Falleceu no Por-

to o tenente Florido Pereira,
*-W'-l^X'^"I-<5~:'-H"»H"X'-í'*X>

iPENHORES?...
t Menor juro $ Maior offerta 1
? RÍIIÜIP AIIRPA 187' Rua 7 Setembro, 187*j-
.•.üüllir. flUllCH H, Avenida PaRROs, 11 t

IaHI seáa, W
jjjjft piae»...
Operava empregando-

se como domestica
Prosa., ;i onpcrtn tudo

c.onfeaaiH!
Pelas roupas cana q;ie vestiu e pcln dc

iradoza das lVl.;i'***<, quem vissa Uiiiiclln
iiillur du lindos olhos «/.nes não Julgaii-lii nina crciidn, Os cabtllp» coitado, a "Ia

iMjeRyy Barbosa

^~mr*"~ 
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•Jt.
PARA PASSEIO

Elegantíssimos ternos ou
costumes de flanella, palm
beaeh, palha de seda, brim
de linho, etc. Na — fíuana-
bara — R. Carioca, 54.— m»m

APEESENTE-SE PARA INOORPO-
RAÇÃO

A 1' Clrcumscripção está chamando o so»--
teado Abel Barradas de Oliveira para se in-
corporar, dc accordo coro o despacho do
Sr. ministro da Guerra, exarado no seu re-
querimcnlo dc 17 de setembro findo.

¦ -—¦

Or. Estellita Lins—Vias urinarlas (vene-
rens e cirúrgicas) Maios X. Labor. S. José 81.

Dr. Reynaldo de Aragão, clinica se-
iitiorüs. t. Carioca, 18. 1 Aa 3, 2", 4'« e 6".• .mmm
BR. WTí. JOSETTI. -Vias urinarlas --
Cirurgia ceral. 1ÍS de Maio. 36. 4 As 6. »_. 1009.-¦ mmm, *
-DR. J. MOTTA — com pratica hosp. Eu-
ropa. Pelle e syphilis. Assembléa 56, 4 As 6.

Dr. Alfredo Herculano — Vias urinarlas
—Rua Rosário 105, 1» and., das 2 ás 6. N. 3569.

Dl'. Heitor Aehilles — Tuberculose
Fncumothorax —¦ R. Carioca, 34, ás 3 h.

¦mmm-

Dr. Manoel de Abreu SÜ
pia profunda e intensiva (8 M A 200 kv.),
Eyàristò da Veiga, 20. C. 442.

¦ mmm ¦¦'

0 "Polo" enlre nos
A prova, de amanhã, no campo de

S. Christovão
rtcalisa-se amanhã, domingo, ás 3 lioras

da tarde, no campo de S. Christovão, o sc-
fiundo match de polo para disputa da rica
laça of.fcrecida por S. lix. o Sr. embaixa-
dor da Grã Bretanha. Noticiámos já quan-
to de tíhic e clcjíanle foi o -primeiro encon-
tro deste torneio c, certo, n reunião dc
amanhã terá o mesmo brilho c realce.

Entrarão cm luta as equipes do Estado-
Maior do l.xcrcito o a do Club Spotivo de
Equitnção c mais as duas equipes do 1" re-
gimcnlo de cavallaria (Triumpho c Herval).

_a_M_>„—-_. ¦> mf^f]i^_^mmr--»mmm-»m-,m-m.mi.mumM,, ,

NOMEAÇÕES NO D. N. DE SAVDE
PUBLICA

Foi nomeado secretario do Director Geral
do Departamento Nacional de Saude Publi-
«a o sub-secretario Dr. Rogério Coelho
sendo nomeado sub-secretario o inspector
Sanitário Or. Ocncsio Pitanga Filho, já
estando ambos cm exercícios dos seus car-
SOS.

Iltri livrn novn Elementos dc Pediatriaum nvro novo „ pclo prof_ m Birl(
trad. do Dr. Martinho da Rocha Junior
Livraria Leite Ribeiro c Livr. Alves — Hio I

IODO-HEPATOSE
DO IÍÍST. VITAL BRASIL

(Combinação de lodo eom colloides
bepaticos)

Indicação: Arterio csclerose ~ Esta-
dos rheuraaticos — Adenophatías — As-
thma — Lymphatismo — Syphilis —
Actynomycoses — Hocio simples o per-turbações da glândula thyroide.

Dose: Usar 2 vezes ao dia ás refeições
de 5 a 25 gottas cm 1|2 enlice dágua.
Depositários: F. Lins & Rosman, R. I

Pedro, 89 ~- Rio.

Muitas pessoas ignoram que no espaço de
2 horas os restos de comida, doces, etc, queficam nos interstícios dos dentes começam
a fermentar. Esta fermentação é que _ a
causa da carie dos dentes e do máo hálito.
Usando o dentifricio medicinal Odorans evi-
ta-so esta acção prejudicial. Bastam algu-mas gottas num copo dágua. Compra hojeniesmo nm vidro, pelo preço módico ilo3.000. Para auxiliar a limpeza dos dente3
use a pasta Odorans 2?5000. A' venda emtoda a parte. — _—___ .,.
0 Sr. De Valera foi deportado
para o Estado Livre da Irlanda

«LONDRES, 25. (U. P.) - A Agencia Cen-trai News recebeu um tclegramma da Bcl-fa dizendo que o chefe republicano De Va-lera foi deportado para o Estado Livre daIrlanda, sendo advertido que no caso devoltar ao Ulster será internado.

LOÇÃO INDIANA
TIRA MANCHAS, ESPINHAS E DA AL-

VÜRA A CUTIS.
Formula do Prof. Sarmento Barata, daFac. de Medicina de P. Alegre

J_______*»i9 Freitas C„ Rodolpho Hess

A manifestação ao coronel
Pio Dutra

S. S. CONTINUA IMPEDIDO DE
RECEBEL-A

O ,Sr. coronel Pio Dutra communicou aos
promotores da manifestação que lhe está
preparada não ter cessado ainda seu impe-
diniento para reccbel-a pois continua com
pessoa de sua familia merecendo cuidados
médicos. Logo porém, que o restabeleci-
mento se verifique, aquelle chefe políticoavisará a commissãò executiva de home-
Ungem que se rcalisará na Ilha do Gover-nador, para commemorar os serviços e be-
neficios prestados a cssa progressista loca-lidade pelo coronel Pio Dutra.—i mmm 

D0^AS Dr. A. Ourique Machado
OLHOS Trav. S. Francisco 9. T. C. 509,

Assistente dn Santa Casa do Rio de Ja-
nciro, ex-adjunto das clinicas don pro-
fessores: J. Álcller e M. Sachs, de Vienna,
E. Kriickman c Silcx, de Berlim.

Exames do olhos pela Hotfreilicht c
|com a lâmpada de fenda de Gullstrand.I>«___-'-s_-______a__^^

ELEVADOS OS DEPÓSITOS PARTI-
CVLARES NAS CAIXAS POS-

TAES ITALIANAS

Ambrosia, Regina ou Adetla Mntlos
ffarçonnc", as saias curtos c os lábios carmt-
nados, ella, saltitantc c. graciosa, npparccia
nas residências du Tijucu á procura il«
emprego, lí. quando so admiravam de vcl-u
assim (no bem vestida c perfumada, que-
rondo trabalhar para Slistcntnr-se, u clc-
ganto crentura, dizia num sorriso;

1*0! Gente elegante não pôde traba-
llmr?...

Assim, a loura creadlnha, que usa tres
nomes, percorreu não poucas casas do pitto-
vesco bairro, ncllas pcrmauccciido ate que
um dia, tintada a falta de qualquer objc-
cto, a ioira domestica dcsapparcciai Dessò
modo, agia Ambrosiha, Regina ou Adcliu.
como quer que se a chame.

Um dia a delegacia do 17° districto rc-
cebeu duas queixas dc furto ao mesmo
tempo: uma contra uma mulher dc nome
Ambrosina Mattos c outra eonlra Regina
Mattos, não sabendo a policia, entretanto,
ser a mesma pessoa loira e bonito creudi-
nha.

Desenvolvendo as suas pesquizas, o invés-
tigador Macario veiu a ler conhecimento dc
que Adclifl estava honiisiada na rua Valpa-
raiso. Ahi foi procural-a.—• A Regina está? perguntou á própria,
que não conhecia, lá chegando..

—¦ Não.
15 Ambrosina?

Também não.
Mas a Adclia está, não 6 verdade?

Sorriu a joven, procurando desvanecer a
autoridade, lamentando que ella fosso victi-
ma de um equivoco, quando surgiu uma
oulra mulher, chamando-a:

Regina! O' Regina 1
Ella estremeceu. Ás faces lividas, abai-

sou o olhar, traindo-sc assim.
Presa, Ambrosina foi levada á delegacia

ahi confessando ao cabo de repetidos intor-
rogatórios os sens delidos. Nn confissão
declarou que o cordão e a medalha de ou-
ro que furtara da residência de 1). Maria
Mcira, í rua Conde de llomfim, 389, assim
como o collar subtraído da rua ,Ios6 Hyggi-
no 194, da casa do Dr. Raymundo Rega,
estavam empenhados num estabelecimento
da rua Luiz de Camões. Apprchéndldas as
jóias, que vaiem cerca de 1:000*i, passaram
ás mãos dos seus donos e o. elegante dos
tres nomes, coin o seu vestido de seda,
olhos azues e cabello cortado, sob tremen-
da chuva do protestos, foi recolhida ao xa-
drez.

i ¦¦«»._• ¦¦ ¦ ' ' —
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Um pleito eleitoral entre estu-
dantes

Segunda-feira começará em todas as series
médicas da Universidade a eleição da novn
directoria do Centro Francisco de Castro, que
vem tendo nci-ão de destaque nas conquistas
acadêmicas nacionaes.

Dr. Rufino Motta, especialista
c descobridor do especifico.
Rua S. José 38. Rio.

Cuidado cem os olhos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não se deve comprar óculos ou pince-
ucz sem primeiro fazei* examinar a vista. O
único estabelecimento que possue um gabi-
nele medico òculista para esse fim, sem
nada cobrar, é A Óptica, rua da Quitanda,
esquina da rua Buenos Aires.

mmt~' «—,"0 SPORT"
E' um numero muito interessante, aliás

como todos os anteriores, esse do "O
Sport", que circula hoje. Nesse está relata-
do com muitas minúcias todo o movimento
sporlivo da actuaiidade, não só dcsln capi-
tal como do estrangeiro.

l.U I-tZ A RARBA ESTA MANHÃ COM
UMA GILLETTE, .13 VOCÊ'?

Templo de saber e de
rivismo que, em breve,
será entregue ao culto

e á guarda da Nação
!.(• ,'.8.000 volumes consta

;> bibliotheca o do 20.000
(.(.(.'.nucntor. o n.vliivo !

(OonoluBÜo clíi 1* pagina)
• mi qniilrn linlin*. explicativas paia cada um.
liará quatro ou cinco volumes. Salientemos.
apenas, onlro iiuiin o tílo variada rlniicwi, "
projecio dn CoiulUniçfln iln llepublica, cserl-
pio, da primeira á ultima palavra, pilo con-
«olheiro Ruy Harboso, com *'.s ns»lgnnliim«
iiiititiíraplins di* Iodos os inombros dn goyorno
provisório. Mundo, ninda, a esse período dn
noa.n hislnrin, vimos Ioda ••> documontaçao
relativa ás ijuostflcs soliro llnneos dc Ismls-
;,',,,. Iiniioslo em ouro, aoparaçfio dn l-.greja
do Estado, regale do pnpel-mocdn, couyer-
san dc apólices, crcaciio do Tribunal do Çon-
I;,-;. j,.| Terrena, fusão dns Roncos dp lirasil

itcpubliea, eorrcspondoiicln com us -fta-joes
o Branll im oslrnngclro sobro ns dollhcra-

¦ nes do governo provisório o todos cs aclos
(.C-.IC. Tambcin Ojclslo .entre ínuilns niilogrn-
phos preciosos, o da Carla dc D. Pedro II
respondendo á mensagem em que o governo
provisório o inlitimii a partir para o estran-
èclro. .

\'lmo.; ninda, ndmlravelmente catalogados
e conservados, documentos nriginaes o pivcio-
sos sobre a Abolição, a revolução de 1898, o
exílio de Uuv Barbosa em Londres, o caso
Drevfus, a cnmpnnbn, cm 1895, pela nmnlstin
aos"revoltosos de 189.1; n chamada "conspi-
ração moii.itchisl.i". dc lfi!>ft. cm (|uo o sena-
('or bahiano dofcndcil Andrade Figueira; a
nuoslitòvdo Acre e o Tratado de 1'elropnlis;
n Conferência da Haya, cm l!)ii7; a campa-
nha dn Código Civil; a campanha civilista,
a niis-ãn á Argentina c a campanha na Bahia
rm 1010-20. , .

Por ineiimboncln dn governo, o nrrhlvo de
Ruv Barbosa foi avaliado pelo dlreclor da
Hibliothcca Nacional, Dr. Mario Rehring, que
procedou a trabalho rigoroso e demnrado.
Foram catalogados 20.000 documentos dignos
de nrcblvnmonlo, entre os quaes - se contam
muitos, talvez melado, dc valor inestimável.
Hasta dizer-se que com clles se poderá vc-
constituir, perfeitamente documentada, toda
a historia politica do Brasil nos últimos 35
annos.

A Ilibliotlicca Nacional costuma pagar 155
pelos documentos históricos que lhe vão ven-
der. E' devido a esse preço irrisório, certa-
mente, quo as collecçôes da Bibliotheca pou-
co aiigmcntam. Pois, segundo a tabeliã da
Hibliothcca, o arehivo dc Ruy Barbosa ainda
vale 300 contos de ríis.

Como vae ser a Casa de Ruy
Barbosa

Segundo n lei approvada pclo Congresso,
o governo poderá adquirir o palaccte da run
S Clemente, os moveis, objectos dc arte, ln-
biiotbeca e arehivo, afim de constituir com
esse conjunto o museu ou, melhor, n Casa dc
Ruv Barbosa.

O palaccte está edificado cm terreno que
mede 47 metros c meio de largo sobre 1711
metros de fundos, dando estes para a rua da
Assumpção. O seu valor, com o terreno, se-
irando o Dc. Armando do Carvalho, enge-
hhciro-chelc das obras do Ministério da .lus-
tira que o avaliou com o perito do governo,
é do 1.000:000.000.

Os moveis c objectos de arte, apreciados
pelo Dr. Dutra da Fonseca, director do Pn-
trimonio, e Dr. Armando de Carvalho, fo-
ram avaliados cm 215 contos de reis.

Os direitos autoraes foram nvaliados pelo
Dr. Ciccro Peregrino cm 200 contos de réis.

Caso seja utilísada, cm toda a sua e.vten-
são, n lei votada pclo Congresso, a Casa de
Ruv Barbosa ficará, pois, constituída cm uni
verdadeiro museu, devendo ser conservada
intacta, com os moveis, objectos de arte, li-
vros e documentos que pertenceram ao gran-
de brasileiro.

m. muni in i I "

INTE. DEiVAE-SK Dl/tiu/tm.
PARIS A RIMES. EM

24 H0RA8!
O novo serviço aerco no-
<(nino éiiii-o a eapilal frim-

coza c Slcasshiirfto
PAUIS, t.eleiiibrn .lí. P.) *- A viagem de

Pnris a liii-iiri.t em .ini. e quatro horns *•
agora possível, ilovldo uo novo serviço noroo
iiu.liiriin entro cila eapilal o Strasburao. 

'*•

aeroplanos partirão dc Paris A melu-imlto
d ohogiiriio ii Hlrasbnrgii do niiinhã cedo i
durànto O din será feito o vôo entre o cl*
dade c Belgrado, .i,* Vloiina o lludapo«.
Desde ha algum lomno cxlstu um .lorv.iço
noroo iioctiiruu onlra Belgrado c IlucnroU,
partindo ns aeroplnnos á tardo e. chegando ,i
mcln-nolte,

Amplos plnnns lim sido poslOS cm e*.c-
cticfio, ntim di* gnraullr n segurança dessas
viagens pcln Coinpiiiilitn 1'rnnco-Humolca de
Aviação. O svslciii.l de torros de signaes, <ul-
optado iluronto a guerra, foi restabelecido
enlre esta cidade e Strasbui';. >, aislm como
ns torres que Irradiam signaes Morso, quo^o
nchnm inslnllndas á distancia do Irlntn kl?
lomelros. líssus torres lèm um liolopbolo
(pie lllltllllna grande espaço de terreno, afim
do pcrmilllr nlerrlssngcin, iiicdliinlo um si-
gnal du piloto, no caso cm que o seu motor
esteja dcsarraújadò o deseje descer. A todo
momento, o pilota poderá ver um signal o
ícmprc eslarii no mnxlino a qulnxo hilomc-
tros de um ponto seguin de lítcrrlsangem.^

Além disso, são empregados aeroplanos dc
Ires motores. O que, de faclo. elimina O PC-
ligo dc perdor o motor, O serviço é muito
útil para os viajantes que dispõem de pouco
lempo e acedera u entrega dn correspondeu-
rin. A companhia espera brevemente CSton-
der os serviços a Constantinopln.

FLOX PARA I.AVAR SEDAS. LÃS
E TECIDOS FINOS

¦ -IM» «

Salão de chá e Roof-Garden da
"A Capital"

Todas ás tardes de 4 1|2 ás
6 1|2, chá-dansante. De 6 ás
8, apperitivo dansante. HOJE:
soirée dansante de 9 a 1.

OBSERVAÇÃO
do um caso clinico de myeiite aguda
palustre curado com injeeções de

PAlUDJtW
pelo Dr. Otto Marques de Freitas
Sra. 11. I»., com trinta e dous annos, mo-

rena, casada, natural dente Estado e resi-
I dente nesta cidade, ile compleição franzina,

nuiH aspecto saudável, sem antecedentes pes-
soaes on hcrcdilnrioR carecedores de men-
Cão — cm 2 do abril ultimo, ap,iís lb.ein.
passeio matinal c não tendo denotado a me-
nor perturbação, anterior, fni subitamente to-
in.ula dc violento calefrio, seguido dc dores
fulgurantes e ininterruptas ao longo do ra-
eliis, propagam!o-so rom n mesma intensl-
dade aos membros inferiores.

Attendendo com n urgência que os sof-
I frlincntos dn doente requeriam, logo no exa-

mn inicial, deparou-sc-me o quadro clinico
de niyelito aguda, cuia gênese não me fni
difficil estabelecer clinicamente, polo que,
iidãociedos ao calefrio do inicin, ._(¦ achavam:
h.vperthermla, nceusando o themiomctro »

1 temperatura do 40'' na região nxillar; espie-
nalgia o, como consequenciu de tudo, ansíeda-
dc irreprimível. Firmei, pois. o diagnostico
clinico de myclito aguda palustre, iniciando

, o tratamento com uma injecção de "Scdol"
! (1 e. c.), a qual no fim de cinco minutos,

produzia o resultado desejado. Como reappa-
rccesRcm as dores, administrei nova injecção
do "Sedol", associnda alce. de óleo eam-
jiltnrndo o logo seguida de uma injecção de

I PALUDAN. Dez minutos após, as dores ce
; abrandaram inclusive as dores nos hypoclion-
, drios; menos intensa tornara-so a ansiedade
I •>, ao findar ns duas horas quo se seguiram
i á administração do PALUDAN, caia a tempe-
| ratura a ,18°, normalisando-se algumas ho-
¦ ras mais tarde. A noite toda passou a docn-' te calma o somnolenta.
I Na manhã seguinte, continuando a doente'¦ cm estado satisfactorio, npplie,uci nova in-! jecção de PALUDAN. Ao approximar-so, po-

rém, das 13 horas, rcappareceram os ante-
riores fcymptomas sem o caracter intensivo
da véspera. Terceira injecção de PALUDAN'
nppliquci na doente o a temperatura, quenão foi alem dos .18°, normaüsou-so ás vinte
horas, persistindo, porém, ligeira dor na rc-
gião sacrococcygiana, que veiu a ceder, fi-
nalmente, após a quarta o ultima injecção
dc PALUDAN, applicada nn manhã seguinte,
momento em que fui encontrar a doente do
pé, sentindo apenas ligeira hypotonia doa
músculos posteriores das pernas, oceasionan-
do marcha relativamente difficultoea.

Com a medicação neurotonicu, ncha-so a
doente ncliialmcnte e oito dias após o sur-
to paludico, qm seu estado hygico anterior.

10VAS I: GRAVES ACCUSMW*
DO SI.NAD0R LA F0LLETCE

AOS RnjHJBLICANOS^

Demincla«os, perante a Comini*.
são de Invcstigaçí-cs, de cor*

riipçá» eleitoral
WASHINGTON*. 93 (A. A.) p," \n_U»

l i i.iiiieiie, candldalo liiileponuanta do f.r_
Udo Doinocrallco, b «iuc com Rranilo wccm.
so, mui cmprcliondciidq u favor dn -ua r_a.
dliliili.ri. á prosldçnoln iln Hep" ••'" ¦'•"""

lou novos ncíUiaçOoa contra o .'-rticto itepu*
bllonno, aceusaudo-o, jicranto n büii»iiii..«o at
Invoslluncocs, de corruiicnoolellarai.

Spre_e.lland.i ,. seu libelo aceUMlorlo, «
senador I.a l'ollollc, poi á dlsposlollo daquel-
Ia commlssílo JulKodora, vários doetmienloi

irohalorlos das suns acema-jCc».

0« I 

leiloeiro, avi.a u,,\Azeredo »ST*\s
pro i venda, cm seu osrrlptnrlo, —• ltm.uio,
70 — piedlos o terrenos, 

'lelephnne N'or»
Io 3501. ¦ mm* «¦ —

CâSÜ. COLOMBO
onde se vestem todas
as creanças do Brasil."^S^^/í-^/"

m BENEFICIO DA MATRIZ DE
SANTA THEREZA

0 próximo concerto do Instiliilo
dc Musica

Das festas elegantes marcadas para n pri
ximn semana, avulla, sem duvida, n reunia,
social c musical da quarta-feira, 2!) do cor<
rente, no salão nobre do Instituto Nacloni i
de Musica, em beneficio da matriz dc Sam •
Thereza dc .Icsns, de ([ue 6 viRnrio o illusti -
do Itcv. pedro J. Nabuco, o suas obras paro-
chinês. Nesta festa de arte, cujo programma
organisndo alcançará grande brilho, tomarão
parte os pianistas I.yla Tavares dosctti. Ãy-
res de Andrade e Maria de Lourdes Torrei ¦
o violinista OMo Nogueira o o tenor Jorge
JaymOí Os bilhetes para o concerto estão ú
venda na casa Mozart o no dia nn portar;.,
do Insliluto a 8.', 4? c 2-.0Ü0.

Dados os nomes artísticos (pie compõem
o progranima e o fim altruistico da cleganto
festa, que está despertando vivo interesse lia

| nossa sociedade, póde-sc, desde já, assegurar¦ o pleno exito da noite dc quarta-feira pro-
xiina.
"7AMI1R1 A SABONETE FINO. PRO
/./inUDl/l ducto MALTO

"A fantasia na vida moderna"
Para a numerosa assistência qne hontem

A tarde ouviu, no salão do Instituto de Mu-
sicn, a conferência da Sra. Maria Eugenia
Celso, ficou ccrtatncute a lembrança de um
(prazer ineffavel. A palavra encantadora
da -poetisa animou o publico durante uma
Jiora, a discorrer sobro um thema que era
um convite ao devaneio e que o seu pensa-
mento ,fez vivo, commovido e 'bello.

A Sra. Maria Eugenia recitou numerooss
versos de um livro que tem prestes a appa-
-recer. Foi reflectida a escolha das peças
que deu aos seus ouvintes — e todas deixa-
ram a sua resonancia nas almas que deli-
ciaram o eoninioveram. Era bem a voz dn
mais gentil das nossas flíusas, dá-mais fe-
minina, mais delicada e mais sensível.

A conferência da Sra. Maria Eugenia ap-
parecerá em uma "plaquette", a ser ven-
dido em beneficio da Pro-AIntre. Será, en-
tão, para um "publico maior o prazer do ler
as paginas excellentes hontem ouvidas no
salão do Instituto de Musica.

-í 'a-stia_*» ¦-

HiGUARDA=MOVEIS"
(Sob o patrocínio do indu3t.ini I.c.iiiJro Martins)

Chamados : Ourives». 41. T. N. 1500
-I ^1*
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PARA EMBELLEZAU A CUTIS? _

| Creme e Leite de Cera Purificado I
| (Purified Wax Cream nnd Milk) 1

Tosse? Broiichitc?
O tônico dos pulmões

¦ motm»

DR. ARTHUR PAULO„DA COSTA— Doenças do Senhoras — Partos — Cons.:
Praça Gonçalves Dias 11 — 2 ás i. R.: Av.
Ligação, 183. Teleph. B. M. •1159.

mm
Desenvolvem I se as operações

..espanholas em Marrocos
MADRID, 25 (U. P.) — Noticias recebidas

de Marrocos dizem que na zona oriental, as
posições dc Sentirá; Izan c Lasen soffreram
violcntissimo tiroteio.

Na zona occldental a columua do general
Bèrcngucr ihstallou um posto avançado na
estrada de Alínalau,

A columua do general Gongora fortificou
os postos recentemente oecupados.

..Ao escrever a presenfo observação clinica
com a simplicidade que lhe imprimi, tire
em vista súmente relatar uma fôrma clinica
do paludismo, do aspect» raro entre nós, npe-
zar de ser a zona conc-iderad.-i paludosa c
onde a optimai actuação da medicação es-
pecifica, sob a fôrma de PALUDAN, surpre-
hendeu-nos pela sun rapidez de acção e mui-
ta segurança, dispcn.s.indo-nos um prévio exa-
mo hetnatologico, para confirmação do dia-
gnnstico estabelecido.

Cannavielrns, Ú de abril do 1911.
O PALUDAN c um medicamento chlmio-

therapico ideal contra o paludismo e conta
com milhares de suecessos nas zonas malc-
rigenas. Prcconisa-sc cm inj»/;»;õcs íntra-
venosas o intra-miiscularcs diárias.

Esse medicamento, que foi apnrovado pelaDirectoria Geral de Saude Publica, sob nu.
mero 501, é preparado pclo Laboratório Pau-
lista de Biologia e encontrado sempre de
recente fabricação no Rio de Janeiro, cm to-
das as boas pharmacias o drogarias e com
o representante, Sr. Pedro Alberto Cantclli,
rua 7 de Setembro, 170, nuc fornecerá qual-quer Informação pelo teiephone: 077 Cen-
trai. Ta
"Beira Mar?' ~~

Está niagnifico e surprcliondetile o nume-
ro de anniversario, qne circulará amanhã,
dn conlhecidu revista lllustrodn "Beira-
Mar". Nessa esplendida edição, primorosa-mente composta, encontra-se farta c agra-
davcl collaboração literária ao pai- de uma
vasta c interessante reportagem pliòtográ-
plilcn, flagrantes da vida cm nossas -praias
do banho.

. ^*i» -»

Cogita-se de estabelecer uma
corrente immigratoria po-

laça para o Brasil
WASHINGTON, 25 (U. P.) — O Minis..-

rio do Cominercio foi informado de que o
governo polaco está estudando as condições
econômicas do sul do Brasil, afim de cn-
viar para lá a emigração polaca, especial-
mente para os estados de São Paulo, Paraná
o Santa Catharina.

mtm-
Tosse porque quer! 0 Contratosse

é de effeito sensacional!
¦ mmm» ¦ ¦

Quando ..... homem não quer
pagar um absurdo por uma
roupa dc cásemira, brim ou
qualquer tecido para verão.
procura 

"A Capital" que tem a
maior e a melhor secção de
alfaiataria e roupas feitas para

homem.

~- ¦ t~mmt*  
Homenagem á memória do so-

nador Bias Fortes
BARBÀCBNA (Minas), 25 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Comincmorando a pas-sngem do anui versa ri o natalieio do extineto
senador Bias Portes, foi rosada, hoje, na
egreja matriz local, uma solemne missa. To-,
das as repartições publicas e __t.ibel_uii.ieii-
tos de ensino da cidade sc fizeram repre-senlar na cerimonia, quo tevo mais a assis-tencia de grande numero de pessoas gradas.Depois da celebração do officio religioso,houve uma roihnriii ao cemitério da fiouMorte, onde junto ao ínnusoléo do saudosobarbacenense, o professor José Conoesso p?.-*feriu uma apreciada oração sobre n persona-lidade do estadista brasileiro morto. Nnoobstante o máo tempo que fazia, considera-vel foi lambem o numero dc pessoas de nos»sa sociedade que participou dessa homens-
gem póstuma.

Dr. Francisco Limongi, moléstias das
senhoras c partos, rua S. José Ifi, de 1 ás !).
Phoiie. Ç. 08. Laranjeiras 192. B. M. S..2."" • " '' i --arpr i

jH-f^írs^
Prisão delVentre

Silva Araújo

PllIUlSfflBH#
ROMA, 25 (U. P. — Os depósitos parti- _ _!"!_!_

ularcs nas Caixas Postaes Kconomicas e não façam suas
ios bancos no fim de agosto ultimo, ele- 1 novidades c os preços da CASA OCTAVIO,fio negarem 

'os""patrões 
a" aügineuLar-líiee'os

vavam-so a ..5o0.000.000 de liras. ........... .... ¦•..,.
compras sem verifica rém as

rua Ourives, OO. Tclcphouç Nortc.,.iüai),

1.4.000 MINEIROS FASCISTAS EM
GREVE

'ROMA, 25. (U. P.) — Comantinicnm de
Cagliari, terem-se declarado cm greve qua-
torze mil trabalhadores fascistas das minas
de mercúrio, na bacia dc Iglcsiás, devido a

Sím !!
Reguiador Gesteira « o
Remédio oV Confiança para tratar
Inflamação do Ut. ro.Catarro do Ute-
ro. Desarranjos da Menstruação, Ane*
mia, Palidez, Amarclidão c Desarran*
jos Nervosos causados pelas Moléstias
do Utero, Hemorragias, Dores cColicas
do Utero e Ovarios, Ameaças de Abor-
to e HemorroiiSas causadas pelo
Peso do Utero Inflamado I

use Regulador Gesteira!

ASTHMA ? - KRAEMINA
. O que attesta o Prof. Dr. Nasciment»Curgel :"Tenho empregado na minha clinica pi"*-
aE™S.'-.C0_? bom "sultado, cm osos dt*SnTSíÀ;,-,YEBA c c"* ESTADOS ASTHM.l-HIOKMES o preparado "Kraemin*".

tm alguns casos, se clle determinou gr»_ides mcihoras dos, accessos, em ontro» foium bom auxiliar dc indicação adreno hyp«^phiHaria."
Rio, 18—9—1924.
(À) Pr. Nascimento Gnrgol. 15»

¦ •'•— i.

A França vae reconhecer, ín^
condicionalmente, o gover*'

no dos Soviets ¦'
„Ji;.PJS'(-2? <y-.p*> - O "Petíl sem
?'?L'ii'*ot,>c"V„ho'le' "I"-» ° Presidenta ílConselho do Ministros, Sr. Herriot, d«eldit|reconhecer o governo da União das Repta.blieas do Sovict da Rússia, incondiciocatamente, entrando depois era negoeiaçôw -firespeito das dividas do regimen Imperial»

•mmm

AS CONFERÊNCIAS NO HOSPITAL
DOS LÁZAROS

Realisa-se amanhã, n li» conferência or-
fianisada parn consolar os lázaros deveu-do falar a Sra. Francisca Bastos Cordeiro,
que será apresentada ao auditório pelo co-roíicl Justininiio de Figueiredo' Ílocha se-cretarlo do Hospital. A conferência 'será
presidida pclo provedor, Sr. Albino de SilCoelho, devendo assistil-a os offieiaes gra-duados, jubllados c membros da mesa e daadmiuislraçito do Hospital,

PETRÓLEO HAYA r^JHT?caspa e queda do cabello. . 
™

Manteiga "Tudv" v- Exl » V.w&
n»i-- i -. ^"rmenton? Puro CrisubÚnico deposito : Ouvidor, 52."¦*** ' 

<l> i i m*Fechados os clubs de jogo, em
Lisboa ^

USROA, 35 ,(ü. P.) - A polteta muiifechar os cluhs desta capital, sfla *.Pí-mir o jogo», ™
' '*¦.

ll

-.'__S*_.-_.i.. __:* _..
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A CASA
essa -asa.

_ Ruy Barbosa

»»

¦_)i /"w /7-' 
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«Í___5i-W^I-TIMf_ IMfO?\MAÇOE5 
"

C^^KAPi&flS & MINUCIOSAS
REPORTAGEM H
NOITE"

il REPRESENTAÇÃO DA
FRANÇA NO BRASIL

Awsg \i* li
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A GAMARA FM SESSÃO

Uiii novo stMTciin-io (Iíi cm-
baixada <• íi aposentado-

ria ilo cônsul mi
S. 1'anlo

PAUIS, Sft (llnviia,) . o icrcclrii vccrcln
rio dn Jcgnciln da* |'ra'n>;n cm Santiago du
..lille, Sr. llo|i|ienol. !ni nomeado primeira»acçrclnilo da . iiiIuímiiIi .,,, II,, ,|r |,,.
ICIIU,

1'AIUS, 3« ílliiuiv) - Foi iipusciitiidn
conuil ile I*rança em Silo 1'uula Sr. Ijm-i.ii ,|"--¦¦ •*.. ***m*%*m-*»****{jQQ^0 •„. . -1- , ._._- . ._.

Os plantões dos agentes fis-
caes em Bello Horizonte

Uma decisão do Sr. ministro da
Fazenda

.1 11111,1 lepiescnl.icfni «l.« As-
rui.,I alo ,\|jnns, solicitando

uin itgente fiscal .iu i.iilii-in licllu llorUaíilc, duram
liara quu uAo fcòffrain
aa Sr. ininislro du l*'a-

Iím resposta
Mirilla.-ii.) Ca,mu,
seju conservado
uma dns cstavòc
II! laallu II CXpeiHci
demoro us despucl.
/.unilu declarou que nau púdei scr dil.iliid...
por n,"ii» 11 pcrinllllr >a numero rios agentes
fiscaes c.VIstentes nãquella cidade, n tempo
da planlilo «uo a deleitada fiscal cstiihcle-
ceu durante iliias horas por dio; ca,mu mediria
dc facllidudu no contribuinte, mus este não
ficii Impedido alu 1.,/cr cisar os MUS alo-
cumcntns iv.ra riaípicllas horas, jioi iss.» ajma» visto 11 t|i»f! ns mesmos documentos csliiosn jcjtovi será l.-iiiçnrii». depois abi necessária
verificação, n.» repartição nrrccndndora lo-
cal, onde devem sr, e.xiilbidos,-. «i«c»—. __

PEDIDO DE- RECONSIDERAÇÃO
AOT. F.

registo a'acionai f nciiiiil dlre-l foriiecinienlo de 18 murliinos de tubular A
Propriedade Industrial i Directoria do Patrimônio Nacional.

Adquiridos pelo gover-
no o palacete da rua S.
Clemente e a bibliothe-

ca do eminente bra-
sileiro

A Importância total da
aoqúlslçíío (' 2.005:00ÓÍj.
O Biibliicle do Sr. minisirn dn Inlerior ti

Jnstli/n forneceu, t">lii tarde, .1 seguinte tmtii
,', liiiprensii:"Do tircnrilo cóiu n lei n. I."fl'i, de 2 de
laneiro deslc nniin, a» giivcnm resolveu ml-
qulrlr ai palueclu em que residiu ai senadoí
Hu.v lliirlio:;:!, a sua viillnsissliiiii lilhllolhccn,
o seu Importantíssimo ürcliivn de doiniincn-
los e a, ilire-iio a|>- publicar as muis obras.

Assi in procedeu ia governo puni, hoincna-
geando ii monini-iii du unindo brasileiro, de
conformidade! a-aim ,, voto ,l.i Congresso Nu-
cional, impedir que ricsnpparcccssc .1 prcclo-
sn hiblIolhiT.i c se cspalliiissém os ijnciiiiicn-
tas do seu iiicbivo, ,lc nllo valor histórico.

O preço 1I11 nequisiçào l• >i mais ator mzna-
\H é a. pnlrimiiiiin da Vnçiio la,i enrlipiecldo
com uens dc elfeelivo e crescente valor.

1'nru levar a effeito ,1 acquislçãn. e» gover-
nn uoiucdii iliitis entiiini.sxiies! umn pnrn avii-
liar o grumlo predio o terreno do rua S."m
Clemente, a- oulra piira cal 11 logar ,1 bililio-
theca c (( ;ar.-lii\u c avalial-ns.

D.i primeira fizeram parte o*, dlslinctos
Srs. llr. Armando dc Carvalho, cngcntioiro
dns obras do Ministério da .lusliça, c Dr.
.loaqulin Dutra dn Fonseca, engenheiro rn-
lão director da Dirccloria do Patrimônio I
Nacional dn Ministério d.i Fazenda. ' <> Sr. ministro da FazCnda pediu ao Tri-!

.S segunda foi coiisllfulda pelos Srs. Dr.jlmnnl ile Contos reconsideração do aeto que
Manoel Cícero 1'eregrlnri af. Silva, ex-dire-1 negou registo íi despesa dc OlMliHOÇUOü, dc í
a-lor dii Ribliotlicca Ni
•¦lor du Directoria abi
.lo Minislerio ala AgricuHnra: Dr. Mario
fiberin?, director da lllbliolhcen Nacional, c
Dr. Constância Alves, sub-director da mcí-
: ia bililiolheen,

O terreno, e-aim -tílm.*)."» dc frente e 171m.ll)
ele fundi» a ai graildc palacete nelle ealiIiçado,
foram avaliados em 1.1)00:0008111)0.

A bibllotheea, com .15.0Ifi volumes, cm
pérfcilo eslndo de eonscrviiçnoi o .arehivo.
com 2ÍI.71I8 dorunicntos, peças e maniíscri-
pios ,* us dircllns dc nutor, rornm avaliados
cm i.ílOOíOOOÇOOfl.

.-"iS niimerosiis c ricas cslanle.s ala blblio-
iha-ra foram avaliadas em li.V-OOOSOIIO.

A aequisição imporia, pois, no total ele•-'.!IIí."i-.íiiwsiiiiii. ciijo iKignnicnto será feito nos
herdeiros em npnliccs da ili.-ielii pu-hilca.

O governo providenciará para o regular
rcccblmciitci c guarda dos bens adquirlelos,
lendo cm vista ns fins que determinaram 11
sua ncquisleão. "

< ***** ¦ .

As companhias hollandezas e
alleinãs vão limitar suas

viagens ao Brasil
O ACCORDO COMEÇARA' A V!GO-

RAR EM .JAM.IUO DE 1926
P. - o jornal "Mandeis-

ler ¦•iri-' i-oncluldo um „.••
cõnipaiihins hollandezas

nictilüi l.ine e Iluyal Ifoi—
11111:1 |):ij'te, a varias uòtiipa-

ele nutra;

Votou-se, em 2" discus»
sao. o projeeto deva-

loi"isaçao do café
A Ç.iin.it,» rcalbnn, u.,|p, i<-„."ui l'udn a»

e.xp.-diciile lu, imundo por uni i",ire>cnt;in-
e- «aiiali... aiue levou (tara ,» írjliiiua ipies-inc» •)¦• i.,ii,|,,-,i ,tv,ii,ii.it alncttnilii -i iiilini.iiisir.ivíi» .b» Si. i;.„.,,.* ,|,. Medi«irií», D ura*'or l.al vn.iiiii.pn. a|M,!v;„|,,, „;„, p,„|. ,„|,e.iijeltih .,,,„ ,,-lM,i,|.,,,v,-u,, „„ ,.M„.,|j,,,,..

\ ordem do ilin, rm virtude de urgênciaippriivado, cm *.'.• iiinio. o M.listiiiiijii»

APPARECERAM AS M0DI-
AÇÕES NO CORPO DI-

PL0MAÍIC0 FRANCEZ

,, ,  •-...... i,.v„,.. nu »'\ ,,'U i I v. ,.. ', •HW» «IC llll.ii- 1,., , li nn
n \ ordem du di», rm virtude .li urgeuei,, I»"»* »-*..•»...«.: *nm'

oi npiiinvado, çm 
*.».. |,lrtl0 „ hl,|_tj(otj%<( *;,, ...

,'•_,; l.i (..iiiiiiiiMii., .le KluaiivH „,, ,„,,p,.|o ,),. Vnn...,, t1. ,,'k1,l"',: "'«'"""elials. pira.i oii-iii,.io ,iu ,,,f,'.. )•;,„ V|M(. ,,, ucgced, p.1r„ ,,. 
''" . • l'*".** ••Iirlsliaiil.i: llurrcs,

19 t|ü(segiimla.feli;,. , |„„ •,./, .*,^'" .,'" '•"••'• m .» I.iisem-Mn ceguiila. foram approvadoi os proje¦! Ivl.b» ' '"'" ""' '• • Murtol, para

Fie IA COIIEMORP110 "DIA
DO EMPREGADO 00

Titinbcin houve :;/(ernçflefientre oh hmecioiíarios
BlÍl)CI'l0l'(?« do (iuiil

lyovsny

rehl
MM.

atai
AutoriMiiiii, » nlirlr. p,*l,» MlnMerln dn

Vmlnli -icliio especial de 7:l)llflílHl0para |,.i/,'iiiiicnl,i »|(' prcn.hij a seis Harnentos•* a um enfermeira) aU- •„• ,.|HV)l, ,•». .i,^.,,,.Mio): providenciando subiu a» precnchlmciPli. i\.,% vagiu ,le ,,,,.„u- |is,.it| ,|„ „uu,„\„ the.lllMllliu; fllllic.l». '
Viilliiram iin ciiniii.im«òcs. por lerem rc-lo cmenilas, .», projeeiçn, em »,• dlscita-¦iiitorijt.mlo a .abrir, pelo Minislerio ali.

! m.Üw;,.,1."" ''u',l;l" "-'l'PÍrii,e,it.,. nléi-é - ' 'VVJ •!i,",', ,|r •'"'" "» «»•Rie«.,.ia«; miiorlüaiido .. ceder á Unlflo dm.i.m|.i-.vii.i.,s iin (.ominerclo, pana instnUaeaolc um hosplliil. „ edlflcln da l'r,»i., VermeUin, anule funecionou o Min
culltir

E fállo-u numero para n vuiação duIo presidencial A resoluto ndinlttindresisln, «i-ni loiiiti.. „. nnsciinenlos ocenrri.la.s im lirasil, do I.S.SH ,,ic a publicarão ,|CSIu i-ll

I l'.\III.S, '.'.'i 
| .

,.,-„-, i , " '¦¦¦¦•dlicclor dnn

lie iu- i '"'""'''¦ ''" " '««««OI'""'"l lm II filllll

o.');,,, bis
•'h-iiaev s,
I IIlil Sl,|| a
ItlL-IXlV.

_*•'» «uli.illrecl.ir ,1""..« e (..»ii.oa-i.-u,.v ,(,,^^r^,;,;-,,n,V''
IMIII.S. :•;, rItia«..111111.111 t t Irinriil

i'i-|iii->,'ll,i.iilfs

" Sr. Ari-.

W,

lislcrio dn t^ri-

NVgocloi Poli-ii laii nua,,eado
•oi dos puStOI"'« a. Sr. Ilainln,

COS] - Os Sr,. ||enr|•^ " roíam unnieados
miicii. a» primeira. j,miol;;;(;;,1';-." 

r^t^:.^ *J'"'*V'Ams^-.l,;;;^:''
H' al, II., |t

»

llllill-..
il.

llll!

Todos os Estados adhorcm
á iniciativa da "União"

-»*»*.**.*¦¦--

\ Irrndinçuo dos discursos
iironiMicíixIos n:i scssilo .so-
lüiiineca niinnufin da fesln

veneziana
Alténdendn nn appello dn llniSn do< Iím-

prcRndos dn Comuictclo, rebitlviimenle A
dccrctnçan de feriadn em .'In do correnie.
i:llii,,,,,.n,i-M' lionlem, ns ndliesitcs elos no-
reniiidorcs e pivsideiilcs íbis lisl.ulos. nesle
i,„«„,,, ticuthlo fii.iiiilu esliihclccldo ijuu "
pai/ Inlelio |,;,, i ,i-,|'.i,-.i dos festejos cotiime
inuinllvos ilo "D,;, itu limpicuiiiln abi Cum-
niriiiai".

ii si. minisirn al» V,ação. dcfcrltiilii um
,,-';,,,-. nu,-nl,, i|;i M,.-M,,., iiis|itiin',iu de cima
se, iiiiteiiiMin .» lli'i'.n|ii,'ãu lirrai dos 'lele

,;,.i|il,ii- a In.uli,ii pura Indus ns líslniln.i os
lisraiMis a serem pronunciados durante
liitiiíi» *>!'- ;nt Mili-iniH' il.i união, mo pjitucln

Dosvioii uma msnor mss foi
pronunciado

C.a»inn lendo dcsvluilo uma menor, em
Itllll. i',vn» IVrc.lu liiiis t.»l ai-aiiinrliiilo
pciaiilo »» .iuuei d.i I* V.ir.i Criminal, m
ii'iii'iti.in i-.iiien un seus lermos lepos e oi

nulos furam em coiieliis.lo no julx l)r, l.eo>
nohlii i\ii|<iiiio de i.lmii. tine, nor despacho•lc hoje, piiiiiiinneiii o ineifi.iiji».
mHDMimMRninnMaMnNH... - ... -..i,u....~-nu—tina),*mmmm*m

CdF.1MI!Ní(:A'l)TS
^¦ti_w'»r'»^,K'aj.i„«;,^iT.-.í_w^^Fundas irifecçõés

gonococcicas
r.niiiiíiisd mi:i'ü *.mi;v ro

lm avãai in'i.,-„,,i eiilar ilii m-, |)r.
Amilb.il 1'er. ir»

Oiiinlfii) il>, IImimi. Sr. Dr A».-.i- Prsilo,
ina,|io llluKiri- Ilirector da Sanl;. Comi de
.Miael •:

".'iirvii.fiii. ,1,, priajpnto pnrn eommu
iilenr a VV. SS «ire. iilllli.iinilo-mo tto
preparado "Mcrcetliyllnn", em •.ariut-
niMis ilo lileiiian!,iii;ia nüicl.i < rbrniili'.i,
nesle lioiipllal pude verificar aua effl.-
rnrla. nu.»,„,, em raiioa rebeldes em 'pie
a-.tilro-i Iratanientns foram rtirelnilix »em
iienliii!'» resultado, Onde os deliu 1,,'nrfi-
i-q» cffeitos niiila» ne aeienliinm é no
Irntnnirntn riu nexo feminino ¦< uusi .lc»-

um-

prejiiizo..

ir„
do Sr. I1,.
dc l**i..iu-., ,.,„ Mn',ír|ij"rJ"'•'o, 'ierai ilo, .VeSocl»»snmtieos .la, fjuai ,vu,..;lv
polenelarln ,\. Laroelrcetor aeljuiili,,

1'or fim, orrpre.icnl.inle gaúcho concluiu I Sr. Seydoux 
"""""

ns consldcraçiics apic vinha f.,/en,lo no cs-1 "— _.. , .,pediente. "^
15 levantou-se

i om n noineocflo
para cmlinUadm
proimiviilii a di

l',.lilil'us c l)i|ll(,
n lllilllslla, prni

"IIU, (í,

loeursiis a s.-ieio proiiunclni us duranle imlamêntii rt.. se\.» feminino ,» „„-,| ,1lan-le v,v.,,„ sa.li.nne do I mau. lll. lllllliçlo „,,„ „„„,„ ,raliimcl|t(lfl „tí. fn|Au „lide- Iiiiui nu,,,,, ii M rn i-1 :•; ki ila .*,.;, ,i',,lll, ,| . ..
,.. lia l'iai., Veunelba beiiHOUlon, números y,.,^.^ „,, dVosarlas e pl.ni mada*(• llisica IH..IS in i.aessanles eiaiisl.-iii rs dil i a„i„> .-., . u. '
,aa,'.r. a a.lli.i.al al.a fes.,, ,„.,- ,, t. ,, 

"."'L'"'"" 
sil"" 

' ' "? » n.'íem..M. '

ri
d

j 1,,,'i'.,'.,,,,,,,.-, uiiiii.it ila festa noeluri'
| Au iiiesutu ta'iieiau, seiá filmaria a festa vc-
< neiiana ipie n IIiiíihi leaiisaifi, com »• eon

curso itiacloso ilus iluhs dr rcisalas desta ci

,\. Mercethyllna
— I * — Rio

ia ela»,
pe-

lt Carioca.

. ¦.¦:..;: ".•_ -^•^.^•»:•ME_*3Kr•^^•,

e. i|,,i sei-, ii,

cargo faii nomeado

srssno.
- ***** i—

*****
TAMBÉM É CÜRAVEL A

ESCARLATINA
A cMMiiniiiiiicação do pro-fessor Cardonia ao Con-

gresso dc Pediatria
í\p Milão

niivcjTaciio, na

HA VA, 25 '!'
hlad" informa
.•.jriii» enlrc a
llotli.-rd.im s,,il
Iniid l.lo.vd, dc
nbias íillcniãs llc
••«•iilielo il" sci-ein liiiiitiidás as sai,Ias ele na-
vioa, especialmente dos- ciue. fiMiisportam
café.

As companhias allciiiãs concordaram em
reduzir a-, viasens ele seus navios elo Bra-
«il .-, Ilnllerd.im, a cle-zraito por atino a as
empresas hollandezas lambeu, resolveram
fazer lambem somente IS viagens enlrc us
portos tio lirasil c n dc lf.i'mhurgò,

K.ssc necordo vigorará ate o me^ de ja-
neiro dc l!)'Jli.

*—***** .—
Não ha recepção do re-

presentante tcheco-
slovaco

— \o Coiifircsfo He
in Milão, o professur
novo mcthoilo para ai

por meio de inje-

I ItOMA, 2ã (Havas)
! I Vdi.iirl.i, i ctiiiiili) c
| Ciiriloniii expok um

luta contra a cscürliitlnn
ecoes de culturas do gernien da moléstia
preparados no sangue dos próprios doentes.ii mòthodn Cnrdoni.i, a|uc constituo nova <¦
brilhaiilc vicloria da medicina no campo da
hnctcroblogio, tc-m produzido cxccllciitcs re-
sultndos, verificando-se, nti agora apenas o
pequeno cnntingcnlc dc sele casos negativos
cm epintro mil enfermos subihcttidos ao tra-lamento.

a ****** 

Desviou bens de propriedade
iz .denores e foi con-

Enierrov o filho nascido mor-
to, julgando não comme.

fer crime
0 caso que a policia de Juiz de Fora

conseguiu esclarecer

Procurando desenvolver o
espiriio associativo

Uma Indicação no Congresso das
municipalidades Fluminenses

mh.en:«S"!ssn 
,,:,s """Icipalldadcs Flu-

^r,e«%.,a:UUaUln'Ídat,° .*
_ O Congresso das Municlnnlldadcs

:ÓTviS0V,2n,e,,,f .emPc'""»>«' »ò desén-
JUIZ;-.DE F6I1A (Minas); 25 ,Serviço es- snaVdier,-.í^nS í'". ¦«¦!?«»_•«» nas

peca ,1a A NOITK) - A policia local pren- no sc , 
"i 

. 
" '"'"'l' CS 

f'í,,l,f »-"¦ vol°
deu Maria Dçinililía atos Santos, residente rigen c, Vlir..,- .. 

"" li'l"""i('*i*"'« <* di-^> rua S. .loão n. XI. sobre quem recaiam : po, 
''"'. 

,a ,' 
"f"?0/- ",,r l"»cnn«lln tios

snspcllas de scr a niüe da creança encontra- ,..-"",,„ 
' - ' Mlndiincs e municipaes.

no quintal ah(,„cli., \cnlcrrndatia moita
ca ra.

Intcrrogsila pelas
lia confessou ciue era,
pequeno, accrcsccnlahi
nascido morto a cila
não fosse- crime esse neto.

Voe scr instaurado processo contra a cri
minosn, ijue alé agora nâo disse
o seu cúmplice.

autoridades, Demiti-
realmente, a inãe do

» que o mesmo havia
o enterrara, julgando

quem seja

tuiiliinicnlc com esi-x. ;;,,.,;,,uoneitrsomora •« mnlerinl --, e;..; , , -i
n.inen:edeAI;i,nh!Íu'e^,;;,,^i^';^^!
*]»¦•« tpie reallsc o seu palriolicn objecliv,'' *""' ¦'"¦¦¦¦•'.i-''.- ¦!¦ •--¦• 5 in,,.,,

Io, a hcii
.l.i terra flu

iisirni
palriolicn

, . natnento da producção -
cuo tias l.u-cas procluctor.-ís do |"«t.-„am. grnndc/.a e nrosperieiade
II.IIICI1SC,

A pena vae ser cumprida na Peni-
tenciaria do E. do Rio

O Dr. Olilciiini' Pacheco, juiz criminal
de Nirlheroy. em longa e fuiiilainentiiilã
sentei,ra. proferida hoje, coiidcmnòii l.ucin-
do Isaac ela Cosia a um am,o ele- prisão rei-
liilar e mais oa iniilla de ã ":" elo valor do
objecto sobre que recaiu o rrime. gváo ml-
nlino cio art. :i,'HI n. ft da» Código Penal, porler o mesmo, nn mez de julho do anno
passado, pnr meio ile artifícios e manobras
fraudulentas, alienado bens ele proprieela-
de elos filhos menores de Maria do Aiiuii.fi»
Mosca. O referido magistrado delerniinnii
que a nem, fosse cumprida mi Penitenciaria
,lo lísilielo. segiiiiilo o regiiiiéii artiial. ele-
vendo o i-a.nileinnn.dn scr feniovido da Casa
de Dcjonyão, onde se acha, para aquelle
presidio.

Por motivos especiiícs, o Sr, Miroslao Selai-
bert, encarregado clc negócios da Tcheco-
¦Slova'quia; não clcrii, no próximo alia *2S.
rintn nacional ducjucllé pniz
cfiíc ii"-. outros aiiuus sc
capilal, esse ncòntécitucnto;

Transferencias na Guerra
Por actos ele hoje dn Sr. ininislro da

«o-i—¦

los ele hoje elo Se
a recepção eoin I Guerra foram transferidos:
ilcmnisn, nesta ! Xa arma dc infantaria, os primeiros te-

| ticiiles Artliur tia l.osln e Sile-.i do 7» regi-
 | menlo (Sanln Maria, p,-,,-.-. n Kio (,l'.,iz de

l-i.rai. W.illcr (lc niiveira Ver reira do Ifl*'
para o fi" batalhão ei" caçadores.
Oliveira Sampaio dn 23" batalhão

(Aracaju"! para o ,r," halnlbão (llio Clarnl,
ICnrieo Hibeiro Mnsso do 2" regimento (Villa

Mililiirl para o ,r,.> regimento (Lorenal. Ijc-
SERV EXPOSTO NA riTHFnRAT j "i(1*i'»''»es 'lortulicino 

Hibeiro deste rríimen-^1}-} .r"\.l_"*:.,_L' 'IA l..AIll-t'l»KAlij to para o 2" e Aristóteles Ribeiro' gitnento para o 2» (Villa M™lar);

As homenagens da Polônia a!^';;;;»:;:
Henrique Sienkiewicz

RÁPIDA A SESSÃO DO
SENADO

O Senado realisou hoje nma sessão cm ra-
pidos minutos. O expediente careceu dc im-
portancia. Na ordem do dia. nâo havendonumero para as votações, foram encerradas:
¦ 2" discussão ala proposição da Câmara dosDeputados n. 16, dc 192-1, qnc abre. pelo i
Ml"'.si';,'l0 da Justiça, o credito especial de'•íifii/SS.Ií. par.-, pagamento de ncérescinio devencimentos a magistrados federaes (com
parecer -favorável da commissão de f.innn-
sas): a 2* discussão da proposição da Caéiarados-Deputados 

ji. 33, de 11)21. ,,ue abre. pelo
,U.'".l':"'> (!a *»«•<«". o credito especial tlel .s-atiS/./'!, para pagamento chi pensão devi-ila a ( oinc.lio Soares de Azeredo, guarda civilinvalidado no serviço (com pr.iecer favoril-vçl da commissão de finanças): a 2* discus-sao da Proposição da Câmara dos Depuladosn. i2, da 1024, que abre. peln Ministério ciaMaçai», um credito especial de lí)-(l'>8Sr,1r,
pura pagamento de reclamações de. pardos 

'•'

Üw'nSi'1? 
mcrc*',f,nrii1s '"' Central do lirasil.eni 1923 (eon, parecer favorável da conimis-sao de finanças); a 2- disciissâò da propnsi-çno da Câmara dos Deputados n 71 dc 102-1que libre, pelo Minislerio da Viação. ,„„ érê-dito especial de 3!)3:21SS2fln, para pagamen-lo ele conlas ele transportes, de Ií)2*> nin iconstrucção ela listrada de ferro dc Goyaz(com parecer favorável da commissão de' fi-nançns).

th. i'i'<i 
'/. '¦'¦« sessues. 'Ju de outubro

i. u °.scnr Pontenc a. ISnêns Paiva
flvaro Paes. Manoel Guimarães .luniorlio Vieitas, Gainbcla IVrissé '

_••
Ju-

Até as eleições, a imprensa é
livre na Baviera

MUNKSI, 35 ÍRadio-Havas). _ o gover-tio baixou um decreto restabelecendo n li-hmjoado de imprensa até ú data das ciei-

DSiçno t|lic exige par,,auiorlsaçuo prévia da autorida-

U; Ms I. I'. Amaral * I*. . labrb*, -.* de fo _ \ O S IOI B^ A

CAFÉ' CAMÕES
Sanatório, ilc.liiiamo parn n mesmo, .-• cur-

i> ila União dns Kmpiegados tb, Commercio.
nina |»ercciilngeoi d.i venda geral elos .seus
pruiluctos.scrviiiilo-.se dc seiiborltas que Ira
nio dlstiiiclivos ciiniclerlslicos no vestuário

A vcndngcm tios bonboiis srrá flscallsiida
por UIU i'i'|„'eseutiilile ala UlliÕO,

Os com iles nos associados da Unlflo dos
Knipregadus da» Commcrclii serãa» dlstribui-M.,__['_{
alos ein sua sede social, a partir ele segunda-I .'.' . '"°"
feira próxima. A lliiillo Sociedade eh» Iti»» ile I iltatiiiffiii
lanche», iiilhei inalai Inmbcm ao festival, eom-
ililinlcou,'hoje, ó União que lará liiinbciu | „ ., ,;,. ••
irradiar taidus a>* dlsciirsos q«e forem pro-,
ntlticindos ditrahto a sessão sailcmuc uo pu- !
lae-io eiu Hospital Sanatório.

As ourlvcsai-Ias Oscar Machado, Krauscr «V i
Comp. c "A Nacional" offcrcccram ã União
Ires riquíssimos prêmios pnra serem confe-
rida,» aos Ires elubs nu instituições parti-
ciliares que apresentarem embarcações dc
maior e,oslo anistiei».

PELO BARrFÉ~ÃMÈNlrÓ
DO PEIXE

A propósito de uma impressão
do Centro de Commercia e

industria

lim virtude «Ia grutuln alia <lo café
t: «Ju invatifiçui-nu que sc vem notan<
do iu» r.iliriii» «IcHti! proilurto, rcsol-
vumos cronr duas marcas <lo nosso

Io, 1* c 2", sendo a dc 1%
por uma cinta rollocuila

dn lado dt: lóra usn Iodou os pucòteati a dc -¦• pnr mui t.inij.!fs «-ai-ii.ilio..
Deste modo cvilnrcinos que o pu»lilico adquira pelo preço da me-

iliin- iiuirrn o cale dc sc-zusida.

i- u*' 'R ' f i *' .,'¦"> fe''-«w>V^'Wftiij
'•-' '¦¦-¦,'^^S^!-,L.^i':-'>r^>-y^Sí^ 

i^gfegaW

Quanto aos comícios cm publico e aos cor-tejos políticos ele qualquer natureza, eontinua em vigor a dispo; ¦ -
os mesiiios
iie policial.

Adelia era uma tuberculosa
A "causa-mortis" 

da infeliz polaca
.. ^,°,,i.c,j'Smos. lionlem. no nosso segitiíelocliebe . que a Santa Casa ele Misericórdiallzera remover para o Necrotério do lnsti-Hio Medico Legal o corpo ale Adelia Itaismo-se. quo ra.ll.eccra na 23» enfeniiarla, si>m queo «Sr. professor Brandão Filho pudesse tir-mar o respectivo diagnostico.

O Sr. llr. |,cgn Morros autopsi

Um officio da Confederação dos
Pescadores

0 Centro do Còinnicrclo c Industria do
Itiu dc Janeiro, recebeu da Confederação (ic- :
ral dos Pescadores do Urasil, o seguinte ,
officio;"Cuiiiprc-me agradecer-vos pelo vosso sn-
pracitarlo officio cm qnc cspressiics com
sinceridade c descortino a vossa imprcS
s,',o resiill.-iiite ria visita que e-.s dighnstes
fazer á vcndii elo peixe ein frente í, Central
-Io Brnsi), sfrvico esfe -]hn virm sendo cffu- i
fluatlo pela (*otifederação (ioral dos Peseiido-
\'cn do [ít.imI .

Alim do honrar-me como presidente, o
vosso precioso eoneeiln vem estimular mais
a esta inslitiiiçiu, ,1c classe a prosegul.r no
obici-llvii a que se piopoz ale liaratenr o
pei.xe. facllitanelo, assim, poi* itn.ii Ireainc,
le Irradiarão, a sua acqoisição por parte ale
tniliis as cama,Ias elo povo desta e-,-,|iit„l.

Ilfilei-ando agrildeciineiitu.s, valho-iiie da
ópporluriidade para vos apresentar os meus
protestes de elevada eslima e elisliiietii eon-
sidcráy.HO. (a'> — (li,me,-cindo I.on-tli, ca-
nflãn-tciienle prrsielenle. 

*"

Prof. Godoy Tavares m^_f_l g;
boles e, por seis processos, estômago c in-
lestinos. Av. liia» Uranco, 137 (tidcon). 'A
ás ."., nicnos quintas. Vol. Pátria (ili. S,il :'.17(>,

Mobílias de Estylo
r.iiiü XV e Luiz XVI, douradas e era
laqué, estofadas com guarmçõcs de

Aúbisson e tecidos seda.
Grande variedade na popular

(Ã_[ly\K^____^
. ti*'...Sun <{_ Cailota Kl»

Dr. A. Moscoso, Clinica medica. Appa»
.-ü,o digestivo. (!on-

de '2 cn, dcante. Una Asseniblca, 1*21.

escoriações qne a pobre mulher apresentava
pelo corpo eram naturalmente devido a al-
gii.m.a queda, pois o seu estado de depaupe-ramenln cra profundo.

, ° cadáver ele Adelia foi inhumado, hoje,Cortirucniornrjflo o nnnivrronrio do í no ceniilerio de São Francisco Xavier.
imperador rio Japão *~***'

S PAULO, 2.1 (A. A-;.) _ O Sr.do Japão nesta capital dará uma ivceneno , - . ono Motel l*..«.planada. uo rii,, IliI ,lr, S!!l.- Na. "'•"".>!"' de 3 de outubro corrente.

cadáver da infeliz 0 pojemoCoUoAo^éfÊi* ! F0Í aSSÍgr.3íJ0 0 aCCOfCÍO CO ITI
ca,is,i-„i„rtis" pneumonia tuberculosa As

mercial franco-belça

.intplpi)honia

DE VARSOVIA O CORPO DO
AUTOR DO "QUO VADIS"

yi.VIVSOVFA, 25. (Badio-Hnvas). — Toda
» imprensa consagra longos e elogiosos ar-
tigos á memória ilo celebre escriptoi- nacio-
nal Henrique Sienltiewicz, cujo corpo è cs-
[íeraelo a lodo momento.

0 corpo do grande romancista aserá ei-
posto ao publico, na rathedral.

Uma denuncia julgada impro-
cedente

Em 5 dc setembro ultimo, ás 5 horas da
manhã, o leiteiro Thomaz Moraes foi pre-
se, em flagrante, quando expunha h venda
leite addieionado dc água, na rua da Ame-
rica. Assim affirmava a denuncia offere-
eida pelo Ministério Publico, junto ao juizo
da 3* Vara Criminal.

Feito o summario de culpa, os autos fo-
ram em conclusão ao Dr. Álvaro de BiUen-
court Berford, respectivo magistrado, que,
por despacho de hoje, julgou improcedeu-
to a denuncia.

do 12 re-

Na arma ele artilharia os primeiros teuen-tes, (.«rios ele Magalhães Frncnckc! da 1"bateria dc Costa (Copacabana) para o rfi-mento de artilharia nm'.-, "Campo 
Gt-nrle) e e.loao da Cosia Fonseca do etiiad,-

mentar para o ordinário
na 1* bateria dc cosi;,

cônsul
nua

'-.no ilin III <lr, correute. as 8 boras da noite, festejando oversa no natalicio do soberano doIara rssa fesln foram convidados otarios de Campos, presidente do Estado, onseus secretários de governo, outrasiiiiloridades e o corpo consular

Pronuncia de um leiteiro

»—*•
Para a scííçíio de partidasdobradas na Delegacia

Fiscal em S. Paulo
O Sr. contador

Na
, Francisco Ksleves de Souza, gerente elo es

<c,. ,,- i ,;ll"1,n ;'' run llr. Carmo NVlio n. I.'l.'l, foi I tminiliiiHoseu pau preso em flagrante por expor ii vendi» Ic-ile'•"• | adilieioiiado de água.
Processado pelo Juizo dn 4» Vara Cri mi- QS V4Í E3-OUROnal. o iiifraclor foi pronunciado; hoje, por V-,° 

Vrtl-*--J W.V-^V
despacho riu Dr. Itenalo de Carvalho Ta-vares, juiz da alltiriiria vara.

a n ii,

alias

l 'PARIS. 25, (lladio-llae-as).  Foi assignn-
ido pelo miiiislri) alo comincnio Kanialdy. :
, em nome da Franca, c embaixador Caissier,
| em nome da Bélgica o accordo coiiiinercial .'
, fraiicc-bcl.ua. j

O aceurdo instiliie un, "moilús-viveririi"

j afim da limitar e o,arcar o ilcsejii cominnni |¦elos daius governos de niio criarem ilifficul- |
i dades do i'iin»nit'iTÍo eni re o« alons |t.t i^cs ;•sptTíMIl .'*¦ iltíiíOljiílljÒO |)JI'íI il *

conclusilo íln accordo tlcfinil Ivo.
f>T«U"

Wi 'i r
M.iicrial c iippiirrlhns ele recepção ri,

lftiU'lcpht)iii.i dos tttüliiórcs l';ibri;¦.!!.'.i*•.
lusli,Ilações eleutriciis rie l„z .- !'¦ •:-.-,,

,liilliice'»c.s ele agiui. gaz e sim ili, ri:,, ,-.,,,.-
L' cnrülamcntus -.'.n iiiotort.>_ ^otíjíIi
(ros íi jtpaccliius ,-k\! ¦ !«"in ('...uiocrli
ros de c.-.nii,,,,.,,- c Ibg.-ireircis elccl

.Male-n.il e-k-.l,-,.-.i i ,,i ,. al
NA A INSTÀLLAUOIÍA. Kl .'. I I.T'

,N. I."nl — TEl.Kl-tfONlí iSO.It.T

Dr. A. F. da Cosia Júnior,
mores. Ilaeliuiiillii i-apia, II. i büc. I',

cn, fi

•,i.\x\y:
V. 81.11

"«.-:-.-s::

O ALGODÃO
O mercado ,le algodão funecionou, hoje.

estável, mas os pre,;os pcrmariccèram inál-

siipple
senrin classiifc.-ido

(Copacalinna).

A esquadra portugueza vae
fazer um cruzeiro pelas co-

lonias da África
LISBOA, 25 (U. P.) Após a revista

pelo ministro dn Marinha, Sr. Pereira da
Silva, a divisão naval colonial, sob o com-
mando do capitão dé mar e guerra Barros
Bacellar, largou do Tejo, afim de effectuar
nm cruzeiro, que durará sele mezes, pelas
colônias porttiguczas da África.

Acompanha a divisão o jornalista Rober-
to I.opes.

 i ***** ¦

Quatro conseguiram e um
não obteve "habeas-

corpus"
0 juiz federal da 1* Vara concedeu "ba-

beãs-cõrpiis" aos • sorteados militares An-
selo Stcckkel Oalino, Octavio do Andrade
Queiroz, Alexandrino Ferreira de Mello e
Vicente Ainclli, • negou » Leoncio Pereira
Nunes,

PARA RESJíTüIÇõEiS
AUTORISADA.S

A Directoria da Despesa Publica concedeu
á Beeebedoria do Districto Federal o crecli-
to de 5:92.r»SS(iO, para paRamcnto de restitui-
ções: 2:7">nS a The Brazilian Meat Co.; 4(1$.
a Casemiro de Magalhães; 4*)(iíi21(» _ .T Fs-
tevês & Ci 1203 a Basilio Simões Coelho-
2:438$844 a Pedro Evangelista de Castro;
285(100 e 2S700 a Custodio Fernandes de Oli-
veira e 1008 a Francisco Alves de Oliveira.*****

u sr. contador geral da Republica desi- ter.idòs. As üllimas entradas fornm de 1721gnou o guarda livros extra numera rio Perci- r.nrdos e as snirins"'rie RM, henelo c, "stock"
lio dç Carvalho para servir junto i Delegacia 'lc !).._ ditos.
!líS<!?.,^eni S"° ,',i,"lo '."CCab de partidas elo- ¦ ***** _

0 Cambio esteve firme
b rã cias)

Compareçam á Ia Circumscri-
peão de Recrutamento

O chefe da primeira circumscripçfio deRecrutamento est.1 chamando por edital,afim de comparecer com urgência áonellarepartição, os sorteados Antônio Pinto Cor-rêa, João Bernardo e José Joaquim dosSantos.

Iiulemnisaeão ao Thesouro
O Sr. ministro da Fazenda deferiu o pe-elido do distribuidor do Juizo Federal na

Hahia bacharel Canlidio Teixeira de Souza,
no senlido de scr .descontada pela décima
parle ale seus vencimentos a importância de
2:(àPfl$000 cjue indevidamente lhe foi paga em
lí)'"').

EM BENEFICIO DA MATRIZ DE
JUIZ DE FORA

JUIZ DE FOM1A (Minas), 2.*i (Serviço es-
pecial da A NOITK.) — llealisa-se. ama-
nbã, na Academia do Commercio. o festival
em beneficio elas obras ria egreja matriz
desta cidade. *****
0 julgamento de depois de ama-

nhã, no Jury
O Dr. Edgard Cosia, juiz .presidente dn

Tribunal elo Jury, designou para depois dc
amanhã o julgamento do rco Armando Hem
riciuc rie Almeida, incurso no crime ue lio-
mieidio.

Oecupará a tribuna elo ministério publi-
co o Dr. José Saboia Viriato dc Medeiros;
promotor em exercicio, estando a defesa do
réo entregue aos advogados João da Cesta
Pinto e João Romeiro Netto.

A sessão será aberta ao meio-dia. ;;S-

0 Gafe regulou firme
Cotou-se o typo 7 a 53S400

O mercado de café, eomcpianto não tl-vesse iiceusario maior movimento de pro-cura, funecionou, hoje, com os vendedores
a nula intransigentes e firmes. Soi, „ jm.
pressão chi uma alta da 27 u !IS pontos nas
opções elo fechamento anterior eta holsnamericana.

Foram animados tanto as entradas comoeis embarques. O typo 7 cotou-se & base
ele 5.1.5400 por arroba. Foram vendidas, na
abertura, 3.100 saecas c ã tarde, mais 5.3511
no total de 8.453 saecas, fechando o mer-
eado firm» e inalterado.

As entradas foram de 17.333 saceas,
sendo 15.048 pela Leopoldina e 1.385 pelaCentral.

Os embarques foram de 17.347 saceas.
sendo 2.910 para os Eslados Unidos, 14.2-12
para a Europa, 195 por cabotagem.

O slocl;. boje, riii de 241,55o saecas.— O movimento a termo foi regular. A
fiolsa funecionou na abertura firme e no
fcchahiénlb calinn e accesfiyel.

As vendas rcalis.iHiis a pr.iso fornm cli*
33.000 surras, eotando-se pnra outubro i»
538000; pnra novembro a 53S850; pnra de-
zembrn n 535800• para janeiro a 5-18200:

, nnrn fevereiro a 54S250 o para março a
5-15300, compradores.

O Banco do Brasil forneceu os «¦.•i!e-s-oi,re,,
hoje, para a Alfândega á razão de -1Í901 nii-
pcl por l.*-()00 ouro.

0 dollar cotou-se nes<e lianco i vista n
SíflSfl e a praso a 8$Í)B0.

¦ ¦.¦¦¦-.-,.,--- * **__%tjf*fm* i|, .,_' __ ._,...,.

0 TEMPO
Temperatura de hoje : máxima.

21°.l; niinima, 17°, 7

IIIIií
[OPINIÃO BO EMINENTE PROFESSOR Ml-

«Ulil, COUTO SOIlltt* O VALOR
110 "BIONIL":

"O "Hionil", iine aconselho sempre «os
meus doentes, preenche ns i,:«i ações <le um
tônico rccenisiitiiiiitc. indicíidu em todos oi
casos ile depressão geral, ,:,,s neurasthenlcod,

i nos convalesceiiles, einfim, nos debilitadeis
, |,or (iualijuer ciinsa.
! Seícmbro, 192-1

6 1|76 a 6 3132
O mercado ele cambio abriu e funecionou.

boje. bem collocado, sem maior procura e
com letras particulares offerecldas.

Todos os Bancos declararam sacar a
6 1|2 G d. a compravam ¦ G 1|3 d., lelras
prompt.u e a G 3|32 d. a praso.

Pouco depois vários sacnelorej passaram a
operar a fi 3|32 d., fechando o mercado as-
sim em boas condições, com o bancário co-
lado a G 11*16 e G 3|32 e o particular a.6 118 ,• fi 5|32 d. '..

Os soberanos regularam a 4SÇ500 a ss li- jbrás papel a 4(18800 e 41S000. '
O dollar regulou A vista tis 8SS70 a 8SÓ30 1

» a praso elo S;7I1I) a 8-59511. ;
Saques por ciiliogriininia í
A* vista — Londres, ó 15110 a .¦» fi.Tli-l: Pa- |ris, 5-IIÍ7 a S-175; Itália, S38B * .$301; Nova I

Vork, $891 ,. 5110(1: llespniiha, 16*20.",: Suissa,
1S72I); lielgici, fl2í); Holliiiicln. 1113520: Dl- |
nailiarcã, 1S5I10'; Kiicnos Aires, papel, ,'lf280

MlGUEp COUTO

i B ò|eti mitía Di rectoria de (Vi eteoro I o gia I i^^^^^3^ssm&3i£e^s

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

da tarde de amanhã:

Dr. R. Pardellas. ^.^P}t™s_d*m
' sericortliu o Pro Ma-

tre. Coração, pulmões c app. digestivo, dia«
riRinciite, cieis Ki em denote. Assemblía,
M. Tel, 1-10. C. lies. C. Uoinliui, 71(5. T.9'11 V.

Monteviilco, 7Í'.I7U; .lapão, ;ii520; Nofuegil
15200: mnrcn renda, 2.? 15(1.

Pornn, nf fixadas officialmente as
(es taxas :

A 90 d|v — Londres, G 1132 a fi 1|1G: Pa-
ris, 34(il a .$407; Nova York. 8S790 a 8?!I50.

A' vista — Lonilres. 5 31|32 a (i c).; Paris.
51G4 a Í5170; Ilalia, $385 a S390: Portugal.
S370 a Í.'I8I); Nova Yorlc, 8S870 » 8598(1: Iles
panba. 18195 a 13210: Suissa. ÍS715 n ISã.W:
l!iieiio3 Aires, pupel. 3?27íl a 3.5320 (ouro*.. !
7i5_l a 7Í500: Montevidéo. 7?!i5li a 85070: ji.lapão; 3SI.10 n 3£.i0(i; Suécia, 2S3.S0 a 25400: !
Noruega. 1Í2.S,.I a |*282: llollnnri» 3550(1 ;, j
35535; DinnmaiVi,, 15510 „ 1-?55(l; Canadá.
88880: Chile. 1S0IIO (peso-ouro); S.vri.-,, ,e.|ii,S; I
Bélgica, ¥127 n 5132: Hiimariin. 5055 a 5058;
Slóvaejiiia, 5271 a 5272; Allemanlia, 75 por
Irillião ele marcos; 2-5130 por marco da reu- jd.i; Áustria, 1335 a l-IOS i»or mil coroas: jcafé, Ç4II7 a S470 poi franco: soberanos,!
¦185500; libras-papcl, 40*800 a 415000.

|
; ele hontem iis 3 dc hoje)

scuin- I aineíujador com chuvas fraca

Districto Federal o Niclberoy — Tempo,
.-vmcnçudor com chuvas.

Temperatura — Noile «nals fria; estável
dc dia.

Ventos —. Do snl a leste, frescos.
Eslado do Uio — Tempo, ameaçador com

chuvas.
Temperatura — Estável.
TcndiWcia geral rio tempo após G horas ds

tarde ele amanhã — Ainda perturbado.
listados ilo sul — Tempo perturbado com

chuvas esparsas, piiiticipnlmonte lio lillóral,
Tei„pe,-.'il„,-„ — lísInVel,
Ventos — D.i sul a |csle.

Syriopse do tempo oceorrido
No IJistrlcíb Federal (de G horas tln tarde

O lempo foi
durante todo

o periodo, islo e\ urn pouco mais perturbado i
rio ciue fa*»ra hontem previsto. A Icmpernlii-
ra foi estável & noite, e solfreii lifíciro aleeli-
nio ele clin. As niéelia.i das tcinpòriitui*as es-
treinas registadas nos posto.» do D. Federa!
foram; 'Jl",! e I7",7 e n stòmperalurns c.\-
tremas verificadas no Poslo Meteorológico
foram-, mnsiina 20°.:i e miuiiiia 17',8, respe-
clivnnieoli- ás 11 lioras e 15 minuteis c 12
horas e 21, minutas da manhã. Os ventos
predominar;,», ,1o e|iiiiclriililu sul. frescos.. ***** ___.
Lotrr.*! iht Gapital FciJ^j-al

Hesiiltado ela cAtr.ieçno dc hoje:
^"i'2í;. .  1 no-ooosóoõ
-~"W 20:01105000
Jja2 10:0008000•j™0. 5:0(1050011
iSi3. . , . . e._i..._.v.V.....^ 2:0005000

AIllÉSM
S PAULISTAS

Guarda bem - C. 3536 - este numero
EOXIFKIAÇÃO :

Compras a 31)0? 5005 700^ GOOí

Guarde behi 5 8 6
^2iL-!-P__:.i_t.Maio 35 — Tel. 3586"Petropolis-Hotel"
Olarias, 05. Mensalmente; outras vantagenr,

II- KJIEI CANECA, 92

JUIZ OE FORA
MOLÉSTIAS INTEItNAS DE ADULTOS B

CREANÇAS
Or. .losc Barbosa (c.v-nssisieiile e interno

laurenilo nn l-'.-,c„!,l:,ale alo Kio. chefe de cli-
nicn elo liisliluio ele fVeileccno ,j Infância'.
DOnSullorii)
llnlfelal 40
flKltioS

nn iiisl.-illiia.oajs
Teleplione Sõl.

I„,r.,' lôn

iiodcrnns ,', rua
Alleude :i e'!,.,-

Fabrica —
Tcl. V

DA
niJA MAKIZ Ií H.MlHOS. 23Õ•10-10 -- Vendas a varejo

.<•-&.
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Arthur Eugênio dos Santos Limo
(H

f
liSCItIPTUILWtIO Dfl TIUIIUNAI. I)K

CONTAS)
. Mnilii I', li, ihin Santas l.lmii e fl>1 iliii», .lana I „„,ll,l,, dus !iii„l„i Lim,!,
senhora ¦ Miliiik, |.'atislu '1'iliiirciiii ¦»'•
nbora e lilliii, Curtos lillion,'uni. w-

lilim.i o lillia, Marli, Ctrullni Pinln v II-
lln"i ngroilcceni, profiiniinnionlu, u Ilidas ni
|..KH.IllH IttlV „,',,,l,p.,,ll,,,,„„, jl llllilll.l 11,11'
rndii ii» rostos innrlfíps de vu oitiomos,, ,•
lompru Iciiibrnihi esposo, pue, sagro, iivA r
Ilo v de niiiil cniivlufllll OS parentes o pei.
loas de sua limitado pnrn assistir n iiilssn
«le "• din, quo sirú rclchrniln no nlIar-iuAr
tli fgivj.i du SS. Snrr.iuioiilii, fls lu horas,
i,-i iog„,iil„-ii-,,,,. 'ji ii,, o,,,lonio, cnnfei'
•tiiidu-au desde ,i,i «uiinnunifiiio grnlus porr.te neto do piedosa raridade.

a som-: —
Ür. Maurício Silva

Archimedos dc Passos Peixoto

tMnnne) 

l!.>u>-•• i rio Passos Peixoto,
1'iilnivr.i Sanlns de Passos Peixoto,
Leonlilns, Plavlo, Riia o Hulellin, Kinl*
li, lliiiissol de Passos Polsola o Pai-

iu.vr.1 Aninll.i Dourado d.,-- Saulos agrado-
com. muilo . i, ,lhllisiitl -.¦., „ Iodas ns p:,-
rentes e pcsíuus de ainliiitlu que os recon-
l" '.,,..o, no rude golpe que soflrcram o
ncnmpaiiharaiu, nlé n ultima morada, os
rostos mortaes tle seu querido lilho. irmão
r neto AllCIIIMEDES DE PASSOS PILSO-
To, o tlu in,vo convidam a iodos n nssls-
tir ii missa de 7* dia. que fnzom celebrar
M'gi'iiil.i-1'clrii. 27 do corrente, uo ullar-mór
dn egreja do S. Proncisco de Paula, por
aluiu do saudoso cxtluct», ús in horas.

Missa dc 60 dias por alma do Dr.
Anlonio João da Silva

FALLECIDO EM LISBOA

Ílsild.i 

dc Lima c Silva, Ismael Cor-
los dn Silva, Eduardo tle Lima c Sil-
vu. Manoel do Lima o Silva, Dnmln-
gos .lon,, d.i Silva, Emilia dn Silva,

viuva, filhos. Irinío o citnbndn c mnis pa-rentes dn finado convidam ns nmigos ,
mais pc-soas tins suas relações pura ., mis-
sn dc Ou dias, a realisar-se nu egreja de
S. .loaqtllni, íis <S horas tle aimiubti, do-
tningo, 20 do corrente; Para isso sr tornam
cleriinmenle grnlns.

Dr. Hercilio Luz
^* Arthur Menezes e sun familia. pro-
mw4) fluidamente pennlisndos, com o pus-

1 snincnto du seu muito querido nmigo
àrx c compadre, o illustre brasileiro Dr.

HERCILIO LUZ, inundam rezar unia missa
por sim aluiu, As 10 I|2 horas tle segunda-
leira. 27 do corrente, no nllnr-mór du egre-
.ia ric S. Erniicisco de Paula, c paru nssis-
tir a este neto de religião c caridade con-
vldam os parentes o amigos do saudoso ex-
tinrto.

•\lillAI)i:i.,Mi'.M'i
Sun viuva « llllios, nu iiiipussihiii,i.nio

dl1 II fil/elOIII |,l'(,,,„„il„C,,ll', llljlll inniillcs.
11,1,1 .1 liinlii |'ioi„,„i, j,,.,ii,l,,,i ,1 I,„!(,_,
nqilvllo qnc, lão |h,'.I,,h,,,ih,,,i,,, ioiuIo,.,,,,
1:1 iiitimus htiineiingüiis im sou querido c
inesquecível inundo o piie,

ftnltjinflo. ?."> de Òiitnlíro de 1021'
-- •-_% | j I, H.l'. —

APUNHALADO EM MEIO
¦xrr—*—*--"—*

u (•nlislu -• Octavio Etiricio Alvnro -
Carioca |iQ. '*• Pbmiu ti. itilOU.

DO GONFLICTO
...................... ,„¦ ¦ ™"iii encalço do u itòo3o foragido

DROGARIA BAPTISTA
lurc,
eo n

Vendas cn
grosso „ u

, 1'uçns liui,it|s\|,iii,s, Lu , 1" de Mui-
IU.

As sutprlilsiles pollclnos iln fl" disiricionhI.mii om,,, ,,,i,oius ,-,,, cnplurnr um hullvl-duo conlieclilo peln iiiilnnnimisla de "Manoel
Chora,i", i.vpi, perigoso i, unlnr ilo n,',„ p,,,,-t',,s I:,,_'.,,i|i;,s un fatídica Morr» iln Fitvvll.i,Al,,,1,, pela iniitlriigiitln tlc bolo, elle omnis qualrn eniiipituhulros, prninnvornni um
ctinfllclti nu,,, liolctiulm ile Siinln Christo,
pur motivos liislgniricnnlcs. Armado do um
punli.il, "Manoel Chorão", em iiiolti tln oo,,-
IlISlIO que li ti. 1,0 mOIIICIItll, se 1'SlllilolcCCII,vibrou profundo golpe n„ csllvndor Alfredolir.,,,il,",,,, ,i, :íií nnnos do edode, inonitlor dncnsn n. 137 dutmclln run, iirostraiido.o, noscslorlorcs dó úw horrível, com um ferí»mói ilo no ulitlniucii, Depois o audacioso
desordeiro, ganhando ,i poria, fugiu, ru-inundo pura o alio da Pnvcllii,llrumliíii, poucos ininulns após, rm nm-biilnncln, nu transportado para o Posto

Os freguezes poderão ser allcndldos cm S^Ldc,i«A,,^lC!.'f!.í,.i„nlV,i .rcccl,0,",n •»
suns próprias residências. vircn rns de que carevía' .'"' "s °" «innes

lm. pelo inestno motivo, prcvlnc,\\V%,£2 i" 'ín,c£°...ni! ?""'",Ca,°' e,n c"-'-'
¦ ¦ está vendendo Iodas as lolas, objectos dê '¦ ",k""'"lil ","" Internado.

num %m
AVÍSO

Por motivo ilo obras, prevlno n<n seus p,-o-zntloj iinii,;,,, e freguezes, que do din 27 do
corrente A lil do novembro, cslarfl fl ",IO,v-
I.IJIÍRIA SOUZA" recbadii, flcontlo no erilre-1
l.i,ito nil, seus auxiliares afim de nltcudebos, I
liara iiiinlqiicr ciieoinniciiilu que lb'.i dícin'
preferencia.

allcndldos

• «ji::nt\ iy v v;S:.-• *"*i?i-V-Jptf_\ t*y, i V"',', i'< •;- ',«?- x,r_a.'_,t.'.i,i__n_iV.u>i.... -n <u^*Jf(«*«'*v L^|(»*';' i,<# >. •, _/«v

¦pÉlinoi!»
I
I

. _. ¦¦¦. I ¦¦'¦>. ,,.> Hi.>^% ,,,_., —V -. • .
MMNSil ita i at—*— —1% ¦ ¦ ¦ * * ¦1 ¦¦¦' iisn m*\ mmm_[__yr t

Appr. D. G. S. Publica, N.' 754, de 15-3-1922

AS DORES DE CABEÇA
Desapparecssii com "RMODIME"

Um estabelecimento com-
niercial foi destruído

pelas Gliamniíi!is

•?•;••;•'
Outr
ie ,

n ric dc adornos por preços o.xopclnnncs..
M. I'. Dt: SOUZA.

Gonçiilves Dins, l|.

A CASA JARDIM
encarregasse dc ormimcntugOo ile ju.zigos o sepulturas,

Tel. 2n:>2 c.
GONÇALVES DIAS, .'«$

u^____m

A CLASSE MEDICA
Não cMnntln ali,,la perloiluinoiitc rtlvul-

sado cm algumas pliarmaeias o nomo do
preparado "Calccon?* (produeto opothcra-
piro pura n clnusiflcnçAo ossvn o dentaria),
o Dirertor do "Instituto Prcadcr" pede nus
(Ilustrados medico» n bondade dc nns suas
roreiius Indicarem — CALCEON DE EVEII— parn evitar confusões prcjudlclacs, T>t

Licinio Dias

fA 

Commissão Liquidahle dn Llovd
Brasileiro (Patrimônio Nacional) con-
vida (>s patentes, amigos e collegas de

rt» seu finado auxiliar LICINIO DIAS,
para iissistir a missa que. pelo eterno rc-
pouso da sun almn, manda rezar uo dia 27.
segunda-feira, .">0'' dia de seu falleeimento,
As íl horns, no nllnr-mór da egit-jn dc São
praiicisco dc Paula.

Banco do Rio de Janeiro
(KM LIQUIDAÇÃO)

Os Liqiiidiilnrios do Banco do Rio dr Ja-
nciro convidam nos devedores deste Esta-
liclecfnicnto a comparecerem ;', sua sua Sítio
á rua tlu Alfândega n. 20, dentro do praso
máximo de III dius, afim do saldarem seus
débitos, sob pena dc Immcdlnta cobrança
judicial.

Rio dc .laneiro, 21 de outubro de 1924.
Os l.it|„ldntnrios.

LOUVÁVEL GESTO SE CARIDA-
DE DO NOSSO MBCIO

Mais donativos para a l.isa dc
Auxílios aos Cegos

Din „ din vne su lornnndd mnis digna dc
louvores n gesto lle i,innifesla cafidiido por

I imi ic do ntisso nlio comniercio,enviando va-
lioso.s donativos A Lign do Auxilias Mutuus
dos Cegos do lirnsil. Assim ,'• que tomos a re-
iiislnr. hoie, mnis os segilfnlcs donativos rc-

I .-(1,1(105 t„>, nquelln InstlluiçAn, por inior-
l médio da Soa. Pciialvu SillItOS, os qUOCS,
sominndos ií quantia i.í publicada, perfozeni

Pròcurou-nos boje o Dr. Mario Lima Cam-,,, total tlu 40:nÜO?000. São os seguintes: The
pn.-., dn fiiinii Antunes SA d C., conccsslona-1 llio da Janeiro Trantwn.v, Llflbl nnd Power
riu do Trapiche Mercúrio, pnra nos dcclnrnr | Compnny Limited. 2:00(13; Eugenia Pcnalva

ür.Siivino Mattos,
laureado especialista
cm dentaduras minto-
iiilcns, com ou som
chupas nu cio dc boe*
ou. para u innsllgaçAo
perfeita e belleza dn

pbyslonomln. Preços módicos, 7 Setembro,2,''i; dus 7 ás á. Tel. lí,.ri,ri C.
mÊém>

0 DESPEJO DO TÍIA-
PICHE.»,

que não se refere A ncliint «estão daquelle
trapiche, e siui A anterior, o neto do quetiníamos honleni sob os titulos ncimii.¦ «a»». 

?! LIVROS EM HESPANHOL
A Livraria PIMENTA DE MELLO & C.

á rua Slichct :il (prox. á r. do Ouvidor)
Acabo dc receber grande e variado

£uí7iiuiiu ¦ wiucuiiiia viuuiuiiu I H sortimento dr livros Lilcrarios, Scicnli-
Mercedes Cândida fia Silva Godlnho, i %) fleos, Tcchnicos c de Critica dos me

Agostinho Fernandes (iodinho
w4 viuva, filha, irmã, nora o nolos con-

J vidani ns parentes c nmigos pura ns-
-•"^v sislir a missa do W'' dia r|iie por alma

dc seu finado marido AGOSTINHO FER-
NANDES GODINHO mandam celebrar se-
gunda-fclra, 27 do corrente, ãs !l 1|2 horas,
na egreja dc S. Francisco-de Paula, capei-
lá do Nossa Senhora das Vido ri as, o que
antecipadamente agradecem.

Maria Chichorro da Alotta
Nabuco

Í 

Francisco Motta Nabuco c irmãos
mandam rezar segunda-feira, 27 do
corrente, 1" anniversario do fallcci-
monto dc sua saudosa mãe, ns 9 112

horas, missa no altar-mór tlu egreja tia
Candelária, convidando pnrn esse neto seus
parentes c amigos.

Luiz Aguiar Neves

tA 

familia Lacombe faz rezar uma
missa pela alma dc seu prezado ami-
go LUIZ NEVES, na nintriz da Gloria,

segunda-feira, 27 do corrente, ós 8 horas.

João Kahl
Foi rezada hoje na egreja de N. S.

do Parto uma missa, que a sua fami-
lia mandou celebrar pelo fi" aiinivcr-
sario do seu passamento.

J Piores cscrlptorês dn Lingun Ucspanholn,
fí i.íos como: Illaoeo Panilióiinii, Vargas
eJ Villa, Ilenriquo Rodo, D lasco Ibancz,
fè Saluvorria, (iomez, Ca ri 11 o, Valczó, Ru-
U bons Dnrio, Ingcilicros, Unamuno, Pc-
B luyo, Frcnri, Cboouno, Quinlcro c outros.v7.í^.3CT^.5!tSF:OT.ÍKSrX^^

Lllimiis modelos df

-tal

Snntòs. lilSfl?; Ii.iin-o Allemno Trnnsntliinti-
o,,, npfl8t John .l„,;.'oiis ív C. tluiií': N. N.,
UOnSi Uull.v Llmliulu Snclcdntle Coiuincrciiil,
2llÓ8i Domingos Jnnquim dn Silva & C,
Limitada, 2nil?; Pousem Almeida S ('... 20ni:
I). II. Moura. 200Si Borges Corvnlho í: C.
2008; II. 0. Lcfcbvrc. 2i)iií; Ferraz Irmão ít
Comp., 2008; GIossop & C, 2:u:-; E. Vcllai
2008; P. G. Meirellcs ft C 200?; Hlcliard
Whlccllo ft C, 2008: Companhia IMaçüo Iu-
dustrinl C.ninpistn, 2008; Pcrclrn dc Carvalho
?.- t:., 1008; lla.vniiindo Lulllo i: C, lUUí;
Sociedade l.lnitürin Fabrica Brasileira tle
Anilinas, 1008; Rocha Couto i: C, lIOí;
Monteiro Junior 4 C, 1008; .loaqilllll Penal-
va Santos, 100.$; Ilenriquo Moita Pereira.
100S! José Pcnalva Santos, 10'.?; Ldtiartln de
Oliveira Magalhães, 1008 o Raul Scnrn,
ii()?non.

Ti/lachinas de escrever
OFFICINA DA S. A. CASA PRATT

A maior o mais bem montada da America
do Sul, limpezas, concertos, nickelüjíens e re-
conslrucçôes cm machinas de escrever c cal-
cnlar, especialmente Rcmington. A nossa of-
fioina dirigida pelo Sr. II. C. Tanncr, peri-lo dn Fabrica Rcmington, eidá as suas or-
dens. Run do Ouvidor, 125. Phonc Norte
322B — Ramnl 15.

Gas, aiienúcs, econômicos, monernos,:
e hygitnicos, brancos e pretos,

marca PKOMF/rnEUS

CASA HAMBURGO)
EWEL & COIIF.N Ltda.

Andradas. 44 — Norte 1986

A LEI 00 INpiüNATO KA AR-
GENTINA

BUENOS AIRES, 23. (A. A.) — Enlre os
projectiwi incluídos pelo executivo para se-
rem estudados e discutidos nns sessões ex-
Iraordiharias do Congresso, figura a lei que
proroga a applicação da loi tlo« alugtieres.

CREPE KADIUM, 22S por...
SEDA JAPONEZA 16S por...
MARROQUIN Bulqaro 128 por
CAMBRAIA, liirgurn, lm,20..
GOLAS modernas
FITAS Inrgas; 500, 800
MEIAS Typo inoussnlinc

EOtciúa de Santa Gatiiarina
1187.1 (São Paulo __, 50:000Sn()0

203!) (Rio) ......-...„, . 5:0008000
0209 (Rio) ,*.,,.-. 2:3008000
8705 (S. Pntilo) ,.. 1:5008000l.-,l«.'! (S. Paulo) i ^ooosooo

Sortes grandes-Centro Loterlcõ

.1
Doenças nervosas, estômago, intestino

e da nutrição (arthritisnío, diabetes,
obesidade, rheumatismò). Moderno tra-
tamento pela dictetica e physiolhcrapia
(duchas, banho dc luz c dc sol, luz
ultra violeta, etc). Dispõe dc um liem

I montado serviço no Sanatório Rio Com-
j prldô, pnrn doentes internados. Cônsul-

tas de 'fi ús 5. Largo tia Carioca, 3.

rfasasajo&i&anaiB^^

AO DR. COSTA VE»
Completamente restabelecida da grave cn-

fermidade (pie fui inesperadamente accom-
mcttida, venho em publico agradecer não só
ao humanitário cirurgião Dr. Costa Velho,
bem assim no Dr. Raul de Castro c nos dou-
torandos Duque Estrada, Gaspar Guimarães
e A villa.

Em estado desesporador fui pelo meu ms-
dico assistente Dr. Costa Velho internada na
Maternidade do Hospital llnhnnemaniano.
onde encontrei optimo tratamento c de onde
sai em perfeito estado dc saude.

Hio, 25—10—924.
Rosa M. Conceição

Rua Grnjahu', 100.

Coroas
PARA ENTERROS

(Somente flores naturaes)
A FLOR DE LIS

A melhor casa de flores
175, Av. R. Branco, 175)

Central 5681

Pensão á venda
Vende-se uma II. Lobo, com 9 quartos

bem alugados, pouco trabalhosa, casa ex-
plendida, moveis e utensílios novos. Con-
trato longo o não precisa fiador. Cinco con-
tos dinheiro, restante prestações. Informes
com Sr. Mello, caixa postal 649.

VERA CRUZ
SE.COMPANHIA NACIONAL DE

GUROS DE VIDA
Sede Social — Avenida Rio

Branco, 47-1"
^S* RIO DE JANEIRO

No dia 29 do corrente, ás 14h.,30, proce-¦ dcr-se-A na sóde da Vera Cruz, ao 12° sor-
K . teio das apólices da classe de 5 contos o ao
i— 3o sorteio das apólices de seguro popular.

Os prêmios respectivos serão pagos inte-
grahnente aos segurados, sem o desconto do
respectivo imposto.

A Directoria da Vera Cruz convida todos
os Srs. segurados a abrilhantarem esse nct>
com a sna presença.

Aos Blocos Elles te Dão e Tetéas
Agradecimento

ANTÔNIO IGNACIO DA ROCHA
"Rochinha"

Gcrtrudcs Rocha, Manoel Rocha, Gcrtru
des Oliveira Rocha, Alzira Rocha e Lui
Braz, profundamente compungidos com ,
perda do seu idolatrado fillio, irmão
cunhado, vèm por este meio' agradecer ao
Rlocos acima mencionados e mais pessoa
que se dignaram acompnnlinr os rest,
mortaes até a sun ultimn morada, ficam)
eternamente gratos por este acto dc religião. sXSSSSMSSêJSíiúZ

tí i.

B Pn

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

| senhoras, homens e creanças.
RETALHOS 

"* 
sedas e

outros tecidos.

Exposição no Ia andar

SATISFEITAS AS ASPIRA-
ÇÕES RELIGIOSAS DE VE-

LH0S SOLDADOS

r- 1 S0' ATE' AO FIM DO MEZ. 1

I I Avenida Rio Branco, 76 a 86 |
¦H .¦.—.» mmtOtmm-*— ¦

..-j—mm—iE—míwwsxm—mtwaÈaimk.
hWm ü camas de ferro

Marca SANITAS, t,ypo , PAULISTA
Para hospitaes, collcgios, hotéis o casas

de familia, cm todos os modelos e
tamanhos

Vendas por atacado e a varejo

55

O programma dc praticas
cliristâs no Asylo dc In-

validos da Pátria
Attendendo ús gemes aspirações dos ve-

lhos servidores da pátria, internados no
Asylo tle Inválidos da ilha do Rom Jesus, o
respectivo director, major Domingos Argol-
Io, solicitou tlc D. Jnnquim Mnmctlc da
SHva Leite, bispo dc Scbnste, que esse pre-
lado levasse ãquellcs soldados e ás respe-
divas familias o lenitivo das praticas reli-
giosas.

Acccdendo promptamente, D. Mametle vi-
sitou a pitlorcsca ilha e traçou o seguinte
prôgrnhima: Amanhã, domingo, celebração
do missa na capella do Asylo, As 8 horas;
baplisadòs, ehrismn e coiilmutibao, Nos se-
gündds c quartos domingos tle cada mez
haverá missa ás 8 horas, e ás quiutas-fei-
ras, cathecisino.

Embora, como ficou dito, seja a
pratica do culto, 110 Asylo, desejada por to-
dos, o major Argollo facilitará, no assum-
pto, toda liberdade aos asylados.

i ¦*»»¦ ¦

QUEIMADO COM SODA
CÁUSTICA

foi medicado, bole, peln posto de Assis-
leiiein du pi.,0.1 d;\ Republica, o operaria
Utigenlo Adnhiho José Custodio, ,!¦• 20 un*
nos c domiciliado nn cslnçno dc Tury-Assu .
o qual ali so nprcsciiluii o,,m o nlim esquer-
do queimado por sodu cáustica, tendo oceor-
rido o nocl, lente ú rua Sol oro dos Itols, nu-
mero 13. , m**> 

lüJSTeES i
ra Troços especiaes *

PSÜ BElíiLDi
m FABRICAÇÃO PRÓPRIA fl

Irua theophTlò ottoni 9oi
P MUITO PRÓXIMO A' AVENIDA ffl^^mtmffitèmWmmWMm?
COMO FOI RECEBIDA, EM ttAS-

WNGTON, A NOMEAÇÃO DO
DU. SYLVINÔ GÜRCEL DO

AMARAL
WASHINGTON. 25 íl'. P.) — A iiomcu-

ção do Ur .Sykinn Gurgel tio Amaral pura
o cargo dc embaixador da lirnsil nos Esta-
dos Unidos, e que fora noticiada nesla cn-
pitai tlc fonte particular, cslú sendo com-
menlndn nos círculos diplomáticos com
bastante interesse.

O Dr. Gurgel do Amaral é bastante co-
nhecido eni Washington, onde jti exerceu a
cargo do conselheiro d:i embaixada de seu
paiz, h.-i vários annos.

Os prejuízos são de réis
IG0:060$009

Polo mnilrugadn da hoje, inanifestou-ie
vlolonlo Incendia no nrmatoin de devem

c molhados (leiiomlnado "l)lsp«ns:i Opera.
ria", il nvcnid.i dos Detnocrntleos, n. I.IM5,
om Olnrln, tln firmii S. 1'lntn tlc Almeida

Tendo aviso Immediató, ns autoridades
il,, 22' districto compareceram no local. Co.
mo mo,li,lu preliminar, aquellas uutoriilu<
des detiveram, l»go. os empresados do esi-.\.
hcloclnicnto, Slxcnanilo Antunes Mnccdo e
Octavio il.i Silva Carvalho. '|uo dormiam

i quuiio existente nos fundos do csU-
bolcclmonto, , .

Os sócios tia firma, Sr:,. Roberlo Moa-
tesuma, residente ,i run Muriu Teixeira, nu-
moro 72. em Tur.v-Asui'. o Francisco Pin-
lo tle Almeida, morador á m.i dn Capella.
ii. 7ii, também foram detidos muito cm-
bom nfio estivessem no local quando o ?i-
nislro Irrompeu. '¦

li prédio sinistrado era de propiiedadi
do Sr. Miguel tios Santos, não sabendo •

i polícia sc o mesmo estava no seguro.
I o negocio quo loi Inaugurado lis oitn

dins npenns, eslava segurado nus Compe
tíbias "Allinuça da Bahia" • "Sul Amtri-
Cn", 50:000? em onda uma.

Ern utn dos maiores estabelecimentos doi
! subúrbios da Leopoldina.

Os empregados delidos, declarara que no
logar onde irrompeu o foi", havia gmnds
quantidade de fnrelii». Inlns vaslas, «cal-
soes e outros artigos.

O Corpo de llombelros dr, Meyer quando
chegou, um pouco tnrdlnmonle, JA encon-
trou o prédio comnlctoinenlc destruído,

A poliria militar não mandou tomo de
costume força parn cstnbclccer o cordiSo ds
Isolamento, dnndd isso causa o grande hnb
lm,-dia e até desvio tle algumas mercado-
rins. ...

O delegado flistriii.il abriu rigonuo In-
querlto e boje mesmo nomeou os perito»

AVISO
Emilia Neves e sua prognilora Grncinda

| Neves previnem ús suas amigas e clientes
que mudaram seu consultório dentaria para
o rua 21 de Maio 189, onde se encontram u
disposição dns mesmas.

RUA OUVIDOR, 141"
PnONE N. 721

-<i»»-

Festa em honra do Divino Es-
pirito Santo

GUAXUPE' i.Miuas), 25 (Serviço especial
da A NOITE) — Tiveram Inicio, com grande
concorrência de fieis, as novenas da fcslu
en, honra do Divino Espirito Santo, qne so
ronlisu, nqui, no din I tio mez próximo,«?o*.

Escola Pratica da Commercio
"AVALFRED"

Interior de. uni Ksedpturio-lo.clinioo
CURSO INICIADO EM OUTUBRO

CORRENTE
Acceitnm-se nlumnns paro complemento âs

turmns do Curso Pratico tle Commcrcio pormeio de S cscriptorios-modelns. Cursos espe-
ciaes avulsos: — Concurso nn Banco tio Bra-
sil — Lingnns — Dnctyldgrnphin.

RUA S. JOSÉ, 106
(Em frente no Hotel Avenida)

Higiênica
CATTETE — 57

NAO VENDA SUA J0IA!
VA EMPENHAL-A Ã CASA

JOSÉ CAHEN
EMPRESTA O VALOR REAL

RUA SILVA JARDIM, 7
Phone C. 2225 — Junto ao Rio Hotel

mm»

Bcirn Mnr 2Ü91
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ÚNICA MA-

e

Archivos dc
aço "Blodner". Pianos

auto-pianos, "G STE1N-
WEG", Balnnçns "Mercedes", Gramo-
phones "Anlter", Fogões. Mach. de cos-

tura "Anlter", Moveis, Ilndio-Tclcphonin
BALLISTOL-KLEVEU

Únicos represcnlantea para o Brasil

SMUISLtaSJMl
Importadores c Commissnrios — Tel. 6326H

Hio tle Janeiro f'

O governador de Alagoas
em visita á usina que
será a maior de todo

o paiz
MACEIÓ", 24 (Serviço especial da A NOI-

TE) — Seguiu para Utinga o Sr. governador
Costa Rego, afim de visitar as instnllnções
dn usinn de propriednde dn firma Leão, queserá inniigurndn no anno vindouro. i

Esse novo estabelecimento será, no gênero, I
o maior de todo o Brasil, excedendo cm en-
pbcidàdc de producção a Usina Catehtle, tle
Pernambuco, que nté agora era a primeira do
paiz.

m**.

Inicio dos trabalhos dc ex-
ploração de uma estra-

da de automóveis
MANHUASSU' (Minas), 21 (Serviço cs-

pccinl da A NOITE) — Foram iniciados osserviços de exploração da estrada de auto-
moveis que ligo esta cidade ns villas dcJosé Pedro e Mulum. Da parte dos habi-
tantes de toda esla zona ba umn grande sn-
tisfnçno pelo facto, pois o referido molho-
i-amcnlo muitos benefícios virá proporcio-„„,- no nosso progresso;

Como fei commemorado o anni-
versario da independência

de Sergipe
Com toda a solemnidade, o Centro Sergi-

pano levou u effeilo, hontem, n festa que
projeotúrn, para ooiniiicmoração á data nn-
n i versa ri,, tln emancipação política do Esta-
do de Sergipe. Uniu assistência numerosn o
sclcccipnniln com pareceu no salão nobre do
Centro Paulista, á praça Tiradentes, onde sc
rcnllsqu u solemnidade.

iPrcsidindo n sessão cívica, que constitui:!
a primeira parte do programnia orguulsndo,
uo dcclnrnr iniciada a contihciiiorhção, o Dr.
José do Abreu 1'inllio, proferiu uiiins bro-
vos pnlnvrns o dou, cm seguida, .-, palavra no
orntlor official do Centro, general Dr. Mo-
reira Guimarães; Durante cercn dc uniu
hora falou esse itl.illiar, discorrendo sobre
fnrlòs da historia sergipana o qno se rela-
cionnvnm, direétn ou índlrcetnnientc, eom

o Importante feito de que inalo um anui-
versaria ali ne festejava;

Cessadas ns palmas que fie scgiiirnm ús
últimas palavras ,io Do. Morei,-,, Guimarães,
inieiou-sc um pequeno concerto; que cons-
tou do seguinte; Serco — "iPúéte et Ber-
Hérc"; G. Aitlton — "Serenado"; Araújo
Vianna — "Amor", solo tio soprano, quofoi cantado pela Sra. professora Olgn tic Al-
incida; G. Wesly —- "Hõverie d'auton,„o";
Puruó — !.'Serenata"; PuceinI — "Visidni--
te", solo tle soprano, peln Sra, Olga de Al-
incida.; Puccini — "Le Villc". A professora
Noemia Itodrignes fez os respectivos acom-
pniihjimcntos uo plano.

A sessão foi terminada com o Hymno
Sergipano, que todos os presentes canta-
ram.

¦ •+•*• _
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y E jóias tisadas, quem melhor JJ
1 paga 6 a JOALHERIA INDIANA,

Becco do Rosário, esq. L. S.
Francisco. Attende-sc a chama-
dos pelo Tel. Norte 3111.

_\,__Jitx—lQ—-li—Z—AO~1,a¦ mm*OESOB

TOSSE?
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CAIU DE ÜM BONDE
Por ler soffrido uma queda dc bonde, na

run Mnriz c llnrrus, teve os soecorro; du A
sistencin. no posto cenlral, o trabalhador
Alfredo Tavares Amorim, tle '17 nnnos, mu-
rndor na estação tio Itnmos. Ferido nn cn-
licça e no lirneo esquerdo, Alfredo, depois
dos curativos necessários, recolllCll-se á sua
ca sn.

mm*-
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Hotel Silva', mesa dc primeira ordem. «--
seio irreprohensivet c agún corrente em t,
dos os (|iiarlo'i. Informuçiics oom o Sr. i'
reira Marques, Carioca, 62. Esperança ,1»
lirasil.

mw*»±
Doenças da pelle e syphilis

DIL. WÈÈNECIÍ MACHADO
Largo da Cariocn, II, Io nndiir (só nltc

ile u doentes dessas cspecinlidãdes)".

Nem sempre o
que é bom

custa caro. . .
QUEKEIS UMA PKOVA

DISSO ? IDE A

Infccção gonococcica e todas ns snns eom-
plicuções pnrn os olhos (ophtalmias em
adultos, ophlnlmins dos reccinnascidos, hi-
tes, etc); para as articulações (arthrites,
rheumatismò, etc.); para o apparelho cir-
culatorio; para o apparelho gonito-iirinnrio,
etc. A primeira indicação, o indicação mais
segura c positiva :

VACCINA GONOCOCCICA
tio Laboratório Clinico Silva Araújo

COMPLETAMENTE DESCURADO O
SANEAMENTO DE CAMETA' l

CÂMET.V (Pará), 25 (Serviço ospeoial da
\ NOITE) — Compactas nuvens do onrap.-i-
nnns têm invadido, ú noite. „s cnsns do?
moradores desta cidade cujo saneamento
cslú completamente descarado, sondo pessi-
mu sou eslado sanitário'.

a
Da Fabrica Meister, Luciiis & Bruenning— Allcmnnh.i

EM COMPRIMIDOS
Feliz conibinnção de Novalgina ePyramidon.

Remédio soberano contra Grippe, Bheu-nuitisnío muscular e articular ; Antipy-retico c Analgésico.
HARDAN combato com efficncin\jt\i\vr\ix qualquer nôlt BHEUMA-

TI CA.
A' vendi, nas Drogarias e Pbnnnacins.

Keprcscntanles: JOHN' JUERGENS & CIA.
Bnu dii Alfândega 120,

i—iiiiim1! 11 ii ijtm—mmm—s&igmtiffl*"ü*t*.
Sérios prejuízos causa ao

commercio do nordeste
mineiro uma iiregu-

laridade postal
S. JOÃO EVANGELISTA (Minas), 24. -

(Serviço especial dn A NOITE). — Os com-
mereinntes loeaes c os cnlxeiros viajantes
desta zona do nordeste mineiro, eslãó sen-
do seriamente prejudiendós peln f,ilt„ de
mais de 20 malas postaes. que traziam cor-
rcspondeiicia dessa capital e Bello llorizon-
te, e. para quo tenha um fim lão gravo ir-
regularidade, dirigçm?se ás associações oom-
mereiaes dahi e desle Estado, (Solicitando-
lhes inlcrvcnliuni jtinln „„s poderes oompe-
tentes, nfini dc consegulreín ns providen-
cias necessárias.

ÁlfaiatariaflLBERTO
50 — CARIOCA — 50

onde vos voslircis no rigor da modn, com
conforto e por preços que não encòntrareJs
om outro estabelecimento.

Por questões de freguezia,
entre motoristas

Dcsnvierain-se, hoje, no"lãrg"o tle SãoFrancisco, por qne.sl.oes de freguezia, o-,motoristas José Alves Ferreira c Antônioliamos, b, palavra puxa palavra, ti liltl-mo delles. ntinin explosão dc otlio nvnh'-cou paru o primeiro, dnndo-llic umn seriede ponta-pés, que alcunoaram o alvejado noabdômen, contiindindo-o bastante. '
Praticada a façanha, Ferreira evndiu-sc,tendo sua vietima recebido soecorros nn As-sistencin.l
A policia do 3" districto registou o faclo.

ASCR!AfíÇA5
^ ._, PE PEITO
V\írra(-UJAS MAts oiMMflS st tonificam co» o|

%lVIHH0BI0QEtilCO
'¦ÍÁS 

t\ WMNTAHMPISÓlflCÂII BULAS.
JfJ%j\ \ <i03i/srAStmíftvoiy/o,ts.

\ fl iÍwm ÍM3 boa.', Pharmacias i DfiOGARiAa;
IDlpo&iTO;

^^-ií DROGARIA FRAnCISCO OlfFOflI&C!
ar^Sfe- ROA l?Dt MARCO. 17-QlOOt JAHIWOL

iNomeações para as comarcas do
interior da Bahia

rt.Vilf A. 25. (A. A.) — Foram feitas as sc-
guintès noihençõcs tuio governo estadual:
do bacharel Mario Baptista Marques Fcrcira,
pura juiz municipal da Villn de S. 1'ra'neis-
co; tio bacharel Ahnnlns Figueiredo, parn
juiz inuniclpal du cidntle do Lago;; do baelin
rei Anaclcto Fi'eirc, para juiz municipal de
Poções; c do hnchrircl João dn Malta Pc
cha Figueiredo, paru juiz municipal de Sun-
tarem.

O Dr. Luiz Paos Barreto, chefe do Serviço
tlc Prophylnxlii Iturnl, foi nonieatln para
oxoroor cm commissão o enrgo de direclor
i^orul da Snüdc Publicn do Estndo.

1 m+m 
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PETROL
Loção dc petróleo medicinal

FOiíMULA É PREPARAÇÃO
— nu —

Pharmaceuticc Francisco Giffoni
Perfuma, ondula, nnricia c conserva ,,

cabello.
Extingue completamente a caspa.

Usa-se como qualquer loção.
Deposito: Rua 1° de Março, 17f

RIO DE JANEIRO
Lie. D. N. S. P. n. 710 em 1-1-024

——IIIIIIIWHH _

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
Hini da Assemhléai 54, das 9 ús 1!)

DR: PEDRO MAGALHÃES~f*."Romance=Jornal"
Recebemos o numero primeiro dessa hov*

e interessante publicação da netiva emprti-
sa do publicidade "A Eclcction", de Súo
Pnuio, Como o presente numero; que cou-
tem uni romance completo; esse intitulado"A erennça abandonada", lotlos os otitrus
a sair terão, também, mn novo roínane*
montando, assim, em trezentos róis, o pré-
ço de endn 'folheto — o prazer dc uma lei:
turn sempre nova c interessante.
——.-,. _, Ml i^Q^i ,„,„ .

3WWI.,,,.,- -_-_.,—_, mnm ma—w —pmm——&>
| Clinica Medico Cirurgica de Doenças dos

Colona, Recttim e Ânus
Tratamento especial indoloo das

HEMORRHOIDAS
SEM OPEIIACÃO

DR. RAUL PITANGA SANTOS
Da Faculdade de Medicina

Cons. Passeio, 50—sob. de 1 ús .',^^—w^^gmiamtfí^i^^m:imiiiime^íí^i!^^''
.."-'; .-¦ - - ¦ ---- - ;.¦;:-".•' ^l<r>>—* ——~ *

I THERMOMETROS PARA FEBRE
Só CONFIEM NO

O "CASELLA, LOI^DON"
íiMiiiiiiiMiiiiiimimiiitiiiiimiiiiiiiiiHttiitiiiHiiiitiiiiiiitiiiititiiiumtiittiiiMiiiiiiimiMMii''1!'

Dl' PECKOLT - Ouvidos, nariz
fiantn. ttosario 143, de 2 ns 5,

e gur-

FICOU COM O DEDO ES-
MAGADO

O opernrlo Osmar Ferreira .Marlins. delfl annos quando, hoje. Irnbnlbnva nas ot-flçiiios dn rua de SanfAnna, numero 40,fo, vietima de uni nceidenté, lendo ficadocom um dedo fi., mão esquerda esmagado
por uma machina-. Osmar, qne rositlo .-,ru,, Ounrnblni. n. 88. ostnçno da Piedade,ioi medicado pola Assistência.

Tutoya nâo tem mais posto
fiscal

TUTOYA (Maranhnol, 25 (Serviço ospeoial
dn A NOITE) _ Foi extineto o posta fiscal
d"st„ villn. passando n ser feilo nn collecto-
rm estadual o respectivo serviço do arma-
séjis, por uni auxiliar do escripta, um fiel,
um mestre do embarcação o (piairá marinhei-ros.

O Sr. Durvnl Prazeres, cliefe daquelle v-'--io foi nomeado cullcctor de Arayoses, eni
commissão.
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Os melhores aríicjos para foileíte
Agenlos Geraes•ueowis eC!A_

Rua !s do Marco 89
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MODERNA COWIPAKHIA DE REVISTA !j

Istréa brevemente com a aünaralopal
rreviste de granlo espeefoculo, ilo BAS-l
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Dr. Filgueiras Lima
Com recibo passado pd.i l-__iua. viuva do

MtitliiMi invilico suburbano Dr. lMgueir.is
J.iiiin, foi entregue peln gerencia da A NOI-
1TÍ a quantia dc *l2"»Sfl0l) (tiuiitrocciitos e
«vlnto ii cinco mil réis,, dn sulwciipcno popii*
úar i|ue foi aberta pnra n inquisição de
imin casa parn a rniili.i dn bondoso clinico.
l)as listas dliUrlbuldas pelos amidos <l" mor-
rto, poucas foram ,i.i rcstiliiiilas, sendo que,
rompida, só foi entregue n cpie ficou soli
,-i guarda do Dr. David Lc Masson, como cm
leinpo foi noticiado,

„. - !-..«*) W

DesapparecQUj depois de atro-
55.0. ^

noticias
"Colmcla" —• A Iniciativa thr.itr.il de Rena-

to Vianna c SlniJcs Coelho
Iv' ,i Brnnile c . .osiiclonal novidade tto

Iln: n Iniclullva de Renato Viiiuin c SlmOcsi/.tlho, (|ti«! cslfio oi';,"inisai|i|ii nn vl2iulia
capilal dc São Paulo uma companhia Ura*
sileira d>* Comedia, intiliilad.i "CoIup i.i".
com uni brilhante prournihma de lulclle-
cltiallsaçúo e iiior.iihnciV) do nosso ihca*
tn , A iniciativa dc

•5 Coelho vau en:

mSít
MaiiKue, próximo â

um imin quo fufilu
\,i avenida tlc

..Machado Cnclhi»,
nlioti c ulropfl.iii o ,i.nd ine iro I
IVnir.i, i|tiliH|uní(eiiiirio, rcsidcul
Unràn
clu ras
leu-o
lomoii

rua
nun-

nnfdliio
n rua

ilo Uniu Retiro, proilu_!Índo*llic Ira-
uns coslcllas. i. Asslstencln soecor-

• n eommissario Dr. Freitas Abreu
conhecim nlo <to fnclo.«—*•»-•

V^) JjinqéliLpS
OMar&^ãeaíco

)ptica Especial
Preços Módicos

&UTZ FERRANDO
CIA . LDA

.O GONÇALVES DIAS 40_

1 ~mF4m

(ASA. ESI lü.NTO RIDEIRO — Alii|!:i-se
umn novn, trcs quartos, duas salas, cozinha,
Inr. c tun barracão; grande quintal cercado. |'.'IU., fiança ou deposito, llun D. Jaclntha
n. 7. A's chaves uo n. fl: trata-se nn rua
Lopes da Cruz 17(1. (Me.ver).
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VBNDK-SU o bom prédio da run l.urio
dc Mendonça n. _!<!, (Marlz c Barros).
com hôns aÃotnmodações para familia «lc
tratamento, para icr c tralar no ines-
mo, «las ü ás 17 horas.

¦_|Oft»i

Para os pobres da A S-ííiSTE
I.ra inteneão ii alma dc D. Jonnna Hu-

lalin Francisca do Barros. um leitor da A
NOITE enviou-nos IOS, para soecorrer os
•lobres no.s.-.os protegidos.

—ai!**»1

THJ3 LONDO?í
Avenida Rio Branco, II'..',

—'ítl-í.'.»*

TAILORS
3" anil. (elevador)

A 13"PASTORAL DE D. JOÃO
BESKEB

O sssuir^to escolhido pelo
arcsliisna de Porio Alegre

Muito bem impressa c elegante, recebe-
m«is, hoje, a l.i» Carta Pastoral de D. .loão
Bcclcer, arcebispo inetropolilano de Porlo
Alegre, i|iie desenvolveu ensinamentos so-
bre o poder temporal c as suas origens, tra-
tinido ainda (Ia consciência c da sua forma-
cão, bem como dns relações entre gover-
nantes e governados, tiuio analysaiiilo e
eoinincntando dc necordo com ns lições dn
Egreja c com muita belleza singela de cs-
ivlo crystnllino.

••o*.

lteii'11'i 1 oinitu

Iteiiiilo \ i.inu.i a St
nii uiil.i .iír...luto nco
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enrolo com o movimento que ,e '*stA fa*renda cm lorno di moderna companhia 'le
rcvlsln» dc iiiiü i* "estrclln" n grnelOM nrlritMnrgarliln Mn*. _, cuja eilrín no Lyrico :i
nhniihcln liara u «lin .'II dc*te inc<. com i
fil.tn "Vivi .. nutor!" \ parte cômica scr.i
ilcfendlihi p'.*ins nclorei N'iuo N'cllo e .Itive*
uni l*ouics, >;in dous papeis lyplçi
grande cffcllo. o primeiro i cprcr-vnlarú um
prnfcnor if. ilnilsiis, Uuucanc. « o segundon li^iirn cnraclerlstlcn ilu clasiiieii coronel
roceiro, mas enm n variante de não ser
Igiioiaiilc, mm pascacio. Os tvenarios, de•Iriynii' Silva, ili/oiii-tn.., são de um bri-
llinuiism.i extraordinário v cstío destina,
dus a lmprcssloii.il* a plnt«!n.

VARIAS
1'nzcm parte do progrninma novo dc va*

riotludes tio Cliiu-Tliontro íris os seguintes
numeros: os tlticttislns Piilacins, as Irmãs
\liiiiii, Alfredo Albuquerque. L.itly Tosca,
euntorn clnsslcn; Vnro Jordão. I" premi., de
hclli-zn dc Copncnbann. Iinllarlnn; Arcellc
Dnri), transformista, cantora inlcrnacional
liemos, prcslldlgllador, c Juvenal Fontes, o"espectaculos

1I0JK, lis 7 « o 9 9i

Senhorita Futilidade
Do Paulo Mnsjulliãrs
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!SArM-SYFHILIS_rtivosnnVuc:
Landaulet para medico

Vende-se "OWERLAND" carrosserio mo-
dernn, ', logares. motor o chassis, l" ordem;
radindor, pharóes e fcrrngcns nicltcladas;
pintura nova. Preço 1) contos. Ver c tratar:
Rua Copacabana (i.7, das 7 ãs 9 1|'- e aos do-
iniugns das !) 1|2 ás lll L2.
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Cinco mil réis para I). Glo-
ria da Costa

Uma leitora «lu A N01T1*. nos reinetteu
cinco mil reis. (pie se destinam a soceorrei
i'« Sra. Glorin da Cosia.

1' "-sflO-O-ff*—• ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦
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k SENHORi
S-S^JnarSRta-J^SEH-HSFB-SSS^

Está triste? as suns!
regras são dolorosas'

ir irregulares'? Tome Cápsulas ScvenkrauL
(Apiol, S.ihinn, Arruda). App. D. N. S. P.J
n. 91; A? véndn: H. Üniguayana n. 91.;*aSIfflR3E2í£aj_S_S^'i'!_"/?7^«^^

C\ ((CIGARRO^' tk

Dr. Jorge de Moraes tg5
Aires, 58, ll ás 5. R. Aprnsivel SG. B.M.3253.
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DONATIVO PARA FRAN-
CISCO JOAQUIM PIRES

Por nosso intermédio, uma pesson que
-Offreti, ha dins, serias queimaduras, offe-
icce um (lonaliv» de dez mil réis ao Sr.
Francisco Joaquim Pires, morador ft run
Cardoso Jiinior, n. 05, e victima tle um nc-
cidonle daquella natureza, conforme a A
NOITE noliciou opportunnmehle.

. ~._T.g»—•

QUEM ACHOU
Uma escriptura juntamente eom a plantn

de uma fazenda, perdida no bonde dc rua
Chile, no dia 24, ás 4 horas, é favor entre-
gar na redacção desta folha, que será _rn-
tificado.

¦*»•_»¦
RESTAURANTE RIO i DE. JANEIRO

ltua I.avradio n. 5; Aberto ate u 1 hora.
«oi»

jf\UE» comprar, vender, concertar ou fazer
"{.jóias com seriedade? procure_a "Joalheria
Viitentiin rua Gonçalves" Dins '31. fone 991 C.

«a»»».

PALACETES
Vendem-se dous ricos c Leiloa palacelcs

acabados de construir. Veja hoje no "Fon-

m. 7. As choves no n. fl; trnta-se na rua
majestosas fachadas.

,—-Cf»»—.

Casa — Traspassa-se
Traspassa-se uma esplendida casa bem mo-

hiliadn, com loucn, talheres, trem de cozi-
nha, roupa de mesa. com seis quartos, sa-
lus, banheiros, grande cozinha com fogão a
gax, própria para familia de tratamento, pro-
sima ao largo do Machado; informações
pelo telephone Beira Mar 219(1.

—«rt-ítí»*--

Para honra e esptedor da Bem-
ave-iiuraela Tbarezinha

Os devotos da Bcriiavcnturnda Tlicrczinlia
do Menino Jesus fazem realisar depois do
dia 10 de novembro, no salão nobre da As-
sociação Rio-Grandcnsc, á Avenida llio
llranco, uma exposição de trabalhos, em be.-
nclicio dn construcção do Santuário da
rncsrna bemnvcnlurada.

Multiplica-se din a (Ua o numero daqucl-
les que, tendo-sc appro.-imnilo tVEIta, com
o coração dilacerado, voltam trazendo a
perfumada "rosa" dn graça alcançada.

Certamente, essas almas privilegiadas te-
rão prazer em tecer trabalhos, que se trans-
fonnnrão em outras l.antns pedras, solire as
nuaes se elevará o bello Santuário.

Aos padres carmelitas descalços, â rua
Marlz o Barros 218, devem ser entregues os
irabalbos, acompanhados dos nomes dos
offertahtcs, até o dia 11) de novembro.

¦ icc- 
___.__.. «• i GARGANTABr. Eslevam faenáe ™0£
Kx-adjunto Ao» profs, WelnRnertncr Gross-

mann, Passow, cm Berlim, e
Neumann, cm Vienna.

TRACHEO-BRONCIIO-ESOPHAGOSCOPIA
Tratamento cirúrgico du ozcnn (technica do
prof. Sciffert) e das (lacr.vocystites (opera-
ção de West). Carmo, 5, csq. S. Josá, 2 ás 6.
C, 2G52, Res. Regina Hotel.

¦¦¦¦'^•tt*-»--

MAIS DONATIVOS Á SE-
NHORÍTA THEREZA DE

JESUS DAS NEVES
Recebemos de Mar de Hcspnnbn, Estado

tle Minns n Importância dc 177,?, produeto
dc uma subscripção feita nii pela senhoriln
l_.iicimt.-i Vulli-, em beneficio du joven Ilie-
reza de Jesus das Neves Contribuíram pa-
ra esse neto ile merecida caridade ns se-
guintes pessoas: Rodolpho Josii Colser. 5(1?;
Bnlbino Barbosa, lOSi; Hcrininio Reis Mar-
Uns, 10?; Rufino Barbosa e Leovegildo Sou-
to Dias, 10$; Germano Gonçalves e Sebastião
Pereira Nunes, IOS; ledo e Maria Alice, 5S;
Alice Moreira, 25; Maria liemfatlo Gallo, 33;
llmol: Ferreira c Vera Cruz, 29; Quaglionl &
C„ Pnulo Garcia « Alice Ribeiro, 33; A nlo-
nio Pereira Vieira, 1?; Filha de Maria dc
Passos (Minas), 205: Filhas de Maria do
Mar dc Hespanha, 51S000.

O donativo dn Filha de Maria de Passos
foi enviado á senhoriln Lucinda Valle, acom-
ponhado de uma enrta deste teor :

"Exma. Sla. presidente da "Pia União"
— Tendo lido no jornal A NOITE o nppcllo
em favor da joven Thereza do Jesus c tendo
ficado muilo condoidn pela desgraça dessa
minha pobre irmã em Marin Santíssima, rç-
solvi nugnrlar-llie auxílios entre pessoas dc
minha amizade. Juntando, depois, o que
consegui obter com algum dinheiro que pu-
de cconomisar, pois que lambem sou pobre,
enviu-vos a quanlin de vinte mil ríis, pe-
dindo-vos o especial obséquio de fazel-a clie-
gar ás mãos daquella infeliz moça, como um

pequeno donativo de uma humildo — Filhn
de. Maria".

mmm

Ihlmènto nos meios artísticos e soei.ics de
São Paulo, assim como por parle das nulo-
ii.lailes ilo itriinile e «-niio Estado, já se
adiando constituída n empresa «¦ delineado,
cm seus prineipaes elementos, o conjunto
artístico. "Colineia" obedeço a unia fina-
lidaili; elcvntln na evolução do theatro bra-
sileiro, ncvel.intlo qun nlo possivlel novas
Inlelligencias iln scena c da literatura dra-
matica entre nós, coillando, logo dc prin-
iri|iio, com quatro estivas no seu conjunto.

A propósito, iiiini encontra rnpitlo dc rua.
disrc-iios Renato Vinnna, clicgado ho 4_
horas c já de regresso para São Paulo:
— Nomes'.' Não nos prcoecupam esses nó-
mes, meu c.iro. Será uma companhia «Io
conjunto, tendo cada art islã o seu logar.
como parcella da somma a sair certa, que
i a representação da peçn cm si... O pu-
blico é que lhe lia dc tirar a prova dos
nove... O nosso theatro soffre dc um mal
p.'or que a syphilis. Soffre dc '"eonslella-
ção". O plienomeno das cslrellas c dos
aslros, «• um plienomeno de funestas cohsc-,
quencins. Acabaremos num cataclysma,
tiiini pavoroso incêndio sideral. "Colineiu"
fugirá, syslemnlicanicntc, desse cbáos igneo.
Os ultiiii<ys espectaculos da Lombardo Ca-

ram lia
A companhia Lombardo Caramba despe-

ile-se a 2 tlc novembro pròalmo do nosso
puliliro c a 11 parlo para São Paulo, donde,
depois do outra s«.*i*ic do espectaculos, re-
gressará á Itália. Está, assim, organisado o
programma dos nllinios espectaculos dessa
magnífica compaiihia nesta capilal. Ale
segunda-feira estará em scena np João C.uc-
lano n revista dc grande montagem "Slrac-
finaria"; terça-feira, cm récila tlc Ines L^-
ilelha, unira represenlnção iln Scuguizza".
qtini'tn-feira, primeivà repre sen tu ção ds
ópéreta de Masi-agni, poema dc Carlos Lom-
bardo, "Si"; quihla-fclra; repetição desso
espectaculo, cm festa do maestro Cnrreppn;
sexta, sabbado c dominga, últimos especta-
culos dn companhia, com a opereta da Lom-
bardo, "A dnnsn das lihcllulas".
A "reprine" do hoje, no Palácio

A companhia portugueza dc declamação
que trabalha nn Palácio Theatro representa
ali uma das peças cômicas de seu repertório,
que fez rir a bom rir quando levada *m
primeira e que sobe agora á .scena cm at-
terição a reiterados pedidos. Trnta-se dc
"A ventoinha", comediu de ncção vivissi-
mn, girando cm torno de umn mulher que
tanto tem de encantadora como do incons-
lanlc. Berlim de Uivar desempenha o pa-
pel dessa mulher, Os outros papeis estão
a 1'iirgo tios melhores nrtistna do conjunto,
cabendo um delles a Alves da Cunha e ou-
tro a Henrique Alves.
A festa de amanhã, no S. José

Amanhã; no S. José, cm "inaliii<_e", faz
sun festa artislica o professor Antônio Iz-
quierdò, cnsãindor do corpo dc bailes du
companhia lliiquèllõ theatro. lisse especta-
culo, com a representação dn revistn "Olha
o Guedes", e de uin houi aclo dc variedades,
«! dedicado á União Beneficente dos Chauf-
feurs do llio de Janeiro.
A companhia Candlnl foi a Lisboa

A compnnhia Lcn Cnnilini, quo esteve fa-
zendo larga temporadn nqui e uos listados,
partiu ha dias para Lisboa, contratada pela
empresa José Loureiro. Essa "troupe" ita-
liana foi trabalhar no theatro dn Trln-
dade.
O meto centenário do "Senhorita Futilidade"

Depois de amanhã rcalisar-se-4 no Tria-
non um festival commcmoratlvo das 50 e
51 representações da victoriosá comedia de
Paulo dc Mngalhãesi "Senhorita Futilicla-
de". Kssc festival constnrá das ultimas ro-
presentações da referidn peça e de um neto
variado, com attracçõcs.
Umn estréa, hoje, no Recreio

No theatro Recreio tem hoje o primeiro
dia dc interpretação o novo quadro, "Seu
Firmino bancando o professor Mozart", cs-
pirituosH"chargc"ciiiqiievão actual nlguns
dos melhores .artistas dn companhia, com o
cômico João Martins á frente.

7tÁmnwÂii»tií,i^tu*vwttwrratixitiuii mubis
EMPRESA PASCHOAL SEGRETOí

TUEATltO Jl CAETANO—-A's 8 »í
STRAOOINARIA

TITBATKO ^. JUíif: — A's 7 "í c 9 >',
OLHA O GUEDES !

THEATRO CARLOS GOMES—,7 V, c9 •}'»

ILHA DOS^AMORES _^-JBSSSXiíeeuii-^,'^'»:..- ¦• ¦.^.i__r.-_l!-__.-Vv

¦^atrTiecre^
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.ovn arsenical dc cífeiio surpre-
hendento e tolerado aíé pelos

recemnascidos.

sem mj .cçáo/

A'» 7 *i — HOJE 

repriisenlnçôes

- A'n !) »i'1

do novo B

Uiarj/ ,i-'\. \.

11 /MJ TRATAMENTO ,
1 ^*#^/ \ sem dieta/
r ^^^ /

Primeiras
quadro

BANCAM 0 PROFESSOR

com quo revista

O porto, peia manhã
Chegaram: de Gcnnva, os vapores italia-

nos ¦"Ccrsn" e "America", com vários gene-
ros; de Nápoles, o paquete italiano "Pin-
<rio", com passageiros; dc Porlo Alegre, o
vapor nacional "llorborcma", com vários
gonerõs; dc Aracaju", o paquete nacional
"llaituha", com passageiros, u dc llccife,
o vapor nacional ''Mantiqueira", com vanos
gcucrps,

ypnw
hfàu-uUiiáimt.
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PATENTE N« 10541

„,,,,mninJt'ii»m,t
-¦iu, "'

io tá Privilegiado para
exames médicos.

__S^fe_
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'Viva o nmur!'»
Nas rodas theatraes vau um grande ai-
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ItBliiiRHAGIA %
mmmm wimnt.

'Cândido.

Preço, 130S000.

Adoptado com exito em todos os hospitucs
c clinicas médicas.

Para o Interior, fnbrlcam-se de dísarmar.
Exclusivo da Casa dc Moveis e Tapeçarias

A. F. COSTA
RUA DOS AND .ADAS — 2727

ROSALINA PAUA TOSSB
COQUÉLUCIIB

Para os pobres da A NOITE
Dc um anonymo recebemos, paro/.os l>u-

bres da A NOlTü, a quantia dc 10*000.

PHARMACIA
Compra-se. Informações detalhadas a

Caixa Poslal _.7:i...
-_•_•*»¦

ampliada

? U GARQONN
•_C_l_____________P_SS-^*)t-l<^^^
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EMPRESA JOSÉ_LOUREIRQ_._§

JTHEATHOmEPUBLICA — A's 7 vi e 3 .í >
AQUI D-EL-REI |

[PALÁCIO THEATRO — ás 8 3t4 |
A VENTOINHA |
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Cinema Central
Empresa 1'infilili

O f MUSIC HALL PAM1LIAK 1)0
BKASIL

HOJE e AMANHÃ!
Ssssões chies dedicadas ás Exmas, fa-

hiilias cariocas
A celebre estrclln CORINNE GKIFITII

mííii lias"
em que assislireis ao

((Marfyrio de
uma esposa»

5 netos maravilhosos, surprehcndcntcs,
encaiiladorcs

NO PALCO — A's 2 1|2, 4 horas.
0 ílj4-, 8 horns, 9 l|2 c 10 3M « grnn.
diosas sessões,

LOS PERES, os reis da dansa dos
apaches. THE COUUSONS, cqütllb*.is-

•'tas. ALBERT CUV, t-y.iinnsla aéreo.
CHÁS. E GEI5TRUDE, "O Sambti' dn
Morte". IlILLV CARDÓ AND JACK,
evejistas. LES ROGER-IUDDERi bnila-
rinos. RAYITÒ DE ORO. A1EX ANTO-
NOFF. barytonò do Th. Municipal.
MARCH1SIO, snpatendor. LOS CAS-
TELLOS, malabaristas.

Illl |l»l- HI-—^»IHl WIMI' _-<*¦¦¦ -l~ ¦

'Nas sessões de _ 3|4, 9 1|2 e 10 3|l|
O innior ncontecimeiito. Ductto de

«II Guarany»
dc Carlos Gomej, cantado pelosj

celebres artistas
LYDSA ROSSI e

F80RSP*IS
Grande órchéstrò sob a regencia|
do nnfMro HAUL PIZZA1.1\0N'Iví

Entrada, 2Í0OO  Camarote, 10$000
2<-fe!ra -- TOM MlX, em: "O TliR-

ROR". Fos Film?

ltl sypbiliticns — MANOEL curou-so
UlCCrab(]e uiteras syphlliticas dns per-
nns em 30 dins, com '_! vidros de Luctyl e
gaslou 1IÇO0O. — ANTÔNIO curou-se de ul-
ecrãs svphiliticas das pernas em 120 dias (1
mezes) com 20 vidros de outro dépurativo u
Bástóii 7.i$000.

LUETYL só em boas ph.irniacias.
— ¦_,_-,—¦_¦¦_—_¦ ., ,.-M-i<H» • "' ¦

CASA DE CALÇADO
Vende-se nma com contrato, situada em

ponlo movimentado. Motivo retirada do
dono. por doença. Cartas nesta redacção
a N. A.

DK. FEUNT0 COíMBRA
do Hospital Evangélico, ex-.isslstcnie dos r.cr-
viços dos Profs. I'raiise. Illcr e Uruner, de
Berlim, de volta da Allemanha, abriu seu
consiillorio á rua Cnnning ti. í), «Ias 11 ãí 10,
no Hospital Evangélico das S ¦;,--, 12. Phone
Villa 22111. Cirurgia geral, nervosa, partos
vias urinarias c moléstias das senhoras.'

\ *-****_ i"*-*r/
/" 
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TrabafhafsdOf es_B8ge.ii a mio
esquerda

t» operário Osmar Ferreira Martins, do '-I

annos, 'residente ã run Quurnhy ir. !*">._ P'e-
ilude, qiinndu trabalhava, peja nianhã, un
colchonrin dn ruu dc SnnfAiinn n. 10. teve
n mão esquerda esmagada, recebendo por
isso os soecorros da Assistência, no poslo
cculrnl.

\ policia do ll" districto registou o
faclo.
—. «-—«ed*»—*

'-.,,

fPfflí I] IIBBi i nn

MODELO C.Miiifcll.O « NATAL

ÜittPIiÉfS&itp*i i kfliaL
Alfaiates — Importadores
ROSÁRIO, 152 — Sob.

Tel, Norte 2803
RIO

.-AMAfPVPF? PARA LXFLUEM.ZA E
,.A!.'«.i*i\_!k_*. k.iim CONST.IPACOES

• ¦-*•__!_>»—•-

Dr. _ ,.-r*'.nr'n V iy Cirurgião do II. dsi eraanao . az;; Fc0<dp AssiSt Ci.
rurgia geral. Dingiioslico •.* Iriiiiini*. cjrurgi-
co das nf.ccçõcs do estômago, intestinos fl
vias bi li a rés'; Clero, ovarios, ürèlhrn, bexiga
e rins. Trai", de câncer, hcniorrhngias, tuniu-
res du ulero e da bexiga pelo railiuiii. A«-
semblíã 27, Hes. C. Bomfim. 00.1. T. V. 1223.

„.__«U„f__--. _________

^'¦--~.UÒQ
ãMÍÇJLíú'.

AÜGMEIÜTA 2 KILOS

Dkp.JB.C8S ÍNVÃLJBÒS i .4 6 "".

Pianos e aulopianos Peçam entalo-
gos a It. Fcrrciru & C. I.uu
S. Fr. Xavier, 388. T. V.
Grandes prasos.

8968,

Nariz, Garganta e Ouvidos BDARSTIsAEô
CESAI. DA SILVA, cs-nssistente dos profs.
Kiíliai) c Urübl, du llerliiii. Com quatro an-
nos de pratica nos hospiiücs de Paris, Ber-
lim e Vietiiin. Consultas dc 2 ás 5. flua da
Carioca 31 — 1° andar..«_>
Dr.Ro!ando Monteiro £«• 

~^
1 Operações. D. Aires, 53, 1 ás 3. lies. V. 2009,

SÂNÁI0SSE,,^^SE
•eatXD-*-

ELÍXÍRdèNDGUEÍRA
GRÂHDEOEPüRATIVOÉSAÍÍGÍ;:

TERRENO
Compra-se com 12 n lá metros dc frente

honi fundo, era Botafogo
Offcrtns á caixa postal u,

mi Laranjeiras
377t

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Ürnquésa physica c de idéas, desanimo,

duvida, medo, iiidiffercnça. tristeza, nnguj*
lia, manias, susto-,, ataques, ele. estômago e
intestinos, Emprego local c geral de radia-
ções uilrn-violctás de l.tach e da suggcslfio
pelos nielliodos mais modernos, Dr. Cunha
C.-U7.. 11. S, José (il, 3 ás ... Tel; 4025 C.

a mmmr&tm. I

P0'
D'ARR0Z

Elsganle
SUPERIOR

A llieilior quali-
dade. Vende-se
a preços com-

muni,
¦"¦-- i s__a^__s» * ¦¦-- ¦¦ ¦-.¦¦—,——¦—_.

ihflniiimnções e purgações. Còllyrio Moura
Brasil (iionu registado), Em todas ns plliir-
luaeias e dio_,iriiis..

M\Mâ
líir

L" ilifr
5 2 fc li

-myr»

MUffSON STEAMSHIP LIXEMSIt
AdniliOdiruttorea dós vapores dí
United States Shipping

Board Fleet Corporation
,V rota rnnii rniiiiln para n

America ilo Norte

As próximas saídas do
Rio «lc Janeiro para

Nova York «são :
AMERICAN LEGION Òntuli. 29
1'A.V AMEllfCA.;. ,-Nov.émi 12
IVESTERN WORLD..Novem. "i'.
SOÜ'1'IIERN CROSS. Dezemb. 10 |i.(

Para o Eio da Prata
WESTERN WORLD.. Novem. 7
SOUTHERN CROSS.Novcrfi, 21
AMERICAN LEGIONDczenib. ..
PA.. AldEUICA li. .'.c-nii. 19

E i|iiin.en:ilmen(e a seguir

O PAQUETE

flíilijlilitíll üàml'
Esperado Ho Rio da Prata,

sairá em 29 «lo corrente para:

Estes modernos vapores com-
iiiniiin a rapidez com muitas
«ipporlunidades de descanso o
de prazer durante n viagem..
De unia limpeza Incxcédive..
caninrolés espaçosos è bem ven-
tllndos, lâmpadas pnrn ler
c todas as comnioilidntles mo-
dcrnns, em sua maioria «'o.n
bonlios privados. Grandes a
espaçosos salões e cxccllrnlõ
cozinha.

Preços cspéciiics pnra via-
gens dc ida e volta aos Esla-
«los Uíidos du America, via
cosia (Io Pncifico, t. volta peln
costa do Atlântico OU vice-
versa, incluindo a passagem
de lliieiios Aires a Viilparalso
pelo Trnns-Andino,

AGENTES:
The Federal Express Co.

Avenida Ein llranco, 87
IOO OE JANEIRO

»""-'•»*.-__..

.

H
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1
I

*"»>.,'*^ttt.-j(V:

Uma professora atropelada
A Assistência prestou soecorros ii pró?

fessorn Lilly lleive. de 60 tiuiios, residenle
n rua Silveira .l.irlins tl. 133, por apresen-
Inr a mesma ferimentos nn cãbeçn e nos
hombros, Uuanilo medicada, no posto cen-
traí, D. Lilly declarou ler sido atropelada
por uni ante ,nn praia da Lapa. Coiiittliipi
a pòlicin dò 13J dislrielo igiíora essa oc-
coircncia.

BLENORRHAGIA Traia-
liicnto

railieníi «Ias :i ,i . ii. Largo da Carioca. 15. Tcl.
C, 3123 Dr. JO..C.I. A l-P.AXC.O -- Assis-
lente dò Instituto Oswaltlo Cruz.
-'¦¦. i—alOCi»—* _-__.—.

Prédios, Âvesíida e Ta.-renos ^'.-
?c em S Theresn. VENDEM-SE uns ruas
1'ruguav, Averi. Siihurbaiia. lJ.iu!ri rilaltos

• clc,"C".".J812. S. Jos:., D'J, 1' and..

l

)
. ..¦..¦?_



\ X'ÒITN — iSnbbiuIo. 2«'- «Io Oiítiilirò do .1021
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\,\ Mais dous casos do mtoxica «...ti Mftirrt*
1 MAGNESIA RAY EM PO' |I Formula do SIr Jamos JVrmny ***** O melhor antl- E

íicííJo o o i-ci cios oongoner-ao |
SIR JAME8 MURRAY & SOW — EJUEUN fcj

cão alimentar

'í,l»:l;mi'sis(||(l!,t;t;(l^i,l.s|,!l

CURA DA TUBERCULOSE i

!

W a». » .u «tf

f.ANATf'1'iii) ur PAi.MVIM (Minas ficneaí ~ Allítuilo PM nu-lro», 1'dlflclo*. c real» jpela*, iiieilinrea íhnnlnrlo* «ia Suiaísa. Trnlanienlo Ii>kIíiiii-iIIi'U'IIco. !i.uiim ui» içpoiiHi, de ur. «lu eiiRonlii (MaMkur), cie. Direclor «ercnto «• medico real- iiit-iilvi l)r. AiliBito i.iivaleiinti. viuii mal. de in onnos dc iiratlen noi Sanatórios tlc 'miIsmi v Allcniaiilu. l.niciuiflrus e cnfcrmelins tspcciullstiis, llolel de 1« ordem, i
11 Kxtnp. Sr. Ur. Plaetila Barbosa, iimpvctor Sonil dn Prnpli;. Inti.i «Ia Tuhcruilo. !•<*. i'iit:,n.iti.i tu- improiivn an Sanatório du Palmyra, ulil piivsini dous dias c deixou '

aiiusiriiiiila im livro rins vlttttmitcs a ictfiiliito linpreisÃut"íl Iraliimetil o «ln Ittherailose, ipie u nnde curar e «pie etlA provado «iue n cur.-i,
i "i. ,1,*f,,i",,c,,l0 b.vitit-ii'i-ilicti'tli'«i. Ü-S-.J .- n inilamcnlu «nm s,. upptlcn nn Sanatório(• Palmyra. e w upplku de neconlò com ns princípios sclcnllflcos e a pratica tiosí!iiiinli-, (.niinlnilus europeus., i.b a ilircçiin coiiipetcniu dn Dr. Allitrld Cavalcanti'l« All'u«iticr(iiie.

Palm*. .-¦.,. ! d março do 1021. — (Am.1 .nuil») I)r. J. Plácido lliulioun."IwWe.isi uo ma: Tel. Norte 125P.
*V'-'"' >l.!l!'l.l|'|.|t.MIII* IMillílll.liiMlliKlililIalllllllllllllllllltlliililllilliitit nulu.u.u» """> '"(Ihlallillilll,

Hoje, furniii «lua't us pcssinm ipie rr.|iii ¦
í lin.nn ni Mircnrrns da AmUIciicIii pnr n

ni'llllrt'11» iiliiciulsit (te bil.ivlcvim. iillineiiliii',I
o mal «iue, ii.s-is nliliiiiH ni,ii, com innlni'
Inlcipililiiilc, vem jioiuln nu solirraiilln n nu>
piilnc.il) desln cnplliil, Sãn hh mnuhius: (',-.
drn ile Aleaulnra t|a> I.i atmos, morador i\
ma lifiurnl Petlrn n. >I'J o .loflo da Oliveira.
dc "H íiiiuo'.. 1'hniifftiir, rc l.lviite A run Gm«
pur o. luM .-in Terra S'nvn,..._ — -r ^ITr*' i

^^^^^^^mi^rnt———-^M-M^mmmm^m**m**m**m*mWm*k**mmm**mm*m

- ft íiUIlt WMU-i --,«,« bi*2B rxm****mm****m ******* *********** ¦¦ Wk ¦ ¦ ¦ M Uk tJ IB FANUL1NA
ÓPTICA MODERNA

í
«,-••»

¦ w-1 '.I

/t?<\$' i,onr",'a co»» <•
fi K\í conflmijn «loi

M^*---.-»/ Srs. niciHcoaociilistua

j 
Arthur Jncintho Rodrigues

RUA SETE OS SETEMBRO. 47
I TEL NORTE 7316

'I' :l*NIIIIUll|l,l,ial||l|t|i'l|HI,llil|i|ai>lilll|illMllllti[ll|.illtMIII||lllllliti

- «'0 OE JANCIUO

**•**-

^-w.-«i

I: ÍTi?EREMIAS •ca,cl0S0 CHE INFANTIL
EUA S .T03Í dri (cm '"'' dcxtrlnlsodo, 12 variedades. l*m doitun °' ,,Ui3~,< 9J l melhores alimentos para creanças o docn.es).

,i.v,v/i7:/i.s.i/(/f).s
Fii/sc.n niiiins iiuuiiiliã:
A iiiciihui .Muna do l.mmloi, filha «Io Sr.:.i,\è l'riiticlíco dc fínsiro, cipliulbiiii; Sr.I'icil.'1'l.'i. Anuindo de Alliuquvrquo e Mello

o mu i.shiiih i Newlon l.cibiiilu,
1'nxvin nuiioa hojei
<ls Srs, fiipiliics Antnuln Itoilriifticn da

Silva, pronrlelnrlo nos Miburhlosi Jii>iik<
Pcilivliii Passo.: sonliorlln Al/ira Ainuciln
ale Unrros, llllin da vluvn Alice Amoctio «Ia
Un rnm,

—r* Pela [insinuem, liojo, do seu atml-
rersnrln iinlnliclo. fni muilo i-iimpriineiiliiilu
.i IvMiin, Sra, li. I.aiirn Cnslnfio ['orralra, es-
i .i»;i dn Sr, .iii.Hiulm l-ViTcIr.i, nntlflo nego-¦ i.inic c enpllnllein.v..\s.\ m:\ms

.AL .' .i v

] pacote uo lllo. l$2Ó0 - no ínleflòr ÍS300yffjr/íiT ^.'^•¦Tr.^yc.i;^¦CK^rvrrrsii^.Tnrii.-x^...¦WTVa-m.>iW,-^/iyri,rit»»i '< 1'revcnlmbi no publien (pio nfio auKmama<
fM.-A^-.íifA'Xjt.l>:i:jiJàÈ*£ütiltâ^iimjmffifyfflWK < ¦¦•"•¦'<¦:• fifâ&fe  prcoi «IcMe nn«< pular proriuct... _ " " * _^j ^k conllnnn o mesmo dc lüin.

Será iiiila-. Ido n nuc ca.lirnrnn n mais.1 UMAPONTADOli OE BÜâ FDRTQNAI
Valorei miiltlpllcadoit noa prl mel roa dez nnnos ri.. «Icaenvnlrlinento <!<> Itlu Kde Janeiro, apesar de nsio ter a «•nor...,. população metropolitana imr.i nltidnr O í"í

liracrnao ctecaiivo, n ercacento «nula dc conelrueelin , popíilaeito, niiumcnlo dü í-,..lor it.ii Mim», t-sia adiantando vljortisoiuenlü a iloschvolvlmcntu de JACAItüPA- ™
t.UA. l.-tliir dobrado cm um annu JACAItliPACUA é
i i. íNln.l-,

1)!!. itvn. i.riT!-: & c.
-*~-*mr* ;

itnt-nso
Oatr.s

parle do ilesenvnlvliuenln ítTaJa iil ima npportunhiado para u cmprcRo dc pouco capital, ne.|t. Wkinaiilvlnii-nlii iiruiliKiiiaii. M
isníaçõca a pedido i.5l
DADE DE EXPANSÃO TERRITORIAL Ê

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, S' m-' v"sinl :'TI '"O Tel. Norte lüi.í) M

Vende prédios e moveis(LEILOEIRO)
4*«X**

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "lil-.I.I.A CrtK" é «le cffcitos ra-
pidoH e maravilhosos contra a caspa, iiuéila
do cabello, etc. Tem n grande vantagem «le
não .'or tintura c dar noa cahcllo.s sua c»*»r
primitiva, lentamente, m-iii «lucimar uu pr,
judieis- o couro cabellüdo. K' usada c acon-
solhado pur notáveis incdlcós, confnraie os
nllcslndus que estão .-.'iulo publicados."BELL.A Côlt" a- suavemente perfumads:.
nãn lem coatratndlcações e loi appruvud.s
peln Saudo Publica, t.nli n. 2.177.

Encontrarão cm qualquer pharn.acia ou'*perfumaria du lirasil. '-*
— .-—¦¦—-..—., i •****;•»¦!»•¦*.¦ i—¦

mm mun
mmmm mm

¦¦íHh
K3o («sst tempo nem aisnucr parn IcnuilíT

nm protesto, Uia tayi-je do"Get^it'! pfie-os

P-h:-x ^M''km

mm ¦¦¦" -, i >k ^S8

i
UMA DESCOBERTA CUJO SEGUE-1

DO CUSTOU DUZENTOS ;
CONTOS DE RÉIS j

A "Loção Brilhante!' ú a melhor sspecifi-
rn para as affecções capilares. Nüo pinta
jiorque não é tinlura ; não queima porqueiião cnntéiii stits nocivos. Is*' uma formula
scientifica do grande botânico Dr. Ground,'
cujo segredo foi comprado por 200 contos .k-j j,^^ „,,,,,, (::lsa ..()TT()N1 AIiMAuA,

Itua scncral Câmara. 211. Tel. Norte lliull.
, ***** .-

izÊÈÉÊÊ

Nii '.'.» Pretória Cível realisou-se, bnje, o¦ nlaru inalriiniinl.il «In sonliorlln .lamllle'
Pllllllri, filli.i dn Sr. Cosa rio P.iuiln c I). Ssi- I
s.ih Pando, com ai Sr. Jornd Slnion, cnm-!
nierclaiito cm Oliveira, lislndo «lc Minas,
lilhu du capitalista Pedro Slnion c I). Ilusa
Siiiion,

•— A .'10 rin correnlo rciilisa-se nesta capilal
n casiiinenlii du professor Prauclscn .Insc Al-
fi.nsai (iuiiniirães, P'l!hn com a scnhorila:
lli'!irli|iirt;i dc ilcxiis ferreira, filha «Io cnm-;
mandante lienjamin M, .Ins,'. 1'crrolra c do
I). Virjtliiln «le Jesus Kcrrcira. Os actos ef-
fectuar-sc-âo na residência «lu fainllia «I.i
noiva, á rua Torres Homem, n. 281, Ãs 2 lio-|
ras. Servirão do padriiilios. no civil, pur par-
lo ria noiva, n Sr. João Ilrasil dn Silva, c ilo
uiaiva,. n.Sr. Ariolplio ,Iosú Pereira Hastns; n«i

j rellRloso. pur parle «In noivo, o cnmiii.iiidsintc
i lleiijaiuin 1'errelrn e l>. Alzira «lc Souza (*a-
, meta, e, riu noiva, o Sr. Josó «le Souza Mar-
I'iiics e sua esposa I). Thereza tlc Souza Mar-
| a-UCS.

~ lleallsnti-se linje. na 8.* Pretória Cl-
vol, em Ciinipo Grande, o enlace malrlmn-
uínl dn Sr. Anastácio 1'rànelaco de Assis,

! Iiiiicclniinrin lutinicip.il, com a senhorita
llnrMiellii Zofcrlno ale Oliveira, filha tio
Sr. Ilebisis-aa Kcfcrlnn e dc sua esposai Dona
Maria tlti Oliveira Xefcrlnn, Testcmunlinrain

vi neln n> Srs. Pranciscn de Amlrr.dc c Ma-
, rio Kugchin de Andrade.
\.\st:i\u;.\ios

Allivio immediato nos incommodos í

HeirtolPiis
DÔR, COCEI RA, ARDOR, ETC.

A applicação da Andina dá immediatamenfe uma

sensação de allivio e ds bem estar.

A' venda ms principaes Olarias

liiliiriliMiTs
o |." tenente do Kr.er.-iln, .tn<i Corri.-.

\'-!b.i c «ua l-Aina. esposa, I). Dulce Corrêa .
Velhii, têm seu lar nuumcntado eom o nus-1
a'isienld dc uma linda menina, qnc rccclicu• . iioint! de Alb.i. (I casal lem recebido mui-,
Ios ciiinprimenlos,
::.\PllSMins i

Na líialriz do Sagrado Coração de Msirla. Is.. Mc.ver, realisn-sc, amanhã, o baplisadu
(ir. menino ICvalulro, fllln

DIURNO PWA ÜO OUVIDOR, 50 NOCTURNO
E* O MKIIIOH: queira visil.il-o; procuro Informar-se. OL'VIDO.'«, 60'¦— I • II o

dares, esquina de 1" du Marco,

-/-•» n O VERDÀDElItO MvSTKUlll.ia
Jy 1 11 ,)AS BARATAS

A? & m EJrperlmchlcni " soa cffícuíí»
^-.vüira ^8>a***r WBrmm Vcndc-ie «rn Ioda a paru

.;..:..;.^.;..:..:,.:..;..;..:..;..:..:..:..-..;..;..:..;,.;..:..;..;..:. .:..;..:..;..:..;..:..>.%.;..:..>^a.:..:.->-><--:-->-/v':--:'v*:**>^-:*':* •:•«-)>

Aos senhores Âròhitéçtòs e Constructores
A Nova Fuiuliplo Guanabara recentemente remodelada .achá-sc dotada de uma In-

slalIncãO niòticrmi e apta a fornecer nn menor proso dc tempo c a preços módicos
s, grades, escadas,
ralos c portas de
rlilio dc sua cspc

PÓ A *3Zt^-t

áir <,,,,,.:., I... ., I .. fil «i , Milllill.HI III' ¦ IV . 1 t lli..,' .1 i I . . llll , I lí>» III*. I«'l '««'¦" '" i . ,..;¦¦' » ¦•

OilS loacomnicMo°,.c a cifíiiaí^de c,,,,!,!,clürcs » 
^ 

",C fC,'rü ^'""í'0, \»n Ti" ""i^"'. mÍT™ÜI, :.:,,...,.-•-, V-,,-  i.i,,', • /•.-,„- purtocs, coiiibiislorcs, ir.i<;.is e cimic ai.ros; lulio.*, caixas, i.-mpos, ra
^¦•^^.'d^isidrbriil.s nUl^SrWrT.^ «ço; .sçrralharia artistica 

'e 
ossaluras metalllcas c qualquer ou.ro arl

ín-pírí-r l/rítt/pínK ^ "f" 
|« ^ &% ,-., ..- , , hlllírne rr mm llll:! da (isillllliisl, III a 118. Iclcph. Norte 2.1'.'5L
Jtio dc Janeiro

"LÂMPADAS OSRAPJ.
T)c fírsuule economia e «lurabiüdàtlc. T)!-

iM
Tlc.-llis.i-sc boje. nos salões dn Rsnuns

Cluh, um baile abrilhantado com o jazz-b.uid dns "Oilo batutas".
FESTAS GUARANÁ - Maus

a dormir psar* p-mpre. Duísi ou (ren colestmircii:.-o«, lirasui!, como r.ne tini fninincnto
coito Ue tecido morto que facilmente sc dc»-
preside com ou dedos. Niiò laliia. E iuual-
menus bom ínirn au calloaldades. CU9la nananinhann—em todan as r«.rio-j. Ii. Lav.ta.nc-: S;
Co., l-.abriisiLles, Cliicato, E. U. A.

ç, a fi li"'*, H"**

seus prédios, moveis e negócios na

líttê
t e negócios ns

Io andar, salas 9 a 12, do edificio do"Jornal do Commarcio" •—
Avenida Rio Branco, 117,

a quai posstie Us.

l-9;6-;r3ÍB-7-8|4--IQ
cm inlmovcis, apólices, nca;ões e dinheiro. --
De 6 em fi nnnos, é gratuito o anno seguiu
to (SÉTIMO ANNO) dos seguros terrestres,.

Em casn de recoristrucção 0ll concert-as,
por sua conta, de prédio sinistrado, a Com-
panliia se obriga á indemnisacão do respe-
ctivo aluguel INTEGRAL durante o tempo
cmprcgsidr) nns obras.

A Companhia ALLIANCA DA BAHIA é a
primeira companhia niiciiinal de seguros ma-ritiissos c terrestres, em capilal, reservas c
receita. E' a companhia de seguros inariti-
mos, terrestres e fluviacs que, nn lirasil, em
1923, teve a maior receita dciitre todas as
companhias congêneres, inclusive as eslran-
Beiras, ipie operam neste paiz.TAXAS MÓDICAS — OPTIMAS GARANTIAS

LIQUIDAÇÕES RÁPIDAS
Agente geral: ALEXANDRE GROSS
¦—'— ¦——*TV>^'^—¦-

reis.
E* rccommcutlada pelos principaes iustitu-

tos -sanitários dn estrangeiro, u analysada
e autorisada pelos departamentos rie hygie-
ne do Hrasil.

Cnm o uso regulai' da "Lc;ão ilrilbantc":
1° — Dcsapparccem completamente as cas-

pas e affcc«*õcs parasitárias.'-'* — Cessa a «piéiia do cssbollo.
3o — Os eabellos brancos, «lcscorarios on

grisalhos voltam á côr natural primitiva, sem
ser tingiilos ou queimados,

4o — Detém o nascimento de novos c.ibel-
ios brauens.

5> — Nos casos de calvicié fnz brotar no-
vos eabellos.

0* — Os eabellos ganham vitalidade, tor-
nam-se lindos e sedosos e a cabeça limpa o
fresca.

A "Loção Brilhante" 6 usada pela alta
sociedade de S. Paulo e Rio.

A' venda em todas as boa» pharmacias,drogarias e perfumarias. ' :
————————— rr—«afr*| tP,-^—,..,  .,.„.._.—.

Aluga-se ou veride-se luxuosos prédios —
Ilua Netto Teixeira ns. 7 e !) (Aldeia Cam-
pistn) ainda não habitados, em cimento nr-
¦nado, escadarias mármore, soalhos mosaico'
de madeira, pequeno quintal c jardim. Alu- I
guel õllüí! com contrato e fiatlor. lis, l fi o nber- !
Uís. Trata-se V. Inhaúma, -IS, 2" andar.***m-

&m

PALAÜKTIi A' YMm
Venile-sc um rico palaeete, em

centro cie jardim, com gáragej opti- j EB
nina acconimodaçõcs (iar;i grande fa- ® —
milia, eni ponto próximo das* melho-l%^É
r«*s praias <ic. bnniio, em Nicihcroyi á ! 
rua Presidente Pedreira. Trala-se nn jrua Gonçalves Dias, 2o. Joalheria.

*SS*>

MÃO
HÁLITO

DIGESTÕES .
DIITICEIS

PALPITAÇõES
OrÀZES

PRISÃO DE
VENTRE
PÍLULAS

EMIL
VEGETAES E SEM DIETA

Preço .I-1?, pelo Correio
.l-íãno. Pedidos a Percslrcllo
Fillio & O.-, rua friigunya-
na, Oli. Rio.

s
D-, bospedes (1o llolel Tijuco organisa-|Em fruia. cm bastões e cm p.'>. Deposito gc-i-s:iii.uni elegante "Gartlcii-Parly", que se ral, rua do Ouvido-.-, l^u. CASA GUARANÁ',vsilis.iuu amiinlia, domingo,.tendo inicio AsJ- Ti-.L. X. iu:."..onze horas; , ^-m*}*»*—.

0.eseriptor Ihcalral Dr. Ilegn Barrou.! HAUTE GOUTURE
Modelos dc- Paris. Os menores preços. Itobcs

ipaprva ntidi. I.ingcrié. Gonçalves Dias 19.
Tel. C. 4503. MAltCELLE PEItttISI!.

sccrclario tia empresa .losé Loureiro, c |¦ua Ej-ina. esposa, festejam, nmnnhã, si dn- .
sa nataliciii de sua galnule filbinha .Vair.
Por cslc inolivo o casal c a .innivcrsriante ;rccelfcrãri, em sua residência, Cit pessoas rie

sítins relações e ns snnss ainiguinhas, '
tAUlOÇOS

j^iCOR VEGETAL • IU fnrç.-t ao tan.
1010. «lli vigor* linj

miisciilns, ria energia aos nervos; na Mcili -.<
na Xatural, A rua Tobitis Barreto, il.
¦ ¦¦'¦¦ —- i-*/48y"^ — ••
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flealisa-se breveiuentc o almoço que ps
f-ii .-..-iiisíos do Dr. Va» Pinlo lhe oITòrcccin, cm ,
;ji.A vii Inale ria s.usi nomeação para b cargo de-jíiiz dá .'!' Vnr.i federal. A lista paru s-s

jscssnsis (|iie (|uizerehi àtlliei-ir encontra-sc I
Rh |.nã pliarmaciã Orlando Rangel, á rua d«
M Asscinbléá n. S.">.
ga! 

-- Ao Sr. phiirinncciilicb Paulo Scabraí
»rg ipie acaba do regressar dc S. Paulo, onde foi :
..va convite rin Sociedade tle Phnrnuieia c Chi-.'

iiiica. realisar uma conferência, em a sua !
^.sessilo inaugural, ns seus collegas resolve-1
j-j*! s-siiii offeivccr um almoço cnm o fim th 

'•

ggahoinenngeal-o pela sua éfliciente còllabora-
ção scientifica o profissional. \•Xst cisa Luiz, Perraiid.i ,V- Cia., si rua Gou- I

;«.silves Dias;, sc encontra a lista de nilhasõcs
, si qual já subscreveram ns Srs. Dr. .Iiili-. I
[Silva Araújo, Álvaro Vargas, .1. It. dc Olivei-|
Ira, Abel de Oliveira, Ur. Oscar rie Souza Vi- í

«Hjcirn, Assoc. ilrasileira ri-.- Pliarmaecnticos.-"¦'*. Assn.-, dns Prnpriutnrlris dc Pliarmilcias c
Lahorijtnrios-; Dr. Albino Dssis da Silva, j"-l.-llila Cardoso e Dr. Thiópliilo de Alnici- •
da.
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I TEIViOS EM DEPOSITO!
PARA ENTREGA ?

IMMÉDIATA
"iiii:!!i'iiii!iiiiSi!iiin«iiiiiiini'

EMPRESA
ÍCiigDUCHAS — BANHOS DE MAR : vil

Applicam-sc diicbas e banhos de Jnz. Alu- \com f,;" coiilos para fundar empresa rie clc
gsim-se (piarlos para banhos «lc ntar. Hua fia- ' clricidiide. .Mnis informas com o Sr. Disis,
rão de Flamengo 3(1. Tel. ,'!.'!i;i D. Mar'. • Asscmbléa, lõ, I".

Teve nlla, bonlciu. dsi casa de saude ri>
FiDr. SebntUino Tnmantpieiia, n Sr. Ilenrítiiic 1 \\vc. I „^i f,,„'„... „ V „.,1 M 

'.-"

_jMello, nosso collega dc imprensa, , y'?'- LCrt2 JllHIOr Q LeiU í«CiO
lírio ', IJspccialisins em doenças rins ollios, ouvi-¦ Idos, nariz e tiurgaiita. Consultas dis I á3 j

Em .Sanltis, dc onde era natural c desceu- Asscmbléa, liÚ.
clerlricisla, riclcnlur rie um lmin pri- j dente dc unm risas mnis antigas famílias ' "~ 

.... ' -*u>**—. __
num rico nitinicipio; procura sòcío paulislãs, falleceu, cm -_'l dó correnlc i 

' 
^WiW-UIlllWfíJJllJB3S__*IMlSOT_BP*,i'e-_íi_-;,ja>.ffi: 

'ã%& •SÉ\Sdt,:°[j;: 1 Md D. húm - Ssrrsas I
Alfretlo l-ericir.i. Iilim da vcncraiitla IB Segunda parsnisi ariòaiito de Pclropolls I

pm nooEBs s^- lto.
Rua Visconde de inhaúma, 85

CAIXA POSTAL. 1017
EIO DE JANEIRO

Rua cia Quitanda, 17-A
SAO PAULO

&_l!'E2s_'_E_^^

Ui PODEROSO ilili-

A P

MOLÉSTIAS DAS CRBNCAS
Dr. Jígas dc Mendonçi

mt]\W Para catarrlios^í
mm* nasaes

DOTSTAS
\'ciirie-:;e numa cidade de grande movi-monto*; prò.vimo rio llio um gabinete coiíiple-lo, cnm todas ns peças nòviís e iniiifa fncili-

dade eni arranjar clientes. Fncilltii-sc o pn-gnniCnto. 'Priitur coni o Dr. Sharp. Ilua daAsscmbléa, 72, 1" lindar*!

Dr. Akc?en?,í\ fteíía WW* '"> cri-
-' me, eivei c com-

isicrcisil. Escriptorio - - Asnembléa, 71, 1°
andar; Tel. Central 22!)á. Dsi cousiillas.

BRJSSuEPÇg
Castro &. Waltleinitr Praça ;.*, de Xòvcnjbrb Vi"^rãtTBe 

ujxõ
Vcnric-se Sliitlcbulter lypo snnrl amnrblla,

«.•arroecriá dc nlumiiiin. P.na Prol Caneea,
n. -;,"i-A. Gunçiih-es-i & Itarrns. Tel. X. 2li(IO.

"SAL TH ATA MAÍtCEI."
(N.is Ürogàrinsj Pliurmacisis c lícrfiimiirins.

I
cousulias (i.is í) As ! . ... '

iu Horas. Grátis. Itua M. de Sapucahv :illestp ria rua Sr. du Mnttózinbns.

g_S________SS_p___l___S®_*|l
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| Rei dos LimpaMetaesS
_Sg^_^^___^_-^-__g__i___l

BRIGOU ^'mas n"ivc,K'ui' ° te~w*
rua Alfaiideint (i!)

CACHORRO POLICIAL (LOBO)Desnppaiercii um, na madrugada ile lill .1.
uist íi.iimsiisu"-.. í)'j (.làrdim Ziiulbgicnl

rjuç iillcutlc peln nome de IlASK. GraliJ'1
ca-se a quem Indicar n paradeiro do mesmo
Tel. C. 3322.

»—*n***~-«
=aocit}ic:

scnliorn D. Adelina rie Oliveirsi Trindade c|B
Irmã dos Srs. cdpiião Abeilard de Oliveira. B
i .Iccs-lyn ais- Oliveira '[riudssd.-. fiineciona-
rin ilsi ininiicipalidadê tlai]-.icll:i cidade,
itiSSÁS

Teleplionc n, !l
Cliniá sdral cm região ineompurnvcl 8

WWtmfmmWii*!*W)*vJy. w.-».*»ii  .,.., •.•-'>'

^ffps*^ I

1 R. M. S. P.
(MALA REAL INGLEZA)

é_

Resilisa-se. segunilsi-feirsi. dia 27 dn cor- I
ei.le. sis II horns. nn egreja de X. S. Mãe

SMOISSOíISKSSSS^sji sio-, lli.niens, missa por alma do guarda civil
.liiiio Gualbciio dc Vasconcollon.

.-mil*** ¦

C. CARLOS J. WEHRS
47, Raa da Carioca, 47

'tinto ao Cinema íris — Tel. Central 4315E

OPTIMOS

í!||
• n*j£im JS. tln

(CIA. DO PACIFICO)
FÜOXIMAS SAÍDAS PARA O SUL:

IIIGHLAXD PIPER ... 1!8 tle outubro
ANDES  2 de Novembro
DESNA  (ide Novembro© . _PARA EUROPA: fl | ^Sk\*%
DARRO  28 de Outubro oALMANZORA  2 de Novembro
ANDES  Ride Novembro

Pianos

BEBA/\ 1mmMM
v 'OE FlNOPALADAIf

STADtEDôC^
RUA i CHRISTOVÃO 705
TELEPHONE. V.2553

HJÜnH

-»—rn***-

E AUTOMÁTICOS
Preços reduzidos e vendas facilitadas

» PASSAGENS, FRETES E INFORMAÇÕES
S NO ESCRIPTORIO DA COMPANHIAts 51, AV. RIO BRANCO, 55

Norte 8000

IS RUGAS DOS OLHOS

"FRAdOL" TALC0 E
n ,-, ?0' MEDICINAL.
Pedidos para o interior a J. Lopes & C.Praça Tiradenlcs, 38 —- Rio******

.im-
eparnçao tio Dr. Crossman p.isisi iJ.cnorrI';ií!ia a.itudu ou chronicVi

avni ajs mais fortes antiseplicosvcnerens conlucidos. (|tie rxcivein idircélü

1'iir.iii ::¦
nocivo

l)i*e ns
riniilaisi
ISI c I

.¦; (Iciiciulos c mu-
"Ins, nãn m'i ],,!i
ssi paru rcpatarciii
prnd.is--s-.ls-s.
'r. Crossmnn tnni-

ns es.,in;,'n-i por cl!;
A Preparação tio

heni tem outros conipiiiieutes que liu
petlein incommodos Cstuinacaes on re.naes.

Setenta annos de exito demonstrama sociedade o seu mérito e cfficacin.I oclcmos assegurar tpie a Preparaçâ-iun Ur. Crossuia.n renlisa e cumpre o
que outros mctbodos tle tratamento nãofnzem mnis que prometter. Uni frascode ensaio provara o seu mérito : domfrascos bastam pura os casos usiiaes.A venda em todasPliarniacins c Droisogarias.

as princip««fi

Patrimônio
Municipal

Larga-me; deixa-me gritar!

O leiloeiro CANDIOTA venderá,
segunda-feira, 27, ao meio-dia, o ma-
gniíico terreno da rua II. Lobo, es-
quinas das ruas Aristitles Lobo e Ave-

a comprar os moveis á- CASA MARTINS

pidn c moderno: ciítiaes aos origihàes demncliiiias de escrever. 40S000 o primeironiillieiro c 25S000 os demais. Itua 7 SETEM-
HPvO, 33. N. 7012 — Caslro.
————————— I —tfrlMB**!- -¦ ¦¦ .

V. Ex. TOMA VINHO ÁS REFEI-
ÇÕES? peça então BODEGAS

FRANCO-HESPANHOLAS.

o o doublo menton (2o queixo) são o fn-
mulo do amor e a aleirria da vida são os

íjiPKODUCTOS ELF.CTUICOS MIRABIL1A, DA
O ACADEMIA SCIENTIFICA DE BELLEZA. Es- 
fj I creva hoje ín>;Emo e peça estes produetos nida Paulo de Frontin Condições

3©ao!*i*;"ueQ"Y. <'usla!n 1'r,í;ftno' "el° correio usooo, annunçio no Jornal do Coiiwwrcw"— i ,,.„ 8 (1)as vcr!1 quc as ru,,:l& progressivumcii- V-*Mt^»_.._________'*'" ""'" FOUNECp-SE bna peiisãb a tlomiciliu. li"Corrêa Outra, ÜS (lerreo).
C RCULARES DE LUXO — lür í,ro-!l° v5° d.cs:",Ipa,:c,:í.n'1''uiiiuuunuuM u_ _uai_ ccggo 

( Na EUa tóilctteídlarla uso, ACUA CREME
c PO' IVARlíOZ RAINHA IU HUNURIA, se
tem pelle secea ou normal; sa tem pelle
Rorda ou luzltlia. use LEITE, CREME e PO"
11'ARROZ D'ACACIA: se tem poros dilata-
«Ios use os produetos Civettc. Lave o rosto
com a PASTA l)'AMEXDOAS, RAINHA DA
HUNGRIA. Dê côr ás suas faces com o ROU-
GE DE VIE RAINHA DA HUNGRIA, aos seus
lábios com i> Flcur de Uo.íc, nos seus olhos
lisse os produetos Mcsdjcm: assim ficará com-
pleta a sun toilette. e realça 100 vezes mais-*—-— ' 

.^w*^. 1

.-.-s,ir.. -- —.: i RI ENOftRttVlSIli í:"? riKlÍCal PcIaiasua ncllezn.¦pv 
OYY-,Qr,Prcf. Alfredo Antlvad" I ,hi™ vi!hi ,i dmthermia e raios; Se lem 1'ELLOS tire-os para sempre, com

IjX8.ííieS Úrin" -siingúelíclc l ''l<'a-v.'olotn, apparelbns rie allo-potcncial o DEPILATORIO ELEGTR1CO RADICALUruguaj-anai ! í\>,.,,n'.™ 'e„N,lIf IsjJmiUli. Hcrlim, e Kov.ar-, Os produetos da ACADEMIA SCIENTIFI-—iSDsr^Tü_-__—i 
t iI:ii/{V'T^"«£5,fc*!«^ ^^11: s^,w&-ãv

Direclor, Dr. Júlio Leite. Servicn cHhien  ¦ - 
g^-Jg_^; NARIO c noutras a nuc tem concorrido.

coni fihbiiictes psnsi medicina, (sirurgia, CNti-IOs inclliuresi juros nos~de|iosilnntesme o tralnmentoile senhoras. Trntiimcnto ve- SItJUElIíA CAVALCANTI * rgetiil. Consultas firatiiilas rie !) ás II e dns 2 fCnsn bancaria sob a fisenlisiicuo tio Koverpoías li. Atleude a doinicilio pnr prejos mnrii- W.,_ J_ ««„«.,„«. *H i 
' 

v> wínn 
"

cos, nua Tolili.» llarrelo, II. Tel. X- 3390. '11119 faO \»^X\m lí Teleph. Norte 7G0

Respc-.ita mcdinnte sello. Uua 7 de Sctcm-
bro, lliti. Rio. CntaloRo grátis. *s2i

VENDE-SE uni carrinho americano para

, *" *^w%?3£ísí'-'iSs* *
/ / ÈM^^e^"^! I I

l/7/.p ¦^-\Â>. ¦ 'afífí.
'/,'.¦' >/'-ma. <í i*

-?—«!».&»—•-

RheumatÍsW
SypHins

mm -^Mmm
UCtMÇ* QH.8 * **t*rt ei j0 t *,t,

-*—>*aei3~*— «iCoisas que exisfèiira, w.bs
que não se conhscem:

O Hotel do Corcovath) em Paineirsis cnmas suas modernas installacões, ncins •„,rentes nos aposentos, apartamentos coin sn-Ia de banhos, a alimentação csmerailn offe-'.B'm™ ""a cn .iiiiin americano para' recc a seus l.nsn,.,i,,0 ,„.i í'".'"a «*"e
cre.inca. em pcrfeilo eslado. Preço mo- aef um cli» St „ í 

° a c?"lorl0 ' »'
dico. Na rua Silveira Martins n. lü, •_?»,_? P»ccioío que revigora o 01.gI1

O XAROPE SÃO JOaOI-. a* nielhór parn losse e doenças do poi-o com 'i seu uso regular :1" — A tosse, grippe, constipncões ou tl.'-Iluxos, ccilem, e com cllns ns dores rio peitoe das coslns.
. 

'fn~~- A,,iv'ani-se promptariicnto ns crises(ajnictíoes) rios aslhniatieos e os aceessosria coquelucbc.
íl" --- As broncblles e infiónimaciJcs (ia

garganta cedem suavcmcnlc.¦1" — A insoiiniin, lebre, suores; nocíüruas,aesnppiirccciu.
,.)" -- Xorinalisnm-sc as fuuccôcs dos oi-gafts respiratórios.

ALVI.M & PIUCITAS -- II. DO CARMO, II,
SOU. — s. ]'.\i;i.o

CUTIS-CLOTI

sê V« 
'",°'.ECIllí Borduroso; Rugas no rosto,

m,?n ,ll'lcuios /Icsnpparccem no mesmo nio-'"f11 «Pplieaçãu. Eiiimagrccer, garanti-
iu. «o andar,, (EJeyadorJ.

v. -

- *

-r_._L_
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OGPara os penps sa

insculra
& vaiorisaçík» do café reduzida

a um tair'ii:,.o paradoxo
Uma representação da S. União

C. dos Varejistas dé Seccps c
Molhados ao presidente

da Republica

ft

mel."
Pelo presldenti* dn Sociedade Uiilôn Cmn*

Ini dns Varejistas de Seccos e roolliiv
.. Sr. .1. de Souza, foi enviado, hoic, «o

-.uJldcnlc da llepubllca n reprosentaçau *..*•

"Jllmo, Sr. presidente do nepubllcn —*• |
o abaixo nssignndo valendo-se de V. Ex.
;e:n mui respeitosamente offerecor alguma"
considerações qnc lhe parece interessar o
problema do cncarcclmeillo dos gêneros dc
prirueiM ncressiilnde o qual titulo lem pio-
ooeupndo o patriótico governo do V. Bit.
V.o padece duvida quc O café. como qual-
quer outro artigo lie producção nacional,
•uerece medidas do protecção que nssegll-
rem «mpliaçAo de consumo deixando resui-
t.ido. mais compensadores «os proditcto*

¦i, Mas pura tud» é prudente se eslabelc-

paro das terras para novai
plantações

OUTRAS .NVOHMAÇ-ÍiKS »ü BOM
T1I.I MIÍTKOHDI/XJICO l)G Ml-

.NAS. RUJ.AT1VO AO 9I.GLW
;ti> i>1':í;í*:mh(> i>.*: ou*

TI .«.UO
A vi*,;;',o ecnlrul dn Serviço Mclcnroh.gl

ilo E.lnilo ilo Minas Gorai'* acaba do publ
car o boletim dc iiieléornlngin iigricain epi
respondente .', segunda déciulii d» mei cbi
iviit,* o " D,'. A. II. do Ollvolru, cliofo d
qui-llc serviço, em lelcgrnnnnii officinl. n
rcmclleu umn copio ilo mesmo, nos scf.iil,
tes lernins;"Tempti —- o lempo, cm lodo <> Bstnti
foi um pouco mais frio quo o normal.

Chuva • A precipitação, em quasi todo .
Estado, f.d abaixo «ir, seu vuhir normal, sal
vo nos nonas Oeste <* Centro, em que cslcv,
|.ou.-.» ncl.iin, O inniiir immcro do dias ii,
chuta, sete. observou-se ein S. Jua» Ev.ill-
gollsta o Thcophlln Oltonl.

Inaolução •-•- Em lodo o listado, o nume-
ro de horas de sol foi abaixo do seu valin
normal, ,

Pecuária • ¦ O tempo pouco quente c eiiu-
voso foi favorável no preparo das terra-
pora ns novas plantações, Aihdn conlimir,
a folia do lellc, uianldgii e queijo. As pos
tngens eslõn melhorando.

Agricultura — O lempo em geral pouei
chuvoso tornou-se favorável nos trahalhoi
nos lavouras. Continuam ns plantações th
milho, batata, feijão, arror.. etc."
-. , ' . mem *¦
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BabUado, <.<• Ouditiro <lo iol».
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ns JOGOS
Ul que i.s
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EST. SAMPAIO
Vcntle-ge o magnífico predio «la

rua S. Paulo n. 76 (junto á rua Vin*
le e Quatro tlc Maio), um terreno de

....... .„.,...... -.,-•-¦ ,„„,:,i-, .ie 22x35. com accommodações parauiloi iiatr ot cos do governo nn sentido uc , '--¦'•**'"> *-«¦•¦ - ? - _¦ A
-Aervr. consumidor nacional dos exag-1 familia. cm leilão, terça-feira, 28, as

café,

eer um meio termo e particularmente paro
oi problemas da ordem econômica que qua-
..- jempre sc apresentam sob forma mui
ti complexa.

Absortos eom o c.ifc, cuja ali» se.npro
-, .erndente temos provocado de modo niuil"
artificial, vamos fi.talmeiite retrogradar
•para os perigos da monocultura. (Is preços
radn ve» mais icductows dos salários ol-
ferecldos pelas fazendas de cníé ja vem
v»,«movendo um verdadeiro exodo da popu-
lacão nir.il do ontros centros de predileção
«preferencias accciituados dr. emigrantes
Ar modo n termos em breve tal escassez nn
rrodurç.ío dos gêneros dc primeira neeessi-
dade que teremos tlc recorrer n importação
rio tudo dc que precisamos e de nos sujeitar
aos preços dos mercados estrangeiros.

Estamos longe de desconhecer quc o cale
r o"nosso mnis -valioso vcliiculo dc ouro ue
mie tanto carecemos, mas é justamente por
irmos reduzindo-o n um unico vehiciilo que
• fntlmos nos approxiuiarmos mau apressa-
r-amente do anniquitameiito dos nossos ou-
tros prodnclos. A exorbitância da valorisa*
cóo do café ficarA por este modo reduzida n
um íunesto paradoxo, porquanto o ouro quc
»l!c nos trouxer se escoará facilmente com a
nequisicõn no estrangeiro do quanto prcci-
¦vtrmospara a nossa alimentação. .

Devemos nos capacitur quo p cate nao e
•r-nero propriamente de. primeira ncccss.da-
de e que uma ver. deslocado por qualquer
juceedaneo ou artigo semelhante de outros
«ontos produetores, cm virtude dos preços
Inaccessivcis dn cafi brasileiro, nos encon-
traremos inteiramente dcsnpparclliados para
enfrentar uma profunda crise econômica o
em proporções maiores que aquella que ac-
commetteu o Estado do Amazonas por causa
da borracha. ., ,

Estou certo que a valnnsaçao do caio- tem
15 concorrido para aggravar a cnrcst.n dc ou-
•ros generos do consumo, mn» forçoso « rc-
conhecer qua esto problema exige mais longa
o profunda visão por eslnr ligado a muitas

.vasas o múltiplos effeitos. Visando, porém,
o café, em si mesmo, no sou consumo interno,
licscjo, como represeutaute dc uma impor-
lonto associarão commcrcial, cooperar com a

inha humilde opinião cm auxilio dos "
Lrticos do govern

.reservar o consumidor nacional dos
í-erados preços a que tem chegado o
que. como se sabe, figura «a alimentação
dc todas as classes da nossa população.

Com este .propósito lembraria deduzir do
café. a exportar uma porcentagem em espe-
cie e equivalente ao typo 7 poro o consumo
interno verificado dc accordo com .os aa-
dos fornecidos pelo estatística do imposto
tío consumo do anno anterior, adquirida
•tepiella porcentagem pela **e!'»rtií»o_n l,°
alastecimchto c pelo preço dc 159 n arroba,
base esta quc. garante a entrega ao'.consti-
midor pelos varejistas ao preço de 2*5 o l.uo
de café móido. ..

Com outras medidas de detalhe c fisco-
lisação ficaria o café destinado no çonsu-
mo interno sob o controlo do governo e o
consumidor cm condições de obter um pro-
dueto nacional por preço mais commocio que
obtém o estrangeiro. Não é demasiado o
que se pede ss levarmos cm conta que o
custo médio clc uma arroba dc café typo i'
não excede de 10**, o que vendido por 15?
só o destinado ao consumo interno, qnc |«•apresenta poxcelln (minima, ninda eíeixo ,
um lucro dc 01. *!" paro o produetor. cenclo ]
o producção dc- 10.000.(100 dc saccas, ape-1
nas consumimos G "i" c é este pequeno beno-
íicio que se 'pede cm favor de todos. Rio ele
JauciTO, 25 de outubro dc 1924 — (A.) J.
dc Souza." !¦ mem ¦ —-—

Moveis para j
escriptorio

O JULIO, autorisado por impor-
laulc companhia estrangeira, por
motivo do transferencia, venderá em
leilão, quinta-feira, 30 ile outubro, á
J hora, todo o mobiliário quc guar*
nece os seus escriptorioft. Rua Pri-
meiro dc Março 131 e 133.

. i». ¦¦
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CITROBÍ
DO

IKSTITUTO BRASILEIRO DE MI-
CROBIOLOGIA

CMDOLOlt — ATOXICO — TOLERÂNCIA
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"0 MALHO"

Jó eslá A venda o numero desta semana,
que fra/ uma excellente reportagem, photo-
graphica, com os principaes acontecimento»
ria semana e um sem numero de espirituosas
"chnrgcs", commentario fino e completo da
netualidado. Tombem as secçõe. babituaçs.
como Politic'acçõcs, Theatros o Radiotcle-
pbonia estão dignas de demorado exame.

mem

|, 112 horas, pelo leiloeiro JULIO.
mte- ¦

IDEAL
Depois dc amanhã

Segunda-feira
O genio de CECIL B. DE MILLE nni-
mando unia de suas obras magistraes

TRSUMPHO!
Super-producção da PARAMOUNT, que

justificará, plenamente, ura titulo
feliz.

O suggeslivo encanto de LEATIUCE
,IOY e a liuhn impcccavcl de

ROD LA ROCQUE

8

E

partes em quc se entrechocam
mais violentas paixões humanas.

a grande c eterna dominodora
almas, a sempre pcrturbndora

dt

"Illustniçíío Moderna"
O numero desse semanário que foi posto

em circulação hoje, muilo se recomenda ao
publico, que tão hahiüiado esta a apre-
r-ial-o. Além de uma escolhido parte ric lei-
tura, esparsa por suas dif fere n tes paginas,
n edição ultima da apreciado revista faz o .
veglsto completo dos acontecimentos de
maior vulto destes sete dias passados, tra-
rendo photographias muito nítidas a res-
neito dos mesmos.

Caminhão Stud.bal.er
Vende-sc moderno, carrousseric

fechada, toda dc melai, próprio para
entrega dc mercadorias, cm perfeito
<*stado, vende-se em leilão, segunda-
feira, dia 27 dc outubro, ás 3 horas,
na poria do leiloeiro JULIO, á Av.

Rio Branco n. 103.

DOROTHY DALTON
— EM -

Yenturoso
conflicto

Outro primor da Paramount, em G
parles

O programma arte
O progranima enlevo

O programma emoção !

HOJE E AMANHÃ
Por dous dias mais, apenas

VINHO GÂPITOSO
a admirável super-Jcvrcl-Univcrsal,

que tem sido o acontecimento
máximo da semana, e

PEDRO, 0 GRANDE
I partes da Paramount, vividas'

superiormente por EMIL
JANNINGS

i .uai .nm.r iii ><"n * -a~ —^— H

_™~??_í!!I_ >- *sem— —— -

DUAS POR DIA
Uma ao almoço outra ao jantar, é a dose

indicada nas enfermidades do estômago, f>-
sario e intestinos; prisão de ventre é a causa
de innumcras doenças, livre-se tomando PI-
I.ÜLAS VIRTUOSAS, Pílulas de Popaino e
1'odophylina. Vidro 25500. Rua do Rosário 172

«•KW»
V PRÓXIMA INSTALLAÇAO, EM

CUAXUPÉ, DE UMA FABRICA
DE PIIOSPHOROS

GUAXUPE' (Minas), 2á (Serviço especial
ria A NOITE) — Voe ser instállada, breve-
mente, nesln localidade, uma grande fabrica
rir: pbosphoros, com outras industrias au-
ue.t.s.

PETROPOLIS
528 R. SOUZA FRANCO

Vende-se cm leilão este magnífico predio
em terreno com "!0 metros dc frente, com G

qunrtos, etc, em leilão, 10 de novembro; as
3 horas, no armazém do leiloeiro JULIO, a
Av. Rio Branco „. 1S3.

—e»*»—*-»"PARA TODOS.
O numero de hoje, 6, certamente; um

dos melhores até agora offcrccidos pelo ele-
¦'aule semanário aos seus innumeros leitores.
Traz, alem ,1c uma abundante reportagem
photographiea, grande numero rie notas li-
lerarios o a parte cinematographica, profu-
samenle illuslrada, offerecc copioso texto
pára leitura, com a descripçao elos princ-
paes "films" '
ta capital.

\S 1)1! AMANHA liiilleov'iles rin A N'"í
•í pur.i n*» eoirhtAü de niiianliii, nu Uern;
iiibi

SlRuihoul
l.imhcre • - Troviinriu ¦ S-ilLiim
jiriiV.» — Piin.-nlu llullvln
Laillua C.,|,;.liu -* L.i ( l.lna
Di..,. .iiiin,. - - Jnçniiait — líj|ilrll«
Noiva -•• All.erln - ti;n Itltir'1'UPAN - CORI.ViiA m.viB\v
Soinbrn ¦• Oláu - Coei|uldnii
Cnruvuiiii - llrsuliilii - - l)l»ii|il

FoolbaU
Dl". AMANHA — São enlei n
tabellas .Ia L'i:a Molrupnlllana
serem ill.puliiilos niuanlioi

Serie A - • .M.-.il.iMuio x Andarahy, n<> eniu-
po ria run Prefeito Seriedclln, i»..!i>!|.*! An-
ilnroh*»' por 2.xfl| Coiliini \ \'i'l. Isabel, no
.-oiiit».» iii. .1.i.liiii lli.tniilcn, palpile: Vil'.'
Isabel por :!\1: Vo*..-» iln (iam, s Itlvor lld
cmmin d., run Mornos e Silvn, pulplle: Vasco<l.i (l.iiua pnr llxll,

Serio D ¦- Mi-lropnlllnnn x Ilomsiicecsso,
lio compo ,1o rua .li»*..'- dn Patrocínio, palpl-le: Hi.iiisuciVRsn por 2x1; fidalgo \ Prn*
grosso, no campo da Madurolrn, palpitei l-'l-j
dnlgn pur :i.\ii,- Confiança x Americano, n"-.
.-.iiiiju) .Io run flcnoriíl S1I-..I Tollcs, palpile:|Confiança por 2x1; Esperança x Silo Paula <¦¦
Rio, no compo rio marco VI, cslnçãn dò R.tn-
:;u', palpito: S. Paulo e Rio. pnr 8x1.

Serio C — Compo Orando x Independência,
no campa tln estação <K* Campo Grande, pol-|
pite: Iiidependeiiclii por Sxl; Kvoresl x Mò*
dcüto. uo enmpo de Iiilioiiina, palpites IÍV0*
icst wr 3x2.

O OLCIt IrE RKOATAS DO FLAMENT.O
VAE ENTRENTAR. RIIEVEMENTE. ti Cl.1'11
ATIILETICO YPIRANCA. DE S. PAULO •-
Rcolisar-sc-ii, ;, .'lll ilo outubro, dia do t-mpre-•¦ado do coidtnorcio, o esperado jogo de foot-
bali intercsliiilu.i] entro o Club de Regidas
dn Flamengo, desta capita), t,,, Club Alhlotl-
cn Ypirn.iga, de S. Paulo, nmhns cnlloendns
em *.' 'Incnr nos campeonatos officiaes respe-
divos. A prova será realisodo nn campo do
Club de Regatas dò Flainongo, semi.» prerr-
dida de provas diversos do athlctlsmo. Os
sucios terão entrada pessoal mctllanto cshl-
bicão da carlclrn dc Identldailo e tio recibo
dc outubro. Parn rommoriitla.li* do publico a
dircclorin fora collocar limitado numero d.*
cadeiras numeradas, nn pista do corridos, tis
preços das localidades serão os seguintes:
cadeiras numeradas 10?, nrclilbnncnd.n f,í e*
gernes .ISOiHL

OS TEAMS DO S. PAULO-RIO QUE VÃO
ENPREVTAIt OS DO ESPERANÇA — Paro jos jogos dc amanhã, contra os teoms do Es-,
peronço, em pror.cgulmcnto no Inrnein da se-|
ric R da Liga Mrtropnlitnnn, o capitão geral
do S. Paulo-Rio pede o cnmpnrcelmcnln dos
jogadores abaixo. As 10 horas, nn sétlc do
club, A rua Catumby, dc onde seguirão paro
o campo do mnreo VI. em Rangi.', no Irem
que porte do Central As 11.10. Ós teoms são
os seguintes: primeiro — ficntrl; Prior e
Lúcio; Paulista, .lonas e Pedro; Arthuc. Al-
vinho. Rostos. Lucindo e Manoel. Se-jundo —-
Plorcntino; Henrique c Remo; Euclydes. BI-
tu* c G. Leite; Ilygino, Aristides, Jncn, Fron-
cisco e Enrico. Reservas: do 1", Daniel o do
2' Miguel e todos os inscriptos.

AYMORÊ' F. C. x S. C. KARÃGUAY —
Pnra o grande match "révanchc" entre ns
valorosas equipes acima, o director sporli-
vo do Aymorê escalou os seguintes teams,
cujos ploycrs amadores deverão comparecer
na sédc ás horas rio costume.

2o team — Rozo; Djalmo o Luciano; José.
Guaranys e Silva; Otiz, Chico, Flavio, Ror-
ges c Hernani.

1" team — Cabral; Aluislo e Hínriqne;
Rubens, Varella e Lessa; Ultramar, Ernnrri,
Sil vi no, Leans (cap.) e Primo. -Reservas
todos os amadores não escalados.

Alhlctismo — Esta marcado para o pro-
ximo dia 9 a segunda competição athletica
do Aymorê, que se realisará na sua praça dc
sports, sita A rua Dias da Cruz n. 198,
Mcyer, e para o maior brilhantismo dn qual
a directoria resolveu que as inscripções sc-
jam gratuitas, mas o uniforme completo.

O programma constará de corridas rosas
de 100, 200, 400, 500, 1.500 e 5.000 metros,
lançamentos do -pesos, discos, dardos e sal-
tos cm altura, distancia e com vara.

O GRANDE .FESTIVAL SPORTIVO PRO-
MOVIDO PELO BOM JESUS F. C. — Inau-
gnrando a sua praça de sports, magnífica-
mente situada nn ilha de Rom Jesus, a dire-
ctorin do valoroso club local fará realisar,
amanhã, um nttr.iente festival sportivo quc
tem despertado grande enthusiasmo. O pro-
gramma para esta encantadora reunião
sportiva foi confeccionado com especial
cariiíbo, distribuindo-se ns provas do se-
seguinte maneira — Ao meio dia: in.iugu-
ração officiol do pavilhão e liostcamento
no mastro do campo; ao meio-diá e trinta
minutos será disputado o primeiro match
entre os quadros secundários do Bom Jesus
F. C. c do 7. l> V. C. Segue-se, depois";
a 2* prova, á 1.45 — Jogo dc peteea para
moças; 8' prova, ás 2 horas da tarde —
Taça offeredda pelo Rom Jesus F. C
primeiros teams do Ilha Fiscal F. C. sZli
F. CL; 4" povn, ,'is 3.15 — Shoot cm dis-
tancia, ,para moças; 5* prova, ás 8.30 —
Corrida do ovo, para moças; 6* prova —
Prova de honra — "Taça Ampliiloquio
Reis" — Primeiros teams do Rom Jesus I*".
Club x ColleKio Militar.

Os teams do Rom Jesus F. C, salvo mo-
dificacão de momento, entrarão em campo
nssim organisadós:

Io — Brasil; Nelson e iMcroncio; Rencdi-
cto, Dioge.nes e IMamede; Eduardo, João,
Vicente, Jayme e Mario.

2" — Quirino; Mnnoel 1* e Abelardo; Ma-
noel 2*, Sidney e Vianna; Sandòval, João
2°, Almeida, Mixole e Manteiga.

Esla festa será honrado com a presença I
do Sr. capitão de fragata Ampliiloquio Reis.
presidente honorário, que distribuirá os
innumeros c valiosos prêmios aos vencedo-
res das provas,

O OUE RESOLVEU A DIRECTORIA DO
•METROPOLITANO A. C. — A directoria rio
metropolitano A. C, cm sua reunião se-
mãrial resolveu tomar as seguinles resolu-
ções para o enconlro próximo com o Bom-
suecesso I*. CL. no compo do Independeu-
cia, sito á rua Costa Pereira: a) — Escalar
ns seguintes commissões: direcção geral —
Dr. Rodrigues Neves: árchibonendas —
Lobo Vianna e Adhemar Almeida; geral —
José Ferreira Gomes e Aelliemordo Armonri:
imprensa — Frederico 'Monre; clubs conge-

j neres — Ur. Serafim Lobo; medico — Dr.
1 Ernesto ARainj pliarniacio — Tymbirá Ja-

nior; teams — José Pereiro Lima; bilhete-
via — Armando ÍMottarann; policiamcnlo

Plinio Boaventura e .1. Almeida; portas
Armando Silvn e Augusto A. Sá; b) —

Pedir o comnarecimento dos directores cs-
calados ás 12 .horas, no campo do Indcpen-
dencia.

O fl. R. DO FLAMENGO VAI TREINAI*
AMANHÃ COM O SCRATCH DO EXERCI-•po — A direcção ele desportos terrestres
communica nos jogadores abaixo que. amo-
nho, ós 3 horas da tarde, haverá treino no
campo do club, com o scratch do Exercito:
Batalha: Segrcto c Helcio; Adhemar, Sea-
bra e Dino; O. Gomes, Candiota, Nono,
Junqueira o Modcrnto. Reservas: Ecberto,
Vital I. Herminio, Durv.il, Chagas, Antoni-
rfio c Ache,

AS PARTIDAS FINAF.S IDA LIGA BRA-
SILIÍIRA -— No campo do Municipal F. C.,
á Ttiá Jorge Rudge, realisam-sc, amanha,
os partidas -finoos do campeonato tia Ligo
Brasileira, epie são as seguintes: Centenário
x Andarniiy. ás 11,Lí, terceiros quadros, em
eleácmpote rio torneio, servindo rie .iuiü o Sr.
Antônio 'Mendes Corrêa: Lorena x Rio
Comprido, á 1 liora. vencedor do serie A
x vencedor da serie fl da 2' divisão, segui)-
dos quadros. Será juiz o Sr. Domingos Ho-
dríRiies: Verdun x Nacional, ás 2 :horas e
meia, em desempate do campeonato infantil,
servindo de juiz. o Sr. Edgard Lino Bar-
íiosa: Rio Comprido x Ouvidor, ás 3.1».
ires minutos -restantes do jogo reluruo. Esta
vencendo o Ouvidor por .'i x 'i. Será juiz o
Sr. Anlonio Meireles Corrêa: Polo x Amori-
cano. ás i horas, primeiros teams. .lo^o
aniiullario pelo conselho superior, sendo
juiz o Sr. Jayme Pacheco Barbosa. As en-
Iradas serão cobrados o preços communs.

Bnsketball

/Ommemorando os anniver-
sérios do falleeimento dos

condes de Mattosinhos
e S. Cosme do Valle

A Real A.iocla.âo ncncflceiile Conde, ri
Mntlo.mli.ii e São CoMnti iln V.iUe ctiiiime
mnrumlii i»s üil' t* IS' onnlverMrlos do (ql',,¦,».. ni., .le "i-ui patronos, fei rtleltrnr
hoje, ns li horas, mim lolvinuo ml*»-., nu nl*
i,.- dc -un pa.l.iu-.i',, orei', uu série soelul.
»i nu, Ruoiio* Aires n. .111.

Atiás a m „. •;. .i rell|tln«i, foram dhlrl-
hiiiri',!» voiluarlos o tlonnllvos a clncoenln

¦ um orpliÃus, fillins rie n.ioeiiidoi, eon.»
.iiii.i hoiivenngem lambem A memória tios t,c
nomerllos lllularos do S. Salvador do Mallo*

I,d,,", e S. Cosme rio Vallo.
mmmwme ii i.ii W***3(lt>,*'>''i*.'''i'»*' »'¦¦¦¦¦' ¦-¦

0 DIA DO EMFREGADC
NO COMMERCIO

- T*M*e**T+mm t mnw

Jusio :m>i»«%H<> •¦ clttHBO pn-
(ronal. I»»n» ntto preju-

dlcnr ns corridas do
Dorby <,l"1»

Merece o ixiime ilin «lasses ooilSCrVnilO'

imm mm

.-írsaa-iamarca/^.aisa^
Assombroso ! 2 super c *

15 numoros no paloo
2»-feira ÍRIS

PRANCK MAYO. NORMAS KEKRY
BVBI.YN IIIHLNT em

eraee o txame
ias, o*, pnlrrtes rie rmiirecndns ir» e""»i''*;
elo o íegiilnlo ivppollo .quo ,ij"s vem <i'
um il.,. membros da Krnililfl lesifm ;le Ir.ilui
Ihnilmc., |'Hra a rilivetnrla iln Lulão!

«llSmo. Sr. |,r."v,lrnle ria UnWo do
Einnrcgndoi no Coinmerclo — Jllp uo •';(
neiro - Arnlg'» « senhor - Rml»**.,"?"
faça iwrlo dcisn nobre nisoelaçAti. louavit.
,,c niipiinlio .",.in nllencfto os grandes piroN
çi.s mio V. 8. !-'(" dwpomlldo cm ""rol as
classe a que tenho a bonrn dc pciP-iver.

Euunlmeiilo lenho admirado o . \n.iow
. de arnndu numero ri,* pnlrfios. tlon-

deslnenm as fl«ura« Incon*
Úfnnio VIa*u, conda Pereira

''_____

lli./'»m.te rii'|i,in de amanhai
Ciirauol tVtloInho Srltinlilt, iVi B. Arvlii» •**-•

.les ri,* PtiMi.i ('elxoln, Ãs H, I». Miirl.i Pu! .*
,,,., a« I, l .'-, Dr. llcrcillu Lu'. ,V- Ul il'-( a-
.'i.ieja de S. Fmiiclwu »lo Paul». J(»»í llun»
raives, iU li l|'J, nu niiilrlí rie S, Joio; viuva
1'retlerleo llledien, Ai IL na egreja tio N. S,
.lu P.irli,; Artiiur Eugênio ric. Snuloi l.lnm,
oi lu, na iiinlrls riu S..cr.,i,,!•;,'."; D. Joiii|iil**
uu da Cosia (iuiiu*., Ai It 1,'.', na ejivj.i d*
fi. S. il» Terço.
i nti:i;i'.('3

rnne.ii
Ire i'.s qunei
l',nul!vi'li tleliiiullveH ue ,\iiniiiii •..«¦>.. ........-. ,-..
Carne  .Io«í Antônio, dc Souw», oo"'"1,0

fi Sealra, .losiS Marllnclll, Hotiriqua Uff;
Alosnntlro Aievetlo e oulro» miillos <\»

ESPECTRO 00
Maravilhoso snpcr«produeç5o da Fnx-

Film em 7 nclol
VIOLA DANA cm

CORAÇÃO EM TERNURA
Luxuosa supcr-producç.lo da Metro-

Paramonul em C parles
NO PALCO — .1 C e 9 hornii

ARAIIOS PALÁCIOS, duelto, conto «
holles. TltllS IRMÃS AI.CIATI, numero
de atlracçSo, I.ADV TOSCA, cantora
classlea. YAIIA JORDÃO, bailarina e
i-nntora cla.elca, ALFREDO AMIU-
QUEIKIUB, i..|ipl:,ii,liili. eoinlco excentrl-
co. ARCULLE DOUB, cantora c ballarl-
nn transformlsla; REMOS, prctidicii.-
dor. JECA TATl''. rei dn» caipiras.

HOJK
Uuek Jonm cm ESCRAVO f)0 DEVER

fíermnina Clermnnt cm SANGUE
NORUE

No Palco — 3, (» e 0 hs. VarJedades.

l.-u, coiiãbnraiío" jiroflçnamonlo neii» *Uv
rada em benellcln do futuro Sannlorio paro
nits-ni di,*«i* ilespri.terldii rio fortuna.

11 
'Tmbora 

nu». Paulo tle l;'"'>"'l»*iJn'"
IS |,, m*u cora,-.",» "rfagnãnlmo, npparoco reessn

llsia beiieincrlln, coneorronda r->™ fl rfí'-"
I i sação ilesse cmprebondlmonto que, cm liou

V. S. Iniciou
A

i oram ¦ ,>¦;': »l". hoje;
No reuiiterln tio Silo Francisco

\ iriè, rie .min eorrldn noDerby-Çlub, nu
din RO do ci-L-nle, cujo liquido produeto W
ilcitlna Anucllo nobre tlin. n«o ppilln ser
mais fell/.. oi,-*!,, mais lendo OS alto-Mr

dcnnminnção lão bem

¦lyfvWleSfWlx'

O CHEFE POLÍTICO DE COIUNTIÍO
EM VIAGEM

CORINTIIO (Minas). 25 (Serviço especial
da A NOITE) — Viajou paro Curvello o o-
roncl Ri.-orilo Grcgorlo, chefe dn político
local, o quem Corinlbo deve innumeros me-
lhornmenlos.

¦ mem • 

n,
rcos do programma a
MAcercsM, 

porém, a clrcomstnncln de reall-
snr-se essi fe<ln nn penúltimo din do mel.
quandoYas &.» daquellcs que podem
e.nprcslar lodo o seu apoio Indimlo fl no
bre causa ilêlxnm multo o desejar e. a .si.
omu o liberdade do lembrar ao bene.ner.
Hüildciio do Ünlflo a Idén dc-fazer i n

i ,,c o ,„5 noísos chefes, por iirter.nc lo
,1.' Afíonso Vizeu, pnra que o»; nossos lio-
norarlos sejam pagos na manha do tln •"»

c, ad a e mesmo como homenagem no
osso Ia. em boa hora .cnverli,Io em lc.

l»„r um punhado de patriotas do Congresso
'"ivlíin^lhc 

desculpas em tomar-lho -»¦»-
Io tempo, queira V. S. ncccitnr os protestos
ric muilo adinlroçoo dc
nn commerelo."

• Vll.ii **" i- .— Um empregado

•'SELECTA"
Com a pontualidade dc sempre, recebe-

mos o numero do -'Selccln", 
quc entrou cm

circulação -hoje. O texto da conhecida
publicação vem repleto rie detalhes sobre-
modo interessantes a respeito do mòvlmeh-/
I» cincmatngraphico cm lotio ò mundo, ap-
parecendo ú capa o ultimo retrato da quc-
rido artista Clara Kimbali Young.

PRÉDIOS

.Siivl-rl
(iernii.ii.» du Mattos, .Necrotério d,, Insiitu*»
Io MeilK'0 Legal) Epoiiíiiii .Nunes Pereira,
rua Dom Pnrtor, íl». cnsa X; / ferino Jod»
Ilnrbuin, run Ca.eadurn, lll; Apoiiiinrb I'"»
rcira dn Cn.la. Il-.pil.tl ue bombeira») X.lt*'
rio, (Ilha ric Tliiui.it.*.» Manuel de Oliveira,
rim Affonso Cnvnlcante, IU2i Nnney 
tlei-li*)-, rua Pereira dr Almeida, 00; Eiuimi.
lilh.i rie Cicnnu Vlcciuo, innrro iln Favcl»
Io, »|ii,i Maria do Nascimento, run I). Jua"
qiilmi. 2i; Domingos, filho do Frãnclfcci»
Villnr. morro da Favella, s|n.: Joaquim»
tio Oliveira Carvalho, rua Campos da !';<<•;
I0S; Américo Nunes Duarte dn ('.«islã, ru*.
Theoiluri) do Silvo, I2ii, easa VII: t-ran i**-
co de Soii/.u, rua do Propusllo. 3; Adelim
Dalaeusc. ¦Nacrotcrlo >li Insiilut» Medlcui
Legul; Antônio Albano dn Costa, idem; M-i-*
rin MnKdnlcna Pinto, Asylo ric São "'rancls*
co tle Assis.

No cemilerin rie São João B.ptiltn»
Hilda de Rrit,» Pereira, ru. Paul» 1'rclla».
Vi; (iiriuon.1. filha de José Conluio da <>>¦¦•»
ia, rim Pereira da Silvn, 210; Gruclana C'*'*
vos, cnsa de saudc do Dr. Pedro Kmcftí"!
Plínio, Ilibo dc Antônio José de Lima, rn»
llapiru", 173: Nelson, filho do Antônio Josò
Ferreira, ladeira dn Faria, 88; Maricá Lo**.
pes da Silva» rua General llriicc. 00; Fran-
cisco de Araújo, ruu São João linptist*. -!'ij
casa I; Assunclon Sunr.undcqui, rua Sunt*
Clirlstina. 4.1; Hilda, filho de Pedro He.lt»»
avenida F.pitncin Pessoa, 3; Diva. filha ilfl
Gahllno Julio Alves, rua Dias Ferreira, s|n.

No cemitério do Carmo; Antônio Au-
gusto tia Silvo, Hospital do Carmo.

Serão inhumados amanhã:
No cemitério dc São Francisco .tavieri

Guilherme Lourenço Rnrecllos. cujo fero*
tro sairá, ás 9 horas, do Hospital Nacional
dc Alienados.No cemitério de São João Baplisla: Ju*
Ha Rodrigues, saindo o enterro, ás 0 horas,
dn run Toncleiros, 108.

¦ -mem ¦ •

Ouem tiver pnra vender queira pro*
curar o leiloeiro Julio, cm seu arma*
zem, á Avenida Uio Branco n. ld.i*
leis. C. 41 c 2300, pois tem mnn-
mera» cneomincntla» a ottentler.

me-

ESPOLIO

horas c meia do noile, o ultimo jogo dn
serie A, entre os quadros Azul e Prelo. Pro-
inctle grande interesse esto partido, cm
virtude rie estarem os quadros empatados:
ambos s.S têm uma derrota. Assim, o vence

is. cmusTis
Viglae bem as vossas filhas porque ÇAU-

I.ITOS, O CAÇADOR DE DOTES do AMA-

NHA A DOMINGO está n«>

CINE PALAIS
mem-

Delegacia Geral do Imposto
sobre a Renda

, , , Em obediência ao Decreto n. 16.581, tlc 4
rior rio jogo dc terça-feira será o campeão | (,(J sctcmi,r0l dc 1924, n Deleiíacla Geral do

LEILÃO DE MOVEIS
111 CONDE DE IRA.l.V

O JULIO, leiloeiro, devidamente autorl-.ii-*
do, venderá cm leilão, terçn-feira, 2S, ás 8
horas, lodo o bello mobiliário c demais ol.->
ieclos de volor qnc giiornecem o paluccle i*
ruo Condu tlc Irojá lll, residência do sou*
doso Dr. Francisco Bhcring. destacando-
se planolo Steck, uiobilia dc jocarondá, eon*
solos dourados, tapeçaria franceza; granda
quantidade de bibclots de porcellana da
Saxc, tres dormitórios para casal e demoi*
sellc, gnarnlção de salão de. jantar dc noyet"
ciréc, bilhar do jacnr.r.idá completo, i vn
plurio dc peroba na cor de nogueira, co.; •*

pleto; importante bibliotheca, etc.; et. A
casa acha-se cm exposição, amanhã, elas 10
ás 3 horas. ¦ mee~ *VBk

cm cxilibição nos cinemas eles- O CAMPEONATO INTERNO DA A. C. M
— Rcalisa-se na próxima Icrça-íeira, ns li

rio torneio. O quadro Azul é capitaneado
pelo excellente "guarda" Homero Orcux c
conta com elementos ele valor do Cerqucira
Leite, Hcnry Prochet, Pedro Gamara, Julio
Sohradcr e Hélio' Netto Machado. O quadro
Preto cnmpõc-se de Oswaldo Rezende (ca-
pitâo), a quo se olliam os optimns bas-
kct-ballers que são llerman Homonn, Ncl-
son Cardoso, Adherbal Jtilicirn, EugctMo
Rich e Sylvio Netto Machado. E' franca a
entrada.

Volley-ball
O CAMPEONATO DA AMEA FOI INICIA-

DO COM UM TRIUMPHO DO S. C. BRA-
SIL -r Cumprindo o seu programma a
Amea iniciou, hontem, o seu primeiro cam-
peouato ri.» Volleyball. fazendo disputar no
rhig rio C. It. rio Flamengo, as partidos
entre os primeiros e segundos quadros do
valoroso club rubro c negro e do futuro-
so S. C. llrusil. Não foi numerosa a as-
sistencio, mesmo porque o máo tempo afu-
genlnu, certamente, os apaixonados do refe-
rido sport. cm numero ainda diminuto.

A partiria principal transcorreu bem mil-
macia e, contra toda espectutiva, terminou
com o justo e merecido triiimpho da valcn-
le equipe do Brasil, quc sobrepujou a pim-
;langc elo veterano Flamengo. A victoria
rio club de Celio de Barros veiu confir-
mar o que se tem dito a seu respcilo. O
S. C. Brasil não se limito, unicamente, ao
foolbiil. Como no tcnnis, no alhlctismo e
no basltet, os componentes do futuroso c!ut>
do faixa encarnaria demonstraram,'hontem
possuir noções liem adiantadas sobre ¦¦)

Volleyball. E a prova está nu sua victoria
contra o Flamengo, victoria que, franca-
mente, não foi conquistada com grandes
dilTictildodes.

A partido dos segundos leams foi ganha
polo Flamengo, nos dois seis, sendo por
15 x 12 c 15 x 2.

Os primeiros teams estavam, assim, cons-
lituidos: _.

FLAMENGO: — Amorim, Paulo. Bizzo,
Felix, José, Augusto e Jayme.

BRASIL: •— Hélio, Jucá, Aristides, Ma-
ciei, Hugo e Marino.

O primeiro set foi ganho facilmente pe!o
Brasil, por 1!» x 7. O segundo set Iranscor-
reu bem favorável ao referido club, ip!-*
chegou a ter unia enorme vantagem de pon-
tos sobro o seu untagonistá'; Mas o l-la-
mciigo, numa repentina viraria, desnorte-
ou a equipe da faixa encarnada, quc ter-
minou perdendo, pois o Flamengo fez An
pontos contra 11 tlns seus anlngonistns.vSo-
líuiu-si; o set do desempate; cm que o Bra-
sil, jogando com raliui), demonstrou pos-
suir equipe bem superior a dos locaes, ob-
tendo lindo triumpho de 15 x '-'•

Serviu como juiz, em ambos os teams, o
Sr. Mario Goulart; do Fluminense c, coma
representante, o Sr. Cascmiro Santo Ma-
ria. do Hellenico.

Coube, pois oo S, C. Brasil, a primeira
vicloriu do campeonato dc volleyball da
A me a.

Pelota
SPORT CLUB LA' DE CASA _— E', U-

riolmcnte, amanhã, que se roalisa o sen-
sacionnl enconlro para a conquista rio ti-
tule. rie campeão rie l!)2-t, dos pclntariosda
lei-ceiro turma rio club ocimu. O dircclor
sportivo, por nosso intermédio, solicita o
coiiiparecimeiilo rios seguintes pelotarios:
Munheca, Turquinho, Bom-tc-vi e Tiluniaz,
sendo quc os mesmos deverão estar na sede
rio club, ás 12 1|2 horas da tarde. A dire-
etária avisa oos Srs. sócios pelotarios que
s6 poderão tomar parle; nos quindins du-
pias Iodos os sócios quites.

Athletismo
A COMPETIÇÃO ACADÊMICA PROMO-

VIDA PELA A. C D. — O slodiitm do ve-
tcrãno Flúminchso F; C. vae registar ama-
nliõ um rios seus grandes suecessos. com a
realisação dos competições ele nthlctismo
entre, os ncodemieos das nossas escolas su-

periores, .promovidas 
'pela Associoço,**. *-

Chronitns Desportivos. .
Tal ê o numero ele athletas inscriptos,

tantas são ns escolas superiores qnc sc ra-
rfio representnr. epie esso festa tle sport*»

.marcará segiirnmentc uma noto de oito ie-
levo nos annaes de nossa cidade.

Box
NOS ESTADOS UNIDOS""MÃnTIN 

RURKE VENCEU QÜINTlN
ROMERO — M1NNEAPOLLS, Minessòta, 25
(U. P.) — O pugilista Martin Bnrke, ba-
leu, honlem A noile. o chileno Qiiinlin R"-
mero. por decisão dos representantes dn
Imprensa cm uni match de box rcallsaiic.

" ,iest;i cidade.

Distri-Imposlo sobre a P.end» Iniciara no
cio Federal e nns Estadcs o recebimento il»*
declarações qn» tem de nervir de bas. paro
o lnnçamcnto dos Contribuintes daquelle im-
posto. ,,l

Dc accordo tom o qnc dispõe o Art. i.
do Decreto netma citado, todo3 os Sr». Tre-
Bidcntes, nirectoreii, ou Gerente!» de soclc-
dades nnonymoH, Chefe» dc firmas commer-
cinco, Gerentes. Superintendente, tio esta-
bclecimentog industriaes ou commercines do
qualquer cspcclo, Directorc*. Inspectorc»
Geracs oa Chefe» de empresa» de viação de
qualquer natureza, fluvial, marítima, terres-
tres ou aérea, Directores dc repartições nn-
lilicas, Presidentes, Directores ou Gerentes
de cooperativas, syndicatos, clulis spprttyos
c outros, sõo obrigados, sob penn (lo multa.
a rcmclfer a esta Repartição a rcloçao no-
ininal dc todos o» seu» subordinados que
exerceram qualquer cargo remunerado, soh
qualquer denominação, no anno tio 1923, e
cujas vantagem, totaes àttlnjam somma su-
perior a Rs. 10:000$000 annuaes, dincriml-
nundo nesta snn informação: o nome. cargo,
residência, e vantagens percebidas durante
o anno. , ,,, ,

Todas a» pessoas phy-Jca'*- «u Jurídicas
que exerçam a sua actividade no tcrritor.o
nacional, percebendo rendimento superior a
Rs. 10:0008000 annuaes sõo contribuintes do
Imposlo sobre a Renda.

Nesle..) termos, convido os Srn. Commer-
dantes, Industriaes, proprietários, Capita-,
listas, Empregados, einfim, todo. os uue
«¦xercerem uma profissão, ou viverem de eco-
nomla própria, a virem a osla Repartição,
situada na Avenida da» Nações (cm frente
á Santa Casa de Misericórdia), ate li de no-
ycnibrn do corrente ü(i»o, pora_ receberem
ns formulas impressas, onde serõc» fcilas as
necessárias declaruçõcs. Estos formulas, de-
pois de completadas pelo contribuinte, ac-
rõo entregues peEtóoalincnte ou remettidas
pelo Correio a esta Repartição, para ser fei-
to o calculo do imposlo.

Caso os Srs. Contribuintes encontrem tlif-
ficldadcs em preencher as fórmulas que rc-
celtcrem, devem ciiricir-se o esto Repartição,
que lhes prosfárá os caclàrccimcntòs de que
precisarem, diariamente dn» 11 ás 1.1 hora*.
O praso para o entrega das declaroçõeB ter-
mina em 14 dc novembro tio corrente anno.

Findo esle praso, será feito o lançamento
"ex nl'1'icio", sendo accresccntrido a muita
de BO T sobre a importância do imposto.

Quando -se verificar que o contribuinte
prestou declarações falsas, nerá rectlflcadò
o lançamento c imposta a muita de 75 V
nobre o Imposto a pofrar. "ffi*

Rio de Jnnciro, 'Í2. de outubro tle 1924.
LUIZ G. AZEVEDO.

2* Delegado do Imposto de Renda.
¦ ¦¦-. >'—•»>»¦»¦¦ * —¦---•¦—¦— ——

Mobiliários e in-
stallações de
Escriptorios

para :
profissionaes
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
J. PALERMO í: C.

211 — SETE DE

SETEMBRO - 211
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to»» 
PELOS CLUBS

S. M. PEREIRA PASSOS -- Em suo séu-,
á rua André Pinto, na estação de Ramos, ;*.
veterana Sociedade Musical Pereira Passoá
fará realisar, hoje, o seu boile mensal, qiy»
promdtc grande at.iníaçõo a se julgai- p,
suecessos obtidos nos an-lcriovcs.

pelos

Prefllos uara lia
S. CHRISTOVÃO

Vendem-se ns prédios á rua Viüétn nu-
meros :», 5, 7. !), 11, c o avenida u. 13, com
á casinhas. Serão vendidos pola maior bífer-
Ia pelo leiloeiro JULIO, quiirla-íeira. 2»,
ás 4 lioras.
*—..¦-..--,*--¦.¦.¦¦ I mttfcfr—^*>¦' —-.--¦-¦--¦-¦)¦¦'¦¦¦ •*
i».tw«ia- ii*v"*r*i<v«iü.'* ¦•'¦".*¦ ¦ \+^\t-em_\__\i__\\g_m*eih4*.-.4

|LM TODAS AS LIVRARIAS
| A JORNADA REVISIONISTA
h os rumos, as irióas, o ambiente.
| (ESTUDO CRITICO DA CONSTITUIÇÃO)
l Pelo Dr. Castro Nunes Obrn premiada
—— >—«•**—* ¦¦ ¦ ¦

Conde de Bomfim

Ourives, 5 — terças, quintas c sabba-
dos, de 1 ás 5 horas. Affonso Penna, Vi.
segundas c sexlas, dc 1 ás 3 horas.

-mee»-*-

jjryj^^S» ÜMPAHETAES
. <a*n» ¦ —

A' DISTINCTA SOCIEDADE
20 ALTMa" GIIW CS-

ás quintas e sabbados, dos 8 á 1 hora
com' iazz-h.iiiri nn Academia de Dan-

Largo rio Machado, "-,r* Phone R
Mar 808.

315. I
Ingresso 55000,

não pagam

hon o 1!.
senhoras

Vende-se o
Ubá n. 111,
outubro, ás 4

PREDIO
bello predio ó rua Barão db
em leilão, sibxto-feira, 31 ria

lioras, pelo leiloeiro JULIO. .

SAIU PARA POUSO ALEGRE UMA
SORTE GRANDE DA LOTERIA

MINEIRA
pouso Alegre (Minas), 25 cscíviçó es-

pecial dn A NOITE) — A agenda loca! ria
Loteria Mineira vendeu aqui o bilhete nu-'
mero -1.312, que, na éxlrácção rio dia 21. foi
o premindo com a sorte grande rie 50:001!**.

-.. —,.-¦¦¦¦-¦.—v-*-*4*0-Brjw—l ¦¦¦¦¦n- i .... ii tâà

Prof. A. Machado, ensino em 10 lições
ns daiisas moriernas — lições parti-
lares e collectivas todos os dias na

Academia dc üonsa

As conferências de amanhã
dos estudantes bíblicos

Esses estudantes rcaüsom amanhã, á tor-
de o a noile, á ruo Luiz tle Camões n. '--,

duas conferências publicas. O assumplo ela
larde é: o Plano Divino ou elo paraíso
perdido até os tempos de restituição (il-
lustrado com grande desenho); o da noi-
le: a volto do Senhor; suo presença; sua
epiphania c o Apoealypsc. Essa conferência

.'• acompanhada dc muitas projecções luini-
í.iiòsns.

A Grande Loteria de Hespa-
nha e os bilhetes falsos

Còmmímicàçõos lelcgraplilcas «le ante-
hontem nünuncíáran, a iipprelicnsão de 200
bilhetes falsos dt*;i a loteria» une é a maior
do mundo. Como a "UcvÍBtá da Semana"
distribuo pelos seus asslgnántes os prêmio»
((ue couberem a tres bilhetçij intdro* decía
grande loteria, que (ém os ns*. .1020. 29fit»5 e
43704, i! dc neu dever participar aos aeu»
assignanles quc os seus bilhetes foram con,-
prados por intermédio do Banco Portuguíei
do Brasil ao Banco Hispano-Americano de
Madrid, onde sc acham depositados, tendo
este ultimo Banco feilo a ncquisição do pro-
prio Governo de Hespanha, no qual perten-
ce a grande loteria. ÜS

CHEGA A BARRA DO PIRAHY UM
DELEGADO REGIONAL DE

POLICIA
BARRA DO PIRAHY (Eslado do Rio), 25

(Serviço especial ria A NOITE) — Procedeu-
lc dc Vassouras, chegou o esta cidode o te-
nente Jovilo Chagas» quc foi, ha pouco, no-
meado delegado das 9* c 1(1* regiões poli-
eiiies do Estodo, com série em Barra du Pi-
raliy c Parabjba do Sul,.

_.j_,..
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A COREESPÕNDENCiÀ DÀi»** BtiSÂ a mn mmm
RÍA OA UHIftQ DOS 0MÜF-
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TRÂKfiSIRÕ
M

Impressão dos motivos
nacionaes to musica de

Villa-Lobõs na Europa
C represe o «Jo "o&isjsdo compo-

• h.
?twr patrício

da liuropa, onde penna-'•'ii 1.1'ils de Ulil iilliin,
lelni II. Vllla-Liilm?.. Ao
iMiillu ii.uciirriibi, compa-¦,!;•> d.is Iclrns e dus iu*

lis. Juhilo-ios de iv
t-bcrciu, de volta no

palx, o nosso iu.c.I-
elstn moderno de
maior renoinu no cs-
trnugelro. Pomos pro-

i liral'0, enlre ns seus
nniigos e componho),
ros, afim ds que no*,
desse algumas lu.-
pressões da sua via-

-in e dos seus ulli-
mos c grandes sur-
ressos ua Kuifipii.
1'roniptanicnte, n ma-
-.-ilro Villa-Lobos ac-
.¦deu ãs nossas soli-

r ilações, com nin n ici n-
do-nos, cui rápida
converso, o r*..c ter.
o o que observou no
telho mundo.

¦ ¦• Tenho os melbn-
i res motivos para ser

grato ã critica curo-
jica, principalmente ii dc Paris, Londres,
licrlim, e ã dc Madrid. O interesse que des-
pcrlu nns centros musicaes europeus a mu-
sii-a directamente Inspirada uos motivos ui.
riouacs. peculiares a caria povo, é cada ve/ j
m.iis crescente. Mau rico Uouchcr, Elle Fau-i
ic e, principalmente, o cxigcntissl.no
Schloczer, critico da "Hévue Musiculc", con-
siderado o homem de maior autoridade cm

Maestro Vtlta-l.ol

h CMST1Á M VIA EV
8. PAIJLD

Uma <his ««HMaH resido nos
síockH iuvfí-ivciM dos açnm-

htircaiiouüà wyrioH
:', PAIM.O. '.'j (A. A.l -- Nu reunião

limitem renllsndii im pnlaclo dos fíiimpos
ICIjsl.is, enlre us Srs. I'i>. (lurlos dc ('iim«
pos. Heeielnrius de |[ovcruo « ns illrcclo*
res de eslriiilns du ferro existentes un !{»¦
Indo. pnrn su iralur dn prnblonin dn cnrei*
tia di vida. que (um intima relnçflo eom o
problema iúvs transportes, os dlrcclorcs das
ferrovias informaram mi Sr. Dr. (.'arlos dc
(ailipos linver iirnmlu exaggeru nau cifras
apresentadas ua i"'ullsli.*n sobre mercado-
n.i. íii.i Ir.uispi.rles. estatística oss.i que
Informava haver l.liifl.ütiii saceos de ce-
irass esp.-i.-ifi-Iii embarque:..

Segundo i*.í>" .t,ã.> hiia pur aquelles In-
leressiiilo'1 mi miignii discussão, o "slncl."
de merctulorliis cxisteiili. no 1'stado mio ni*
Unge sequer i\ metade daquella elevado cl-
fra,

li que se tornava preciso — acecntunrntn
— ern que o governo empregasse esforços,
nn sentido de conhecer a grande quantidade
de cereacs armazenados em "slocli" invisl-
vel, pelos nçninbarcudoros, na sua maioria
dc iinelonolidodc syrla.

Não havendo l.i alguma ipic autorisc
tinia noção do governo conlra os «cambar-
coibirei, parece que o Congresso do Estado
tomara qualquer providencia enérgico nes-
se sentido.
_¦ .in —.— ..—tnr-- .——— . ¦

CÂMARA DE COMMERCIO
INTERNACIONAL DO
BRASIL

t m» m mm i

JacKsonviHc porto do irnns.
ito cSo noaso cafó

r<Mli(It»s dc (uíornia(;(l(!s mo-
¦»n* chápéos üv .senhoras

Diariainenle cresce o volume dn corres,
pendência quo ¦< .m-rrlu ue ultr.uu.ir Ir..'

Overs.-ii.t Dcpnrliiioiil" flJcpnrli.inento
de riti iiuir) dn Clamam dn Conimereln
luli-iniebiiMl dn llrasll, fonstaudii dn
nu ••uni informes, dados, pedidos e coiiumi-
ideados de ,-ini.iile interesse pura o couiiiier.
• io ii Indiislrlii. iigrlciiHoií*., fabricante*,.
e.\p,ilml.ir.*. .> Importador,"..

U "Uvci-mis HciMiliiit nl" facillla it eu-
iiibiil tmeiiln de rebiçiics ciiuiiuerel.ies enlre

praças nacionaes c estrangeirai, seguiu

assumptos musicaes, dc Paris, procura-
iam c.-talçar uns minhas obras o seu cara-
der profundamente brasileiro, cotejando-
as com a dos russos e a dos francezes mo-
demos, para marcar as suas qualidades ori-
guines.

A esse respeito, mostrou-nos o Sr. Villa-
Lobos o numero dr julho dc-lc anno da"llèvue Musicnlc", onde, entre outras tlí-
In inações muito llsonjcírns para o nosso j
patrício, escreve SchloCzcr: '...Ia divcrsi-l
tc et la complexile dc ecs ojuvrcs (Qualuor, I
l'eii5i'-c d'enfanl c Nonctlo) esl cxlraõrdi-l
Jia.ic cl le jcu dei timbres y nttc.nl ã une:
ricbesse ei un rafflncmcnt esquis, l.e talcnl, I
Ia faculte irinvfulii.ii de Villa-Lobos inc
paraisscnl indcninhlcs... "

- Qunntos concertos deu o maestro?
- - Aldin de outros de menor i.nporlnncl.i,

foram seis os grandes concertos em que to-
inei .parle como regente e em que su exe-
cutaraiii partituras minhas. Sob a direcção
rio ,lcan Viòncr, .. inais famoso organisador
de eonccrlos de Paris, renlisaram-sè dous,
sendo um nn salão da Societé. des Agriciil-
teurs c outro no dos Cbãmps Ulysics. Sob
o patrocínio dt' "l/Amcriquo I.atine", rea-
Jjsaràm-sc mais qunlro, um dc orchestra, ''
regido inlcirnmciite por mim, no salão do
Hotel de Ville. de musicas brasileiras, ar-
ccnlinas e chilenas: oulro uu Trocadcro. c
mais d'...r, uo Museu Oajiera. Nesses cou-
certos lun..liam parte artistas eomo Vera
ilanacopiiliis, a nossa admirável cantora,
qm- Slrnvinslti nffirinoii ser a sua mais
completa interprete, Croizat, .Madclcine >
Grcy, Alice '•'elici, os notáveis violinistas'*
Coclinnsliy c Hcncdctli, os vloloncclÜstas
lleckiug: e Palnin, o flautista l.ouis I-leu-
|-y e vários ou Iros.

1 i)Cm Paris, em Londres, Vicnna, Madrid.
dieiiim, Roma, Munich, Varsovia e nas mais
ampórlanlès cidades da Europa, segundo
[vimos nos prograninins publicados, tem
sido executadas peças de Villa-Lobos por
célebres pianistas eomo Uubiiistcin, Kisler,
KBórowsky, Tomas Tcran, Joaquim Nin c'Alarcclle Meyer. 1-, de grandes compositores,
como Vlnccut d'lndy, lloussel. Prolcpffief e

íCasadessus, recebeu o nosso patrício ns
inais inequívocas provas de alta considera-
ção. Para avaliar a acluação de Villa-l.o-'bos na liuropa. basla dizer que. Jlargucritte
Lon1,', professora dc admiráveis pianistas,eomo Souza Lima, ariopln no sen curso pe-
eas do nosso compositor, aliás editadas pe-
Ias seguintes casas parisienses: Eschig, ll.
Iliiuilane/. e Koussewil/lii, sendo de 

"notar

ji-Jlie, esla ultima, contratou jicla primeiravez. com uu. esl rnugeiro a impressão de
obras musicaes, Como regente, mereceu
¦também o maestro Villa-Lobos as mais'inipressivas demonstrações de apreço, ilas-
ta dizer que loi contratado por Charles
IMigauil, representante ila firma Dindclot'A (,., para reger qu:itro concertos de itiur.i-
eas inedilus ua Opera de Paris; c da Ues-
ipí.nha tàmhcin recebeu um convite, firman-
do contrato pnra reger outros quatro con-
certos na Philnrindnica de Barcelona.

Sua larga capacidade de producção não
¦ ficou tolhida, apesar de. Iodas essas enormes
òccupnçõcs, em que elevou o renome do
Urasil no estrangeiro. O Sr. Villa-Lobos

.escreveu Ires bailados, intitulados Mnlazar-
(Uc, inspirados na obra de Graça Aranha,'Carnaval morto na 1'nvclla, uni Nonelto,"um Trio para canlo c dous instrumentos,
i.nia Suite para canto e violino e varias
oulrns peças menores.

Transcrevemos aqui, finnlinenle, para :
([Ue o publico possa melhor ajuizar da si-j
tunção excellente conquistada na França
pelo nosso illuslrc patrício, a carta que lhe
dirigiu Marins Çasadessus, director da Acn-
demia Internacional de llellas Artes, anlcs
da sua parlida de Paris:"Cl.cr confríre et ami: A Ia veille de vo-
Ire dvpnrt polir 1'Anierique, nous vous rc-
mercio.is d'avòií- bieii voiilii ncceptèr dc
vous chàrgcr de defendre. nu Hnisil, les in-
lerêts de. 1'Acadohiie Internationale des
IJcaux-Arls, dont le Comitê Dircclcur s'ho-
nore de vous compele.- pnrtiii ses inehibrcs.
Xul iiíleux que vous ii;cst qualitié, lant par
lc grand Inlenl ([úc par llv fecondo aclivilé,
pour iiienci* á bien colle tache délieale et
nous somnies certains, cn vous la conlianl,
que, grace á volre prccleuse còllaboi-ation,
nous ppuypris útlcndro les mCilIctirs rc-
sultals pour 1'áveiilr."Dun autre cole, jc ferai toutes les dc-,
marches néccssnires eu volre faveur nu-
pres dc In "Sociéle des Autcurs, Cotuposi-
IcurLS et Kditciirs de Musique", uú l|ou nc
manquera ecrlaiuenient pas de ren dro bom-
mnge á volre personallté, que nous estinious
tous á sa jusle valcur. Veuillez. eroire, etc."

i^ftfrli
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O rerdadelro llnoleum para

residências dlatlnotM I
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Tapetes
e

Pas.iadei-
ras para

forrações
completas

A' venda
somente

cm casas de
1* ordem.

Distribuidores para n Urasil:
SII/VA. MASCAnK.XIIAS & Cia.

Rua da Quitanda, 15!)
Tclcphoncs: Norte 3781-3785

du assim o mu iirii.iminiiiii ilo Inlcrciuiiblo
comuiorclnl Inleriinclonnl,

Rntro ns ultimo:; ciiiiimnnica.li.s e cartas
recebidos pela "Ovcrscns Department" da
i amara de Comniercio Internacional, me-
recem deslaql.o os seguintes:"Sr. secreta rii. geral da Caniara du C.o.u-
mercio Internacional do Urasil, Pnlaclo doi •inimrrciii, Avcnldtl dns Niiçòi-s, Ilio de ,1a-
nclro — Brasil — línviaiiios â vossa Cama-
ia alguns exemplares da iuis*n literatura
sobre a cidade de .Incksonvlllo, V. s,, ua-
luralmcnlc sabe que grande quniflldadc de
cale do llrasll esta sendo Importada •.in
nosso porto. IC possível que num futuro
próximo venham a tornar-se nindn mais cs-
írcllas ns rclnções eordines enlre as nossas
duas Câmaras, líscrcvo esla caria, nfim dc
cntnholnr rclnções comvosco c muito csii-

íaria saber sc vos serão i.teis os referidos
• i.idos .'.obre Jacksnnvlllo. Km caso allii-
inativo teremos muilo gosto em lhe enviar
Iodos os dados desejados, Teremos multa
;"*to lambem cio pulilie.ir quaesqiicr infor-
mes que possam Interessar ao publico dc
¦Tiiclisonvlllc, etc. — A. \'. Inell, director da
Cnmarn de Commercio dc Jnel.sonvUlc. i'L
1'. A.""Presados senhores — Desejamos multo
cnIabolar relações commcrclacs oom os
principaes negociantes em chnpiios parn se-
nhoras e especialmente com Importadores
de "Spnrlcrics" jnponezns, chápéos de di-
versas qualidade, pnlllns de fnntíslu para
o fabrico e ndornn ile i-bapcon de senhoras,
etc, e pnr issn pedimos a VV. SS. n fim--
za de nos fornecer uma lista das principaes
casas cm vosso pniz, negociando cm chnpéos
para senhoras, etc. Agradecendo antecipa-
.lamente, ele, — K. Miyauioto, direclor em
exercicio da "Tho Knnsnl Sanada Trading
Cd., Ltd.. dn Kohe, ,1apão."

liados mnls detalhados sobre esfns cartas.
[ Incluindo os nomes dos bancos, (.amara ile
! Commercio ¦> Associação de classe que ga-

rnntehi a idoneidade da "Tho Knnsnl Sanada
TlM.lIng Co.. I.tu'., serão fornecidos aos iu-

..lien-
amara,~ ' "inii sédc no Palácio do Commercio, dn

v fnida das Nações.

• _*«**
O pleito iui muilo rcnhidüi vciv;

cendò a chnoa cncnrnniln

MUSICA
•«*%,#»***¦.•*V *, *\*m* *Mf*m

v^^wvmim**^™-**"''**'*''*'**'"*'*

rCntrefía ele diplomas nu
ICscola Normal Wen-*

ceslau Bra/,

Niinwi a l'iilfln Hcíiili.iMi.' dns i li.Miticii'-
du llln de .lancho leve llllll. a-.ciiiliic.i lAil
riiurnrrlilii eumii a de limitem, mui nm plvi*
lu lun itiiIiIiIii eiiiii» esie qm- leriulnuu cnm

i vieliirlii da i'h.ipa ,i'ueirn..d.i para ns dl-
versos postos da uma adininlslrnção Mielnl,

Suo iihsLi.iie. a tessfiii correu em ordeiii.
¦I' lil,unti inili. OS VOllHIlCS .1 i-oliii.ii In ns.iu
que tem il*> seus deveres u dn respeito á opl*
ni ui de cada um.

P.s.a concorrência ern l.i esperada, pelo
Interesse quo » pleilu ilespeilnrn ua ,-l.isse,
!••• ninmdii n 1','ilrilí |i:.ipiiiv.i •, nlé cnlãu
iiii.i niíl.i :ii!.f i : n.% a*.s.iii ou ¦ >,. viu nos
p iia-liihas ilie. imlus. eiiHoçadus pcluN h"*
pecilvus eliiuilfeurs, u. chnp.ts com us nu*
ia,s dos cn inibia lns pel.,-. ipines mi.is faeçòi".
¦ c liai linn, c Icuilii niiilailii vários destes vc
biênios, il.iraiite ,. din, n serviço clcilorcl
pcreiirremtn as giiragcs c ns diversos pontosjCnmle Sul
em que podiam ser encontrados eleitores. | i ; .ilu, Sl.i

•ilmlf tir í uli ura Muni'
iiitliriiu tir musica

liouptuilmlu iiHulrviui
iilisiw-v nmiiiiliií. iis 1 li.ir.i*. dn liir.li»,

CC-

uo instiliii,. Niidiiniil de iMusieii, i. lli* enu*
c iin dn SocÍí-iIimIc de ' ultiii.i Musical, drill
e.ilo ri nnislcii hesp.inl.nl,. niúdcrmi, ','il'r'.'
....iinin,i csl.i a.shu nrgonlsiuloi I • T. A'-
IkiiI/. —* aj IIcivcuíq; \>) Sehewlnui >'<
Tangut d) Aragon, IMiino. Sia, Sadia Sn '
d ¦ ih*. '.' •¦• a; I'., (imitados ••* Dama hcspi-
nlinlii; b) r. Arluis  Tango. Violino, pro*.
t or Humberto Mll.ino. II •-- M. de Min

.0 Aílurbiiis! In Seguldllla murclaniii
. Nana* d) Seguldlllti, Conta, Sln, llosclti

i .. la Pinlo. I — .1. 'Iurina — a) Dcfllí dfí
i.lal. de plninli; In lleivriisei .*i Dans-.*

..., puiipé. .. 1'lanu, Sl.i, .V.nlle Siilediide, .'»
I1. Salusiilu — ui lliutuiii.M liesnniihiilii

b\ Zíipnteiulo. Violino, prolwsm* llumtiírio
Al,-iiiu. il '- .1, Mn ai '.Mnliisiieíi.-ii In
limaria ile lu iilila perdida; e) Toniadn dei

it. MòiilnnrsÃs *) Jotn lorlasinn.
I',n,rtlu Costa Pinto. 7 ¦- a)

! teressados pelo secretario geral, diária
i lc, das '2 is 3 horas da tarde, na Ca

EST.V ENFERMO O ViMSTRO DÂ
AGIUCULIVRA DOS ESTADOS ,

UNIDOS \
WASHINGTON; -'õ (U. P.) — O minis-

Iro da Agricultura acliu-sc doente, soffren-
.i„ (lejo.cn,ia. apôs uma operação para » . N„ perfljmiu,iaB t Vhnmuci^'. Deposito:remoção do appcudix. I).z-sc que o estado Ourives 88 •."«"«'•

hiiscnndo-os pnra loinnr parlo ua sessão e|M 1'alla ¦— Cubana: l»i lí. Granados — Dan
dnr seu voio. js,, hespanhola (n. li/. Piano, Sln. Nadie So

A importante reunião foi presidida peluIle.h.dc. (» iiroft-ssur Itnrroso Nclto f.irl 03
Sr. A ni.ii.io dn Custa Moreira, que linha C0-| arompauliaincnl'
nm 1" secrclario o Sr. Antônio ria Itochn Sr-
Huiido, r, como seaundo, u Sr. Albcrlino Coc«
lim.

Concorreram no pleito 1.218 volantes, nl*
rançando u chapa encarnada que foi a ven-
cedora niil volos; a cintada,' n "esli-ndii".
320 a a branca n dos "Guedes", .'118 snllrn-
gios, havendo, ainda dez votos esparsos.

A apuração foi feita eom Ioda n ontem e
rigor, verificando-se que loi eleita a seguiu-
lc directoria, da chapa encarnada:

Presidente. Joaquim Alves de Mesquita:
viec-prcsidciilc; Joaquim Monteiro de Cum-
pos; 1* secretario, Antnnio I'rnntlsco Artci*
io: ü' secretario, Anlonio d

l ihesiitireirn, Joaquim Loureiro da Cunha e': lltesnurciro, José Maria de Almeida « hi-
bb.ilbee.irio, Armando dos Snnlos Loureiro.

Conselho fiscal: Albertlnu Cocll lo;c
Alexandra da Silva, Anlonio Ilibciro Cabral,
I-rancisco da Silvn Pinlo, Manoel da Silvn
l.i.iiiriãn II, Oscar Antônio ile Lima, José
Dias Xlollll, Abe' Gonçalves Lisboa e Ameii-
en .Nogueira Coelho.

Ksiá innrcad.-i pnrn o din 31 do corrente n
posse jln nova directoria d» iinporliinle ns-suchiçuo de classe.

ilo seda em Iodas ns cores.
i- lindos padrões en.
ECHARPES •• Jersey

BATTICK
Gonçalves Dias 13 • lo, Tel. C. :íí(!)7.

—nm-

um

'•-,. hespanhola (n. li/. Piano, Sln. Nadie So-
icluIle.h.dc. (» professor Itnrroso Nclto f.irl oa

cnlos.
Concerto Maria Ânlonia

UcançnrAi por cerlo, mais um Icglllmo
li iiiiiipbn, o coucorlo du joven artista pa-
trlcl-i Mnrin Aulonln, tão festejada enlre
i.õs c no estrangeiro. Damos ubnlto o
prograniniu, caprlcltosamculo organisado,
puru essa fcsla. que so rcallsn uo dia 8 dc
novembro, nn Tlicníro Municipal :

i* parle -LA. Ncpomuccno, Protoplio-
nin do "O Gnratuja"; '-'. II. Oswald, Pir*
liidhi; 3, I". Ilniga, "Gnvolte", ".Méuuct",
Inslruinenlos dc corda. —• Da preu hislo-
rica "O Controlador de diamantes", de A.

Oliveira IMiiIoí j.Vrinos — (Orchestra): I, C. Saint Saens. '2"

concerto (piano c oixhestrn) — Mllc. Ma*
ria Aulonln.

2' parle — 5, 11. Ilabaiid. "I.» Proccs-
.viun Nocliirnc" (Poíme symplióiiiquc); H,
Cli. M. Wiilor, "Conte ifAvill" — n. I, "Sé-
réunde lllyricnuc, n. '2. "Gullnru" — Or-
ilieslrn; 7, Mcndclssohii, "17 vnrialions sé-
rlcliscs"; 8, Villa Lobos, "Glncllc do Pier-
rui"; '.'. Barroso Netto. "A llondn qne l'ns-
sa": iu. II. Oswnld, "Chame Sonrrls"; II,
I. Philipp. "1'e.ix Folieis" — Mllc. Marii
Ai.liinia: I'.'. S.ih.l Saens, "Wcri.üug Caltc"
(piano e orchestra) — Mllc. Maria Anlo-
nin.

í» |ll'tl!{r.*UlUMil (IcSSil
rímòiihi

l.slá ilellniltviimenle dciilaniulo u .IU .11
d» rnrivule me/, para ns íuleiimldailes ,\i
enilnçuu dc ãi*âo d<>s diploinadus dc Itr.q,
ni iu 

"iiingraniiiKi. n>lv« Hlielras tumlilien.
..'.{%, éiuislarã de: »> *'•' !*!'¦¦ ¦"», Ujillini
Nucloiiui, pur uui-i hiinlii iiillllai'; b) ubir,
íurii du M'Mi'i" pcln direclor da ISscola, Dr.
liarhosa, ipic omiiulsoril 11 mesni c) dUciir*
mi do Sr. ministro <l« Agin-ulluia. Dr. Ml.
...i.i Calmou; di ilUcurso ito iwran.vmpha
il • lurnia. o o Sr. Dr. "cnccst.n. llrau*. t)
ni,•iii"ii du orador dn lurmn. o diplomada
lli.ycrio liiirgel renvli-.i: U ll.viniio ã linn.
ihlni. pela banda mUlL-i': íi» dunta.

II minei dns |iiiife»M»re% illplmüiiili .'i
e-nln >'• i-iin-tituhhi de iiiuu peiba oval ...
,.iil\. t.-iidn nu i'1'uli'i um biilhi.iiU- r ii.»
iiarlcs Inlcrnes ns symliolus da escola, it*.
uvsentudos por uni livro e 1111. iimllm.

Será iiimlil SUbmellidn pelo Sr. ilircclm- t
npnrovncilo dn Sr; ministro dn Agiicultiua

O Sr/Cnr-nlho da Ponseca, dlreelnr <f.
fectlvo da escola, mas delia nclualmenit
afastado, foi. i"ir unia eommissão da ins*
ma diplomada, especialmente convidado,

 ¦ mn*. 
I.ITKd

issimLA REINE
A RAINHA DAS AGUASJ)-,COLÔNIA

Perfumaria MaSCOltC I*. Tlrsrietitcs |i f 't

as_%._L•TO iFrt
O MAIS ADHEKKNTB

D MLLIIUII PO* DE AhROZ

\m^! SENHORITAS!
. Usaeo OUTISOL REIS everificarcis que
jn bclleza da vossa cutis vos siirprclicndcriil

saude do Sr. Wullnco é grave.
(s.n~

Luvas para fricções. ^1^^
... Gonçalves Dias, SI.

—e*m-

Contra
BARDAS, PANNOS, ES-
PINHAS, RUÇAS, CRA-

VOS e MANCHAS DA
PELLE

INFALLIVEL

POMADA

A quanto monta o excesso de
trigo exportável no mundo

ItOMA, 25 (U, P.) — O excesso de tri-
Ho exportável no inundo a 1" de míosto era
dc Ircscntos e quarenta milhões de hushcls,
assim distribuídos : Esiados Unidos, US;
Canadá, i'2'2; índia, 23; Argcntinu, '29, c
Austrália, 9.

#tl'1*Qmm~m

Sarrnc ,la,a '''"1,a nuenle, forrndos"tu-lusiiM. Arti™ garantido. Cusa II
mnnny. II Gonçalves Dins, fil.

|j f j Mi J9

Dr. Jayme Poggi s,0,cs*lias '!¦• «úhbr
.„, r„ ,, .° ''as. i-inirg.a ..er.il,
• , o e sniiü, .. ns ,', horas, ilua Marquesde Amantes, Ki.'.
"leitura para Todos"

A começar pclns habilnncs |in»inas a c.\-res. tudo, no numero deste mez do escel-lente magazine "Leitura 
pnr.. Todos" pai-pita dc interesse c cnriOsidmle. Assim c

que. alem da:, binumcras giaiurus que il-lustram a prfsento edição, versa a inale-
ria do le-lo solire os mais variados assiini-
ptos, quer nacloniics ou estraneeiros, e to-dos de grande nctiialidadc.

— ¦ -T*<»f>-. «-

VERMES usem ABROL/

uni
AS

GA

E' o titulo nreciso
liara n licllbutilin )ire.-
d ncção do» "clanílcoi
iin lóla" que o 1'AJtI-
SIEXSK nnnuncia j>a-
ra Hcganda-fclrà.

O amor sob todos
on xeiid aspectos : o I
amor simules, o dedi-I
cailo, o ardente, o nici- J
Con brutal, lem em "A 

jc*?rejiiiltn da aldeia"
um exemplo vihrante
num enredo que ora
com move, ora. empo!-
jra e arrebata, inter-
prelado pnr nin olen-
co de estreitas —Ciai-
re WIiiiIsot, Kcnnoth
llarlan, Hnliart Jlos-
worth, W.illcr l^on^.
Pau Une Starke e Cy-
rii Chadwick.

No palco, n estréa
sensacional de uma nn-
thcntlcn represenfaii-

le dn familia dos Ito-
manoffs, a princeza
K ii tr e n 1 a A nd rec™,
que exlilhirá a sua voz
deliciosa, cm fraliccz

c italiano, o ns lünan eleaantisslmns toilettes.
mn*

__^ ll liffelto seguro. Nii

ÍLoiinsoE

i é loxico.
Pedidos I-'.

Nus Pliar*
*Spi.;o. 11.

>*i_g*va_tia»i''^_w'R!w~Ti,

OiyiWILDI„A
DESINPF-

CTANTE,<"'=
alto poderanlisepll-
eo c mi-
croblctda.

Ideal (1 a
prophyln -
xin nos
ll.i'pilae*'.

1 loteis. Lo-
grndouro.i
públicos «
llesjdcii -

cias.
Grandes
K.*; porta-
dures:

SILVA, MAStAur^sr..*,.-. . 
"'-

Rua du Quitanda, 109
Tclcphoncs: Norte 3781*-*J7S5

B^c«*w__12_t_P*"_P' _<i Bf

!®?**í 1 Ifflm ii ia_M^^ *l& is

A VJCTORÍA COWTJMÚA
PAGANDO - 85:000^000

Tres sortes grandes
A loierhi dn Vlctorln continua pncamlo »»

¦¦iiiis Mirles lirondes com ioda a poiilii.ili-
dado c -sein desconto nlciini, nemlo que nn
din lo do corrente pagou noa Srs. Lnla.vetlr
liastotl .V: Conip., á rua llucnos Airrs ... is „
hlllicto *i. .1130 premiado na cslruceiio dr *
nnn >]O:000$0flO, hontem fui poifõ em Hei!.
Horizonte, pclns Srs. Josc ouçnlvcs Júnior •»
Coinp., » blllieto n. 0152 premiado com
20:tl00$000, na cxtrncçno de 15 do corrente
c vendido naquella capilal, hiijc pngfow mi
Sr. Luiz Madeira, resldcnlo á Avenida .'*
de SetcmJiro n. I9G o lillhclc n. 1112 pi,..
iu Indo com 2>í:000*$000 na extrncçSo reallssitii
¦Iuarla*feira ultima, bilhclo esto que n ;nr.
nm genhur recebeu de um seu aintj*;» pai»
cobrança, cito hilheto foi vendido pela feito
ec.sa "ÕÜKON" ;'. avenida Ilio Uranco ... i'-..
quo iá pasou as duas approsJniaçõcs ilr nu
meros 1811 e 1813.

K-tcs factos são por nós registados com "
inM.il» de auxiliar os nossos leitores, qat
quando livcreiul de comprar billtétcs d" lui,*-
rias saberem a qual devem dnr a nin pi -

j lereiicin.
¦mmimtttm*—i -

Ç*>E' Moderno Iralamcn*
«i_y„üí_K „,. ,ielü I„,emi„.

I Ihocnx Ihcrupcuiico.Maguificos resullados >... i
J casos indicniíos. Drs. C.nrvalbo Cardoso. Ã;5*i -

bica t'ü. :i ás 7. e üaslos Nel to. / Sei. 7õ, 1 .is I.

[O Cireulo tios Oi)erai*iu,i
IMiiiiicij)acs vae realtsai*

uma assembléa
. D presidente do Circulo dos Operar;*'*'Municipacs está convidando todos os (te*
Inais directores insclho fiscal,

os

TAVEL
PAQUETE

j6ft&4v .->*.. '»***í^áfâ_,*i

l__Km!_M|a_iB^

If EÃfl dSTC-Sa (10 fiOSS*? aaírimOnh1 frauda, para comparecerem n sédc (V
H.ti .. .. quellc centro, » run General Pedra u. '<'¦',

artístico brado, afipi de assisiircm a nma a: -
. ,, . . ,, :'¦'» .-cva.2 extraordinárias que ali sc real» sr. .Toy.e Mnriano tilho, prcsidenle da sara no dia 29 du corrente, ás 7 hora-, .1

Dellas. Artes, enviou Inoite.rasileira de

I:

ii-ciedod
-. deiiíiladi
cgrammas:"Sociedade Brasileira

Augusto Lima, seguintes le-1
Kl;

Delia*» Artes con

~ ? m ¦ —te, t^~>
li/, ft CAMBA IJSTA MANHA COM

'%'• -catula-se eom X. lix. pelo projecto que vem'a'"1- 
aprcscnlni* visando impedir e*;odn obras..

. ! I MA (ilI.I.LTTL. l-lVoCfí
.•*t* 1--P*-—»¦

diI

DOENÇAS 00 ESTOiGO =^S:
SAS. KAIOS X. Ur. Itcnato de Souza Lopes,

j prof. Faculdade. Ri S. .luso 39. Vol. 1'nlria 33. ]

«Flandria»
d« Lloyd Rea! Hol-li
ilandez sairá para os

— OLg>B.
c absolutaiuculõ IH.Ü0'arte brasileiras. Saudações cordiacs. .lo-¦ Mnriano Filho, presidente.""Fclicilo meu eminente amigo polo pro-¦cl > ycm de npresciitnr sentido impedir

s-patriação arte brasileira.
O.Milá esse projecto, juiitameíitc aqucllc

ue crc.1 inspcctoria inonumentoti públicos I í)if>nf»ndp dn fpn*r*n r» f-acitiril .1e arle. possam em Droximo futuro eslalie- 
' ' .' J- ¦ IW*'P0J ° leSlIVal ti

SYPHILIS
mento cfficnx
LOR-

-'mis Pharmacias e Drogarias
I'. Spino.

R; Andradas :<9 ¦-¦ \o.-i
¦—«*,.)».._,

Pedidos,

2112

. c defesa iios.m
ora ahaiidnnudn

Marh.no Filho.

7

"SABONETE DO LAR' E' o
melhor.—mu»-

o mm

A SUISSA ASSIGNOU O PROTOCOL-
LO SOBRE O ARBITRAMENTO

OBRIGATÓRIO
LONDRES, •>,-> 

(U. P.) -- A Agencia Cen-
Irai News" recebeu um tele gra mm a de Ge-
nebra, dizendo ler o governo da Suissa as-
signado o protocollo da Quinta Assembléa
da Liga das Nações, relativo ao arliitramen-
lo obrigatório, a segurança mutua e á con-
vocação da Conferência interiiacional pnra
o desarmamento sob os auspícios da Liga
das Nações,

Petróleo "EOIOE" Do
M. Bueno

Honra a industria nacional
mim

Uma assembléa na S. P. dos
Inquilinos

Pincéis para barba, ^^eZ'.
-asa llèrmanhy, run Gonçalves Uias, 54.rua Gonçalves Uias,

-•*—^rtscvg»*-¦•>..... ¦ i 

Tendo esta sociedade dn renlisar no pro-
ximo dia I dc novembro uma assembléa
geral, ordinária, ulim dc ser lido e discuti-
do o parecei- apresentado peln eommissão
c bem assim proccdcr-sc-á a eleição da nova
administração, são convidados todos os Srs.
associados a comparecer á sede social, à
rua Senador Pompeu, n. 121, sobrado, í.s
7 112 horas do referido dia.
'»¦¦¦¦' ¦¦¦¦ ¦*•—- »¦<<<>»>¦ -. —,

joven água de Colo-
iiia. encontrn-se nn
1'crfumnrii. Lapcnnc
Run do Theatro, !t

—»as*»*»*

DR. ALVIM HORCADES
GYNEGOLÒGIÀ B SYPHILIS

rnstallação perfeita dc 11AIÜS VIOLETA,
com apparelhos de alta tensão. Consultas
dc 13 ãs 18 horas. Av. Itio Branco, 133 (altos
da Casa Lobucr).

* • ——- - ¦—¦——— tmmmgfrBm i

"Revista infantil"
O nunicro a iippiircccr amanhã, doniin-

go, dn "Hcvistn liitaulii", está, como dc or-
dinarlo, deveras encantador. Varias

Forças regulares yugo-slavas
combatem com os "comi-

tadjis" búlgaro:)S

"REVISTA DA SEMANA"
•Lt hoje tivemos o prazer dc folhear (.

lindo numero que, hoje. circula da"llevisla da Semana". Interessantíssimos
aspectos dos acohleciihaiitos speiaés c mun*
danos dos últimos sete dins, bem eomo ori-
ginalissimus notas sobre a moda e outros
importantes assumptos, fazem, com .-. ex-
cellenlo cbllnbprrição literária do costume.
do numero de amanhã dó conhecido e que-rido semanário um completo repositório
pbotpgraphico c nt-tislien dns novidades da'en.ni-.a que passou. Niio dcshiehle, assim,
a "llevisla da Semana" o justo prestigio
que possue, eomo uma das melhores publi-
cações nossas ... das mais próçiiradas peln
sociedade elegante.-mn*

fios europeus, ia
Bahia e Recife no cl*a

5 DE NOVEMBRO.
|Não fixem as suas passagens semuma visita aos agentes geraes.

Sociedade Anonyma Martinelfi
i 106 - Avenida Rio Branco - 108

patrimônio artístico
Saudações cordeaes, ,1o-

•mn* __

Antarctica
Deposito na PENHA, cm ficnln á

..•ao, sen. augmento dc preço* CltoiT
\;HJAS. pUAIlANA'-CHAMPA'G,\li ,¦
lírotlüctos, sciu rival. Tel. C 527
201)3 e 2001/.

esta-
GUfl-
mais
3151,

, amanha, no Jardim Zoológico
i Se i, lempo pcrmillir, rcalisnr-sc-á, nnn-
j!.'jb.rj í\s ;i ||2 horas dn lardc. no camp.'
j-ilii tpotbail do .Imilim /oolunico. o sens.-i
| cional acto dn passagem dc um nUlomovi'.
¦ cheio dc passageiros, sobre o corpo ¦ '

iiuileta Marcelo Cúeèrcs, sem apparcll.'iieni iintepnro d? qualquer niiturc/a.' A rn-
Irada n.. Zoológico custará o preço Inibi-
Lual, sendo francas ao publico, ns archil.i.ii-cudns do camjio.

Xão vigorarão amanhã,"•isso penuanenie.
¦•rt-**"*».-

JíilOWÈM
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O PREFERIDO

Precisa de dinheiro ?
A Tinturaria Alliança <iá em dinheiro, no

acto dn entrega dn roupa, o valor da mesma,
II. Visconde itio Uraiieò, .'!S. Tel. üõ.íl C.

HOMGEOPATHIA
S/Tfi .1. ALMEIDA CAlilKISO K: CIA
IU/ 11. MAFiHGI-IAL FL01UANO;

Consultas
«ralis

—nm-
Inauguração de uma nova casa

commerciai
CAMPOS (listado do Rio), 25 (Serviço

especial da A NOITE'. —- Poi inaugurado
ncsla cidade, ;i rua Dircitn, un. novo esta-
heleeimenlo coihmerciál, dc artigos melai-
ticos, ferragens c correlatos. São seus pro-
prielarios os Srs. Prndo, Dins & C.

A' cerimonia inaugural compareceram
elementos de nosso alto eomnuircio c re-
prçscnlaulcs tle todas as classes sociacs c
du imprensa. Os Srs. Allucrpio Vouiig c
I.rnani Dias, sócios da firnín, oJTercçcrain
doces c liquiilos. aos presentes, Iròcniiilo-sc
òhlão diversos brindes.

Todas as mães f.^™.1", I? ca:i" "
Cera ur. Lustosn, con-

tra a dor dc dentes. Tubo para 10 applica-
çòes, 2SO00. Exigir eslu ninrca.

¦ mn* 

LINHOP01Q
ílirectaincnti' da fabrica a» frepuez só

ROMA, 25 fU. I'.) — Tclegrniumas de
! Belgriulo rcçchidüs nesta capital dizem ter- I

historiasiiòvasc'curiosos os passalèniposqiie so iludo um encontro nns proximidades de \enriquecem esse numero da popular publi-1 Kossovo, enlre. forças regulares yugo-sla-
cação para erc.inças, sendo iamhcm dc no-1 vas C eomitadjis búlgaros, que durou qua-
lar o desenvolvimento c apuro das suas tro horns, soffreudo grandes:pcrdns:os dous
secções costumeiras. 1 combateu les.

m fi B<i'_sS%_n«t9
Av. Ilio Branco, 11 Í-I'\ Tçl. C. 1902

™o»«i"Brasil Ferro Canil )>
'Temos sobre h mesa o n." .'Ilifl da revista"Urasil Ferro Cnrril, dedicada aos problc-mas dc transporte, cm geral, especialmente

U*s ferru-vinrios.

Consórcio nimin lo
ihiiiiint-ifsc

CAMPOS (K do Itio), 21 (liei;) (Serviço es-
pcc.nl dn A NOITK. ¦ - Riialisbii-sci cm lloni.lesus, o casan.enlo dò Sr. Astolpho l'nslicii-
der com n senhorita Alcida Moreira Leile.

As cerimonias civil e religiosa fornín ef-
Icetundns na resideuciu dos pnes ila noiva;lendo servido dc paraiiyínphos, dn parte do'noivo, o Sr. .loão Mias Lopes dc llcuònrióimereinnte e proprietário naquella Idcnli-dnde, c sua i;-.n.a .esposa, 1). linchei Teixei-ia de Ilczende; da noiva foi padrinho o Sri.'11'los liuelis, induslrinl deste inunicipio

U Sr. .hrancisco Comes l.eile, pae ila se-nhoMIíi Ale.da. e sua esposa o ITe rec rin ti. aos
prcscules uni Inulo uiilur. |

Para o estômago
Vm vciiiedio cxccllçntc

lisn-se ha muilo tenip,, um*.remédio raieii altamente cfrienz e admirável. Tratã-scile um bicarboaato aperfeiçoado; siincrior'-e
agradável no ninis delicado jialndar. Kmi.
lienlcB médicos ilcmonslnirniu que esse lii-carbonato esteriziido é upUino, pois as pes-sons qne soffren. ile. «/.ias, prazes. nuis difiesi-
díes. ele., encontram com o sei. usó um nl-livio iiui.iediatii. Convém ler |o.j.-cnte queeste_bic.-irhoii.ito cslerizado como sc chnu.ii
nn Allemanha só se cncoiitrii eiii nosso
em vidros bem fecliiuln.-,-.'-..!.

I
llj^^^m^^^^ã^'^^ JARDIM?: ^mnni,,. .:. , ,,.,,.
Kj* i sacionnl passagem de uu.
SI KllMfcM í -OOLOGÍCO «««o. '¦'"" fassageires
li rulTic/H l til c.èòl.cs 

¦"l,iv " wpo do aiiii

lli I ^mi^kik^mmimmh

¦zeEre ' I «lílUlIO Kilf'
|| ^Ê*C.i;i Souza Cruz li ~'\f^P~% u;immn

U •¦'..7 ctsr-.^-'.'1 ?i-7.'j.ila-i'o.l-!)2o

Próximas saídas para Europa:
15 Novembro 192 1

7 Jp-neiro. . Í925'.overeifo, 19"3

?raW!Ri«~B™nH^

Prof. Austregcsüo -(:?ii!;!ll,l'>,'i;1: !;,»,i de Sclcnibro, LM¦ ' Tele]hon C. lOOã

VEJA Só !
18$00Q

|c metro de Jersey de seda cm lodns as coi
; da fabrica ATLÂNTICA, Oi melhori
I "'L '¦¦ "Li-10 Hiu. V de Setembro, ÍÜT, pi rihii.

pai/.

"A MAGA"
Bem interessante o numero dess-i revista

dó humorismo c «taça. InminicraS "chi.i'-
Sçs" e caricaturas, entre cilas u do Dr. Ciin-ilido Campos, a illustrum, sendo o seu te\-
to, como sc pôde verificar do sumn.ariu
abaixo, escolhido c de interesso : A noiva
dos regimentos, Conselheiro X.N; Distração
ilo reportei', Pierre Vebcr; 0 casamento e afamília', Augusto Gil; As ciumentas, Aljiii-
caule ,lüslinõ llilins; O nlibi, Ma*, c Ulexl-'iseher; Os Aposlolns, Ilumbcrlo de Cü.ii-
nos; O miiltbiisinnismo ile IliscuiclicriU.
\la.\ Vllcrboj A criada do esliulanle, Bnh-
Mnliincd; A lesta, dc Ooffrcdo; De duiis
unia, lieluiiro lira;;:.: Explicmido o riviingc-
Iho, Câmara Lima: o que elles não
vem, .losé Surdo; A llcpublicn, (
res, c Ü leu lencò, André Druiu,

i.'sri'f'
iriieliu i'i

í|«aíita cempíicaçãc na feira li-
vre d® Hamos!

.Merece exame (la parte da Supcrinlcndcn-
ca do Abastecimento a se;;uinte queisn queiiela sguudn vez trazem ao nosso conheci-iiíciilo:'•Sr. Hcda'cÍ.or da A XOITL _ !•;„, certasli.iiraças da lera dc liamos, que não \vde-mos mencionai' pnr não serem humoradasexiste visível fal In dc ordem,
se alé niifircssôcs da parle dos
que nellas trabalham, contra i

registando
empregado

s comprado

F ,r/-"~N II Auri! 132.'
X^tmh ::9T'*MaÍo;l?SS

ir-:-, w // /HS&, ^»*^_»,
¦_3_A \r\//Èhm gentes^láK^fMlacracE: i

''\Hn ).'• \\'- Im—mmsmA>f,m*m****lmi',

ri^lfA AMERICA
AV. RIO BRANCO. 4

~~-~-*--*nímx£v~~ik.„„

qu.' . *>' *¦ »-JfM.^ p,,,., „n, meninode.N annos. Rua dá Asseuib'iiiimnrães.
-•}•((***

Acabu dc

No di.i >ii dpi.corrente, uma senhora quel;i estava desde as a horas da manha, foi ,..Sredidn em publico, devido n uma i-ccln.
«ao (|ne le/, sobre um gcüéro deteriorado trlip venilcraiii. bm dos ditos ha craque i ro*. Isaiu da barraca e. veiu lirar-lhe das mãos asoulrns-.mercadorias que tinha comprado, por-que ella nao quiz ficai* eom o outro ni*ll«n* «D»-*,:!' i rY~ ' 

.esl rasado. A vicli.nn chamou o fiscal'" c Wa/llian American
quando esle compareceu, o nggrcssor negouo que tinlin havido e na nnsencia da senho-' I cocou o podre por hom, c apresentou aoliseiil ;quc, naturajnicntc, achou qne u'-qucisa mui tiiihii razão de ser. fieaml
senhora eom horns perdidas..eni os gêneros.

Nu incsmn barraca exisle uma senhora, que 
' ' ''" '"''"''

ilinudp ouve. reclamações, responde an-rcvsivuincntc, como respondeu a uma indefesa¦.eni que u.ngucn. intcrviessc a seu favor
, laia estes lados, chamamos a attenção.los poderes competentes; por vosso iuteni 

'
Moradores Uc Ramos.''

o poi.ii
sacrifiendu ¦.

apparecer. com n recue. sempre, o numero desta semanaZjlinii American'-', conhecido
.-!lez, oue sc edil;.

ilnridail»

uio.

ninunrio '"-
.- nes!.. capilal. fina fei-

.-•'io .".peeial deste nunicro ¦.'• o ci.iiinierrlo!'¦ i iitomovcis no Urasil-. n cnusii dar. bons
'Ine o que cvislem arli'íos deopportunidade, nlé.u dc vnriiiila secção da

gravuras uo que concerne á recente exposi-
fino automobilística de São PuuloJ Cònlcíiio ínjercssaulc magiizinc. iiléhi disso, ns suessecçoes (lo costumo, constituindo o pi-esen-te numero uni coiijuülõ dc arli«os dcíavcl leitura- :,r«-

gaSS?l^:.i.;:'g.r-Jvci;-^.1 tí •_.-, -j;^rg**gj—i__i!as*3ga—*a ..,. .L.,':,Vi-...»... __J_._fc.
' 

I /


