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I primeira revisão de jurados após areforma judiciaria
Termina em 31 do corrente o prazo

para a entrega das listas
___0 _____

As medidas que vão ser postas em pratica
pelo juiz presidente

, Dr :oiitnrmidade onm o decreto 161,273, de
50 dc dezembro do onno passado, «|iie re-"T-irmnu ft Justiça do Districto Federal, na
ipirte relativa a organisação do jury c rela-"tivamento su corpo de jurados, é determi-
;r-,ln o mr/. do outubro de cada mino paraaque o*, tlicfcs das repartições federaes c
[municipaes remetiam ao presidente do jury.¦ relação dos funecionarios pulilicos com as
iicrc*>arias> indicações, o mesmo aconteccn»
do ao presidente da Jnuta Commercial, que¦enviar', por sun vez, a relação dos nego-

Jtíanlcs brasileiros, acompanlinda dos reiiui-
pnra se cfftctueMios nue a lei exige,
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Vr. Edgard Cata
* alistamento dos jurados «pio devem servir
uo anno seguinte, listas listas, de accordo
som o referido decrclo, depois do recebidas
serão publicadas no "Diário Official", jio-
lificnndo por edital aos que nella forem in-
cluIdos ou não para que possam reclamar
equlra a indevida inscripção ou omissão,
tlenlro de der. dins da publicação; sendo qm:,terminado esle praso, o presidente do juryconvocará oi' promotor publico para pro-ceder-se á revisão das lislas e ã formação
«Ia geral, Irabalho nue será fuilo pela juulnrevisora v. deve ficar terminado até .'11 dc
«lezeiribro. Neste sen! ido proséguein os pre-
paratiyós no juizo da (i* Vara Criminal,
vara esta concernente aos referidos Irabá-
Slio-,,

Sendo «ta « primeira revisão que se fará
spos a reforma jndicinria, procurámos ouvir
«i Dr. Edgard Cosia, juiz presidente do Tri-
bunal do Jury, scíentes como estávamos dc
mie esta magistrado tcnclõnn npplicár novas
r cnerfjicas medidas, no intuito de sanear a
instituição que, apezar dc muito criticada
rntre nos, não deixa de ter os scus partida-
rios; uiuilns dos ((tines trazem nomes dc
responsabilidade em matéria jurídica. Fo-
•nos encontral-o em seu gabinete de traba-
Hio, junto á sala «Ias sessões, e ao dizermos'ci

nho
nu saneamento do tribunal que está sob
Slla direcção.

São, pois, do actual presidente do jury as
palavras que ahi vão e onde, em breves im-
pressões, o referido magistrado aponta ar,
medidas que vae adoptar no iutuilo dc cn-
crandecer o tribunal- popular:

-— Estou, elTcclivamcnte, tratando da re-
visão da lista de jurados, c porque seja fl
primeira a que procedo coniò presidente dn
THbiifial e a primeira que se fnz após a
i-eforihá judiciaria, cmponhò-ihc niuilo sc-
riániente cm que seja a mais rigorosa e
completa, não só em execução ás novas
prescripções Icgáes como no intuito dc me-'lunar, 

tanto quanto possível, n corpo de

— > <|»«-"*1»' *i ii»»«.i* mio .i>-.t.*ii~f__j ví nu iii/.í. i lin'.
«i que dcscjava*fc*s, o Dr. Edgard Costa dei
xou logo trahspavecer o sen grande empenlii

ris. dlspnc que de preferencia farão parterta lista de jurados, entre outro», os advoga-dos. os professores da» unlveríliliidcs, fn-culdades c institutos dc ensino superior sc-cunilarlo ou primário, o.s diplomados 
' 

porqualquer instituto «le ensino superior ou sc»cundano. os dirertores e rednetores de jor-nnes diários ou de periódicos, os directores
(IO t>am;os on estabelecimentos bancados.
etc. liei dc, pois, ein cumprimento « esse
dispositivo, incliiil-os na próxima revisão,
JA lendo para isso providenciado, solicitan-
do do quem de direilo as informações pre-cisas, tomo sabe, para cffcctunr-so o alista-
mento os chefes das repartições federaes c
municipaes e o presldcnlo da "uuta Com-
mercial são obrigados a remetter, até 31 do
corrente mex, a rolação dos respectivos fun-
ccionnrios, a doa brasileiros contribuintes
«tos impostos predial e de Industrias e pro-lissao, e a de negociantes também br.isilei-
ros matriculados, sob pena de multa de 200?
cobrada execiitivamenlc. Poucas repartições
ainda não cumpriram essa deteruiinaçüo,
mas espero que até o fim «io mer todns o
tenham feito, evitando-me. no cumprimento
da lal, de impor aos seus «dicfes aquella
multa, A lei estabelece, como requisitos
para r tuncçâo, a edade máxima dc 65 an-
nos e o rendimento annunl. minimo, de
4:80*5000, dispensada a prova dessa renda
uosqu». exercerem, effcctiv.-iinenta, as pro-fissões liberaes. Son de opinião que aqurtlii
«•dado máxima devia limitar-se aos GO annos,
olevando-se, ao contrario, o censo no que se
refere ' renda, em face daa circumitaiiclas
actuaes da vida, em que, sc é certo que tudo
encareceu, os ganhos atigmontaram taiubcm
consideravelmente. A junta revisora iiüo
pódu deixar de ler uma certa liberdade du
apreciação a arbítrio na orgauisação da lista
geral dos jurados, o qua so deprchende da
própria lei, quando manda «pie sejam inclui-
dos no alistamento ns cidadãos indevida-
mente omittidos, "embora não tenham rc-
clamado".

Norteado, exclusivamente, pelo desejo de
conseguir um corpo «le jurados á allurn do
jury da capitnl da llcpublica, isto é, com-
posto dc pessoal de idoneidade, cultura*' t
prestigio moral «*. social, é que procederei
a minha primeira revisão como presidente
do Tribunal. F.spero ver, assim, no anno
próximo, coin a nova insUllação/tlo Tribu-
nal no edificio do Fórum, tomarem parte
nos julgamentos não a penas os funecionarios
públicos mais qualificados, mas, cgualmen-
te. advogados, médicos, professores, «nge-
nheiros, jornalistas, banqueiros, commer-
ciantes, industriacs, todos quanto», emfim,
possam concorrer para um maior prestigio
cio jury. dc moilo que elle constitua no or*
gnnismo judiciário o tribunal da verdadeira
opinião publica pelos seus legítimos e au-
Incisados representantes. F. assim, quiçá
delle não
agora...

O JNOVO CÓDIGO
le construcções e os asps
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A necessidade de se alliar o bom gosto ás exi-
gencias de economia da população

Como o .irclfritoclo Moi-aks Íè Los Rios Filho
o aKKiim'i.0

riifiun

O archltecto Morales d« Ios Rios I-ilhn,
dn nossa Escola Normal de Aries «. OfflcloB,
o autor de vários traballios archllcclODicoi,sempre acompanhou coni multo interesse n

-vida ii* constriicçSes
dn Hio. encarando-as
Já pelo seu aspe-
cto de arte, já pelas
suas vantagens eco-
lioihlcns. ini face da
elevação dos alugueis
c das necessidades dn
população. I"' pnr i*-
to quo não perdem

sua oppnrtiiiiiil.nl'; ns
constileraçrie.s «pie lio-
je S. S. levr en«e-
jo He nos fai-er so-
bre o assumpto, nua-
lysando as disposi-
ções e intuitos do
nosso código de pos- I
turas, que lão útil cj
fecundo debate vemj sus
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dn mais bella uielropole rio Universo. l*a«•.-!isii.« térreas, ou das assobradadas fcnniIres portlnlins: uma para a loja, outra paní;i entrada do sobrado o a terceira para ocngrnxnte nu para -.> negra dos dciivercdamos pela arcliltcctura dti-irns, coin passagem peln famigerada...íi* nniw", - com ,-i contribuição da uiiomenos mirabolante "archlieclura
ta . dc que são exemplos typlcosda Gloria, um edificio dnde-a, outro da praia du''clíqmlné" da Avenida Atlântica. O qm !¦limn aqui se tem feito em matéria aicln-tectonlea, é devido, Incoiitcslnvclmcnle ame.t/res- rfo risco (os arobitectçs d<ou a architectos, tanto nos rias gvr,siidos como ans da nova
der-se, como querem alguiis. qu, r,, ,,.¦„
jeçtqs de construcção das parles central c'¦irliana da cidade (1* e *.!« zonas) continuemn Mi elaborados por leii-ns c curiosos élpratica condcniiuda cm todos os paizes cin-da sua arcliltcctura, c que deve ser,

A» " Desencantadas -•*; dc|
Pierre Loti, não pas-
sam de uma sombra vã
na memória dos ho-

mens...
A polygan-rín ropolliila por

(oda a parte
(CpMMUNICADO POI" JOHN 0'BRIEN)
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Como a joven Republi*
ca se tornou opti-
ma garantia de paz
na Europa Central

loee.s
coinpn

fnlnrts.
fabrica

rua llcal Orau-
Flamengo c r

então)
rações pas-geração, l-reten-

merecendo uo Consc- liuinalmcnto baniria do nosso meio pois »,lho Municipal e que, mio concebe que n olua do homem, na no.s-pela sua própria na- sa capital, nsteja geralmente em flagranteturez*. e alcance, temj contrasto com a natureza que a rodeia Nãoagitado as idéas, r possível qu~ uma natureza grandiosa'princípios e, tendências das varias correntesj mm o chocante confronto dc unia ar,que entre nós sc occtipam mm os destinos, lecluVa mesquiulta, nrcJiltectura de.

">r. Moralcx dc tns
/{/os /-'i7/io

dc

se maldirá mais tanto quanto

HOSPEDOU 0 PRÍNCIPE UMBER-
TO m SUA VIAGEM Á

ARGENTINA
E vae ser nomeado conde pelo

governo italiano -
GÊNOVA, 27 (U. P.) — O rico commer-

ciante argentino Pinasco, de Rosário dc
Santa Fé, que hospedou o principe Unihcr-
lei, quando foi da sua visita a essa provin-
cia da Argentina, partiu para Salso Maggio-
ro. Depois de quinze dias de estadia nessa
cidade, voltará para Rolha, onde será rece-
hidn pelo reiViclor Manoel e pelo principe
Umbèrlo. Consta que Sua Majestade pre-
tende nomeal-o conde c vae cncarregal-o du
levar presentes de Uinbcrto para as suas
amizades na Argntina. ,

sem

da architecliira do Rio. líis como S. S.
considera vários aspectos dessa questão tão
palpitante para a nossa formosa capital:

— O livre exercício de qualquer prolis-
são é assegurado pela Constituição, isto í,
qualquer pessoa pòdc exercer a profissão que | rins
bem lhe approuver, não lhe sendo oppostas,
por conseqüência, rcslxicçõcs de espécie algu-
ma. Mas o que a Constituição não permiti.*«.
que qualquer profisãò liberal seja exerci-
da sem uma regulamentação apropriada,
sem que o individuo, para desenipenlul-a,
satisfaça determinados requisitos. De mais
:i mais, A questão da liberdade profislonal
não c mais assumpto controverso, pois am-
piamente discutido, na imprensa e, no par-
lain»nto, trouxo conclusões quo foram jconsubstanciadas cm regulamentos ,.f- I
ficiae. posteriores. Ora, uão <¦ justo ,
que, quando ha oe.rlas rlassos que pos-
suem uma regulaiaentação íe as que. nnn
a possuem a pleitèami. sc pretenda nega*"
aos archileclos * engenheiros não uma rc-
gulamentação mos o direilo dei assignare.in
<is projectos e demais trabalhos l.-.i-.iiiicos
por elles elaborados. V., assegurando esse
direito, o código de construcções não faz
outra coisa senão cumprir o dispositivo

te-
lii»

brinquedos. :l* tanto"mãÍV"se" faü sentira anuo dos arcliitectos, quando no pre-.u;nte momento, ú fácil verificar, em ra-
pidofpasseio pela cidade, da deficiência

distribuição de nrchitectnra de muitosedifícios reccin-constriiidiis ou em viasrie construcvao. nos quaes, sem augmentotle despesa, evitar-sc-iam espaços per-iildos .escadas Incommodas, elevadores maloolloçados. iiateos e arcas sem ar «• lur.«"itnmodos escuros, corredores !lobrcgos,
serviços sanitários infectos, etc: criifica-

nas quaes não se fariam frontespicios
grana, sem estylo e lem propnrcinnali

PARIS, outuliM (U. P.l - Pode haver
n In ria "prophetas velados do Islam" no"liiiiterland" inaliomctnilo, porém, as "des*
iiiiaiitnilas" do Plerro I.Oll, aquellas belle-

. iras inyslleas c sonhadoras que. por lauto-
séculos, despertaram a ciirlosldnuc dos iio-JJitiii;',iii'flvcliísiaj o poetas, dcsuppnrercr.ini total- i
mente, para ser npeniis uma sombra vii nn 

'
memória dos homens. As mulheres turcas
conqulstnratii u liberdade, íiilcgrarnm-sc nn• (ronde cnmprcliensún civllisadn do seu <c.\o,

i cniislltiilram-se senhoras dos -.eus esposou,
| passaram, afinal, a pertencer ao mundo
: «'iiiiin uma nunntfdiido ll uin nnn cbntavcl,
; deixaram cair os vôos fúnebres que Ibrv cn»
j bri.iiii a belleza, como sc devessem ter pudordos nobres dons da, natureza; fugiram dns

liarem inimoraes, cm que imperavam as
mais Intoleráveis corrupções ê eoiheçiirani a
encher os estabelecimentos dc educação ou-
ropòa, Abandonando a pnlygitmia <• to mau-
do logar numa nova ordem de sociedade,

A ilontni-a Mary P. M. Phtrick, na sua
viagem ile vollã para os Kstados Unidos,licpuiü de ler passado os niclhõres a mios da
sua vida como dircctòrn de uni collcgin fe-
ininllio de Coiistantlnopla, revelou a lilstn*
ria das traiisfoiinaçõcs radienes dos c,,siu-
m-.*s turco, com n udvcnln do iiacionalisiun
rio grande Muslaplin Kcinal Pachá, an's a
guerra. Para essa senhora, não tarilhrá que
a 1'nrquia bata muitas nai/ics ilo occldeiilc
no assumpto, rehabilltíinila dè vc* a inõllier

wioròsJTÒ i>.\ n.vr
di: A.M.V.VIÍÃ

mi.\ joven Mepulilica Teliccii-Síovai i
plcla ainaiihã sen saxtu mini versario. querol li ÍH de Olilllhro dc l!)18 que ella sc tor-
nou Independente u.i nionai-clila ilustro»

A revoluçiV

.. 
¦_.  ..,,,

¦ p

,W/roi

que ilcleriuiiioii l»o
gramlo acniilerimcu-
In. npt-rilllli -.1*111 delia»
iiniiueiili) de *aii,;iir. k

•n lutas, foi ,i iv-
still.-iilu rie um li,ii,i-.
perioiln ili esforços, u
dn grniulloso siirtn
de energias dv Ioda
a Ilação conio dos
>eiis chefes imiis pm*
ciiiiii.nl.--*. diiraulc -i
guerra niuiiiliiil, Iu-
lundu, dciil.i
l:'na das !':
prin r.iit.s.t ii.- *'
em terrllurln i
nal, ii|i,-:-;-- ,| *
ndiçíit-" ;r-,-:- 

¦•*.:
rc íiiticn íii.;>;-l'i:
,- inilstarlita
11'ii-liini'íar-, : c
. Ira ii lie ir.), pel.t
p: ;íi:,íí,, ill.-.all
i!;is ci.U-lliiiS li-

cnm,
Iciru*.

i*i ;¦'

un
pr.*-

vavcl
íllCO-

:rl

- - -  -.-.,-.-- -, rv-iii |iMijii..i.inii,tii"•-«lane, E tudo por que? Porque não inte-vem o archltecto, porque os -projectos não
| foram pensados, calculados e delineados

por quem, sendo em artista e um tcclmi-
co, trouxesse conforto aos locatários, com-
mddidadd para o publico, bcllezii estheti-ca ,-i cidade, economia e renda ao proprle-lario e satisfação c lucro para o construetor,I
que muito maior prar.er c vantagens nufe-i
rirá Jevando a cabo uma construcção te-«¦bi»«iir*'í :,. ti.sticamente perfeita doír quejuin í.leijáo qua o exponha a prejuízos ci
ao rídiciiln publico.

A collaboraçãò do archltecto nio encare--
constitucional que garante a propriedade ar- ce a constriicçãoi visto como o
tislica. Se o novo código do posturas trouxe
exigências novas, mas lógicas, sobre •, illn-
minnção, ventilação c insolação dos edifiei-
ns urbanos, trouxe também ura sensível —
um grnnde. diremos melhor — baratcamen-
to d« construcção, com a diminuição do pi*
direito das habitações, ate* agora excessiva-
mente alto (sem vantagem alguma) cnm a
installação rie lavanderias, adegas. tleposi- Io, economia, perfeição
tos. despencas, clc. cm porões dc dois me- l projecíada.

que o con-
tnictoi- ou o proprietário pagam boja em
du a tim curioso em matéria archilectoni-
na, passarão a pagar a um archilecto. Com
a discriminação c especialisaçãn das fun-
cções lucram Iodas as classes, cnmo já fi-
emi demonstrado e.m linhas anteriores I" o
que um proprietário pasa a um archltecto
lli» é sobejamente devolvido em rcndimeii-

belleza da obra

e dando-lhe logo iodos os direilos de cidu
daiiia, coin a equiliaração ao hunicm pcranli

—_n^_~—i_*_•—-• u i.i_. —ii -me^mmrm^t-iM___nr»~t«M-

ivaciis
refugiado

I ccMisliliiiram para logo legiões
i rios. para cooperar acliVaiucntc
. ravor da ICnlculè^vindo' firialni
cito Icil

nos filho
du pãiz tp
lllí voliinl:'
na lula
ute, i- c

ç;ti

Iros de altura (quando sc exigia até ago
ra ii th minimo rie Ires metros) * com a per- >.
missão rie se construírem aposentos em
lbados superclevados, on em mansardas
qne. satisfaçam determinados requisitos. lis-
sas. são providencias sensatas, lógicas, que
facilitam a construcção e a barateiam.

Exemplificando dir-lhe-ci que uma casa
rie familia construiria alé o presente mn-
monto com um porão de Ires metros,
iim andar de cinco, c um outro de
quatro metros, ou seja, um total de
12 metros de altura, pôde agora ser cons-
tmida cnm uma altura lotai dc oito me-
tros (2-j-,~-'..1), o que dará unia diminuição
rie quatro metros, sõ em elevação. Agora,
imagine-se quanto; não representarão, de
economia, esses quatro metros em todo o
perímetro da construcção. São nndaimes,
mão de obra, material e tempo, que se pou-
pa m.

•Dizer-se que temos realisado o cmbcllc-
zn.incnto da cidade sem necessidade do ar-
cliilecto 6 demonstrar falta de senso es-
lhe.tico ou insinceridade dn opiniões. O que
até hoje se tem executado é o afeiamenlo

tiiiiiiiiiiiiirac.mimiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiMiiiiiiiniiifliiMFeia íralerniflafle flos ggjj
ÍÈ^ÍS chilenos não querem passar pelo Rio
traindo para cila os advogados ili-;nos desse lsem abraçar os seus collegas brasileirosnume; fazer scnlareiii-sc nas cadeiras rie ju
radps os capazes «lo, liem comprcheiideiido
essa fuiicção, tlesciiípcnlial-a como é mister,• - julgo serem os dous pontos capitães a que
devo attender como' presidente do Tribunal:
--o inluilo de clcyiil-o no conceito publico,
risse, o progranihia em que. mo empenho c
eslou seguro du realisar. Quanto á prlincirn
)iarle, é cúm satisfação que lenho visto ser
pecupada a tribu na da defesa por advogados
illuslrádps c disliiiclos por iodos ns litulos,
iiíi-1, atlcndcnclo ao iiicti appello, se. tèm cn-
carregado dn defesa de réos menores ou mi-
scraveis. O segundo ponto, a composição do

po dc jurados, 
' esle o momento ojipoi-r

,A bordo rio "Oropcsa" devem passar poresla capital, dentro dc poucos dias, de rc-
j grosso á sua pátria, os escoteiros chilenos

que representaram o Cliilc no Congresso In-

tu uo
li

delle
iconhèç

um n:
Illl' lio-

ralai,
que

s pes
nl-.-r,

ferida associação e eommunicou ter rece-
hirio, também, um tclegramma nesse sen-
lido; em que os seus jovens -pútridos inani'-
feslam o desejo de abraçar scus irmãos bra-

rr-pi escuta o serviço ilo
ido, iiiuilas vezes des orga- i
sses particulares ilaíiuclic

!l> mis
do Illl!

'.Iü

cli..- recac', i.niis, que cada uin :-e
;lc que concorre para uiiiii dii •
illiòr da justiça c descuípciilia
liobre c i-¦ »• \ uria, paru que seja

. Já lilli ,-i\,:,,) iio
u que elle, por

qtiiilqacr outro,
i ogurisà,
bserva cm

jurado; não deve, po-
nerri pótle ser assim. ,\ muitos oceprrem

, como justificaiiv:i de fugir no sei
mpcnlin,' os julgamentos demorados,
ungiindu.-sc pela noite a denlro; ora.
i julgaiiichtos são raros c proxiihaincii-

ítrir, não mais sc verificarão
lin,- esperii seja tuinndíi lin

rio Processo Criniiiial, linii-
rins dsbiili s. Como «píer (IJic

¦ge remiwk-lar n çórpii dç ,?u-
asi que exclu.'Ivn.mcnti) com*
ioiiarios publico -;. Sc a 1 ,'.•¦¦

hão i- justo que seja
iTica a h'lppõrl.al-0; sc
.liiia. oulros lambem

• o sa cr] l içip
crio dcèlúro

iiiípbrtiinci.-i, preferiu a
ccciitiiadn, iiplayçl mesmo,

não dizer o pavor, que sc
i pela fuiicção dc

•o aiic
iii>-ilii
Cedi»

nipo

niuii. ¦
ii-ina juu
efcrímnái'

ciaria,
que a

uepoi
fuiicção

uo

iin

ç.t-pre
uin i*
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disposição que prev* pai*a o futuro*r_ 
í um augmento do numero de pavimentos rins""- 

prédios das zonas central e urbana, t lc-
licissima, pois trará, com rapidez, inacredi-
javel, um grande augmento no numero de
habitações t, por coiiseqiicncia. um decre-
scimo nos alugueis dos prédios rias zonas
suburbana n rural. Concentrarrdo uma par-te da população nos limites urbanos, até o
problema rios Iransportes, que jc vae tor-
nando iiisoluvcl, será grandemente rcsnl
vido, pois uma parte da população não ne-
eessitar-i lrai'sportar-se para os subúrbios-.
Essa medida será também rie grnnde ulcuii-
cc para a economia partícula»-, pois quemtrabalhai* no centro commercial, e nelle ha-"bilar, 

poderá riiriglr-s* ao domicilio afim
rie fazer as refeições.

Quem observar allentamcnte o centro da
cidade, á noile, verá que em ruas eentraes
como Uruguayana, Gonçalves Dias, Sete dc
Setembro, Assembléa, ele, todas as casas
têm por via de regra, uma loja o um an-
dai-, geralmente occnpados pnr cscriplorfõs;
Pois bem, esses prédios, com mais alguns
andares, podem proporcionar residência
confortável c hygieuica a uin número cohsi-
(leràvel dc .famílias'. Outra tendência que,
no Código, sc desenha para impedir a cx-
pansão descuidada c illogicn du cidarii;,,- él
de grande vantagem -para a admiiiistuaç';ioi
imiiiicipal e para a população. Para u pl-'i-meira, porque liiic permillirá estnbillsar as
despesas relativas a eálçanien-lo, limpeza
e obras publicas, que vão de anno para jaiiiio em augmeitlo. Pnra a segunda, a
medida também è benéfica, pois evitará quej
ella continue, a habitar cm Iogares dislan-,
tes, sem nrhnnisação, sam policia, sem |meios suf fiei entes dê transporte, sem luz ei
sem esgotos. E' evidente que o Código rie:
Posturas não dlfficulta nem proliiiie ai
construcção mis zonas suburbana c. rural
(como erradamente se tem affli-ihario)'. Não
só as construcções nessas zonas cslão grau-demento facilitadas, cornou que -paradlas
sc exige nada tem de commum com o es-!
labclccido para .-o zonas central « -urbana.-
Por sua vez, os projectos para -essas cdifi-i
cações independem on intervenção do ar-
crilecto: podem ser elaborados c assignadns
por qualquer pessoa, seja cila amador, dc-
scnliista ou eonstrueloi*.

Para terminar, lhe direi que o Código,;
como toda obra humana, é susceptível rie.

[senões, que num anno dc éxpcrihienlnçâo
I (como está previsto) podem e. devem Ser sn-

nados. Todos os ihnnicipcs lèm a obriga-
ção, nesse período dc experiências, de snli-l
incitei* á administração as suas observa**
ções, pois assim lhe terão prestado valioso1
auxilio. O que preciso se torna, porém, é
que os assumptos sejam estudados dc fn-
cio, com vontade dc concertar, sem o riésc-
jo rie fazer oppo.siçâo systcmalica c cnm o

] carinho que esta iiiagnifica cidade deve ins-l
pirar a todos.

... «ícixarqm ctir os nrn.t fúnebres.
as leis c a sociedade
ilidas de Lnti, que julgavam que ns escripto"
dns poetas c nnvellislas representavam a
essência da cultura occidçiítal, serão Icm
bradas apenas cuiiio espectros dc sonhos
orientacs.

A senhora PatricU fnluu de turcas gradua-
das cm institutos americanos que têm con-
seguido cxcellentcs situações em bancos óu

I como secretarias de homens «lc negócios,
i Outras forma ram-se cm philosóphiã c lite-
i ralara arabe. Uma mulher, que fez o curso
! de agricultura, riiriuc uma fazenda moder-
I iminente apparclhada, com grande successo' econômico. Nos cnllcgios turcos a regra,
j ho.ie, c o systema mixto, ou seja a coeduca-
; ção dos dous sexos.

Qtihiídn a senhora PatricU deixou (lon-
| staritinopla, o collcgio de que era dlrectora
contava mais ile quinhentos aluinnos. Nelle

I iislavam rcjirosènladas dezoito iiacionaliria-
! des, enlrc as quaes búlgaros, gregos, arme-
j nios c albauíos.

Grupo de

Escoteiros;

ÍSÍl-
-ll>*

ternaclõual t
pciijiiiguc.

ll* valoros
rendo passar
seus cbllegas
d,- Cscoteie^bs
cm que coiuniuuicam
gada ao iiio dc .Taiicir

O Sr. cônsul geral d

escoteiras chileni

reunido em Co-

c brasileiros, cm. Copèhliágne

is jovens chileno
pelo llrasil sem

daqui.' enviaram -•
gentil c carinhoso

nao «pie-
ihi-.-içar os
Associação
ílcgraiiima,

he-sua próxima

Chile- visitou a rc

cujos representantes tiveram o
-' conhecer naquella cidade diha-

silciros;
prazer rio
inarqueza

A delegação chilena de. escoteiros compõe-
se dc 18 jovens, chefiados pelo Sr. Wolhilz-
li.v, para os quaes a Associação dc líscotei-
ros Catholicos do Brasil prepara expressiva
recepção, quando da sua passagem por estacapital.

-aM«

A Turquia vae pleitear sua
admissão á Liga das Nações

lli*i:Xl'U..AS. 27 (lí.) — O ministro turco
Folhy-Bey declarou á "Hloile Bhlgc" que
.i Turquia pretende pedir brevemente a sua
admissão no seio ria Liga das Nações.

Fethy-Beyj nccresçentou .(inc 'eslava cn-
carregado de defender perante o Conselho
da Liga, reunido nesla capital, o ponto dc
vista turco no que concerne á questão do
Irak; não tinha, porém, crcdchciãcs para
discutir a questão com a (irecia.

sliivaçu, cunstituido uo í\»ti\iii-j.-i-
rn, a snmiiiar cerca dc cciii mil huuiéiis,
alem dos iiiiinmcriis voluiilni-lus ip.;..- se: •
viam nos exércitos inglcz -tropas i-.aiiadcii-
ses, americano, servia c n.i I.cgiã-S líatrau-

|gcira de frança. Todos estes filhos -li n.i-
cã,i eram voluntários perfeitamente con-,
s.-i.-nU-s dn M-n ideal -• a lihcrdaili da pn-
Iria c iià-i trepidavam cm sacrificar suas
(idas. sabendo hoPli ,''.M.i'H*,-«i—Ucsíliw— quo

j aguardava aquelles (pie eram feiíc- pr.-
sionclros pelos aiislro-hiingàros: a forca.

Pi'oi'lii'niailn i|iie foi a independência, fin-
da a guerra, conicçnu para o novo MslaVln

i ii i-crdatlciro leithulho tlr cotistrucíjíiu -In
nacionalidade. lirain acabr.unliadoras as dii-

: ficiildadcsl e a população, abalada pela lon-
ga inisi-ri.i de quatro annos. eslava Sillurailu
tle uma mentalidailc rie revolta, que lhe vi-
nha da;; lutas ])rolongadas contra a filiada

.'•incnarorria'. (J 
"tppàVclhiíiiiciito 

adhiinislra-
livo achava-se desórganisadò' sem aiit-iri*
darias cciitr.-illsailoras; as estradas dc fer-
1*0 desmanteladas em grande parle, faltas dn
necessário material: o paiz, lodo. lil lera!-
mente saqueado pelas requisições governa-
ménlacs aiislro-hungaras, visando u abaste-
ciincnlo dos exércitos imporia,s c o da ca-
pilai austríaca, Vienna, a favorita do go-

.verno c da ilyiiáslia extineta. li a toda-.
As raparigas ricsillu-j l.M.ls difficuldades iiilcrnas se jitiilavain us

pi-ôocctinações vindas das nianobras dos ini-
migos do novo listado, ipie n rodeiivam -'.-"ilodos os lados, i agiam ihimcoinintiiiiido-
com uma fracção da própria população rin
paiz. as minorias, que se ná-i pii-

[diaiu consolai' dn hegemonia perdid?
sobre a maioria, e não queriam ac
ceitar a cgiialiladc ile todos ns cidadãos, Ia

; montando os Icm pus eni que com 0 apoio
j rins poderes publiens oppriniiani a maioria
] rin-povo. Afortunadamente, a nação possuis
admiráveis chefes, plenamente capazes de.

! áffronlar tempos dilliceis, linha muila fo.»
! ça de. vida e sabia trabalhai-.

O prcsidenle ria nova llcpublica. T. t-
! Masrvli, e o ministro rias 1'i-laçncs Cxíerio-
res, Dr. Eduardo Penes, guiaram neste
transe os destinos du Jíslailú, c ailmiritvc!-
incute o fizeram. Dc modo que. quatro au-
nos depnis dn inicio da existência da jn»
ven nação, mau grado Iodas as difficulda*

¦ rios, a Tchccqslovaqiiia sc tornou próspero
listado ria Eüi-opa Central, avnltamlo não -.-,',

.cnlrc os suecessores ila velha Aüslrla-Hun
gria, cnmo também, cm geral, entre Iodos os
novos listados surgidos cnm a guerra, nao
sendo e.m vão que o grande economista in
;;lc/. Kcyucs indica a Tchecoslóvaquia com--
uni dos listados, depnis da Inglaterra, mais
prbxiuTü das condições normaes, cnlrc os
paizes e.\-ln'lli--;crantcs europeus. pròpôV,
este economista nii Conferência de Caijnès,
que fosse introduzido na 'fcbccoslovaquia n
valor íriòtietario ouro, Alem disto, os orça- ,
tncnlos da líepublica para o anno de lilíil,
.iccusarani chi balanço nn activo, mn "sn-

peravit." dc sétecenlos milhões dc coroas
tcliccoslovãcás, sendo que nos orçamentos
anteriores, havia perfeito equilíbrio, apezar
rias despesas extraordinárias nccnsiniiari.-is
pela repulsa contra os bolchevislas hun-;.,-
ros cm 10111, c ria mnbilisaçáo exigida pela
perigo ria aventura restauradora dos Ila»
lísburgr/s' cm 11)21;

A consolidação interna fez, egualineiite.
grandes progressos, e a propaganda bolchc»
visla, que vinha sendo prgaiiisada uo Cxte-
ripr não logrou exilo algum. Gi-ainies obras
du utilidade píllilica foram executadas, e a*
caminhos de ferro còncerladbs, còiistriiidó*
outros, o material ferroviário obtido, es-
lindo já em andamento a elcctrlfiçação dc
iiina grande parte, emquiinto a capaciriad»
rio porlo de Brallslavà (minto iinporl.iiile
para o coinmercio cum os Balliansl foi au-
giiietítado umas dez vezes, e parallclaruenlc
estabelecidas duas grandes companhias rir
navegação, uma para o filha e outra par»
o Danilbio, com o auxilio rio governo d.
Ucpublica.

Além dessa grandiosa obra de reconstru-
cção o garantia no exterior, a joven Re-
publica rcalisou nutra dc amparo e auxi-
lin á Ucpublica austríaca, com o alirir-lh*
uni credito dc- quinhentos milhões dc coroa.'
içhecnslòvacas, com o fornccimcnlo tic pro-
duelos alimcnticios, especialmente assucar,
c dc combustível para as suas industrias.
Ora, não ha limito, a Tchecoslóvaquia es-
lava cm posição tão precária quanto a Aiis»
tria. Como logrou o grão dc florescimento
a que já atlingiu. contrastando com as con-
(lições anteriores? A razão c simples: todos

da Calhcdral, toda {Iluminada pela manhã, i'os resultados mencionados sc devem ao fa-- muito cólicorrida cnm o scnV pontificai. | cto dc uão haver a Tchecoslóvaquia esperado

is Salas expressivas
fla nossa Egreja I

Commemorações de
hontem e de amanhã

0 dia dc hontem foi de muito júbilo para .
o .oração cálbõllcò rio paiz, pbrqiic nelle sc
i-clebi-qu o ,'i-l'- anniversario da sagração
episcopal dc Sua liiiiiucnciii o cardeal Arco-
verde, com sólciniiidiiilcs dc grande pompa

| ¦.! **ii9M9tsmmnmm*!wmMWm'»tmm*4 ^^ .^
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S. Ein, o cãrdcfll Arcoverde.
cellcncia reverendissima /'.,

Leme

e sua ex-
Sebastião

Tão recentes foram as ultimas consagra-
ções de Sua Eminência, coin as restas julii-lares de que participou com cülhusiásmõ o
nosso povo, quo inútil seria aqui relembrar
as alias virtudes do pastor da nossa l-.greja.

Valemo-nos, porém, (Iri ensejo desse s'i;-ni-
licativo registo para recordai- oulra data
muito grata aos fieis da nossa religião, qual
seja a de amanhã, que celebra a passagem
do 20° anniversario da ordenação sacCrdp-
tal de 1). Sebastião Leme, nossn arcebispo-
coadjiictor, o, como tal. substituto dc- Sua
Eminência c uma das figuras dc maior re-
levo do nosso clero e dc syn.pathii*. mais
:'•-.'! içadas uo coração desta cidade.

auxilio do fora, como a Áustria c outroí
paizes, mas sini procurado vivei' do sen
próprio Irabalho e ilo seu próprio esforço,
liiàntcndo uma inalterável política rie eco-
lioiniãs, cujos effeitos não demoraram em
sç fazer sentir.

Na data de amanhã ,ha de receber, sem
duvida, a novel o progressista Ucpublica
amiga as melhores saudações, a que
juntamos, desde já. ás nossas, na pes-
soa de seu representante entre nós, o Sr
encarregado dc negócios, Miroslao Schübèrt,
que ha mais dc tres ãnnós sc eiicõutrà cm
nosso paiz, onde tanto tem feito pela ap-
urósiumção crescente dos dous povos-
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uccs e woviaaues 0 ..fajtli. de Van der Hoop à$
índias HollandezasV.ste nisn d» lioniem qut' cui-ii iiarnlyslm

li,u' Intcrinclln da poderei» oeoiillot, i»»t4
lueroconilo vlilm iln*. nnlorldridci mnllarlni,
Sem iln- .1., ulgiiiiiii ii,W noi nicuutrailiii-, cm
fuce iln verdailo nnlíita «lc niío «• niiincrn ilo
ífigoiitios illfflcllitienle tllniluuc, imis dcnlv
nie mula rotnolm iras sempre olillvornm sue-
Coito ni magos o ciiiiiiiilelros d,* Ioda a
cantil,

A ilAr gi-i',1, por taila a parle, verdadeiros
ml Ingres ele crença e reiliteneltt. Só nsilni
lu evpllc.i a romaria de ,-uiu« ,,l,,*. ., cn-
minIm, de Compôs, a linda cldanVj ritimlitenio
escolhido, peln neeaio para ilido dn'. curas um-
fica*. O noticiário, naturalmente, oxflggcra,
Affiriuii.so que i-crr.i de dous mi| parnlyllcoi
incontrnrnm lonitlvn. Ha disposições expi-es-
•iu 11,1.1 regulamentos da Saude Publica, que
proliíbom o nununclo dc cuias de moléstias
eonlicclilamoiile Incuráveis Niln s.ibumns co*
mn tem sido possivel acnroçnur o caso elos
milagres em Compus, sem despertar provi-
de ni'ias sanitárias. Ha onnoi. quando uppa-
rcceroin «qui as famosas chinezas que tira-
vim bichos dm olhos elo.-*. -.* ,.•»•. niovitucn

Os operários enviados pnra rc<
ftsirar o apparelho, detidos

cm Czanishrod
AMSTERDAM, '.'J d). P.i *- O vôo ae*

i'1'ii cnlre? o Hollnnda o ui índias lloll.i.i*
dotai, iniciado uo elia l eln eorrenle. pelo
aviador Vau dor Hoon. rm companhia rio
Sr. Spclinoii, quo foi íiilorromplilo «mu con*
HOqiiencIfl dc lor fii'.,,!', ii.tilllisii.lo o apppu*
rolho l-üklicr, em que vlnjnvii, em Plnli-
poli», soífron. iioiii demora, devido n lc-
rem sido d,*ti,l... eis operários c,.vlnd<>> do
Amsterdam, nliiu de reparar o aoroplanu,
pelos fiiiicciouarios dn Alfândega de C/.i*
nii.lirnd, sob o pretexto ile i.stni- prolilliiil.i
a importação de sobrosalontes ele ueroplu-
nos.

ii cônsul geral du Hollniiila protestou pc
Inrani as eiiiliiiiii.ulos, npnriiniío-se"tratar-se j -"'¦lllí' " guverno servio contra a detenção
duma eicamotcaçfio. Poi quunlo bastou porá | dus mecânicos liolhjiulozcs,
Irnnqullllsor a opinião publica. Agora nada ¦—»-*••*>————«_-«-——_
dc pratico oiiub se quiz fnrer, iJo resto as
próprias ,.'i,,i*i,i.,iii'< frtimiuenses devem rs-
(.,,* empenhadas no caso. As fantasias a res*
j.ritii delia tendem a transformar Campos
numa cidade de Inválidos, pois toda a gcnlc
nabe da vinda de pnralytlcoj elr vários pon-
ten e «I.i Inutilidade desse esforço.

De resto phcnomcuo análogo eslâ st- oh-
,;.,*.rvaiido aqui, era cnso mais grave. A pro-¦pb.vlii.iia da lepr.» ven» nltraliido doentes
•lesse mal ao llio. seduzindo-os peln esperan-
•:*!. an menos, elo llospiUlIsaçfio. Como aquet-•„ prophylaxts não elisiiõe ele recursos, nem
• l*- hospilnes, c como os pequenos recursos<:ue Jhe davam foram agora podados, o re-
rj.imo dos seus serviços Imaginários mí con-
seguem otigmcnlui' a pnpitliiri.o ele leprosos
do Districto Federal. Eis abi um caso quesuggere outro, ambos dependendo do provi-deneto das «utoridadus sanitárias.

(II ll
iu!

Estranha-se, neste momento, mesmo no
selo da Câmara, que não esteja enconlrau*
«Io livre transito nessa casa do Congresso n
projcclo que referendará, cm lei, a eonces-
íão, já feita pela palavra offieial, do an-
t.go palácio do Ministério da Agricultura „._ «._.._.. j,. »-•»•.-«-, - A*,.. ...,.„...,»i\ União elos Empregados no Commercio, que Um m«tanU «*••> rythmo, o desse peqocno

Taniã meninada e «em nm eô desllse,
uma ligeira vaclHação, uma nesga de gesto
que pudesse comprometter o conjunto! Naa
soas vestes alvas, avivadas ainda com o es-
plcndor do sol, oe escolares pareciam ma*
qne tf es viva», vibrantes de harmonia, o mo-
verem-se ás ordene do commando numa pre*
cisão, dnetibilidade e disciplina admiráveis!

ii"!lc inslallará um hospital sanatório, Ini-
cintiva grandiosa e de alta expressão social,
por isto mesmo respeitável, « digna do am-
paro que dei outros vera merecendo, essa
dádiva corresponde a um» conquista exclu-•-iva daquclle órgão de classe, que rios seus
cofres particulares o do favor dos patrões
completará o apparclhumcnto. Toda gente•pensaria que. num paiz onde a hospltnlisa-
ção cslã por se resolver, quem quer que
tenha uma p.-.rcclla do autoridade publicalogo sc aprestasse porá dar a essa realisa-
rão o beneficio patriótico de sua solidário-
Jade. Puro engano... Em verdadeiro con-•urso de emenilas, alguns deputados querem
dar « concessão uma elasticidade que nem
mesma tí.m os hospilaes de misericórdia,
incluindo entre os concessionários catego-
rias da servidores de serviços públicos c
privados em eiujo seio elles provavelmente
acreditam haver maior numero de votantes
J>ara garantia do mandato c do respectivo
¦subsidio. Mas não sc iIludam. So persisti-
rem uo engate de instituições c sociedades
.jue embora merecendo assistência ficariam
no uso c goso dc vantagens que a União dos-Empregados no Commercio pleitcÍB-, -eé-res*-
"a saber se lhe convirá receber o obséquio••oiiio pretendem prestar ou armar-se dos-,'alorcs eiue possue para promover, embora
mnis modesta c menor, a enfermaria onde
seus sócios, quo. são milhares, encontrarão
remédio para o soffrimento ou o leito para:c\o morrer na rua. Neste caso, a política I
:le,certos políticos, quo não se, lembrou dc .
•rísi' hospitaes para ninguém o quer agora!»

i -.icoiitrar proinpto o bocado, poderA rego-
ijar-se dc ler feito mal maior do que o

;..-ni que não soube ou não quiz fazer.

exercito em todos o» «en» movimentos, ali-
nbado «m rectas Impeccaveia, executando, no
vasto campo do Botafogo, as fnsnnbn* ela»-
sicas da cultura physica, a dar-noa Idéa do
que será a anocldade 1'ortn e iã dn Brasil
dn a man bit. A Botelho Film fei ama bella
reportagem dessa festa magniflea, qne attes-
4a a efficacia a o valor da obra dos Srs.
dirigentes d» Instrucção Publica Municipal,
es o Programma Matarazzo esta cxhlblndo
esse film, no Cinema ftialto, no mesmo pro*
gramma em que figuram o drama "Mareei-
Ia", de Soar» Oallonc, e ama comedia da Fox,
do Cloyde Cook, intitulada "O Gaia". A em-
presa do Kialto, associando-se a obra do
Exrao. Sr. director da Instrucção Publica
fará 50 "l* dc abatimento, do hoje xt£ sab-
bado. no preço das entradas a tudos os alu-
mnos das Escolas Municipaes. TM
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l.'m trem suburbano, por um erro de cha-
. -f. provocou desastre na Penha, ferindo-se
vários passageiros c morrendo um -elles.
Viiom lé .*, noticia e conhece o serviço de
: rtyísporlcs nos comboios ele subúrbios só•(miia as pequenas conseqüências daquellc.

Os carros trafegam transborelantcs, com
...ente aninhada nns estribos, nas platafor- i|JI»"*;t,j_*,"*k"v*,^™k^1 ' 

.^Z Ü""„W"a""inas, nas jnnellas, por toda a parte, de tal £u „™*|-__0„1 .d.?.se^?Í.Iobr-0 .__-__??-•
sorte que se tem a impressão ele uma enor-

CASA LAMARQUE I
Venda de passagens dc chamada em n

condições excepcionaes. |
Av. Itio Branco, 14 — Tel. N. 685» S

Uma conferência sobre a
aviação, na capital gaúcha

IPOBTO ATJEGTtE, 27 (Serviço especial da
A NOITE.) — Na sede da União dos Moços
Catbolicos, o Sr. Hans Joesting, professor de
inglez o allemão, rcalisou uma confereincia

tiic massa humana em marcha! Não são pin
.«entes, pois é excessivo dar-se o nome de•pingentees ás pencas de homens que arris-•ram a vida sem nenhum receio.

Se nos trens dos domingos de festa na
Penha assim acontece, não è diverso o es-
ipeclaculo quotidiano, dc manhã c A tarde,
nos trens de subúrbios. A população opera-
ria vive, deste modo, verdadeiramente sa-
crifjcada. Não são apenas os trens daLescipol-
di-—i. Os trens da&ntral não offerecem me-
llior aspecto. Dc ha muito que sc cogita de
resolver o assumpto. sempre adiado nfio so
i-.nbc bem porque, .fi houve o projecto de
erguer os carros actuaes, com sobrados ca-
pazes de abrigar o numero excessivo ele pas-
sãgciros. Aconteceu, porém, que o projecto
ficou cm projecto.

O desastre ele hontem, nas suas conse-
quencias lamentáveis, mas felizmente peque-
nas quando so pensa no mundo dc passagei-
vos que ali sc encontravam, bastaria para
trazer de novo ao debate o problema de
transportes para os subúrbios, se tnes pro-
lileinas conseguissem mesmo ferir a atten-
vão dos responsáveis pelo bem publico.

jii.„_,-„„ _, ... -Vias urinarias (veno-
Téas c"eirurg'icasjr-âíos X. Labor. S. José 81.

****
Dr. Esíellita Lin"--

llaio

Br. EdA*ar Abrantes. Tratam»Tübèrculose
pelo PnejumOtliòrax. Largo Carioca, 18, S ás i.

**•——i»

BB. OSCAE CLARK - Clinica médica.
J(. Republica elo Peru' ''6, das 3 em.dcante.

Drs. Moura Brasil e Gabriel de An-
drade — pcullstas — Uruguayana, 37.

Dr. Manoel de Abreu WÈSM
pin profunda e intensiva (8 M A 200 kv.).
gváristo da Veiga, 20. C. 442.
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No decorrer eio sua palestra, o conferencis-
ta narrou interessantes episódios oceorridos
comsigo próprio, durante a conflagração eu-
ropca, onde serviu como tenentes aviador
do exercito allcmão.

UMA PRIHCEZA AUTHENTICA
Uma prlnccza an-

thetica, -recem-hegada
dn Rússia dos Soviets,
ire.pellid-i pela Rcvoln-
ção até ia plagas dn
Brasil, verão os leito-
res, hoje, nn palco do
PARISIENSE. Além do
facto sensacional de
ser uma verdadeira
representante da faml-
lia dos Czares, a prin-
ceza Eugenia Andreswa
ó possuidora dc umn
voz deliciosa o de ele-
gantissirnas toilcttes,
que exhibirá numa e_-
posição encantadora da
moda. Na tela, verão
nma producção primo-
rosa dos "clássico, da
tela", Warner Broes,"A egrejinha da ai-

deia", nma historia encantadora com Ciai-
re Windsor, Kenneth Harlan, Hobart Bos-
wortl», Walter Long, Panlino Starko e Cyril
Chadwick. . ******  -
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Accusada de subtracção
de menores!

'A senhorita Morales T.ae
»er processada

-A11CELONA, 26 (Havas) A senhorita
Morales, que ha tempos foi presa como im-
plicada no caso do desapparecimento de va-
vias menores, vae ser processada por sub-
trair e reter illcgalmente algumas dessas cre-
•einças.

As Senhoras precisam saber
que ê cada ves maior e mais
distineto o sórtimento de lin-
gférie fina, bolças, echarpes, le-
tniès, meias, eie., que tem "A
Capital".
Visitando a "A Capital" (ma-
íris) ou "A Capital" (ensa Cen-
trai), encontrarão sempre as ul*
Umas creacões da moda.

á_ B mim

Os Pctronios da «le-
gancia fluminense ves-
tem-se na — Guanabara
— R. Carioca, 54,

****** ¦ -

Por que se encontram
em Washington qua-
torze dos quarenta e

oito diplomatas
americanos!

WASHINGTON, 26 (U. P.) — Tem eaflsn-
do escândalo a revelação feita pelos Jornaes
ele que a metade dos epiarenta e oito diplo-
malas americanos acreditados nos paizes es-
trangeiros sc acha aqui a passeio.

O Departamento do Estado allega qne a
celeuma levantada em torno do cnso não
passa de exploração politica ,pois quatorze
desses diplomatas estão em goso dc férias
regulanicntares e dons fornm chamados pa-
rn apresentar relatórios sobre o situação dos
paizes cm eme servem.****** -

M m mm.
Ainda não so sabe (|ucm é o

criminoso
Xflii ohft.inie inilòi ni cnfor-joi qur (cw,

empregado ¦• cuniniiiiariò Qulinarãei .ir, ll-
dlilrlcío, p.n-,1 apurai ,. brutal «jiÃreitflo, ..
|,uni.,.l. de mie fui victlnu ,, padeiro Angti**-
lo Azevedo Kileve», t">iliii como a iioím nl •
ção i'Mr,ioi'iliii,ina divulgou, uadn aludi»:,qucll,'i «lltorlll.lllll iMilHKIlill Ollliiiilu o

FATALIDADE^
A autópsia e o enterro da infe-

li. creança
O Si Hi. Iliiilriaii.x («ní, mcdlío Icsi»'

ta d,, poliria, suliipijoii h"ji*, n«> n-pcutlf'
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,!u iiirnliin it*.'iii, qu.' i" nbra iln fulfl"
lliliiilt ic' liontem ilnnppiircccr dn nume*
i,i do» vivos. .,,ni,,inin nutlci&mot n» lio*'
m edlçSo cxtrnordiiisrlii.l'ol nttvktudn eonjo"e"iii.>ii*iiiintii" — ferlinenlo pouelrunlo un
riniico por proleclll dr anua tU fogo, cmn
ilv-liiiiçào parcial do cérebro,

A' tiinlc, «alu du "inorguc" >> corpo da
jhíclii erennçn, para «> ceiniterio «U> Sao
Krnuclsco Navlur, niidu loi jnhumndn, ti
ex*peii«ns dp seu iirogcnllor, Sr. Jo»^ Antônio

Oliveira <i.iim.ii','i¦"»
******

.intitulo Azevedo Kttcuet
próprio Esteves, qnnndo era medicado na Av-
sistencia, o commissarlo não cbegou n ar-
rane-ar-lho a confissão desojada. Perldo em-
bom no peito, e gravemente, Esteves obstl-
noii-fc em nada declarar, apenas dizendo ter
sido atacado, pelo companheiro, eom ei nua)
discutia í porta ds padaria da rua Senador
-iizcblo 146.

Si a mesma autoridade fez syndicanclns
no prédio n. '.'.'..'i ela rua da America, ouito
liste ven lhe informou residia o seu aggrcs*
tor, colhendo abi vagas c Imprecisas infor-
mações que nada Jhe orientaram ás pcsqul-
sas.

Dessa modo prosegue o Inquérito aberto,
devendo ser ouvida nm» testemunha arro-
lada.

1-tcvec continua em tratamento na 17' en*
firmaria da Santa Casa, sendo grave o seu
estado.

¦ ¦ ***** 

EMPENHAR ?
•* ia CASA GONTHIER
45 RUA LUIZ D- CAMÕES 47

Empresta o VALOR REAL

UMA NOVA ò/SeÇAO VA"A. Capital"
Roubas dc cama c mesa

A CAPITAI, (casa central) Inaugurou com
um be.nilo c variado sorlimenlo um.» liruiulc
sccçiln ele roupas pnrn rama v meia.

in preços .*.i<) baratissimos para fa*er
grando freguezin sem perda «le tempo, afãs-
i.ui.1,1 l.ula a concorrência.*tu

UMA GRANDE CLASSE
QUE SE AGITA

m..s>ã(üüQ7
óiÁ%íyiéP
DOENÇAS DO UTERO;

Fali» de Regra* • Re*
f-raa Escassas - Regras
EsceiOTas-CoÜcai Ute-
rina» • Suspensão • Corri-
mentos e demais Do-
enças do Utero • doe
Ovarios.

O MELHOR REMÉDIO

Para todos esses 4n«
conunodos, que fai.m
ns senhora* soffrer t_n«
to, o melhor remedio é"A Saude da Mulher"
porque e um remédio
de uso interno, de gran-
do energia que octua di-
rectamente sobre a pro-
pri» sede das doença*.

A íBaionraião
«P'-_-l íf_ *<«i*sn 8'5
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Em favor das creanças pobres
O FESTIVAL NO CLUB GYMNASW-

CO PORTUGUEZ
Nn ffrande salão elo Club Gyninastico Por-

tujiucr, qu,' so encheu còmplctomente, rea-
lisou-se, hontem, e> festival cm benficio das
creaneas pobres das escolas do quinto distri-
cio, soecorridas pela Caixa Escolar Olavo
UilllC.

A encantadora reunião que teve Brandes
attracções, obedeceu á orientação que lhe dc-ram as professoras cathedraticas Dl). Ma-
ria Lándemberi} Rocha, I.aura da Silva Pc-
reira o Maria da üloria C. So.tros, presidi-das pelo inspector escolar Dr. Caldas Brito.«Muitaes creanças fizeram destacar em inte-
ressantes rccitatlvos, correndo o festival até
ao fim da tarde com firande e justificadaanimação.

O ASSUCAR
O mercado de assucar regulou, hoje,

frouxo, com um movimento pequeno de nc-
gocios e cora entradas bastante volumosas.

Os preços regularam na baixa, cotando-
se os brancos crystaes de G1S a fi2$, os dc-
rneraras de 533 a õfiS e os mnsciiviiihos de
55« a 58? por (10 kilos, "cif".

Entraram .12.980 sacco» e sairam 3.868,
sendo o "stock" do 70.409 ditos.

¦* ¦ ,ia» ¦¦¦

A União dos Emprega-
dos no Commercio
reune-se esta noite

Protestos geracs (-outra n
<»l:i-li< .<lsi<i<i' í|iic se quer dar

;í coneessflo ilo palaeio ila
Praia Vermelha

Afim dc srr lleflnldp a ftltlluile dos em*
pi.'K.ulo* dn ciiiuniercln dcante dns emendai
nppostm nu projcclo dc loi relativo , coti*
cessão elo pnlneln onde funceionou o Minis*
ir riu dn Agricultura iww liistnilsçilo do
ilõipltfll Sanniorlo d.* Inlclnlivn d» t-nLii»
dns limprcgndos dn Cominorclo reallia-sc(
li lir, ás >t horns d.i noile, na sedo dessa
i.icsmii Inslltulç/io, ii rua d» llosario III,
uma reunião itornl da incsina cl.isic.

Nnslc sentido, sollclln*iioj o direcloria ds
União dus ümprcftado* do Cominereio a pu*
lillc.içãn elo sciiiliulc lioletllhl"Aos empresados dn cominereio. Para
csliielnr a ntlltiido a ser seguido pela classe
em geral, cm face «Io tenebroso movimento
de pcrfiuias, movido pelos inimigos u lnvc-
jnsos du União «los Eiiiprcflndo! do Commer-
cio, relntivnmenlo ao nosso llospiiul Sniialo-

i rin, :, directorla «In mesma Instituição con*'sida a Iodos us empregados dn roínmcrrio
i (ornarem parle na grnndo reunião que cffe-
I ditara cin Mia se*du social, ã nm du liosa-1 rio III. amanhã, dia 27, As 8 horas da noite.

A 1'nlãii considera uma demonstração do
brio « de niiior cnllcclivo n presença dos
empregados elo eomniercio cm geral, a essa
mesma reunião. — A direcloria."

Du Sr. Dr. Annilial de Moraes Mello, me-
dico, lidado sos empregados d» cominereio,
recebeu, honlem, o presidente d.i União dos
-tiiprcgailns do Commercio a seguinte cortai"Meu caro lloraeio Plcorclll. ¦— Meus pa-
rahcns prio seu nobre repto ao leviano agres-
sor ela nossn União, cujo espirito versátil í
assar, conhecido c que, nobre, no fundo; a
tão franco appello não sc negara reconhecer
o alio e cfficientc pnpel dessa sociedade, re-
conhecida pela Câmara ele utilidade publica
c, o que mais e'\ lida e havida como a mais
activa dns sociedades dc classe.

(Jue importará, pois, a grila elos homens
ele má fi. ou boa fé, se eslú no domínio pu*
blico. no domínio offieial, e nos dos inte-
ressados a alia visão da sociedade que bri-
iliantcmenie vem presidindo'' A suu liisto-
ria eslá patente na paterna! tutela dus in-
teresses e;uc lhe são nffeclos, uu sua acção
gravada nos Anuars du nossa Legislação S,i-
ciai c, sc não lhe opulenta a representação
cilerna unia fachada de mármore na nossa
principal avenida, ostenta cila, como innii<
alto brazão, a concessão offieial. "ad refe-
rendum" do Congresso, rio palácio da Praia
Vermelha — a sua grande fachada social,
u casa do seu tutelado, onde serão acolhidos,
a despeito de tudo, os seus gemidos e as
suas dores. Estes títulos, meu caro, não
lh*os roubará a má le gratuita, ou movida
pelos inconfessáveis interesses dc nossa
triste época. Confie, pois, ua acção e no
bom senso dns congressistas- rjue ratificariro
e» «elo do governo, a despeito ela grita elos
exploradores dc situação. Permitia agora.
un» pedido — o dc associar-me ao sen repto,
an seu grito dc Justiça. Oue falem á con-
seiencia ! Seu amigo e admirador. — a)
Dr. Annibal dc Moraes Mello."

No senlido de desfazer duvidas, a direeto-
ria da União elos Empregados do Commercio
pede-nos pnrn declararmos que todos os

i grandes festivaes constantes do seu pro-1 gramma offieial, relativo á commemoração
eio "Dia do Empregado do Cominereio", não
soffrci-ão alteração, devendo ser realisados
no dia 30 do corrente.

Do presidente do listado do Piauhy recc-
beu a União o seguinte telcgramma:"Vosso officio '1 corrente mereceu minha
parte melhor attencão lendo ei.Ilo dado co-
nliccinicuto estimulo caixciral daqui u jun-
tamente Associação Commereial dirigiram
appello commercio para fechamento elia
trinta data su coinincmorn "Dia Empregado
Comnieivio". Affuclúosas saudações. — Ala-
tinas Oiympio, governador."

• ¦ ***** •

Interior do novo estabelecimento
O Rio de Janeiro conta deste ante-hon-

tem com um dos melhores estabelecimentos
do seu gênero, e quem, como nós, teve o
prazer de assistir, no sabbado, á festa da
sua inauguração, A rua Sete de Setembro
121, hem próximo i de Gonçalves Dias, deve*,
ter tido, tambem, como nós, a Impressão de*
qoe "A Original", assim se Intitula a nova
casa, ei o estabelecimento mais moderno e
modelar de calçados para senhoras, senhori*
tas, homens e creanças. .izeram sensação
entra a selecta assistência, que lá vimos, eis
primorosas exposições do artigo, o luxo e
bom gosto elos gabinetes, resaltados ainda
pela admirável combinação da Illuminação e
das armações.

E" digna de nota tambem n magnífica of-
ficina, entregue á direcção do mais hábil con-
tramestre, para confeccionar calçados soli
medida, n mão, de modo a m.lisfi./.er a maior
exigência seja em que modelo fôr

A elite ela nossa sociedade, a mais distin-
cta clientela carioca, visitando o elegante cs-
tabelccimento, ba de reconhecer, como nós,
qoo "A Original" está habilitada a satlsfa*
zer os seus mais fino» gostos em calçados.

Agradecendo aos felizes proprietários da
elegante e luxaosa casa, as gentilezas com
que cumularam o nosso representante, dese*
jamos-lhes, mais uma vez, todas as prosperi-
dades, de que são dignos *>KS

Para receber siisscstõcs
dos interessados

MACEIÓ', 27 (Serviço especial da A NOI-
*1*r\ O governo do Kstailo mandou pu-
blicar para receber suggestões dos interes-
sados! o ante-projecto que estabelece n
cobrança «lo imposto sobre industrias e pro-
fissões, que deverá obedecer ás praxes com-
inerciacs determinadas pelo livro de vendas
/nercantis.

MANTEIGA TUPY - Y- E*- *¦*,«->
perlmcntou? Puro creme. Unico Deposito:
Ouvidor, 52.
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2?000

li-i tivi-n nnvn Elementos de Pediatriaura uvro novo _ pel0 prof> w. bí-.,
Ira ti
Livrn

AMOR VENCIDO. «° Vu* W«t
OS CRIMES CELEBRES DO

RIO DE JANEIRO, cto Dr. Her-
meto Lima

O SR. LUBIN, A HERANÇA
TRÁGICA, «lo Constam Guéroult

ESTATUAS VIVAS, «•<- Pi""
Sales

P .DIl.STO, *•«•• ch' da Bernard.
OS TRES MOSQUETEIROS,

de Alexandre Dumas
BAGATELAS, 'to I**-™ Barreto..

Acham-se á venda nas livrarias Francisco

2S500

S?000

ssoon
35000

ssonn
5$000

completa
sua

cosinna
?

Esta Ah.
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ASA COLÒÚBO

A posse dos novos titulares da
Academia Brasileira de Scien-

cias Econômicas
Realisa-sc amanhã a cerimônia ela posse

dos novos titulares da Academia Bi-asilei-
ra de Sciencias Econômicas, Políticas e So-
eiaes.

0 ucto, que se revestirá de solemnidade,
terA logar no salão nobre do Circulo Ca-
tholico, síde provisória da mesma A-adc--ia d„ Dr Mirlinlio dn Roclia Junior. i Alves, Braz Lnuria. Odeon, Azevedo e no de- tholico, síde provisória da

iv-í-ià Uite Uibeiro 
?e Lívr. Alves -! Hto 

'posito Ceral á rua do &«.«» n. «5, l% Imia, As & horas da tarde,

*$L,
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Camisas que
vestem bemL

01

As camisas da
CASA COLOMBO

sao notáveis pelo conforto e
elegância de suas linhas)..

O LIVRO DO DIA
"Mano", <lc Coelho Netto

«A obra que a imprensa editora dn He-
vista ela Liiiuiia Portugueza acaba de publi-car tão caprichosamente, collocando o texto
entre hallos elo vinhetas artísticas; represen-
ta um marco levantado na vida literária ele
Coelho Netto, e sem iluvida, merece classifl-
cação entre as melhores epie o seu pcre-Rii-no engenho tem produzido no quasi meio se-
culo ele sua gloriosa feciindldadè.

iPara esci'evel-o, o «rande mestre da lin-
gua mergulhou a pena nas profundezas do
coração, traçando cada periodo com as tintas
mais suaves do sentimento. Já o titulo ela
obra, com as suns claras syllabas fraternaes
que tantas vezes sairam de milhares de bo-
ca6, nos dias de triumpho, nos estádios, do
adolescente que a morte colheu e e*ue revive
neste livro, rasga amplos horizontes is sug-
gestões elevadas.

Consagrado á memória do primogênito dc
Coelho Netto, este livro, cheio dc ternura,
offerece,. cnmmnvendo os corações, uma gra-
dação dc soffrimento, du saudade, dc resi.
gnação, ungidos ele religiosidade.¦A perda elo filho amado, ao principio, in-
cehde, no coração desolado do pae, as foguei-
ras devoradorus do soffrimento mais Inti-
mo. Depois, aquella saudade epie Olavo Bi-
lac definia como sendo a presença dos nu-
sentes, evocando constantemente a figura do
epie se fora, como quó n transformou cm
companhia invisível do escriptor, adoçando-
lhe u magoa. Por fim. essa piedosa resigna-
ção que torna as almas christãs submissas
aos desígnios mysterioros de Deus, pnreico
passar a melancolia da um sorriso triste su-
bre as lagrimas de desespero, apagando-as;

«lispelha-se, pois, nesse livro, o drama de
uma alma surprchendidit pela maior das elo-
res humanas, e o Ichilivu que essas paginas,
afinal, representam, na sua amargura enter-
nccidii, lia ele, certamente; concorrer co-
inn um balsaino, consolando outros corações
om que sangram feridas.

I.ivro dc saudade e de amor. livro Inspi-
• ado nos sentimentos mais puros, "Aluno"
í, certamente, uma das mais bellas obras de
Coelho Nctla-

Cigarros misto"MARIPOSA"
500 RÉIS

NOVA MARCA
topes Sá & Cia.

-1—4*^-

KOLASOEL
6 o melhor foitifiiantc.

Formula elo Prof. Sarmento Barata, da
Fae.de Medicina dc I'. Alegre. Dep. Araujo
Freitas & C. e Itodolplio Hess & C—llio.--____»______-»

Inaugurou-se a Ponte Dr.
Coimbra

BARRA UO PIKAHY (Estado do Rio), 27
(Serviço especial ela A NOITIí) — Na pre-
sençn das iiuliiridaelcs tniinlcipncs e elo lis-
tado, aqui domiciliadas, dos engenheiros
Lyra e Valdetaro Coimbra, elas i.brns pu-
blicns, o oulras pessoas gradas, foi iimiigii-
ruela a poule Dr. Coimbra, antiga Ponte
Preta, na estrada qiie liga esta cidade a
Vargem Alegre.

O Huvdnio. padre Alfredo Uastos cffe-
chiou, de aecordo com a praxe do ritual, a
benção da referida ponte.¦ m*** .—.

-Camisas O Finas ^

CàSÀCOLOMBO
I-.U ;-IZ A HARBA ICSTA MANHÃ COM

UMA GH.LET.TUi li VOCÜ ?

Bandoleiros armados encon-
fram-ss na fronteira da

Yugo-Siavia
LONDRES, 27 (U. P.) -- O correspori-,

dento do "MoniiiiB Post", cm Belgrado, in-
forma que bandoleiros armados estão sc
concentrando nn fronteira ela Viigo-Sloviãi
afim de evilar a emigração pnra'a Yujjo-
Slavia, ntlribui.la ao uoverno lérrorisla 

"de
-ankoff.

0 ÍOKINHO, DE OU-
TROS TEMPOS!

Viclima da iiiipi-iulèriclti de
um liioiornciro» n coiiím-
cido garoto iicnlèu um

pomas sol» uni houdu

Um movimento dc sympathin a seu
favor

Ha ^cU ou sele annos passados, um ¦>
ruiu do loii-i edade. vestida niliersv«i<
ineiiic. ilcscaíeo e do cabellos riparailoj á in.
elv/,1, constituía um uiitrclcnlmciilo íua-
vc dus Innumcrai ncssoai qu." ssuArdai-am
bondes uns iiroxliiildailcs dn pcqticn.*. prava
dv Iranslciio «lu l«i«*;<> «1.» Csi-loca par.i a
run rriigu.ivan.i. Todos os tardei, dc ulhoi
ini.il,, pratos c multo nbcrtoi, vivo, sal.

Toninho, num leito do hospital du Mi*
scrienrdia

tanelo aqui e ali. sobroçándo jornaes, elle
abordava sem a niiiiima cerimonia ó riináz
elegante, a dama dislincti. ou o nnciãn *,:-
pcüavcl e lhes impingia o iliario que cn-
loiidla, tosse on nau o da preferencia «i*,
leitor, que, nesse caso, tinha de comprar
mais nutro, o ele seu agrado. In nu meros
eram us seus freguezes (me, por gciltileze :
retribuindo a graça do pequeno jornalciro
ilie pagavam os diários ii razão dc iliucntos
reis. Com o lempo, cllc foi ganhando inti-
iniilaelc c chamava dc padrinho, beijando
as mãos, ao toque dc avc-.Maria, aos scuà
benifcilorcs quotidianos.

Nâo poucos esperavam meia hora, nma'
hora, que elle chegasse, embora dezenas ,':
jorimlciros fossem passando. Dc repente-
ílliiriiiuundo de contentamcnln as plivilniip-
mins com a prcscnc.i dc seu ros tiniu. riso.
nho. lã se vinha, limito confiado, canlaro.
laudo e apregoando as noticias om cv|ilcn-
cia, dc destaque:

Toninho não faltava nem um iüd. c, poi
Isso, quem lhe comprasse, nssidiiatncittc.
jornaes. tomava uma espécie dc compro-
niisso. Tanto pagava o niclecl còin)iaroccn(ld
como não. Na tarde scguinlc pagava ilo*
brado.

Kra uma pândega naquelle pedaço ilo rua
carioca, esquina dc Uriignnyànn!

Passou o tempo, Toninho cresceu, c cn.l-
servou seus amigos, jã agora sob nnibicnt)
mais respeitoso. Aos quator/n annos. ,'• i
chefe ele sua lamilia, mãe viuva c irmãos
pequenos;

Antc-hontem, sua froguezia ficou ã espera
Já sc tornava inquielnelor que o jiíqt.c.io cx
outr'ora, sempre cortez. agora, aos quatorze
annos parecesse dcsattcncioso. K, pouco '¦>
pouco a fregueziu procurou informiuv.í*
com o "Man:.';.*", conhecido jornalciro da
banca ali estabelecida.

Sentido, olhos rasos de lagrimas, o "Mau-
gn" mostrava n um por um a noticia inserta
na A NOITE.

Toninho. o garoto ele cabellos aparados do
outros tempos. í aquelle menino que, na
Gloria, perdeu as pernas, sob um bonde, po.'
imprudência e culpa elo motorneico Affoiiso
Ferreira Campos, impellimio seu veiileulo
contra outro.

Cma verdadeira desgraça ! Innlilisntio
para sempre, está cllc. coitadinho, num leito
dc favor do Hospital ela Misericórdia. Sua
saude c s..:s vida representam o pão de cada
dia de unia prole infeliz.

Ha. porém, uma expressão dc Toninho •r-^»
mostra quanto sua alma c grande. Qiiandú,
ainda sob o peso elo enorme vehiculo, que
só ihc foi retirado de cima muito tempo rlfi-
pois do desastre, o pequeno, sem sim gesto
de revolta, carpindò dores e conl a niieáo
completa dc sua desventura, disse, apcn-i».
antes ele perder os sentidos;

— Louvado seja Deus I
Ilo.ie, um antigo freigüez dc Toninho nos

mandou 10-Ü00Q, abrindo a subscripçãii eiuc
lia de ir por deanle, para oceorrer ao teu
tratamento, e fazer face ao pão de sua p"..5*
gcnifOra ,: seus irmãos, oniqúáiito o infeljü
mutilado nâo puder voltar au trabalho, mio
mais. ccrlámcnte, cmn u mesma expressão
jovial, e sem poder servir nos bondes, como
aiilign.i.ente, a frêgiiezia epie passava.

?---Bf-y-^w-i 4-_.li ¦¦¦_¦¦,¦¦¦.—•*—•• '-
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KOVIDADKS KM MODELOU,

FÔRMAS E CORES
a começar ele »0S**i:as: Ouvidor, 105/-107.

Carioca, 3!*l.
IJrugtfayana, 0 o 33
Coincrlno, 17-1/1715.
lístaeio ele Sá, CO,¦^n Nictheroy:
Itua da (*onccição, 1«j."*****•

;4QUARDA-M0VEISw(Sol, „ palrociniü do iiulújt ;.-.! l-.eànitro MÁriliU!
Chnniiiiios : Ouri-vet,; 41. T. N. 1500
«——,.--—¦ ,,..,... , na^jn^ __.fc, ^..

QUEM PERDEU ?
Os legítimos elonos podem procurar nesta

redncejão, onde lhes scrã,., ei,!regues, os o..'*
jeetos seguintes:

Cuia iilliiiiiçu dc ouro. achada nn Compa-
nl.ia Souza là-i.z, peio Sr. José Augusto
Pires.

Cia penca iie tihnves, com corrente,
achada mi rua elo llosario.Diversos molhos dc chaves, cnco.ntf?'
dos nas ruas Uatáo de liiibòraliy e V'.'--
Ifunyána, nn largo da Carioca c nu pra,:i
ll dc ilunho.

Vm talão de chequei do Banco «io
lirasil, achado lia Avenida Rio Branco.

i "¦><-}._¦<-» «I-

Cuidado com os olhos
ICXAMES (iHATUrtOS DA VISTA

Não se devei comprar ociilos ou plijec-
ncz sem primeiro fazer examinar a vista, t»
unico csliibclcciinento <iu.* possue um g^iii-
neto medico oculislii para esse flihi sen»
nada cobrnr, C* A Óptica, rua da Quitanda;esquina da rua Buenos Aires.

ÁGUA F5G/.R0 tintura ideal pni"«
cabello o barba, Nas

perfuu.iii.is, pliurniacins e drogariasi

i_SS5»*-Káí-_-*---_-_;
'<>:.
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ÍAIIAS PARA
COM OS SOVIETS

lilOENTEI BRASIL MEROS GRfl-lfp
VOSO PARA 0 *""HE-

dera!
yfiíü

Zinovieff reaffirma a
falsidade da carta que|A reyòsaçãalíi tres clau

oo Amazonas
FOi SOLEMNE A POSSE PO DR. ALFREDO SA, NO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
lhe c attríbüida

Emquanto isso, das advtsr-
tencias feitas pelo "Fo-
teing Office" no delega-
do russo Rakowski, os
jornaes dcduze.n a au-

thenticidado daquelle
documento

O Pari ido TÍabãíliista, só
depois das clciçfles, exa-

minará, em definitiva,
o incidente

,- '•,0N;?.n.KS', •" (•'•»••«») - O Partido7i.-iliallii.stn, jiisllflraniln n sun attlludo imincidcnli- eom os Sovlcl.1 Iliissos. fez pu-Mirar um "coiniilinileado" em quc salientar,ue, devido ns contradições circulantes so-
l.ru n niitlicntlcldnilo
dn curta dn "lcndòr"
Iiolchcvlsln Zlnovicff,
eslá nn iinpossiblll-
dado dc dar por ter-
minado o incidente,
nutes da roallsáçiío
dns próximas ciei-
çôr«.

Apezar da declara-
íno russa de que o do-
cumenlo era falso, o'.'nítido Trabalhista «
forçado a pôr cm du-
vida esla nffirinativa,
principalmente depois
da altitude assumida

pelo Sr. /.inovieff. em
seu recente manifes-
Io, no qual condia ns
nllemücs á revolução

social e em mie de-
clara quc a revolução
proletária nn Alie-
manha se «ipproxlma

Sr. Itakomslti

cuias o a limitação dos
vencimentos doa tíii-e-
ctores desse c-tabclc-

cimento do c/edito
O pro.ji-cío, hoje, apresen-

lado „ Câmara
Foi Justificado, hoje, d.i tribuna da Ca»

j iii.i.-.i n segulnlo projcclo:"O Congresso Nacional resolve;
A!'t'.i",7~ N? «'nil»ul« 8', lelrn "e" docontrato firiniirlo entro o Thesouro Nacio-

??La ,;,1'"1"-'0 do Hrasll. cm 21 de abril ti»
833, digu-se: "caual n -'.'I" oni vez de"egunl n parle", reformada ni-slc ponto,de iiccnrdo coin rsti» dizer, o n. .'I dn II* cnn-dlçío dn letra "li" do uri. 1- Jn |,,| nu»mero 4.035-A, dc 8 de jnuciro do I03ÍI.Ari. «.»• — Ficam revogadas as clnusulns14, 15 e 10 do cnntraln predito, visto serem

assas ilesvnnlajosiis n Fazenda Nacional.
Art. .'!• — A porcentagem dos directores

do Uanco, cujo numero não excederá de li,
inclusive o presidciile; niio poderá .s»»r mnis
de •.** ****;** snbre os lucros líquidos, não pn-dendo, em cnso ncnliiiin, cuda direclor, Ra-nhnr mnis dc 120 contos por anno.

Art. -l» — O Thesouro não pagara mais
dc 2*\* de juros sobro o credito cm conta
corrente que o Ilancn c obrigado a lhe abrir.

Arl. 5" — Revognm-so ns disposições cm
conlrario."

¦ mm*» ¦ -—,

lnstallou-se a Assembléa dos
Representantes do Rio

Grande do Sul
PORTO ALEGRE, 21 (Serviço especial da

A NOITE) — Iiislalliiu-se n Asseniblcn dos
Representantes deste Estado, em reunião do
corrento anno, n quarta e ultima da 9* legis-
l.iliir.i.

Foi lida a mensagem presidencial, que tra-
ta da saude publica, da pacificação do Rio
Grande, do movimento scdicloso de São

llcalliou.se, hoje, «U '.' horas. u»> it.ibliiíUdo .V. iiniii-.ir.. du .1,1,11,,..,, u cerimonia dapomo d». Sr. Ilr. Airrrdo Sâ, no wirgo dcI inlervciilor federal mi ISsIadu do Amiuouns.Iivm-iiU-s osi Sus. Milln Vianna, prc-ihlcn»te çlcllu do |-,,|,,,|„ ,|c *A\na*. (,,._ .\titoii...
j (.arios, leader da t.amara, tirando uiimcro dcnmlBos do Inlerveuinr »» mcmlii-os dns b.mi c.id.m iiiiM/uueu-i-s im Congresso, o Sriiilnlolru di Jusllvn npíb a leitura dn ter-

«WNMUIIMMii m

'.('•riupciiliu dc mi,, ,,idi.,i inissíln. N.lu se.Ilude solirp n deücnilezii e di Meu Idades que•Ila eiivulv*e c ns íialavrns do Sr. ,l...io I.uiz
\Ivcs Ilu» despertam u-^ mesmos sentimen»cs que I, nssalinniiu quniido levo de neco»der an convite parn »;Ma inveslidurai receios

v ü.iprclicif.òes e temor dc responsabilidades».i«-;i que a nutrem nuils capaz dn que S. S.
!.»SM- ei.lllliu Itid.i lã„ csplllhosil COIIIIIlISSfio,
I e\-o, porim, p.-.r., rorrespnndvr a eoulian-

Aspecto tomado em seguida d cerimonia tia posse do interiienlor
ino de pnsse, feiln pelo Dr. Tercira .luiiinr.
direclor do gabinete, c nssignado pelo in-
Icrvciitnr, pronunciou rápido discurso dccla-
mudo ipic o governo federal se sentia fc-
li/, por ter o Sr. Alfredo Sá accedido uo
convite, tão crrlo eslá de que S. S. saberá
cumprir fielmente o seu devir, correspon-
dendo desla forma, á confiança que llic de-
positou o Sr. presidente da Itepublican despeito do Plano Dawes r da presença dol-Pal,,°' dns organlsações policial c judiciaria ! l>;'sll.°i» ° Sr. presidente da Itepublica. Ço-

Sr. Ebert na presidência da Republica ac-Io <la "fornia eleitoral. nliecia. através do seu passado, nno.-mui o
«•cscoiilnudo quc o levante comniuriistn dc No «nesmõ dia. o novo Conselho Munlcl-* .?M1r™' ° I'-*dnolismo c ns virtudes cívicas dn
Haiiibtirgo em 1923 foi apenas o ensaio ce-' Pal» empossado no dia 15 do corrente, rcali- i l"l;'rvenloi-. em quem o povo amazonense
rnl-ddinroxliiins bntalbás decisivas sou a sua primeira sessão. l''""Ic depositar justificadas- esperanças dc

apenas o ensaio ge,1 (le proxiinns bntalbás dcclsi\-ns.
l-.sta declaração é tnmbcin corroborada

pelas declarações do cominissnrio nisso
Slalin, numa conferência, nn qunl disso que, . propaganda conunmiistn não fracassara
.-as aldeias, e. lembrou o exemplo dn Gcor-
gia. ondo houve levantes cm Iodos os dis-
t rie tos ruraes, cm que os agentes commiiuis-
t.is eram numerosos.

LONDRES, 27 (Havas) — Dni adverten-
(ias feitas pelo Forcign Office no delegado
russo Ilakowsky, os jornncs, cm geral, de-
iluzcm a niilhciiticidndc rin carta ntlriliuida
«o Sr. ZInovicff e reclamam do primeiro
ministro os esclarecimentos necessários.
Quasi todos preveni quc o incidente causa-
rã sérios prejuízos aõs trabalhistas nas
próximas eleições.

MOSCOU, 27 illavas) — A Agencia Ros-
In iiniiiincia que o Sr. Ziliovieff, cm nota

¦ enviada hontem ao delegado russo em Lou-
ilrcs, afim de ser entregue ao governo bri-
tannico. volla n insistir cm que os Soviets
não podem ser fcsppnsnbilisadòs por netos
da Internacional Communisla e declara mais
:-cr falsa a caria que lhe 6 atti-ibnidn c
que, cm sua opinião, foi evidentemente for-
jadu |iara perturbar ns boas relações entre
a Rússia e a Grã-Bretanha.

Zinovieffe exige, pois. o castigo tios cui-
pados e concluo affinnatidò lambem ser
falso (pie lenha lembrado um tribunal de
nibilramotilo parn inquirir da aiitlu-nlici-
dade do documento. A seu ver. o inquérito
deve sei- feito por enviados das '''frade-
Unidos".

LONDRES, 27 (U. P.) — O incidente
suscitado em conseqüência da carta altri-
l»uida no presidente da Internacional Com-
niunista de Moscou reconiniendaiido a seus
correligionários neste paiz que preparassemo necessário pnra revolução sovielista, con-
tinúa a ser a nota mais interessante do

a sua primeira sessão.
1 mm» t.

A chave estava aberta...
Foi autopsiado o cadáver de

Caldeira
\'o necrotério do Instituto Medico t.egnl

foi autopsiado hoje, pelo Sr. Dr. Rodrigues
Caó, o corpo do operário Cesario Josí Cnl-
deira, vlclimado honiem, no desastre de
trem oceorrido na estação da Penha, de que
nos oecupámos pormenorisadn mente na
nossa edição extraordinária. Como '«c.-tus.-i-
uiorlis", .foi nttcslndo — esníagaiiicnlo ilo
iiiemlii-o inferior esquerdo.

O entei-ramcn-lo de Caldeira, que era bra-
sileiro, de eõr preta, solteiro, operário, li-
nha íi!) annos de edade e residia á rua Cas-
tro Menezes, rcalisou-se, á tarde, no cerni-
terio de S. Francisco Xavier.

mm»
UM FOI MULTADO EM TRINTA

, MIL RÉIS, E OUTRO EM
SESSENTA

'Por faltarem á sessão de hoje, do tribu-
nal popular, foram multados, cm trinta e
sessenln mil reis. respectivamente; os jura-
dos Ary dos Santos Silva e Álvaro Siani de
CasIro.

mm»
Tratando de crear, no interior

mineiro, um novo posto de
prophyíaxia rural

LAVRAS (Minas), 27 (Serviço especial da
A NOITE) — Estiveram aqui os Drs.
Mnliroyd, Nelson Davis, Ferreira Pinto c

actual movimento político relacionado com
as eleições geraes. • - ,Emquanto os trabalhistas, após a estu-1 So",i'rn !'»to,\ membros da commissão de
pc facção inicial, se debatem sem grande '••'•'•,cns (lfl rundaçao Rockofcller, que per-
i.-i-esso, sem saber de que lado inclinar-se, comm ,est«i zoni«», trnt.indo da criação de

o-t seus adversários atacam sem piedade, "'" ___ (lc 1'rophylnr.ia rural.
vlgiins línhalhistns nllegam que a caria dei ~?\ ~ ~-—-mms»— ;—

/'•iH.vicfl' .'¦ falsa, mas o farto de. ter o Sr. GrCílÇUO OC llill CeillTO !lgTl~
.Mac Donald approvndo a nota de protesto 

'
dirigida á Rússia, indica que os membros

i pode depositar justificadas esperanças dc
(pie para muilo breve estará o Amazonas rc
integrado na normalidade da sua vida poli-
tica. administrativa c econômica.

Vossa missão e espinhosa, ncceiituou o Sr.
ministro, porque neste momento, qualquer
funeção de governo é cheia do espinhos, é
honrosa, jiorqiie o desempenho de vosso ai-
lo cargo t rie tal ordem que aquella í-cintc-
graçno c obra que sagra um estadista. Ter-
minando, o Sr. ministro, felicilou o inler-
ventor, cm seu e no nome do governo.

O Sr. Alfredo Sá, respondendo, agrade-
ceu as honrosas referencias do governo, rc-
ferencins que o auinínm c confortam para

OC
GRANDEMENTE CQNC0R-
RIDOS OS FUNERAES DO
DR. VICTOR DE BROTO

PORTO ALEGRE, 21 (Serviço especial da
A NOITE) — Falleceu nesta capital o Dr.
Victor de Britto, natural do Estado da Ba-
liia, professor da nossa Faculdade da Me-
dicina c clinico muilo conceituado aqui.
Seu enterro foi renlisádo com acompanha-
mento considerável.

X. da R. — O Dr. Victor Britto, dc que
Irata o telcgrnnimá, loi deputado federal
polo Rio Grande do Sul, deixando o exerci-
cio do mandato por vontade própria e no
empenho du attender á sua enorme clinica
naquelle Estado. Era especialista cm moles-
lias de olhos. Na sun passagem pela Ca-
mara, aqui, leve ensejo de pronunciar dis-
cursos, tratando de questões econômicas e
financeiras. O Sr. Victor de Britto era um
orador ardente c deixou bom nome como tal.
Rahiano de nascimento, vivia ha muitos
annos no Rio Grande do Sul, onde consti-
tuiu fnmilia.

mm*

sessão
Votou-sc a redacção final

do projecto dc valorisa-
ção do café

Faltou numero pura a vota-
yflo dc um veto pre-

sldcnclal
A Caninrn rcnllion, hoje, sessão. Sobre n

nela talou o Sr. Henrique Dodsworlli, queldieliiroii u»r volndo contra .. velo presiden*.i-ii.l á resolução legislativa que niluilllc o rc-1
glslo, sem miilin. dos nascimentos »• não a
favor, coiim snlrn no '•Diário Offieial",

Outro orador, finda u leitura do expedi-
cale. que careceu de Importando, uililtizlii i
largas considerações cm torno do contraio
celebrado com o Hnnco do lirasil, coiislric-l
rando ulgiimns de suas cláusulas grnndcilien-
te grnvosns ao Thesouro Nuclonal. K. de nc-l
côrdo com esse ponlo dc vista*, apresentou
uni projcclo, ruvognndo ns cláusulas II, lá
e If. d» mesmo contrata c limitando os ven-
chnchtos dos directores desse eslahclcclincn»
lo d.- credito.

A" ordem da dln, não havia numero. Foi,
pnr isso, discutido, cm ila turno, o subslitu-
llvo dn commissão do finanças no projcclodo vnlorlsnção do café'. Uni rcprosohlaiitc
paulista defendeu .i poliliea de vnlorisnçãò,
conlostnndo (pie seja cila um dos faclorcs da
iiciunl carestia dn vida. Km seguida, foi en-
cerrada n discussão, o mesmo acontecendo
aos demais projeclos constnhlcs dó íiviiIs...

I-'oi, depois, approvado um requerliiiciilii
de inversão dn ordem do dln, cm razão do
que sc volou, em primeiro lognr, o sulisliln-
llvo <lo valorisaçno do café. A sun reducçãufoi iitiincdialameiitc npprovudn.

Ap|irovaram-sèi u seguir: os projectos doresoluváo dn Câmara, determinando (|ue n
Mesa da Câmara não necoite emenda ou
proposição npprovnndo conlriitos do cou ;

i cessões, sem a transcrlpçno dos mesmos, ;
i por extenso; tendo parecer favorável dnCommissão dè Policia (unlca): dando nova :
I rcdnçção ao art. 157 do seu Rcgimcnló In-
. terno; e projcclo nutorisando a ai.rir. peloI Ministério dn Mnrinliii, o credito especial

çn do Sr. presidcnto dn Republica e á honra dc 159:141?, preciso ás verbas '_" c .V do
outorgada »o seu Eslado dc sair dentre os, orçamento do mesmo Ministério, do 19211
seus homens publicos o emissário da coope-: (•*' disc.)j parecer indeferindo o requeri-
ração na obra da Intervenção do Amazonas, mento de Albino da Silvn Guimarães, pe-Levo para o exercício do cargo o pensamento 

' !'intíu concessão pnrn n fundação de uni
c firme empenho de trabalhar com doTota- instituto bancário (unic.<i.
mento pela normalisnçSo da vida política! Votado, pelo processo nominal, o "veto"
c administrativa dnqucllo listado e par» islo I presidencial h resolução legislativa qucconta com o apoio o concurso de todo» os admltte a rcgislo, sem iniilla, os unscinicn-
boni elementos moraes o intollectuacs do tos pecorridos no Brasil, de 1880 alé á pro-
Amazonas. Foi, por dever cívico, c como, mulgação desta lei, verificou-se a ausência
neto do palrlotisinn, quo se abnlançou a i de numero.
occüpãr o posto que llio designou o Sr. pre- ^or f'1"» ° Sr. .lnlio Santos ter. o elo.íio
sidente da Republica a quc:«i o prendem. fúnebre do Dr. Annibal dn Carvalho, lem-
sentimentos dc amizade c do .solidariedade brando ns principaes phases de sua vida I
poliliea que lhe não pcrinittiam escolher publica e nssocinndo-sc ás homenagens que
postos para servil-o. Conta com o npóiò «Io a Câmara votara cm sua ausência,
governo federal pnra o bom desempenho dei E Icvanlou-se a sessão.
sua missão c espera cm Deus poder servil-a ' m*nm ¦
com dedicação o dignidade o desse
corresponder a honro e confiança do
nobro Investidora.

Ambos os discursos receberam muitos
applausos.

Em seguida, o Dr. Alfredo S.'i teve longa
conferência com o Sr. ministro o seu di-
rector dc gabinete.

Cá in fl rfl c inWáo sào ^e ^m amare"a os
casiis suspeitas, em Ca-

Ciltonsra lEr^erança
O direclor do Defein Siiiillarla Marítimanrclieii lelcRriiiiiiiin do hiapcclur dn Sondeilo Pnrlu ii.- Mniuíos, cm que Iln- coniniunl-

rn que os casos siupeltos oeeurridoi rui Co»elioeii.i litperaiictt, nn llollvln, r- u quo si
ii-ieriu seu lelegriimniit nhlrrlor, mVo ».'u> delelii-e ninnrclla, <- hlm de linpiiliiillíiuo, rou-
Iiiiiii.' urnb.i de -ei- lerlflcudo,

*»^*»Mmi\i4*^mn%,\ft:mri*'mmt*\K*itK",f" ICA'D'0S«-
«../¦»¦.»

GO"ft n i is

Forncccdoi n ,S*. Jf.
A'.'»-; (n-.ir./e V, o) limjlait.l

dá
Força

Nunca uso Extracto de C<rne
tiuantíü rlesejar nutrição. Seja
qual íôr o seu nome fantástico,
c inútil como um nutritivo.
BOVfiiL é mais do que um mero
extracto. Elle cotfém a albu-
mina e fibriria da carne e nutre

tanto como estimula.

HáoO Sr. ministro da Fazenda des=
approva uma decisão do de=

legado fiscal em Ooyaz

ISEM LUZ E ABSOLUTA-
MENTE SEM ÁGUA!

O povo (le Campos appclla
para as altas autoridades

fluminenses
CAMPOS (Kstndo do llio), 21 (Serviço es-

pccial da A NOITE) — Além dn falta do il-
luininação òlcctricn publica c particular, nn
maior parle da cidade, como uma medida do
economia, segundo ordem dn 1'rcl'eilura.
Ciiínpós soffrc, agora; absolulá falta de
água.

A imprensa local, interpretando o sentir
dc toda a população, nppellii para os altos
puderes do listado, solicitando providencias
que tirem os habitantes desta cidade fluini-
nense da afflictiva siluação cm que sc
acham.

1 mm» 

do gabinete a, considdrani aulhenticii.
Os chefes do partido que tomaram parte

mi discussão eslão. neste momento, a espe-
ra da attilude do Sr. Mac Donald.

MOSCOU, 27 (U. r.) — Fòi hoje despa»
ehada para Londres a nota dc protesto dn
governo russo sobre o incidente Zinovieff.

»0 documento repudia a aceusação do goycr-
no britannico e affinna que a carta aítri-' buida ao Sr. Zinovieff é uma impudente'falsificação.

A nota pede que o governo britannico
apresente desculpas ao Sovlet e castigue ns

, pessoas implicadas no assumpto, quer of-
ficiáes". (píer particulares.

LONDRES. 27 (U. P.) — O jornal "Daily
. Muil", annuncla que o primeiro ministro,

Sr, Ramsay Mac Donald, falará esta noite
cm Cardiff, e aproveitará o ensejo para es-

. clarccer o mysterio do incidente com a Ros-
si.-i, a propósito do cnso Zinovieff, usundn"novo material recebido do Ministério das
liclaçõcs 'Exteriores".

-mm»

OS NOVOS ORÇAMENTOS
A Receita começará, ama-

nli», a receber emeii-
das, em 3a discussão

Começará, amanhã, a receber emendas,
cm il» discussão, na Câmara, pelo praso de
Irer, dias. o projecto orçando n receita geral
da Republica para in'2,").
-_—-.,, im -.» nf^-a^- i-——  - ' ¦ ¦

A ESTAÇÃO FERROVIA-
RIA DE BAGÉ DESTRUÍDA
POR VIOLENTO INCÊNDIO

BAGÉ (Rio Grande do Sul), 21 (Serviço
especial da A NOITE) — Violento incêndio
destruiu completamente a estação local dn
Viarão Férrea, causando prejuízos avultados.
Motivou o sinistro um circuito elcctrico ve-
rificado nn sala cm que fiiiicciònàva o appa-
rellio tclegraphico.

A familia do agente, quc occupavn o andai-
superior do prédio, conseguiu salvar-se.

cola cm Porto Real do
Oollcaio

MACEIÓ'. 27 (Serviço cspecinl da A NOI-
TE) ,— Foi publicado um decreto do governo
estadual, creando um centro agrícola no
municipio dc Porto Real do Collegio.

As terras respectivas serão divididas em
lotes o vendidas aos colonos que se quize-rem dedicar exclusivamente a cíiltiyal-as.
As compras, cffectumhs por preços mini-
mos, poderão ser saldiiiias no praso de cinco
nnnos.

FUNCCIONARIOS EM DESACCOR-
DO COM A HYGIENE

O direclor do D. "V. da Saude Publícn pe-
diu providencias ao prefeito no sentido dc
ser cassada n licença da ófficinn sita íi
rua Riacliuelo n. l'J-1, por haver infriugido
o regulamento sanitário.

. ¦¦ ¦ ma» ¦

55$000!...

OS VALESOURO
0 Banco do lirasil forneceu os vales-ouro

Para a Alfândega, hoje, á razão dc 4?Slil
Iiapel por IÇOOI) ouro.

O dollár colou-se ;i vista a 85900 e & praso* SíSTfl, nesse banco,

0 café permanece em alta
Sob a impressão de alternativas favoráveis

dos centros de consumo o mercado de café
abriu c fuuccionou ninda, hoje, sob um as-
pecto de grande animação, tendo os preços
necusado grande alta.

Apesar disso, a procura verificada para
novos negócios na taboa sobre o disponível
era muito desenvolvida, o que impulsionava
o mercado efficientcniento.

Foram desenvolvidos os embarques e ani-
madas as entradas. Elevou-se o typo 7 a 55.$
por arroba, prego no qual os vendedores s?
conservaram intransigentes c firmes. As
vendas rcalisadas na abertura foram de 7.200
saccas, ficando o mercado animado e com
tendências para proseguir na alta.

As ultimas entradas foram dc 1Ò.21D sac-
cas, sendo 17.00,1 pela Leopoldina e 2.21G
pela Central.

Os embarque» foram de 14.730 suecas, sen-
do 2.-10 para os Estados Unidos, 12.025 pa-ra a Europa, 425 para o Rio da Prata e 40
por cabotagem.

Havia em slock hoje, 249.014 snecas.
A pauta semanal elevou-se a .15550 por ki-

logra mina em grão.— O movimento a termo, na Bolsa, rcgii-
lou bastante activo, re.ipstnndo-sc altas signi-
ficativns nas opções. Foram vendidas n pra-so 20.000 saccas.

Colou-se para esle mez a 5ÍS5Ò0; pnra no-
yembro a 555150: para dezembro a 55íjiS0O;
para janeiro n 559400; para fevereiro a ...
Sr.S.V.O; para mnrço, a ,r»r»"-'(i0n. compradores.

Durante o diu o mercado de café funccio-
liou sem maiores negócios, mas rcgiilarmcn-
le firme. Foram vondidus mais 3.017 sac-
cas, no tolal de 10.277 dilas.

Fechou inalterado.

Gambio regulou firme
O mercado de cambio abriu e funeciona-

va, boje, ein bons condições e com tendeu-
cias liara melhorar, por isso (pie a prociíríi
do baiKiirio para remessas corria modera-
da e eram mais «bunduiiUs as letras par-
limiares.

Os bancos estrangeiros iniciaram os sa-
qnes a I» ljlG e (» 3;.'!-' d., dando o do Bni-
sil á melhor, Corriam paru a compra de
letras particulares as taxas dc li 1|8 a <i

|32 d., demonstrando o mercado tendeu-
cias bem favoráveis.

Os soberanos regularam a 4S$500 o as li-
bras-papel a 40"$500.

O doIIar colou-se A vista de 8$840 a 8J900
o a praso de 815770 a 8S870.

No decurso dos trabalhos tornou-se geral
n taxa de 6 3|32 d. pnra o bancário, ficando
o mercado na cspcctntiva de 6 1|8 d., con-
tra o particular a ti 5J32 e li 3|1G d.

Saques por cabogramma:
A' vista — Londres, 5 81)32 a li 1164'; Pn-

ris, S4G6 a S470; Ilalia, $385 a 9391; Nova
York; 8Ç900 a 8S950; Hespanha, 15205;
Suissa, 15720; Bélgica, 542!);' «Hollanda,
II5520; Dinamarca, 155(10; Hucnos Aires, pa-¦pel, 3S280; Montevidéo, 85; Japão, 3Ç550;
Noruega, 15290; marco-rciida, 2.$lá0.

.Focam affixadas officiúlmcntc as seguin-
tes taxas:

A' 80 d|v. — Londres, G 1|1B a G 3132;
Paris, S-159 a S4IÍ2; Nova York, 85770 a
85870.

A' visla — Londres, G n li 1|32; Paris,
SIGO a 5-K.5; Ilalia, 5384 a S388: Portugal,
5370 n 5380: Nova Yorlt. 85810 a 85000: Hes-
punho, 15195 a 15200; Suissa, 15710 a
15720; Bueliòs Aires, .papel, 3S2TÒ n 35300:
ouro, 75140 a 75!.")0; 'Montevidéo, 759S0 n
85; .lapão, 35-169 a 38530; Siiecin, 25380 a
25400; Noruega, 15270 a 15280; Hbllaiíd.íí
35130 a 35510; Dinamarca; 1S535 a l$53u;
Canadá. 85880; Ohile. 15090, peso ouro; Sy-
rin. $463; Bélgica; 5-127 d 5130'; Rumania,
5055 a 50511; Slovaquia. 8270 a 5271: Alie-
iiinülia. 25120 a 25130 por marco dn rendo;
Aúslrjn; ^133 n 3140 por mil coros: enfó:
8462 a S-105 por friliiro; sobcciinos, IS;Ti'l0;
llliras-papel, 10*500.

O mercado de cambio durante o dia es-
teve nccessivel, tendo melhorado o bnncai-iõ
cm todos os bancos a II 1'8 d., com dinheiro
nara letras promplas a li .'!|1('i e n praso à

5|32 d. O mercado fechou assim bem in-
suirado o firme.

Tomando conhecimento do tclegramma em j
que o delegado fiscal cm (lo.vaz conimiinicoiíj
ler permiltido aos empregados da respectiva.!

Delegacia se afastarem do trabalho do íiiciü-i
dia A 1 hora da tarde, para lazorc-.n ligeira I

| refeição, o Sr. ministro da Fazenda rèsol-j
vcu negar ap provação a esse nelo. poi- mui,

ji-ouvir suspender por uma hora, diariamente. |'o expediente daquella Delegacia Fiscal, nli
qual o próprio delegado está accusantlo con-
stantemente falta de pessoal, podendo, en-
tretanto, consentir no afastamento de cm-
pregados duraiito o correr do expediente,
para o fim indicado.

'^_m2ú*i ' TáNRrinSBI EM
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H Os móis elegantes [!?* i£(__SH

P OOMPBE NA JL

i NOTRE DAME I1 DEPAR18 I
OUVIDOR!

Concorrência administrativa na
Delegacia Fiscal em Minas

Fallecimento na capital
pernambucana

RECIFH, 21 ("Serviço especial da A NOI
TF) — Falleceu nesta capital a senhorita ;jMaria Isabel de Souza Leão, elemento de ;1destaque dc nossa mais alta sociedade, que W
muito a estimava. m

Profundo o geral pezar causou o luUlosoiH
acontecimento. [ jj. mm» p

I
Uma nova agencia bancaria em

Minas
O Sr. ministro da Fazenda deferiu o rc-

querimento cm que o líanco Miichadense,
com sede em Machado. Minas Geraes, pedia
aülorishção para abrir uma agencia na Villa
de Giriniizim, naquelle listado;

 "* '"i e^CjV—4¦¦¦' — —¦_¦¦ „ „. .,

O Sr. ministro dn Fazenda autorisõil a Dc-
legaria Fiscal em Minas a abrir concorreu-
cia administrativa para ncquisieão de mate-
ririFdcsliundo ao expediente durante o anuo^avraS VSO {gf Uffl armaZeRI tlS

«nos»-
O ALGODÃO emergência

LAVRAS •(Minas); 21 (Serviço especial da
O mercado de algodão füncciohou, hoje, \'\ NOITE) — Atteiidciulo ao pedido da

cm hoas condições de estabilidade, com um classe operaria locnl, a Gamava Municipal
movimento activo de entregas para o abas- : Y»e._ estabelecer aqui, ondo a vida cslú ca-
lecinienlo das fabricas e com os preços sem ;nssima, um armazcmde emergência, a cxcin-'
alteração de interesse. O mercado fechou | j,.,n 

tl0 «iue tem sido feito em oulras loca-
estável o com tendências para melhorar. i ''dades.

Fntrai-nm 2CS fardos e sairam 789, sendo | Para adquirir os gêneros'slocli' de. 8.8C.ÍI ditos.

Alagoas vae ter uma força
militar í® policia mais

efficiente

necessários n
realisação do cniprelícndimento, seguiu pn-ra essa capital o agente do executivu do
mu nicipio.

Fundas infecções
gonococcicas
PPPEUÒSO MEDICAMENTO

Iiíjcceão inlrn-miisciilnr »l». Sr, Dr.
Annibal Pereira

Opinião ilu K.v.no. Sr. Ur. .*.s;.'w rrado.^
muito illustre Director da Sanlr. Casa dc
Àbãcté:"Xlrvo-mo du presente para i-ommn
nicar a VV. KS. qnc. utillsando-me do
preparado "Mcrcslliylir.a", cm vutícs
casos dc hlenorrhr-Kia asada c chronica,'
neste hospital, pude verificar sua cffi-
cacia, mesmo em casos rebiddes cn: qoe
outros tratamentos foram encetadas sem,
nenhum resultado. Ondo os seus licncfi-
cos effeitos mnis sc accentuam c no
tratamento ilo sexo fc min ino. o qual d?G-
afia ontrus tratamentos até então usa-
dos."

Vendõ-se cm drogarias c phai inaèiiw.
liifórniaçõcs o literatura a quein as p«-

dir :i S'i A. Morcctli.vliria — tt. Carioca,
I- iü- ~~ t".~ !-io- 
^<j_aW9B8>sffl^f*S^*í«S*-í^^ -r-^--»

TEGÍDÕSCHIGS
ndamascados e fantasia, em seda o
mercerisados, desenhos lindos, cõ-
res da moda. O maior sortimento•pelo menor preço.

--mmtm-T

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

22o, 8; mínima, 19°, 8
MACEIÓ', 27 (Serviço especial da A NOI- n , .. .. _. .-,«„. , .te) - o governo publicou um decreto ex- Boletimcia Directonads Ivleteorologia

linguindo o batalhão policial e creando uma
força militar dc policia, que serú commnu-
dada por um coronel commissionado.

A nova corporação terá um cffcctivo de
officiaes c praças maior que o da unidade
extineta e disporá de uma secção de metra-
lhndoras pesadas. mm»Inauguração de novos ai-
tares numa egreja mineira;

MHZ DE FOM1A (Minas)', 27 (Serviço es-
pccial da A NOITE. — Inauguraram-se, hon- jtem, os altares da nova egreja da Gloria, ,
rcalisiinilo-se então, diversas cerimonias re-
ligiosas, que foram grandemente concorri-
das.

0 DR. CARLOS CHAGAS EM
LISBOA

LISBOA, 27 (U.I*V) — Chegou a esta ca-
pitai o Dr. Carlos Chagas, director da Saude
Publica no Rio de Janeiro, que ncnbn de
representar o Brasil no Congresso .Medico
Ilispniio-Âinbricanò de Scvilha.

mm—
Transporte de gado pela fron-

feira
No requerimento em que Mario Tclxelr.-i

de Mello pedia permissão pnra transportar
gado dc sua fazenda na Itepublica do Uni-
gunj- por Santa Victoria do Palmar, Indc-
pendentemente de pagamento dc direitos, o
Sr. ministro da Fazenda proferiu o seguinte
despacho: "Oiri.jn-sc A repartição aduaneira
por onde terá de ser feita a importação,!!

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

da tarde de amanhã:
D. Federal c Nictheroy: — Tempo — ain-

da entre instável e aincnçndor com chuvas.
Tem peru tura — noite mais fresca; estável

de dia com máxima entre 22",íl c 2t",0.
Ventos — ainda do quadrante sul.
Estado do Hio: — Tempo — entre insta-

vel e ameaçador com chuvas.
Temperatura — estável.
Tendência geral do tempo após G horas da

tarde de amanhã — Perturbado.
Estados do Sul — Tempo perturbado com

chuvas cm São Paulo e Paraná, instável cm
Santa Catharina e bom nublado, no Mio O.
do Sul.

Temperatura — estável.
Ventos — de sul a leste, salvo no Itio

Grande, onde serão variáveis c frescos.
Synopse do tempo oceorrido

No D. Federal (de fi lioras da tarde delimitem, ás 3 horas da tarde dc hoje): O
tempo, dc accordo com a previsão honleinfeita, foi entre instável o ameaçador dn-rante todo o período com chuvlscos nos ar-rabaldcs da cidade, nno tendo se verificado
ntc ns 3 lioras da tarde, as frovondtts lirc-vistas. A temperatura foi estável'. As médiasdas temperaturas extremas registada-; no-
postos do D'. Federal foram: 2,'l»,0 e 18" 7 ens temperaturas extremas verificadas noPosto Meteorológico foram: máxima 22".8 cmínima l!l°,8, respectivamente ás tÒli.TFun. ,.3h.55rn. Os ventos predominaram do qiui-¦ drante sul..

<35. Ki- —. (_rl«i-a. B7«.tl» /iíilii
CAMAS FilILISTIS

Guarde bem - C. 3586 • este
BONIFICAÇÃO

Compras a «1(10$ 500?

f % K
Guarde liem Ui Ú U fí

numero

000$

Rua Treze de Maio 35 — Te] 058'
íW* OURQ para ÈlitísÉ
Garantidos: _UK; 23_K. 2_2_K. 18K
Gramma:.' 7S6" 7S3 

"GS'._. 
5SÍ5'

Secção de afinação dc ineláõs préciusos
VIANNA. IRMÃO & C. I!1-'A mjK0 '"

^S e ;id
 _0\iilif!ii Espirito Santo)

yinifínFiiiíi/t
Material e npparelhos de. recepção dc toi

os rnhric.iutõs na
IN 8 T A L L V D O R A

lltLCt.-.WA.VA. 150 — Itio
Telephone X. MU

JSL K_, ws„;
Fabrica — HUA MAIIIZ 15 UAllKüS '»:;-,

Tel. V. 4040 ¦ Vendas a i-ure.io

Dr. Humberto Gotuzzo '''"•'"••"•'¦;""»•"
• , .• n c . rosas,estorna-^o c intestinos. 7 Setembro, 10», 3 ás 5 horas.
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Soft-muln-ri-lrn, ~7 ^ Outubro d--1021

1:
Rego

MISSA Dl. 7" DIA
. lorin Knrah do Noronhn Pereira

Hleeii e filhoN, Pedro llonflques dc No- '
innliii o icnliorn (anmnles), Dr. it«y-1

jSk mundo do Castro Pereira ...«o, sé* '
¦liora o filio», Dr. .Inflo Pnin d,- Oliveira• Mura Pereira Rcgii Pinto do Oliveira (nu-
jeiiicsi, IVilio do Noronhn o filhos, l)r.Cu.loilio de Castro u .senhora, coronel Huv-tiiiiiiiln Pereira l.lmn, lonliorá e filhos, ollayniiinilo Noguolin rin Cm. o Cnslro aura*dicci.i ris poisou, (ino compareceram aoentçri.i do seu inm-lilo, nee, ueiiro, Irriifio,ejinlinrio, liu o primo f.r, ANTONIO llli
CASTI.O 1'lilUilltA III.GO e du novo ns•nnvldiiin para assistir n missa dn 7" dia,«j__ s.ri. eelebradn no próximo din 'JU do«orrçnlo me., á. 1(1 horas, uo ullur*m_r da
igreja.do S. Francisco dc Paula, doido Jilee confussaiido pratos a qiiom usilitir n cs*•e nelo do religião.

pre .iiteii-
ÉielüeJaro

Fundada em 1080 -
prios ;i Avenida

ns.

- Edifícios pro*
;i Avenida Itio -.i-mirii

IIII e 120 v á rim Con»
(•alves Dias n. 10

laurentina da Rocha Mello
Ribeiro

fAdlierb.il 

da Hoclio Mello, senhora
e filhos, Curt Traldlor, senhora c fl-lhos, viuva Ilelolzii Suleinn de Andi-a-

de o filha. Dr. Pcrgcnllno Pc-
Nlra animamos c filhos (ausentes), Joflo
ft-lcmn Gnrçilo Ribeiro e demais parentesaprariecem u Iodos os seus pnrenles c nmi*
gos que sc dignaram acompanhar os fune-
racj c enviaram condolências pclo falirei-
mento rio mui saudosa mãe, sopra, avó, Ir-
mu o lio l.ACniv.NTINA, o coinmunicam
«juc a missa ric 7" din pelo elerno descan-¦o da sim ulnia será rezada amanhã, terça-
reira, _,S do corrcnlc, is !) Ij2 horas, no«Iliir-mór da matriz do Santíssimo Sacra-
monto da Candelária, confessando-so desde
Jn agradecidos a todos os que comparece-
rem.

OS FESTEJOS DO DIA 30

Convite aos Srs. Associados

Àdalia Machado Bittencourt

fi
(D ALINHA)

Alfredo Alves Dlttencourt o filhos,
viuva Emilia Comes Machado, suas
innii., irmão c sobrinhos, Alfredo Pi-
res Bittencourt, fillios, nora, genros cnetos, Saturnino Comes Machado o filhos,

Anna Laincgo Machado, fillios c genros.Maria da Conceição Pinto Terra, filhos a
Reuni c demais parentes participam As pes-¦ons dc suas relações que n missa dc 7o diaem . uffrngio da nlma de sua querida o snu-flosa esposa, mãe, filha, nora, irmã, cunha-ae, li.-i, sobrinha e prima ADA1.IA MACIIA-Dl) IlIlll-NCOfKT, sen*, rezada arnanh**.ei.a-fciia. 28 rio corrente, ãs 10
ras. no altar-mór ria egreja de N. S. dnCarmo, A rua 1" de Março; dc antemão fi-rando Iodos slnccl-amcrilo gratos e. penhn-«*«dos nos que comparecerem a esse acto dereligião c piedade.

Km nome dn Conselho Admlnlslrallvo, tr*
nho a satisfação ile convidar o» premido.rini-flc-iiM para a "solríc" rninincmoratlva
do l.'l" anniversario dn sancçflo da lei ilo
fi-chiimrnlii dns portas, que terá lugar nos
.alilíH ria sede soclnl. ó Avenida Itio ISran-
co, na noite de 30 do corrente

.Vôo havendo convltrti especiacs, os Srs,
associados terão ingresso mediante a apre-
.enta.ão da carteira, podeado fazer-so acom*
panhar de tres aeiiliorns de suns famílias.

No Jardim Zoológico, em cujo "groUnd"
serão realisado* dous Importantes "ma-
tches" dc "football", dará tombem ln_;rcs-
i.o K-.itulto, porém, pessoal, n carteira
Miciill.

O traje para a "solrce"-dansante eerk
terno completo,

AUGUSTO HOIIDE DA SILVA, 1» Secre-
ta rio.
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PI V*?fü Iftlí â flP •* confcrcncla-,io-Cscrip.or l«*
£iMjU I IlIylIliáiy/iS si.ano Sr. Alcântara

Carrcira !
I fl I É f If feSffi fiai 1
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TODA EM GIflIS

Missa em acção de graças
(ODILON' MACIEL PILI.ÁR)

Olynlhn Lima Freire 1'illar o senhora,
jubilosos pelo rompido restabelecimento
ric scu filhiiilui ODILON, têm n honra da
convidar seus parentes e amigos n assistir
as missas cm ncção de graças, qun fazem
celebrai* em os altares ria egreja ric Santo
Affonso, ú rua Major Ávila, amanhã, terça-
feira, _8 do corrcnlc, ãs !l horas, pelo quoagradecem, penhorados,

abriu hnje na sua nova sede

IEIRM SEI I Cll 139
a secção de venda de material

electrico de fabricação da

Dr. Paulo Brandão °"''°,5' 'T~ ,rgarganta. Assist.i|á Jio-lna Fac. de Medicina c no Hosp. S. Frnncls- -
co Asss. Reabriu consultório. Quitanda, f>, !
3", .•")¦- c sabbados (3 ás B horas). Tel. C. '
5550. Operações : Sanatório Cirúrgico, Mem
do Sá. .'135. b '

Maria Emilia Bicudo de Brito
_______.', 

,'r«s'1Í'> Camargo dc Iirito (ausen-**T* ':-,rv'z '"amargo dc Iirito, senhoraI J filhos; Manoel Goulart, senhora c
.J___ filhos; Alfredo Dutra, senhora o fi-lhos (ausentes); Agostinho ric Souza Mon-feiro, -senhora e filhos c Luciano Camargo«etBrito,-senhora c filhos (ausentes), par-
Jicipam ãs pessoas ric suas relações o fal-lecimcnto oceorrido cm S. Paulo, no dia 21<fo corrente, da eu a inesquecível esposa.
_í,.-.í.-.so*!r*1 e **vo IJ* MAHIA EMILIA 111-CUDO DE_ BRITO, e as convidam para i.«nissa de ?o dia que por intenção da sua«ima fazem celebrar no altar-mór da ma-triz do SS. Sacramento (Avenida Passos)•manha, terça-feira, 28 do corrente, ásm i|_ noras, antecipando os seus agradeciMentos a quantos comparecerem
ne conforto christãò.

FIHM0QB
A CASA JARDIM

riicarrpga.fic de ornamentação dc ja*
zigos c sepulturas.

Tel. 2852 C.
GONÇALVES DUS, 38

1 ipüe Ettiziiaels-1 tettfi Berlim
'_¦ 9rlv^x>l _KflB__._.H......HHn_IM'

A conferência ilo cneilptor Alcnnlorn Car-
I i'<li'a, tntnsforiiiaria em serUn lllcnirlonni*

slcnl, peln collnbornçíln dos 6'fcoirs l'or-
iiigiic-! i< 1'orltignl, cuiiicçiiii pclo liyiiino por*Iii;;ih-/ c pnr vario» Irocliói cnníuilos peloOrfeno Poriu/tnI e (nendus pela .un Tuna.

Depois o Sr. Aleniilurn Currolrn renII-sou a tua confec-iieln --• "Porlugnl, tercei-r.i potência colonlnl do inundo; a suu mo-
tlerna gurnçrto lllcrnrln",

Conicçoii por Miudai* ó embaixador e o
çqii.iiI du Porttignl, Onlilíiolo í-ortiiRiiei ile
l.clliirn, a cominl .i.iiu patrocinadora du con*
fcreircln, oi Orfcòni quc loinnvmii parle, e,
iium.i referencia especial, a 11leraIura lira-
iliolrn o a Imprcns.i dn llrasll, |\oforlii*so
com enlhiislnsmo ao licito movimento dn
colônia porltigiiom |iara a formação dn
Casa do 1'ortugnl,

A seguir, ter. n hisiorlu do l-nrlngnl em
ãynllieics e symbolos, n dcscrlpçílo do Por*
liig.il continental o das suas colônias, ri-
quezài, lerritorlns o pojitilnçflcs, sua ncção
uu passado c nn |>rcsoiilc, como descobri-
rior, conqulstndor a colnnljndor, pnra dic-
gnr ii conclusilo de que entro as iwçflcs do
mundo, Porlugnl . ii lerceira potência co-
lon lal. I.sln primeira pnrto dn conferência
foi vlbranlomonlo npiilaiidida.

Seguiu-se a scgliniin parte, o Sr. Alcnti-
tara Cnrrclrn começou por falar das poctl-sus portugiiezàs, das prosndorns, rios poetas,dos p- isndores, rios homens de «ciência c
do ale, citando cerca dc cem nomes, pnrachegar a outra conclusão: n dc que 1'or-tal <¦ hoje, tnmbcm, uma bella polouclaIntcllcciiial rin mundo. Terminou por umaevocação ao Rrasil c a l,ortugal, (]lic foi
extraordinariamente lípplaudidn.

A terceira parte do serão foi preenchi-da pnr números niiisicncs executados peloiirfcão PortURuc_ o por um grupo da gui-
jarrlstns do mesmo Orfcáo o recitada pclobymrra portuguez, quc este Orfcilo tntnlicmtocou.

¦ ¦"¦¦
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Esso o resultado da travessura do
uma pequena do 5 annos

líiiconiniiiilii nn scu alcance uniu garnifi
do lii-ro.,*n-.', a menina Oilello sentiu i •_.>
linnieiiMi ilosojn do embebor ns suns voslci
cnm o ciiiiiciiiln ri.i garrafa, iiuo «Inva liein
rlicln. DmiiiIs dcifii oi-Brnç.u, illvertlila ;...,
i>- .i-us clneu nnnns, lembrou*, o da que kiu
ume, quniuln queria atear fogo nn fogfln, f«.¦/.;» lauiliciii n niesmo, eiiipre.tmiilo, par»
liso, paniu.i velho.. Num niomeiito, ilcnnroij
solire uni inovei uma caixa ri." phnspliorai
_. rlscnntlo um, chegou o fogo As vratci. To.
da em chaii-iiias, grllandi. ilose.pcrndanifn«
le, n pequenlnn |ioz*so n correr, hoiuIo. cnlflo,
ncuiilil. |«ln sun progenltorn, I). I.ul/n Pc.
reira, qu. n oliafoii em cobertores, exi In*
gliíiulo, assim, as .-11111111111.11,

Ouniiib) a A-Slslcneia chegou ao local do
accilleiltc, a casa nnde reside I). I.ui.,i. 11 rui
l'l*cl Ciiiicca 11. -81, medicou Oilcll», qu_
aproscnioii, por todo o corpo, (juclmaduraa
doe ires primeiros grãui.
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Banco do Rio de Janeiro

*

Emilia Lopes da Fonseca
Adelino dos Santos Maçado, senho-. ra c filhas; David de Almeida Fonse-ca e família: Joaquim Mello Rarrcto

r-T^ir 
*ci™°ral< Manoel Lopes dos Santos efamília: Rita Lopes dos Santos; Bernardi-Ro do Souza Monteiro e familia; cenro-.. ilhos, irmãos, netos, cunhados c mais pa-rentes, agradecem a todas as pessoas ãmi-Ras, que sc dignaram acompanhar os res-

1°*1 "mr_,acsr,.'!Ç,sua sou™, mãe. irmã, avó
5 cunhada ESILIA LOPES DA FONSEG V c«e novo convidam para assistir a missa de
jRetimo dia, quc será rezada amanhã, terça-weira, 28 do corrcnlc, ás !) horas, no altar-wór da egreja do .*-.. S. do Carmo, á niaI rimciro dc Março, pclo que desde já seconfessam agradecidos.

(EM LIQUIDAÇÃO)
Os Liquidalarios do llanco <!o Rio de Ja-

neiro convidam aos devedores ricslc Esln-
heleeimento a comparecerem á sua sua Sede
it rua da Alfândega n. 26, dentro do praso;i esse aeto | máximo dc líl dins, afim de saldarem seus
débitos, sob pena dc immediata cobrança
judicial.

Rio de Janeiro, 21 dc outubro dc 1921. ',

Os Liquidatarios.

SOMES LEITE
Vae ser erigido um mausoléo ao

mallogrado jornalista
Proscgiiindo no série de homenagens quevem sendo realisados em memória do nossoincsquecivel companheiro de redacção Go-mes Leile, os amigos do mallogrado jorna-lista mo reunir-se quarta-feira próxima 29do corrente, afim de resolverem, definitiva-mente, sobre o mausoléo a ser erigido aosaudoso poeta no cemitério de S. FranciscoA. vier.

j Essa reunião quc foi marcada para As 5! lioras da tarde, será reailsada á rua Sena-•dor Dantas n. 103, esperando a commissão
, promotora o compareclmcnto dc todos os in-tcicssados.

_& !

Coronel Alberto R. Rosa
ANNIVERSARIO1-

, .^-Efrentcse demais funecionarios' da Caixa Filial do Banco Pelotensonesta praça, prestando homenagem iimemória rie seu saudoso chefe é ami-«o coronel ALBERTO It. ROSA, di.c.tòr-Jiiiiriadoi* do mesmo Ranço, convidam osparentes c( pessoas das relações do finado
para assistir .1 missn quc, cm intenção ricsua alma, l.izem celebrar amanhã, torça-leira. 28 do corrente, ás 8 1(3 horas, nonltar-mor da egreja da Candelária, confes-eando-so antecipadamente agradecidos úspessoas que comparecerem a este acto rc-ligioso.

Isaura da Silva Nascimento
José Alves do Nascimento e filho,f Adelaide Gomes da Silva, AméricoJoaquim Gomes ria Silva c família,r* Carlos Pereira Soares c senhora, Joséalves c família agradecem n todas as pes-soas que os confortaram 1111 doençn e acom-

jpanliaram a ultima morada a sua saudosaesposa, mãe, fillia, irmã, cunhada, tia e no-ra ISAURA DA SILVA NASCIMENTO e denovo convidam a assistir a missa quo cmisuffragio de sua alma mandam rezar ter-
ça-feira próxima, 28 do corrcnlc, ás 9 ho-sas,^no altar-mór da egreja de S. Francis-«o de Paula, confessando desde já a sua
gratidão.

Capitão Constantino de Azevedo
_-.*.-¦.. N°. "*¦¦•* Soares de Azevedo e filhos,•rem Emilia rie Azevedo e filhos, viuva Soa-2 res Júnior c filhos o Juvenal de Al-Jem- meida agradecem, scnsibilisados, a to-«os os parentes, pessoas de amizade e col-legas que os confortaram no rude golpe queBoffrerain e, acompanharam o enterro dcbcu querido esposo, pae, filho, irmão, genroe cunhado CONSTANTINO ÜE AZEVEDO, eos convidam para a missa que por alma dosnesmo fazem rezar amanhã, terça-feira, 28,às 8 m horas, ua egreja dc S. José, con-fossando &esde já a sua gratidão.

t José Porto

Agradecimento
Maria Emilia Cavalcanti Hurreiros, não

podendo pessoalmente agradecer ás innn-
meras pessoas quc a visitaram ua Casa dc
Saude Pedro Ernesto, o faz por esle meio,

| I1.vpnthcc.11do a sua gratidão.

Centro do Commcrcio dc
Café do Rio de Janeiro

ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA
.' CONVOCAÇÃO

Devendo realisar-sc no dia 28 do corrente,
ás 14 horas, a assembléa geral ordinária do
Cintro do Comniercio ric CMé do Rio dc Ja-
neiro, para nppróvíiçãò do relatório e das
contas da directoria, relativas ao anno social
dc 11123-24 c para eleição dos membros doConselho Administrativo que fnnccionará 110
tricnnio de 1921 a 1927, podendo ser tratados
quaesquer nssumptos que se relacionem coma administração c com os fins do Centro,ficam convocados todos os sócios a sc re-unirem no dia e hora indicados, na séile so-ciai

Galeno Gomes,
Presidente.

CAFÉ' FIM DO MUNDO"
Devido ao elevadíssimo preço do

café crú superior que gastamos cm
nossas torrefações, somos forçados,
bem contra nossa vontade, a au-
gmentar 400 réis em kilo, a prin-cipiar de amanhã, 28 do corrente I
inclusive. j

Rio, 27 dc outubro de 1924. I

Cesario Pnime & Cia.

800 CONTOS DE JÓIAS
_ Compradas dc oeeasião por preços bara-tis.iinoe, para serem vendidas nas mesmas

condições, vejam alguns preços, relógios dc
pulso, ouro, desde 75$; relógio Omega, desde
81»$; Despertadores, deade 18$; cruzes e pul-seiras do ouro c Platina com Brilhantes,
dãsde 200?; Anneis e Bichas rie Platina com
Brilhantes, desdo 180$; Troussea de ouro
com brilhantes, cigarreiras de ouro, Lapi-seiras c canetas dc ouro, grandes a peque-nos. Brilhantes solitários cravados em Pia-
tina, gales e muitos objectos para preseate,tudo para vender barato, muito barato
Joalheria Thosouro do Castello. Urugoaya
na n. 9.

I I lllM-i-ll-I II ' ""* '

1 íasa ....oa I
Verdadeira liquidação de rou-

pas brancas, confecções, meias
c muitos outros artigos para
senhoras, homens e creanças.
RETALHOS & sedas e

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

fiasa SuGeoa
i Avenida Rio 3ranco, 76 a 86
i—ii—i n ruim ¦iwM.mf mem S___S

Loteria da Capital Federal
Resultado da extracçâo de hoje:

Viuva c filhos mandam celebrar• amanhã, terça-feira, 28 do corrente,
ás 0 horas, uma missa nu egreja da

__ Luz (estação do Rocha), pelo descan-
Bo eterno do seu pranteado c incsquecivel
esposo, pae c padrasto JOSÉ' PORTO. Con-
vidam os parentes e amigos, confessando-
se desde já eternamente gratos.

. Dr. Arthur de Castro Lima

tSua 

família manda celebrar ama-
nhã, 28 do corrente, ás 9 horas, no
altar-mór ria egreja da Conceição c
Boa Morte, missa rio S0° dia por alma

de seu pranteado chefe, convidando para
esse acto os amigos e parentes. Antecipa-
damente agradece a todos que comparece-
rem a esse acto rligioso.

Dr. Leonidas Porto

ÍA 

familia do finado communica aos
parentes e amigos que será rezada
uma missa em suffragio de' sua alma,
na quarta-feira próxima, 29 deste moz,

ás 9 1|2 lioras, na cnpclla do N. S. das Vi-
ctorins, da egreja de S. Francisco de Paula.

SALA rie frente aluga-se, Assembléa, 21.

DR. SAMUEL PRADO Participa seus
clientes, transferencia seu consultório para
rua Sete Setembro 195 — Central 141C, dia-
riamente de 2 ás 4.

3(1.54
54758.
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TODAS AS CASAS
MODERNAS DO
RIO, AS GRANDES
E AS PEQUENAS,
SÃO MOBILIADAS
E ORNAMENTADAS
POR

&G.

SEDAS
Palha de seda, lar-

gura 90|c. metro 9$000
Seda lavavel, lar-

gura 100 c, me-
tro  10$000

Crepe Georgette,
larg. 100 c!.,me-
fro 12$000

S a t i n Duchcsse,
larg. 100|c, me-
iro ...... . 15$000

Crepe da China,
larg. 100|c, me-

__ tro 16$000
Foulard de seda,

larg. 100|c, me-
tr° 18$000

Taffeíá de seda,
larg. 100|c, me-

_ tro 1tt$000
Crepe Marroeain,

larg. 100|c, me-
, tr<> 22$000
Lame fantasia me-
tr° 205000

Crepe Satin, lar-
gura 100|c, me-

__ tro 32$000
Crepon de seda,

largura 1 O Ojc,
metro ...... 20$000

Marroeain fanta-
sia, larg. 100|c.
metro 24$000

Crepe Broche lar-
gura 100|c, me-

__tro 24$000Marroeain Broche,
largura 1 O 0[c,
metro 28$000

Charmeuse de
L y o n, largura
100|c, metro. . 35S000Rendas de s e d a,
largura 1 O 0|c,
metro. .. . .,:.,¦,

o dos Leilões do Monte Socccito n 1
Q e Casas de Penhores. Compram. H !?2se e vendem-se na JOALHE-

RIA INDIANA, Bccco do Rosa-
rio, csq. L. S. Francisco. Atten*
de-sc pelo Tel, Norte 3111.

o__to_________3o__tor____r_____o_a'ó

_B_5_*?- lS£y_S_k
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Dr.Siivino Mattos,

esiiecialista em denta-
duras, pontes, serviços
ri ouro, cliirificiiçáo rie
dentes congestionados,
fixação de dentes alia-

lados, clcclrotherapia
dentaria, moléstias huecaes, etc. 7 Selem-
bro, 231. Das 7 ás 5. Tel. 1555 Central.

—»m»

16$Q00

Qurivesaria Ailiança
GRANDES OFFICINAS PRÓPRIAS

CELESTINO DA MOTTA
MESQUITA

197-199, M das Fio-
res, 201203

Teleg. "JÓIAS" — Telefone 1541
PORTO.FQRTU.GAL

Ouro, Jóias, Prata, Filigranas
A filial e deposito no Rio de Janeiro,
ú Rua tia Quitanda 9fui" Telephò*

nn Norte 3661
ACABA de receber um grande e va*
riado sortimento de pratas genuínas
portugueza», artisticamente traba-
Hiadns, taes como :

Fáquciros, serviços para chá e
café, bandejas, cestos para pão ou
frutas, fruteiras, centros de mesa,
saladeiras, galbeteiros, licorciros,
cangirões, garrafas, canecas, serviços
de Iavntorio, floreiras, jarras, quei*
jeiras, biscouteiras, guarda-joias dc
filigranas, ditos de cbano com in-
cuatraçõe., tinteiros, compoteiras,
taças para prcmios sportivos, etc,
etc, além tle varias peças monu*
mentaes de pura arte iiortugucza
que figuraram na Exposição de
1922, aonde obtiveram a mais alta
classificarão. Também recebeu um
variado sortimento de bolsas de yirn*
ta para homens e senhoras, e muitas
outras miudezas de ouro de lei e
prata garantida.

SAO SEMPRE

Os mais baratos!.,.
Secção de sefcs

em

3 fecSdob...
CREPE DA CHI-

NA superior
qualidade metro 16$8C0

FOULARD de se-
da fantasia alta
novidade met. .

SETINS CACHE-
MIRE exiraor-
dinario reclame 16$803

CREPE GEOR-
GETTE fantasia
grande moda. .

CREPE MARRO-
CAIN encorpa-
do superior. . .

CREPE MARRO-
CAIN cores
moda

CHARMEUSE
FRANCESA to-
das as cores. .

CREPE CHINA
fantasia sup.
reclame ....

Taffetá fantasias
grande reclame
met 19$G00

34 — Trav. S. Francisco de
Paula *— 36

18$0uu

28$000

22$500

33Ç503

22S000

ANTIGA

Cffillí 60P1ES
mmm f

36S000
QUER V. EX. OU-
TRA RECOMMEN-
DAÇAO ? VEJA AS
NOSSAS EXPO*
SIÇÕES DE MO-
VEIS, TAPETES,
CORTINADOS E ES*
TOFOS.

Sortes grandes-Centro Loterico

Dr. Murlllo de Campos — Doen. nervosas c
syphiiis. Carioca, 43, 2", A" e C" às 2 h.

JÓIAS PELO CUSTO
DESCONTO DE 10, 20 e 30 o/o

Por motivo de balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VEJAM ESTES PREÇOS
Collare. ouro do lei 12$
Pulseira*, galalite, ultima moda, a.. ilíjj.OO
Correntes folheadas a ouro  3$
Anneis de ouro para creança, desde 10$
-Irincos de ouro, desde _# _o$
Brincos La Garçonne. . '.* 8$
Pois. platinete, ultima moda  6$

escravas, folheadas a ouro.. 4$" identidade, ouro de lei, desde". 12$
Relógio pulseira, ouro de lei 74$
Collare_ de prata do lei....,....'.*... 1$800
Caixa com Rosário  65000
e tudo mais eom grnnd.s abatimentos.

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS41 - URUGUAYANA - 41
ENTRE OUVIDOR E 7 DE SETEMBRO

93, OUVIDOR,
OURIVES,

95
43

•mm*
Chapéos pretos para os Finados

Com grandes variedades, encontram-se o
Av. Ilio Branco, 142, 1» and. Tel. C 50G8.

B-^™*^^
0 Sr. Álvaro de Castro explica

sua condueta na política de
Portugal

LISBOA, 2G (Havas) — O Sr. Álvaro de
Castro prosegue nas conferências explicati-
vas da acção que teve, politiea. e administra-
tivamente, o ultimo governo de quo foi pre-sidente.

Em sua ultima conferência, o ex-presiden-
to do Conselho dc Ministros, referindo-se
A situação financeira e econômica do paizdeclarou que é urgente c imprescindível qneos responsáveis pelos negócios pnblicos es-taboleçam o equilíbrio orçamentário'tn»

FORMOSINHO
RUA DO OUVIDOR, 136

Telep. N. 10M
LUVAS, LEQUES, MEIAS

. CALÇADOS FINOS, ETC

Eponge
Superior qualida-

de e todas as co-
res (enfestada)
Metro .,'-..;.;... . . 2$500

Sparterle
Folha . ... .,.....,...... 2$800

Vendas por atacado e a varejo'

na CASA PACHECO
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

O Tupynambás, campeão
actual de football da cl-

dade de Juiz de Fora
JUIZ DE FORA (Minas), 27 (Serviço es-

pccial da A NOITE) — Em disputa «Io ti-Inlo dc compeão local de football, jogaram,hontem, os clubs Tupynambás e Tupy. A
partida correu sempre animada, com «ma
assistência numerosa, terminando pela vi-
ctoria daquelle, quc levanta desse modo o
campeonato do corrente anno.

A' noite, os sócios do Tupynambás com-
memoraram com grandes festejos o impor-
tente nconlccimenio.

tem

CALDEIRA, MOTOR, ETC
\ende-sc uma caldeira de 6 II. P. em bomestado, uni superior, motor S. .. S. de 7 ]"_II. !'.,_ com chove, etc., eixo c polia dc.transmissão, cmn tr__ mancaes, grande tu-clio para b. m., com fnudo duplo; tanque

I d. lerro com serpentina a vapor para li. m„
í peneira automática com depósitos, poliu .lç:¦¦mancaes; material diverso para inslalla-

_uo do força electrica, 2 caixões com mala-cacheta, etc. Tel. Norte ;)1..'_.
mem*

Achou-se uma barrctte, ouro e platina, na

"OPTIMO NEGOCIO"
MATHIAS BARBOSA

MINAS GERAES
Traspassa-se ò bem montado Holcl. con-feitarià e bilhares, em um dos melhores

J ponlos desta localidade; trata-se no mesmo
]ou no Rio; nu rua Barão dc Mesquita 1015,

com o proprietário. .

-¦  -1WP* *—***F I-IF.

Compram-se ouro e Jóias
Ooro a 8$, 10$ c 12$ g. riatina, 70$ a ...Brilhantes grandes 2. 3, a 5 contos o kte.

Pratarias antigas 1$000 p. Prata moeda 50 c200 "l" ágio. Jóias com brilhantes. Não ven-
da sem consultar o grande offcrta da .loa-
lherin Thesouro do Castello, casa de confi-
anca e tem avaliadores criteriosos. Rua Um-
truayana, 0, perto da Carioca.

» tmm ¦

O presidente do Equador
passou o exercício ao Dr.

Guerreiro Martinez
QUITO (Equador), 2G (U. P.) - Por in-disposição de saude do presidente da llcpu-blica assumiu o governo, de accordo com opreceito constitucional, o Dr. GuerreiroMartinez, presidente do Senado. O Sr. Al-Derto Larrea Chiriboga, que exercia o cargole ministro do Interior passou para o Mi-Mistério do Exterior, tendo escolhido parasou sub-seereUirio o Sr. Alberto Lopcz Ar-

O Leiloeiro AGENOR esta autorisado avender os seguintes prédios:
Rua Barão de Itaipii* (construcção re-cente).
Rua D. Maria (Aldeia ...iiiipista).
Rua Mallo Grosso, (cm centro de terreno)
Rua Paranhòs (Est. de Ramos).
Rua Sorocaba (Botafogo).
Rua Barão dc Mesquita.
Rua Duque de Caxias.
Praça Barão de Drumonil, em leilão de 30do corrente.
Optimo terreno, ma Santo Henrique, emIciliio, 31 do corrente.
Rua Zeferina, em leilão, 1 dc novembro.Palacete, rua Lins Vasconcellos, em leilão1 dc novembro. '
Rua do Rezende.
Piiolograpliias no escriptorio do annunci-ante. Quem qmzci* vender prédios, terrenosetc, procure o leiloeiro AGENOR Run d.Constituição n. 36. a tia

* mn
—<B mr ljjif|i -v—r _. _¦_,
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ÜSHSTEPifíflN (tj
qualidades e va- l ' 

J

Todos podem vender Meiasmus ninguém pôde offci-ecerus vaiitiigehs d.-i

Nos preços,
riedade.

Só vendemos boas marcas equalidades garantidas.

12 Rua Uruguayana 12
(Única Casa só de Meias da

Capital)

"PADRASTO"
i,orTnno.ntc 

r°"lancü ,,c Ch* de Der»«*--
Nas livrarias Francisco Alves, Braz
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THEATRO LYRICO - «^-«^f-™™
arandiona festa om homonasom ao lllmtro aotor ALVES DA CUNHA, com Q primeira roprosonta-

çfto da peça cio grande sticcosso, dc Alexandre Dumas
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neve dcslacar nn seç- M
UU, ilol.iiii, quc i ell.l. »
I.,Ililu-III, d.- ml. Ih '

IO ,1 „i'Hii.|,l 1,111,1
giiiiMi do amigos

lapide i o,nniriiior.iii,1,
D nilinlrnilorcs. Usará d.,

püisiisem
imlavnt ,

(Ilustre i.d
Inquento li

>r ALVES
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C,ii\i Marlincl

gcnchi c dotes physl.¦os apreciáveis. Sun
oliva st rã breve, nn
lhentro Recreio, parneiljll .-••>!,|.:,i.li,,, 11
emprcsn Rangel s. C, I
acaba de a conlralar.I
Vamos ver n novn
aclríx patrícia fazon-l
d» vários papeis ih,'
révlilti "\ Prlmiiv,"-
ra", o ii,iv» oii,iln,.i
ih, apiilnudldo cscrl-l
pior liie.ilrnl, festeja-1
rio homem <h> lei ras!
qtm ,'•. cgualmcnte, I
Sr. Affonso dc Cnr-
valho. Os quo tém!
assistido nos ensaiosI

> vícm nn estreante actriz cio-
niior puni o nosso Ihentio.

tou uu, nos lutervullos -.ria soloiiiiioiuuii
CUNHA pilo Brasil u offerccida por um

- '"ILL PINHEIROl*m»*»*mWkmamHmm
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(lo Bccn
mento ,!,
A despedida ,1a I.ombardo-Caramlia |

Definitivamente, scrA no domingo proxl-mo a despedida dò Itio dn companhia Lom-
bardo-Cnrnmhn, que depois do curta tom-
punida om S. Paulo, partira dc Snuios, rc-
gresso a Europa. E*. assim", que hoje ser.ia ultima representação no .loáo Caetano «In,revista '•Slracclnnrin", assim como uniu-nhã «ln liiiriu opereta "Scu«nlzza"_ om fes-'tu artística do lurs Lldolbo, a insinuou-;
lo estrelln" da excellcnle troupe italiana". |
Quarta c qulntu-fclras próximas serão dunsúnicas representações da nova operela'S>! ', rie .Mascognl, libreto de Lomharrio. IOs últimos espectaculòs da companhia, «lcsc-tii-fcirn a domingo, serão com u opo-rela "Dansn dns lihellulns".
A festa «lo Alves da Cunha

Alves «l.i Cunha, o distineto artista por-tugur*, que orn dos delicia no Palácio
Theatro, á freiile do
sua companhia «lc
«leclarnação, vne fa-
/er. amanhã, sua
festa. Para atteniler
nos avaliados pe-«lidos dc bilhetes
para esse espectaculo,
Alves da Cunha reali-
surá sua "scrata" no
Lyrico-. "Jícnn", a
velha c vibrante peçadc Dumas Filho, foi;
escojliii!)! pelo iilus- !
Ire artista para esse
espectaculo. Alves da
Cunha, diz a critica'portugueza, tem no'•Kcan" soberbo tra-
balho dramático.
Será, assim, mais uni
ntlractiro para esse
espectaculo de ama-
nhã, no Lyrico, quc
ji o era bastante

THEATRO

"" " "ll MmJ

Alves da Cunha

1*3. representações da comedia em 3 actos de Luigi Ohiarelli, trad.
de Abadie Faria Rosa

Peça consagrada pela critica italiana, tendo dado no Theatro Ar-
gentina, de Roma, 600 representações consecutivas

[Jffagnifico e artístico desempenh o da Companhia Brasileira de
Co media
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Dr. Jorge de Moraes ^Snis.to'Aires, 58, 3 ás 5. R. Aprnsivel 8(1.13. M. 3253.
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DE GAPA E ESPADA...
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ilm sapateiro, dado a leituras
s, pratica uma tra-

gedia real
s.

cnsn
hn
41

PAULO. 27 (A. A.) - Hontem, nn
n. 13 da rim Pòrlcirão, onde reside

SANATOSSEPARATOSSESEBRONGHITES

tempos o italiano Francisco Trulio, ri
ninos. Sapateiro, deu-se uma tragédia,

da qunl Francisco foi protngòiiista.Dado a leituras trágicas, Francisco, ha
poucos dias, começou a sofrrer de mania
rie perseguição. Desconfiando do procedi-mento de sua mulher, Maria Cormeman,
sem fundamento algum, honlem, ás (! ho-
ras ria manhã, Francisco, levantanrio-se rie
repente, foi á sala da frente, rie onde voi-
tou, eom uma faca afiaria, rias que se usam
em sapataria e, entrando no quarto, após
rápida luta, cravou a arma em pleno cn-
ração rie Maria, que teve morte instanta-
nca.

Conimettido -o crime, Francisco suicidou-
se com a mesma arma, desferindo vários
golpes no peito.

Avisado rio ocedrrido, compareceu ao lo-
cal, o delegado de serviço na Central, acom-
punhado rio medico legista.

Foi aberto inquérito sobro o facto.
-oo»

Vias urinarias ,c;"™ nu!.,C1'1,t,!l 1?,en?1-
rliagia. tratamento das

moléstias venereas. Dr. Belmiro Valverde.
Largo Carioca, 10, 1 ás fi.

ULTIÍA-VIOLETA. Pelle,
Cabellos, Fraqueza sexual,

Tuberculose, Anemia. Assembíéa 54. ti ás 9.
DIt. PEDRO MAGALHÃES.

¦46IF* •>;

por scr a festa de artista justamente apreciado pelo nosso publico.
A primeira dc amanhã, no Trianon

Hoje são ns ultimas representações, noTrianon, da comedia rie Paulo Magalhães,"Setriiorita Futilidade". Amanhã, será es-
freada, ali, a comedia "Fogo de artificio",
de Luiz Ciiiareili, quc Abadie Faria Rosa
traduziu c tlc cujn obra nos rito o seguinte:Do theatro rie Luigi Chiarelli conheçoapenas tres perus. Não sei mesmo se temescripto mais alguma o original comedio-
grapho que começa a alcançar por lodo omundo uni ruidoso suecesso. Ainda ha pou-.co, a sua iiileressnntissinia comedia, "La

imnschcra c il volto", que foi ha annos entre
; nós representada com o nome, "As duas ca-rns", sem o menor crilo, obtem uni esplen-
;ri,do triumplio no Crilerion, rie Londres.

Fochi d'urtifice", tanto na edição ingle-'za como em outras, consegue vencer tam-
, bem mognificamente. E agora "La morte dc-: gli amanti", que é a sua ultima peça, ini-cia a sua carreira, conseguindo os mais vi-
|vos applausos da critica e do publico. E'
,iim theatro riemolidor ele preconceitos, cheio
;de uma ironia paradoxal e ferina, patpitan-i te «lc uma verve elevada, de uma graça in-
ebrianle, de uma ponta de observação porvezes amarga, por vezes innocente. E tudo
isso vive dentro de uma atlracção irresisti-
vcl para o publico <pic o coinctliograpbo
snbc e consegue impressionar, fazendo-o
sorrir seguidamente; obrigando-o a sc com-
mover algumas vezes, mas nunca permit-lindo quc elle vá até ns lagrimas ou sedesmanche cm gargalhadas soltas. E' que o
Ibcalro de Luigi Chiarelli faz pensar qunsisempre. E' mesmo o grande segredo dassuas peças, na apparciicia futeis," no fundo
philosophicns. Mns... é inútil que lhe es-tejn a dizer essas cousas. O Trianon, com
o seu elenco afinado, vne apresentar uo
publico "Fogo de artificio", tres actos de
grande graça c muito encanto, qne tive a
ventura de traduzir do italiano c «|ue c um
rios mais vivos nttest.idos do engenho c do
talento rie Luigi Chiarelli, o comediograpbo
quc arma comédias com alguma cousa de
novo no enredo e alguma cousa dc origi-
nal na fôrma.
O cartaz «I0 S. José

Está rie mudança o cartaz do S. José; a
7 ele novembro próximo, subirá á scena, ali,a revista "Seccos e molhados", dos Srs.
Luiz Peixoto e Marques Porto. Está, desta
formai rie despedida elo cartaz a engraçada
revista de Bittencourt e Meuczcs, "Olha o
Guedes", que a 31 deste mez festeja nm
centenário ele representações consecutivas e
do suecesso.
"Reprise" do "Fado corrido"

Hoje, são as ultimas representações, no
Republica, da revista *'Aqul d'EI-Rey".
Amanhã, a companhia portugueza dc revis-
tas que ali trabalha, representará a rcvls-
ta "Fado corrido", que ficará alguns dias
em scena. "Fado corrido" foi com que es-
treou, com suecesso, essa "troupe".

VARIAS
Recebemos cartões de agradecimentos, a

noticias aqui darias a seu respeito, das actri-zes lierlha Bivur e Aracy Cortes.Vae regressar ao Rio a companhia dra-
matica Lticilia Pores, que aindn se eneon-
tra em S. Paulo.

ESPECTACULÒS
HOJE, ns 7 % • 9 %,

Senhorita Futilidade
De Paulo Magalhães

UER comprar, vender, concertar ou fazer
joins com seriedade? procure a "Joalheria

valentim", rua Gonçalves Dias 37, fono 99IC.

Alfaiataria

As muis bem acabadas
ROUPAS SOR MEDIDA

ROUPAS FEITAS
Espedaliauue em casacas, tmiodtinxa e fraclts
Casimiras uacionaes e estrangeiras, sempre

os ultimos modelos c uovielneíes
50 — CARIOCA ,— 50

DEPURASE
0 melhor medicamento contra a syphilis

o suas conseqüências; Depura o snngue, fa-
vordeendò a eliminação'' rios princípios pre-
jutliciaes á saude. Verdadeiro purificador
ilo organismo. Nus boas phnriiiacias e dro-
Riirias. Deposito: Drogaria Giffoni, rua l»
«le Marco 17. Hio.

Lie. ü. N. S, 1*. a. 8 em 22—1—017..

Dr. Fernando Vaz ^S^át
rurgia geral. Diagnostico e tratam0, cirurgi-
co das uffecções rio estômago, intestinos e
vias biliurcs. Ulero, ovados, urethr.i, bexiga
e rins. Traf.de câncer,hemorrhugius,turno,
res do utero o da bexiga pelo radium. A"-
semblca 21. Res. C. Eonifim. ÜC8. T. V. 1223,

—••«»-s. PARA INFLUENZA E
CONSTIPAÇOES

Pianos! autopianos. Peçam entalo-
gos a R. Ferreira & C. Run
i. Fr. Xavier. 383. T. V. 3963.
Grandes praüos.

mt»

Doenças nervosas e
fraque sa da vontade
Frnqucsn physien c de icldns, desanimo,

duvida, medo, indiffercnçn, tristeza, angus-
tia, manias, sustos, ataques, clc. estômago e
intestinos; Emprego local e geral de radia-
ções ullrn-violetiis rie Bacli e riu siiggóstfio
pelos íhcLllòdos mnis modernos. Dr. Cuiibn
C-uz. It. S. José lil, 3 ás 0. Tel, 4025 C,

mil

Joêo Orii
(EX-S. PEDRO)

Empresa Paschoal Segreto
ULTIMA SEMANA DE ES-

PECTACULO DA
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HOJE — A's 8 3/4

Ultima representação da espe-1
ctaculosa revista

Steiml
Amanhã - A's 8 % |

I Serata (m I
da applaudida "soubrete"

mes Lil
com a opereta dc Lombo vdo

SGugmzza
A homenageada can-

tara, em um dos entre-
actos, varias canções do seu
repertório.

QUARTA-FEIRA

PIEI ISCffl
apparecerá no cartaz do João
Caetano, assignando a partitura
do

opereta em 3 actos, de Lom.
bardo, que constitue uma novi-
dade para o Rio.

Umr- QUINTA-FEIRA—"Se-
rata d'onore" do maestro CAV. 1
GIUSEPPE CANEPA com

S H s
Pw tísMi B

SEXTA-FEIRA

Le danze delle
libellule

Ultima semana de espe»
cfacides
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/ sem àòr
TRATAMEKT0 ( SGIT! injCCÇâO

\ sem dieia Unictunenis
por via bucca.1

CadsUc «lo TREPARS01
con-lem 30 comprimidos
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HOMENAGENS DO CHILE
A BRASILEIROS IL

LUSTRES

sgad@ - Intestinos.

PROFESSOR DE RUSSO
Dr. cm filologia, lente de literatura

THEATKO .1. CAETANO—A's 8 «4
^^^STRACCINABIATHEATitO S. JOSÉ - A's 7 S e 9 K
OLHA O GUEDES !THEATRO CAItLOS GOMES— 7 % «9 %

ILHA DOS AMORES"-acjsa«i!^.lA_yJSi(ii<a»a:a

Theatro Recreio RAESES&Ac.:
1 A7s 7 % HOJE
Bancando o professor Mozart

Hilariante quadro novo da revista
A' LA GARC0NNE

Í4|

Ti
CATTETE

if rei í rua Bento üsãôi

historia, ensina sua especialidade,
tembro 1313, sob., fundos dn loja.

7 do Se-

Dioxoâen.
PARA HYGIENE ORAL

Para gargarejos, para o nariz ^
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FORNECE-SE boa pensão a domicilio. It.
Corroa Dutra, 68 (terreo).•mtm

PETR0P0LIS
Situada num dos melhores ponlos dc Pe-

tropolis, venric-sc uma excellentc proprierin-
rie, boa casa, grande cbiicnra com ngua nns-
cenlc. Pnrn mnis inforní.ições com o Sr.
Rodrigues, rins 9 ns 17 horas, nn run general
Câmara n. 49 sob. Tel. Norte 42^8 c 7õ8(i.

««•tu

Syphilis
Junto e ú esquerda do n. Ul — Leilão,

sexth-feira, 31 rio correnlc, ás 4 1|2 horas,
pelo leiloeiro PALLADIO,.

heredilnrin — O menino MAURI-
CIO tinha syphilis liereriilnria,

tomou 1 vidro de Luctyl, ficou forte, com
saude e pastou (i?00l). O menino ZEFERINO
tomou 5 ddros de outro dopüi-alivo, gastou
18S000 c não ficou bom, LUETYL só em
bôus pho.vmaciaSj,

A recepção do Dr. Lemos
Bifáo na Corte Suprema

daqueüe paiz
As palavras dé carinho do

Dr. Braulio Moreno
SANTIAGO, 27 (A. A.) — Somente hoie

podemos descrever, com pormenores, o quefoi a soleinniiiade da recepção, nn CórteSuprema rio Chile, rio Dr. Lemos Bri tto, rie-
legado brasileiro ao Congresso da Creniiça.

A's tres horns rin tarile chegaram n Coi--
to .Suprema, os doutores Lemos Britlo c Zc-
ferino de Faria, esle, vice-presidente do lus-
lilulo Brasileiro dos Advogadas, Ambos fo-
ram recebidos pelo ministro Dr. Braulio lio-
reno c pelos demnis membros daquelln nl-
ta corporação. Durante a sessão solemne, pc-diu a. palavra o Dr; Lemos Brilto, (pie, noseu discurso saudou a Corte Suprema, fazen-
rio entrega tle sessenla e seis volumes ria
?'Revista rio Supremo Tribunal", ricamente
encadernados.

O orador que foi ouvido ele pe', por todos
os Exnios. ministros, leve palavras que en-
cantaram os seus ouvintes, uo falar da .Tus-
tica c do Direito, nns duns pátrias amigas;

Alluriiiirio á honra ria recepção que lhes
havia feito n Corte Suprema, em seu no-
me e no rio seu companheiro rie represen-
tufão, disse, o homenageado: "Por mnis alto
qnc tenham nttin.dilo os olhares ria minha
a_spiração_, riunen se me apresentara ao espi-
rito a idéa ile merecer tno grande honrai qucrecebo como destinada a assegurar a vossa
estima para com o meu paiz e pnrn cômodas-
fie da qual sou, no Brasil, o menos autorisado
e o niais modesto rios seus representantes;!'

Disse ainda o orador, que, nos tempos an-
tigos, os povos, quando queriam manifestar
ns suns sympnlhins, offereciam presentes
niiituumciite, todus cllcs tle grande valor ma-
terinl, O gênio rin democraein, porém, ati-
rou pura o Indo esse costume, e ho.je os pre-
sentes quo se of fèreccm suò rie sun intdligen-
cin, ilo sun arte, rie sun sciencia, e até dos
homens, que, em uns c outros, representem
o gênio ria sua raça;

O seu discurso terminou eom as seguintes
phrases: "Eu vos beijo ns mãos grato pela
suprema ventura desta audiência especi.il,
senhores ministros, è daqui me vou sntisfei-
to por saber que o Chile é bom, generoso e
forte c que, debaixo das sombras da vossn
inspiração, elle saberá ser sempre c eterna-
mente justo."

Falou, cm seguida, o presidente ria Córte
Suprema, Dr. Braulio Moreno, respondendo
íi:i formosas palavras rio orador precedente;

O Dr. Braulio Moreno leve expressões
e.nrinliosas pnrn com o Dr. Lemos Brilto,
cujo discurso, nccrcscciilou, serin innn gra-
ln recordação pura n Córte Suprcmn (to Chi-
le, rio Suprcinò Tribunal Federal c dn sun
excellcnle Jicvisln que seria guardada no Ia-
rio rins dcchiócs ria Suprema Córte elos Esla-
rios Unidos tia America rio Norte".

Fiiinlnienle, o Dr, Zeferino rie Faria apre-
sentou á Corte Suprema ns saudações rios
advogados brasileiros nn sua qiinliilailc rie
vicc-prcsidcntc do respectivo Instituto.

Os ministros agradeceram a homenagem,
acompanhando os visitantes nlé n escudaria.

coooooocoooc
Funda-se a Academia

Brasileira de Odon-
tologia

Em commemoração üd da*
ta da creação do Ensino

Odoiitòlògiço no
Brasil

Parn festejar a data rin crenção rio Eu
sino Odontologlcò no Brasil, a dirériori,
da A. (".. B. rie Cirurgiões Dentistas con-
vidou toda a classe odonlológic.i desla t
pitai é de Nictheroy n visitar as obras e -
edifício ela Assistência Dentaria Infantl),
visita esla que se reiilisou nn sabbado, ás
li horas «Ia lurrie, revestindo-se o neto (to
grande inipoiiencia peto liumcro^viillndo
de cirurgiões rientistas que no nic.iii) com-
pareceu e peln preseuçn de torios os eslu-
dantes rie odontologia riu 2a e •'!' series
odontologicns dn Faculdade tle Medicina rio
Itio dò Janeiro'-.

IlcunidOs torios no salão dò lionrn "Ze-
ferino de Oliveira", usou da palavra o pro-
fessor Frederico Eyer, (pie salientando n
grande daln que comiiicmoravaiii. ngradeCeti
ii presença rie Iodos os seu:: collegns e ria
inocitlario Csludiosn rin Factildude rie iMedi-
cinn, -(ez rcfcrciiiiias cspcehics aos Drs.
Silva Campos e Frnnzen rie Linin, direclor
iv; ila Sòeiedndò Oriònlologicn rio Berilo Ho-

inli", alili pre: ivles. coiigrnlulaiido.se
com os seus collegns brasileiros ])clo pro-
gresso dn nossa oriofilologia, cxíiltaiido u
obra rio professor Coelho c Souza, ciija pri-
meira edição rio seu "Manuel Odontologi-
eo" foi exposto á yenilii jiisliiiueiite em '!'i
ele outubro rie IIPIO. terminando a sua ora-
ção participando que, naquelln data, ficava
definitivamente creada a Academia Rriisi-
leira rie Odontologia, noticia esla saudada
com uma eiitliüsinsticn salva de palniiis.'Fnlu, em seguida, o professor Benianiin
fionzniíu, que além rie dentista; é rioiilorun-
rio cm medicina e que com grande cloqueu-
diri, tece um hyhiiio á acção dos creailoro»
dessa grande obrii que será a Assistência
Dentaria 'Infantil.

Em noiue! ila dirccloria «Ia Associação, o
Dr. Agrlpino Etlier sumia c agradece a pre-
sençii tle torios,

í) De.. Benjainin ria Cunha, fincai gci'al
rins obras, .prestou a torios us inais miriu*
ciosas informações solire a marcha das
obras, sendo n!vo rie carinhosa inanifesto-
çno ))nr parte rie torios ns presente

(¦'.'.Br. R. Pitasga Saiítos. Doenças dns
colons, iTchirn

c ânus. Trat.inieritp especial dns heinórrlipl-
das, sem operação. Passeio. f,(i, so!,., rie lás4.
—M...—_¦-—.., —.-¦>—¦wt^O-ÜJo—«¦— ——--- -¦

Vendem-se, trocam-se, compratii-sc e con-
cerlam-sc; com grandes abnlimcntos

Hiin Unninllio Ortigno li, es-Trav. S. Francisco
— A lURMAUINA —

SAMA-SYF HILISDcl,uraUvo c t0"
nieo do sangue.

¦§874 — 1924
Drogaria André, eommemor.indo seu

eheia, eslá brindando sun
preços exccpcioiines,

50» nnno rie exísi
distineto clientela eon,
Ilua 7 rir Setembro n. 39.

--ff3"fi5<

Dr. FRANCISCO EIRAS ^gargantaProfessor tlc clinica rie -j NARIZ
nn Facilidade rio Bio. L OUVIDOS

Cirurgia — Plivsiolliernpia ria especialidade:
R. S. José Cl — 3 ás lili, - T, C. 4G'!õ

ROv° A^ ü ÍJLIN A PARA TOSSB
COUIJELlICÍro

SDBRE.:Á-MUDANÇÁ¥/rGÁPÍTÀL
DA..REPUBUGA

Unia conferência do general
Fpiiirnier, no CI»b Militar

Depois de nmàhliã; 29 rio coerente, o gc-
ncral Luiz 'Mariano rie Barros Fournici
fará, no salão nobre rin Club Militar, ás U
horns rin noile. umn conferendo sobre "A
mudança ria capital da Republica".

E' (.pporluno leml.rai". antes de divulga-
dn o novo IrnJial.ho rio general Fouruicr.
que esse militar é o nutor ri-.' uni pt-ojectoniiliuo sobi-c lão palpilniilí- e delicado as-
süíiVpto".

Não havendo convites especiaes para éssu
conferenein, que proinelte scr bastante in-
teressante, n ciiti-inln será franqueada n
todos .quanto interessar u respectivo tlicma.

____.. . i.y ':^Í\\i»--M.^,'.:f i;',..."(.--_ .ÜL'+i^J&i^..*iJl±.,.^i^ii.
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Mi iislüii, lllt.n ,|-i *,-, ,s,ni ,.veira, rutirci-uiarlii |_i_|-.iisu Moita luihuivira, t<_pii_u
,Iniliiu.i,.., Iiiuwiuimrlo A.t
11 ilula tittttilleiii dn llr, Usu-

. iHniiii ilfiii'j|li.!i ni-Mii

,„.
-'IWIII ,-|||j|(.-j
O tufiiliin \\;

irnjatiu tlc (li
W> >li'.''pliliiit i
»lu Sr, .Mlteti-i
U-tilr.il «lu lira»—• Plt.SII linj,.
riu .\ln._n..iiiui
ruplliil.
-4_.ij_-.tv ros

Hcnli.uii-SQ Nnblmiln iilllmo .. caiuiueiitiitln Dr. iiiniuir /iielu.iniiilgr, engenheiro,Cuiii ít «cilliarltn .AIIIiicí, lie Magallifus IV.«ui n. fillm dn flilinico sr. Dlucleclnnn l-e-«lilli. ,; li, |min,, ,|i. MiigiillincH IVrt.iilt., ullutít d» Sr. .luaqulin José tlc Magalhães, nit»-Mn iie*.i>çlanio «It-(., |uih*.i. u du D, Isauradu M.'.-;.illiai'H.
5-ivjrniii da padrinho:., im nem civil, nsnvrti tln noiva o o «Sr, Carlos Campeio .•

.-Hluira. v mi icllglosii ti* paus tia un|t., r
. _il_ 1IVI..S,

PKSTAS
O Sr. I.ui. Nnronlin. ncuucianlc nestantaca, c mui Eximi, esposa I). Aiirilliiii.iNoronha, tiveram, lionleiii, «. Iiomonii||cn*ile seus aiuliins. caiu a nppurliitililutlu qm* i

jltcs lleil a passa se in dn aiiiilversarm Illllll-Ijçl.t dn caçula dn casal, rnlnn Tuiiica.
Ano mi anilgiilnltas dn niinivcrsnriunli', comoíiüts l-iiiiili.is, cnlrellverain na residência
dn Sr, l.uiz Noronha tiniu festa em quehotivo parles tlc tlceliiinnciln c tliinsns,— Cntn um enorme brilho, realisou-se
nnte-liontein, ,\ nnllc, nos saldes dn Jockey
Club, o Iinllc que um grupo tle sócios, sc-
cinid nio pcla dircclorln, offereceu à lixma.
Hra. I.lnncii de l'aula Miicliiiiln, um dos or-
im llios tln nossa sociedade. Essa fcsla
enlevo encantadora, a cila lendo i-ompn-ir-
rido toda tt elite carioca c deixou uma im-
pressão magnífica rui todos quantos esli-
Vera in na sdde da sympatliica associação
lurfisla.
IIODAS
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timi que tenham'o_f.otüKJo nu 
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r«», rvan erRanlcos. nn_« hn quo tSo rapidamente dê ns ^
organliimo novas íorçan o vitnlid. dc nova, como uiu
prato th .nin gtui de Avei..

Qpafe Qato
todmnsdlcui, A Avela QUAKER enrlnii«5ooinnBUodepnupernito,fui noa nii!i;r*.iln.i tiovnn .•nerKt.w, fnrti.ler.n ..'t nervos c rerícorn oopiclirocntruqnecldo; em .mu» palavra, todo o orna-
nlstiio revive.

K Litn ..raçn. no facto ,\- -u* * Avi_irl QüAICERcotü^ni todos os, dexestía -U-nicntoii nutrltivoa quo o
orfnn!_rao requer pura o um compimo re_.tul-ele.
oimento. Aiom d'is__ i mn do. nllmenloa do mnis

f«il ril{;c!.ti.o. Por «ripa rsxôes, todos os
modicoH consideram h At.-:» QUAKERMniooalira.ntotdealpiirrtostivivalsocentc..

.«. i*
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LIVRA!

I.lccnclado pela D. fi. S. I*.
sob n, 'JOH cm 7-10-91 _»

Cnm nn» 'lpw»|»-W i" Um.'» iilllvlo, qiii.nilo uai «u
rn ilu.. iIcsm. .I»..»'> dc c.il.fvii! IS", inl.-u, ip-iiui.» ,

ii|.i't-t*i.i ti inniMiilli" " poder da

OAFIASPIRINA
(.ma dose c, rin |iiutcns lutilnillC-, «lllvlo . I. „!in„
IJjliiilinciilir poilcio-.', d iitru (I.Iitn dr de.lr. .• giivj.
do», puni ir. ii.'vi-iiini,.s e r._>(rlHilo-i rie, Nüo .itifri^
o i'(iriií.'.*in o. tu o. rlnii. I'ni lulin*í%de '.» i- ein IJNVi
I.OPIMvS CACIASPHUNA tle ¦(•iuh mnipriiiiid....

fiSOQfj 
'.. .. . (•¦ CAPIABJ? XillIfA ^«/w.

Preços do tubo origina./ bayaspirina  45000
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SO' MEIAS (b j
VV. EEx. podem comprai* no Kciei. 'Jíl.- Moili, \»\

RUA URUGUAYANA — 120 >;^;120
10-

O cominaittlatite Carlos de Castilho Mi-
do.si, superintendente j-rral do Irafc/rto da
Companhia do Cães dn Porlo, e siia lixina.
esposa 1). .liiiine l.lppinann Mldosi com-
memoram niniinlijl o vírcsIiiio quinto atini-versario de seu consórcio, mandando cc-
lelirar, cm acçno dc Rfncas, uma tni.ssa. ti*i
fl horas, no ColícRin Sion, nesta capital. A*
noite, o casal receber', as pessoas de sun*
relações.

— Commcmornndq a passagem do vige-
niino quinto nnniversarlo dc seu easainen-
lo, o Sr. Manuel Vclloso de Almeida c sn.i
E_ma. esposa, Sra. I.milia Pereira de Al-
nieida, iiinniliiin celebrar, aniunliü, ás !) 1)2
horas, uma solomno missa de acção dc gra- i
ças, na egrejn do S. José.
MANIFESTAÇÕES

Gomo a Ass.t-.ação dos Empre
gaiifs na -j-:i.._:.k.rcio vne .es-

jar o dia 30
Uma lardc desportiva no

Zoológico
-i A-iAs.,n,ci".iS".ll(,s limpregádoi no Commer-cio rto ilio dc Janeiro; p.ira maior brilho dascoinnieiniirações dn próximo din .'10, ulém di.snrau dnnsuntc, em seus salões, á avenidailio lliaiicn, conseguiu orgiinisnr umn tnagiii-rica lesta desportiva, que será realisada nn.rountl" do Jardim Zoológico.

Serão disputadas duas importantes pro-vas: n principal, entro os primeiros teams do• ighl ititil Power V. C. c da seeção dc fool-bali du Associação, sendo conferida uo vcu-cedor n posse definitiva da "Taça Associaçãodos Empregados no Commercio", ,\ provapreliminar será travada entre as íqttlpes do-Grupo du Cultura Physica do Fasclo" c dò"AsKocinçáo Ksportc Club". lAn grupo ven-cedor ilcssn prova será offerccida a "Taça
Augusto llobde da Silvn".

Conformo já foi noticiado, a entrada nn-
qucllo parque de diversões será gratuita parans associados que cslllblre.il a carteira dnAssociação, sendo, porem, a entrada pessoal. - **•***-

<***mí*.*x*
O PORTO, PELA MANHAi.licgiiiauí: de liucnos Aires, os vapores•igerirr 

, lieln,, e "Cnrslcau Prliico", comva los gêneros, ç de Santos. „ vapor nacio»nal "l'uriiah.vlia", com vnrios eciicros .... ***** ¦-
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Canco Sul Americano *'"
- Dosconloa;e redescontos Ac letras, empntlnios populares, adinlnlslrnçáo dc bens diriu/, ele. Contas correiiles limitadas, demo-Miitenlo e dc aviso nns melhore, juros¦ **********DRS. H. ARAGÃO E A. MOSES
.,Çir.^siy;.'Vío_^^v:i^:i^!:
mn á Avenida. Tel. 4ISI) N. V

m

Furtou quatro garrafas de cer-
veja e foi preso

Peln mnnliü de hoje. „ guarda noctnrno'
...,'. Ji- 

í'"",'"-*1 ••'¦'"?»•» Braga, da Guanla du I** dislriclo, cmliriagndo. loi a uma barraca Iio arraial da Penha e furtou quatro garrafasdo cerveja I-oi preso c recolhido au ladre/(Inqucllo dislriclo. '
*****

PALLiPieB fifgjjf Mi

Ulicnos Aiie-
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• — " •' "" !¦ 1.1. , i.. ******* s'_PÔAZUL
REGULAOOR INTESTINAL r Pr"^
heinorrlioiiins máo hálito, clicas.'ir.«"uía-ridades intcstinncs; na Medicina Natural, _rua Tobias llarreto. II.

Heallsoti-se honlcm a homenagem pro-movida pelos csporanllstns lirasilclros ao.sr. Dr. Alberlo Couto Fernantcs, sub-dire-«•lor tcchnico dos Tclegrnphos c presidcnle<l.i I.igo Espernntista Ilrnsllclra. A reuniãoclfecliioii-se no salão nobre da Sociedadede Geographia, occitpantlo a presidência oDr. liverardo Ilaclieiiser. tendo lambem to-mudo logar á mesa o homenageado o ai-
miránle Gomes Pereira, o general Moreira
Guimarães, o Sr, *-. C. Continho", o Dr. Melloo Souza o o I. irlos Domingnes.

O Dr. liacl, • proferiu algumas pala-vias de saudaçi o Dr. Carlos Dômingucs.cu varias adliesões á homenagem, entre as
miaes a do coitdc de Affonso Celso e a <lo'Jiib Esperantista dos Estudantes de' Mc-ir: ... Seguiu-se com a palavra o Dr. Mello

^mKT-s-^^^smim******* y mwwt* w? iFuri^H^d^^pr,

»j S ¦'.•..-*, que fez em curto relato a apre-_'. -v-íi di obra do Dr. Couto Fermthdes desdeo lüicio da propaganda .lo Esperanto noBrasil. Pelos novos esperantistns falou oacadêmico Mallez Fernandes. A senhorilailarie Luiza Bocayuva rccil-,;t duas poesias-". esperanto.
Dejiois, o presidente convidou ns preseti-ies a se passarem ao salão dc trabalhos riaLiga, onde deu por inaugurado o retratodo Dr. Conln Fernandes; O Dr. Vcnancio<ia Silva saudou tamlicm o liomenngciulo<iue respondeu agradecendo

VIAJANTES

J'arteiii, amanhã, para Leopoldina, Minaso nosso coiupaiihciro ViIo Manzolillo c se-li nora e para São João Ncpomiiceno o nos-üp companheiro Ângelo Mansolilio e seu so-brinho Vicenso Cimino.
/:.!/ ACÇÃO DE GRA ÇAS

Em acção de graças pelo rcfitabeleclmcn-lo do menino Odilon, filho do tenente-nhar-anaceulico Olynlho Luna Freire do Pillar c<la sua Exmn. esposa, D. Maria Maciel Pil-.ar. scrao rezadas, amanhã, ás í) horas mis-sas em todos os altares da egreja dc Santo'.Ufnufio, a rua Major Avila.Fer. annos,, hon tem, a menina Maria dcLnurdes, filha ile D. Noemitt Gámnrra Vai-lim. lor cslc. motivo foi celebrada missa.solemnc em acção ile graças, ás 1) horas naegreja do Parto, lendo sido cantado ncs .à
i oceasino, trechos sacros, por Mme. Dr Al-fredo U.-iltliaznr da Silveira e pelo Dr. Joséde Arruda Vallim.
uno

j lEm Taubaté, falleceu, ..nte-hontem, o Sr.loaquim Marcondes Andrade, ex-socio ce-renlo dn firma lume & C. desta praça, car--»*• que exerceu por longos annos c do ondesô. so afastou por enfermidade e edade avan-
ü corpo foi sepultado naquella cidads pau-lista, com a assistência de numerosos ami-..os do exlinclo, que era ali grandemoDleestimado.

Falleceu liontem a Exma. Sra. Di vonne Ferreira Velloso, esposa do Sr. Waí-írc.do Velloso. A extineta ora filha do fune-cionario postnl Sr. fiernardino Ferreira deAlmeida e de D. Etelvina Palmeira da Al-incida.
MISSAS

LOMBRÍGAS
VEDllGO EiL

Delicioso xarope pur-
gativo, vegetal, sem

dieta, de effeito
rápido

íçc-F-ío c?c. óleos, suave,
é tomado com prazer
peías creanças. Wão ir-

rita, é inoffensivo
Preços *_.. .00, pelo Correio 35300.

Pedidos a Perestrello Filho t. C.,
rua Uruguayana, (ifl. Hio.

_____»__«
•******•

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

com destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CAMI-

SARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

^_§v*v

^_lvV

__r ^ÉPk.

O VERDADEili,, DESTUUllKJÍl
. DAS BARATAS

fcJiperinicnlem a sua eff.'ca,..it
Vendc-ie em Ioda a parir.
****** —i *-m*****-**m*m*********

Os bondes da i lia do Governa*
dor andam fora dos irí.hos

í.loradniiti da ilha do Governador, vieram
esta iii.-inlià fi nossa redacção. nlumiailns, rc»
clamar providencias pnra iptcos liouilcs ilu
o quo, agora, a miúdo, não vem sendo
feito, São constantes os ricscirrllnineii-
tos ali, ilizem-iuri.. Aintla, honlcm, nn
("trailn que vao para o Caiiuva, mu lion.i-
saiu da linha e quasi quo mala tres creu-
ças, que brincavam. ilcS-iililosameiile, it dis-
t a nela.

âUANDO 
alguém diz: quem

tem ma lápis?, os homens
ele «_«£. tiram do bobo o aev
OEyi-rshsrp-
-Ha ' ETcrahiípé cm uma

jgratidn variedad« <le tamai-boa.
estykxi e preços. Todos levam
_____ amplo abastecimento de
pontas e uma borracha prote-
fiida pela capa. Já tende* t*
vosso? <_."

-CC__M_M 4* ****** *t»í

CAMPESTKC
Amanhã, ao almoço: colossal mocotó a

porliiguezii, especial nngii ii l.aliiana, arroz
do forno A minhota. Ourives, 117. Tel. Nor-
te 3666.

1 "' *****-****************************,,, ii. **

BRINQUEDOS
Caitro A Waldemar Praça 15 de Novembro 4'_

RUA S. JOSÉ, 57
Vende prédios e moveis
G que vae ser ..-ata-ío amanhã,

m Si $. C.
A ordem do dln tln :.----ii u lTalÍMir»_c ni

Sociednib ilc Medicina c iüiiiióu. constu *l..
icgtiiiiles Irnbiillios:"Iisiilro»'lic.ti.se inlestliinl c tl.v.ciitcrla ij.
piriil.ir", Dr. Abdon Mns; "llyutoclu dõ ,..I»
In". Dr. .Infgu Snul'Ann;ii "ilcsnllndns im»
nicilinli..- tio pucniiio-lhornx un lulicreiilnje
pulinniiar", Dr. Ary Miraiul.i: "-Vcrlfléacôsj
de cuia .l'i blcuorrli.igln", Dr. listclllla l.in^j
í'lutcrprettirfto tlosçffçilos ilobnniio itorç.
ceninnlo", t)r. Henrique lloéhn; "T. lano
parcial o tardio", Dr. Americano do Urn.il,

—e-it»-

AMOR VENCIDO
Lindo romnnco do Hugo Wnst por *i'ftrn.
A' venda nns l.ivrnrias FRANCISCO Al.-

VES, I1I1AZ I.AIMIIA. PUI-ON, AZEVEDO t
no deposito á ruu do (.'armo, 'Ij, 1°.

AS CONGESTÕES DO FÍGADO r
produzem dores, peso no ;.b.loinen, prisão de ventre. &

cor biliosa. Evilani-se com ^
SAL, HEPAT1QA

o«í>f»íii*«e3__ur^ •*? ********* * ¦

FERRO

Agente» Geraes de Venda»
LEONE & O

Rua !• de Marco, tt
Hio de Janeiro

-1.50» r
1-SSOÒ i

A família do eoronel Adolpho Sehmidt ea firma Adolpho Sehmidt et- C. c seus au-si lares, fizeram celebrar, hoje, ás 8 horasmissa de sétimo dia por sua alma, na erre-ja de Sao Francisco do Paula.No altar mor da egreja do Parto, serácelebrada amanhã, ás 9 l|2 horas, missa detngcslmo dia, pnr alma do capitão Conrado<l« Ntcmcycr, cerimonia que é mandada ceie-hrar pela familia do finado.A familia da finada D. Adalia Machadol.itlencourt faz celebrar amanhã, ás 10 11-2horas, nn egreja de N. S. do Carmo, a mis-sa de sétimo dia, por alma daquella saudosaM'iinora.
--¦ 1-in comiiiemornção so primeiro annl-vcrsario da morto do Sr. José Dias Tava-res, Industrial e negociante serão celebradas,amanhã, As 10 libras, no altar mór e em to-tios o.s altares da egreja do Carmo, missas

por sun alma e mandadas rezar pela viuva eamigos do fiando.
O Sr. Arlhur Jlenezes, intendente mu-nicipal, e sua frimilia, fizeram celebrar, ho-

.ie, ás 10 1|_ liorns, missa no altar-mor da
egrejn de São Francisco de Paula, poralma do Dr. Ilercilio I.nz, governador de
.Santa Calliarinn.

llcza.se anianliã, 28 do corrente, isílho-
¦•-ias; im altar inór da ninlriz da Gloria, largo
do Machado, a missa de Irigcsiino dia ilo
fnllecimento do Dr. Alfredo Gomes, manda-
tia celebrar por sua faniilia.

—i——«sS_>t-»—-**

para adquirir bons artigos pelos preços qnevão abaixo :
Camisas peito de Unho, pregas...Camisas pcrcal francez „..,
Camisas pcrcal .,',',Camisas tricpline lisa, '. 

'„'.,'.
Camisas tricoline listnda, a ...**,'.
Camisas tricoline linho e seda..-..
Cuecas perca), .*.....„*_.
Cuecas mousscliuc, .._."!][Cuecas cretonc __'•;_,''!
Capas de gabnrdine de 250? k7.\Z.Meias nioussclinc *..**,.
Meias toda seda o| costura.. T."^*Meias seda _ .......... M*Meias seda ..„ .]„'..!'.",'.
Toalha de rosto, ".'11ÜI
Toalha felpuda de rosto, «..'.""1Toalha felpuda, superior, a..„....
ronlha de bunlio, ..-.„.
Colchas de cores e brancas.
Tapetes muitos padrões, pnra qunr-to, a.  18.S5()ne mçitos artlgoi qne . Impossível descri-minar m

TODOS AOS NS.
21 Avenida Passos e 54-A
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Para combater anemia, debilidade, neurasthenia,
falta de energia.

WZHLPm
As lapisciras Evcrsharp e as canetas tinleiro Wahl serão vendidas com Odesconto de 20 "i" nté 31 de outubro.

105500
28$B00
28.500
325000
-5000
65000
55500

1705000
lSíâllO
85500
(1500(1
455110
28500
35500
65000
05800

PUNI* PM

As mulheres mais bellns usnín sempre
peln nniiilii. c á noite, a pnsta dentifricia
.iYNOEOL.

Á'
Salão

çabellòs
í-^jifri.io
Rosário.

_Ã GARÇOP.S>_E
Menir-rrri. especialidade eni cortes ds
ri Ia giriToniie e á ingleza, gnbiricJos

nhOras. crennçns e níhiílciire,
1.32; próximo ;i Avenida.

*-.-rt* TjJ^*~**~i -
Tel. N. 580.

ILIiiiiliilI Çtirn radical dns
proslntites, com o

rslubelt-ciiiiento integral du funceno sexual,
Peln dibtltçrmfn f.leclitiicn de Bordier, Pari:;).
Tratamento especifico, rápido o indoloi*.
Dr. Coeio IVnrecllos, ex-nssislcute dn K;ic. de.M.il. Das !) ás 11 e das -1 ás B. Tel. C. 3S(i-."i. José ''.'ô.

E' DELICIOSA
PARA

PÃO DE L0T, CREMES, PU-
DING8, SôPAS, MINGAUS E

QUALQUER DOCE.
_-_-_K_BBBEMBMB.

FATALIDADE!
'***•*»*

Falleceu o menino Oscar
Com o mesmo titulo ncima, noticiámos cmnossa edição extraordinária um lamentável

e Insto accidente, no qual saiu ferida, mor-tnlmente, com um tiro, uma crcnnçn de 5annos, facto esse inteiramente casual.
O menino Oscnr dc Oliveira, filho do Sr,.losé Antônio dc Oliveira, morador á runlAnna Guimarães, n. 02, foi com seu pne vi-silnr um nmigo deste, o Sr. Antônio Fran-cisco Moreira á rua Dr. Giirnier, n. 97. ua

estação de São Francisco Xavier.
O Sr. Moreira, brincando com uma garra-cha que julgava estar desarmada, teve a in-

felicidado de dar ao gatilho e a arma deto-
nou, indo attinglr o projectil a cabes» do
pequenino Oscar.

Após os soceorros da Assistência, foi a
victima removida para a Casa de Saude do
Dr. Pedro Ernesto, onde falleceu á noite.

AGGREDIDO A BARRA DE FERRO
A Assistência soecorreu o empregado docommercio Álvaro Pereira da Silva, de 17anuos, residente á rua Bcnedicto Hyppoliton. 1.6, o qual apresentava ferimentos nacabeça. Depois dos curativos, Álvaro dccla-rou ter sido aggredido a barra de ferro, narua Visconde da Gávea.

Venda definitiva
PENSÃO

««•__
Drs. Leal Júnior e Leal Neto

CIO

Especialistas cm doenças dos olhos, ouvi-dos, nariz e garganta; Consultas de 1 ás 5Assembléa, 00.
****,<**&***i ************* • ¦ i

0 "CJ__M" ÜRSÍfiüÂYO STAYEÍ.
SEOpjjiD BERROTOQ

Etn conseqüência, muitas pes=
soas voltaram para casa

sem vintém...
.-.BUENOS AIRES, '-'7 (Ij. P.) _ M„Unsiins numerosas .pessoas que assistiram' liou-tem, as corridas nesta ehpltnl, voltaram aseus lares sem uni vinteiii, devido ,-i derro-In do "er.-rcli" iirugiiayò Slayer SecõtiilJ pc-lo scuuiiico ndversiiriò, Mtirrniiille, ,-,'ue éum ntiimal dc menor iiiitiorliiuci.it'.

O publica procurava compensar ns per-dns do domingo passado, não obtendo vau-tngeni, embora o tolal das apostas durante
jo dia losse de tres milhões dc pesos, devidoao inleresse em recuperar o perdido,
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jExperimente o

Ar

Leilão a Praia de Botafogo
i

0 ANDAIME RUIU...
E Ires operários, que nelle ira-

balhavam, ficaram feridos
Reconstruindo o predio dc n. 1-11 da rua

Conde de Irajá trabalham, entre, outros, sob
as ordens do cònstructor Florindo Branco",
os operários David Pereira, solteiro, de 19
annos; -Alexandre Qlcgario c .losé Domar,
dino, residentes todos ú rua Humaytá _50.

Pela manhã, estavam elles entregues ao
seu serviço, trepados no andaime, quando,
súbito, um'violento abalo o sacudiu.

Cedendo ao impulso, o andaime ruiu, ar-
rastando na queda os tres trabalhadores.

Em pouco, a Assistência, chamada ás pres-
sas, chegava, transportando pnrn o posto
central David, ferido na cabeça e no pé;
Alexandre e llernardino, com ferimentos li-
geiros pelo corpo.

O commissario Costa, cm serviço nn de-
leguei,, do 7" dislriclo, npürou que a causa
determinante do desastre fornm ns péssimas
condições em que se. encontrava o madeira-
mento do andaime.

A respeito o Dr. ,1. .1. Moraes, respectivo
delegado, instaurou inquérito, intimando
tambem Florindo Branco a comparecer á de-
legacia, afim de depor.

BOTAFOGO
PREDIO A' RUA MARQUEZ Dh

ABRANTES. 191

com terreno dc 21,00 x 73,00 —
Leilão, quinla-leira, 30 do corrente,
ús 3 hora., pelo leiloeiro PALLADIO.
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Descontos de

I
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Aos s_irs.Cap-_a.iste

sã O °!o
O;

em todos os artigos de inverno
ta 7 83t_-ir__.ro, 134 - f._a

i

Grande terreno
A' ma Sno Francisco Xnviei (notes do

predio tt. liKli. e run Oito de Dezembro (nu-
les do predio n. 42).

Leilão, amanhã, ás 4 1|2 horas, pelo lei-
loeiro PALLADIO.

1—

N. 204
Será vendida amanhã,

ás 5 horas da tarde, em
frente a mesma pelo
leiloeiro Gusmão. Vide
aínnuncio detalhado no"Jornal do Commer-

Centro de Cultura Physica
Prof. Enéas Campeilo

R. MAItRECAS, 38 -i- TEL. C. 4.55
Massagens, exercicio», ap.

p.rclhos dc gymnãslíea,
ele. Attende a domicilio,
í-jivia catálogos e preço»
para o interior.

Apparelho elástico dt
parede, 35!.000. Fesos d.
qualquer tamanho, etc. líc-
iras para exèrcieiòs, '230(10.
ílnltcre coui molas do
aço. 20SWO. Curso diário,
nj.iisalidadci 1M000.****>**. _.

N. S. DA PENHA. Infal-
livel nos males do figa»
do, estômago e ictericin.*******

mmm fékuí
ÂMAFHA

2 0:00 0 $ O O O
for '»r(rrií\

S A E 2 A D O
100:O0O$O00

Por 8?00()
Os bilhetes pnrn essas .otenasachnm-si- á venda á rua \- d-Março, 110.

HEPflTINfl

aasaretli &
Bljlietcs.seiu ngio. H„n do Ouvidor n. !U.Pagam todos os premio. da Loteria Federal,losto ile venda de cs.tiiinpilhas."""""""-Tr"""" —'~ >—•**-QQ4*\\-----<_. ~.

^m^ssgitvsmmI-' tanta .-, salislução que dito OS liMOVKIS da

LOTERIA OE S. PAULO
GxIrncçTio ás tenjas e _e_tas.,ei.as sob a fl«.calisiição dn governo do Kstado

AMANHÃ
20:000$000

1'or i-.soi)
AZF.VEDO & C, conccssioiiariiu. S. PAULO

A' venda cm toda a parto

Dr. Abdon Lins
Dlpl. pelo Inst. Oswnl-
ilo Cruz. Do I.ab. da
Kautle Publica o Cru.i
Nerinclli.-i. li, S. JOSii,

Tel. Cciilr. 27(K'

Estimes dc sangue,
minas, fezes, clc, —
Vaccinns autogenas
conlra acne, ozena,
coqueluche, ele. Cur-
sus práticos de Tech»
nica de. I.nlioratoiio.

I I  " - *

O Cofre MINERVA
destaca-se entre os seus congêneres por uma
npparencia que desde logo inspira confinnçn.
Ir. n sua qualidade c o seu preço que o fnzeih
vender. Casa ..OHN' nOGEllv..-'Quitanda, 15(1
o iõs; mo.

*-****-.

PBCKOIil
riniii. Ilosario l-l

-_e«*>-

seoovifa
O mnis prudieioso touico

Ouvidos,
dc 2 ás f*-s*v**- --__

iiariie c gar-

TERRENO
Compra-se com l'J a 15 melros de frente,

bom fundo, em Rotafogo ou Lhraiijeiras.
Offertiis A cairia postal n, 377,

Jóias! Jóias! Jóias!...
Desconto de IO e 20 o o

AREDENPTORA
Rua lúarga - 44

Aproveitem! Últimos dias! Últimos dias!
Correntes folheadas a ouro, desde .. ;)ü
Anneis folheados a ouro, desde..... |$
Brincos dc ouro de lei ]()§
Anneis com brilhantes!!,. yns
Itologios pnra homens. . .'.' ^.í,
.Mlianca» dc ouro dc lei., ]JS
Caixa coin rosário (jc
Cótlarcs de prata rie lei ,' 1KS00
Pttls. fantiisin, desde '.!......!! 'l'iüí(

"""• ¦"— ¦> •"'*^****9****A _. - —._—.„ ¦,...„

Os Tres Mosqueteiros'
iNòvá edição do popular romaiice rir- \i,..vatitlre Dumas, pelo modesto preço do 0..000A \-curla nas livrarias .11AX.".ISCO ' 

M 
'

VES, I.HAZ I.AUBIA, ODEONÍ AzÍvÍdo 1no deposito, rua do Carmo, _5~1»,

'D-STi
i

que (iiiem os ntlquirc raros vr- ..
zes sç desfaz ildiei., c qua ml o |vendidos pm leilão, não só fchamam grande

CÓNCORl.ENGIA
como i,,i,iinS vezes são vendidos poPREÇOS SUPERIORES

nos qne tenham sido
COitipRADos "ii

,_

RED-STAR "4

1
«j ><¦> - GON.ÇAI.yÉ. DIAS 71 üi
.»;..' S** - l"líi:t*i*..\VA\\ ._ s- fl

,—«MM_-

üperrações em ueral Ai'i?B|!flic,ilc« li,r
, , *¦ mores, iilccras o(oclas ns ilemnis tiffccijôcs do intestino, rins,llgailo, vias urinaritis", etc., dlüsubstico n
Irnltjmenlo pelo DIV. P.ÜBKHTü l-'KI.lltlJ; iliiAcademia de Medicina, pratica dos bo.pitnesia l-.iiriip.-i: |(. de S. .lose, 100. diàrlauicillonus II ás 12. - - Tel. Ccnlr.il 110!).

-"¦_?!_-
.jí___»rai--íES^»»^

1 Hííf@f Hi Mm - Oorrêass í
Segunda partida ntleiiiitc dc Petropolis I:

ty ... 'relcpliólie ii. ll i"
2* Cima ideal cm região iiicoinpnrnvcl (*l«E_«l->J_.;í5-_.__e!fe_s-.-.,_t 

..,V...._J.^,.„.» .,?.

ii

33UCHAS — BANHOS DE MAR
Applicaní-sc ihichas c hnníips de luz. Alu-

gum-se quartos para banhos de mar. I"lua I3«-rno de l-'lnmcngo Hi. Tel, _3lil D. Mar»

^_p3sg_i_S_I .;/ \
Sê___iá_____--__f_a___S£SS_Sí_í&__^^ *r*?'^-'-A'__t_n__-_MnHHnii
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ONDE SE EDUCAM Af,
FUTURAS DONAS

DE CASA

,\ NOIT12 — Nftfiimlii-IVli-ii- 27 do Outubro do 1024
amm*m\m\0aii*\tamr±e4< -— -¦¦ tir-ini|gi-|*^Éi-fx-Éfc Mtiiiww
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Impressões de uma vi-
sita ao Instituto Oi -

sina da Fonseca
Quando se coniprelieiidciu
os inconvenientes du pro-
roKsieflo de um ornamento

municipal
...•A En',.Ia Profissional Orsitia da Pon»

nes t, _ meu «er, uma ln-tltuic-o mil. IV-
Hl de um pobre, como cn, que consegue
internar ali uma filha, nnls nesse estabeleci-
r.•;.!,. se educam verdadeiras dunas dc casa.
).', -uiqn.into interna», sã» tratadas com-.>.!» o carinho. Alas, qual não foi o meu es-
^antn, na ultima visita, ao verificar a maior
ptrte das alumnas, pisando no azulejo, por
nin ril.ür mal» tola na» botinas. E os
m.ntlmentos também vSo «--ca-s-atulo, pa-*--*ntlo*m* quasi esgotados, quando aí,,,Ia
f-Itsm doui mercs para as farias. Que vae
-«,* daqueIUs pobre» meninas, sem .•alçado
• um alimento?"

;;>,. o i.-rtr de uma eirta que nos chegou
%y raio». Sendo anonvmi, resolvemos não
!••;¦* A publicidade sem uma verificação,
que nos forneceria ensejo para conhecer
t.mhera dos motivos de tal situação, quc
multo seria de Itmeutar. Appnrcccmos no

. .lifleclmenlo em questão, quo . o Insti-
luto Profissional Orsina da Fonseca, por
i ai. dessas manhãs, falando logo í sua di*
reclora, Exma. Sra. I). Amélia Quintas. IC
.-•,v. tn o fim que nos levava ali, a dirc-
(¦(•ira do Instituto, num (testo franco e deli-
rido, como que romprcheudcnilo o nosso
deiejoi embora não o nianlfe.slnsseinos, nos
i-nvldou a percorrer todo o estabelecimento.
!..•-.*« visita minuciosa vamos deixar aqui
um resumido relato.

Cometamos pelas salas de aulas, no andir
térreo, então, em pleno funecionamento.
Duas impressões simultâneas pudemos ahi
iilher. Os calçados das alumnas estavam

.4USICA
O grnnth concerto do Muni-

clpal do Visííi.rnv
, lloallsn-so im próxima qulnlo-folrn. «i I»imã* da iii.lin, no Munlolpul do Nicthrroy.t gr-miie concerto iirganlsntlo pelai canln-.•ai putrlelas Hrai, Atollnn [•Inlielro l'<<r-nine e IJalmyriÉ Passos, em homenagem ao
presidente du Kntiido, que ciimparerora.¦>i>a lesta ile arte, qno vem despertando

0 presidente de Matto Grossa
entra no goso de um

anno de licença

^"**«^|5*5-»'_'-*^-ns:.*-;r"K_'--a-__-*-;--_K*y

1 ¦••«--*---«-_-_••.•.-_.

.- «-***¦ sss-si iiniillHii IHI-WII  ¦ ---,pmm.
A cerimonia da lassngem cio oover

no ao Dr. Estcvam Corroa
CIIYAIIA', 30 IA. A.) — II..tu. ni, ás '.'

horas .In tiiiih', o Sr. preiidcnle dn Rslndo
i..ismiii o governo no sou ¦¦iil,-.i,iiii. legal,
afim de entrar uo guio do mu muni dv lilotio o inierr-iip das rndas do musica desta eoiiça, O coronel IVdrn Coleillno, nu pa-Mircnpllal t! d,, vizinha chiado, tem a re-om-inendiil-n. alem ilaquellas laureadas vou,».,i direcçãn d.» fesloJiilo mneitra-eumpoii'tur ainvnnnl Olnnnetll, e .-» conaurso pre*elo-u dn» Sr*. Dr. Clurniotit de llrltto, te-nor de (So suave e delicado timbre, do ba-

t.vionii Luclano Cavalcanti, cujo repertório
é sempre Iflo npplauilid., * do Imito .loiin
Athoi, que, coiiiq ns seus ilnin compnnhol-
ms. tantas vcíoh tem brilhado nus nosso»
inicie* uo palco dn Miinirlpul, tlieatro (inilo
por «Igual tios deu em primeira audição
an musicas do Dr. Carlos no Cuni|ios. a vox
¦Ia Sra. 1'nlm.vra 1'imt.n, que iremos apre-
ciar no dia .1(1 uo lado d» festejado soprano
qua é a Sra. Atollua Pinheiro Ferronr. Mas.
por que melhor se antecipe uma impressão
do concerto de quinta-feira è preferível
abrirmos aqui. para O programma, o es-
paço que poderíamos aproveitar no elogio
das vozes que vio ilesompeuhabo:

1* parte — 1) Pleglor -- U cor. poema
plttoresque, Sr. .1. Alho.*; 2) 1'ucclnl —•
HoliMiie ÍMI ehlamann Minii...), Sra. A.
Ferrou-; :t) Illzet — Carmen (Quei flor eu»
lu m'al dato...", Sr. Chermont de llrltto:
41 C Onmes — Condor (Orda crudel, fe*
rnc»...",, Sra. I». Passos; fi} Massonot —
Ilcrodlnilo (Vision fugltive..., Sr. h. Ca-
valcnnle; 6 a) Araújo Vlanna -_ Amor:
l>) ü. liiannrlii — Minneto macabro, Sra.
I'. Passos; 7) Verdl — Otello (I)ucto final
ilo !• acto). Sra. A. Ferrone « Sr. Chcr-
mnnt de llrltto.

2- parte — 8) l.eoncavallo — Zai4 (Zaz*.
plccola zlngarn...), Sr. L. Cavalcante; !))
íl. Glannclli — Core ca more (cançoneta
napolitana), Sr». A. Terrone; 10) Pueclnl
— Tosca (E lucevan le slelle...), Sr. Cher-
monl de Britto; II) Verdl — D. Cario (Arla
di liboli: O don fatale...), Sra. P. Passos:
12) Verdl — D. Cario (Ella «laminai
m-amó..., S. J. Alhos; 13) a) C. Cast» -~
Siudade: 1») B. Netto — Cantiga, Sra. A.

..... ., .-,..., ..... ............. ............ Ferrone; 14) Bellini — Norma (duetto:
iras, um tanto gastos. Mas as physio-j Mira ó Norma...), Sras, A. Ferrone e F.

Passos.nomias dellas não denotavam que snffrcs-
lim qualquer carência de alimentação. Ao
contrario, se apresentavam bem dispostas,
tiegres e satisfeitas. (Juanto ú falta dc sa-
f.to., que uSo é -jeral, por isso que atgu-
,.,_] os tinham bem novos, explicou a di-
rectora quo a verba correspondente estA cs-
t dada. O orçamento municipal do corrente
anuo « o mesmo do anno passado, por
(íleito do veto do prefeito. O preço do to-
das as necessidades, presentemente, está
multo augmentado. Assim, o quc chegava
para o anno passado não chega para o
actual, D. Amélia Quintas levou ao conhe-
cimento das autoridades superiores essa si-
lua-_o. Pediu, reclamou. Era o que lhe coín-
roía fazer. Mns, náo havendo verba, n&o lhe
cabe responsabilidade, nem culpa ninguém
por isso. K, terminando essa parte do sitas
considerações, disse:

Ii qual o mãe ou tutora dessas meni-
nas, aqui internadas, que não podcrA com-
prar, ao monos, ura par de sapatos parn
.112 filha ou pupilla?

No que respeita a alimentação, vimos na•'ispensa do estabelccimcnlo, assini como
na cozinha, onde so preparava o jantar,
t*aè os gêneros existem cm abundância.
Cuidádoâahiiehto aenndicionados, em com-
V-rlimenlos revestidos de telas finíssimas, os
ecreaes eram de primeira qualidade.E quando nio vêm bons, são devolvidos
— declarou a dlrectora.

1'roseguindo nas suas informações, disse a
referida senhora que podia saber a causa
dessa reclamação: no seu pensar, ella reside
oo facto de ter soffrido uma diminuição a
fatia do pão que cabe a cada alumna. Antes,
<j pão era de trigo puro. Agora, adoptam o
pão mixto, cujo fornecimento se faz de ac-
.àrdo com o peso prefixado: G5 kilos por dia.
D pio mixto, apresenta um volume menor do
que o de trigo só. Por isso, as fatias são
lambem menores. Mas o que importa, no-aso, é a substancia alimentícia c não a
quantidade. Pelas reclamações que tem rece-
bido contra o tamanho das fatias, deduz a
directora que os alumnos ou interessados
pensem que a comida estA escasseando.

Estivemos nos dormitórios, refeitórios, sa-
Us de banho, enfermarias, gabinetes medico
e dentário, passando depois ns officinas dc
••-•ostura, bordado, flore, c cosinha, onde cm
pequenos fogões n gaz as alumnas, cm tur-
mas que se revezam, semanalmente, apren--1-m a preparar os "menus" do trivial, que•ellas mesmas são obrigadas a provar, ao ai-
moço e ao jantar,

A despedida d» Magâalena
Tagliaferro

EstA marcado parn o dia 31, no Municipal,
o concerto de despedida da pianista patrtoa
Mágdalènn Tagliaferro, quo tanto exito tem
alcançado nesta temporada, não s6 aqui como
cm Sio Paulo, graças ao seu sentimento on-
ginnl de interpretação o aos recursos do sua
tcclinica do muilu nitidez.

A festejada pianista, a quem muito se deve
na divulgação dos autores modernos de Hcs-
panha, parlirA para a Europa no dia 8 de
novembro, a bordo do "Massiha", sendo de
esperar que desta vez, como das anteriores,
eleve nos seus concertos pelo estrangeiro o
reuomc da nossn cultura pianistica.

Audição de «lumnoa
Healisa-se, depois dc amanhã, qnarta-foi-

ra, uma audição da piano, do curso superior,
dos alumnos da Escola de Musica Figueiredo-
Roxo. „, . .

Essa festa do arte, que se effeetuara no
salão do Instituto Nacional de Musica, terá
a sua entrada franqueada ao publico.

mam
£1. H5B!

já provou as deliciosas balas com re-
cheio de frutas, dc Bello Horizonte? Só-

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

(Ex-Mercado de Flora») I
Batendo um "record" mun-

dial de vôo
O "SHENANDOAH" FEZ ONZE MIL

MILHAS EM DEZESETE DIAS
LAKÈ HURST, Estados Unidos, 26 (U. Pi)

— Chegou ás dez horas e trinta e cinco mi-
mitos da manhã o dirigivel "ShenandoahV
depois de ter balido um esplendido "record
mundial de vôo, com onze mil milhas de
viagem em dezesele dias.

mam
DUAS POR DIA

Uma ao almoço outra ao jantar, i a dos»
indicada nas enfermidades do estômago, fi.¦Nas officinas de flores e bordados, tive'  

mos oecasião de apreciar lindos trabalhos, fiado c intestinos; prisão de ventre é a causa
executados com apurado gosto artístico, apre- 1 dc innumeras doenças, livre-se tomando PI-

LULAS VIRTUOSAS, Pilulas de Papaina e
Podophylina. Vidro 2$I)00. Rua do Rosário 172

sentando aspecto de luxo e riqueza, que.nelles existem mnis pela perfeição do lavor,
tio que pelo preço do material, com que são
feitos.•No pateo de recreio, vimos, em pequenos
bastidores, outros trabalhos, de variadas cs-
.P-cies. São, explicou a Sra. Amélia Quin-
tas, encommendas particulares das alumnas,
as quaes cilas vão executando durante as
horas de folga. Com o prndit-to desses tra-
balhos, muitas conseguem juntar um j«-
.queno pecúlio, que lhes permitte, no fim do
«nno, comprar o seu enxoval.

A escola, sendo dc caracter profissional,
siâo deixa, entretanto, de dar um solido pre- ,
paro de conhecimentos geraes, ministrando j

o governo ao Dr. Estavam Corria, Ini uma
pormenorizada expoalvAo iln niiiliuneuto dos
serviços publico* durante n sua gv.slrtu.

('(incluiu í.i/.n.l., votos por que o mui «II-
.1110 Mibsiiliiln pudesso reparar o completar
ns Inclinas dn "•en governo, o Dr, lüstevnm
Al vim Corria ngradeeeu .. exposição quo nea-
!>;>)„ ile oiivlr, Milieiil ,i,il.i o quanto seulin
ver u coronel Pedro Celestino nfiislar-se d"
governo, ttccresceiitaiuln quo so esfurçnrtti
por iimutor n ii,uiii'i..ii.ii solidariedade que
o ligas.i ao eminente amigo, consagrado giiin
dn povo uiultogrnuseiise, acosluniado mui-
pie a pautar cs seus actor. pelas convonlcn-
cins do griimli. partido republicano dr Moll.i
Grosso. Essa cerimonia veriflcou-so em pre-
vença das principaes autoridades do listado
a do município, tendo os Srs. governador
o vlce-goveriindor recebido multas felicito-
ções,

lfindn o acto. n,i Srs. coronel Pedro (Ce-
Icslitio o Dr. iCsicvnin Corria foram oeom-
panhadns _t. tis suas respectivas reside»-
cias por grande nuinero de amigos e euurmc
massa popular.

PresIf.B as continências do ostvlo, nessa
cerimonia, quc foi realtsnda no Palácio do
Governo,- um esquadrão dc cavallaria. Tocou
lambem „ banda do musica da Força Pu-
blica.

, mam ,

BOTAFOGO
Leilão

Finos moveis

Dr. Castro Awyjo SggSffi£&
Hospital Evangélico. Phone Villa 226Í.

PRESO POR TER COM-
METTIDO TJM FURTO

A propósito da noticia quo. subordinada
ao titulo acima, dou a A NOITE, hoje, em
sua edição extraordinária, procurou-nos o
Sr. Alberto do Couto Garcia, que pediu de-
clarassemos não dizer a mesma respeito ao

tempo, reside em Rodeio, no Estado (io Rio,
onde exerce a profissão de alfaiate,

PHARMACIA
MOVEIS, DROGAS E UTENSÍLIOS

Vende-se retalhadamcnte tado
<*uanto existe na pharmaeia da rna
Visconde de Santa Isabel n. 239, em
leilão, quarta-feira, 29 do corrente,
â 1 hora, pelo leiloeiro JÚLIO.

DE VALERA, NOVAMENTE
PRESO

LONDRES, fil (A.A.) — Communicam
de Derb**, qne, naquella cidade, foi nova-
mente preso hontem, por haver desobede-
-ido ao governo, o chefe dos republicanos
irlandezes Sr. De Valera, no momento cm
nue discursava violentamente em frente <io
Saint Colombus HaU-

SE V.A EX.A
deseja nm par de sapatos de accordo cam a
sua toilette! ides apreciar o lindo sortimento
de calçados elites para senhoras e ereanças da

CASA LOURO
Trav. S. Francisco Paula (loja 6)

TEI.EP. C.
mam

689

quasi todas as matérias do 
'curso 

escolar | seu irmão Euclydes Garcia, qne, ha pouco
, __ *¦•'•¦'¦¦_ ... *-._____-_ _•_._'._-. —... II _..¦_.!_, __ _- T7_án-I._. Jm. U.Hmunicipal. Pelo regulamento, o curso ali

só consta de duas series: a primaria e a
(iccundaria, cada uma subdividida cm varias
classes, mais ou menos adeantadas, conforme
as condições da menina. Sua actual dire-
elora, porem, notando que algumas alumnas,
lendo feilo todo o curso com proveito, se
viram forçadas a estagnar na ultima classe
secundaria, resolveu, com o concurso de suas
adjuntas, crear nma classe superior, onde
até o franeez se ensina. Neste ponto, dona
Amélia Quinta» fez referencias elogiosas ú
dedicação de suas adjuntas, quc não se ne-
sam ao serviço, fazendo, não só o que lhes
compete, mas ainda o que não estA na sua
obrigação.

Limpeza, ordem, disciplina, hygiene, eis,
em resumo, a impressão quc se traz do ln-
stltuto Profissional Orsina da 1'onscca, após
uma visita, como a que fizemos, na qual per-
corre-m-os, desde o gabinete da directora,
ornamentado, exclusivamente, com trabalhos
de alumnaa, até aos interiores mais Íntimos
do estabelecimento. Pena é, pois, que, pelos
motivos acima expostos, não possam as alu-
minas andar sempre com seus eapatos cm
5-oin estado. E' uin pequeno ponto esse a
empanar, um pouco, o brilho de uma admi-
nistração dedicada, que, não obstante esses
e outros embaraços, oriundos da allegada
falta de dinheiro para taes fins, consegue
npnesentar o referido Instituto como uma
casa de educação, que sc recom,*ncnda por
muitos titulos. ¦ -rnsm- 

Os principaes "matches" ds
football- hontem- nos Esta-

dos Unidos
NOVA YORK, 26 (Ú. P.) — Por obséquio

da Ali America Cables — O resultado dos
principaes jogos de football realisados em
diversos pontos dos Estados Unidos, hon-
tem, foram os seguintes: West Virgínia
Wcsieyan 10, Navy 7; Michigan 21, Wiscon- jsin 0; Yale 13, Brown 3; Army 20. Boston 

'

U, 0; Notre Dame 12, Princeton 0; Dart-
motith 8, Harward Oj Ohio State 3, Chicago
3; Pennsylvania 27, Virgínia 0.

Corridas
KM S. PA t 1.0

i AS III', HilNTICM, No IIIlTiilillOMt»
PAULISTANO-- S. PAI'1.0,'.'ii (A. A.l —
Nn Uii......."!.... Paulistana teallsou-ío
li..j* mnil uniu corrida dn nclúul i.iiipura-
.in, promovida p--|n Joelivy-Úliili, letulo shl.t
o seguinte ,. icsullmln (Ins narensi

1" tia roo — "Juilen" — Prenilnti lli"infi(
o 71101 - • i.tim ,,,.•!,.,, — Voneeraníi cm I*.
Alliuiiiiirii I cin 2", tlraclll cm 8*, lltissiiví.,
IViu|,,.; itál.i. Puulcs ülmplem 109400; du-
lilás. HDÍIOO.

51* pnn-q — "Colmado" — Premiou .'tifinof
<• uiii* — l,t'ii!i uni ros _- V.ii.cruiiit em I".
Ciiorailo: cm 2*. I''.niil.i; em !P. 1'nuno,
TcmiHii 1121,5. Poules simples,-IflOOi du*¦ pl.io. .r.í.viu,

tf parco -• "Dalilu" — Premiou -IsOihi.
i c MODi • • LODO melros •- Vciievrami em I-,

liul.i.va; cm '¦', Mn (insse: vm .v, Kuliinu,
Tuiiipni lil". p.iui,, simples, aafOOÜt du-i pios, 419700.•I' parco -- "ArnxA" - Prêmios: 3:00nJ s
IIOOJ - l.íliii unir.)- • Vcncvraini cm 1",
Plyiiyoj cm a*, llrlla llagii//,,; om íí*. Arttxâ.
Tempoi iiiii;,, Poule* Blmples, 20JUOO! du*
(ilas, o|.,,..,,,

."i" pare,» _ Halnplnii _ Prêmios: 4:1)005
e 000| __ í.voit metros. Vencerami cm l»,
Gnlnrlm o 1'cllor 'eiiipatotlos) 

i cm :t- D'An-
iiunilo. Tem no i 117" — Poules simples: dc
Cnlnrlni, 20J(00; dc Pcltor, 009100; duplas:
!ir..-iiiii.

ll- pana — Meni — Prêmios: &:0005 e
1:0008 -- í .000 metros. .Venceram: em Io,
IlatapIsM; em 2-, Katoolahi « em 3'. Vlsl-
goilo. Tempo: 124". Poules simples: 41570(1:dupl,.,, 5711)00,"•. 

pareô -— Rrnnde Prêmios Ypiranga —
2i»!00U| o 4:0008 -- 1.700 metros. Venceram!rm !", lgorassu; cm '_», 1'ortunlo; c cm 3»,

iHegeiilo. Tempo: HA" 2'."i. Poules slnaples,I.").«7(Kl; duplas, ,-»l*?(i00.
8' parco — Oulii.cn.i — Prêmios: 3:0005 e

600? — 1.650 metros. Venceram: em Io, I.o
Oarconric; em •_.., Nejlma, c cm 3* Porto
Alçiire. Tempo: 113" 4;5. Poules simples,218000; duplas, 831000.
„..°„']l.'l.%„i"11'"10 Wd tes apostas atlinglu a212:810?OOO. Itoia optinia.

Football
GOLLOCAÇAO DOS CI.UHS — Com os

jogos da I.iga .Melropolilana, hontem effc-ctuadns, ficou sendo a seguinte a colloço-
çno dos seus clubs:

Serie A —- 1" logar. sem ponto algum per-ilido, o \nsco da nama (vencedor); 2» lo-
gar, com seis pontos perdidos, o Audarnby;íl" lugar, com dez pontos perdidos ,o VilltlIsabel; 4" logar, com quinze pontos perdi-dos, o niver; ó" logar. com dezeis pontos
perdidos, o Carioca; li' logar, com vinte
pontos perdidos, cada um, o Mackcnzie c o
.Mangueira; 7" logar, com vinte c tres pontos
perdidos, o Palmeiras;

Serie B — I" log.ir, com quatro pontosdulos, o Ilonisucccsso (vencedor); 2° lo-
gnr, com cinco pontos perdidos, o S. Paulo
e Rio; 3o logar, com dez pontos perdidos,o_ [fidalgo; 4" logar, com treze pontos per-didos, o .Metropolitano; .V logar, com qua-lorzc pontos perdido, o Confiança; fi" lo-
gar, com vinte pontos perdidos cada um, o
Americano c o Esperança; 7o logar, com
viole c quatro pontos perdidos, o Progresso.

Serie C — 1" logar, com um ponto per-dido, o Engenho dc Dentro (vencedor); 2°
logar, com cinco pontos perdidos, o Mo-
des to; .l" logar, com sele pontos perdidos, o
Evcrcst; 4° logar, com quatorze pontos per-didos, o Campo Grande; ,r>" logar, com ile-
zescis pontos perdidos, o Olaria; G" logar,
com dezenove pontos perdidos, o Indepen-
dencia; 7" logar, com vinte pontos perdi-dos, o Ramos.
i IJMA VIIIADA DE TEI.fi. — Desde quo se
iniciou o campeonato da Liga Metropoll-
tana que o player Moaeyr (ltussinho), do
C. R. Vasco du Gama, oecupava o primeirologar na estatística dos gonls conquistados,
cujo vencedor será premiado com uma me-
dalha de ouro. Hontem, entretanto, ha-
vendo obtido cinco goais no mnlch contra
o .Mackcnzie, passou a encabeçar n lista
que, aliás, só sc compunha dos dous refe-
ridos players. Como o Andarahy e o Vasco
não terno mais jogos a disputar, foi TclS
o vencedor do interessante torneio, bri-
lhanrlo nesta victoria as cores do Andarahy.

OS GOALS. — Balanceados os goals pró
e contra, obtidos pelos clubs da série prin-
clpal iln .Metropolitana, è esle o resultado:
Vasco da Gama 40 pró c 0 contra, saldo 31;
Andarahy 44 x 17, saldo 27; Villa Isabel
29 x 15, saldo 14; Carioca 18 x 21, detieit
.'I; Rivitr 20 x 20, déficit fi; Macjienzle
23 - 36, déficit 13; Mangueira 13 x .10, dc-
ficit 17: Palmeiras 10 x 49, déficit 33.

OS SCORES — São estes os scores dos
teams principaes que vingaram ua pre-
sente temporada: 2x1 trinta e uma vezes;
3x1 vinte c (luas vezes; 2x0 c 1x0 vinte
vezes; 3x0 quatorze vezes; 3x2 treze ve-
zes; 2x2 onze vezes; lxl dez vezes; 4x2

Armazém Colombo — P. JOSE* ALENCAR nove vezes; 4x1 seis vezes; ft x 1 cinco

O JÚLIO, leiloeiro, devidamente
autorisado pela Exmn. viuva do nau-
doso Dr. Francisco Bhering, vendo
ri, amanhã, cm leilão, todo o bello
e fino mobiliário que guurni-ve o
confortável palacetc de sua residen-
cia, i rua Conde de Ira já 111. Dc*-
toca-se forte pianola Stek, delicada
mobília de jacarandá, valioso tapete
Persa para centro de salão, impor*
tante bibliotheca, quadros a óleo de
artistas nacionaes, vários objectos dc
arte de Saxe, Sévrcs, Satzuma, Gino-
ri, etc. Finos tapeies de pellucia, cs*

Ílendido 
bilhar de jacarandá e era*

le, grupos dc couro, estatuas de
bronze, crvstnes, metaes, etc, etc.¦ mam 
Imponente a cerimonia da

transladação dos despo-
jos de Sienkiewickz para

Varsovia
Milhares de pessoas tem visitado o

corpo do autor do "Quo Vadis"
VARSOVIA, 26 (Havas) — A trasladaçno

corpo de Sienkiewickz para esta capital deu
motivo ás mais francas demonstrações de
veneração de todas as classes snciacs no
grande escriptor polonez. Autoridades civis
e militares, associações literárias, grande
multidão acompanharam o corpo do autor
do "Quo Vadis" até a Cathedral, onde ficou
depositado e tem sido extraordinariamente
visitado.

O governo tem recebido telegrammas dc
condolências de todos os paizes da Europa c
da America, destacando-se pelos seus termos
os dos Srs. Herriot c Mussolini, respectiva-
meate, primeiros ministros da França e da
Itália.

mam
Feijão preto, especial, k. 1$500
Assucar de 1»,  1$250

0 MAIOR CARREGAMENTO DE
CAFÉ, NESTE ANNO

100.000 saecas, valendo 25 mil
contos, transporta o "Par=

nahyba"
SANTOS, 26 (A. A.) — Zarpou hontem

deste porto, com destino & Europa, devendo
locar nessa capita), o paquete "Pornaby-
ba", do l.loyd Brasileiro, levando o maior
carregamento de café deste anno, trans-
portado num só vapor — cerca de 100.000
saecas, na importância de 25 mil contos dc
réis.

Bate o "Parnahyba" o "record" alcan-
çado pelo "Alaiidú", também do Lloyd, sal-
do em janeiro ultimo de Santos eom* 81.00(1
saecas. destinadas nos Estados Unidos.

O l.loyd Brasileiro tem bojo escriptorios
próprios nesta cidade.

. ¦¦ .  . mam > —. .

PRÉDIOS
S. CHRISTOVÃO

Vendem-se os prédios á rua Ville-
ta ns. 3, 5, 7, 9, e 11 e a avenida
n. 13, com os prédios I, II, III, IV c
V, cm leilão, quarta-feira, 29, ás 4
horas, pelo leiloeiro JÚLIO.

> ^em

EM. flu Sampaio
Vende-se o bom prédio á rua de

S. Paulo n. 76, junto á rua Vinte e
Quatro de Maio, com grande ferre*
no, cm leilão, amanhã, ds 4 1|2 ho.
ras, pelo leiloeiro JÚLIO.

DR.
inols.

PEDRO CARNEIRO - Parte!».
internas. Cons.. as . horas. S. Jose. 18.

0 ministro paraguayo- Sr. ibar-
ra- vem ao Rio, em viagem

de recreio
ASSUMPÇÃO, 27 (A. A.) — O novo mi-

nistro, Sr. Ibarra, partiu para Buenos Aires,
devendo seguir para o Bio de Janeiro, cm
viagem de recreio c ao mesmo tempo de
estudos.

DR. PIMENTA DE MELLO |
Ourives, 5 — terças, quintas e sabba-S

dos, de 1 As 5 horas. Affonso Penna, IO.*!-
, segundas e sextas, de 1 ás 3 horas. T

v*S**í**3^**I**5*^**5**5*^?•í*****í*?¦-**t**!¦• *_^_*»í•?.*•;? *I•¦. -*••* .

inaugurou-se, em Milão, o Con-
gresso Internacional de Cai-

xas Econômicas
MÍLAO, 26 (11.) — Inàugüroü-se hoje

nesta cidade, o Congresso Internacional de
Caixas Econômicas.

Assistiram á cerimonia, além do Sr. Mus-
solini e todo o ministério, quinhentos de-
legados estrangeiros, senadores, deputados
e altas autoridades. O prefeito de Milão,
presidente da Caixa Econômica Milaneza,
e o deputado do Capitatti saudaram os con-
gressistas.

O delegado Pospisil agradeceu cm nome
dos delegados estrangeiros o acolhimento
quo tiveram c fez votos pela creação de
um centro internacional de estudos e a li-
gação entre todas as instituições mundiacs
de economia. O ministro Nava pronunciou
vibrante oração pondo eni relevo a impor-

tarteia daquelle ccrlamen o cm seguida
declarou aberto o Congresso, sendo entlui-
slastieamenlo applauilitlo por toda a assis-
tenda.

vezes; 0x0, 5x0, 4x0 e 7x0 quatro ve-
zes; 5 x 2, G x 2 e .1 x 3 tres vezes; 4x3, 5x3
e 8x0 duas vezes; G .*- 5, 7x1, 7x2, 6x0,
7x5, 5x4, 6x1, 4x4, 0x1 e 14x1 uma
vez.

SORTEIO OOS VENCEDORES NA LIGA
METROPOLITANA. — Pelos novos regula-
mentos da Liga Metropolitana, findos os
jogos ila temporada deverão encontrar-se
os vencedores das suas tres séries, afim dc
apurar-se qual o campeão da entidade.
Assim sendo, amanhã, ás 5 lioras da tarde,
haverá nma reunião na mesma Liga, du-
rante a qual será feito o sorteio entre o
Vasco da Gama; o ""omsuceesso e o Enge-
nho de Dentro para estabclceer-se a ordem
dos jogos. Por esse systema, o vencedor
do primeiro jogo, entrf, os clubs sorteado»
com os números 1 c 2, disputará com o
numero 3 e o triumphailor desse segundo
jogo será o campeão da entidade.

AYMOIVE' K. C: x S. C. PÀRAGUAY -
Realisou-se domingo ultimo, na bella pra
ça dc sports do Aymoré, o esperado enCon
tro eiitrc as valorosas equipes acima, sa
indo vencedor nos dois teams por 3 x 1 c
2 x 1, respectivamente, o forte conjunto de
Aluizio.

O tcani representativo do Aymoré, que
saiu vencedor^ apresentou-se da segtiin-
te .fôrma: Cabral, Aloizio, Henrique, Lessa
Varella, Rubens, Ultramar, Leaus, Silvmo,
Primo c Borges.

DIGNO Dl* REGISTO -- Este fmal do
campeonato iln Liga Metropolitana tem oi
fereeido faetos itileiiessarítissimos. Um
delles ,': o que honlem oceorreti eom p Eve-
rest. Este club marcou, então, dois pontos
pela desistência de jogo <lo Olaria e perdeu
dois pela derrota que soffreu do Modesto
Pensámos que dois jogos ou, melhor, duas
esciil.içôes de um club para o mesmo dia
não é regulamentar na Liga Melropotitor-a.

JOGOS QUE FALTAM — São estes os jo-
gos que faltam dos campeonatos da Amca
e. dà Liga Metropolitana:

.Amea: America x Bangú (2* half-tiine).
Liga .Metropolitana: Carioca x Villa Isa-

bcl (serie A), Progresso % S. Paulo e Rio
(serie. 13), .Modesto x Engenho de Dentro
(serie C).

XO UnÜGUÁY
COXTINUW A DISPUTA DO C.UIPEONA-

TO SUL-AMERICANO DE FOOTHALL —
OS URUGUAYOS VENCERAM OS 1'AKA-
GUAYOS POR 3 GOALS CONTRA I —

MONTEVIDÉO, 2fl (A.A.) — O "match"
entre paragtiayos c iiruguayos attraiu uma
concorrência cinco vezes superior á quu se
registou, hontein, por oecasião da partida
jogada entre os argentinos e os chilenos,
em continuação do Camponato Sul-Ameri-
cano de Football,

Vinte mil pessoas encheram as arcliiban-
cailas, tribunas e demais dependências re-
scrvtidas á assisteneia, uotatulo-se grande

interesse e entluisinsmo.
O primeiro Icain a entrar em cnmpo foi

o paraguayo, cuja apparição foi, como dis-
scinos em telegramnin anterior, saudada
pela assistência, entrando logo em seguida
os uruguayos, cgualmeiitc aeclamados pela
multidão.

Os teams tiprcsentaram-se organisndos
desta maneira: Piiraguayos — Dcnis; Du-
rand e Sirveul; .Miranda, Solieh e Beuites;

«a—S-M**—-*»'

Captlevllla, Mulliii. Urlilola * Proles, t'rn*
guayoi — MiuumIIi Naim.I -> Arlipei Al.tt*
manray * Qlücrra* Cnllmirraii, Mímuiiv,
1'elmne, <.-. c lliim.inn.

Tlrailn n lorle, n jo'mia inlrlal coulnt doi
pnraxunyoi, ii,1u Imvenilo, porifm, nem sul
mt i.-ni,, ,i favor nu contra.

As prlmolrni Ji»„»diis foram favornveli
aos Mftlfliayoii que •>.• titilis.ii.iiii ftr.pieti'
les veiíl ilo Wliniil \ inli'iit.1 de IVii-ui.. Man
,t •.,!.• ui.iiioii-.,. para os paruüutiyos que,
paisníiilo d.i ilefeiu nn nlnque, inairuram o
i'i'iiii'ii.. pnnlu |. ••• lulrrnieilio ile lllvas.
quoi rocehentlo um , .»..•• de Mollnn. shonluii
contra ¦> gnal ...l.. .„,í.. o vasou-o, apn*
iilianilo dt- itirprcin o ,;...*.t kcepor uruguityo
Mnxxuli. Um l.iiu decorrida 2t) minuto»,

Dr novo a boln no campo, lomnram-na
o% pnrnguiiym, que coutiiiuaraiit o ala-
que. Paliando nuutra mlnuloi v- •< a "'"•
iititiacAo dn primeiro tempo, Solieh com*
i. .ii um fuiil e Petrone desferiu um liro
I'-•¦" ''¦•"»**¦¦ .'¦ kea p.'»'.i Q 'tm 'tf-.fi.

CANHENHO FUKLSRE
MWgAg

lli/niii*is nin*nl,,',;
D. Mnil,) ünilHfl ||. ,;¦ niit.,, (U fl iitiiArlliur i.(tii.l.ii, Ai o 1:2, „,, inJ,y ,\, s,lcraiiipiitni l), i„nMili,i ,lc si-,,.,.!,,, iv,,,..ri">. .vi .. nu oürejii .,. Sanln ignnclo, A nns. (.Ii-itiiiiu.! coronel Alhecin i|, ii„.,, ,••¦I I.i ll. J,arnii.|| Itainl.i Hom-UI. Al H'|I). .ntiivnllna da lloeh. Mello llll.flm, ,,».', I _. u;i iimlrl/ dn Candelária 1 capitão

çiiiiiMiln ,\f Niemryer. Ah t» 1 3. na egreJade N. s. «Io Pariu, D.' Iiaurn íía siivi Va"e menlo. A, ti; n. Carmalimli Rugenla daMlvn Monlj, ns 10 na, un .Kr..j., (|,. SAoPranelieo do Paulai Ur, Ilercllln I.u>. A- o,na eareJn ,i„ Convento de Santo Antonloi¦'"¦ 01.1-s lavnrcs. Ai IO; ll. Atlhollo M.i-
l|'_l

1 :-;**.*••

•'<)¦•htiild jiliteireourT'(nalinfia), ... ini. l.inlii., |.«,w)i ,|., i„,im-,.i. Ai g, nn ,.---.Jn do i.íiiin..; o. i.uixa Moienralll, Ao ln ia,
?.. !"-Mífr,a-B.:,,?"!,Ann.-! "• I aurfitllnt ilaRocia Mello lllhclro, ;,', o \'i: maestro \l-fiiiin Uhrotnn, i<\ 0, nu malrl» d» .*•,„•-,.tii.Mit.i; Santlnfio S-.lé. As 0, u.i imitrl»Curalo dc Snnia Cru„.

o»

Nilo com vloloncln, fui direito an goul, sem
que Donli pudenio evitar quo os uruguayus
inarcaiieiii o ponlo.

Voltando a b..l.i nn campo, o quando fal*
luva lamente um inimito, tVa, recebendo
um centro de Romano, -hootii, tuas com
pouca forca, de modo que Denls rebateu o
pelota com o Joelho. Pareceu, entretanto,
que a bola hnvla penetrado nn gn.il. Nesse
momento, porém, vlu-10 que Oca ie pre-
clpltava sobre Denls, o goul-liccper paro-
Riuiyo, que cala desmaiando.

O juiz I,um!lon o |ionto dado como feilo,
embora contra a sun decliflo proicslasscm os
jogadores, Terminou assim, o primeiro tem*
po com a seguinte contagem:

Pnraguaym, 1. Uruguayos, 1.
No Intervallo, Denls, transportado para

uma das salas do Club, voltou a si, restai,,••
lecldo dn pancada que recebera no choquei
com Ccn.

O segundo tempo foi Iniciado com sueces-
si vos ataques dos uruguayos, que marcaram,
aos oito minutos de jogo, o segundo ponto,
por inte, mediu dc Romano, que se aprovei- ftou habilmente (|e um passe dc Petrone, cm I
frente .10 posto de Denls. i

Os puraguayos, longe de desanimar, redo* |brurain de energia c deram vários ataques;
contra o adversário. A pelota, porém, foi lo-;
ntaila pelos tirugiinyns, quc a mantiveram
até que Cen, do moto dn cnmpo avançou com |
ella e, illiidindo ns adversários, marcou o
terceiro ponlo sob os applausos dos assis-.
lentes. 1

Antes de terminar a partida, houve um ac-
riilcntv, havendo Xingnnn recebido na .abe-
ra um pnnln-pé de Molina.

O jogo terminou, com grandes acclamo-
ções nos footballcrs uruguayos, com este rc*
sullado:

tmUGUAVOS — 3 GOALS.
PARAGUAYOS — 1 GOAL.
— Acttiaram com o juiz. o Sr. Parmdy,

rhilcno; c o "llnc-men", Fantas c Cariola,
tambetn ehilenos.

Box
JACK COnnETT. VENCEU C.ECl GA-

I.IIARDO. NO 5* ROUND — Ilcalisoit-sc,
anle-hontcm, no Centro A. Sampaio, o cs-,
perado encontro pugilistieo entre .lack Cor- |
hclt e o italiano Ceei Galhardo. Foi unia das :
melhores lutas que temos assis!ido ultima-;
mente. Tanto o boxeur Galhardo como Cor-;
hclt, estavam cm optimas condições dc trei-;
110, o que fez com quc deixasse uma boa im- ;
pressão aos que assistiram n esse match. :
Após o soar do goug os dous adversários
investiram furiosamente, sendo esle round
considerado empatado. Os demais romuls fn-
ram dc Corbett. que dominou completanicn-
te o boxeur italiano, pondo-o a luioiick-da*-1
no 5° round, com mn formidável cross. Ao
terminar este round o pugilista Galhardo
desistiu de proseguir a luta, allegantlo estar i
machucado. A assistência ovacionou tanto o 

'
vencedor glorioso como o vencido. Houve!
vários desafios tanto ao vencedor como ao !
vencido. As preliminares deram o seguinte
resultado: Licinio Leite x Guaracy Marinho. ,
Venceu o primeiro no 1" round, coiiqiiistan-
do, assim, o titulo dc campeão dc peso-
gallo do C. A. S. Hcnry Fort foi posto a ]k. o. no l" round por .losé Costa. Ri-
cardo Santos x Paulino Faria. Venceu o pri-
meiro por w. o. Manoel Corrêa x José
Lima. Essa lutn quc foi bastante renhida,
teve como vencedor o pugilista Correu, no
2" round por desistência dc Lima.

Pelota
SPORT CLUB LA* DE CASA — Ernocio-

uatile foi o encontro rcalisado hontein na
cancha do club do Sampaio, que oi traiu
Aquelle frontão uma assisteneia regular ávl-
da dc presenciar o desenrolar da seiisaclo-
nal peleja, que eom grande antecedência vi-
nha sendo nnnunciaila. A' I bora da tarde,
liavam entrado na cancha os quatro pelota-
rios: Munheca, Turquinho, Bem-te-vi e Ti*
tumnz. Tirada a sorte para decidir á prima-
zia do "saque" os quatro campeões se de-1
fròntaram para dar inicio á peleja. Vin-sc, .
desde logo, o grandioso do combale quo ali jse ia travar. A primeira phase do jogo foi i
toda favorável a Munheca que, valcudo-so da jindecisão dos seus adversários, conseguiu ,
rápida e regular vantagem, emquanlo os pe-
lotarios TiItimas c Bem-te-vi nada produ-1
ziani. Turquinho agia com calma c maestria, |e, depois de uma brilhante virada, conseguiu
o almejado titulo dc campeão de 1921, da
terceira turma, ilo Sport Club lii de Caía.
cabendo a Munheca a segunda collocáção.¦ mam < ••

.m-Eitno--
Poram icpiiltndoi, honlem:
No cenillçrlp do S. Pranelieo .\,.nlfr —

¦ '.Vi' «.V1'1 .'^,r.l!i,• ''"•• ¦•¦"'"^ Velho I07iPerda-Mjdraejil, íloinltal do N. S, da» íiÁ-res: hljíi, filha de Pranelieo de Abreu, rua
jaiirIndo llaboll,. flOi Hdnn GoiimI™",losnliai s. Sebníllão; Manoel, filho Jo An-i.inl-i ponicca, run UgreJInlin 20: Mm, filhaila Álvaro Parreira, ma s. ChrlsIovAo 3injVVOlino Jcrrcirn Velloio, Sanln Comi Mn-'üi'. '/li (;í\n\u) MagitlhSes. tun da Alegri-.

i.? ih ciSl* °VÜ0'! Klvl>"n do Souza Mass.,,Avenida üS d« Setembro 227: Adelaide dáGloria, praça liarão de Drummond 2; The.-«tora MarqiiM. rua José Vcrilllmo .11; Wnl"ler. filho dc Virgílio Manoel Arsenlo, nm.Souzallarros .M; [.«ura vieira de Sou-a,santa Çami-Alberto Augusto Concolla, San-a l.asaj Heloísa Neves dc «lastro, rtut '.1.1-
lio ll,, caia li; Jorjfo I-erelrn Santos, Uns-pilai S. Sebastião; Rcnlgno da Silvn Cam*pos. Hospilnl da Marinha; Colina de Sniizn.rua I). Joaquina IS, casa 2; Claudlno Fer»natidcs. Santa Caiu,

Nu cemitério dc S. João flaplistn — JnsATeixeira dn Rosa, ma Lopes Quintas «ISMaria Cândida dc Carvalho Freitas, ruaDias da Cruz 211(1; Pcllcldndè Manhf.es liar-reto Hospital Nacional dc Alienados; Ali-guslo Marques Hronzo. Hospilnl da Bcncll-
çenelii Portugueza j Yvònnc CdòsampnrailnPB), (.asa «Ins Expostos; Wnnda, filha <!sAntônio .loa,|uiin Pedroso, rua Visconde ileCarvalho 39; Pranciscn Eugenia dn Silva,santa (.asa; Antônio Augusto, necrotorio ilu
policia.

No cemitério ilo Carmo — Arlsleii Tei-xeirn Pinto, rua Jnrkoy-Club .'lãO.No. cemitério de S. Francisco ile Paula —
Amélia Magalhães 'Peixeiro, ma Viscondedc Santa Cruz 20.

No cemitério da Consolação dc S. Ponlo—Cato Goulart Penteado; saído do necrotérioda policia para a estação Central da E. F.C- do llrasil.
— Fornm sepultados hoje t
No cemitério dc S. João llaptista — _it-da, filha dc Mario José de Freitas, rua Al-varo Ramos 4.">, casa 21; Engraciade Mat-tos Saraiva, rua Rainha Elisabéth 150. Co-

pãcnbonn; Yvònnc, filha dc Collctc Araujo,rua do Rlachuelo 154.
No cemitério de S. Francisco Xavier —

.leronymo Alves dc Sá. rna Caminho daFreguezia de Inhaúma fi.",_: \rniando, filhodc Mario Rodrigues da Silva, Uocca do Mat-lo s|n.
Foram sepultados, hoje;
No cemitério de S. Francisco Xavier —•Mario Montciicgro, nvonTdo Francisco lli-calho n. 371; Antônio Fonseca Monteiro;rua Arãcy n. (13; Alborlo, .filho de AntônioPereira da Silva, rua S. Leopoldo n. 137,casa XII; Clara Maria, filha dc Francisco

rranco, Hospital Hahnemànninno; EmiliaJesus de Carvalho Azevedo, villa S. Lnzárotr. 73; João ,le Carvalho, rua I). Campos(i.i Paz n. 101; Isaura Marques, má Go-
neral Canabarro n. 41; Ccsario José Cáldci-
ra, necrotério do Instituto Medico Legal;Oscar Alves de Oliveira, idem; Ailahil, f;-
llio dc Juvenal Rrandão, rua Carlos dc Vns-
conccllos ii. 125. casa VI; Juvenal Corré.i
da Silva, Hospital ile S. Francisco do i.ssis.

No cemitério dc S. João Rnpti.sta —
Libcralo Rangel, rua Dias Ferreira sjn.íJoão Geraldo dos Reis. Hospital de S. Se-
basliio; João, filho de Antônio Müitão,
avenida Rainha Elisnbclh n. 173; Rosolia,
filah dò José Rodrigues de Miranda, ave-
nida 12 dc Maio n. !í; Marino, filho de Al-
varo Máximo do Souza, rua do.s Arcos t:„-
mero 14; Viccticin Rosa. Chncarinhá n. ü;
Guilhertninn, íilha <íe. ilaul Nogueira, ave-
nida Guines Freira ti. 75, casn XXVIII:
Enedina, filha do Manoel Pinlo Ferreira,
avenida 12 ile Maio n. II); Carlos Gotíça1.-
ves da Forpieca, rna Pereira da Silv; n. ISO;
José de Souza, rún lluuiáytá n. '2,,'j.

N'o cemilerlo ilo Carmo — Artliur
da Cunha Rrandão, Hospital do Calmo

Será inhumada, amanhã:
No cemitério de S. Francisco Xavier --

Gcnovc.a Miranda, cujo feretro sair,',. As t
horas da tarde, dn travessa Navarro n. ¦!!).
~**'*-~-"~—--—' T——¦"IÇflt'- *¦¦¦¦¦-,. .

Prisão do venlre? Ex;ierimenlo as novas
DltAGEAS LAXAT1VAS l-LI.l.OWS. Peça

1 Vidro ÍS — 11.1)1. Rliider — Caixa Correio¦.'OU — !!,*<,

Botafogo
o. irâjFn. \\\

Viüitle-se, -mimihíi, em leilão, esle
soberbo e magnifico palacete, de es-
merado acnbamento, j>ara familia dc
fino tratamento, com todo o coníor-
to c luxo moderno, Será vendido ás
5 horas, pelo leiloeiro JÚLIO.

•*K»Í
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0 PROCESSO KAS AC3Ô-.S DE

oCoino fleou constituído
gabinete esypcio

CAIRO, 28 (liavasi _- Foram feitas as se-
guintes alterações no gabinete: Alimeil Ma-
her substituo na pasta (ia Instrucção Piibii-
ca Mohomed Sairl, <|,ic continua na da Jus-
tiça; Falhallah llaraltat passa ila Agrieultu-
ra para o Interior o 'fewfik Nessim, ox-mi-
nistro do Interior, fica somente nas Finanças.

Para a pasta dn Agricultura consta qucvae o presidento da Câmara, Ahmed Maz-
loiitll. j

 ¦ _>._. i , 

EM TODAS AS LIVRARIAS
A JORNADA REVISIONISTA

os rumos, as iiléas, o ambiento.
(ESTUDO CRITICO DA CONSTITUIÇÃO)
Pelo Dr. Castro Nunen Obra premiada

.--¦ja-.v.iwii'--__i.in^"''»-. -o.-t%u*»iiL*ú,,-__*ai-.4__i--.i'__._*_,_* ,'
mam-0 povo de Victoria espera __

feiras livres
VICTORIA, 27 (A. A.) — Espera-se qucsejam inauguradas nesta capital, em no-

vembro próximo, ns feiras livres. A dlvul-
gação desta noticia causou muita satisfação
no povo.

mam-
Prof. Godoy Tavares £"?& It
botos o, por seus processos, estômago e in-
lesliiios. Av. Itio Rranco, 137 (Odcon), 3
,',s á, menos quintas. Vol. Palria ("(!. Sul 317(1

UM RETRATO DE SUA SANTIDADE
PINTADO POR PALANTI

ROMA. 2i> (IT. P.) — O pintor argentino-
italiano Palanti terminou nm retrato dc ta-
maiiho natural de Sua Santidade o Papa
Pio XI que durante nma semana posou uma
hora por dia.,.

Os sublocaíarios, agora, vão
tanibem receber "co!itra-*?é"
A Liga dos Inquilinos e Consumidores

enviou ao procurador geral do Districto .o-
deral o seguinte lolcgramirui:"Exmo. Sr. iDr; André de lr.iria Pereira.
I.M.M, procurador geral rio Distiet.õ Federal— A Liga <ii-.;; Inquilinos e Consumidores
pede vci.iin par,, enm.ihur..icnr „ X, Lx. que,om sessão quinueniil da conselho delibe-
rntivo, realisada nr. dia _.', do corrente, foi
iinanimcmehtc ap]x'ovadti constasse em
acta uni voto ,ie louvor a V. IC:;. pela mil-
íieirn enérgica por que agiu, altoiideiuio a
um offieio que por ,»•; ihe foi dirigido, sir
linciile á situação tios sublncatãrfòs desta
capital. Já agora, eomo cóhscquchciu beno-
fica da detcrmliuiçãó faila, os S.s. >,fío-
ciaes do justiça não mais s* esquccci'A'0 (ia
dar scioncia, por inflo de "onntrii-fc", uu*)
sub-loentarios, das noções de despejo movi-
ilas contra os locatários¦. 1C por isso V. iò*;.
digno ilo mnis franco applauso; e esta Liga
tomou a si o encargo ,le Coadjuval-o )) i
acção morálisiiflora de q„e „ n-ossn justiça
necessita, ihns que, felizmente, lhe esta
sendo agora imprimida. Respeitosas sau,!».-
ções — (A.) Custodio Pedroso Guimarães,
presidetito."lira vcodiideiritmónle desagradável a si-
tuação nos sitbloãilarios —- a p;;-;ind- maio-
ria da população carioca —- quando, iiu>-
piiiadaiiienle, se vi:,:., postos uo olho da
nm. ignorando as razões fia desgraça quo,
ar.sini dá cliofe. os nltlngia. Decorria' isso
do facto dos Srs. óffiujiics (lo ju.llçu,
quaroilo cru prciposta nina ,i.:.-;i','.. i!» despõ-..
jo contra o Ioenluri . do prédio, inliinareni
stlmenlc a esle ultimo, qua ,l'l,'*.,;,i ., "con-
tra-fe" e, ás vezes por interesse, não pnr-ticipáva nos seuj sub-iiiquilinos a maioria
nolla contida.

Com o fim do forçar o cumprimento dos
dispositivos iegacs, a Liga dos Inquilinos
e Consumidores dirigiu um appelio ao
Kxmo. Sr. Dr. André de Faria Pereira,
procurador geral do Districto Federal, e
este, t0mando-o em consideração, resolveu
que entregasse também "eonlra-f." aos
sub-loealarios, sendo essa medida cie gran-
de alcance par., os que so encontram ua-
qtlella situação.

-> ¦¦Xfr--»'"MUIi-Sííü
Apesar dc tudo ainda é a nossa easa qau

vende mais barato. O maior sortimento, os
mais variado- padrõesn - LARGO DA CARIOCA - S

Sou.a Caplisia & tít

____.f*à
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AGITASSE es TIDOS A
¦GUTEItâA A Mi

PAMA ELEITORAL
Os communistas ameaça-

dos de perder ecm ca-
doiras no parlamento

Estranha-se que Mac Do-
iimIiI niio icnlia Oito rc-

fcrcncias á caria vio-
Icula altrlbuhln a

Zlnovicir
. LONIJlUíSi sn (U. |»,) .. Os círculosbem jnrormndoi acredllnin ijur a publica-•jairila caria do /'Inovloff. presidenta da Ter-

çelr.1 Internacional de Moscou, aconselhou*
do os cniiiiiiiinlsliis iuglezes a recorrer á¦/lolencla, custará aos trabalhistas dc cln-
eeenta a cem cadeiras no Parlamento.

Os conservadores mostram-se confiantes
em que o inelilrnto traga para as suas
chspss milhares de votos, predizem a vicio*
ris com grande ni.iinrin na < .umnra dosCommuns,

Lord Curson prnniineiou nm discurso ds
piopagan.la eleitoral, em que disse que o
soviet é "o mais cruel r o peor governo que
Jamais dominou o destino dr iima nação.
A carta dc Zinovieff i i» documento mnis
dilestavel • cotidrinnavrl que já se iuipri*
inln, desde que sc inventou a imprensa".

LONDRES, 26 fllnvns) -- l*mn nota da
Agencia neiiter, distribuída á Imprensa, in-
forma que na mensagem .pie o commisin-
rio rnsso Zinovieff dirigiu ao Congresso
dos "Trnde-Unions" Rrltnnnicos, declara
que a carta datada dr Ifi dc setembro e que
lhe é attrihuiila uno passa dt uma grns-
seira falsificação - de umn evidente mano-
bra eleitoral.

Ziuovieff propor que o "Trade-fnioiu"
mando um delegado i llussia syndicsr da
autnenticiilado dc tal dòcumcrito.

LONDRES; 2l> (llavas) —- Os jornaes
mostram-se um lanln snrprehenilldos com o
facto do primeiro minislro Mac Donnld nni
ler feilo nns srus últimos discursos eleito*
raes a menor a Ilusão ., caria atlribuiila an"leader" holcllévistq Zinovieff, qur, na opi-
nino geral da imprensa, vem destruir Lulas
as possibilidades da emissão do projectadõ
empréstimo cm favor dn ftussia.

25748 20 CONTOS
da Loteria Federal, extraida ante-

hontem, vendido no

Ui*. LOQÂR PARA JAOINTO BE-
navbnte m mmmn

U LETRAS
- * mm m mr t

0 dramaturgo hespnnlio! deve
preencher íi vaga deixada por

Analolc France
Ao Sr. Medeiros o Albuquerque, i-¦ --- ¦ .i.-n* --

da .vii.leiniii di» Loira», o nosso confrade
Marquei Pinheiro onvlon, hoje, a sógiiliito
ciiilii:"Mestre, Affcclunso saiulnr. Nos nrclitvoN
dn .Academia do Letras, naquella cadernni.iiilr se cll.ini us retalhos dos jornaes queillxciu rropelln a essu liulltlllç/lo, deve hu*ver, nas paginas que fe relerem nus mexeide Janeira r fevereiro, multa COIIia reliitlvii
a Jaclnln Denavenle,

Iln, nor exemplo, a carta aberta que dirigio Coelho Ni-tti». Afraiii.i Pclxolo, Alcides
Maya u Amadeu Amaral.

Nesta carta, mostrei, em traços tardos,
quem ¦'• o -f.i-ssl.tl Jacinto llcnnvcnto o nelln
pcli. pnra .. grande drainaturgo licipanlioli
mu logar do ¦.(..•Io correspondente da Acn-
di min.

liu, tambem, nos archlvos dn Academia a
acta dc ,'U tle janeiro, onde Coelho Nel Io
iiprrsenlnii o noinn de Ilcnnvcnte pnra a va-
ga tle Tlipophilo Rraga.

Hoje. ha nn Academia um claro deixado
pela morlc do genial Anatole France...

Haverá algum nome capar, dc competir
com a mentalidade genial de Bcnnveiile parasubstituir a figura do liinnortnl escriplor
francês '.'

<Jue .. mestre desculpe essn itnpertinenria
í o qne de coração pede o seu devotadoíiiiiiku — Marquei Pinheiro."
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POR AMOR PRÓPRIO!
NACIONAL

O México suspendei* kciih
consulados na In-

Klutot-i-ii
-MliXICO, llil il'. IM o Mliiinerlii dn

Exterior confirmou tstn m.ii.. H ott]..,n ,i,,
presidente .lu llejmbllca, general òbrcgoii,luniuhiiidii • ¦.. ,,,.m. ,*¦ os consulados iiicxini*nm mi Inglaterra', som nffecliir, poròin, oi

w mmimmmnspuiues
'^as^rfr*^*!* mm * mt

soras adjuntas
-**•>¦« m m* •

Uma providencia, Sr. direclor
de Inslruc-ção

Mii-si cm iicrãii. ili* griiyng pcln ••*••«•
mliiliriiiiiiii.i «Io geiioral

1'otygiiiirn
M.\NIU.'ASSrW.Miiias). '.'7 (Serviço espe

d eiisliio niiiiiiclniil om .'cil.is /i.nii», lli*
raes. iln lllslrlelo reilonil rosonlti-fu de Jn*
Mnis quo multai veiu seriam (apuradas io
n riicalliaçilo, por parlo dos 

"foiponsnvolii

fiis*>i. mnis Inlcnslvn, ovltninlo, multai ve*
t -, o descaso pela lllllrucçilo prlmnrla «'
,u lindaria inlnlslrndn iiolas i.i.•!»•-.-».in-i e
adjuntas, ..ml.* ha, nllãs, nu .'lasse, ex

domínios u as coionini
l.xpllcoiiilo a sun iillltudc, o chofe do

governo iiciii.oii om entrevista nuc os>.i ,,.,,,medida Meu exigida nela amor próprio dn ''•¦¦ "" " NPnlí) Pelo Dr. I.ul*c Hárreta cepcoos que nnn merocom. uo colo, o iimii
naçiiii limi.iibiiii.i com us lermos anihlgiioi ''¦-' Mcneies foi innndiida celebrar, .«im, umu . hiofronslvo eommenliirlo
dns relações qm» iiianlliilin com n dià llre* i"'*'" •"" ncçío ila tii-nens polo rostuliclecl. 

' Nflo eslão, Infollsmonto, neste numero as
liiniia ikiIcs iilllinos quatro nnnos, incnlnijp general Pol.vgiiurn, do quem nquel-

(1 governo mexicano tinha o dei er de de*!'0 çavulhelro è amigo parllciilar. An aclo
fInli' a illunçflo,

O OIIB E* DIOA-SE:

GO
NEÜ?

AS

JCAS

VAL
B'O MELHOR Pó DE ARROZ

JTtVi-,'* Sim

3E=» JS XX. 3F* XJTIMC ^%. n T ^V S
Anles de comprar, veja os preços da casa
Orlando RangeI-83, Assembiéa, 8õ

Lm premiu de ÇOOjWa quem descobrir.

Rotísserie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS•H -• LAKÜO S. FRANCISCO — 44¦si

Preparando at bates da organf-
sação do Club Brasileiro,

em Montevidéo

.iiipaivc.iiiiii inmimems pessoas do dlsiln-
.jc-iiii n.i nosui sociedade, iin cujo selo o

j referido militar conla iiiullos ndmiradnrcs,
!» 1'iii'jin riiiiHiiliir nu Amn/.oiui» pro*rum o govermulur milliar, trti-

tuiiilo il«t ii***.ihii|i|,ih dr or*
fllllll l'1'OIIOIUÍl'll

MANAOS. '.'« (A. A.) . O corpo consii-
lar nesla capital, lendo il sim frenle os cou-
miIcs dc Portugal, da Colômbia, Porrt e'
Vuierlca do N'nrle, visitou o coronel llny-'iminilo Barbosa, governador inilllur do Es-'lado, com quem manlcve longa puleslra so-' l.iv assumptos dc ordciii cçòiinfnlen, u cmn

o propósito de Incontlvar o interciiniblo do]i produetos entre o llnisil c us rispeclivos
, palies que representam,
j Nossa entrevista ;'nloii-se detalhadamente• sobro a publicidade, nu órgão offieial do
| governo, de estatísticas tendentes n cscíiíre-
cer convcnlcntcmonte o publico; da elòmeií-

[Io immigralorio; cooperava.i das nações inte-
reisados o actuaçilo dos seus respectivos •;,.-
vernos.

ção na Europa
* mm m «r .

Interessantes resultados ds um
inquérito em 17 prazer

Um ccnlro dc informações sobre
questões sociaes

Cotnmiinicndò Internacional do i •*'!<»,
dc (iciicliin. du lírio II.

A lloinirllçílo liilciiuicioiiiil do Tralislln
acabo do publicar um relatório fl.es p*-,*.
hlemci du logcnicnt en Rnrope dcpuli U
guerra, lliiicmi Inlernnllomd du Travai), Os.
neve, 10^1") em i|i!P estuda us problema* ^
liiihliaçiiu ipio siirglrnni, depois d» giu'ns,
um I" países europeus o ilckcrtve as müu
il.is qtiu f.iiiiui lomiulnH para encarar i.-..i
pi,,bl. mal.

d trabalho cm queMãn começ.1 per n**
golpe de vlslu da conjunio iiulicnuiiu .1

sur de constar offleinlmeiilo que nn rorc-l iiríiialpnos caraclcrisllcns da iltuaçií.i , ,
lida csc.la funccloiiam lacs e quaes nd- jciuloiicins «pio se ninnireilaram. K.*,i ,*(.
Iiintiis. A dlreclorn, por negligencia, ou npr im.síçíío 6 acompaulwíün de um esludn iiul,

| bondade, o da incima fôrma, o respectivoI jioriuottòrlsadu iclniI-..» .. cada um ilo» ?
Inspector escolar, tím conhecimento tlossai|in(/os europeus consliicradoi, I.-m ,.,;.

, lircgiilnrldiido c aguardam puni o "diu de i-,.,¦, eitudos ministram Informações si li ,
aihiiiihJ". im esperança dr t|nc as adjuntas|fnllsi de. lialiilacr.es. o prolccçiio dos Wi,,ralios;is compareçam J escola. Pnssum-hc| rj03 0 0 cncuifijnnieulo A coiülrucvão. O .

: dias e dias o «s .•iliiinnoi vivem as mos- |.,(orln tambem d.i a conhecer, para e.<\í\' t',lív . „ . te. pnlscs, ns medidas que fuiam tninaibt bj"
Pura quem sppellar? Parn o director ge-- rc^ulatiiciilnl* .1 llllllsaçiío das habltaeiíês 1ral do instrucção. certamente. B í o que ejloi q„un(|0 possível, oslntisticai que com*, raiemos, para.nllendcr a um grande nu- provnin os resultados du oppllcaçâo deiI iiieru dc prejudicados. j legislação.' _. _ TT-_. r,T/^*r\ nArtmni • A" flueslíes piirameute Icclmlcas c «ulr.t

QUER FICAR FORTE? «{«yv«» ¦•*.>, i»'I)anlimo, ao movlm

adjuntas quo regem ns nulas da cscoln s'
lundu em Cafundó, cm JacarôpagiiiS, cujos

In in nos na mal...-In ronmvem, cm geral,
: ,.liis nn dlfficuldiidos, do modo a que nfio

vejam obrigados a nfio freqüentar o cnr»
ii, Acontece, porém, quo "*• ninamos iln-,

qnclln eicnlii; I.i chegando, passa 111 o dln
Inteiro sem ler quem lhes ensino, ilovldd
. '-eliislviimenle ú ausência (le adjuntas, npr-1

MONTEVIDÉO, 27 (A. A.) - Reoliiou-^VW^P 
¦mPa>'««,*»e «oi» a nulori

sc no Club Brasileiro « segunda reunião do "a"c "° ""lervcnlor o niii.la in-"comitê" presidido pelo antigo ministro spirar-llie o rumo politicodus Relações Exteriores, Sr. Dr. ,1. A

PELOS CLUBS

CENTRO 1
R. SACHET, 4

Amanhã —100 CONTOS
"Boletim da Alfandeg?"

Está sendo distribuído o n. 19 do 38*
*»duo do "I"o!»tim da Alfandeu rio Rio dc
Janeiro, o qual tra/. informações muito
úteis aos que lim interesses com a nossa
aduana.

POMADA
RENY

Contra
SARDAS, PANNOS, £S-
PINHAS, RUGAS, CRA-

VOS c MANCHAS DA
PELLE

INFALLIVEL
¦ t»m 1

JERSEY E MEIAS
Preços da fabrica a varejo, grande varie-

dade. Largo da Carioca, 1-'-sobrado.¦ m»m —
Revista Brasileira de Turismo"
O segundo numero dn "Revista Brasileira

Ine Turismo", que acaba de apparccer, de-•monstr,*» que essa ulil publicação está vi-
ctoriosa. Contém clic os mais interessai!-*
tc*s arligos c copiosa collaboração, assim
como oplimas gravuras,

¦soe»

O CLUD Sf. DE BOMSUGClvSSO offprcceulimitem, cm sua serie, um grande baile aossócios e convidados. As dunsas estiveram
muito animadas e terminaram altas horas
da noile, tendo reinado srmpri» diirnillu afestn multa alegria c cordialidade.-rair  .

Iluero, iiiciiinhido do preparar as bases dcuma politica de mais estreita vinculaçiio 50-Iclnl, lilcrnrin e commercial do Ilrasil c do
I Urugiiay.

Nessa reunião, a quo esteve, presente o
marechal Botafogo, alto commissnrio doilrasil na conimissão mista tle limites, foi
nomeada uma coinmissão provisória, qm*.designará as sub-comililsiSes necessárias
parn organisação do progranima das sole-
miiidatlcs com que será coinmoniorado oanniversarió da proclamação dn Republica
un Brasil.——  am _

•f-ft • -é * tare»
Próximas saídas para Europa:

15 Novembro 1924
7 Janeiro. .1925

25 Fevereiro. 1925
11 Abril 1925
27 Maio 1925

ITÁLIA

O MAIS ADHERENTE
O MELHOR PO' DE ARROZ

mem
EU FIZ A IIAHBÃ 

"KSTA 
MANHÃ COM

UMA GIUETTE. E VÔO*.?
mm»

MAN AOS. 2(i (A. A.) - A liliprciisn des*Ia capilal noticia que alguns políticos de In-lluencia 110 governo passado r que sc acham
presentemente em Belím do Para. nllegnn-
do fnllu dc garantias, eslão sc preparandoj.i.r.1 regressar a esta capital cm companhia.lo inlervcnlor Dr. Alfredo Sá. uo propósitod.* dar iiriontnçtto ú política da facção a quopertencem. —*r ,

Não pense...
Adquira tom viintugciis LINDOS

MOVEIS
Le ÜSobilier

41, Rua Uruguayana
A vista pi-Jos MENORES PRE*

<.:OS e parcclladamente cuni JUROS
BANCÁRIOS;

TOME O

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO
o crnnde tônico a o melhor fortlflcinte da;
liòinocopalbln, Depositários fabricantes! Ds |
!*';iiia & Comp. 11. S. Josí, ".r>. Vidro :i;0flf).

E nns boas pliarmacias.

Parisiana1
A Água de Oolouia preferida

¦ m»m .!
A Sociedade Operaria Cur-1
vellana pede ao governo mi.;
neiro providencias contra

a carestia

Cachoeira pode fazer um em-
prestimo até 2.000 contos

PORTO ALEGRE, 26 (A. A.) — Reuniu-
sc. sob h presidência do Dr. Glycerin Al-ves. o Conselho Municipal dc 

"Cachoeira,
sendo, nessa oceasião, votada unia sutori-
snção permittindo ao intendente contraliir
um empréstimo até 2.000 contos de réis,
parar os trabalhos de conclusão das obras
de águas c esgotos.

Seguiu para Santa Crus o Sr. Francisco
Gamn, intendente daquella localidade, afim
dc assignar ali, eom o Caixa Cooperativa,
o respectivo contrato do empréstimo, cujas
condições serão ns seguintes : typo. flll:
praso, 15 annos, -juros, 8 o|o ao nnno;
amortisações, 10 por conto,- a partir do
quarto anno." . «w» 

"Revista de exportação e im=
portação"

Acab» da nos ser enviado o numero deste 
'.

mes da Revista dc exportação c Importa->'ao , que se piihlira cm Berlim. Comosempre acontece, traz a presente edição '
curioso noticiário c um sem numero dc 

'iu- '
teressantes illustrações.

PARA O CABELEO
LOÇÃO"BELLA CÔR"

cidadcs-jardlns .* A colonlsaçiio, que liiu.-tm
mua Importância especial antes da nintia
foram deixadas dr lado, porque não *; qu**.(liavam nos Iiiiii)rs do doiiilnln du inquciii*!

da Ilc|i.*iriiç,-io Inlcruacloiiul do Tnibulhoi.
O trabalho chama ninda a nllciiçáu jui

certos i';iractcrisll.\.s gornes posleeiores 1
guerra, Anles dn Kiieriit, em dlversus pa!..'v>, havia rcalinchlo faliu dc liuIiltaçOcf.
uiii*» o problema piincipn] c o objecto pri.mordia) da reforma da habitação coibi,.
liam. cm um mcliioraiiicnic qualitativo lisi
condições da habitação: supprcssão dos •-:•',,.
itrbios super-povoados, iirlianismo, cidail*--.
íardlns, colonlsaçiio, iiiollinramculo dos uivi.n
do Irnnsporlcs, etc. Depois da guena. a nr*ccssidndc (pio sc buscou superar f«,l » ,'..
coiistrucçno dc habitações paru o*- queachavam ameaçados (II- ficar .sem lar.

\ cáractcrislii*n principal rias lentui!*.,,-
quo foram feitas pnra n solução do probhfoi a intervenção crescente das iiutoriiladnecebemos do Curvello, com dais de hon- publicas. Pela primeira vez. o Eslndo in.Um. o_ telegramma scguinle: Iromcttcu-se nas rclaeõcs entro òs ptopii,""A Sociedade Operaria Cnrvcllana, confnr-| lurios o os locatários c limitou o dircií..nic.^deliberação tomada nu assembiéa hoje/sem rcslrlcçõcá que estes tinham dc fartrrealisada, tetegraphou ao governo dc Minas, contratos.

pedindo providencias em favor do povo dn- O Eslndo tambem foi levado riu cn,.ijni, torturado pcln horrível carestln da vi- paizes, a oecupar-sc dn utillsnção pelos !•¦da. l'or intermédio do vespertino A NOITE, iarios de suas habitações; por ereninló ¦'esta associação peda X Imprensa brasileira casas viislas ou iiisufficicntemente ou*..'que apoie sua acção. fa.) — Freitas Moura,! dns eram requisitadas- ãs vezes o IM-'..;"
presidenic du 6. Operaria Curvcllãiui". npnderava-se dos coiiuiiodos supérfluos ií-t'—"**""— habitações consideradas como muilo vasii,
*-»<» P JtLj% ¦ mi mm —*¦ --—- — I''''"'" nS q,le as Ol'**'Up:.v;ini.

i O relatório dcniniisirn que fui, sobreluii.,•' falia (le capitai que parálvsoii a induslrii
"•' Conslrucção, uma vez ilcsupparcc.iia* •

O rouge da mulher chic:','rr!í'll,(l:,<*''-' provenientes dn giicrra ÍVii
leiroito, o capita] Jã núo era mais aUiv.ii*í pela perspccliva de empregos rcniuiicr.*!.!...
I res. Em conseqüência das rcslrlcrócs i*.
i postas uos alugueis, estes jã *-,-,0 crítm maisufficlentcs para .*, amortlsação dos capitaiempregados e não oblinliain inlercssos izoavcis. Os capitalistas eram. pois, altra"?: dos por coUo,co«;ões mais rendosas, sendo nniciso combater essn tcmlcncia. Dahi

i tervençãò dò Eslndo quo teve

Rosiderma"

AMERICA
AV. RIO BRANCO, 4

Prof. Austregesiío 7
A*s 3 horas. Telep. C

Consultório : Rua
de Setembro, 211,

1985.

JERSEY de seda cm todas as cores.
E lindos padrões cm
ECHARPES c Jcrsey

BATTICK
R. Gonçalves Dias 13 — 1». Tel. C. .19117.. m»m ..

PRODUGÇ0ES MUSIGAES
"A um pyjama" é o titulo do excellcntc

íox-trot que a conhecida casa dc pianos e
musica Viuva Guerreiro acaba de editar.;E' da autoria do Sr. Lucas de Lacerda
Pilho.

» «.«a*» ¦ .

dircctnincntt; da faliriea no frègücz só

DAWS FRÉBES
Av. Rio Branco, 114-1°. Tel. C. 1902

mmmmm^mim»mmwaBmtmwmimm^mvamimiiiimu,m.waÊÊmm

FOLHETIM D'«A NOITE» (71) 
"

> mmm >
Pvííwfipa tratamento garàn* •yUrnled» especifico *"YOL, 

a..
P. —- Manoel Duarte, Gónç. Dias, 84, en
Irada Rosário. .')", 5" c sabbados.» mmm ,„.

tido com o
appr. pcln S.

Precisa de dinheiro ?
A Tinluraria Alliaiiça dá cm dinheiro, nn

neto dn entrega da roupa, o valor dn mesma11. Visconde Rio Dràiico, 38. Tel. 5551 C.

•Boletim da União Pan=Ame^
ncana

Sob

RAIOS X E ÜLTRA.-VIOLETASTratamento moderno e indolor dos ceze.

<".,U!11.? f*01"*1 "A 1'revisão social nacoiu_in.unl.dado , traz o numero dc novembrovindouro rio "Boletim ria Unãiò Pan-Amc-
-¦¦ - ¦ "cana o importante smnmario soeüínta :mas, ulceras, furunculos e doenças da pelle. I ¦ Introdueção — O Scenario llistoíico —Photographias (raios X) em domicilio. Dr. Da-1 Administração Urbana e Financis —. !,,miisccno do Carvalho. S. José 39. T. C. 5282. duslria — Saúde — Habitação — A Fseòlã**""¦"' ^mm^^^^^m*m^~wmmm—m*mm*—mmmmMWm^mm—* Of.yvi.B...^.'*:.- 1 »**. ... '' **

(í0 Social"
Foi distribuído, hontem, o n. 382, do 8"

anno, de "O Social", que contém as suas
habiliiaes secções, artigos dc collahoTaçflo
e boas plioloíraphias.¦ mwm 

fiei iTfiil
AMANHA I

I 30:000$000 E
Inteiro 25-100 — Terço 800 réis 1

SEXTA-FEIRA 1I 25:000$000 §
Inteiro l$C0O — Meio 800 réis 1

VE.VDE-SE EM TODA PARTE I
Inteiro l$C0O — Meio 800 réis
VEXDE-SE EM TODA PARTE'&£ZEmmBmim*»w&B&vmiam&s!mmmmV

Henry 0' Higgins, presidente da
Alta Corte de Justiça da Aus=

tralia, em visita ao nosso
continente

MONTEVIDÉO, 215 (A. A.) - Partiu pa-ia Buenos Aires Mr. Henry O' Higgins, pre-sidente ila Alta Corte ile Justiça da Auslra-
lia, que, durante a sua permanência nesta
capital, estudou a legislação operaria do
üruguay, com o propósito de resolver os
problemas que se relacionam com a vida
operaria naquelle pais.

O illuslrado viajante, acompanhado porfunceionarios do 
"Ministério 

das Relações
Exteriores, visitou a Repartição Nacional do
Trabalho, onde colheu muitos dados inte-
ressantes.

mmm

- Recreação — A Familia — Os Estranaei-ros dc nascimento — O Problema da Crean-ça — A Delinqüência de Adultos — Homens
múnbil!' 

~ °S VC",0S ~ O^1"''**"!»-' Com-

Digestões difficeis
Methodo hoje empregado

para as facilitar
São multas as pessoas que soffrem do es-

tomago, sendo a causa as más digestões, aci-
dez, dores, peso depois das refeições, etc. Es-
tas atteslam qno eom o uso do bicarbonato
esterizado têm colhido admiráveis resultados';
Muitos médicos têm constatado que o dito bi-
carbonato esterizado allivla o estômago, fa-
zcndti (lesapparccer a hypcracidcz que irrita
e inflammii a mueosa do estômago. F.' porisso muilo aconselliatlo, agradável e río. Nonosso paiz, deve sor procurado o bicarbonato
esterizado em vidros bem fechados especines
o não cm caixas on pacotes de haixo preço.

¦-  ¦ m»m ,_'. I

lí/O^^O UMPAMEMÍS
Vmz—tm—m^SaWms^-m-^m, ,, ,

¦ mmm ,

> mem ¦¦

] Seita-fia I
luioos

loteria do Rio Grande!
H 

Vende-se em toda parte H

¦ mem ___

a ,*:.
cinpregiílos seus próprios recursos para pôr eni |L

jvimento o mecanismo econômico n'eus'*asTflrpnra ns novas edificações. UI,ica safaAi,durável tendente a remediar a falta ò» hà-
| bilaçoes.

T,.?i,ímnlbíi0,-'? "cpnrtiçuo InternaeiouàJ do| Ii.ibalho dá In formações minuciosas cobV-
! iicnl.es aos progranimos de habitações cn-Annos paizes. A falta do casas ile aluguei
I i ed Jn 

a, ori0, ern ','.'" P™™*™ immcdia|.je.çonçlatou-se que elle não podia scr resol*
i.!'1*' emente, por meio dc providenciasiui..;enlcs, mas unicamente por h ethodos, .1?a çao lenta fundados numa coll.nborio. nclaramente, definida rios governos c de todosos que sc interessam pelo progresso social.

Um centro internacional de in-
formações relativas ás que-

stões sociaes

0 combate á broca do café

Insistem no grande erro!
ÍO GOVERNO DA POLÔNIA ENCOM.

MENDOU SUBMARINOS IGUAES
AOS DA TRANÇA

A Tleparlição Iatèraaclona] d.« Traballn¦¦ «restagrandes serviços, ho que dis rcsr ò¦ obra que lhe foi confiada polo Tratadode Versalhes e que consiste cm "ecutrali-
! e „,M,.,i'Stnl"1"' ,,U(hs as informações con-
' *nn i - ." li:t,,,lí",,,""nla-;«o internacional di
trablltó» 

S <ral)a,h''ui0,'c*: e ¦'<" regimen do
A Secretaria da Agricultura, Commercio .... )„}„', '!?, 

iUi'*iP'?*.r" ° «òrrespondenle | 
"K'ò" 

decurso de W21 , r»,.,..* -
o Obras Publicas rie S. Paulo est-i farentlo l9 JOr"*11 U- I',her e." em Chcrhoitrit, in- dou, de nl-neir*,,,','i.^ Rf,,!,,t,"n. rtspeti;
pflblicár cm folhetos o relatório da"coin- í 

n,",a.'I.l,«' •P!»» «visita do general Siliors-! ."123 pedidos dè*,J\lln Jm-'Znnv'S!"U' f
missão teehnica sobre a rocàteloi*eii« 

"e 
?;(*1,,n^ !'° 

ti:l G,,em d" í'"i"ni'>' » esse I provhila M-,nio ,I,ThC ?• ^¦e!* 1,C,'id",
instrucções para o combate a ess ^.pragí. 5J *^™lUl,r' °- B°yepno, "0,aco «-iicomnien-! le or is,,* ¦ Stffi^' 

'"TT l'°m"
, Os us. I e 3 dessa publicação, que nos I ''" 

.,!,ri,<:"ns,n'c''i'0 <]<- sub.narinos sciiiclhan- rarios, , nivcrsidi. c S,.W Cil °,f í?'*foi enviada, traz minuciosas e úteis infor- 1? !'0!1 ",,,c est;,° sem'° construídos para a picas, etc pe51"„'''"• 
¦"¦'i,,«'«»m 

Pl"lanli.i*
inações que devem ser lidas e meditarins fe' mm» Allen,a',h ,V%Mvm^ultv^niM1^''pelos que se preoeenpám eom o crave nro- '—*,'— . iiadá.Çhina (S,S I•^a!lo^mmo^>r,", ca. Grn-llretanhi . •

LUC. CHARDALL

ri uiiiii uu iiuu u
(Extraordinárias aventuras de um

gaiato de onze annos)

XIII

ESPIONAGEM

Anles de acompanhar a daiisarina na sua
expedição nocturna, devemos voltar para
junto do dous personagens collocados bem
longe um do outro, c que iam, comtudo,
operar ambos no mesmo sentido como sc
estivessem previamente de accordo, com a
differença, porém, dc que um fazia Iniba-
lhar por sua conta, emquanto que o outro
era o próprio a trabalhar.

Um desses personagens <• o príncipe russo
Tolstoi, o outro o gaiato 'Mosquito. Dei-
xnndo Malrign' depois de. lhe ter imposto
as -suas condições do modo um pouco ine-
laro que sabemos, o principe Tolstoi não
.recolhera logo para o seu palácio; dera or-
dem ao cocheiro que o levasse ú embaixada
da Rússia, e fizera-se annuucíar ao repre-
scutante do Czar. O embaixador estava au-
sente, mas o 'primeiro secretario da embai-
xada apressou-se em receber o principe.

A entrevista não foi longa. Terminada nés, quo a reconheceram sem nunca

elln, o alto funccioiiario, depois dc ter
acompanhado o príncipe até á ultima portadas salas, voltou para o seu gabinete e
mandou chamar uni agente subalterno.Neste papel que lhe entrego, disse elle,
estão éscriptos o nome e a morada de uma
mulher cujos passos o acções devem scr
seguidos e vigiados. Todas as manhãs seríl
entregue ao principe Tolstoi um relatório
detalhado dp que ella tiver feito. Não recue
ria descoberta das menores acções dessa
mulher, senão deante do impossível, e ainda
assim serei eu o juiz das inipossibilidadcs
que obslem ao serviço exigido.

Uin quarto de hora depois desta ordem,
dada na embaixada da Rússia, dous pe-
quenos limpa-chaininés paravam no passeiofronteiro ií residência de Mahtga, e estabe-leciaru-sc momentaneamente no vão de nm
largo portão meio aberto que o.s podia oe-
cultar, sendo necessário, _ ai todas as vistas,
e lhes deixava ver tudo quanto se passa-va nn rua. Ao mesnio lempo. uni homem dc
cilada madura, esníeradamenle vestido, pe-lietrou ousadamente nn pnlaccle dc Mala-
ga c iritròdiiziu-se na loja do porteiro.

Quando saiu uni dos llmp.á-chaihinés cor-
rcu após elle e estendendo a mão com in-
sistencin, pediu-lhe uma pequena moeda (le
cobre para comprar pão ao seu irmão mais
pequeno, quo não comia ha dous dias.

Como resistir a uma tal supplica?
O homem bem trajado parou e abriu o

porte-monnaie.Toma, meu pequeno, disse-lhe elle, em
voz alta, dando-lhe uma moeda de dous
soldos.

E acerescentou, rapidamente, em vos bai-
xa:

E' loura, baixa, _ elegante, penteadasempre em caracoes; sáe a pé muitas vezos,
e o seu "conpé"' ó azul, cnvnllòs alazões,
c libre amarclln. Agora está em casa.

O limpa-cliar.iincs fez uma cnbriola, hei-
jou a moeda dc cobre e foi acariciar o.ir-
mão que não comia lia dous dias.

Um momento depois, saia Malaga a pé e
dirigia-se para casa do barão.

Ií' inútil dizer que os dous limpa-chnmi-
lc-

a mesma dirc-rem visto, seguiram logo
eção.

Atrás da dansarina, penetrando no prédiohabitado pelo barão, dura, bem trajado, queparecia ter caído das nuvens, mas que seapeavíi prosaicamente do um vcbiculo (lcaluguei- que seguira passo _, passo aqiiflle
para o qual subira Malaga nn rua I.affillc.Do mesmo modo que no palacetc daquellamio passou além ria loja do porteiro, c quan-do saiu, alguns minutos depois, a scena queacabava dc se passar nai rua da dansarinarepetiu-se identicainente entre elle c os dois
pequenos que pareciam carvociros, já instai-lados junto da esquina, quasi debaixo dc um
portão.

Um delles, mas nSo o mesmo que da pri-meira vez, correu após o velhote pedindouma esmola para o seu irmão, que padeciailo peito c tossia muito á noite. O homem
parou, procurou na nlgibcira, deu uma moe-du dc cobre ao pequeno e murmurou-lhe bai-xinho:

•— liarão de Maraud, alto, bonito homem,trigueiro; usa a barba toda, Traz sempre o
Charuto nn boca.

I? cm voz alia, acerescentou:—• Deves comprar-lhe um xarope ou an-tes... levnl-o ao medico. Não sei como ex-istem paes que mandem fracas creanças nes-ta edade, trabalhar I
Aquclle homem possuia, evidentemente,

algum talisman infalível para fazer falar os
porteiros!

Em seguida subiu para o seu vehiculo dealuguer que fez menção de nfastar-se, <-, olimpa-chaminés voltou paru junto do seu cn-marada, rèpetindo-lhe o que ouvira a resnei-to do barão. J
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Depois de amanha

Loteria da Vietori
Só jogam 6 milhares

Vende-se em toda parte

TODOS DIZEM!
— Só —

Loteria da Hi
, , ,.  Hungria, Hollanda. *i

nln wViv,ia'J.;lf°' r-clloilia i.ilmi,mm. Noruega Nova Zelândia'napiia, Siiii.ci.1, Suissa,
Vugo-Slavia.

, Polônia, Ru-
Tcbcco-Slovaipiia i

SEGUE PARA SERGIPE 0 COM-
MANDANTE DO 20a B. C.

MACICIO', 27 (Serviço especial ria A NOI-Iil) —- Seguiu para Sergipe o coronel Adc-luio dc Moraes, eonutiniidante do 20" batalhãode caçadores, aqui áquarlclado.

yimos y\ cm campo estes últimos, um se-lindo o ' coupé" que conduzia a dansari-i pura sua casa, onde a cspcii
oulro partindo no rastro dòil-os-emos agora e iremos ter

quito no momento cm que, sopaIJeriiard. se reunia a Margarida,

S(Ó
NA LAMBERT
Pó COTY I LEGITIMAS

Todas LÂMINAS
as cores | GILLETTE
RUA SETE 92

9$

Emqiianlo suas congene-
res a perseguem, a LOTE-
RIA DA BAHIA clii-llics li-vre curso em seu Estado,
lirovaiido assim, que si su-
}íei*iori(lade de seus planos,mio lhe trazem concorreu-
Ha. O publico que julgue l !
SORTEIO DE APÓLICES DA COM.PANHIA VERA CRUZ

Na quarta-feira próxima, dia 29, As 2 l|*thoras du larde, a Companhia Vera Cruz deseguros sobre a, vida, realisa o sorteio se-mostrai de apólices, em sua sede, ii AvenidaIdo Branco n. "~

na para sua eus.,, onde a esperava Octavio,o outro partindo no rastro dò barão. Dei-igòrii e iremos ter com o Mos-
arando-se da

, . ¦ --..„ , que, saindodo palácio rio general, descia pacificamentea rua de Amsterdam-

(Ccnfindo)

Pobres serventes de escola! '
O registo que fizemos da queixa dos scr-ventes de prédios de aluguel, que não per-cebem nem para comer, deu motivo a que I

outras cartas nos chegassem, sòiiire o mes-mo assumpto.
Das quo temos, destacamos esta :"Sr. redactor dn A NOITE — Saudações.Deparando no vosso conceituado jornal umnnota : 'Pobres serventes de escola", venhoinformar-vos do seguinte : em 1921, o Con-selho Municipal votou a esses pobres scr-ventuarios uma diária dc mil réis, que fi-cou, até boje; sem ser recebida; ainda

mais, não se coniprelicndc que, tendo sido
paga a "Tabeliã Lyra", a Iodos os servcii-les ''contratados", só os serventes do es-colas de aluguel, tenham ficado privadosdesse acerescimo. '

Seria bom, Sr. redactor, inslstisscis pelovosso apreciado vespertino, junto ao Sr.
prefeito, para que fosse de Vez sumido o
mal e melhorada a situação desses pobresfunceionarios.

Muito gratos pela publicação destas li-
ilhas vos ficam os — Serventes de escolas
de aluguel."

ÍPÓ DE ARROZ jj-

LAD f
o melhor c nfiolo o mais caro. Ailhc-Jrente e muito per-

,,, . fumado.IA venda em todo Caixa 28500 o pelolI o Brasil. correio 1<V
JPERPUMAKIA LOPES -Praça Tiraden
|tes Jü e dS c rua Uruguayana ii. 44-

. .ibnllio (duraçno e salnrios), ensino pré-físionali aprendizado, ensino leehn eo «'

A ile-, ricí * a"-°' 1,j'í!i0"e industriai; segu-
si, ?™,,s^"° ",!e,•:(ri!, c ii"Tnigi'iiçãn°

sã,, ,,, o !',''0<'s, "'I"sti';irta.s aos governos
maiorIí Ã «"nPrIonl.cs, porque servem, na
••s .' • Ci'S"S' Wm o preparação dc no-
iv^s^líul"'110' °ll<ll! "1,:i,i(l,,s ndministw-mas relativas „ essas questões.
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ILOTERIA DE MIS
18.000 bilhetes

80 % EM PRÊMIOS

Amanhã

'*'

!'-'

POR 3Oü»0OQ
IA' VENDA EM TODA A PARTE

Os chefes da embaixada
sportiva mineira visitam a

A
Em visita a A NOITE estiveram, bolenossa redacção os cstudanl' " '

iBR Águas dc Coloui»
c n Haitiha.

Perfumaria Lapenna
Iíua do Thcalvo, 9'•Revista do Supremo Tri-

bunal Federal"
Mais tres volumes da collecr

i"-í

es retiro tlp Mon.l „„V- .V, V"""1" ua coUccçho preciosaiii, presidente do Centro Acadêmico de Ouro ,,t-i»1* ll?VJSl!' "ll" Siiprehio Tribunal Ve-,Preto, e .losé Jtodrigues Fontes, lo st,,.rr'... ,c,i'! ', '""fc.se encoiilrii toda a jiirisprii-rio, ambos alunmns dn Escola do Minas da" ^ 
L "*i ,!'°sile"'" c°»tcnfporàncii, iica-bani de

tjticlin cidade e que vieram n esta cantlai i Publicados, com os debates e decisões
chefiando a embaixada mineira quo tomo '. ut ."C.\í '"•ais aI,a còn° »*»'in"*'* ll"
parte no recente campeonato ara Icinien Tn i. r Ç ' A ,R<SV-Iala" è, Jioje, um elementosnorts. «wticmiio de mdispensave aos nMl,i,.l. .,,i, „,.,,!„•.1 e institutos jurídicos brasileiros
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