
'Anno XIV
ger., _ Btojjc_ Janeiro ^ Tergtvfolca, ,S Oç Outubro <7o 102 r

1 MIIIIIMWl,,,,^,,-  ¦ _ 
ggg, 

- ¦ >» -J WO^I
^—^^^^^^^^^ ¦*¦_¦*«¦ 

__¦ Hl i ¦¦ l ___MMHMM____I

J^Mm*'*vmimmm*-Mm^m.m>^k^^tm^llnmi,mmwmit^0fmm*mum VIS fLmJ -_¦____, mm^^^ ___^__^_______
fi mnm*,m ^>i.wr. H____r _____ _________ «h_« .^^BB _______l ______________ _____________________¦

-¦¦»¦¦¦¦»¦¦¦¦ ¦ »..»---. ».»¦¦. . «»,.^»—«J áW^BW _____ _______ ____. __. a___D__l ___fi_Í___________B __________!

1 — . IIWIII I _, •——--»•,..,-_.,_,,. .^ '« J__!_ 
~ " "'**"••' "**" •**- —__.»._>_ --.M .» - — , 

e.% __.nti-.-_ . ..
F. í,. *

jcaSi^

ASSIOMATUriAS

f»t it mm
rnr s m*u*

ÍTamera mt», 1» ríts -
_tti)vnvi«runL_wN__w^

Olad
• • • IIM.D• . ikteoo

lnteriir,«»f»i3

R«*i.cçlo. Urgo 4. C.rloe., 14 ..br.do - Ofltcln»». Ru, do C^mT^Tw
IMLEPHONBS: REDACÇAO. cintíai. 523, Sm e 

~

o Jurídica
Jg 

- r'F.RKNCtA, cr.s.m 4918 - OF, 1CINA3, »em ?S5. .

}No auge a campanha

e o lado pratico da
Conferência de Roma

presidencial norte-
americana
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" ^^^H^sspfc* - mmA impressão do commendador Mastromattei.
vice-commissario geral de emigração

DENTES AO PRESIDENTE
MU

DO INTERIOR

religioso na Franca
Importante nota do cardeal

Andrieu á imprensa
«OnDEOS, 2« (IT. I'.) - O cardeal An-«iiieu dirigiu .mi., nota ã Impreuss, em res-posa A» recentes riccinrnçfles do presideu-e do Conselho, .Sr. Iicrriot. sobre o pro-blomn religioso, cm que .. illustre cbcfo dncjliila du :

A _rouca i nm pai/, religioso, pontue sa-•me o nlheisiiio scrin o seu túmulo «
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Ml M' ,juen. silo (enba dado . .•>,•. .
ma importância .. Confcren:ia de llomnconvocada pnrn tratar do assumpto .ii emi-
(ração o IinmfgraçSo, e na qual nos fizemos
representar, como outros paUes deste con-tiutiite, ecu.*'l__t. Interessados na solu-
çio dos.problemas dn Importação do hrnrorstrangeiro. *

IVirll •*. portanto avaliar o interesse quenoi despertou a chegada do commendador(rmapp» Mastromattei, que viajou a bordodo "i/iuiio Gesare", entrado hoic na Gua-Kcb.ir*, o em companhia do Sr. Dr. Bandeirae!p Mello, nosso delegado ãquclla coufereu-*ic «ii cujo selo lauto trabalhou o com-

\citadas nos paizes de ímmigracão. rio alicrenr novos mercados de consumo pni* n IproducçSo industria] dos paizes de orlíera!dos immlgraiitcs **

tilo sempre abertos ao
publico" !"WASHINGTON

lu
a conduziria aos excessos' scxuiies c uo boi.cliAlsmo. O actiiol governo; porém; è ir-religioso. .Nno coubece Ocus nem uriuci-pio-, moraes."

O cardeal compara o govarnn de Ilerrioto ..mi» quadr lha de Ia3rões assasiinos euiri t*. preciso desenvolver uma vigorosa• iriciisivii afim de tozer frente oo espirito;inii-i*rli(!ioso."
mmm

Entra no seio da "illustre compa-
nhia" o autor de "Flores de Sombra"

0 theatro e a poesia moderna

p emigrante torna-se, pois, o melhor pio- PWpoganda c*>'•*' «o mais poderoso agente do com-1 pendentes (
internacional. Essn iireien.ia nc.ivin i «•*- Republlc

j —-_._—i»w._.wi(n.ni imowemii ¦wKMBWl ¦" _fc_H

('onimentlatlor Cluztcppa Mustroinallef.
iiice-conimissario geral de emigração

nicndador Mastromattei, na commissão pre-siü.dit pelo Sr. Dr. James Darcy, e encarrega-(Ia do estudo da situação do emigrante, dai-.-ilureza de seus contratos t- do suas garan-tias nos casos dc accidentes de trabalho, etc.u eomniendador Mastromattei, quc é mui-to joven, intellisente c expansivo, não nos«eu, na palestra apressada, um históricodas sessões da Conferência de Roma; íorne-ceu-nos, porém, cm synthcíe, a sua impres-wo, como membro da commis.ião que maistrabalhou na referida reunião.
R' assim que não acredita o více-commí..»».io gtiral dc. emigração ilalisna que « con-Urencia de Rómu léuha tido resultados pra-tico;-, porquanto taes aspectos do problemado li-ibalho estrangeiro devem ser soluciò-nados, no seu entendei-, dc iniiz a ).:iiz' cnao numa conferência cm (jue todos oompn-rocem. A idéa de S. S. é muito clara: va-nando a legislação, a situação, *3 necessi-dades e os recursos de cada paiz nunca sc

poderia assentar numa norma geral dc cffci-tos práticos.
A conferência, porém, teve um grande ai-cance pelo que dia com os aspectos pura-mente jurídico da questão, porquanto nes-*e terreno é reltaivamcnle fácil a ndopçõo deJii-in .pios geraes em beneficio commum De-mais é preciso não esquecer quc, desde aguerra, foi ali em Roma, na cilada conferen-na, que se reuniram pela primeira vez lo-das as nações, inclusive as da America, e nPróprio listados Unidos, o (pie é de grande«pressão, já quo esse comparcciiiiento severificou .precisamente muna época em «uea Republica da America do Norte ndontavàmedidas rostringinilo todas as correntes*emi-

fíriilonas e, principalmente a japoneza A
l.n.. 

füI- 
,IarS'"-«'nto átlirigida por issaPolítica, visto que a sua percentngcin de emi-«ração se reduziu a 4.000 pessoas. Para se

ha _ 
'_." 

_ 
dai naturwa irrisória desse numerobasta lembrar que em 1013 emigraram parnos istados Unidos 855.000 italianos, mi. croque ultimamente, estava reduzido â 42 000O commendador Mastromattei, que estáuo Brasil em viagem de observação, pre-

_l___eStuíl*." ,_ f^S-S»» d« trabalhadorHalianj cm S. Paulo, Paraná, Espirito Santoe talvez no sul e na Argenlina, reservandocerca Uo tres mezes para viajar pelo nossopaiz, observando-'lhe a situação em facedos interesses dos colonos do sua gloriosapatna,

Como dissemos tambem chegou hoja ao«io. a_ pelo mesmo paquete, o Dr. Affonsofiandeira de Mello, secretario geral do Con-isílbo Nacional do Trabalho, e qua tomou
parta na Conferência de Roma, e tambemii» Internacional do Trabalho, rcalisada emHe.rne. Tivemos ensejo de ralar-lhe, nindaf bordo. O . . Rnudcira de Mello assim nostransrhittiu suas impressões:

—-A Conferência Internacional de Emi-'ração e. de Imiiiigrasãó revestiu-se da im-
portanciá exiraordiuarin, não só.iieutcipianto aos assumptos (jue formaním o
programma de. seus trabalhos, mas ainda
dçvido á presença de cincoenta e oito pie-nipòtenciariós, representando paizes de to-das aa partes do globo que vieram n Roma
tomar parte nas deliberações daquclla nu-
insta assembléa. Foram ali amplamente
discutidos os problemas relativos ao trans-
porte e hygiene dos emigrantes, assisten-
cia, rautnalidadc, cooperação o previdênciasocial dos trabalhadores nos paizes de im- £migração.

. primeira vista, parece existir um an-
tngonisnío nbsòlütò enlre os interesses dos
Paizes de emigração e dos paizes de initni-
gração, por isso qne o plienomci.o das mi-
grájjõcs li.imanas implicam necessariamen-
lc na traiisfcreiicia para determinados pai-zcs, dc energias, suppostas definilivamcn-
Jp perdidas pnrn ri pátria dos immigrantcs.
Çonsidcrílndo-sC, porém, esse pbeiíoroeuocionomico-sociíil cm suas mais profundasconseqüências, verificamos que, na rcalida-
de, as forças inconlcstnvclmeuto inactivns""os 

paires ric emigração, utílmcnte npro-

ne.rn o o mn.s poderoso agente do com- pendentesmercio internacional. Essn pretensa perda I '**¦
de energias é mais apparento do quc real. "
t.om effeito, foram essas grandes correntes<*mi,;r.itorins, provenientes ds todas as re-,«"«cs d» península itálica, que crenram noUrasil e na Argentina, o magnifico "de-
liouclié , qu* os nrtigos da industria italla-nn encontraram nos mercados sul-america-:uos a que, por conseguintej pramovom omovimento luarithno-commercial de cincoflorescentes linhas italianas de navegação,companhias essas que possuem admiráveisunidades de transporte, taes como o "(.tn-
lio Cesare",.© "Conte Rosso", "Conte Ver-de ,cto. e que constituem a mais positivamunifcstação do extraordinário poder doexpansão marítima e de capacidade eco-iiomica do povo italiano.

Nas grandes mossas emigratoriac, • Con-'fçrencia de Roma teve unicamente em vista
poupar as attribuiçõcs e alliviar o soffri-inento da grande familia humana, sem dis-tincção dn nacionalidade e sem diffcrcnçnde raça, de mane''- a conciliar da melhorforma todos os ini,.esses, no sentido de tor-nar menos duras as condições netuaes daemigração terrestre e transoceanica. A Con-
fereneia procurou, sobretudo, determinar os
princípios e fixar os mel bodos a que devem
oitcdcccr as correntes emigrntorias, no inter-cssij mesmo dos emigrantes c dos paizes que ,-. , -, * 
c facilitar a applicação das energias «tos tra- I 

'lloP0,"a> do Dosloif, maiores 1
bnlho. Tanto os governos dos paizes que nüo <,"° ,lle eT" permiltido legalment.
souberam ou não puderam reler no solo pa-! n,a í,í,,c ° $F- M** Mltdlwll, dono d» hancé,
Irio, esses "descontentes", como os dos pni-í «"""'''"'iiu com K.ono dollares para • funHo
zcs de immisração estão moralmente obri- 5a ca'iipanha cleiloral a favor do Sr.
.•,'.'íIos a favorecer aj condições dn emigração. COQ|lidge, quando ns leis do Estado ds Mas-
c facilitar A applicação dsa energias dos tra- j sochussetts apenas permillem um donativo
Iinlhadores que procuram alhures .ida mais: "** 1.000 dollares.
feliz. I O »•;. Work uesmeutlu ter eoneluido úm

.i__!_?_ãâ___Fstáanascer°se2und0filtíolã£fíWsaa
=_a'wa..__i dos condes de Bergolo rSf__l_ Srv A*¦HnMKi ii.ia cisliii _¦_*, uniu _¦ , * . » ° .. ' "¦>"" uo or. i.iaiKiio de honza, e daque -*^~** '•' '«o."."- (MJ It.l.MA, M fA. A.) — A nrlncfMi Ynlan.ln . In cnn oue o vae rr-cnlmp _ _,_.».i_,...i_,_. .,'r...Ido

WjBÊÍuJ^LmmmW^mn. fl
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B_t_BHI^fâirflti _ *.-¦ lal¦¦ «iAÜl-L _________

Sr.: Hnbert Work

publicando, por melo
das estações irradia-
dorag radiotelcpliont-
cns, as novas c sen-
naeionaes aceusações
formuladas contra o
presidenta Coolldfa e
o mlnijtrn do bale-
rlor Sr. Huhert Work.

Affirma o Sr
Wheelar t«r provasdocum«;ntaes que de-
monstram ter o ml-
irlslco Worh a -igua-
do com a firma il.
P. 'Morgan nm con-
trato «m virtude do
cpial entrariam capl-
tnes particulares a
explorar n estrada
de ferro do Alaslis,
pertencente ao gover-
no n receberiam o

KAoadanU Brasileira de Letras va» bojecelebrar a entrada de um novo acadtinico: oW. Cláudio ds Souza, o faslejado cseriptorlueotral, eleito para a vaga d* Vicente delaMiiiiio, o (landa a saudoso poeta. Não edemais que se afiance desde jA o êxito delancinante recepção, quo tem Interessadomuito todas as nossas rodas da arle e dc'"." '.*•__ _¦ Mm, como aperar de amplo, o
con-
aue

roca

iinulal. £ assegura que Isto nio
momento eplicmcro de Carnaval,

1'ujol.tomlcssa de Bergolo, esti prestes a dar aluz «o seu segundo filho, esperando-so dc i - .
n_entoomen ,'*r* °"lro ° fí,""° "co!iltd- A oração oo novo acadêmico

V:m-tod. . peninsula.esu noticia causou «o.&^^^^^S^ft
! ili i- :i ao Ja.<í_< ___...__. . ___ • ¦* .

verdadeiro sentimento de Júbilo.*— nm*

mflIWIfolfe pl_f 
'»' exploração dos recursos

do 'Estado era AlasUa.
O senador aceusa o presidente íofflldje«Ie. ter quando governador do Estado deÍUssacnussets. depositado no Kaaco Cos-

fundos da
e e nfflr-

Real e efficiente a accao
ja Ja fes Um !

níí. _,_ *"}," 1"c n'õstM~aTca__mra"dc
p.e.stlglar o theatro nacional na sua phaseactual de renascimento."!•.' bem verdnde, dia o orador, aue liaquem iiegua existência >o theatro brasileiro(|Hç pouco mais tem do quc a comedia de.cosi nines. Mas a comcilin de costumes 6 aque çaracterisa e individualtsa um thealro, aque lha «IA corpo o nlma. smigue c nica, in-dependência e personalidade. Ii' ellá quomergulha com o escnnhandro da onnlyse. eos olhos agudos da sátira no mais intimo daalma da nacionalidade, recolhendo-Ute nscommoçpes virgiiiues, os anceios, os sustos,as curiosidades, os sohresaltos, us alcgrliisí.-_._- | •',.*', '''slfzas. ns nupeias, os amores, a cstbc-

O tmha.hn ilnv _i_ T*.,_l._ i ,"";'i 'n""" 'Io,5 vndtnc», * pliilosopliia síi-*•*./ U<tU(tIHO UOS Ol*S. latliy-. •''."¦''> da moral.o relicarlo augusto das tra-
Bcy, Brantinsr e Lord ;,',!_,"_*i,.,'esn*«0 n °i"'0 e rio os amuletos dcj, auniiiiiiig _ JjUMI sun rc, e as flores de suas virtude,. E q„an-

1 iliniOOl' tí°« ''epo.s/Ie (cr mergulhado c remcrgulhn-
.BRUXELLAS, 28 (llavas) — Nu «_,«____ ¦¦?„_*"__?¦ t0Ua* «n,erBi'1do á Juz .dasrlbal-

do lionte.m dò CoiwcYl » ÈVecullví rf. _ _ 
' * C C-"a n,""'m V»M "=0lll o cstilclc da iro-

__. y„"-«. s ' :' :" roPU«*ezas, os detrictos, os vícios asdas Nações, convoca- taras, as imperfeições e ns pczèsAu bem iídn para _ tratar dos Icnclonada faina de purificar 
"'engrandece*

snurebia
liassn dl
dizendo:"Nlo se pardrrlo an serenas lisdiçôcs
porque para ellas ha. cm todos os tempos.- r.nnllia dos jolltiiri.is «Ja Port-Royal, qne.como esta Illustre companhia, se sabe cou-tervnr, nn phruse do Victor Hugo, ao serviçodas altitudes «In Illtolllgcucta e da fé. Pi.vt-
lloyal nada queria, nada pedia, nada ambl-clounva. Vivia nn soinl.ru do inundo e naclaridade do espirito, » dons passos da Ver-solhes de l.uiz XIV. que rie^uiiibrav.i o
inundo. Um dia a forç» do destruição; i|tiç.como os movimentos sísmicos, periódica-mente agiu as sociedades, pcnr!ruu-!hc ns
tiumbracs. A rasa f.,i destruída, os alicercesexorbitados, os túmulos violados, <js campos
desolados, e Port-Roynl dcsappaa-occii sob «*•lavouras novas qnc. o iiiiiii^tria1|»*»o plailtHnas cinzas do ideal c da fé. Mas ns sementes
que 1 . rt-Royal havia deixado nas nluins iiá"

Um accordo para os casos
do Irak e Mossul

A Conferenela Internacional dc Emigoação
de Roma foi uma magnífica e edificante nm-
nifestnçâo de solidariedade humana, pelaobra altamente benéfica resultante de suas
conclusões.

A delegação brasileira prevalecen-sf do
ensejo para pôr em relevo a prc.speridnde
cm quo so encontram ns colônias italianas,
hespanholns, aliemos, polaca:, c japonezasjuo Brasil, enja Constituição equipara os ¦
direitos civis dos esteangeiros aos dos prn-J
prios naeionaes. E" o máximo qne se -pódc joffõrecér aos estrangeiros. Estnbclccer^lhes

seria acceifar o regi-1

contrato *ccreto com .1. P. Morgan e «lecla
rou que ns necusações «Jo senador ".heeler
eram "demasiado absurdas e não mere-
ciam ser discutidas".

O ministro accrèscentou:"Nós não temos convenles secritos. Oi
regislos do ministério estão sempre abertof
«o publico. Eu nunca faço coisa algum»
secretamente."

mmm
PEDINDO PRISÕES MAES HYGIE-

NICAS E HUMAMAS
condições especiaes, seria neceifar o regi-1 _-___..
gen de exçepcão jurídica, que ncnhunin ns-j Qg ínrnali .fa . fi lifprílfnc nnr_içno consciente de sim soberania .vãmaisj va JWUOMSIrtS C IllCrdlOS pOl"tuguezes protestam contra

o tratamento dispensado aos
presos políticos !

LISBOA, 28 (U. P.) -- Os jornallstai •

'
consentiria. Na Conferência, o nosso dele-
gado apresentou abundautes dados esta-j
tisticos sobre os italianos uo Brasil. Poude-'
se nii fazer idéa das condições de prospr-1
ridade e de bem estar da colônia italiana
em S. PaHlo, pelas ssguinl*s informações
estatísticas, recentemente orjãnisãdaà pela! .... «,,..,„ ,
secretaria da Agricultura, segundo »s quaes j literatos desta capitai enviaram uma ra-
existiam em 192.1, naquélle Estado,  prcsehtação ao governo, protestando con-

I. Sli.llí.S ctifociros, occuiP-úrdò 110.81)0 _rá a maneira por qne estão sendo tratados
kilòmetros quadrados, «los tfiiac.s los presos polilicos e pedindo-lhe que sejam
272.995.500 pertencentes u estrangeiros, dadas prisões mais condiccutcs com os prin-
sendo 160.171;228 de -propriedade de italia-j cipios dc hygiene o humanidade:
nos. Esse patrimônio agrícola era cnlã° I WnilllllllM^

Sr.,

casos do Irak

o
ponto de visla do seu
governo relativamente
ao ultimo desses pro-lilc.iiias.

Lord Pnrmoor e Fa- ,
Ihy-Uey concordaram, I
por fim, em aconsc-
ll.ar a ohser\'áncia do"stalu «jno ante" a
respeito dn fronteira,:,,
tnl cimo foi fixada cm j é

Brantiiiu

.nclon
;ul f«Iou ,l,.n,_i,M _?« _ 

:''"**' (,C SUa ?S*?_ W*. ÍO. ih_fros nella'ui'..,fJi_.' ,(,c.Çois ,d0 tiveram scu primeiro berço, o as nlvicnras
ffl ._noor _'rrnn_ í_ f*?0™- "»'"«. "»» cila fi.ií, „KíSâ^Kn_í_: 'i!'i,tro a,^°' 5« liu«ua <los ,|<*'i'si"i. n;i
Bcy mio lefcndê _ 

'!i;:;"e,''e. ¦Varra _ c (lfi 5U:» «l»ra diz-nos.. .. ..... .ii.uid.u olamda hoje, o epitaphlo qne a comedia, a
prosa, os versos, os jo.^os, o riso e o amor.uc luto, e a chorar, gravaram sobre sua Ia-pule:
Postqnãm eni morte captus Plaiitu*
Camoedia taget, Scena est deserta.lietnde risus, l.udus, Jocuseme ef Núnieriinnitmen mniul omnes collácrimarunl-a evolução dn tbralro o decorrer dos se-írn los o tecer das aranhas lentas do tempo,!o iiclliiir dns heranças nlrnvés das gerações

ulhn dc 1923 nclA ;',,'."? V-°* ao<i ''. "s.- crciihdo o apurei 
"das

Cc.fere cia dc L .u- ."i¥'' _CS ^yehiens. dns exames introspe-
saiòie. . ir* ''i,s i,nal-V5,'íi •_ icdiviis, dos inque-

Encarregado de re- ,' , * 2- »*:««rotaçocs moraes dc toda n
latar n «:u«llo, o de- , g^nnr-tie^ _Io _>'n™ _.'le ™ctó^^ com n

. , i ? ,s P-iradoxns no trampolimdourado das hypolhescs abslraclas dc «pie. associedades nascentes sc passam na mansiie-tt.de patnarclinl de sua vida, a que a terra

/^gHlg^k

0 nono acadêmico ür. Cláudio tlc Souza

n «;ucsl,*io, o dc-
., legado sueco Rranting
jô começou o exame das duas tlícscs cmeonflicto e ouvirá brevemente a opinião
dos peritos, afim de fornecer ao Couselho
lodos os elementos para unia decisão equi-(.ativa.

mn*

calculado cm 257;547ii32$000.
O Sr. Palmieri, director do Banco Com-

mercio e Industria de S. Paulo, segundo
uma estimativa, feita no correi* do ultimo
anno e dada a conhecer em Roma, calcula
cm cerca de tres billiões de liras italianas n
fortuna privada dos italianos residentes eio
S. Paulo. Cerca de 300 mil contos acham-se
subtraídos da circulação, porque 03 peque-
nos proprietários italianos não faziem de-
pòsitos nos 'bancos, conservando suas eco-
nòmieis em mãos próprias. Das 41.000 fa.
zendas existentes em S. Paulo, 25.560 per-}
lenccm a brasileiros * 11.032 sno propric-
dade de italianos! Esses algarismos são de-(
másiado eloqüentes e dispensam commen-
tarios.

Interpellado sobre o restabelecimento 
' 
da

emigração ilaliana para o Brasil, o Sr. Ban-
deira de Mello disse-nos não haver recebi-
do nenhuma incumbência especial do nosso
governo para sa oecupar do assumpto, quc
foi em boa hora confiado ao zelo patriótico
do nosso embaixador junto ao Quirinal, o
Dr. Oscar Teffé, que muito favoreceu a de-
legação no cumprimento de sua difficil
missão.

Referindo-s» A actuaçio da nossa delega-
ção, o Sr. Bandeira salientou o papel «les-
empenhado pelo Sr. James Darcy, não só-
mente como chefe da delegação, mais ainda
como presidente da Terceira Commissão, «jne
foi exnctamente a mais importante da Con-
fereneia. Pos ainda em relevo a acção cffi-
ciente dos Srs. Tarquinio de Souza, Deocle-
cio de Campos, Alberto Cunha, Pbiloraeno
Padiila e Milton Vieira, qae sempre ngirani
com acerto e opportunidads nas commja-
soes onde fimccionaram.

Ao despedir-se, o Sr. Bandeira de Mello
falou-nos com sincera gratidão dn maneira
altamente cavalheiresca com que o governo
e o povo Italiano acolheram os delegados
estrangeiros, os quaes levam d.i agradável
estadia cin Roma recordação iuolvidavol. A
llalia, com as snas preciosas tradições, eom
seus *montiinentos históricos e sua extraordi-
iiítii.-i cultura jurídica e nrtislica, será sem-
pre a Madre Palria espiritual das nações
latinas."

O SR. BERNSDORFF, CANDIDATO
AO REICHSTAG

BERLIM, 23 (U. P.) — O Sr. Bernsdorfr,
quc foi embaixador nos Estados Unidos
quando se declarou R
de novo ao Relcltslág.
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Já
de
pelo

>s vagares ria abundância, c na juventude•ua physiologm, ainda não siiperexcitadh

|Um antigo estabelecimento
de ensino em festa

Inauguração da exposição de trabalhos dos alu-
mnos do Instituto Orsina da Fonseca

Comniemorando hojo a data de fundaçãoo Instituto Profissional Orsina da Fonse-d
ca, outr'ora Instituto Profis"sÍonaTpâra osexo feminino, numa lesta intima foiinnugiirada a «Oposição de trabalhos desuas offieinas, produzidos pelas suas nlu-mnas e constando de flores, frutos, borda-""- almofadas o costuras.

A seguir, n menina Adelaide Diamico sau-dou o fundador do Instituto, Dr. Medeiroso Albuquerque, a quem offereceu flores.Iiilon depois o inspector do ensino pro-fissionnl feminino, Dr. Goulart de Andrn-de,; quo agradeceu a presença do «r. pre-feito e membros «Io legislativo.¦Terminada a visita

v testamento perturbador das nevroses..Nossa civilisação não alcançou aquelle pe-riodo. Ainda somos les enfants du bon dica-,sem ire a beira de um obysnio com uni numet. ''¦liar a evitar-nos a queda: A vida. nfórn
. talvez ligeiro tumulto federal, corre-nos se-guerra, candidatou-se * rena. l_hquillà;í_laT_iclosa, abundante nosI cellciros da província, eoin frutos nativos ctorra dartivosa. XSo r,c eumprelionde, pois,que o lheatro, reflexo do meio o da civilisn-

ção venha por-nos cm scena embates, con-ilictos, desequilíbrios moraes c sociaes qncdevemos pedir por empréstimo a outros po-vos, para fingir requintes e vícios c-oi.iesnu maiores do quc os delles. Para tal thcaítro temos apenas os tresentos de Gcdeão, quemnl bastam para dez ou doze recitas animar:das companhias francezas, por alguns aindaassim «penas preferidas porque suas comi-cns trazem os últimos modelos da modii fe-mlniiia... Falta-nos para elle o publico <¦consequentemente o actor. Um c outro sóse formam com o thealro escola, que & fun-ccao dos governos. Thealro-cscola, c não asMioples escolas dramáticas .corno a quc ho-
.ornamente dirige com desvelo raro, o espi-rito iiiegunjnvèl de Coelho Netto, sem verba
para imprimir um progrnmma ! Thealro-escola com prosegiiiménlo no Ibealro sub-vetieionado, constituindo assim

traba-

Discute-se ainda a authentici-
dade da carta attribuida a

Zinovleff

/0yy AvAa-í *";.-• ¦¦¦¦>.-¦¦;¦ ¦¦¦ ¦¦ .¦ . ¦ ,. r->^

^-*nHi^^MpM___M___MMHhHi«a_HM_a,««'k'kM___.

umn carrei-rn, uma profissão certa com a firiãlidãdo prn-tica rios cursos universitários. . Franca iinao vos é isso novidade, subvenciona trestheatros ern sua c;-!' ' ¦"•

Um dos aspectos da cerimonia fiiaugurcd^ M^0siSSo de Irabalhos no Insti-tuto Orsina da Fonseca
Principalmente os fruto s e ns flores im-pressionaram bem pelo perfeito acabamento.A 1 Jiorn chegou ao estabelecimento obr. ur. prefeito, que se fazia acompanhai-

O PRESIDENTE DA TERCEIRA WM° f}11 
**ií!,,;,1<"'í'; i* ali oncbntríhdSriííSiaiffii' io (.on-sellio Muiiicipnli o director de instvii-TERNACIONAL AFFIRMA ACO*

RA QÜE ELLA EMANA DE
FONTE POLACA

MOSCOU, 23 (*U. P.) . Entrevistado o
Sr. Zinovleff pelos correspondentes estran-
gciros sobre o incidente da carta publicadana Inglaterra, declarou que, segundo irifor-
inações que recebera, a falsificação "emana
do fonte uolnca _•. *

cç.110, elemeiitõs «io magistério . ipessons
íiradas As alumnas do estabelecimento,tornuiiliis, fiaudnrnm S. Ex;, cantando oliynino do Insliliito, p.-iasaudi) o prefeito a
percorrer as salas onda :.b hcliavaín os ri-
quissimos e beni acabados trabalhos';

Ahi, ua sala de bordados e flores, o Sr.Dr. Alaor Praia foi saudado pela nluniíiaGcorginn Anici-icano, que offeccccu umaalraótada c um bello "abut-jour", trabalhos
das nlntnnas.

as pessoas (|iie a

lbos, o Sr. prefeito deu por inaugurada aexposição, enaltccotído a: dedicação da 'dire-
clci-a do éstribòl.eclmento. .Foi então convi-dnuo o Sr. prefeito c mais [pessoas a toma-itt.i parlo do '"luhch" que a directorn offe-rec.a, tendo nessa oceasião a menina Mariado .losiis agradecido cm nome de .suas eol-legas a presença dc Iodas
essa festa compareceram,

, ^cisando a sala onde* foi servido oluncli , ii Sr. prefeito retirou-se. setídosaudado pelas alnmhas, qne cantaram oiiymno escolar.
A exposição dos Irábaíliõs das alumnas dolustitnlo Orsina estará franqueada ao pu-Mico até o dia 1, dB ] ,.s i (horas da tarde.

,, apitai, alora outros, para» aperteiçoamento da scena dramática Vexige-se nue por simples jogo de fadas 'sem
auxilio official, ou, antes, ratinhado o es-
polindo pelo fisco, «pie faz d,-, ;,,.,,, (Irninaticiironlcdo gordas rendas; nosso theatro surfacom inteira perfeição, no mesmo nivel dotheatro europeu !

O que temos feilo equiparo-sé. sem des-lustre, ao theatro das civilisações cquiva-lentes. E a prova disso é qne muitas de nos-sas peças estuo sendo incluídas em reporto-nos estrangeiros. Aqui, entretanto, ficamvasins as poltronas do Municipal, ninda mes-mo; que pagas —- o «pie é expressivo -- nasrecitas de assignatura em que sn reprcscnle
peça nacional de mais alto entono. Nossotlic.-itronao pótle, pois, ser mais do qne i,expressão da alma popular, sincero, risórihoe (Icsprcocc.ipario.

Com iniiila precisão, disse um de vós,Aiiiiidc.il Amaral, numa elironica a respeitodesta eleição: "W. bem verdade que ainda,nii" Icinns nenhum Uison, mas como ,'• anui.no Brasil, que a Academia (cm de escolherseus membros, conlenlãi.dò-sè com n praiado casa. não se deve levar .-i mal qiie ellanao va pedir no Sr. Gabriel D,A'nniinzlò parnnella representar o theatro nacional, nemao cardeal Mercler para nella representar asletras religiosas."
Mostra, cm seguida, que foi do culto denossos costumes e dc nossa natureza quetirou Vicente de Carvalho as bellezns dc seurim.-irio. listudn u obra de seu antecessorc (Jetem-se um inomcnlo na nnályse «te suaprimeira pbase literária, quando 

'".Vicente 
do_ir-.*:i,no se batia contra o parnasianismocontra n lyriininn da graimütica e contra to-dos os cânones dn arte, acompanhando o.M.issct dos primeiros versos para o qual "o

pássaro qnc cantava melhor era o quo deshfl-iiava... Iv comparando épocas, demonstracom as palavras do. poela, no prefacio descu primeiro livro Artlentius "que o horroragraminaUca, a synfaxc e ao estudo è svm-ptomii de piissiidismo. c não de futurismo;c nem originalidade imprime aos prograin-mas marincttislas de Iiojc.»
Entra, então, n propósito disso, na analvsedo munienlo literário actual, «pie cognõminnépoca das dysphonias jazz-lundiças, • dt

tardaram em rcflorir, porque não bn fona
dc cataclysfno que as possa alcançar ;.o sc
gliro refugio do sangue de uma raça. Port-lloyal continuou a existir na fé. na arl<*
nns letras, na seienein. Tudo em Porl-Itòya'
foi destruído, pilhado, saqueado, incendiadui
tudo. tinlo, menos Port-lloyal 1"IC nuc cllcs, diz Victor Hugo, caminhavam
pnrn seu ideal cheios dc vontade unica e de
lé profunda."

Ksta vontade unica e esta fã profunda >
que dão sublimidade ãs ideas n santidade
as neções. Accusar dc decadência uma época
|ioi'(|iie cultua aquellas virtudes; e. acllas :*
exalla, c negar A fé e á voulade suas raize-
mais robustas que r,c abelieram ua expcrièti
cia do passado, no aperfeiçoamento grada-liyo do esforço, nn seriarão lcnln mas se-
gura do raciocínio. (,.ue espécie ile j;icr,!iiiiisuio nialsão é esse «pie acoima de. decadeii-
cia a fidelidade aos moilclos clássico:, em
que sc vnsiirain as licltczas eslylisticas ib
nes^a língua', o amor das glorias", as maiores
q.te lêm cabido nas edades menos rcmola-.
dessa ruça l'ulgnraiileiiieiite coberta de lou-
ros e do cicatrizes inesquecíveis pela batalha
de todos os grandes idenes, desse Portugal
que nos desvelou a infância no mais niajçs-
toso de todos os berços redes; forrado com as
brancas velas «le siias náns, coberto com a
bandeiras aurifulgentes do suas conquistas*'i sombra de uma cruz que sc tornara, pcliiforra do'heroísmo, num cslcllarlo de fcil"*-
de arrebatadora bravura '.' Nunca se ji6cl _
accusiir mini época não extiiíctn dc de.cadcii-
cin; pois não-:-e sabe. sc os íc.mpos seguintes
serão melhores ou pcores, Nossos suecesso
:'e.';. é só cllcs. poderão avaliar ila força de
nossa voulade e da cfficacla dc nossa fé', O
drama humano i. apenas, mera successão de
aceideiítes. Não tem, como a li-ágcdin cusiiii-
ca, o plicnònieiiálisiiio fal.nl do peso das mas-
sas. dn ai tracção dos volumes c das outras
ricli-rminantes dynamicas.

Nossa vida é cadela] que se não inlérrom-
pc de avôs a netos, Nós não somos nós mes-
mos. Dentro de cada um üè nós, c indepcn-
ileulc do nós, vive um pedaço rio passado que('• respeitei, que é amor, que é superstição,
que é piedade. "

Vn/. ver. cm seguida, como as correntes ou
escolas literárias se lém sempre sücüedidü
,-oim o íncsnío caracter revolucionário e ico-
uòclaslii sen. qi.ó se tenha descoíiliiiiindo a
verdadeira visão clássica e impcrilurn de
bolleza; Estuda o cln.sslcisuio (|iic em 1839
o romantisino]dcrniii!'. Ií. proscgiiindo numa
serie de considerações, entra no estudo de
Vicente de Carvalho, cujo elogio encerra,
como o próprio discurso, com eslas palavras:"Tendo vivido dentro da natureza e pai',-,a natureza, a morte não o apavorava; Era
a reintegração. Não queria, porém, a cova,
c iiiiniliição dos Píirsis, de Bombaim"; qm*expõem os cadáveres ao ar livre no mais
alto ponto da crisla rochosa de Mãliibur-
Hill, cm jardim l.ixiiriniile, deante rie. pane-rama vaslissilíio '•". cheio de belleza, para qucali se reincòrporcni ao universo, assim ver-
sejiiva:
l't>tii>eui-ine itndndq nwrlo á sepultura: odeio

-l cova, escura e fria
li rm li.iidissiinas eslro])l.es descreve o sce-nario no qual desejaria repousai- para sem-

pre. ouvi "lido 
passar om redor um frêmito dc

goso, c, no farfalhar rias arvores, moroso, orumor ric um beijo !
Seu corpo não se poude reintegrar na na-ttueza, na plena gloria c na plena luz dc

Maliibar-Hill: (|ue seu espirito se. reintegre
uo espirito da nacionalidade, na mais alia
ric suas elevações, em todo o esplendor dc
nossa natureza, com toda a gloria de nossa
luz. repelindo ainda:
linorlitllie-iue o noite estreitada: arda o diaDepois, clara r risoiilfO;

C seja a dispersão na luz r na alegria
O meu nllimo sonha..."

0 discurso cio acadêmico
Alfredo Pujol

O Sr. Alfredo Pujol. que vae receber onovo acadêmico, iniciará s'cu discurso mos-
(Conclusão da 1* paçina.^
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Ecas e Novidades
.'reviil.i.endn oi intuito-* iio prHil.nl)minai iio Jury „_-l.t'rrmi.>., tlenlro d.- puti.en Ivi.ijii., á rt'fnim.1 ne.i' *.aii„ il«i|iif!li' |ij.

A sclwçâo do Juiiulii», iiili"re--imili>membro. d_> imla-i as el*i.M\. nos (Inverti il i.uljiumciiloii, poderia, mm. líuvlila iiliiuiiuir »% Iralmllmi iio Jury num |iò «tefliijtiTidsilí. .pu. tiniu a K.nle ««pira.Aióaaurn n. r-Mi.nu.-i. foram iinpi.trntpspar*, «(«-.fii-t-r n. ntflos cffelloi dn. . :,.i.i*.:.i...
jul-.iiiiit.iHo. popnlnics. ,\ i .li... «li prrj.ií t-rliiifs iiiiii. israsiivlrui oneotliram

O NQW) F.DiFiO.O BA MREGTO*
R.A DE SAUDE DO EOTOITÜ

ii«..iii|.mmim _i____ n..»--. .<¦»,*. ,_, •._*¦-*.mm «_i«»_r.*.--nB,AA__«'**._^-_-__»*Jt*

As obras feitas no antigo quar»
tci do 52* dc caçadores

I.-I1.11 concluída. „-, t,\,rn» de remodela-
Vio do edifício dn mn do Areai. Mitigoquartel do .•'_" liaialbllo tle «.adorou- no•tuiil nc cHçontravHtn algumas da» dcpcii-dencia» il,. Direcloria de Saude dn Kx.reitoe quo ora trivlr.. ti mesma Direcloria em»

Uma cantara brasileira
consagrada pela critica

nova-

ãn *iu_!ã!Jf£í 52.*®^^''' F"m Ur--;* c,,|V",!n elrcu.nd.i_-*. ..|_orn. In-
hTi ío .«1 ,' 

"Vi 
£ -v.i"S. «•..?«"«foniiMM ler.mme..le, fiiurain-llio concerto» adcuua-irinuna) do .lury em eamno dos i itiollinr e_t.ililll.l-_d- n nn. ti». ,.do mira aetivldade do adYnsndõi pouco r'c_enmmetidtivoli, O prcildenlo do Tribunaltili.inli.il <•. c nipeçlo ilu piotiloma, declarandoi ii-i (em* rello esforços para que oi advogado.üUnoa dOMonome volíotn u .illcn.._io para atfll-onn do .lu._r. Parei*», tjuc u teleccio dijunino. (> de advogados, conforma luiaal-m«• pii.ii.enle do Juty, conseguirA alguma

COUMi

\ rt,{nr'!\!> indiciaria colloeou os Jolws emcontado illrrcto com o conselho do Jurados,'í" 
J'.'.**'".,slfo •••'•lt' Poder 'teslruir duvida». I rua Marechal Floriano. Além do um cabi-.} re «posta aos quesito, formulados, mal re-1 •'•««. do um salto t úe uma sala, Im ainda

VV t p ¦ ,,,,r ¦«•¦•«-.«¦« a Injustiças, inslnllaçoes sanitárias udreda preprarias,•i' porem, que _¦„,;, reforma não per- vestiário paru officlaei e áreas adequadas
outro» misteres.
As obras precltadas, econômicas • bemulminiMriidas, constituem frlsaoto exem-

. ¦-......nu ii mr-' P'o da competência doa officiacs da Din.-
i,.,.?.'" fr* ° *,a ¦'•'•miniinli/io social, con-1 «torta da l.ngenharia, á cuja frente estavairariamento ao seu caracter de defensor se-' • coronel Moute. A pequena verba ali des-

NOVA VOllK. .uiii,lirn (11. |»,) ._ acantora brasileira Tina I*ng|!i, pertencenteii iMiinpaulil.i italiana do «peru San Cario,lem sido um dos grandes succossoi da rs-
...... '«S-O lyrlcii det-le anno. no Tliealro Joliou

ello se -feillna. fõiíõ"õ" nrlmífi^pãvimeii-i -"'? c,d|*dci. 0,M*° roeobo ..aempro ns mnis
to, acçrcscldo com a «nparolhftgüm para n.i

A fl?!isia Tina Psggl, um dos
fiwccftssos tia Lyriea do

Thtsafro Joísoii

Investiaaeaei de ralos X, pertence ú Ppllcll-nica Mllllnr, que paru ali já se mudou. NoMliundo p.ivliiuiiiii, nus duna amplo» salõosoxlitontei, flcai-ío as divisões dn Dlrecio-ria. Na frcnlo eslao os roíiiiuirllmentos der-finados no general dircclor o a sen estado-
maior, dependências essas «pie nio se eom-
param cam na e.slslentea no prédio acutal-inenlo oecupado pela mesma Direcloria, á

ín.*,.« . "'t,'"","r '" Juwrtos lodo» o» es- «

!'*. i .••"•n!c,rl'H"*"' l»el<" seus effeilos. O Jurv I •»«iiiiiia descido n cuclrcmós que tendiam a lor-' P>

i eomniunliRo, l'.n i.m*. v*_ie * pe>m p^ndldu com o» nccreseiinos Irllos dentroregistar oi esforço» que o aclual presidente delia, provn o quanto foi feliz c-.c R*_f-i»qdaquelle .Inbi.iial despende em beneficio. d»  *** *" *** "" " "

cnloroioi npplnusoa, nas noites em que npim«reco un publico, A Illustre soprano sul-iiincrieaiiii, prlu sua leclinlea o Ihterpròln-
çao da "Tr.ivlntn", mereceu da critica nova-
yorklnn uma cnusngrntrio imuco coinmuiiio geralmnuto dispeusmla só a nomes Já foi-los inuiir.i-i palco» famosos do mundo,Mu ni nuiipaiihiii. du opera estão presc.i-(emento Irnballiiindo com grande exilo emNova York, cantando progrnuimus franco,zes e Italianos, antes de abrir-se, no fim docorrente me/, o estação offieial do Metro-
polllono.

Os empresários de concertos, por sua vez,
}U estão aiiminciando os scus números dooutomnn o do inverno. Kmbora ns iimncn
de artistas eontratados uindn não estejam
todos annunciados, ji se sabo que muitos
sul-americanas virão, este anuo. aos lista-dos Unidos, entre os quaes a famosa pia-nlsta Guiomnr Novaes.—r- i

j topo iiiciiei!
etirmteuítrr

Urna alfaiataria, no cen-
tro urbano, totalmente

queimada
—«—¦-*•-• *> m»m* **-w

Os prédios vizinhos projii-(JitJtdos pela íit-usi
Aluda nfio eram nove hora» d- uoitt dati.iiiii in, quanilo, r-fli-_.nlnit.t,

Íl êsy ii
matosjr .11

E.or í. ímiiitt-i
Como será comc.oi-noraclo o
4 do novembro pólos nos-

sos futuros professores
Prallrn dus mal» snlulnrcs, jirlos senti"

tniiiio» d* fralcrnld.iile que dltfuiult*, essu
ini que ee congregam, em um dia, todos oinoniem. quaiuio, afrontando u cliuva mio uiembro» doiinm clos»o ou corporoc/lo, nul-cala coplota, nppai-oconini pela avenida Ilio \tenim lambi >» quo ie prenaram para ollronço o» carro» vormollios rfoi liomlielro», tnrfloil e snarado sacerdócio dn niaffUterlo.mio haviam Mil., i-hiiui.iilos jwrn uni Inccn- comiuoiiiorai* o seu dia, que ficará cogno-

it II fttlil .'II ,1,1 li'l. M. ,, .¦_._-__ ¦ .\ CA- ¦_ -.-._ _'¦.". «•.--»• 
'..(lio que enlAo lrrnni])ln, v.nleiirti, i.u so-

lirailo da ru,t do llnsariii u, 1,'J, niule esta-
vn i:i'.j(iii.Mj,i com .ri.-..ii.il*.a .i firma Car*
ri*.'rc i': Xn^.

rhríi li -* _jn r *:ni*ii Indicado, os denodn»
dos coiiihattyes nit.micrnm, no uiuii de
semint, a» suns in^n-Mielrns, havendo, feliz-
menti., a oi;un neccssnrln pam o ataque. Ini-
cindo esle, JA ira notada u presença do de-
legado tio 3" districto. Dt*. Pereira (i-ima-
riier., v-oinniihsarios Wilín-dn n lloussoilllc-
ros, além dc outro» da policia central,
guardas civis c Arando massa popular. Os

min.i.i.. como o "Din dos Normnllslus", Sua
iliitn foi convencionada em 4 da tinvom-
bro, que se niiproxlma, Indo JA nilcnnladtis
os prupnrallvos pura ns conimemornc-Sci,
que na luveslirüo de um nllo cunho de dis-
tlnccdo, como . ilu se esperai- de espirito»
culto» e adi-.uilndns, quo afio os futuro»
educadores dn infância, oa preparadores da
geração i|iir uns lia du substituir na dlre-
cção dos destinos dn Pntrlu, cm todos os
ramos da aetivldade humana.

Mestres e nliimuos so irmanam nessa fes-
la do cnlli',",ii!Miui o cordialidade, sendo orti , ,'i ai*" i ¦ *m *-¦¦*•* ••¦•¦»,.•- i -iiinf w _.uiwi_iiiii«iiri ncil-iu <UI ¦bombeiro» « detiveram em lula porfladn Rnril»óda» coiiimlss_es du uns e oulros, com

I ll!"lll .1 >¦.•-. ,(.. Itt.it.• li.it'.. t,.l.lli.. ittllil II1I-. rt *..

-u.i officiencla,

liqierido sobre o problema da carenlia«a vida. o ministro do Commercio, da Fran-a, «ffirmou que, pnra combatei-a, será In-
fe"'BV,01 -1 ""«í*» ''e um orgaiilMno «-S^MT" s '<enero!, rie ,"'imei-
liS"J-F«*í3l! ''0,no, "¦•-.¦¦ "m «PP-ireUio que
;,iin ? '"crn5 d9! intermediário», trin-qu. 1 sara o con.umldor e o negociante va-
- -:,,,, i ""-1 " ;,^,,,í¦, ° paWco * " «'Meou-i-iiiça de qua as altas nubitas e truotMUnasnascem apenas da cobiça de consórcio*, mo-nopollos « «irusts», quo compramie.ru.2-reiiam vlvere», no propoOlo de impor »re-
2.t.i.Clm. uctr,m «"««««"io». Desde que
v^.'1! . br-"fl.' CT <|UÍ.!1C P«vejnm lucro»razoáveis, flscalundas rigorosamente; des-:i|>pnrece aquella desconfiança.

Este o aspecto do problema que Interessaíi ordem. Os aspectos que dizem de pertornm os preços, propriamente, sfio mais eom-pjcxos. Cooperando, ao mesmo tempo, dlver-.-o., ractores, una dc caracter invencível, co-'no .cia o phenütncno rio papel moeda, on-lrqs.de caracter permanente, como seja t>problema dos transportes, i certo «ua ancçao dos poderes administrativo» tem descr lenta. I.cnla, mas duradoura, eis a «or-ma «té agora; porém, não seguida. As leistle emergência sao bons para enquanto seaguardam o estudo e elaboração dc leisdestinadas a produzir effeitos de futuro. Du-r.ini.o desde o armisticio, com phases leinais ou menos inlcnsiilade, a carestia davida tem sido visada sempre por tUeretosocçaslonae», quando já era tempo de exis-iir umu legislação homogênea a respeito.do inqulllnato, importações livres fel-etc, panacéas, que logo se deswue-

por ntlmlnlstração, realisado. alias, depol»
da uma concorrência em u-»* nnn nui _.--ram licilanles, uns pnr Julgarem deficien-
te a verba do orçameuto o outros com re-
eelo dus conseqüência no perigoso serviço
de concertos na velha cobertura do edifício.

¦ me* i—..
jfrfrH-*******-}".-*-^^

I PENHORES?... I
| Menor juro ® Maior offerta 

*
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Houve, na Ornara, uma eommlssli» especialdestinada a estudar o problema da carestia.-iue nccumulou doeiniientos e projectos. Foijiena que cila não tivesse prosegruldo ao «euafan, pois, a esta altura, com outro» examesT-roccdidos, estaria em condições de saage-rir leis duradouras e contrarias a esse crite-jio falho de emergência. Ninguém «a iiia-rie: .-. mudança de valores, prodnílda pelaguerra está exigiudo organisações novas.

Ü trajo masculino não pôde
nunca disputar o encnnto rasei-
nador da toilette feminina; com-
tudo, chega a ser emocionante a
linha iuipeccavel dos elegante»"creados" pela — tiuanabara ¦—

Ti. Carioca, 64.
¦MO.SOFFKEU ORAVES aüEI.

MADURAS
Victima de uma expIosSo, na Ilha dasCobras, soffreu queimadura» traves pelasmãos a pelo corpo o offieial limador Hum-nerto Miquelli, de 35 annos de edade, mo-rador á ladeira do Barroso 174. Depois de

medicado. Humberto fni recolhido ao Hos-
pitai da Marinha, onde esti em tratamento.

me*
O MAIOR SUCCESSO NA

AMERICA
"Foi um dos maiores suecesso» na Ameri-ce, » terra dns films, e sel-o-4 em toda a

parte oado for enhlbido". Tal foi a criticade uma das grandes revistas yaakees sobre"A egrejinha da aldeia". E nJo houve exag-
gero; quem ver essa producção primorosa deWarner Bros, os clássicos da titã, cpie o PA-IIISIIÍNSE esti e-hlbindo, verificará com os
próprios olhos que ha muilo tempo ato ap-
parece no Rio um film tão perfeito, com umelenco tão admirável: Claire Windsor, Ken-«eth Harlan, Hobart Bosworth, Walter I.one,Paulino Starlte e Cyril Chadwick.

No palco, a princeza russa "Eugenia Aa-dreew*" exhlbe a sua deliciosa voa e suaselegantíssimas toilcttes.
me*

CLUB DA MM STEPHEN
Numero» sorteados nesta semana:

131 e 654
de conformidade eom a» duas primeira» ex-tracçSes da Loteria Federal desta semanaem qu» foram premiados os números

471-1 e 3(634
Hio de Janeiro, 28 de outubro de 1924. -STEPHEN SCHAEFEIl & Cia. — Conforma:Dr. A. Bessone Corria, superintendente daI-iscalisação do Governo Federal.

¦ me* i ,. i i . . _

durante mal» do mela bom, tempo esle fln¦do o qual o liKcndlo rrn iludo por esllnelo. |A dlfalatarla, que estava nn seguro pnr i
Ml contos, ua Companhia Inlcrnnclomil, fi-1
cou completamente queiiuadu, multo »of«
frendo a parte dos fundos do prédio, bem
como o pavimento lerreo. Qucnl viu, em )irl-meiro logar, o fogo a n fumaça, que saiam

jiló iilliidido sobrado, dando logo nviso nos
(bombeiros, foi o cominaiidnnla üa gitardanocturnn, major ,losé Antônio Ocrnnrdcs, e

quo nu oceasião passava por aquella rua,.
cm serviço de ronda. i•Ao qni" parecei o fogo teve origem num
eiirlo-ciivuíto que se estabelecera, dc repen-
te, na força elcctrica, que servia á alfaiata-
ria, onde não se encontrava ninguém, pnr |iiiso que, terminado o serviço du costume,
patrões c empregados se haviam retirado
para suas rasas.

Foram grandes os prejuízos soffridos em
conseqüência dns fortíssimos jori*03 dágua
de que se serviram os bombeiros nos tra-
hálitos de O.ttincção. Vários eseriptorios, en-
tro os quacs o do Sr. Hocha Mello, instalta-
dos no prédio sinistrado, ficaram damnifl- . 1)nu„._mniacados. No andar térreo, exlslo o Hotel Bra-iS?pS,ef is „ ,,„_.„ da noitíi twfi

gnuto sarão dansante, nu sédc
Club tio Brasil, tocando uma
_'az--banil" do Batalhão Na-vai

ASTHMA ? - KRAEMINA
"Attesto qae "Eraemlaa" . maito •ffleas

para jaialar as truta da asthiaa-bronchlca."
tia, 15—Í—J92..
(Ast) Dr. A. Mae Dawet.*

me*

Dl*. Es.telli.ta Lins-Vías urinarias (vens- DI A I TA SAIíONETES Erçaa e cirúrgica») -laios^X. Labor. 5. José 81. j Kl AL, I PERFUMAI
m, ROD. JQ/5KTTICirurgia geral. 13 de,Mal•me*

- Vias urinarias _
. 35. 4 ás o.;.:. 1000,

.DE. OSCAR CLARK ~ Clinica medieiJI. Republica do Peru' .10, das *

PERFUMARIAS FINASme*

Ntve desastre na aviação miti-
tar italiana: merrei o mecânica

e e pilote está merilnncle
CAPUA, Itália, 28 (U. P.) — Quandovoavam num aeroplano, o piloto, tenentePillol e o mecânico (íiuseppe Albanesa sof-

I treram um desastre, caindo ao solo. Albs-
morreu instantaneamente. O tenente

está

o fim de preparar um programma atira-
ente o magnífico.

A grande cmnmissSo central esti assim
cnn .iituiila : presidência de honra, profes-sor Mario Alcixo; presidente, I). Virgínia
Nogueira Pinheiro; I* secrotarin, I). (lia-
rlsso Pire» Forrdo. _!* secretaria, D. Helc-
na Machado; thesoureirn, Sr. Barlo Silva;
oradores -. professor l.eoncio Coréia e alu-
mnos Francisco Dantas, Marcos Barbosa o
Hilda liiiie.

No dia 4 de novembro, is 0 horas, sern
celebrada missa solemne, na egreja da
Caudolnrln, por S. Ex. Bevdma. D. Scbas-
Iião Leme, pregando ao ICvangclho o Ilevilo.
padro Dr. Henrique do Magalhães.

A' 1 hora, haverá na praça de sport» do
Club de llcgntas Flnmungo um attracnlc
Icstlvol clvlco-dcspnrlivo, abrilhantado eom
as bundas dc musica da Policia Militar c do
Corpo dc lioiubciros.

A's 6 horus., no Instituto Nacional de Mu-
slca, se realisará uma sessão lllero-miislcai,
que, por certo, agradara immcuso, pelo hom
gosto com que eslá sendo preparado O seu

Bll-lfOttugal. tia ririna Maria Monteiro £¦•„.,.... ., ....(.arvalho, negocio este que oecupa, tambem i do' Áuíomoveio pavimento correspondente dn prédio con-I „"H, 
"_'"",. ...tiguo. n. 164. A agua occaslonou ao hotel SS1"- J

prejuízos de montu, sendo, egualincnte,
muilo prejudicados alguns eseriptorios exis-tentes no andar superior.

Findos os trabalhos, os bombeiros ss fo-ram, não se registando, felizmente, nenhumdesastre pessoal.As autoridades, que se empenham na apu-rnçâo do caso, já intimaram varias pessoaspar* declarações, entre cilas os donos oempregados da alfaiataria.
Quanto aos peritos para dizerem sobre ascausas do incêndio, quando escrevíamos,

ainda não haviam sido nomeadas pelo üe-legado, Pereir» Guimarães.me*
Seguro contra fogo na

Cia. "URANIA"
Itaa do Rosário, SO — Fone X¦ me*. 

6623

— 0 dinheiro é a mola da vida!
—0 dinheiro é o nervo da guerra

-— 0 dinheiro compra honras ea 
honra!

—0 dinheiro compra consciências!
Mas o dinheiro não compra o amor!

Tudo pelo dinheiro

! nese
! 1'illái

•___»*_¦-.
Dr. Manoel de Abreu nadl<,*1!»_.,*msti*

... co. Radiothcra-
pia profunda o intensiva (8 M A 200 kv._Jivaristo da Veiga, '-'" " -*4-10. C. 442.

me*, i-

Apanhado por um bonde
O bonde linha "Barcas", A tarde, apa-nhou, bem em frente «o edifício da Pre-em tieante. ¦ feitura, o menino Jos. .Toaquim de Car-valho, de. 13 annos dc «dade, residente árua Andr. Pinto 159, pro-urlndo-lbe feri-incntos pelo joelho c pé esquerdo».A Assistência soecorreu-o.1**

Dr. Martinho da Rocha Jor- (Mo,»:
creanças). Medico pela Universidade de^Ber-lim, docente de clinica pe.diatrica. Cons.-

S. SOI5,
me*.

m commemoração á data da
independência da Tcheco-

Slovaquta
\t}!AS^S0CÍ,li:DADE irradu.

R*-', HOJE, MUSICA DE VÁRIOS
COMPOSITORES DAQUELLE

r, PAIZRealiía-se, hoje, g- no^f. no pavjl|j_loTchecoslovaco, sédc da Radio Sociedade o
_£l;^?*ienfca Br.a!ÍÍIcir» *> Seiencias, a re-ccpçao do Sr. minislro da Tcheco-Slovaquia.Iara solcmmsar a data nacional da Re-publica -miga, „ Radio Sociedade trans-mlltlr* um proBrnmnia especlalraento or-
SBi?V-?ns,l*,l,.,.Ç ,''-e lm,siea de Smetnna,pyprpk, I-riinl, piebiif, Drdla c Térschaltcompositores tcbccoslovacos. lclM'>^>•-ela Radio Sociedade falará o Dr. Luiz
SSfeíV*. he-me ".?*» Aeodemla Brasi-Seira do Seiencias ¦> l-_-0f. MiMuel Oso-io dc
ilmlto. C;llu,1° Cci,rcnsô «"»»»%«»!

Noa intcrvallos dos números de musicag-erao transmittidns notas selentificas.

RAGUR-fiODET

A CAPA
DA MODA

'é^________*
i-ngF-Jç

fí im ' * VíÀ

IWJP

i^np*\^r /fi

moribundo.
me*

DEFINITIVAMENTE
São os últimos dias quea conhecida Casa Tedeseo

faz o desconto real de 20 ojo
sobre todos os preços mar-
cados nos tecidos de seda,
lã, linho e algodão.

Venham verificar e apro-
veitar.

Meias dos melhores fa-
brieantes pelos menores

. preços.
Rua Gonçalves Dias, 9

flrâ ivntti
A Fabrica "POLAR" assume
inteira responsabilidade sobre
os seus calçados quando, so-
bre a sola, estampado a fogo,
tiverem o seguinte carimbo:

dá- nos a impressão da força
enorme' do dinheiro abatendo-se

ante "isso", essa pequenina cousa
que cila não consegue cobrir com
o seu poder e deslumbrar com o

brilho das moedas luzentes!
¥,, para que essa impressão seja

inapagavel, terois a espalhal-o, a
mancheias, comprando tudo,

menos aquillo que mais desejava,
esse — artista formidável —
Emil Jamngs
AMANHÃ HO 0DE0N."

PRÉDIOS

Sao pertipre menores os preços da

&>fkàM-

Modelo Inglez
exclusivo da

A casa mais Imporíaníe do Brasil
me*Feijão preto, especial, k. 1$B00Assucar de Ia,  1$250

Armazém Colombo — V. JOSÉ' A_.Ef.CA__""" me*

A in-lhor casa do ferragens. íonç»., C1-y*__taec e artigos para presente.
„., „ „ lí• S. JOSÉ' 118EM fTlENTK A> 0ALERIA CRUZEIRO"" r~-rv-~rurr~•-H--,)»|pi ,

IDE ABTHUlt PAULO DA COSTA¦_-- Doeiiças te S-jnlioras *- PSÍto. ~ (Sus?Praga.Gonçalves Dias 11-2 í.s 4, R.: 
u^'

Liga.jio, i;iX Teleph. II. M. .1150.
¦— ———_ 

_____ai_,____..^

Sem alternativas a situação
na China

CONSTA OUE FOI ASSASSINADO,
EM PEÍON, O GENERAL FE!NrG-

Yü.HSÍANG
SHANGHAI, 28 (U.P.) - Correm Insis-lentes boatos nesla cidade <_ue o general[¦'ei]*.-yi!-Hr>!'niiji' tinlia sido assussinado cm
PlilíIN. 28 (TJ.P.) _ o -ícneral Wu-Pcl-Fu, rnspimdeiHli) a» mandado de Tsai-Kuniioinennilo-n coiiiníigsario da colou isaçãò

oiíi ,Sií)iig_Ki'anjr, disse o 5e;;iiinte: "Von pes-sbajniénte ;i Pekin, pnrn rpiüÈibor instriicçiíes
pessoiies".

LONDRES, 2S (U.P.) — O correspondente
du Central News em Ti.ntsin informa fjuoo cruzador limcTÍcapo "Hiiron" desembar-
COU

MORREU A BORDO DO"TAQUARY"
„,Y,0rr.?.r r*'Pen*;Í,-a*nen*0' a be"*<'o do pa-ÍU.te raunary", atracado ao armazém 5«o Cies <lo Piirto, o maritimo Fernando José-.aldas, do -lu annos, casado e brasileiro.Com guia das autoridades da Policia Ma-mima, o cadáver do iureliz homem foi rc-movido para o necrotério do Instituto Me-dico Legal.""".""T ' "** •
. A fermentação dos restos de comida no.interstícios dos dentes, é produzida, segun-do estudos scientificos, duas horas depois dâsua permanência na bocea. E' a fermentaçãodesses restos que di ori/jein á cario. O de.i-lifricio medicinal, Oilormis, evitando a fer-nifiitnçao, evita, ao mesmo tempo, a carieMuito concentrado, «lsmiias gottas onenas
BSOOO. Para tnixúutr a limpeza dos dentes
t'lipa^t.^rrm,S• ^* A" -nda em

me*

ALFAIATARIA PARIS
Temos de côr, de 15, sob medida, por 1805,

2009 e 2201000
Pereira Filho & Cia

RUA URUGUAYANA N. 52
me*Mussolini inaugura um novo mo-

numento aos mortos da guer*ra, em ~

rABRIC* DE CALÇADO
"POLAR"

R., S. 'Christovam, 1540152,
Rio de Janeiro

cm Bíitafot».., Laranjoii-*.?, Cop.ica-
liana, Coiule dc Bontfiiu e centro,
quem tiver e quizer vender, procureo leiloeiro JLLíO em ficu escriptorio.
ã Av. Kio Branco n. 183, tci. C.2300, pois tem muitas encoimnen-
(I::h . * __**» -

"———?-.

REI DOS
UNMHraB

ROMA, 28 (Havas) — Por entre caloro-sas ncelamações, o presidente Mussoliniinaugurou cm Bcrgamo um monumentoconsagrado ii memória dos mortos da auer-ra, proferindo algumas palavras em boine-niigcm aos combatentes mutilados e á dis-ciplinn do povo italiano.
O presidente do Conselho, ao terrainur,foi alvo de estrondosa manifestação.- me*. -

-!*'--ff«*y**iwwH;iii*

TOSSES e. GRIPPES
TOLUOL-SOEL

Formula do Prof. Sarmento Barata, daFac. de Medicina de P. Alegre.
Dep. Araujo Freitas & Cia. e Rodolpho1Hess ií- Cia. — Rio.

-Bt-BF**' ^QQfàQIS&mA^smriK
- •' eitnyc^—

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES GRATUITOS DA VISTA PARA AP-PLICAÇAO EXACTA DAS LENTES AUSAR, POR MEDICO OCULISTA
Rua da Quitanda, esquina da Htm BuenosAires — A ÓPTICAme*Toose porque quer! O Contratosse
é de ef feito sensacioual!'me*

Toda ern chammas!
VEIU A MORRER A INFELIZ

CRE4NGINHA
Djpois dc eniL.bcr as vestes em I.eroze-

ne iitcou-llies (ouo, num. tmvossura ile cm-
sequeneias lão limestns. n menina Odette,assim eomo as nossas edições ile liontcm
divulgaram.

Sõircoiridii ptla A<i3isteneia, a inditosa
rre.mca em esaii. giavirslmo foi internadano_Hospital t*.-li!ienuitii.*ino, onde, pela nia-
iihà, não resis^ii-o á*-* queimaduras fine. suf-frcu veiu a fulleccr.

O ciuliiver da menina Odette, cnm guia dn
policia do 12» districto tevo remoçAo purao necrotério do Iii__lilnto Medico Legnl.

Proseguem as operações hes-
panholas em Marrocos

MIL E TRESENTOS SOMATEMS-
TAS PASSADOS EM REVISTA

PELO GENERAL BARKFRA
MADUID, 23 (Ui PO -*- Inforiuaii. do Mui-roços ([ue quando dirifíi.-i uma opcraçãi) mil!-tar em Kondalt, na direcção tle ..ariiche, fi-cou gravemente ferido o tenente coronel Mil-lanastray; morrendo o leiieiiíe TopeteBARCELONA, 28 (U. P.) - Còm u assls-tencia do capitão general Ayünntcs, do gene-ral Bcrenguer, do governador da província coutras .intr)ritladc5, o general Barrerá pas-sou cin revisto mil e trezentos soínatciiisliis

-¦«¦¦¦-——A—-_^_>*^_----¦- 

FLOX
—r-^*-ÍL^Hr—-1 ,.LJ
PAIVA LAVAI. SEDAS, LÃS

15 TECIDOS I-INOS
-»—!lí_JM_3-_-

não faz liquidações porque não tem nlcai-des para liquidar.
No binfnnlo, ventli; a preços reduzidíssimostoda c qualquer novidade cm perfumaria,

EUA IJ-(tUC.UAYANAl44
E PRAÇA TIRADENTES, .

34, 36 e 38

Entra no seio da "illus-.
tre companhia" o autor
de "Flores de Sombra"
O THEATRO F/A POESIA

MODERNA
¦ m m* m -e* - ¦ -

(Conclusão da 1" p-agina)
trando a lmpre...iln caui.nd.-t 1:1 A.**,,¦*,..,;,
pcln. piilAvrn. do Sr. Clnudlo de S-iü**.*-, ¦:,,
leguldn; fnríi o elo/;lo da nprcclnçâo do \;.¦•1'iiln dc Cnrvtillin, iinnlytniido In*,',*, ,.,.,.,,',
o llienlrn dn oulor d.i.i 1'lortt tU Sombra
p»rn i-oiieliilr dn.lo modo: '"A i|iinliilndo prini'i,»-I do vn*.*.o i!.- ,'•„Sr. Clnudlo do Sou», u que miiln mt ó.'«nin o «cdii-, «HA n« «elecç-in doi nsntim.
pio. e dai |ier..nn«Kcii-. Nns vo-trn- comedi.»su refloolo ii vida em mu realidade ílaírjnite, mn. nem a dnreira Implacável n ttu dei«eus ¦ipeetoi d» maldade c etfol.mo, d. ti.cieis e Impüroiai, de uervonfiei e eevtníliA verdade nnparcco nello.-. ililuldi. numa Iti!ma love o Irlxada, lecldn dc sonho c «mor. ¦*._illusío o nlf«rlí.. A existência moderna .«Itira, penosa. Inexorável e triste. A' medij,.
quo a clvIUsn.So caminha,quo novas -.mbi*
çoc» crescem, que nova» necessidades rvI.(mui. que novos Idcnes despertam, cretMr.itnmliom, e nvulinm c despertam nnv.is íi»jmi_llinçóes, novo» soffrimenlo.H, novas prlvacít'novas torturas para a humanidade, j** ¦'.
Iriiimphar, no tlicilro. essn cxldbleío'dasverdades cniòls da vida o das (rlilcs enfer-mldiides da tristíssima alma conlemporanti,mais se nsaravnr.*. um mal qne ninda não cr-controu, nns Iherãneullcns do todo-, os sv.lemas, nem nns philosophias üe lodoa os crê*dos, o -í-u remédio nu o seu consolo, l. v*.rrnms daqui a pouco, eniquanto no palco ..
representa ll.scn, despencarem suicida- _ja_torrinlin», trocándo-so tiros de revólver noscamarotes... (.cycr, numa tlioiie celebre,formulou o dintfnosticft dos enfrrmr-.; ,hImuptlnl de Ihsen: dcffenoração mcnt.-il comobsessões, liystcrlã, melancolia, alcoolismo,neurastlicnia. demência scnil, dclirio clirool.co... Bjornson, que lò pela mesma cartül!.do lhscn. lançou estu nola curinsn no prels.cio dc um de seus dramas: "I",s(a per,, i.jfeita de aceordo com as lições de Cnarcotsohre o systenia nervoso e com r,j estoiloaclínicos de Itichcr sobre n livítero-cpllèiislí."
Sois tombem medico, Sr. Cláudio -ie í,a\K:i,
por sisnal q:m rcccbcslos a laurea acadéfiii-ca cnm a vossa these de formatura — Oi n._vropalhas e o.s ricuenertittos, mas as enferml-dades e as degencraçôes foram banidas .iovosso Ihcalro. A unien enfermidade, quenelle apparece, è o amor, com a zuj í.hrede alta temperatura, o seu delírio, aa musnllucinacões, os setss desmaios... Nio i pe.queun, nas vossas comédias, pois mniU.outras escrevestes, como O Turbilhão,,', Itucnada e A Matillia, a galeria das amarojat.Inquietas, caprichosas, -resignadas, alUva.,humildes, ambiciosas oa sacrificadas, ellas
pausara pela vida cantando t j_em_)ldo, sor*rindo e' soffrendo, levadas nas azas rutÜatí-tes do sonho, ou envoltas na mortalha f::-nerea da dór...

Não vos desvieis da trilha que «te ajniaIcndes seguido. A realidade nao exclue oidealismo nem impõe a rcproilurção dos at-
pectos torpes e repugnantes d.i vida. As ceu,sas nobres lambem são vrrdmicir.-.s. NJoresta duvida que a obra dramática dõvft *-•.'•
piiuiír ar. idéas do espirito contempdranoac.rcalear cerlos problema.**, que a;,'it_n. as .'.ft-
ciedades, copiando a iiiia*,'.*"m límpida e ciar»dos costumes úc uma época. Compre, iiortra,encarar a vida com indülscncia e piedade,extraindo delia o que possa elevar o pensa-menlo e despertar a emoção. Ksoa, a vòisaescola. A phllcsoplila do vo.vso theatro resu-nie-se num optimismo sorridente e sadio,Não vos atlrnein ns tlieses moraes e _r,fia__do Ktigéuo Rrieux, nem as dolorosas crise*da alma que nos desvenda 1'rancols de Curei-,nem aiuiia o implacável e duro realismo <lí
llenry Becque... 0 .rue. vos encanta t cr..i-.-vn i- a sensibilidade creadora .lí P.orlo-l.ichej6 o surto profundamente humano dc Itutaili*.i. a ternura, a ironia e a graça de AlfredCnpus. São estes os modelos que mt!'.'.*.
quadram ú feição do vosso espirito.Ao dar-vòs ;*.s boar, vindas, cm nome <i:<
Academia Drasileirii dc Letras, rossi. disc..-'vos, Sr. Cláudio de Soiiza, aquella palavraqne Hené Doumlc dirijjin a Kol.ert <_o Flcrs,
o famoso coniedió_.raph,'> parisiense, q-iüii-i*-*foi dn iiua recepção na Academia I''rance2a:"I.c dcSaion du tliéatre esffn votií". Sois
lambem um possosso do Üicatro. A vossa er-
trada pnra er.ta companhia foi em verdade
uma rciiiftHlçfioi Aqui fienes dc Kuar.1.., comoatalaia vigilante, .juiitò fins sombras de Mar-
tlns Pcnna c Arthur Azevedo. Nilo dciaois
que sc apague a flnmmá que nlümlòn as vos-sas esticas e que ha do coiidui-ir-vos a novose mais fulgurantes triuinphos £"

AMANHÃ A' VENDA

Fl
N. 17O mais luxuoso magazine até

liojô publicado uo Brasil
mzasEnmmm

7 A NI IR! A SABONETE FIKÒi l'RO-
fíf2___!___d___i___f* '>ucto RIALTÒ

Prisão oeVentre

m^ Sjlva Araujo
•me*-

~»_-*-_r!-T!_*^>-!3t_n— ¦*„

caspa e queda do cabello.
Tônico perfuma-
do, contra

0 baile de anniversario da R.l
S. Club Gymnastico

Portuguez
secretaria, a pub.icaçSo da¦rVôcrn-iios da

seguinte nota:"A directoria chama a attéiição que o in-gresso dos Srs. sócios e respectivas fa.nilii._i
.-.- far-se-í. com a apresentação do titulo decem miirinliriros que partiram paTa ,fJuitaçao dc outubro (n." 10)Pekin. afim

<los Estudos
do ahi garantir" os interesses i üe conformidade com o regimento inlcr-Unidos. no, òon-ldera-ee familia do sócio: mâe cs-¦««»;»»_-_.__ , ,..,.¦¦¦, jposn filhas solteiras e irmãs solteiras, não"vTO 

HOVO hI':me">0S _»- Pediatria sendo pcrmittida a entrada n outras pessoasUm ..„,,.„
, , _ . — pelo proffiad. do Dr. Martinho da RochaLivraria Leite Ribeiro e Llvr, Alve» *•*¦*** Ü * »W_*»*V**1« &*¦ l___-T4t'_t'_-?J_. áal-tJ-Aàt._-*_•_/-__* .f..í *¦***• _»»**¦ Jiím*,.*'A,«vw*i»X'»'..*'i.'i»;^

A MILÍCIA NACIOOm, TM CIVITA
VEGCHIA, HOMAGEA O

PRÍNCIPE DF ÜDINE
.."PMA;,28. .'-''P-) ~ O quartel-general daMilícia Nacional cm Civitaveochi,, iica re-ccpçao em homenagem „o príncipe de Udi-ne, sendo S. A. saudado pelo respectivocommandante,

O príncipe respondeu exprimindo a suaadmiração pelo fascismo c erguendo umbrinde no rei Victor Manonl e a Mu.isolini.
"__»f_K?_Ti

- V. Kx. JA ex-
Unico Deposito:

MANTERÁ TUPY
pcrnnentoii? Puro creme.
Ouvidor, 52.
— ¦¦_¦¦¦ ..—i. _.____..,_.  i i*lffl>^n— . ..i .Í-U V\Z A HAHI3A ESTA MANHÃUMA OILLETTE. E VOCÊ ?

'—* * -i«>i ._*_i..:.._..:..x..x-x~M'*í«:«:..:«:..j_.:":-:..:-.:..w.

COM

í
Ourives, 5 _- terças, quintas e snblm-!;.

K^f^CAJLCyLaS do b:'
•»í=OT|tF-CA1_í®, I*?

wtoRapidq
f Garant/do
NA

>Sdo
!ÍNS

rE B_£XS©A-A'í?
ARTHRITI5Í10 RHEUnATISHO
msnoLfsriASDA PíllífíCZíftA
O mais poderoso eâminador
do

SERA' CAPAZ DE NAO PECCAR
TAMBEM ?

O desafio é líinçado pnr uma dns mais
queridas o .oruioa/is estrellns da Aincricn ciodos os leitores são convidados a necei-lal-o; Quem diz a plirase é Viola Dann; fa-

J íoiulo biquinho com os Inldoa «lia perguntasc; o leitor é capas üc. resistir á tentaçãodns sens lindos olhos o do seu sorriso _.._
duclor; se o leitor
cnm cila.

Quem qccoitar ó dcspfjoi deve ir quinta-feira no PARISIISNSU assistir "1'ecc.do
mortal", uma nova c cucanl.-idora producçãoda deliciosa c lcv*iillnbu Viola. *6«i

t~*méü&fa*»-e -*~— 

Dr. Jorge G. SanfAnna T * H".
.'!•,.'.Vi<iil Europa"; CIIUJRCIA 15 GYNF.CO-'.UCilA. Asscmbléa, _!!l. Miirq. Abranles, lli""-' ""** ; I ¦Itf)'**— ¦ j_ ,-_-,¦¦¦

legalmente constituído o
novo governo do Chile

SANTIAGO, 23 (A. A.) - O novo gov.r-no chileno foi reconhecido pelos governos doPortugal e da Polônia.
-' -alot*-*-— ¦

¦mtintirniiinmíiifnnii—-)ã:r
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| SER UEL1.A ? TI.K KNCANTCk, .;crã cap,-.*. de não peccar i 1 Creme e Leite de Cora Purificado P
l,,í^...f,?.É...!_y?? Cream and Mi!!,) jj

;/$BR^Afi.0H
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ácido tiRieo
Fala um kmlm da SQg@M6_a
Tenho empregado freqüentemente o pie-

parado UKOUTHICO nos r.-unis de ifceções
cnlculosas do figado e dos rins, com bons
resultados.

Itio de Janeiro, 21 out". 192*1 •— (assig.)
A. Austrejésilo-

Um auto, cujo numero a policia ignoraatropelou, na aveni,*!.. Salvador de Si 
'o'

carregador Jos« Comes, de i!_! annos r.si-dente ii run Itiacluieln p, 7:!, „ (Il!l.| fi.n
i-oiisequeiicia, recebeu ferimentos nu tho*-rax. A_ victima foi pensada pela Assistch-cia, rotiraiulo-se depois dns curaliviis.

-~""——*~**1i'r}>&ew~+*—, i i ¦—.-__.. millspiiuima
Formúlsmelhor tônico para o.*i cabellos,

do li-mo.
Dr. Wei-neck Machado' venda nas principaes casas dc Perfuma,rias e Drogarias.-"__--»-__-_

f"QtIARDA-MOVElSw
Chamados : Ourivet>, 41. T. N. 1500

AZEVEDO & BRANCO
R. Conçalvc» Dias, ül, 1- anúay. VomC, 1212,

™*™T* ¦ ' m 1 ¦_C|H|Q^ | | ii {

. DR, NICOLAU CIANCIOAsscii.l>lcg 52—n. Áurea, ¦42_Tcl. 321 f-,

tioLí.M. lif\ ¦lV'-'lni, Motla, cspccialislã
iiimâ * descobridor du especifico,
 i-»_ S. .tose „8. Uio."*« 

me*. .'¦¦'¦
QUANDO SE REÚNE A CÂMARA

ÜE JUIZ DE FORA
¦nm DE .-Y>..a .Minas); 2-1 (Serviço es-pecai da A NOITE) -- Hetinè-se, no pro-Mino dia 27, a Câmara Municipal, esper*!i:*-no-so*quo nessa oceasião seja tratada a re-niodolaçao das feiras livres locaes.lambem se .juijjn que a iiiuniclpíiiideentre ent aceordo eom "

dc Alimentação, paragêneros de primeira necessidade, a exempio do.que se fez em Bello Hori-.o:ite, como fim de melhorar as condições de vida dt
populajao» *

a Stípcrintenclencia
que esta forneça os
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í;3Pe;çiae,5da /INOITt
Nü INTERIOR Jí NO
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cie roubar I llgora mJ*m p|Na anoa
Matou a patroa a golpe» cnxacsa
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A VICTIMA, UMA OCTOGENÁRIA, PERTENCIA Á ALTA SOCIEDADE
*******

Como a criada criminosa premeditou o assasMinio — A scena quc impressionou a
população tlc Ipanema

Cm latrocínio impressionante, l'm cri- '
mr horrível que se desenrolou em elrctim-
eUiícUs tremendas, mancham!,, de sauguc,
á:i primeiras lioras dn tarde, assim tio Íris-
Itmenti assinalada, li' um facto esse que
MiM-liina pelo seu desdobrar cheio de epi-
mHls hrutaes, no qual mais mio sc sabe
o que tiorprcbender, se n nionstrtiosidado
-,;-¦-.oltanle dn criminosa, se u coragem e o
jitrohnno da assassinada, quo morreu lutan-
de. lutando tenazmente, para tombar depois,
jà <cni forças, ferida cruelmente pelo rosto,
¦pios braços, aos golpes cruéis du barbara
ntutatlora, que, vendo-a, afinal, vencida,
cerre a satisfazer os desejos alucinantes
«pi* a animavam: o roubo»

A casinha da felicidade
Nao havia ali, naquelle citenso trecho da

ruj Prudente de Moraes, quem não estimas-
•e. extremamente, as duas velhinhas bondo-
SM. tão tinidas, que residiam nn casinha de
V. 221. I)ir-se-ia que eram irmãs unidas que• Destino assim lhes preparara os dias in-
vernaes da existência para compartilharem
io mesmo teclo e do mesmo carinho sempre•juntas. Mas os que as conheciam na intinii-

;dade sabiam, entretanto, que as duas vclhi-
,ahas eram mãe e filha, lista, Isabel Maria,

Írofessor» 
cathedratica, da escola mixta do

2* dislricto, sita i rua 28 da Agosto n. 64,diariamente, pela manhã, saia cm demanda
.da escola, acompanhada até a porta pela(entra companheira de isolamento • silencio,;»aa mie, a Sra. I). Maria Isabel Dorthas doÍAmaral, que, apezar dos seus oitenta annos,l*iada tinha forças para regar os canteiros
|*o lindo jardim que enquadra a casa. Kica-.v.i D. Maria Isabel cuidando dos arranjosiloniestieqs alé à larde, quaudo a outra, afilha; regressava.

Assim viviam as tranquillas e bondosasmoradoras da casinha da felicidade, comochamavam nas redondezas ao chatet azul darua Prudente dc Moraes. Ultimamente, po-rem, D. Maria Isabel pediu á filha arran-jasse uma empregada para ajudal-a nos tra-ballios, ao quc Isabel Maria acccdcu, empe-nliando-sc era procurar uma que servisse.
Uma creada de apparencia

sympathica

do ',,1' districto; quo toiimnini logo ns provi-1 Mnrln do Kmnral e dos tenentes, iii fallecl-tlenelas precisas, iniciando as |icst|iilzas lu-ídoa, í.iíht Philippe loão Guilhermo c l'om-dispensáveis,
listava a uiorlii, nilda de peito para o nr
******************~****mm*u*mm*^*m*****.mÊm
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No pensdc nome .'

M

a mento de convidar uma moçargcniira, que conhceia ha algumicopo, suiibndó n larde. a professora Isabeliria, a.i voltar du escola, sc encaminhava
parir u íu-aça Ferreira Viãiinu quando scme deparou uma liisiiinnnté inullier, muito
]uvcn. ^Approxiniaiídorsei a professora per-fiuntou-llie se desejava trabalhar em suacasa. A moça respondeu; sem titubear, af-li: inativamente, seguindo a professora atea sna cava. Abi apresentada i l). MariaIsabel a esta também agradou, ficando logoc intrataila.

Começou a trabalhar a rapariga, de-iiioiistrando no-, primeiros momentos ser
ii tivã c serviçal. X-ò dia seguinte] crgúeririlo-:,e cedo. a nova empregada, qne dissee.uinar-se Maria .'osé Alves, ili>u inicio aos¦un serviços, trabalhando alegre c can-I ido,

ns senhoras
.tule. U. Ma-

I«abcl notou que Maria José Alves
oMiáya tlc modo estranho para o quarto (juc
ladeia ii sala dc jantar, onde dormia e
guardava as suas jóias e dinheiro.

Núo mais ihc saiu do espirito tinia sus-
rt.íit.s terrível; porém, a dedicação tia creada

' "•; s"tis modos em pouco lhe suavisavaiii
a- présèntimentos.

Va miinhã seguinte; hontem. por conse-
qiienoiii. a callicdralicii Isabel Maria, (tuan-
du í.ii.-i. siirprehendcu Maria .losé a apanhar,
apressadamente, varias peças de roupa e a
c-c-indcl-as no conimodo que oecupava. He-
r.rciiend.e.ii-a, com severidade. A criada des-
riiliiou-üc. dizendo ir guardar a roupa, pois

.-(.¦.sim satisfeitas
il, quaúdo; em dade iu.

/). Maria Isabel fíorlhns dn Amaral
{Retrato tirada ha dez annos passados,

atiás a sua alliniu pliolugraphia.)
e mal se lhe percebia a pliysionnmla, tanto
sangue pisado lhe encobria o rosto.

Quem era a morta
D. Maria Isabel Oortlias do Amaral, que

contava 80 nnnos de edade. era viuva
do industrial 1'pnipilio Franca do Amaral e
mãe dos gencraes Dernitrdino Antônio «lo
Amaral e Leopoldo dò Amaral, de l>. Isabel

odíaooImpIgâdÔ
no commercio

A União do» E. no Commercio con-
vida a Câmara para a ao-

Icinnidade
Foi lido. no expediente de boje da Ca-

mara, uni officio da l'nião dos Empregados
do Comniercio convidando essa casa do
Congresso a assistir á missa quo sc reali-
sara. no dia 30 do corrente, ãs 9 horas da
manhã, na egreja de N. S. da Conceição e
lioa Morte, por alma do marechal Ilento
Ribeiro c dos jornalistas Paulo Barreto e
Curvello do Mendonça, aos quacs se deve
a conquista liberal da lei das 12 horas.

Convidou ainda a União a Câmara a
representar-se na sessão solemnc que se
realisará. nesse dia, ãs 8 horas da noite,
no ex-pnlacio do Ministério da Agricultura,
u;.ra a entrega de diplomas de sócios liono-
rni-ios aos Srs. presidente da Hepubliea, mi-
:;is|t-os do Interior e da Agricultura e ao
prefeito.

guando partirá o interventor no
Amazonas

O Dr. Alfredo Sã, interventor do Estado
do Amazonas, e seu secretario, Dr. Afranio
de Cni-viilho, seguem para aquelle Estado,
no dfa 7 de novembro.

*****

d»hi a momentos deveria chover.

Como oceorreu o crime
SAs ua casa, D. Maria Isabel Dorlhas e•>'domestica ficaram boje, como honlem,

!«pós a saida tle D. Isabel.
Poucos minutos passavam de t 1'2 da tar-

dc. Maria .losé Aives, a criada, que c uma
perigosa latira, assim fingida, nos ponco.idias cm que ali trabalhava, tivera tempo
para estudar cuidadosamente os recantos dacasa c os logarcs onde a patroa guardava os.seus pbjeelos 'le valor.

Animiida. pois, pela ambição desmedida dé
possuir o dinheiro e ai jóias dn palròh, Ira-
ço.u, sem mais delongas, o plano sinistro e
treniçmJo dn roubo. Itíideatln de cúmplices^sem tliffieiildadcs da maneira melhor c, mais
segura levaria :i effeito o travado infernal,
l.ciino ciiiuplici-s, tinha a solidão e o isola-
mento ciii (|iie dormia, sempre, o chatet azul;
como facilidades visíveis, áfigiirnva-se-lhe
a edade avançutlh da epie escolhera para vi-
clima, li executando esse propósito. Maria
José Alves aguardou a hora tranquilla em
que D. Maria Isabel devia estar repousando,
entregue ao sonino reparador. Embora tives-
se certeza do exito que coroaria a sua faça-
nha hedionda, Maria José, nem por isso, dei-
sou de tomar as precauções por cila julga-das necessárias, armando-se assim de uma

.enxada.
Avançou o passo vagaroso, Maria Josí mais

* mais disposta a satisfazer os seus desejos
todos.

Entrando no aposento, abriu, com cuidados
extremos, a gaveta da commoda grande. Com
o ruidn, entretanto, D. Maria Isabel, que
perto dormia, despertou. Foi a sua desgraça
maior. Foi a sua precipitação para a morte.

Em face da ladra, cynica, que a ameaçava,
num sorriso, a senhora Maria Isabel erguen-

, do-se, deixou-se ficar assim, a principio, ia-
deeisa sem se decidir a avançar ou recuar.

Mas, Maria José persistia insolente, o que
levou aquclla senhora a resolver entregar-se
ao desespero terrível de uma luta, desegual,

. sem duvida, mas decisiva, li enfrentou a cria-
ria, procurando dominar-lhe os movimentos.
Pieagiu Maria José, vibrando-Ihe, numa vio-
lencia, tremenda pancada na cabeça, que
fel-a cambalear. Escorrendo-lhe o sangue da
cabeça ferida, a senhora Dorthas do Amaral
tombou já na sala de jantar, para levantar-
se num derradeiro desespero. Outros golpes,
em brutalidade crescente, a furam altingiu
do no rosto, na cabeça, nn tronco até quc
á crueldade dc um golpe mais profundo,
num grito, o grito revelador, caiu, o peito
para cima, para nunca mais se erguer. Maria
José Alves, cm seguida, correu á gaveta, semi-
aberta, delia arrebatou uma carteira de ca-
murça, que continha 100$, apanhando ainda
varias jóias.

Na precipitação do momento, a assassina
esqueceu uma outra caixa na qual havia
!i00$000. Precipitandn-se ao interior da casa.
ahi compoz ás pressas uma trouxa de roupa,
encaminhando-se, numa carreira, para o
portão. Ahi, precisamente, quando lhe trans-
punha o gradil, cruzou-se com uma senhora
vizinha, que para ali corria, nttraidn pelo
grito lancinante que a viclima pronunciou
ao receber n enxadada fatal.

0 aviso á policia
Vendo o quadro tremendo na sala de jan-

tar, a senhora que correra ã casa 221, Dona
Anna Moitinho Amado, deu-ss pressa em
avisar á policia do tristíssimo oceorrido.

Desse modo, minutos depois, ao local che-
gavam os commissario» Machado c Brigantl,

103 QUE VÃO SER SUM-
MARIADOS AMANHÃ

Nas varas criminaes eslão designados para
amanhã os summarios de culpa dos seguinf
tes réos, qne riclias eslão sendo processados.

Na primeira: Frita Williani, Lueiano Au-
gtisto Rodrigues. José Joaquim Pereira c
José Chagas; na segunda: Justino Alves dos
Santos, Antônio José Cerqucira, Manoel
Gonçalves dos Santos e Josó M. do Pinho;
na terceira: Pompilio Dias de SanfAnna, Jo-
velino Ignacio, Gaspar Teixeira, Joaquim Au-

tisto do Oliveira e Joaquim Fclieiano; na
quinta: Antônio Moreira e Domingos de
Araújo; na sétima: Antônio J. dos Santos,
o na oitava: Pedro Leitão.

1 ***>**—

PARA ACQUISIÇÃO DE MATE-
RIAES PARA Â REPARTIÇÃO

DOS TELEGRAPHOS
\o seu collega lla Viação o Sr. ministro

ila Fazenda declarou que nada tem a oppôr
ã acquisição dc material pretendido pela
ltepartição Geral dos '1'elegraphbs, na im-
poriiííciá de 01:000.5. ouro; promovendo o
Ministério da Viação a respectiva distribui-
ção á Delegacia Brasileira em Londres.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
AO TRIBUNAL DE CONTAS

O Sr. ministro da Fazenda solicitou ao
Tribunal de Contas reconsideração do acto
que negou registo ao accordo entre a De-
legacia Fiscal em Minas e « Companhia
Força e Luz tio Serro, para arrecadação do
imposto de consumo de energia eiectrica.*****

PARA ORGANISAÇÃO DE UMA
COMMISSÃO DE HYGIENISTAS
O Sr. ministro da Fassida solicitou pro-

videncias ao seu collega da Justiça no sen-
tido de ser o direetor do Laboratório Bro-
matologico convidado a fazer parta como
membro chimlco da commisslo de hyglo-
nistas o chimicos, juntamente com os dl-
rectores do Laboratório Nacional e Instl-
tuto de Chimica.

*****
PARA APURAR RESPONSABIUDA-

DES NA CONSTRUCÇÃO DAS
VILLAS PROLETÁRIAS

O Sr. ministro da Fazenda solicitou pro-
videncias ao presidente do Tribunal de Con-
lus para que lhe. sejam enviados os ele-
mentos de que carece a 3" Procuradoria Cri-
minai da Hepubliea para instaurar um in-
querito do interesse da justiça, elementos
estes constantes da relação dos fornecedo-
res de materiaes para a construcção das
villas Marechal Hermes e Orsina da Fon-
seca, bem como das cópias authenticas das
contas pagas aos mesmos fornecedores.

¦ ***** i.—

A comniissão do legislação
social da Câmara jurou

trabalhar !

1AHI
DA MORTE

Itcuniu-sCj linje, u c.tniiiilssft» di Legisla.
ÇAo social tln Cornara. De Inicio, o preslden-u-, !*r, Augusto dc l.linn, itcclnrtiii qnc aiHiimnlMan nfio pndln continuai no marasmo
que ii 1-niiKils'ii. Ou iu trabalhava, pois a*.Miniptos da maior Importância pendemparecer, ou abandonaria u cnmhilssfio,l.ssa iltrlanivãn do Sr

O ;n mii.-iMii do cnicrgcncin ili:
Jofio ilT.I l(oav coincijoii u

1'lllllTÍlllli.l-

i| 13s próximas prmcfàs no Tri*
bunal do Òpnías

Km sestãn plonn, o Tribunal da ConUsresolveu propor puni a raga ti* !• ejrrlptu-r.irin, dccorrcnlo dn fnllrrliuanln de Ar*Unir Kuüiíhlu du Sanlos l.limi, n 2*
pliirai-ln ,Iü»í Mattos de Vasconcé
iiiercclincnto, e para n vaga deste o .'I" Kaítlu de Larvalliii o Silva,Sfin

escii-
os, pi..-

i-i*f*fiwmn;^»UM*.-jwivm*

dn.
iiyanto, fazer iiigunin cousa...línaslin terminou n reunião, sendo dlstrl-liulilos os papeis que su ncliavam na pasta. .t» projecto di Sr. Henrique Dnilsworlli cs-'tnli.-lcccndo as fíriao dos cmnrcgados do

pilio Manoel.
No encalço da criminosa

ScJehtlficnda dn tremenda iiccorrencla, »
pollitln do BO* dlstrlcln distribuiu os seu-
aujcibires no encalço dn ntilorn do lin» bar-
baio Itilrnclnlo, iniiiilo giinriliis chis nos tuii-1conmicrfilo, fui dlstrlbiilijn ao Sr, Agajúonõn
nela do l.elilnu, encarregados dc deter as
pc-.-.n:i-. Mispeitus.

D.i criminosa sabe-se. além do nome, quo
muilo hun pódc ser RlippostO, os seus Ira-
ços característicosi preta, de 17 annos appn-
rentes, cara redonda, mais alta du (pie b.tis.i
e vestida com uma roupa azul.

S. JOÃO DT.L-niíY (Minas), '2'. — (Ser-
viço especial du kV NOITK), — O arinnzeni
de emergência, Inslallado aqui pela cama.
rn municipal, afim de ntlcntlcr As classes

do i operárias, começou Jii u fitnçelonnr, forne-et-ndo gêneros pelos seguintes preços! arroz,
Augusto de l.ima'dc I.', 18100 b l.ün; ossüchr, idem, 18300:ninnnoii os membros tis miUsAo, que, to-: rcliúo do Porto Alegre. 18500) milho, f."ii)i);¦ ¦•- -lies, a um ..o tempo. Juraram, dora batatas. 8300.

0 medico legista no local
Nio tardou, também, a chegar no local o

Dr. Sebastião CÃi-lcs, medico dn Instituto
Medico l.cgnl, quc examinou o endavor da
d..-.•-..,•! i-iatlfi senhora, mellciilosamchlc.
Assim iúii llio foi difficil verificar que a
seiilior.i i>orthn* Anuíra.' apresentava in-
iiiimcrnvcls frneturas c contusões pela ca-
beca, rosto t- tronco, assim como Iodos ns
ossos faciaes csluvnm partidos.

Descoberta a arma do crime

dc .Magalhães, que ficou de Ira/cr seu pare.na iirnxinit reunião.
-*****¦

PF.LA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
¦' ¦ *•»¦*> ***-*- .¦¦

A concessão de um terreno á
Pro=jMalre

A Câmara Julgou, boje, oiijeci de deli-
beiii'.-:.ii d KCgiiiiilq projecto :"O Congresso Nnrlnnnl dccrcla :

I Arl. 1* — i'ir.i o governo autorlsiuln a
[doar, n titulo gratuito, i, Associação do 1 !••-,-

pilai 1'iõ-Mntre desta capital unia área de
terreno vago, pertencente ã União, coni 'J,'i
metros de frente c conligun aos fundos tios

| iumiovcis onde funeciona.
j Paragrapho único — lisse terreno será
j destinado á construcção da enfermaria do

Nas suns diligencias, o commissario Macha- f>"<:crosns. que o hospital se compromet-
dn descobriu, escondida, ao cnnto do quorto, 'cu A;W!J,cr' em ««ordo com a Prefeitura joecupado pela criada assassina, a enxada, oo uisuicio. ,-¦'.', .
toda tinta de sangue. ! „„Ari- .- ~ N?. «*»<> «• *,«'*« dt existir iou mudar de fiss a associação que man-1

COM Kl II NIC A DOS

fSiiiiii
v-uu

PARA SENHORAS.

PARA BINAS.
E' variadissima a collecção dep
modelos da mais authcn£íca

sangue.

0 corpo ficará na residência
O general Dorlhas Amaral, i ultima hora,

enipenhava-se com o delegado ati.-.iu..i-, viu
scrviçòi paru conseguir ficasse o corpo dn sua
estremecida mãe na própria residência.

gilsiilocoii
DANTE LOPES DA CRUZ

..." *???«- -

Um dos autores falleceu na
Correcção

"João da Estiva", assim era conhecido
indivíduo .loão \'crissiinn de SanfAnna,

um dos autores dn morie do commandanto
Lopes da Cruz, crime oceorrido cm M de ou-

ubi-o dc 11)11, em plena avenida Central,
e ([ue muito abalou a opinião publica. . l.'t:\'IH s'l-

Por este crime, .loão da Estiva foi Con-'( ' ' "'-- 1L
dcinnado a ,"0 annos de prisão, por sen-
tença do Tribunal do Jury, -pcua esta que
ttrminaiia em 14 ds outubro de 1911.

Agora o referido sentenciado veiu a fallí-
cer, victimado por umn tuberculosa pulmo-
nar, conforme a corawunicaçào do direetor

pro-tem o hospital, o terreno reverterá á
prledado da União. ,

Art. .1*. — ltcvogam-se as disposições em I
contrario."

******

llouvo grnndo offltiencla dr freguezes ao
armazém; miin síi foram attendidos ns ope-
i-.ii-iiH c ns pessoas reconhecidamente pn-
lll'L-3,

Os upcrorioB iliamaiitiucnscs pedem
|ii-iiviil(-ui-ins i-oiitra u carestia

DIAMANTINA (Minas). 'JS (Serviço espe-
dal da A NOITE) -- A Sociedade União
Operaria Beneficente, em sua ultima assem-
bica, resolveu enviar ao presidente tln Cn-
mara desta cldádo uma comniissão. afim
de pedir a essa autoridade providenciascontra a vida cura, e capazes tlc mliiòrnr
o estado de nffli.-ção ein que se encontram _.,
o povo cm geral c os operários cm parti- $3 WoVidfldC

V iiiiiiiiii|i:iliiiii(lí- <!<• Diiiinantiiia ri-- r.'"i NO
solvc iiilijiiirir gcnt'1'09 para at-

li-nili-i- nu povo
DIAMANTINA (Minas). 28 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Estamos Informados jdc oue o presidente dn Câmara local c ngcn- !
to do executivo desto niunicipio, nttendendo J ]
a situação cm que se encontra nossa popula- ¦
ção, com n aclual carestia da vida, resolveu
providenciar junto ao commissarindo dt
.Superintendência de Alimentação, afim rfc jadquiri^arroz. assucar o batatas para ven- l^g^g^

Outros geueros d* primeira necessidade _—.—. ____„_
não serão adquiridos, por estarem sendo ! ÁVXtffTO.ViCT.C-l^.V^^^^^

illiFilüiro
AV. RIO BRANCA 180

PROVIDENCIANDO SOBRE OS
CONCURSOS DE 2* EN.

TRANCIA
*-• •****• ***** i ***

0 projecto, hoje apresentado
á Câmara

Foi apresentado, hoje, i Câmara • st-
guinte projecto :"O Congresso Nacional decreta :

Ailigo único — Fica revigorado o artigo458 do regulamento dos Correios da Hcpti-
blica, que baixou com o decreto n. M.722.do 1(5 de março rie lfl'Jl."

—i uai» i
EM JUIZ

SOCIEDADE PROTECTORA
ANIMAES

dUIZ DH FOHA (Minas), 28. — (Serviçoespecial da A NOITE). — Foi fundada nes-
tn cidade, a Sociedade ^rotectora dos Ani-

da Casa da Correcçüo ao juiz da 6« Vara I ???e,s' .6enl° «finado sen presidente o Dr
Criminal r-uclydes Goulart Bueno, que ja tomou to

I vendidos nesta praça por
quc naquelle dcparliiinclo,

< ***** ••Difficil
preços menores

situação esta
.-4

atravessando a Fabrica
de Pólvora sem fumaça
Providencias tomadas pelo

direetor desse esta-
beiecimento

A Fabrica de Pólvora sem fumaça, situada
na cidade de Piquete, cm S. P.mlo, está tam-
í.em sentindo ns effeilos da secca, que. ainda

11 úmüwè US m

1 liiii-siSação
Crepe marrocain, gabardine, sedas,

Oeafssscfia e chapéos
ditj nossas ofliemas o importados da?

líuropa. !"
H Vejam nemprc, antes de comprar, asfí;
'^ nossas exposições. &)
iú

ri nc 1rA.n1 a aIi Perdura, pois. as ulUmas chuvas, tanto em j| ^9 fi \ã ^SAft^ff.?^
í DE FORA A I S. Paulo como naquella zona foram resista- I 

S k V fl L"j l MV U
ECTORA DOS U'as cm junho. O fogo contimundo on-azondo yjflUfl F Olu'-lM*l'«S l"3 campos e maltas e a aítia cada vez mais WHBHlíwjBH H ©13 ÈVíSBI

' das «s providencias necessárias prra a res-
pcõtlva installação. A nova InslituiçSo fun-

j cçiona, provisoriamente, na sedo
I ciação Commercial.

-¦ *****
da Asso-

Mendes sob violento têmpora!

AS VAGAS EXISTENTES NA
CÂMARA

.****>**.* 1 .

Tres que estão quasi reco-
IlhccidlK rfeniltadíK í Communicado epistolar, que acabamos deII1ICUUUS UCpUlttUUS receber da cidade fluminense de Mendes,Chegaram, hoje, A Câmara os livro» das'adianta nua aquella região salubro e pro-eleições procedidas nos 1" e 3* districtos do curada por innumcras pessoas que necessi-S. Paulo e no Ceara, para preenchimento das tam de repouso e refazimento physico, popu-vagas existentes nas bancadas federaes des- Iosa e progressista, foi abalada por violento

iemponal, de 3,30 a 3,45 p m„ com grandesestragos materiaes. A chuva de pedra acom-
panhada por ventos furiosos destruiu planta-
ções, arrancou arvores e desviou telhados.

Xão se conhecem ainda os prejuízos que,entretanto, não são pequenos.

ses Estados.
No V, foram eleitos os Srs.: Heitor Tel-

xeira Penteado e João Alves Meira Júnior,
nas vagas dos Srs. José bobo e Gabriel R.
dos Santos, e no Ceará, foi diplomado o ge-
ricral Potyguara. Todos tres não tiveram
concorrentes.

¦ f4iO»0 futuro cansffiaitdanfe da 5' re-
gião, na Bahia

Estamos informados de quo seri designa-
do para commamiar a 5' região militar,
com sede no Estado da Bahia, o coronel
Trãjaiio Ferraz Moreira, actual cheft do
Departamento Central.

i *****

Um crediiozinho para o re-
servatorio do França

Figurava no expediente de boje da Ca-
mara uma mensagem do Exeeulivo soli-
citando o credito especial de 2:710lji000, des-
tinado ao pagamento de tuna faixa tle ter-
reini desapropriaria para o estabelecimento
tlc uma linha conduçtora dágua, da caixa
nova ria Tijuca paru o reservatório do
Krunça.

0 novo commandante da 3a com-
panhia de metralhadoras

pesadas
Ao qu* podemos adeantar, vae ser nomea-

do commandante da 3* companhia de mttra-
lbadoras pesadas o capitão Eduardo Guedes
Alcoforado, em substituição ao major Anto-
nio Bricio Guiihon, que dríxau aquelle com-
mando, por ter sido recentemente promovido
aquelle posto.

0 CAFÉ PROSEGUE NA ALTA
-¦¦¦ ***•**• *********

A 57$ foi cotado o typo 7

Csm a perna tefurada por uma
prancha

¦Na cetação do Ramos, quando ali faziauma manobra o trem de carga M 2, o guar-da-freios do mesmo, Ubaldino Thomaz, foi
viclima de um accidente, tendo uma das
pranchas de que vinha carregada a referida
composição, lhe eaido sobre a perna direita,
fracturando-a.

'UbaWino, que conta 42 annos e reside 4
travessa Irene, n." 2, foi medicado pela As-
sistencia, recolhendn-se, em seguida, aohospital da Símia Casn.

'*****¦

O ALGODÃO

pos e maltas e a agita cada vez niai;
diminuo o seu volume e capacidade industrial,
dustrial. i

A' vista destn estado de cousas, o direeto-
daquclle estabelecimento de industria mili-
lar, offieiou ao ministro da Guerra narran-
do a situação em que se encontra ot represa —~— ¦——
nil existente, que 6 geradora da forca peo- T}r & MoSCO'!» C,lnicl' medica, Avpa-
pnlsora do movimento das machinnrias in- í * rolho (li»fsliva. Con-
stnlladas em aquclla fabrica. sultas de 2 cm deante. Rua Assemblia, 121.

Sempre os menores preços
|7. Gonç. Dias c Uruguayana,
-.í:3ast£5S3ES3ssK-530BiSiSKsaí

iMI1B

• ***** ————
Feijão de Chile e batata de Bise-1 ^^£««^1nos Aires e de Bordeos ; (^^^^m^^
Isenção concedida pela Alfande= | *W*\W^****\Wi*^m^

ga de Santos
A Inspectoria da Alfândega da Santas

communicou á Superintendência do Abas-
tecimento haver concedido isenção de di-
reitos e demais taxas de expediente para os
seguintes gêneros: 2ÍI0 suecos de feijão, pro- , ,,,.cedentes do Chile para 11 .Iiarroso; 5011 sae- i Í% CafíTS «J A ftt J-
cos de batatas, procedentes tle Buenos Ai- ' M l.dU<Jlti.?l\\J W.C
res, para Requeijo & C, e S00 caixas dn ! |3mesmo gênero, procedentes de Bordeos, pa- .,«" S. Praça. í.|

-¦itili., . 'V-T

6
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wm S€OT|
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A França reconhecerá, hoje, o
governo dos Sovjsts

PARIS, 28 (Havas) — Affirma-se nos
cireulos officiaes que o governo annunciarú
esta tarde o reconhecimento dos Sovicts
Russos por parto da Trança.

i ***** .

A CÂMARA JUIZDEFORANA EM
SUA QUARTA SESSÃO OR-

é o remédio mais natural
pnra ciar ás meninas saneie,
\'ivacidade e sangue rico,

Dr. A. F. da Cosia Junior_p^ÍJse;^:
mores, Kadiunitlic-rapin, R. Cliile, 17 (4 ás B.i.

¦ ;-A*W¦*¦"*--/vA»-«/-JVv( V-^-V.^^-/-*'/-, V--

O mercado ile nltintlãò funci-ionou, hoje.
sem maior actividade rie negócios e com en-
tradas bastante volumosas.

Os preços regularam sem alteração de in-
teresse, mas ficaram com tendências pouco I na Superintendência de
proincttcdoras. | conta dos cofres públicos

Entraram 1.399 fardos e saíram 759, sendo
o "stoek" dc fl.fiO!) ditos.

O mercado fechou estável.
•Ml*

.IUIZ m FOn^SS^ ,S - (Serviço W:Q.7PTÍ'0 M I flllWP Iespecial da A NOITK). - liislalhim-se, ho-\Í\ K J í /. , \\ It 9 l j
je, os trabalhos, da quarta sessão nrdinarlai igalll UlUOUllU UU;ilU.tU.i U.ÍJ

iiiiliis 1tia Câmara Municipal,
Espera-se quc os vereadores tomem as I Í-J

medidas reclamadas para combater a cures- | 
'>

tia. determinando a acquisição de gêneros
Alimentação, por

Encontramos o mercado do café ainda
hoje bastante animado, não sô quanto ao
movimento da embarques, qne foi desenvol-
vido, como quanto ao do negoelos, evjit */***
das rcalisadas foram regulares, porque n
procura não diminuiu. Em visla dessa clr-
cumstancia e de outras ainda mais signifi-
cativa, pois a Bolsa Americana aceusou no! libras-papel a 408000.
feehaniento anterior uma elevação dc 80 a ' Saques po cabogramma:
í)0 pontos nas opções, as nossas cotações ex- i A' vista —- Londres (*> a
pcrinientaram uma nova alta, elcvantlo-se em ! SUil a $'170; Itália, H'AiVA
mais 2.?000 por arroba. Assiin foi tpie o tvpo | Yòrli

0 CAMBIO ESTEVE FIRME
6 3|82a 6 5|32

O mercado de cambio abriu e funecionou
hoje bem collocado e firme, com os bancos
operando accessiveis por não "haver maior
movimento de procura dn bancário pnraremessas e continuarem fáceis as tetras de
cobertura.

Os saques foram iniciados a 6 3|J!3 a
6 1|8 d., eom dinheiro a 6 5|32 e 6 8|1G i.,
para letras promptas, conforme o banco.
Em seguida, tornou-se seral para o banoa-
rio a taxa de 6 1[8 d., passando, então,
vários bancos a operar a 6 5|32 d., cort-
tra o particular a 6 3110 t G 7|32 ti.

Deixamos o mercado assim bem eollota-
do e com boas perspectivas.

Os soberanos cotavam-se a 4S?300 e as

A sessão do Senado
Rápida foi a sessão dc hoje do Senado. Nio

houve expediente, nem oradoi-cs.
Na ordem do dia, foram encerradas as d!s-

cussões das matérias da mesma constante,
i ***** 

0 direetor da Secretaria da
Guerra pediu aposen»

tadoria
Tendo pedido aposentadoria, o Dr. Vale-

riano César de Lima, direetor da Secretaria
de Estado da Guerra, scrã no próximo mez
submettido A inspecção medica.

passou a còlãr-sb a 579000, eoin idéas de
elevar-se a 0üí?000 dentro em pouco.

Eram, pois, as mais promissoras as condi-
ções do nosso mercado, cuja situação se da-
clara a melhor possivel.

As vendas realisadas na abertura foram de
5.036 saccas, coiu outros negócios entabola-
dos.

Entraram 14.801 saccas, sendo 13.402 pelaLeopoldina. 1.398 pela Central e 1 por cabo-
tagem.

Os embarques foram de 18.055 saccas,
sendo 7.240 para os Estados Unidos, 10.588
para n Europa, 250 para o Rio da Prata, !t.'!8
por cabotagem e 240 para o Pacifico. Havia
em "stoek" 215.181) saccas.

— O movimento a termo, na Bolsa, tam-
bem regulou muito aclivo, tendo as opções
aceusado grandes altas. As vendas realisa-
tias a praso foram rie 24,000 saccas.

Cotou-se -para outubro a "iS-i 
para novem-

bro a 58,5300; para dezembro a 588350; paru
janeiro a 58ÍÕ00; pnra fevereiro a 58? 100 c
para marco a 03?(i00 compradores.

O mercado dc caTé funecionou durante
o dia com bastante movimento, lendo sido
•fechadas mais 6.887 saccas, no total de
12.823 ditas.

alta.

8 1132; Paris,
a S334; Nova

. St'.S!II a 85880; Hespanlia; 1.$l!l."i;
Suissa, l.?705; Bélgica, t?V21; (Hollanda,
iiçnOO; Dinniniircn, 1Ç540; Buenos Aires, pa-
pel, 36270; .Montevidéu, 8?000; Japão, 3$52ü;
Noruega, 1Ç280; marco-renda, 2.? 130.

Foram affixadas officialmente as se-
guintes taxas:

A 00 d|v. — Londres, G 3|32 a 6 5|32; Pa-
ris, ?457 a 8402; Nova York, 85720 a 88800.

A* vista — Londres G 1|32 a 6 3|32; Pa-
ris, $400 a $4ti5: Itália, 380$ a 8385; Por-
tugal, S3G8 a 8380; Nova York, 8-57S0 á
88830; Hcspanha, 18185 a 1S195; Suissa,
18690 n 18710; Buenos Aires, ipape], 38240
a 39280; ouro, 783G0 a 75400; Montevidéo,
78950 a SS: Japão, 88+51 a 38500; Suécia,
25303 a 25380; Noruega, 18200 a 18274; Mot-
landa. 3?4G0 :i 38500; Dinamarca, 18530;
Canadá''; SS800; C.bile. 18090, peso ouro; Sy-
ria, $101 o §403; Bélgica, 5423 à 8428; Uu-
iiKiitia. 5054 a 8050; Slovaquia, .*'J(ÍS n
$269; Alleinanha; 2Í110 pòc- marco ria ren-
da; Áustria, §132 a ?140 por mil coroas;
café; 5-lliO a $465 por franco; soberanos.
40-5300; libras-papcl, 408000.

O mercado de cambio regulou durunle o
dia cm condições accessiveis, com todos os
bancos sacando francamente a 6 õ|32 e com-
prando a fi 3|1B di futuro e a G 13J64, letra

Fechou firme e com tendência rara maior | promptas. O mercado fechou firme, com o
dollnr a S5720.

O ASSUCAR e M
© mercado de assucar funecionou, hoje,

sem maior movimento de negócios e com
entradas bastante desenvolvidas;

Os preços não aecusaram «Iteração de in
tere
a 02$

E
sendo o "stoek" do 73.293 ditos.

O mercado fechou calmo.

III íí 1* ANDAR SERVIDO POR ELEVADOR
lf TECIDOS BE SEDA, ájag;1,js preços nao aecusaram «iteração ae m- ?{ . -, ¦, . n

esse, colando-se os brancos crystaes de 618 ; ií nOYHiaííCS HISíS l'(íCCllteS.K
)28 por 60 kilos, cif. «¦*¦»«».,»%.¦»;-, >....... ,.„„ .^r,..„ «.« iíentraram lfi.230 saccoa a sairam 7.355, 8-K;0lipaS SiniliViífi ]}ar«1 30-k

O TEMPO
Temp«raturte de hoje : maxim»,

21*,9; minima, 17*,0
*********~*****t~**m-* i.

BoletímdaDirectoriade Meteorologia
....... * **t> m mm .

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

da tarde de amanhã:
roistricto Federal e Nictlierny: — Tempo

— ainda entre instável e ameaçador, com
chuvas.

Temperatura — noite ainda fresca; estável
dc dia, com máxima entre 22°0 e 24"0.

Ventos — predominarão os de sul a leste,
frescos.

Estado do Pio: ~ Tempo, em geral, amea-
çador, com chuvas.

Temperatura — noit» ainda fresca; esta-
vel de dia.

Tendência geral do tempo apôs 8 horas
da tardo de amanhã: — Perturbado.

(Estudos do Sul: — Tempo perturbado,
com ebuvas em São Paulo e Paraná; bom
nublado, nos demais Estados.

• Temperatura — estável.
Ventos — cm geral de snl a leste, fres-

"*¦ •***Ímm\*St**

Loteria da Capital Federal
47131. . . 20:0008000
28770. ., 3:0008000
10012 2:0005000
32254. . •, v ,„ 1:00(1.90(111
12013 1:0005000'•**.**.

Loteria ile São Paulo
2B132.
61268.
20882.

20:00050011
3:000500(1

ã ntepras e artigos para ca~|
| ma oo mesa a preços dei

propaganda I
| CARIOCA, 14 I
Fogões j!DE KEnOZENE,

GAZOLINA,
)OU ÓLEO, SEM PA-

GAZEIFICADOP.ES l VIO, SEM CHEIRO.
mais barato que o gaz.

WTLLMANN, XAVIER & C. — Alfândega, 11!)

A opínêão de Ruy Barbosa
sobre a desapropnação
da

Givmil.
s-~ãó Paulo Northern

io, rie ccrlo, os interesses (jiio
a São Paulo Northern líailròad Compaihy,
tem envolvidos nesta miilliplice causa, poi»se trata rie tuna espoliação grosseira, rio es-
buiho total de unia companhia ferroviária,
a f[ue, sob a cor rie unia cxpiòpriação, nulla
como a própria nullldadc, postergadas a»
normas de sua ordem icüitima, uma admi-
nistração rebelde á legalidade extorquiu tn-
do o patrimônio, sem, ao menos, o embolsa
da prévia indemnisação, assegurada aos ex-
propriados, nas desapropriações regulares,
pela maior parte das .'eis do paiz.

Mais interessaria, porém] ainda, e scni
comparação mais interessada, é a Constitui-
ç:io ric nossa terra numa decisão, cm qne so
joga a sorte das barreiras erguidas entre nós,
no àrbiti-io das maiorias parlamentares c dns
exorbilhncias cslaiTuiics, nesse principio so-
berano, qne põe na eonstitucioualidarie ri-i*
leis a cntiriição essencial tia sua validade a
npplieabiliriadc.

Rio de .laneiro, 4 de maio de 1921.
RUY BARBOSA

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma casa, com 36 pecai.2:0005000*2:050? - Rua do Theatro n.. 1. Tel, 476 C,

Aà%.
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Amélia dc Oliveira Menezes Cor-'
rea (Amciiniia)

Í 

Alberto Corríu (em 1'oríngal) e sem
fillm*, Aro.IIiiIio Meneite. u sua .spo*
sa, I). Atn-lla Couto de Oliveira Me*
*¦«.«, Alvará Xavier de Oliveira Me*

•»-.-¦:, Klia Couto do Oliveira Aguiar e reu
Marido, Oicar da Oliveira Aguiar, e Xlldn
ée Oliveira Monenoi convidam a todos ni
leu-, parente, e amlr,us para ansistlr a mis*
¦a «pi>* mandam ic.ir, pelo 'W me* do pus*
Wmentt* de mi* Idolatraila o nunca c.iptn*
•Ida espoia. m_e, (Ilha, li mi» e cunhada
AMBMA uu oliveira mi-ne/iís connftA
(Amellnhn), amanhã, As U horas, na cure*
Ja de S. Pranclico Xavier, no Engenlto Vc*
Iho. Por este aclo de religli-o o .aridnilc
éeade j.i «s confessam eteraameuts (-ralos
> todos que comparecerem.

Constantino Gomes

t 

Hilda Sfirnlcs Gomes ei filhos, viuva
Aiificllne Slm.M e nelos, Macitalena e
l.iiir.i Gomes (ausentes), Maria dn
Cnm-ctçSn Gomes du Silva <• filhas

sntej)i .'oão A* Cunho e .Smizu, esposa
• filhos (uuncntes), caiiitiio Antônio Siiu.a
4'Oliveira, esposa o fillm (ausentes), Er-
nesto Antunes Gomes da Silvn, esposa e fl-
Um., José Angdiiu, «Ia Cosia .Simões, esposa
e fillios, Aliüellno .losé da Costa Simões,
••pos., t fillios convidam os demais parou*
tes e amigos para assistir n missa de 1*
mer. por alma rie scu Inesquecível esposo,
Me, genro, irmão'; cunhado o tio CONSTAM*
TINO GOMES, que será re.ada amanhã, uo
¦Har-mór da egreja da l.apu dos Merendo.
res, '-. D I.'" horas, confessando-se summa*
¦ente agradecidos.

mwmammes*—*—imm—mmmmeim¦* 102*1

Associação és ebi-
pregados no €omi»er-
cio do Rio de Janeiro

luiiiltulii cm MIM- — Ijti.liiii» i»r«.
prioa ú Avenida Ri» l.rniii'(i

Mi UB fl 120 n & rim ..ou*
çulven Uiit» II, 10

OS FESTEJOS DO DIA 30

Convite aos Srs. Associados

 . A VOITÍ3 ~ T«rcn«f(-Ii-n. 28 «I<- Outubro <J<•—•mrnrwr+wmrM*.,«• MflMWm ___mi*mm_ .,..„ ti.tn^. ^m*f.<>^^mi^—ui^^f',%,M»mt*mn*<é»ni^hmimm*MV*miimm"TifliJTfMinTO lillll'1

MILHO --QU-.BENTÂO*-
JA OHEÜOU KOVA REMESSA

Essa iirodlgln.o produeto, que fax ., riqueza da Imlii-liii* pa-lorll» i-iitmi <'. EM
ca IMAH. — Todos na liirnuloroa devem planlar JA pata terem tem palôei ivplelni

•''•ni a-, .uni 'IM. COI .IIBI.AH VOA AN.Nül
Esta ,!,'..¦P.i,:, a .oreilla dn .,,.!,,., sem pn-Jiiilimi' as nutras i-; ••¦ i.¦•.-*•. ,.

lIM 
... .......,.,.., , HERVA BLBPHAN-ÍU DÍAS, lüú MUDAS 30$ — 1 'i'OUOi__Í.A, 30$

Roprcsenlante geral: Mmkíto TroJRiaR
ItUA SAO,,-OSO, 71 — 1* andar — Haia 8 — Teleph. Central 3100so nttciiile*ia pedido* da um kilo pnrn cima •- Heiiiclteiii*se rnrommemlnSi querpcln Correio, quer p'ir estradai de feriu* Uespcsas ile tU-*,|**u-ln» p„r con-

¦*»  1,1 «In ,- ,i,i|.,.„l -i :'
l*--*-«~--«-~~~-M'»^^oocoorocx.oocoocc .ococx_>cxcoco_cocoq
NADA DE EXPERIÊNCIAS!

im» mmm—m> mmmmm—m**mmaB*imi>i

VIII piljilini

llprt sapato cutasp para I»
CASA AZAM0R

OUVIDOR 55

Edgard de \7tvcÜo Costa
(FALLEC1DÓ r.M ITAJUBA)

tdiiliiiu.r 

.'sugueira Costa (ausente),
Manoel Monteiro de Azevedo Costn,
Anna de Azevedo Costa, Sophln do
Azevedo Costa, Armlnda Duarte Silva

t filhos, Seraphim Monteiro (ausente), com*
pungidos pelo repentino fallecimento de scu
querido e inesquecível esposo, filho, irmão,
tio c sobrinho UDOA-tD DU AZEVEDO COS-
TA. convidam as pessoas amigas a assistir
a missa «pie em miffragio «lc sua alma
Mandam celebrar amanhã, quurte-foira, 211
tio corrente, ãs t) 1!_ horas, no altar-mór da
egreja do SS. Sacramento, confcssnndo-se
desde jA eternamente gratos.

Im «em» do Conselho AitmlnUlratlvo, <e-
nho • NitW.açTio de «uu lil ir os presariiM
cnnauriiM para a "snlrre" «oiiimeinnralliu
«Io 1.1* annivcrsario du eanc\'4o «Ia lei do
fechamento din purtan, oue terá luxar nu»
mIü>k ria ««'dr seclil, A Avenida. Ido Jlrnn-
co, na noite do 30 rio corrente.

Não havendo convites especiaes, o» Srs.
,i»iod*i'«s terão inerr-ín mediante n npre-
sentaçãn «Ia carteira, podendo fa/er-*e aeom*
panhar de Ires senlionib dn suas lamlll.i-t.

No J.rrilm /oolotileo, «>m cujo "urnun-l"
scrfi» r.allsarins «lusa linport.nteH "ma-
Iche»" de "footbsll", dari tambem liuires-
no gratalto, porém, pessoal, a eurU-Ira
social,

O traja para a "aoirce^dsnssnta acra
terno completo.

AUGUSTO nOHDE PA SILVA, 1* Secre-
tarlo.

OCXDOOOOOOOOOC*^^- ' VESTIDOS PARA FINADOS
A isimla mocll.tn MMi*. lil/VIRA accelis

"A' Vaidosa'
píde, a V. Ks. verificar os preços porqueviu,),, Hrus artigo* dp

Roupas brancas c perfumarias
B* quem iniiin vantsgens nfferece ú miadistimia cllrntella.

Avenida Passao, _S r$'#T
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Rouge

,co
LIQUIDAPO F

PARA ENTKEGA DO ritEDIO
Preços abaixo do custo

Dormitórios, salas de jantar, salas de vi
silas, inoveis para escriptorio, grupos esto-
fados. — Cadeiras com innlla a 1208000 —•
CASA MARTINS — Rua da Alfândega, 09

tina-r

d entista -- Octavio Euricio Álvaro —
** Carioca 50* •*. l-bono C. 3392.

t:
Francisco Baptista Linhares

(90 DIAS)
Viuva Christinn Maria Linhares t

> seus filhos, José Francisco, Joaquim
Arthur e. Carlos Baptista Linhares, I.ija-

__ nira Linhares e Klza Linhares, nora
o deta; Margarida, Mamede o Joaquim O.
Linhares, irmãos (ausentes) convidam as
pessoas de suas relações para assistir a
missa de 90 dias por alma de seu esposo,
pae, irmão e avô FIUNCISCO BAPTISTA
LIMIAIUCS, que será ceVbrada no altar do
SS. Sacramento da matteiz da Candelária,
amanhã, 29, «piarta-feirn, -S 9 horas; por
esse acto desde já se confessam agradecidos.

Júlio Rosa
(30o DIA)

Í" 

A vfnra, filhos, genro t mais pa-
rentes, ausentes, de JÚLIO ROSA con-
vidam os scus parentes e amigos a as*
slstir .i missa que pelo repouso de sua

alma mandam celebrar amanhã, quarta-
feira, 29 do corrente, ás J0 horas, na egre-
ja de S. Fraucisco de Paula, no altar de
N\ S. das Dores. Desde jA se confessam
summnmcnte gratos.

André Alves Ferreira
(30* DIA)

A viuva, filhos, irmãos, cunhados,¦¦sobrinhos, 
genro o netos de ANDRÉ'

ALVES FERREIRA convidara os seus
parentes o amigos a assistir a missa

que, pelo repouso de sua alma, mandam
celebrar amanhã, quarta-feira, 29 do cor-
rento, As 8 1|2 horas, nn egreja do Divino
Salvador, de Piedade. Desde já se confes*
sam suramamcnle gratos.

Jacintho Mastrangioli
(7* DIA)

tDr. 

José Mastrangioli, senhora e fl-
lhas convidam os parentes o amigos pa-
ra assistir a missa dc 7" dia que man-
dam celebrar em suffragio da alma de

seu idolatrado pae, so-rro o avô, «juinta-fcl-
ra próxima, 30 do corrente, ás 9 horas, na
egreja de N. S. do Parto.

Ataria Emiiia Valladão

t 

Manoel Joaquim Valladão, esposa o
filhos fazem celebrar uma missa de
primeiro annivcrsario do fnlleeimcn-
to de sua irmã, cunhada e tia MARIA

I5MILIA VALLADÃO, no altar de Nossa Se-
nhroa das Dores, da matriz de S. José, ama-
nhã, quarta-feira, 29 do corrente, ás 9 ho-
ras.

.eo-iorinha Marques Campos
Capitão dc mar e. guerra reformado

$*¦> Üernardino .Tose Coelho, tendo rece-
bido de Pelotas n noticia do falleci-

. mento de sua tia 1). SENHORINHA
MARQUES CAMPOS, no dia 23, manda rc-
zar uma missa nn egreja da Lapa do Des-
lerro, ás 9 horas, na quiuta-feira, 30 do
corrente.

D.

í

FINÜDOS
A CASA JARDIM

eacarrega.se de ornamentação de jo*ngoBe.epul.uras.
Tel. 2852 C.

GONÇALVES DIAS, 3»

SR. 
SAMUEL PRADO participa sens

ientes, transferencia scu consultório para
rua Sete Setembro 195 — Central 1416, dia-
riamente de 2 ús 4.

VERA CRUZ
COMPANHÍA NACIONAL DE SE.

GUROS DE VIDA
Sede Social •—- Avenida Rio

Branco, 47-1°
RIO DE JANEIRO

No dia 29 do corrente, ás 14h.,90, proce-
der-se-á na sede da Vera Crun, ao 12* sor-
teio das apólices da classe de 5 contos e ao
3° sorteio das apoliees de seguro popular.

Oa premios respectivos serio pagos inte-
grolmente aos segurados, sem o desconto do
respectivo imposto.

A Directoria da Vera Cnu eonyida todos
os Srs. segurados a abrilhantarem esse acto
com a sna presença.

bordado alto relc-
vo ........ . 42$500

Toalhas
adamascadas para mesa

com bainha aberta
150 x 150 .... . 7$500
200 x 150 .--.• . .... 1 C$200
250x150 . ... . 12$800
300x150 . .... 15$500

Guarnições
de filo com lindas

applicações d e
setim 67S500

As quintas-feiras
grande venda de

Saldos íose ufitali
Guardanapos

Atoalhado, largura
1,50 metro . . . 4$200

Guardanapos
grandes, dúzia . 10S500

P a n n o felpudo
branco c dc côr
larg. 1,50 mc-
tro 10S000

Toalhas para ros-
to, (Alagoanas)
tres por  93000

Toalhas para ba-
nho (Alagoa-
nas) tres por . . 27*000

Toalhas pequenas,dusia  5$500
Cretone Inglez,

larg. 1,30 metro 4$800
Cretone Inglez,

larg. 2,00 metro 7$800
Colchas brancas e

de cores, soltei-
ro, uma .... 8$500

Colchas de tricot
brancas e de cô-
res, casal . . . 28$000

Pannos de mesa
com franjas

e bordados um 25$Q00
Linho Inglez, su-

perior qualida-
de larg. 2,00
metro

Para chá .
Para jantar

Café Cruzeiro
AVISO

Em vista da extraordinária alta
do café «sm grão crú, e como não Grínalda
cnicreraos modificar o typo do café Damn
do Ia qualidade que consumimos em j _, .
nos»a torrefncção, somos forçados, j BrinCOS
bem contra nossa vontade, 

"a 
au*. Meias

gmentar mais 400 réis cm kilo, a i :«as
principiar de amanhã, 29 do cor- **
rente inclusive. Esperamos que os
nossos amigos e freguezes continuem
a dar.nos sua valiosa attençao.,

Rio, 28 de outubro de 1924.
PACHECO FERREIRA & C.

3$000
10$800

Enxovaes
completos para o dia

Vestido de seda
Veu

•: :•; >' :•: >: 16$000

lípoitge
Superior qualidade

e todas as cores
(enfestado)
metro 2$500

César Penna de Mendonça

f 

Transcorrendo nmanhã o Io anni-
versario dc sua morte, os seus compa-
nheiros tia Brnlima inandnra celebrar

_-_-.-_ no altar de N. S. das Dores da egreja
de S. Francisco dc Paula, ás 9 horas, uma
uiissu por sua alma; c para esse acto con*
vidam os seus parentes e amigos.

Dr. ris.ão Araripe Júnior
bisnetos

fAo 

filhas, genros, netos o -.„,..,;.„_
mandam rezar uma missa por alma
fie sen pae, sogro, avíi e bisavô, ama-

**». nhã, 20 do corrente, annivcrsario do seu
fallecimento, ás !) 112 horas, na egreja de
S, Francisco «le Pauta.

Dr. Leonidas Porto
A familia do finado communica aos

> parentes e amigos que será rezada
uma missa em suffragio de sua alma,

_ amanhã, (-nnrta-.eira, 29 do corrente,
ãs 9 1|2 horas, na capella de N. S. das Vi-
etorias, da egreja de S. Francisco de Paula.

Felicidade Abreu
Èsther Kanitz, marido e filhos, Ida Wel-

lisch e filhos, Annita Hcrtz, marido o i'i-
lhos, David Abreu, EHezcr Abrou, senhora
e filhos 'e Abrahão Abreu agradecem slncc-
ramente a todas as pessoas amigas quecompareceram aos funeraes de sua extre-
mosa mãe, sogra e avó.

AO PUBLICO
O popnlarissimo empresário SR. AFFON

SO SPINELL. declara que nada tem que vei
com as questões judiciaes ou particulare
com respeito ao "DEMOCRATA CHICO"
ANTIGO SPINELL.. Apenas arrendou estr
casa dc diversões ao Sr. Joaquim Pinto No
{,'ueira para rcitpparccer com a sua compa-
nhia e dar ali os scus espectaculôs até «jn
AFFONSO SPINELLI ou o SU. PINTO NO-
GUEinÁ achem nisso conveniência.

COSTUMES E VESTIDOS
EX-ALFAIATE DAS FAZENDAS PRETAS

Vicente Pcrrotta. AssembUa, 72. T. C. 317.

A' PRAÇA
S. Bastos Dias, estabelecido A rua Santa

Anna d. 61, participa a esta praça que si
mudou para a rua Visconde de Itauna 110
«iiTiipando todo o prédio.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1921.

"LEOPOLDINA RAILWAY"
RECEBIMENTO DE CARGA EM

PRAIA FORMOSA
Quarta-feira, dia 29 do corrente, será re-cehida em P. Formosa n carga de coniesti-

veis e gêneros de primeira necessidade des-
tinada ás estações da Rede Fluminense a sa-
lier: — P. Formosa até Moura Brasil, São
José do Rio Preto, Mauá, Mngé (E. F. The-
rezopolis). Nictheroy até Portelln, Macuco,
Paqucquer, Glycerio, Triumpho (Campos),Santo Amaro, Atafona, Colomins, Miracema,
Natividnde, Lage, Divisa, Castello e Victoria
(E._ F. Diamantina).

Não será recebida carga tal como arame
farpado, cimento, ferragens, mobillss, bebi-
das, etc.

As permenas expedieSes do inflaniaveis
pnra despacho no armazém para qualquerdestino serão recebidas até segundo aviso
somente as «innrtas-feirns <* sabbados.

As mercadorias em lotação de vagão paracarregamento pelas partes no pateo de P.Formosa so devem ser enviadas para a es-
tação depois de prévia combinação com oAgente.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1924a
M. C. MILLER,

Director Gerente.

Leque
Lenço
Pregadores
Calça
Camisa de dia
Camisa de noite

i

170.900

Loteria do Rio Grande
Resultado da extracção da hontem :

6925 (Carasinho) „ A „ _ „ ,., 100:000$000
10711 (P. Alegro) ,":» «.„ „¦'n.-m IOiOOOSOOO
4G65 (Rio) . . -| „ „ - _ x „ 5:0008000

18+22 (R. Pardo) a- x**c m _•'¦ M 2:000~000
2078 (Rio) .... ^ T ... . 1:000«000

Sortes grandes-Centro Loterico

HUMORES FRIOS
Nada de mais penoso do que esta moléstia.

Parece ao publico que é uma prova da im-
pureza do sangue, c certas pessoas tornam-se
assim, mui infelizmente para ellas, um moti-
vo de repulsão para as outras. Aconselha-
mos sempre ás pessoas acommettldas desta
affecção de tomar oleo de figado dc bnca-lliau de Berthé. Na verdade, basta tomar ooleo de Berthé para curar com certeza c semnbalo, as moléstias «uie provim dos viciosdo sangue, como são os humores frios, as.scrofulns, os ozagres.

Por isso, a Academia de Medicina de Pa-ris tomou a peito approvar esle medicamen-
!o para recominondal-o á confiança dos do-entes. E' o unico oleo de figado de bacalhau
quo obteve esta approvação. Unia colher,«las de sopa, a cada refeição. O vidro, .A* venda cm muitas pharmacias bons e nodeposito geral, Casa L. Frere, 13, rua Jacob,Paris. — Exija-sc que o vidro tenha o nomeie Bcrthe.

Pt S. — Rccommendamos mni cspccinl-mente o oleo tle figado de bacalhau de Ber-tini para as creanças quo necessitam de for-üficante e de depurátívo.

THE LOND0N
Avenida Rio Branco, 142.

Combinação

NOS GRANDES

Armazéns de Paris
Largo S. Francisco 19, 21 e 23

Jtmto á Egreja—TEL. NORTE 331

(Vendas por atacado e a varejo)

Na Casa
Paelaeco

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

mmm¦ ¦•*—»—< ,—____

| Casa Sucena |

ELIXIRüe NOGUEIRA
6RAHDE DEPURATIVOdoSAMGUE
ÍMlÉÀRES DE CURADOS

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

outros tecidos.
Exposição no 1o andar

SO' ATE' AO FIM DO MEZ.

Rua do Theatro, 31 a 37
E- a única casa que vende

pelo custo
LENÇÓES

de cretone inglez com
bainha ajour

200 x 140  7$500
200 x 140  8$500
200x160 1O5500
220x180 11$500
200 x 160 139500
220 x 200 18$000

FRONHAS
cretone bordadas

60 x 60  6$000
70 x 70  7$000

TOALHAS
Adamascadas com bainha

ajour
150 x 150 ..... 8$000
200 x150 ..... 1O$800
250x250 ..... 13$200
300x150 16$000

GUARDANAPOS
Para chá, dúzia . 3$400
Para jantar, dúzia 11 $500

CORTINADOS
Bordados para

creança .... 42$000
Bordados para

casal dc 53$000
por  54$000

GUARNIÇÕES
De filo e setim pa-

ra cama com 5
peças ..... 59$000
com 12 peças . 72$000

ENXOVAES
Enxovaes eomple-

tos para noivas
com 14 peças,
sendo o vestido
d e Charmeuse
ou Liberty. . . 185$00D

A La Maison

...uin lis---. *¦**-¦* —.--..-¦ .-¦--¦i*i* i

faxonila para eorifccçflo parn fliiiido* me o
dia HO, 1'alacete Hotel, rua «to Rlscliuelo
illl, t:. um.

mmmm
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E jóias usatlafi. quem melhor 'i
paga é a JOALHERIA INDIANA,
Bocco do Bosario, ooq. L, S.
Francisco. Attendc-so a c!i;im_.
doa pelo Toi. Nor te «3111.

Reduza sua
conta de luz

Lamparina c.cciii-
rn. Elcganle t ecn»

nomii-a. Consumo
80 Hs., pnr nf>it«

CASA BRAGA
Rua 7 dc Sc-,

tembro, 107

Rouge

RESTAURANTE, RIO DE, JA1IEIRÔilua üivriiilio li. 5. Alicrto ató a lhur..

ICAPIVAROL
OREI DOS TÔNICOS
Extracto de Oleo de Capivara
—Glycero — Iodo-Phosphatado

E' o mais racional, o mais ener*
[gico e o mais rápido dc todos

os fortiíicantcs reconstituintes
m*m

T\r Raoa I ina Me-li,:» e oiicratiur. Vittur. nego _-inslir,MPljWi parlos Docn.
Viis «ic senliora5. Cons. Av. llio Branco, 175.
il íis ',. Itesid. Bambina, 37. Tel. Sul S-Ji.

«ns.

DEFESA NECESSÁRIA
As pesso.-is sensatas nunca devem «lei.t.ir d»

ter á mão, para «lefess dos moradores de sim
casa, os extraordinários comprimidos Kafy«pie combatera qualquer dôr, sem affcctar •
coração.

mmm-
Chapéos prefos para os Finados

Com grandes variedades, encontram-íe _
Av. Hio Branco, 112, 1- and Tel. C 60.S.
___. —--¦ « 1»» ¦"~t ii i mim ¦um ¦¦!¦¦¦ imn"lí.Iinic. Mrdii-u Cinirg-iua dc Dor.n>,-as do. I

Colona, lícctum e Anas
Tratamento especial intlolor das

HEMORRHOIDAS
SEM OPI*rtAÇÃO

DR. RAUL PITANGA SANTOS
Da Faculdade dc Medicina

Cons. Passeio, 56—sob. de 1 _s 6

Rua do Theatro, 31 a 37
Telephone C. 688— ¦ ¦ ~mmm. 

A ex-Pensão Ribeiro
Hoje o RESTAURANTE RIO-LIS-
uOA, á rua Sete de Setembro 97,

1" andar. Junto ao jornal"0 Paiz"
Refeições avulsas, 3,*000; Domingo e feria-

dos, 3*500. Funccionando das 9,45 ás 8 lio-
ras da noite.

-OS»
VERMES usem ABROL

Casa s

afeito seguro. Não í tóxico,macias e Drogarias. Pedidos F.Andradas 59 Norte. 21Í2.
«a.i». _.

Nas Phar-
Spino. Ü,

ucena
Avenida Rio Branco, 76 a 86Grande prédio com

3 frentes
Campo de São Christovão, pAQA mTmA
Praça da Egrejinha e Rua ^^••**-*>A XXlAJ

da Egrejinha, onde tem "OJPtt_£€______»
numero 9

Leilão, umnnhã, ás 4 1(2
iis., pelo leiloeiro Pailadio.

¦**¦***********—^~*~_ys*~**_«' 11 ti ifT>**-jT IV __~_V__W__r_________BrmGARDAN
Da Kalwiea Meistcr, r.iicius í: Bruennina— Allcmanha

. EM COMPRIMIDOS
Feliz combinação de Novaijjiua «Pyramidon;

Remédio soberano contra Grippe, lllieu-inatismo muscular e articular ; Antipy-
- . «_-. . ruUco e '•nãlgcsico.
GARDAN co,ml,nle com cfffcacia

«liialquer Dôll nilEUMA-
A' venda nus Drogarias c Pluirmacias.Representantes: JOHN JUERGliNS &¦ CIVRua rin Alfândega 120.

Typho. uremia, infacções
Intestinoes o do .-ipparcllio urinario, cví-

tam-so usando UllOFORMIXA, dc Gtf.oní,
precioso antiseptico, desiniectante o diureti-
uo, muito agradável no jmladàr.EM TOUA3 AS PIIAKMACIAS K DK0GARL.S

Deposito geral: Drotnria Giífoui
Kun V de Março, 17
HIO DU J A Mimo

Lie. D. N. S. P. n. 37-, em 11101903-— , iia- ________

Doenças nervosas, estômago, intcitinus
e da nutrição (artliritismo, diabetes,
obesidade, rhéíimatisirio). Moderno Ira-
tíimenio pela «lict ética e pliysiotlierapia
(duchas, banho de luz e de sol, luzultra violeta, etc). Dispõe «te um bem
montado serviço no Sanatório Rio Com-
prido, para docn!.' internados. Cônsul-
tas de 3 ás 5. Largo da Carioca, 3.

l]g%jtllt\

TAIL03RS
3o and. (elevador)

AS CRIANÇAS
DE PEITO

füJAS MÃES OUArlAS 5£ TOtllrlCAM COU 01VINHO BI0GEH1GO
oeGiFFOI-1

WmrAHotPtSOifíCAr. BILUU.
KQBUSTASt DttttiVOlVlDAS.

•.fntU (WS BO*. PrÍAfiftACIASl DüMARIAj,"DCPO-blTO*.

^ drogaria fraucisco dFFoni ac*!<- RUA l!0t MARC0.I7- W8t JMtma
;>*¦»* %J^__[^ --r•,¦>'' *"' ¦6**í-.0V fttftCA HtMTUAM)

"*-* " ' i irj^.t_-- i ii

Escola para Chauffeurs
Director proprietário En-j. H. S. Pinto

Tel. Villa G30.
Sede transferida dn rua Hiacliuelo, 383 pa-rn prédio próprio á Avenida Salvador de Síi193 A. e li. '
Curso rápido de 20 lições. Aprendei o se-reis independente.

' ''"-"' ' mtrft- t

Dr. Ernani F. Áívcs c\nn'^ e«'ai •*.
doenças das se-'

Pince-nez, óculos e Jorgnons dos m,.lhores fabricantes. Ben, Sada o?fema pnra concertos. Trabalho nnM. _perfeito. Grande sortimento dé ftpara photographia. .rusoi
TITO, SALLES & COMPTRAVESSA DU SÃO FR,VNCÍSCO. 7

Klieumatismo 5',ph,ilitic°--,K»Ro ctimu
o rheuiiiatisnm syphiliti.

.° Va ÂÍ_$,as com - vilIl'<- ('e Luctyl, gas-tando 6*000-.. fAULO, para curar o rheu-matismo sypliihtico levou «0 dias, tomou 10
Í0,s,_l2.t0t-lrt- 

''CPurativo is gastou 305000.— LU_.1*YL so cm boas pharmacias.m»~

800 CONTOS DE JÓIAS
Compradas de oeessião por preços liara-

tiewimos, par» serem vendidas nas mesrn*.
condições, vejam alfrims preços, relógio* d>
pulso, ouro, desde 75$; rcloxio Omeji, «teede
85*; Despertadores, desde 18$; cruzes e psl-seiras de onro e Platina eom Brilhante»,
dtüdc 200$; Anneis e Bichas de Platiai. comBrilhantes, desdo 180$; 'frossses de onic»
com brilhante», cigarrt-irai de ouro, L»tii-
seiras e canetas de ouro, Brande» « p*tij_í-nos, Brilhantti. uolitarios cravados em Pia-tina, uales c muitos objectos para presont*,tndo para vender barato, ranito bsrste.,
Joalheria Th.iouro do Castello., Urignaf»*»a "¦ -¦ Perto da Carioca.

¦ ¦'¦_» -,-_..

j^Compram-se ouro e Jóias
Ouro a 8Í, 10$ e 12$ s. Platina, 70$ a g.BrllhantcB grandes 2, 3, a 5 contos o kte.

Lrn ar,'ns ,ntieli. 15fl00 «• •*'•"**¦'• n-oeía 5» c-00 o|- ntjio. Jóias com brilhantes. Não ven-
r.a ?em~,co""*u"a'' a 8*aride offcrta da Joa-Ibéria Thesouro do Castello, casa de confi-anca c tem avaliadores criteriosos. Kua Uru-E-nyana, 9, perto da Carioca.

¦ •mmm ,OA-S_-!l
Aluga-ía n0 Iognr nn|B BaU(JnVe, d 

• 
R,próximo do LARGO RIO COMPRIDO comuma vista admirável. Traspassa-ée o con-

.«ires ?r«.Tr."V0||de 
Via?*m' -*Ua dos 1>ra- *{,u™" «..•"«•'ri*.**'-*'»» eontra a caspa, queda

J«iiÍt.í -A.Ie-xand-rijaa.; P«3de ser vista •'¦* "bc»**.' etc", Tem a «rande vantagem dedas 11 ris 14 horas

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physica e de idéas, desanimoduvida, medo, indiffcrenç.i, tristeza, aiiR„s.lia, manias suslos, ataques, etc. estômago ointestinos, Emijrego local e geral dc radia-ç5es ultra-violç as de Bach e da snggcslãjnclps metliodos mnis modernos. Dr. TCnnhaC*u_. R. S. José 61. 3 t\s 5. Tel. 4025 Ca*M_.

ft
VKIX comprar, vender, concertar ou fnzer..»., *,. s. «,,,; S, uJ^q_^jtí^^^^^^^l^^^^Vfí,^ÍSi

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "BEI.I.A CÒR" é de effeitos ra.
pidcs e maravilhosos contra a caspa, quedaTem a grande vantagem denno scr tintura c dar nos cabeilos aun córprimitiva, lentamente, sem queimar ou pre-judicui- o couro eabelludo. E' nsada e n.on-solhada por notáveis médicos, conformo os
Sí-S. . v?^a?,»0 .c8*5t' -eiui0 Publicados.lltl.r.A COK c suavemente perfumadanau tem contraindienções c foi approvada
pcla Saude Publica, «ob n. 2.177.Encontra-se em qualquer pharmacla ouperfumaria do Brasil. "*!>:_

-«HMlr.

m VENDA SUA JÓIA!
VA EMPE|ÍHAL-A A CASA

JOSÉ CAHEN

____\___.Ç- 22-5 -» Junto ao Rio Hotel

Nariz, Garganta e Ouvidos ^ru6CÉSAR DA SU-VA, ex-assistente dos profs.iMllian c llrulil, de Iterijin. Com quatro animis de pratica nos hospilaes de Pari". j>er

CASA BANCARIA
-Eduardo. Porto & C.

_ EUA CANDELÁRIA, ii
Paga jm-OS em I 5 .* cm limitadas.
contas correntes I . % a prilso f!w
COm talão dc Ae 6 niezc*;.

cheques 1 8 % " I'raso fix0
,,.,.. de 12 mezes.Admiinslrnçao de bens, compra e venda da

*M-_'/íxVí5J!'„-8a(l-,es e cobrançasDl*_.CONTOS A TAXAS BANCAHIAS"*«N-——, nia- ¦
D.r.n-.^e «•ütoplanos"; Pecam catai,»-
rl/lnn-\gos a R- V.arreiro & C. Rua
A ÍUIÍUO S. Fr. Xavier. 3*38. T. V. 3D68.

I I l'.'l ttrll-U _.__.I_itn_ •Urandcs jirnjos
__  -«¦¦¦ ¦Motivos de desespero

l-yotyl _
abalados,

Podia ser motivo de angustia, «Ie desespe-ro. entretanto ,iá ha meios de tfort.ir o mal."O grande remédio para os dentes
,, • -'"'"a «s Rciigivas que sangram.i.om o seu uso perseverante a boceá torna-se pura.

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
Rua «ln Assemblín, 54, das !) ís lü

PR. rEDRO «AQALHAfiS

w^^___u_^^^mm -¦ -• - - _, '^.Jr ru!,**. >; "¦ .'ir_^J'íSSJ_t^___Í_________!_
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,\ uifitor Anui mia liiuioí", de II anuo
rvslilenlti í rim Tiiynty n,* 118, niiitiseiitiiii
»r no l'u«ti> ('enliiil ila AiisíMpti,*!», fvrtíl.
ua ealieçii « bracti illrrlta, l)*|iuis dos riiivi.
mo» dn nua carecia; ,i rletlinn declarou i»'i
,1,1o aiiiin'1 iil.i, na rua S, l.ui* tlmunga
«¦ni cnmludo liifurmiir qiwI •• cspcclo dt
vehleulii caiiMitnr ilii desiulrv,

¦ ¦I i .—¦......¦¦,'—

Eli
IPW--I**--"**¦ ¦ '¦¦¦'¦¦ ——W

flinfl"
IToaquí-ldro Rordndo •19«?"f>n

O CINEMA
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'(•tros .!,- tiuaíro, ' r '"" pr°íu """"''"• Orojeccões dn grande nitidez até |
ll> KAI-IIiti.-iif ... .1 . »*!l  i i « ul

E Hs dizem:
Cretonc cnm» caiul, mui,... 69700

Por estes pre-

Orando lortliiientõ de riliiis liilnf Inr mnvels,AKípeVíiira'';,;;,^';^,,!;? «<•« •
O l-i-ojeeloi* **- <125$000

tf ¦'»!*>• ¦***H*I .-.»¦«•,*.•*» .!*»..„ .... .1.»

NOTICIAS
A iirimcli"! do lu,|(. n Trlaiiiui

A riiiiipanliln do Trianon .*cnrcwiil,i,
[boje, em |irlinelra, n cunimlla utn In,«çtos. ilo |,i,u Clilnrolll, Irniliiecfin da Ah.i-dio l';ir.,i Itosa, "1'oko do itrtlflrln", emriljq iviçinptiili i 1'iiiriuii t,-i iirll-i.is Arthur•lo Oliveira, .!„,'„ ¦,¦„<, ,|0|.^ u\Xiit i>inV,,ilarros. J-laclili) Pcrivln*. Ãmolln da oli-• eii.i. i.oidelln l-errolni, MuiIj l.lna, lloin

CURA DA f UBERCULOSIE¦rV

FIIiiih c!m — lOÇUUO.

t'J| veira, Cuidei
M Oáctolp, cie.
\f>! Ines l.lililli.i

"W*""1 ¦¦¦! m <~~*m„{j

ços!
UonlKsHo Branco, larg.

1,60. mel  ,'l*»irO

Só na

au como as

da photograpbla ani¦ií? &lSÍovtt-Baby *" VtWm< ° »***
A Camew — 5251000. Film» vJrgcn» e|m - 0*500.I «dl cilaiofos o vinde assistir ás nossas demonslraeoea gratuilas a :R. Rodrigo Silva, 36

ji ffi^j.in#ti»&te ris- k

i GffSH HlHERVTi
1S_^__

ocoocooooi

Crepe China, radiuin, mel.. 16$8Q0

n8oa Cartel
Tricoies

LINDOS PADRÕES, met.
7«800 e...a  81809

Barato de ver-
dade

NA

(i bnra

Acabamos de receber novos Ecos
IfIGTOR

VENHAM OUVIL-OS
PAUL J. CHRISTOPH CO.

OUVIDOR, »8

Sua frota tiuje
Iiies I.ldollín, riilíiirnntc "oslrclln" dn

i . eiiiiipaiililn l.r.r.ihai-i!-.. r.ai-iiinb.i. netrlis In*iniiniiU', ii.in iMiali.Viiies exccpcloiracs
pura n KClicro ctu ijtid
trabalha, faz, Jioje,
ram "serala d*onaro",
uo .loiiu (àietiuin, Vae
Mer uni tlia do nula
pai-n ut|iielle lheairo;
n Sra, l.idelh.-t-luc.s
l-rontieelli - l.lilelha.
eomi) non esclareço o
caiiào do visita, quc
Kentllnienlc aeuinpr.-
nboil ns bilhetes que
nos enviou para sua
fesla, na curta tem-
poratla nesta capital
tem no ntisr.o publica**rnndes e profundas
t..vm|i.ithÍ3ü. Dnhi não
errarmos, vnlieinando
Inrifo suecesso para a
noile Ae boje no e*t-
S. Pedro. 0 jirojtrani-
ma consta da ultima
repreiiontnçâo da lin-
da oporeta "Sciignlí-

sa' o ila aiitlii-ão Ae. canções com quc Ines
I.idelba tielieiar,'! o.t seus admiradores.
A primeiri dn "K."ii" — "Serata" de Al-

viu i'i Cunl.a
A companhia Alves da Cunha-Bertlia ni-

ivar tralialhai-ii liojc no Lvrieo; ú n fesla!
artística do seu illustre empresário c Io

i actor. Tleprcsenlar-sc-i', em primeira, a peça
i Itcan ', em que Alves Aa Cunha tem umatle suas celebradas crõaçocs. Em um dnsInfcrvallos do cspéclaculo do hoje sero Inah-
«urada tuna lapide cnmmcmnratlva da par,-sagem pelo nosso lheairo tie Alves da(juiüia, cujas qualidades arlisllcas serão

•mmmfttmmim tm n mm* ¦

li mil '
Í *.¦ íM

í. / • / A w
ii i,:-'-./l. K à\-Ak,

*mmjmmmnmwmÊmmmi*m i w
Rua Assem- u

^c/n'r Ines l.ide.ltui

SAKÂtÓmÒ Ui; 1-.U.MVKA (Mtnns fi-rr.ef) - Allilmle íflu mttrnn, Bdlflclon e real*min inodoladiiN 'mini melhorei mimlorli» [In Sui-isn. TiiiUincnlo hyílciio-dlulcllcn,
c.nr.a d" repouso, de- nr, do < ucrdii (Mnslmir)i ei-, Dircclor «einito e mrdlco ml*
il.iitri iv. Alberlo Uiviilcanll, cnm ninlu de lo i.i.n... Ae nratlrn nu» Ranatnrloi rie

bulutit d Alltiuai.ini. linfcrinolroj * ciifuimolrai uspccIhIIüIri, llutci dc I* orderfli
1 O ííxjnp, Sr. Dr. 1'laeldr, Darbosa, luspcelor uernl ila Crophjlaila ila Tulioniilo-8 w, elieíi.mlo dc Improviso no Sunalurln de Pnlnivrii, ..Iii paninu iluiu .li.is » deixou
l conriluiiiMln no livro dns visitante* n ficuiiiiiln IninreiiÃoi"O Iriil.inieiito da tuberculoso, quc a pode ciirnr o que rnlA provado qu* n eiira,
i f o tratamento liyKjçno-dlcIctlco, Hsse e o Iratainonto niiu se npplica nu Sanatórioi ile Palmyra, e t-e applicu dc aeenrdo com ns prlin-lpliH selentliit-ns « ,, ,, ,,\.,., dos: mandes siumltjriOH curopcim, t>ol> a dlrcv&o competente dn Ur, Albtrlo Cnvulcautl
í d» Albuquerque.

1'nlmyra, -I de março de IM(, — (Asslnnadu) Br. J. |'|„ l,l„ niirha»»,"
lnfui'mu(.'ie.s no Um: Tel. Norte 1250.

'OOOOCOOOOOOOCOCOOOOOCOCXX-^^

^KmWXWm%*mmm%WBmmmmm^ \>SUlVmmVmVmWm%ur^ZmX!^'^SírfütüK .iSJJmSÍX^

Theatro Municip ai
* ^^^*^^F^HP^'^'*-**^^*****p"-^^-"^**-^^^^"7CC*CL*l-J^'.^BCX!33BEC^

Soxtn-fcira, 31 dc outubro, ás 0 lioras da noite
CONCERTO »E DESPEDIDA da grande pianistabrasileira

MAGDALENA
TAOLIAFERRO

Bectiiovcn — Chopin — Fãuré — Debussy —
Sévérac — Falia.

Frisas e camarotes, SOJfiOOO: poltronas, I8fòbalcões A c B, 10íj5000; outras filas, S$000: galeriasA c D. 5$000; outras filas, ÍJfiOflO.

oocsoc:
RIO

„  _..j_„ 'i""""*'"' ¦ bi uaiiVHii rici.»tirealçadas |iela palavra dc Haphael Pinheiro.
ESPECTACULOS

HOJE, iis 7 % e 9 ?;"Fogo dc artificio"
Xrad.de Abadie Faria Itosa

I Bilhetes á venda desde já na bilheteria do theatro

PO

Sòbrc tôihsosciftes que vMêím

.ini

46 Ruâ da Carioca 46

MEYER
IMPORTANTE PROPRIEDADE

— E —
GRAtfDE TERRENO

O leiloeiro EDMUNDO venderá
rtn leilão, sexta-feira, 31 do correu*
te, ás 5 horas da tarde, a importan*
te propriedade á rua Imperial n. 65,
construída em grande e mngnifico
terreno, medindo 25 metros de fren-
le por 185 de fundos, dando frente
para es ruas Imperial e Cardoso,
prestando.ee o terreno parn constru*
nção de grande avenida on prédios c
será vendida ao correr do martello."*~ " »- **»••»* 

PAStA LYp.UB DB 1

Acedia confronto com as melhores
estrangeirai,

4 — Largo de S. Francisco

Risém 1m$mfâ&$mim>tm*?

?*•'»'V¦*^,'•'

& |>S*35.SS5a*ft

j EMPRESA PASCHOAl. SEGRET01
THEATUO J. CAETANO—A's 8 ?i"SOUGNIZZA"
THEATRO 3. JOSÉ-A'a 7 % • 9 %

i™».«.í)LHA ° GUEDES !
jTIIEATKO CAKLOS GOMES— 7 *leí «

\ \Tm%Vmmmmmahúntm^*MáÍ*»mmmmf

„ Fêi^ájosêJ^üreírõ™"
I THEATUO KEPIJBLICA — A's 7 M c 9 ?i

FADO CORRIDO
"'TRO LYRICO —- ás 8 3ÍT'esta artística dc:AN!

Fino, adherente e
muito perfumado o

Caixa (lyni» orlrlnal)
4J00O

A CASA OIRIO
e a PERFUMA-
RIA AVENIDA
distribuem ás se-
liberas o senhori-
las, para que sa
certifiquem da e*t-
ccllcnte qiialldada
do pó dc arro«

GIGOLETTE,
amostras em cai«
.tinhas apropriadas.

——mom*

ARROZ

1 Paulistana
 rn» m mm* ¦..——.

1
I

_ JHspffiUlN
fl/tL-i*.

~^t."" - .'.'. 1  -.-.lõrfí *>»**»•*

IS 1- ** 
' w ';*' iWBüj W, »KJtjtB mif^K&L- ' Tr-*^"' *"'* **J-*'

«..CllU-itâÍN^^

•^¦,\(TTK:'r Jb'ir:V*»i'ii.jKi ^Í^j'

A» raízes do seu caberio
estão enfraquecidas porfalta de nutrição. V. Ex.
verificara que o recons»
tltufnto mais agradável e
o preparado maisdellcio*
eo para o cabello, é o

poaôocoooocoooooxDooococooococ^" 
iras

^te*f'

Copacabana CaÉo-TlieairG
Todas ás noites um novo film

Hoje — Terça-feira — Hoje
A's 31 hora» — A Flor do VI-
cio, producção 1'araniount,

cm 7 netos.
Poltronas *JS — Camarotes c

lioignoircs 10$
GMLL-nOOM v,- Diner e

soiípcr tlansants todas as
noites. Pan-American Jazz-
Hnnd. Amnnbíí Dia de ini>-'-

CUTIS-CLOTI
Injecções tnnieas npprovadas pela Saude.Publica n. 1(174. Rejuvenescer tonificando

nutrem o teeidn gorduroso. Rugas no rosto,seios flacidos dcsapuarcccni no mesmo mo-mento da aprilieaçüo. Emmaffrccer, garanti-mos GOÜ gramnias diárias. Rua da Carioca.-10, 2o andar. (Elevador).
mmp»r _ i

\JHIUPS ARfiJ/

do
,- do
Cúôêiío

Completo sortimento de louça de barro
branco feita cm S. PAULO, própria para pin-tura, c tambem pintadas, cachepots, pratos,eolumnas, jarras, jardineiras, potes, etc,

Acceitam-so eneommendas para executar
em qualquer feitio,

PREÇOS MÓDICOS
GRANJA MODELO — AV. 28 DE

SETEMBRO, 295 — VILLA
ISABEL

Dr. PECKOLT — Ouvidos, nariz e gar-ganta. Rosário 143. de 2 ás 5.
i mOmtm i ¦

A-1SÍÍÍÉíol
^m^m%\Wmmm\\

TUBOS "WIANNESMANN"
SEM COSTURA

para qualquer pressão c applicação
JÜNOÇÕES

R. PETERSEN & CIA. Ltda. !RIO DE JANEIRO
Rua Buenos Aires, 178 — Tel. Norte 6534

-"**MB-
BRINQUEDOS

Cantro & Waldemar Praça lã dc Novembro 42**'*?"* ¦ ' i iK>r* i --¦ ¦ —- i

"*~mtilf&totmr"m<e.

•mKQ&Sstm

Precisa-se alugar com urgência
uma casa nccjucnn, porém, moderna,
e bem mobiliada, no Leme, na praia
ou em ruas transversaeo. Offcrtas pa*
ra Norte 6164..•:.':".. "... — '¦ . <mom ¦

Pcde-5ü .i fineza ao chauffeur quc encon-
troa em seu carro íim guarda-chuva com cas-
tão de ouro, qne foi esquecido por duas sc-
«horas que viajaram da rua Benjamin Cons-
tant á rna Barão de Itapagipe, entregar ii nia
Uruguayana, 60, ao Sr. Fonseca, que será
gratificado. -mom

.Dr. Arnaldo de Moraes (Da Mater-
tndade). Livre docente da Faculdade. Parto
o Ginecologia medico-cirurjrica. Carioca 30
Trav. Umbelina 13. B. Mar 1315.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS
Dr. ligas tle Mendonça, consultas das 0 ás

10 horas. Grátis. Rua M. dc Sapuènhy 314,
est*. da rua Sr. de Mnttozinlios.

B Materiaes da 1* tiiialidadc, Deposito da |
I Cerâmica SanfAnna 1

450 — RUA FREI CANECA — 450 É
Rio de Janeiro $j

¦mmm.
Quem nichar uma carteira de idcntithídc

rum nome dc lllliznria Gama dos Santos
por favor, entregar na rua Joaquim Mcyei
ii. 81, Meyer.

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas cm doenças dos olhos, ouvi-

tios, nariz c garganta. Consultas do 1 as f>
•»«c\nbléa, OU..

A' LÃ GARÇONNE
Salão Mcrnzzi, especialidade em corlcs de

cabellos A Ia garçnnnu e ã inglezn, gabinetesespeelaes para senhoras; creanças e iiiaiiieiirc,Rosário, 13a, proxhno á Avenida. Tel. N. &8li.
<*o*i>ei>mm*or$**t*}m~ t - ,

mW,'Armm^Mmmití''Cr.l».

Hotel 0. Pedro - Oorrêas
Segunda parada ndcnntc de Petropolis

Telephone ri, 9
£lima ideal cm região incomparavel

«na» i
PETROPOLIS

Situada num dns melhores pontos de Pe
trnpolls, vende-se uma cxcclléntc proprlcditle, boa casa, grande chácara com água na
cenlc. Para mais informações com o Si
Ilodrigues, das 11 iis 17 boras, na rua gener:Câmara i.i. 49 sob, Tel. Norte 4228 e 758U.
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Si Í-EUIOR
A nielhor qna.li*
iliitic. Vende-se

a prc/,-os eom-
muns.

SOFFREI8 DOS PÉS ?
"SAI, TRATA MAUClil."

Nas Drogarias, Pharmacias c Perfumarias,

lÉiil&síaíi
htlTW¦'aWn-».i liM-imm iiuiiim.i

Para refrescar f;
a tez

1 ' ¦ '¦*¦ ->-*-**-witf-iu--*-*-*»i -»¦¦¦ ¦¦«.—¦¦¦ | ,,¦¦

INHÁMÊ0L
Heróico Depurativo do Sangue
Depura, Purifica e engorda.

fií'É#ÍSa^EallTSf8fl:- co»sãuaà•'WSti s%W'F-S& B Bailo sratis
í**® ,1. AbMlilDA CARDOSO & CIA.
©W 11. Marechal Floriano.

¦mes?—.

vae fechar impre-
ferivelmente no

dia 31 do corrente
Aproveitem os preços

VOILJC FANTASIA corte  8$500
VOILE SUISSO todss as cflres corte 9Í500
CRBPB GEORGKTTE fantasia corte 19.10(10
CREPE MARROCAIN fantasia corte 12$000
CREPE MARROCAIN côrts lisas corte 12Í000
JERSEY enfestado artigo de 45$ corte 125000
ORGANDY SUISSO a nielhor qua-

lidade — Branco • vinte cores a,
escolher larg. Vio c] a 

ORGANDY SUISSO 1* qualidade cm
bella fantasia e pintado larg. 120
cj ártico do 141000 a «acolher por

OPALA SUISSA do 1> qualidade bran-
ca e 20 cores a escolher lar;. IDO
c] a 

CAMBRAIA branca finíssima imita-
ção larg:. 100 cj de 6$500 por ....

CAMBRAIA DE LINHO finíssima sal-
do de cores larg. 100 cj de 12$ por

CAMBRAIA BE LINHO 1» qualidade
branca artigo de 14$ • 16$ por
81590 e . n u „.........., ,

As nossas cambraias são
legitimas Belgas e de pu-
íissimo linho garantidas.
CASSAS DE FANTASIA bordadas a

rioda metro a 2$000 e  2$400
FILO* DE MALINES finlfisltno branco

e 10 cores a «acolher larg. 100 e] a 3$500
MEIAS de seda para creança a .... 1$500
MEIAS de pnra seda para senhoras

todaB aa cores (perfeitas) a  4$509
FITAS loulzlne Ns. 2, 3 e, 5 peça com

10 metros a 2$000 e ,.,  l$200

Só até o dia 31

3 is de traio
Para conveniência, inicia-
mos as vendas das 9 horas

até ás 6 horas

,5$5fi0

ÍÍ000

6S500

»$900

6$500

7?80Õ

y...r*

ASMIYF.nSAniõs

Pa/eiii an-iios iiojc;
O. Vlrji.iia dí «ii,cir.i filha t>' d«árida dc Olheira; Sr. A. 1'arlsl- W,ü.riU Dalila Mclre-llcs, Vlíl,. Ao&. .íDon ingos Josc.. Meirellcs. adiíiluisIrado*da: Limpeza Publica em Botafogo, e amill*cada alumna do Instituto Nacional dc ilu-

^,^7~* ra-z a"!,os' «oie. o nosso esllmadi»companheiro de trabalho Maurício Mourii.
f,,~.—,**« «""o», liontcm, u nietílna Irtda,«1 a do br. Alfredo .Márquez, hei!o:lanlácesta praça. ni«.»»m.o
MANIFESTAÇÕES

*£ Ür-, üsorÍ? .Ma«nrenhas, clinico eirur*

?í»MÍ3a,a ,cio' l!,0"tc,'•, PM!i™' -c™ owwr-tuindaílu dc receber innumeras demonstra-çoes <io apreço por parto da clnssc medicanaoional, Ac seu:-, amigos, clientes c admira-uores, quc, reunidos t-m sen consultório o<\-de bc via sua mesa de trabalho repleta dátiores c dc cartões c téleêraminas tle felici-acues, lhe teslemunliaram; pessoalmente. ;ijusta estima em quc é tido c o conceito triodcsfrucla na nossa sociedade e no vastacirculo de suns rclnsõce.-— Por motivo rio anniversario íialalici •.
ho.io oceorrido, do Dr. ,leâo Ferreira de vl •"
raes Jimior, secretario do Sr. iniiiisiro' ti-trazenda, os scas amigos c con)iianli-.*iro3 notrabamo resolveram ofíertar-lhc um valios-imimn, que constará dc um autoniovcl, o i>uallei-á uma placa com significativa dedieàlüiria c os nomes dos offcrtantcs.
FESTAS

O Dr, Oclavio de Aimeida Gama. aí!vú:-.*.jdo no nosso foro, c sua Exuin, esposa ;>.jMaria Ribas dc Almeida Gãinã, fcstciui-.u .,hoje, com uma lyinda e elegante recepsao iii-fantil, o anniversario natalicio do eüa i-i-tercssnhto filhinlin Heloísa Helena, <|u- òneta do Dr. Gimicrciudo ilibas, advogado :;
ex-tleputãdò federal. O casal recebeu mirtoa
cumprimentos c a aniilvcrsariante muitos
minios c bon-bons,
VIAJANTES

'A bordo do "Commantl Ca: slla*
Snin, boje, para o Riu Grande, do Sul. a na-
nhorlla Goilomar de Mello", filha da Jl.íiu.-
viuva 1). Anna Maria Paes de Mello o íohr
nha do cómmanilànte Silverio Pohtcr..Acompanhado dc eiiii Esmu. es;:
acha-se nesta capita'!, afim' de ser auhiii
tln a uma operação cinirgíca na Casa
Saudado Dr. Crissiumii, o rorone! Dei...
vai Sá Bocçhat, sócio da firma Frciías ,G
Cia,, de Cnrancola. em .Minas.

—— A bordo do "Cònimahdanle Vascon-
cellos", seguiu boje, para Sauía Catbiirina,
o tlcscmbãrgador Medeiros Filho, presidenta

'»,

u

do Superior Tribuna! de Justiça daque...
lado, acompanhado dc í.ua Esma. pi-u-jcn
ra e irmã.
E.U ACÇAO DE GriAÇA!}'

Es-

I?oi rezada, hoje, na egreja de S. Jc?.'-, .-iuii-.sa em iiccãò de graçiis pelo 33;» annivfr-
parlo do casamento do Sr. Manoel V'/'.eso
de Almeida, eom a Esnih Sra. D. BniHia y,,:ít-ira ile Almeida, A cerimonia religiosa, ee-Icbrada pelo conego Benedicto Marinho, Li
assistida por iiruntlé líiiíiiero de hitiigos o
parentes do casal,
MISSAS

aÉstaiia

t Com numerosa assistência eclebrou-sc, ho-
je, ás 9 1[2 boras, nn altar-mór dá cí*ívj.í
do Parto, missa de Irigcsimo dia, por alma,
tio capitão ('.ourado do Niemeyer, cuja çcri-íiiònlá religiosa foi mandada celebrar persua fnmilia.
—— No altar-mór da egreja do S. Fran-

ciícõ de. Paula, será rezada, amanhã, As ll)
horas, missa de .scliino dia, pnr alma do rjr,
Anlonio dc Castro Pereira Rego; deputado
ao Congresso Legislativo do listado do Má-
ranhão. Mandou celebrar a cerimonia reli-
giosa, a familia do estineto que era irmãu
do Dr. Baymuntlo de Castro Pereira lltijai,
advogado no nosso foro.
¦¦*—'"¦ ——-——-1—ffft-ftlfrr ,,, mm

GUARANÁ' - Maués
Em fruta, em h.istoes c cm pó, Deposito ií»
ral, rua do Ouvidor. 120. CASA GUARANÁ*.-- TKI,. N. 121&.

•ny^H****1

RUA DOS OURIVES, 13 A
rOR BAIXO DO SOP.RADO INCENDIADO

•ata*»

" ' "' ¦ ¦¦ •mu»<t>f-»m~m ..,, Itll vu __ __M

¦ãBft-Sr**
P.*eclÉ08 — Terrenos

Leilão ou Particular. Ninguém deve vendei-
ou comprar sem procurar o leiloeiro Pallatlin

do estômago, Kua S. José n. 57. Central 55.18. Sorvleb eom-asiii8, digestões difflceis; na Medicina Natu-j plctd de informações pholdgraphlas é auto-
ral, a rua Tobias Barreto, 11. lr,Uvel para levar o pretendente- au local.

QASTRICINA — ™Ha dc appetite, do-

CAMPESTRE
Amanhã, no almoço: colossa! feijoada

completa, irish-steur de carneiro, arroz do
forno á Camptstrc. Ourives, 37. Tel. Norte
ilISGG.

i mmm* 

RESTAURANTE ALEXANDRE
Refeições a 1$800

RO coupoiis  8SS000eom direito a manteiga, gelo e sobremesa
IVUA 7 !>!:' SETEMDRÓ 171

. .MAUÉS—esmagado por COMPRESSÃO!
Lnieo processo que fica pó INTKGKAL HPUKO! Prasco grande 6Í5, — ¦[% o "ÜS8, —
Rua S. José 23 Eduardo Succna

mom. 

PKDE-SH ao "chatiffeur" do automóvel queconduziu i passageiros, da nia da Carioca á
rua Conde dc Ilomfim n. 320, Ãs 12 horas
mais ou menos, dc domingo passado, o oh-
sequio dc entregar a Kodak n. 110. quc pnresquecimento fico i em st".' carro, ao Sr. Xn-vier Martins, a n>s Visconde de Itamia 25das 11 ás 17 horas, tjuc será generosamente'
gratificado.';

Âs ufflmas modas
Tecidos finos das casas Rodier. Rouhaudi.

niãticHIiii c Kcricr dc Paris MÓDULOS DB
VESTIDOS e chapéus, das casas Delia. Alice
Noel, Despeiteis e Antoinclie, dc Paris.

Alta Moda em confecção e eiifeilc eom
PEIilinS DE SERPENTES E LAGARTOS rm
chapéus, vestidos, eiulos, bolsas, iúvás, car-
lelras, sapatos c objectos de adorno, pelosulllnios figurinos. .1. A. Lima Cia. LTD.
Rua Sete tle Setembro, -12, sob, ilio.

B* Cura radical pda---¦» dia.tlicrmia e ralosiiltra-vitilcta, appareltios dc nltb-pot.ènelal
(teçhniea tle Nagçlsclühitbi llerlim, a KÓÃviirislnk, Vienna). Dr. Cocio Biírèállòs ex a.v,i .lente dn Pae. de Meti. Dns !! .•'¦; !'. .. ,i,'.. 

"m
ás 0. Tel. G. 3864. S. José 53. J 

*
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•W1 a tnARPsnf./í.sawntti 'ü Tarai »«n m* nm mài^'m^1!K^ - *™m£LL^K IIIIII- TSSSSSTe| musica !!-,: novo fu íüsm
ti.W UniTflDBC1

fe.foscguo o fnqiio.ito na cnpilnl
nniii/oneneo

•»_-!ií''A0S' 
'•"'"¦ ('V Al) - 1'eronle as auto-nandes oncarrcgnilas da apurai as causas dowtiiuo movimento se.tieii.so desla ISstudoM-sefiiilu, liontcm, .. Inquerlla nbertn Dc-Poi <> tciicnlo VJIIaronw Fonlenelle. quo dunmie selo horas Ic. Importamos icvclaçfn»»oj ruiação o este movimento.«o|e. .. delegado auxiliar ouvirá o capi!.',.noiioi-i Iiii...,-, Nuurs, q,,g «mimai'dava aS.rraL.M do obidos depois da revolta diiWesina sobro ,-, copartlclpiiçflo d„ dementoflvil un iiiovliiiçulo.

jU>t.> quo p luqucrllo sejn terminado o«eiciad.. auxiliar «. em 11111*1 un juiz feder»)

ARTIGOS DE SPORT
_.. KOUPAS I'AIÍA DANJIO

QENITÍWA
Os industriaes não conseguirãoalterar 6 regulamento

vigente
DÜENOS AIltES *»n ii . . ..'tendo ,, ,„„,* iSll'clla*.fl.A„í''l>."ie_i «W*
l", nioiliricações n.i leitraba Im d». mulheres ,

ii','. Mi,,v','1" A,v,!a<'. l»reullcii, declarou que _ ir|legreimcnle coinn .. i.-m

•- m^'tm'*ir'-*ym*"',»i;<~'''~fin!~v*n>*m* tKrmmsmim "****n*m*i*m**m*m'

CALÇADOS FINOS __

¦¦ — H- ¦-

BANHO
Últimos modelo.

R. OURIVES 23
Tel, N. 3419

—-———-.—-ao-

GO
mi?

•ine ucícjnvn
que itgiilsdns crrnncusileulo d.i llepn¦ela uiaillld.i in

Io ,iió n-roi-.i,

CillWVriU l.ylltl Stlhuitlo

iuiiil.1 fíiiii, ii, 4 I 2 ioiíis du Ui il. o _„...•"•'! 'l«o ii" Tlictro MuiibiiMi, 
",',

Bcnçla du maestro 1'rouclsco 
"lírt

realisar .1 professora L_ "

B'Wii!ill!IlJ/lum!
1 n-Assisteiiola espiritual na|MÍEl0 FUIBBE

illki do Bom Jesus
1 d.

¦".. (leu-
. i.,.i ' ." b'"_ililil, «Itle 1...¦1 Unlo copia ...ni 11 onlliuslujlcoonolo 1I11Loueeilos Syinphoiilcoi, lia.!..ds

1

aocledado
" pra/cr eom quedaquelle soprano
lem imprimido i
nacional o miranii
operas (irnsllolras c¦leito conjecliiinr-io
do quInlN.felra
IS.1IIIU. Sr. profcli,

A Allemanha procura an-
nullar o art. 231 do trn-

tado dc Versailles
Toila a

ICAS
filuir de Inhsune ,)epur-a - *°*tà** I

— LnLngorda
Kifabiltelmento de um escripto-

rio da C, C. N.
*^NC^pTa,ií' &' 

- 
í'Ierv''-!<' ejPfci«'

S*nt.5_i «.>:_-í A G-WP»-'»'» ConslraoteraNjohmal eilafelece» «m esertptorio nestaelds.e, ni* esta fsrendo«*__'. . -j -"-- v*rl*» coDJtru-
trlstl 

p'etc""t"*'' """«txr algumas indus-

"¦ABONET]5 DO LAR E" a
melhor,

— i A

VWAiJ O QUE Si SEí.U».»,

aOTTAS
KSíJKO-TONICAS
Excelloate toaico, «constituinte geral <'Io -.ystiiiui nervoso.

NAS PRINCIPAES DROGARIAS K
PHARMACIAS

Depositários « distribuidores:f.ranaao * Cia.—, Rua !• <j. Março. M.Qesleira & Cia. - ft. q, Dias. 50.

«eilipie «" n.ni.ln
piili-icio, ipi,. (_„!„ |V|CV„nlcrproluçíes da arl-ra iui ilcsempenbo .1"

.le Vurdl I- Mm«,m_.ií, úO gnillllo e\|ln ,|:, (vi[,,
.'l'ie e rn. homenagem undo Distrlcla Federal. .

lei cninT.' 
" 

í,'sU'J'•,,•, amw» noi enrlotíi* «nprliis, cuju produclo dove reverler éilienericlo dos pobres d.i A Ni uri. ,.,,,.„¦Ü*m tia alumno, j ^1 T '"", X '" ,!,!U,,;"""

jriMi;* asssssi ¦ sa^y^! é^FS **• feaaí'; .ís

IVanva «c opiioni
essa medida

;i

fmpenenie cerimonio presidida
pelo bispo de Sebasle

Tiveram gr.in.le brllhanllsmo us cerlmo-.lias relisloíai na Ilha do llom Jesus, onde¦ Ll situado o lAiylo ds Inválidos da Pátria.!>•> i lei 1'liaroiu, partiu uma lancha con-''../Indo S. Ilevdma, 1>. Mamcde, bispo de"sebasir, frei Ângelo, o major Ar;oIlo, cum-mandanlo ilsquclla «lependriioia do Mlnlsle-
mi ¦!« (iiieir.i, senhoras sriilinriins o cava-
llielios. Desembarcando na Ilha, rcallioii-si1 missn, ncniiipanhada de "liariiiunlum" .

lmiiIIcos, r offl.lada pnr a'|iiellc pre).uin.Joaquim Mniuede, ao F.vnngellio, |.ro-

j.!.,,.,- „;ii.,,;;,.:
oiik.lbi-iiii l.ui^ jl li =

•U, i|
.'*f »*«*«M

.-le sCIIIIllil

«.urso superior, com o seguinte nro_Mmm«í ÀliVm..- "'""nuaijap «ik i,-... ler ;,ido u.. iyp.rft - i. |)cb,„,vs .!.:"U' críh_aí".% i Ai«« ,,i.„ nu.*4 V"u <"»'•'» "i conflicto A
\';0,?ull?,i vnu •*>»» - Lsifoffi. PBffa.ftiJS* ''"•*i'«o"-»i» sallsfella cun |WaritajTIrei • Albuquènjue^% Chonln uo ."in! S-V di' q."M,Í0 'l'** reparações."loa.lic Mllltalrei ti.hl.enl. óSIroi? «tá .«/-!___*.."'u"° "n *wrn 9 »"<d"Uohmsnlnoff: Preludei Helena «Z í. _oi»C -'... *• ,u_? conseqüências eco
.'• Bralu» -- bailado ou US: D^ Ò?hT"5: '". M_l«po.:m,u!cred,t" ,P«?nifnle quo ,.'

-.—ou» ..  ..wp-.vjs aos_i«____a««s6*_iar.'» ¦
SALVE ! ! !

I Hontem 36654 — 20 Contos
VENDIDO PELA FELIZ

CASA ALMIRANTE
Sexta-*** - 100 con los do Hio GrsadeSABBADO - 100 CONTOS

E .f..0*5* 1llB l"»i» «orlo vende
AVENIDA RIO BRANCO. 157"* BELLUCrO

___f*,"***s!W»B_t-l-_sí

I -IfiCija Santos ,«t <;j_. __'_t'Sè1 — .. m*m» ¦' .' ....TeHtora/TUNIGE" S ,-
caliello b barba

Pedro, 156. I

'isntc fi [.Ru _. nivtt d-Ainour: Z.üitnRouba I,lu. _, M5r, __ ciupells de Gull"«»»"? *>••»« Cecília Monteiro.' Scimhe -
Alfcrq^* dê V""M: "«»- «SM

2' parte — 8. Brahnii — Rao.odla ,» tm
"""*• eB 

,'(vol,,",l1nel,r! Ma.dslena Nelva1». Hralimi _ Rapiodla op 7H".•-""JP'» ~ Bsllad»
li. l.l.oplr.  !--__.,.

i d» Aguiar.
I n. 1] Maria Penedo,

op 47: Erlt Moreira.
jMta op <D: Mi.?"iloúston. °*13. 

Us_t*~LOrage: Rea-to Ssntoe. 14 Lü.i ,,7"ni-a: May Ai.lee. i?" .__•__. V..~,.'M:'*

ri.o.VFr«ç.0J.?:_,2U_,n,,''t-e
'••eu a nintel-» duid» pas de Verif.tllei.

o es;.i
guerra • conti .iurante iu diaa tortuosos '

invl(lauili) a todos r mor
mviiltf nos que se nfatloraiii de Deus, i>;

.' n'1'i..tic.i, Accrcoriim-se, depois «Ia mea. iicbarlsllca, u Sr. coiiimniidnnle
. icv.iilo itniiiei.i de pessoas da
muilns ¦..i.l...in-, do Asylo c pessoas de suns
1'amlllas.

Foi, «leaois, servido osf«t, • em seguida•-distam lo-ln-. A e.reja onde foi ministrado-. ascraiiieiilu do ChriNns, dlslrlbulmln.se, aoUm. mril-.ilhs*. Imsnens. livros de piedade c
cdnfellos és ci ranças.

Ns sal» «to commando. depels 4* peicorri-dos o:, diversos departamentos do Awrlo, oSr. major Argolloj offerecemlo aos vlsiUn-
tes um» t-çs de champagne, brindou e> -"xíshi.
bispo D. Joaquim Mamede, que agradeceu,
regres-...ii.io, após, » esla capilal.mm*

Martins d.. \.i'.': coniineiidador .losé Peixoto iii1 i ' ni,mo da Silva Dantas, ús li; |co Jlapllsla Linhares, ás '¦>-, na Csadei»Dr. Leonldas Porto, is I» li.j Dr. .¦(_?]«In Cnstro Pereira Rego, .'.s 101 Carioj \v„
|..isian.i .ia Ll./, A'. '.': mi .-,(i. i.. de S. J,___cisco ds Paula | 1). Eduardo Duarte ,'i_ _|v.i. .a ll, m. cgrvja dr SJn Pedro; u. u
paldlná Augusta Corriai li, Lcovadla i»íira Oasongti, As il, ua egreja d», s, ,|,,„0 r.lnllsta, n mn llellfl d.- S. João; D, \\',,'.I"milIn Valladío, ,i> D, na maliiü de SâoÍ_

i-í; (.oiisliii|!'ii'> <i..in.'.«, iís !' I'«', ua oki*-,
I !;< Lapa dos Miivadoies: ll, Klyira (,.m,, ;J
(lllvclra. ds .s l!'J, u.i nmlri/ dn Si.m.i u..'!.1.1. Porpnliun Al>-.--. As ü, im Igreja do n'
snrloi João Canelo de .Mullna, As S, m. P"_Ja. da Peiillenciu: Oscar Pannu dc MeiuSnArgollo, Ira, As I», uu egrejn do V. S. d.i n,w j|.,«¦i.inillva IAnilrd Alves )'orrelrn, ít l

mmg-* -..,..- i "A-o«>ocK. LOBO
eeate a u;n profuiit»r a Allemanha te

Pa uenu

Venha buscar seu tele.çrammaj
Acha-te em nessa redacção nm tolesram-ma e-dsreaado «o Dr. Ce.isr Plalsant" «jur

[ie«, por esl» aviso, convidado * vir rece-%f.l»(i.
"*' 

_!__ 
' "" "**•*' ' ¦¦— -

PRÉDIOS
«5. CHRISTOVÃO

. Vead-M... nnm só lote ou reta.-haií-ittontc, es wv.tlibs _ run Vilie-U at. 5, 7, 9 e íl e a afenida n. 13,**m os prédios I, U, III, IV e V, emlei _•, amanhã, 29, ás «1 horas, peloleiloeiro JÚLIO.,

Hei fearco üa pasca apanhado
por i?»iã faísca electrica

TRAPANI, Itália, 2H (U.P.) — Oursate
(JeI0poii\át ho,"e">. ""i bareo de pescaro, ansnhado por um» ínl.ea sltctriea. Mor-e.i nm marinheiro fulminado e quatro ou-tro» ficaram /rr.ir»mnnie feridos.. _*«___  REINE UTZm
P,/ranAI>'HV? DAS AGUAS ,)!': COLÔNIA 

"
Perfumaria Mancou,. - P. TiradenteB 18 • 29— .—,—__.—,—eofr» ,Aggtedida a ponta jié
^^".'«'oncia soecorreu Ataria ITugenin.do 3 annos. casada, residente no morro ri;.Providencia, a qual apresentava um ferimen-
IL r,i 1lre- beJT' "n* c»«*ll»os, no postocentra , Mana declarou ler sido nggredida';" P<mta-pé. em sun residência. ¦"*™aiaa'

Murcha mllira
Sebiibert-Llazt
'••nu iiorges,

O»

Eli!
Le

Sbubert-Taiulg
i Pses Barreto.
rei das aulnej;

Ul.
llc

Valeria Emanuèle
O» volla de tua eacursüo aitijtlca e.rn."* út «^.!_!r«».»? S» ?««o"íferbloBfé]todo;• outras cidades doaciiam-ss entro nos a

Estado 0'e Minas,violoncelllsta ValeriaE»manuel. . « pianist. Tule Ik. oiiirio" «V,?

tnpsrscçío cedei •«do. reieatlaieato dt

«M^"_^íl__! 
"""' 

_MPO*»»WHdad. pci.,
-¦esfir.',.!*. iinPlct"-» <»• 1'^ris ivilecle os
naes .í!«l,-_ ,,ovo fMnc«* M» o» Jor-

L i. ""i l,llr*niíl11' « atlltude do sablnete d0 clianceller Mu.tobservadores Impareliies r'
j-jeredilnm qil. 0 pas , ,

«dos aus sen iram tonto^í Allsníànha como

De fa
neutros

Jainanqueira; Fernando José Calda.., nlerlo do Instituto Medico Le_nl; Marj_ (,,'ra, filha de Caetano Martins, ma S ciiíh.ende-se o prédio da rua BARÃO '''¦•'"• s67' Olorlai filna de. Sócrates da sl
ÜB.V N. 144, com accoiumoda- ^,"™3„H*,u^nÍ,,.n-; Ai-varo.»'«_». "'•»: «oc; pura iamllia de Iratamento, ••>, HStfii (i^f'ò:^|r^?1^7dt1^i:'

l,j leitão, sexlH.feira, dia 31, ás 4 horns. ¦ :-''-> dc Julla Gomes, rua Crajalui 7;i: 
'(,'•"'

prlo leiloeiro JÚLIO. ;','" f'.*mlrò dc Sou_n, necrotério .1, ÍbsiÍi--,'-asr .Medieo Legal; Mòndauo Damasco, idem' '¦'
i a • i-i ¦ it. h''* Mendes de Cnstro Leite.

IIÍJ f^lij,! (ll)|ylno Salvador, n.i Piedade; Lourlval Dh- ;is liamos, ús 7, ns en polis do Of
de Santo Antônio, em .loca
Joaquim ".'lulia Fernandes, As .
do (.armo; Edgard do Azevedo Co;' 

'
u l|!l, na nutri» do Sacramento; Mant
reira Doiniugues, ã«, il, na egreja do
fim, em S. Christovão
KNTKRROS

Urtli|'Ua; ,|.I
i.a

<.o.M

Forem sepultados heje:
No cemitério de S. Francisco Xsvítrs 3„>iüulmarles Marinho, casa dt siuds do li

A__i_ 
• |.> i ¦(. !"" -uenues .le (insiro Leite, rua A-rc,,-colônia syria libaneza, de w^:^,-^

cosa, vae mandar erguer

Todas as mães .!levci? te? em c»,,ã »
tra a
i;ões, 2S00O

SENHORAS!
C<.i',M. "'•""" ~ «•¦•ntallu - Pallid,,• lodo, os vosso, mti.5, desappaS*''

com o uso da"UTERCOL.INA"

PÊLÕiT^UBS

uma herma ao coronel
Vaz de Mello

A querida
traNDIABRADOS DE R*ÜÍ0S

r -ie;^o ,7«'; ^s_rnd8 numc-
entregor-s. ás dellciaji daquella¦».:.,.,,--,, -;-;;i,'P.,r,',v'.;';'1,s';:;: S^^-à-r__SE

».^° <,'clnik'1-|o «le S. Joiio llanlijí,.
I lyan, filho dc lilvira fjuadrò,.rua If.umjt-'.'.1.1; Antenor Arr.-is. run Professor __j,',".104,; Jo.io, filho de Avelino fimiies N"cl|. V,,'
Aqucdiiclo, 108; Coiíesio, fllbr. dc là-tra

! Corrêa dn Silvn, rua Dias Ferreira sVÍ_idio 1'ini. Hospital Nncionnl de Alienad. •
Hermentina Duarlo Reis, idem; rima r^,í'

A doai. syris-Ilbauexa, reprts.nUd. porr^^SmlK^ Ím.« ^«'"«-eopiposL^^.í^res, Josqulna *^A! SfiSe-^
ios Mandour; mem- i 7.*"" S"r "«'"«"•¦do. «manha:

Abrnhiin Sade, Leon |,. Ao.c,emi_.e,';'o «le S. Francisco Xavier-
que os ¦ "{""¦«'i ,",v'n .inioni», Pedro Sn.rad, Assad :!'er:ll|nlo. filho da João Salgado Hibeim ..'

associados e seus nn- '¦ 
V'? _"¦ 'Me,,,'',n ("í''"'i. Pedro Succ.ir e Josí ¦,'"'" ° enlciro, as 10 horas, daeilos, cm conseqüência "•«"'bi representante geral cm Minas Ge- ompc"' ¦''•

foi imposta ."da n-r- . l'-,t"i Ç Jorge Carsn, incumbiu o joven escui- :
n« fr»^.- '' ' ,e,ls alliados." pior Laurindo liamos, autor dà estatua «loi

m«lX ,"s o,,io.? -, r'l T"'''*^ •>'- Õ^'1' í1","'"»*5''1'" «* P«"'o Barreto c dc
nm periga^ ra.f n V 

°1 
r' C-Crr'-' í^i-**t'' ' " !l,"*'! ;'''*1>-""''' «le mérito, d,

ao« »'l .... - ¦ '" " •'¦••'inaiiiM como
,".„_»*J,"os -e " '•"¦""na em ,-rrai. Um au.it-

Jggle* 
a^^isr.a(.o ^lí" A^i^hfqÜÍ

wftoíin! fioveraos assoeiados aff-ir- .-jloBlOr.NMar Antônio; se
biíldari* «t! ^i"eT,a-nI,M acee,l° « responsa- uni "j?'»1u»'"i A"*"»i'
_'_,_,• ,cr fl « '• os seus alliados cau- ''«»•_ Wadlsh Acbcar. A
_ni_-í?d_ -" 7,"'',•, c Prejulz.s a «,ue os ! i.pelian, David Anlonio, :

%-

j «lllidos a governos
lcloaa.es estiveram sr.
I <!» tuerra quo lhe-.¦,'ressn.. ds AllemanJ

run Sciui_si

(.era Dr. Lustosa, con- csnUdors
. .. Tubo pai- '"

r-xigir esta marca

nume
«li foram
fest» en

10» « -.,_ _„„

a* «r* de Cattete, um ^_t^> ouio au__.ro• peliol* de- 1" d itricto esti PNnS%
í«í.^.!,«"/*'.*,mU_ «»_*'•".*• £ «nos.rasrne-tt n» l.« flH(ínr __m mesma risafteamlo a Wctima ferida na pernii™__m__

•C!m._____ a A5s5st«_ei», íoram «restsdos«o caso, os soecorros ât urgência.

Tem sido maltratado
Escola Par-sto ?

a,£0Iüw. 
nIOCHratlos n,eI,> Sr- Jono Camillo,«Jiw, tliíssdn-se morador nu casa n 9 ria

mos * «| ensÜO de quem de direito para osmioi tratos nue disse ,por diversas vezes
01.5 

"m* profess,?,rl11 ''» E""'a Pareto iu-f .«mo a um seu filho, de nome Francisco
de 

"nsiuo.0 r ° e-'lnl,cIícil»«lo "ubíleo

na Pg florescente- grêmio d. 
"Âleí

s.' ir. pfinreiRA passos. -corrido e«tev«

car Mari-

 ."-"»" ..-ai nessa alleitação dn 4llo-
SÍ 

" 'AlleS0 a,P,,ÍMli10 '''; fôi 
'¦'Orsav.

ado da ^™__8fd^UI,B,« " ««•«So do Ira-
M^.d_/í"ai',M «meerijcnta ú culpabi-

•umn.. herma ao coronel Maria Vas do Melloi-ai-a .-..•¦• levantada na cidade de Viçosa, Ks-
Ipabi

;.;• . ---.-—. como evitar que dia rh-
«doe SSlL 'Tr,a"1" i'!,',,5U''ls »"?»w-

«.n?. "!,at,_'a•• í' reparações e de caracter
3?te: 

*,B?pe,!o '!^,, S«""»w em còn.ra-no dadas pelo governo de Rerlim?A 
Cláusula pe)a qunl , Allemanha accel-n responsabilidade '

lidade dt pierr»,

druftda de domingo 
"eraca, 

.n*4*..u ^" artleo aii « ' a'í!"- ,q,,eln tli«" ';,:e 5C "
conjunto m_sic_lf-_i?Vn5i_S.5 escellentc i ""S0'231 fAr supprimldo, o resultado ró.i-
o^M^M^M^^^H^^^ V-f':!a'd0 <***»* a„ „aod°erP"da

t.-iflo de Minas Cernes.
lüssa Jioiiichagem « prestada * memóriaoe -s. b., cm agradecimento nos enormesserviços que sempre prestou A colônia syria.nosnera.

lieilâo
is para escriptor ia

Delegacia Geral do Imposto
sobre a Renda

<pBBHna_____B___!]__

I U u8 ryf distri-
anil-

cnmoaít «
do Rio Granel»,
poptlsr Loteria

?fê *""'

sorte .tia lotsrie
•ror» o fts ptla
do Ssata Catharlns, da qcal iíúo
coBctuionerioa L» Porta & VI».
ceati.

0° anniversario da ordena-
§ão do vigário de

Trsaseorrendo, hoje, o 10» annirsMsrlo«Ia ordenação sacerdotitl do Revdo conexonr. Carlos de Oliveira Manso', vigário dámatriz de S. Luiz Gonzaga, de Mndureira;3 população catholica desse populoso sub-urino prestara significativas homenagens aoseu virtuoso parodio, (|uc gosn nii', comono seio do nosso cloro, dc innuiiierns syni-palliias e muita consideração.
• ¦««<»•»—, __________

í6Fraof-oS,? 0TALC0rragoi DAM
Os mais finos perfumesLata granja 3S; pcq. 2S Pdo Correio: « , s$

t»rr- ¦

^^^mWSBBBkWBLmmmWBÊht.
mao_SEr_-________: 1 -r fà b ff m

li1a* igleria i Rio Grande!
I Vende-se em toda parte H]

i,wP «T.,z A BARBA ESTA MANH2 rriMUMA GH.LETTE. E VO« ? 
MANHi COM

Pincéis para barba.,? m,,°», • ««*-
C.M Hermaaay, «jto^. SS^''

«klli» d* «-""«"««to Berlim tenta pôr
.«Íí?- 

"wa ""..""ante clansula de um«ceordo «« «cceitoa o «sslirnoii.
¦fertrae. fraaoea com discurso

? T-rtembio de 192t, « Delerecla Geral doimposto s«>br. a Ke„da iniciará, no Dfotri-ctofFederal e nos Estados o racd.lm.í,!,. j>,.

í, .í- •W1'10 "cn-dier-, amanhã, u .
i leilão, Ât 3 horas da tarde, rciulh... f
; «iatnciite, toflcs os moveis dc esrri
j jilorio, machinus de escrever c diri
! f-ões, que guarnecem os «ácríjttoríus
j tle imporiimie rnipr.ea americana. Arun Prir
sobrado

^^^Xl^t^^i™** dous 8randes Paqi^<o lançamento dos Contrib-hites daquelle I 
'"'"" ' —' " ~

i.apostt. i
D» accordo cem o «?«a dispgs o Art. ).

.,l:..í,.ec!et„.*cl,n» c|t»««. todos o« Srv Pr*:

<C9~ ¦—-¦¦«»¦-w^tr |#«%f_vvtes da Mala Real para a

«oyesta pres.» políticos hespi | mTSSISggLg&í 1,11! S"ÍS?Í f^»»' -SSÈI «es postos em liberdade |S ^•^^.-'-C^fi!" I ,;H^ - ¦&"dS.'S,,"'"*K
sS«T«!S_í-__f'^__ffli»ife'¦"Hg-Bia. 

foram nn^io. "m 
Ji^ade ínoi c",• •>lla ''!"""'", ^-'•,-t» ----- -- • ' ! ",,a'ln*«' naterezs. flnrl.i -,.,1,postosventa prssos políticos.

JINHOPURO
At. Rio Branco, 114-1». Tel. C. 1902
O "Glullo Cesare" foi vlsí

Sf38caram»se m véhiéulos
, ^It™? '??,S- £r«ncteeo Xavier, o bonde
;• 

101 dn linha -Engeriho de Dentro, dirigi'do pelo nm orne.ro Arlliur de Araújo ücVannos. loi de encontro no carro n ° 3'"l')"«iamiiificaiido-o. O iiiotofneiro, assim comoo carroceiro Manoel Joaquim 'Maduro, 
fica-ram feridos, o primeiro no rosto o J.ómbrodire.to, o o ullimo nas mãos. A Assistciicja

IST7n3cio.a 1,olida.do 18'" ?w*w? S

* HLEABOS

Dr. Jayme Posei Moles'i« de seaho-
3» fi» » .Uh -1 a - Í'M* cir.urS's geral,

Aggredida a garrafa
Por apresentar ferimentos na cabeça tu.

runmxwena rT '^fsüo * *™ ««
l. /Ici-7 '. f0i n?eí]l<'!")'' no Posto Centralle Assistência, * joven Liicllls Coelho, dco «unos, sdtteira, residenta aquella rua „•1^., Findos ps curativos de que carecia nvictimr. recolheti-se á sua residência.

taao pela madrugada
1 1,,'vJ w" áS m,'*,j™eads de hoje, depois rieaver lançado ferros no nneóradòuro «lot

lado livre pratica a Saude do Porto em vir ''lude «Io serem exc»ll„ni.« ,. „„__ ";- m %".
Çoes sani-,

Oi*«-«Ki-*e"a' ;f.rvir!n P«ra encorajar

|gdç Wrsail^."{0fa 8 ar"í0 -'•',1 dü

TíMmaclT
ARMAÇÕES, MOVEIS E DROGAS

Vemda.se tado qaanto existe oa
Pharmacia da rua Visconde de San-ia Isabel n. 239, relnlhadamcnte, emleilão, amanhã, á 1 hora, pelo lei-íociro JULTO.

America do Sul
A 36 do corrente passa o 1)5* annivcns.no da mais antiga companhia transatlan-Oca <|e navegarão — a Msla Heal Ingleza;O privilegio do paquetc-eorreio foi-ih-<lado pela falecida rainha Victoria. a !i

da selem,ro de 1839. Ao principio era üní - ""•P''»!»» paíücular, dirigida- pelo Sri..„. _.. -,. • . .ima ferres-!'."1",1 ''-''viiio. e organisou-se com o
I À* n.".na';Dir<!'; ?rcs du repartições publi-;;'? l-^l-tlOO übras, sendo-*r«£„-525'd-^?,i ffrÉ,*,«*« <"• Ccrenie» ,|, I-'-.000.000.
; Cooperativas, syndieatos, clubs
! ""'«¦o», ««o obrigndow, sob penarometter a esta fíepartlção a; nal de todos os sens tnl.nrdln, rn*.M «««!«_. """,JSUin«s«Ufj tjnv VACA'- "" "«r.nuO) (ICM Ufa 11(10 a ltnrvt*i'* - .

j eeram qnalqaer carco ron,nnera«to, eob anal- "'eate, ÓUO.OOü toneladas «. cITí. í "1 i^E-a'---'»rSS; *«^^^*!^s-llt
a Kt. lOiOnessnn •>„..._ _¦ , " lonnnnnn ._. '. ¦ .': u3 'eus navios, tons.

tem « Mtla Real

i

hoje
capital

de libras
>s sportivo» t- ! 0 total da tonelageiu d« frota er. an ,.„*a de malta, a "ÍW de 2fl,000 toneladas, a o 

".'lo 
nrelação nomi- 

'"* Unha 2.00U toneladas; hoie . frôiJados q_. cier-- lc'_. b? navios, deslocando aYmro,,'™^

ia.l,«_ic._«at,inií'm ,Bmm« «nperiorl1»'|is on menos, eom os sã
Inest. «« i„6fo,r»t«"nnMe*' «"'«imiSaado -000.000. Aetu.lmeíTt. 

if
¦_«iS.i_--"? Í_f°rmaí«°: o nomt, csree, resi
nnno Taol',!!e'", i««W*M dnra.te «

Todas

tarias do bordo. A*,inid'adV da^N^ilartàie íGenerale Italiana transportou muito._«,,_:'«eiros para esto capital e conduz avilta,!,

Moderno tratamen-
thorax tbernpeu.ico. MálnifiÍs ra^ultSnos
bléa OS, 3 as 7, e Bnslos Nelto, 7 Sct. 75, A ás 7.

«S-^^__i_liaflB'
HydrGCele. '/"r''1.','.<*'n_operacão pelo Dr'
.. . . Leonidio Ribeiro, rua S José18 - 1» nndar. Tel. C. .1G3I.

para mesas, corredores e salas. Cortinasstores e capachos
O melhor sortiménto — Preços redqjiidn'.!CASA RAUL CAMPOS.'

EX-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis do vi me, mnlns, artigos do
via/çeui e sports ¥ymWuWBmJ»W*Wmi!SE^mmeSSmÊSSSSrTB^mS7

"""¦"¦ ¦ !WS|[-KtW. -

DOENÇAS 00 ESTÔMAGO fflSSS-S^
SAS. RAIOS X. I)r. Itennto do Souza Lopes,
prof. Faculdade. R. S. .losé 39. Voi. Pátria 33.

-_S3t^ríü__.

0 embaixador norte-americano
na Argentina internado num

hospital de Ancon
BÀLBOA, Panamí, 2S fü p-, — n <!r

lado., Unidos pa Argentina, que .regres^
para o seu paiz a bordo d0 vapor ''Santa
Thereza", foi obrigado a desembarcar. íón-tem do manha, o ser internado ao Hospital
aedon,r,,-id,*!VÍ<l0,-a ",char-S0 '«rtom«t ataicado de rheumatismn.

O MAIS ADHERENTÉ
O MELHOR PO' niü AflROZ

O porto, pela manhã |
Chegaram: dc Huonos Aires os M„„„'..rnorminn". it„|ia„o, , «¦_)?.„?. "" '"/, " 

|
iiZ^a-SàT deíenova' «^ " ¦-

Loteria da
Bahia

Amanhã
50:000$000
Por ISSüOOO
75 % EM PRÊMIOS

A' venda em toda parte
Concessionários La Porta & C.

í«~ | listas.

»• pessost pbysieaa at firldlr..«iae exerçam a ss. actividade 
" 

tVrrif-ríô">. 
1.Í DS,S0eeoe',,!"*Í,> "».'¦««¦«• -Serio";ÍMtSí. rS"8° C«»«ri,'«i"'- <>o

Iwt^jíduSSí ¦"""TÍ1'0 
?'" S"- -om»*'-

Fn..r , 
'¦' '^Pi-Icharfo», C-piitá-

;.=r;r7.s,,,rs\:!^.l^':'Hál¦• Sania Cnss de Misericórdia)"té II ,ÜT. 
'

a,eTon„B1a°s -°rrente """''' P^ ^erom I

!^cr,^tpo^ru^^-w'-!

p ;*p,:'-íi!liS^f I

ceio 
*íla*U,r"oatn,B,sl,,1f,,iÍM' "B ««ln'-eç«o, da i„'.08l) toneladas cada um ne<estaleiros de Horland 4 \v1olff"S.nd" esfr

tuTrat-í" ' * 1Ínha d0 Br-nsil - Ui->

20:000$00
Amanhã

Loteria da Victoria
Só jogam 6 milhares

Vende-se em toda parte I
"exÍnÓFi,°io'' P^t(!' ,"!- fcit0 ° '•"'vamento
uc ..o , sour,. a minortanc a <ln ,-« ..

•'«sagçiros; de Cnbedcíld

A NOVA DIRECTORIA DÀ A. DOS
OFFICIAES DA POLICIA MIM-

TAR E DO CORPO DE ROM-
BEÍROS

Por não ter podido realisar-se, na dnln
legulamenlar, a sessão de posse da directo-
ria que deve reger os destinos da Fratcrni-
dado dos Officiaes da Policia Militar e do
Corpo dc Bombeiros, no triennio governa-
mental «me ora começa, terá logar essn ceri-
nioriia na próxima quinta-feira, 30, nn sede
do Cenlr'0 Alagoano, á rua da Constituição,
.omeçiindo ás 8 horas üu noite em ponto.Nessa reunião, que promette ser concorri-
dissinin, a julgai- pelo enlhusiasmo quo se
itotii entre os associados, «porá o novo pre-
sidenle. major Artliur Soares, o seu pro-
(irnirinia de adiiiiiiistriiçõo f|'uc girn em Ior-
nò do progresso dessa instituição com o nu-
Rineiilo üc seus fins beiléfiliénles e o esta-
bclecinientò ün coliesão entre os seus mem-
bnis, auxílios, pensões, ele, etc,

Tocará durante a solemnidade uma bnn-
d.i de musica militar, sendo servido mil
liincll nus convidados c suas famílias. To-
dos os officiaes dessas duns corporações,
1'iesmo os não associados, podem comparecer
a c\s. soliinnidode.

PROVEM

Éiro
O PREFERIDO

Cam Cn

npesn ', coru''C(,n,Pei,.o^com-*v^io;"'i:°,;^:,vxi(;,íi;!
mnr o rehocndor "Comniaiidante 

horàr, éí,'

=sp©in
¦ i __

Jnmoétancia do imnosti,I .«"»»..o so verificar que »'i<osr«,..' prestou declarações falsas,.• lançamento e in¦¦]o^l
í bre «. imi«,ii„>„':3;.._í •'_^","s »* '-'•* "¦' '-«<-

Orippe? Iiflaspíry
Xadrez¦NO FLUMINJSNSE I-. C.

Quando ... .,.,.,„,,.  eontribointc
«crá rectifiendo

mnlta .le 7r.«• inijiosto :, pagar, mmo de .laneiro, ¦>•> de outubro dé 1.2.'.
Lt'IZ (í. AZEVEDO,

í" Ucle-mijo do tenMiosto de Jtencía.

Luva.uvas para ineções. r?l'Ms° superior.
na Gonçalves Dins, r.l. 

C'Sa ,lei,11't»»:*'.

Wovas composições mu-
sicaes

nhMida' <W°rll 
";al'i-'' ""r°P*'iet"irio dn co- "• .^'««iiiioi' uo

Sn,S, 
de musicns denominada «Se- comparecido á mesma i0l|<>.io Uiopm , qffereceu-nos um exemplar referido Partido.dn cançoneta

cnrii.ivalesco

Homosopatliia-Presen-a e cnra-Vidro 2.000
7~-. í AniA vi Ci». —a. dose, 7o — E nas boas pharmsclss ¦ '^t1». ,

Foi dado substituto ao Dr. Her
cilio Luz na chefia do Par

tido Republicano
PLOIUANOPOLIS, 2S (\ \ ) ,,

se,' hontem, nesta cnpilni, 
'ap.. 

haver si 15celebrada a missa mandada rezar e a (áhn Hei-clio Luz, em suffragio da ulm lõsaudoso cxlincto, a conimissão ò,.„ ,°Partido nepublicnno CnSlu, ^c"1'^ 
*'°

Presidiu a sessão o coronel _>_,;„•_. ...Oliveira, governador do, Estado, havido
os os membros do

i torneio do Fluminense com o se-', te rc• ¦ Ã. ^~~\^MM»mm á__ I i °^em e 9 novo sub-secretario
de Hygiene do Chile

Em beneficio da matriz cie
Santa Thereza

^'leras'",:^0 •'¦- •na,tvii! ,,e S;"11^ Tliéreá¦ Jesus e das suas obras paroolijaes rcilísa-se urn grande concerto M"""J'*' ,f"
os il liorns da noite'le Musicai

Tpmiiruo pnrio nn festaassim coin o seu valioso ,'istas Ayrc-s üc. Andrade, Dyliifll. e .Maria ,h Lourdes 
*

'>orgc .In.vme

de

'i vioiihisin (

niusicfii; ainaiiliiT,
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