
T

após.

PARA
P.l -

ricstH
a WI1IS

10, nem
niuu-

•ional "l
Rita d."
do Fia-

Ila Co-;!-*'
•s-b, fill"
nico njr
Alineida

h Aiirira-
j-i • Jos.'
; Sélin s-

Oliveira
rn Costa-

,\!)tbii.i"i
reira '"':
Xaçio.a".-.raiifis'',"

,ria f¦ l-rli-
Bosa, «•"J

. **¦ li-!
Ilrsl >f

ubid. d»

.saiot"1."
a-ute ...

Anno MV
•

ltiu do JniM*lro — iVriMi-felnii LO ih Be lembro <U* 11.2-1 \. 'LÃO2

-,»»_^»*« ""¦» ¦** *" "nzLZm»—"-*-—¦"""¦—

oiutcroü
Irineu Marinho

-J-F Sl ITE • « ' "ifin.r ilf a Ws fif"'*•
-"——rr-i

or.kf.Nra

11 peiof»^

\.*^i>»

ASSION.VTÜII.VS
Ter 13 me..'s  nn„mn
Par it int-MS  líifOOU

Ruivfra inibe, ICO iiij — Inleilír, JOO rris
t^m*v^r^*»»»*^»mm*m^*m»Mmi*mtmvr*m*»

Redacção, Largo d.i Carioca, 14 sobrado — Ofllcinas, Rua do Carmo, 29 a 35

"cascatas

peios Ws éíectricos
TlU.EPIlOi._-S' RlíDACÇÂO, cíntrai. 5JJ, 5285 e oiticiai. - GERENCIA, CBtmA-. 1918 - OFFICINAS, kouie 7832 « 728» .**» »vR ;;,«**" ti.m.r. m\u, IOO ríli - InUrhr, 200 tfii

»- ,.,., n mu i y ^ t . «« t-mm*—* ^m^OUk^*m*m*i .„,!..__« »_. ¦

ASSIGNATUWA5 .-ti»,
ür 12 ni"-ri.  SMOO»

•» A-H'o? li incici. lOjOOd

MBWIPROFAI. ADORES!!
«"•»•-• -t-t-ir-t-a-t-a-»

O que a industria mundial vae
devendo á hulha branca

Um curioso estudo economico-juridico
do professor Truchy

sã- ba assumpto que mais prenda n at
Iftiiãti rio inundo ria Industria a rio capilal
. . ii.» iip.ovvilnmcnlo ri» curso c rias
it-: ¦'.• ile asila, tão Industrliillsudn pelas
ii-.i. forjas motrizes «|ue já .'• lambem conhe-
fii!:. ri.- lorios .-orno n hulha branca, cm oppo-
jic.i. á côr ilo combustível quo nindu nrrie
dtiiai.-O il.-'caldeiras i: lliovimcntll officillhs
c '..ti. correr locomotivas. Tão Brande a Im-
|, ii.iiicia que se dá hoje cm riia n esses ele-
mentos ila energia, ipie não lia cxaggcro cm
di/ir-se «pie já hoje não são grandes apenas
as nações (|ue possuem o carvão senão tam-

/£. % •-. r~r' '"^ -'"':"^M_^

fe*-- ':':^^^^m^-
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C liu rins rio.!, navegáveis ou nao.
A (leiiuininação rie "hulha branca" foi«Unliiijda n Cavour; e, .se rie facto, é esla'"¦'i origem, revela, ria parle rio seu autor;iHiupoder 'iiiiisi divinatório', uma rio-lave] pii-seieneia, porquanto, un tempo ries-"' íninde homem rie estudo italiano, ain-w iiiiu se eonhecin pcrfcitaincntn ò par-"•!) ;i tirai- da ngua como força. Des-lc asstmipli) sc vae oecupar. diz o pro-itssni' 1'riieliy, hão eomo teclinico, «pie0 nii/i ('. mas sim ciicaral-o pelo liitlo cen-«oiiiico u jurídico.
A liulliii briuien .'¦ ric- impdrlaiiciii ccóno--1"''11 mundial, pois. já se preoecupa a hu-'«anulado tin indagar, alé «punido se poderá".ornar éom .. carvão, a verdadeira hulha, c

PPetróleo, dois produetores de,força, luz ei.i.jr. que f,,, i,.-10 ,|0 esg0iar um dia. Dotarviio se pode iiffiriniir, t|iiõ nós o lere-
!"to iiindii, p0|. alguns seeiilos. Qiiah.lo ao
','l ",'''"- co.iiiniovuii-sc o publico com ns
caleulõs |ie.',siinislns rio serviço geológicoWwifiino, r.-ito.s cm lill.í; declarando es-
í'ilii.|,c, ,.,,, -J:| |,im,)K ,1S mj|iÍIS do (ai coni-
J|IS||íí!. FclizniiMiU', novas niinnci encontra-
j1,'". liriiiçipalinoiifn nh Califórnia, desin.cii-ii,:'-iiii affirniação tão uílrii pcssimisla. Mas,
I" h- prucura novas fontes ric cuei-gia; qual
vPtovciticiitc rio sol c tambem a rias ma-
E». Iara esta, capitães eslão senilo empre-faaos nos esludoti riu questão. Torios estes'lfi"(i revelam iluunlo intercssii, riu um
l'"'1'1 Kei'u.1, ii liulhn branca, .lais especial-
Mac iiilcrcssu á l-'rança, cujo sub-solo e
i"'1"''!- carvão .- uno teíii íiiiniis ric petróleo.
, j. J"i":iiu-;i nrinlii/ia. ,-iiitCj ria guerra, \'i
IJíHiaes de lonclarins dc carvão c consr-''•il iiii.lliões lendo, por isso, nceesfiiilndn
carvã

Pedir ao estrangeiro o siippriiucnlo tlc
•'nl-. isl
Ittiavãn

este déficit aspigualii. 15' por-
mn aclo. (|tic pesa sohre a sua
nnoihlcii. Depois ria guerra ;0

J™. icçãn ainda sé tornou nicnor. As mi-
!?»:ilcslrulrias pelos allcmãcs ainda nãò fo-
:!1' restauradas dè lodo. 15' verdade que al;""M reòblcve a Loreuii; possuidora dc ml-''¦' ''c carvão; mas estas não chegam parn'oii.-.iinin 

industrial da mesma Loréiia. Da-
.' p.fa.clo rio scr ainda maior o riefic.it «Io
"..» e-m França e se tornar muiln impor-
,* « problema econômico ria hulha bran-

jQi-il ii riqueza ria França cm hulha bran-
;.';' 1'iversns cálculos lèm «irin feitos, lo-

.'•íls nu menos fàilivcisi Cálciilaraiii•1S capacidade
te.-iinl ínasima, mini ma c lilícdla.

'onclusaa'. ric pórièf n Fran-
.. 11 a II' milhões ric cavallos va-

r* produzidos pela liullia branca. \* esle
*'i|mto in-riciiccni 800 mil. produzida*.
Ircui-no do Rhcuo, na unfté ulilisavel hoje

Professor Tnicluj
nem aquellas que dispõem rie «íiiérius d?ãgua
íut esses recursos garanleni lauto o socégo
çcononiico rios .povos como o carvão, o ferro
(mio trigo. 0 problema é particularmente in-
teressaiile paia o nosso pniz, que so «lesva-
ii.iv dé lão magníficos cursos rie ngua, rie so-
muis cascatas c poderosas quedas «lugua,
t|ue multiplicam n sua força sob a orienta-
Çao dn seiencia. |_ por isln mesmo «pie não
podemos deixar rie dai* o maior destaque ao
Ir.ilmllio do professor llciiry Truchy, rio ln-1
slitulu 1'raneo-Urnsileiro dc Alta Cultura', c
-«Io vem uma apreciação geral rio assumpto,
t uma noticia exaela riu hulha bráncn nafranja, que c nesle particular o segundo
pu/. da l5iiropa. o notável Icaballio rio pro-ftssoi' 1'ruch.v, (|ue resumimos, foi o ob.ie-

de sua recente conferência, c por cllc
sc poderá ver o ;;ráo rie apreço ria ma-

lU'1,1,
«nu começou .. eminente conferen-
ta ilidagaiulo a quem se «leve atlri-ir a denominação rie hulha branca, daria
(|iicdiis .• correntes rie água, quando cm-

l'"i.,;a!ns par,, jiroduzii* força, energia e luz.'¦¦•' de um lauto imprccieii',' não deixa rie
pratica c poelica, ao niesmo Icmpo, essa

pspressâo fynlhcliea dn Iránslorítínção eiiitwi*üui elcclrica rin força ila agllh, proviiHla' s selos c ueves rins iillos cimos ria leri-a

I ela I rança. 0_ Alpes proporcionam a me-inuo da lluliu, branca disponível cm Fran-
ça. o resto provém dos Pyreneus e rio Jura.Com esla rique/a do 10 milhões de cav.il-los-vupor dc hulha branca, a Franca eslácoiiocntlii n.. scfítindo jilnno, nn liuropu.u. primeiro logar pertence á Noruega, .-om 12m; li.it:.; cm seguiria vem a .Suécia com lümiliioes. Do.s lu milhões' de quu tiiuibein «lis-
pou a l-rança. apenas *2 milhões, no masiiiio.¦it* 

çavnllos-vapor são actiinlmenle ulllisndos
pratlcomente. N*ossii ullllsaçno oiniienbnm-soeopilnes no valor <k- dois Irilli.ies e melo ri.;iranços. E um calculo approslinntivó, no-dendo-sc, porém, garantir estarem nessasempresas empenhados 7.'.ii milhões <lc íran-os num, de nntes «lu guerra, o (i_0 milhões
de francos papel, rie lílir, •, i-n;;, porquanto aguerra lez. resallár li Importância ria Jiu.lia1) rança.

O conferencista salienta não ser «lc bojeo recurso as quedas (lugua Coino prodüctorasde loira, l-ni França, desde o XIIl" século,a industria mctnllursica sc esboçou, funda-(la nessa força, que a .fez ilcsòiivolver-sc noA\I século, l-.ia nina nlilisação rudimen-tar, a roda; assim -|i,i ;,lé n primeira me-lane do \LV século. As modernas condi-
Çoçs de nlilisação dessa força sobrevioramentão, dando-lhe um impulso .fòrfe. Foraní:a invenção da turbina, a descoberta (io dy'-|mimo, c finalmente a serie «Ie inventos va-nos, que periiiiliiriiin ., transportei a gran-!«Ics distancias ria força hydrnulica. Nesta'serie rie inventos figuram nomes «ic niiiilos!liilios da branca! TourheroiT, no grão riu-,cado ric IJarien; Vèh-aix, no (Dnupliiné;
boiifny e outros. Passando a tratai- rioiaspecto jurídico da .hulha branca, eml-rança, p professor Trucliy elln a lc-
gislação completa abi cxisleiite referente .. I
nlilisação «la hulha branca, como forçaeconômica nacional. Antes ria guerra unia'dezena de iprojectos -havia sido foriiiulariii,cpiidensando-se, flnalnieiite, nn lei ric 16 deoutubro de t!)10 a face jurídica rias quedas!«água, como força. Tralamlo-se dc cursos!«agun navegáveis a autorisação ãdininis»traliva é daria a tilulo precário; ;No caso dos cursos dágua, não navega-'
yois, a situação é mais inleressãhlo. Cada
proprietário tem direitos sobro a parte dorio que lhe banha a propriedade. Qualquerindustria que delia se quizei' utilisár, temrie se entender com cllc. lisla situação ju-iiriicn deu logar ã formação rie uma novaindustria, chamada rios "barreurs d'caú",
que .prosperaram especialmente no Dnupbi-
nu. I.stes avisados industriosos, cujo inte-i'csse> era adquirir, por preço itifimo, lerre-nos a margem rios rins, para negociar, emseguiria, á suu vnritaric. com os industriaes
a procura ria força h.vílrnulica, foram sub-
sliliiidos ,jior outra classe ric exploradorasriessa riqueza econômica, (|ue onfeixavaineni suas mãos os direitos do lorios os pro-
prielarios rias margens rios rios, impondo
sua vontade aos industriaes.

A lei rie JOIO firmou situação nova, égua-lando-a para os rios navegáveis c não na-vegriveis, o instituindo riois rcginien iuririi-cns; u ria concessão e o ria autorisação, este
para as pequenas industrias, c aquelle paraas maiores.

O concessionário pódc vencer as riifficul-riades oppostas jpelós proprietárias iitto-
ra.ncòs. pódencciipar, dcsiiprõpriát*, cie. Va-rias obrigações eonlrác, poréin, o cóuccs-sionario, quaes: a rie não riifficultar a na-vegação; a de não impedir a nlilisação riaságuas nas irrigações; u.de pagar uma taxalixa por kilowáll; a .fòriiccer força o luz an
governo :t preço nwliizirio; a de permiltir asubscripção ric neções pelo listado.

il .futura dirá se esta é a melhor for-
mu ln jurídica ria questão. A concessão cdana pelo -prazo máximo ric 75 nnnos, po-(lendo scr renovaria ou ficando o listurio
proprietário rios industriaes inslallarios na
terminação rio prazo.

O- regimen ria simples autorisação ás pc-quciiiis industrias de força hyriraulica ó
menos garantido; ,pela sua precariedadeconstituo obstáculo ás grandes insinuações;
não concede direito solido e se rege pelo rii-
reito cpmiiíum.

listes icgimcns jnridicos não animam
capitães estrangeiros. Heron temente o re-
prcseiitiiiilo rie uma grande firma america-
na, ipie foi á França, com o intento «le eni-
pregar capitães nii hulha branca, desistiu
ri.- o fazer. Mas era difficil quo o listado
deixasse, de procurar lirar proveito ria hu-
Ib.i branca u rio suas riquezas naturaes.

Valerá ella, porém, lauto quanto a hulha
preta? lia «piem o pense. O conferencista,
entretanto, entende o contrario c pondera
que, dos Ifl milhões de eavallns-vapor que
possuo a França, apenas 'J milhões estão
sendo ulillsiulós o que, segundo a lição rios
factos, rio l!IO,'t n 10111, apenas ric 

"..0 
mil

cavallns-vapnr, por anno, augmenta essa
nlilisação. Ii ucni sempre sc. pódc ir mais
depressa.; a hulha branca é essencialmente
regional. Para juslificar-se pergunta o eon-
fnreiicista: em quê pódc ser empregaria e
como scr empregada a hulha branca? A
energia liydrn-clcclrica é ulilisavel: 1.", na
illiiiriinação. onde o consumo riu energia é
pequeno; '.!.", nas grandes industrias' cie-
clro-ehiinica e elculro-iiicliillurgica; II.", nas
varias oulras industrias rie menor nlcan-
cc, onrio, sc deve presumir illimilario o con-
sumo. li' preciso, porém, lembrar que a dis-
laiicia iiiigiiicilla as despesas ria distribui-
ção ria energia liyriruiiliea, ria nlilisação
principalmente regional. Ainda tem esta
energia o sen emprego nos meios ric trans-
porte. Iramivays u caminhos rie ferro.

A Cioctrifleitçãó ileslcs é uma rins preoc-
ciipnçõcs modernas, lim França já se pra-
tica o syslcma cm varias linhas, mas a
guerra ensinou ser perigoso generalisal-o.
lia ainda a nlilisação rural, rie mais ampla
procura, após a guerra. Ila regiões da Fran-
ça remoçadas pela força liydro-eleetrica,
taes certas regiões alpinas c pyrenuanas.

Todavia, o conferencista entende que a
hulha branca não supera a hulha negra,
que é nômade c cosmopolita; c uni muitas
circumstancias, muito mais barata. Não
acredita o conferencista que n hulha bran-
ca seja motivo de revolução econômica. O
fnelo interessante riu se ter tornado maior
o consumo da hulha negra, uos logares em
([iie se procura empregar a hulha branca,
significa que. esta nunca suppláiitarA üqucl-
Ja.

li' uma o complemento tia oulra; são am-
ba:. indispensáveis,

Commemora-se, hoje, o
anniversario da sua

independência
O povo tnci-lcniio comincmorn hoje, 1(5

ric Hcleinhro, o anniversario rio sua Inrie-
pendência politica. li',
pois, csln uma dns
mais festivas «latas da
America, onde o Mc-
>:l«*o oecupa umn sl-
inação ric destaque.
graças ás qualidades
¦lc trabalho r «Ic Intel-
llgencln «Io sen povo.

|' . .£" Desde longa riiitn.
\\t " 5fó ''esrie os primeiros

"Í*mlL*V" lempns ria Inricpeiiricn-
z .fimV cio, sempre mexicanos

¥*¦ ¦'•' ¦ _iifc '& *" brasileiros foram
¦ ---mm' «sW nltralrios por mu-

tuas sympnlhias. Nos
últimos tempos, as re-
laçòes entro os dons
povos sc estreitaram
consideravelmente e.
rie din para dia, já
que mellior nos co-
nhcccnios, mais nos
estimamos c quere-
mos. fiem «ligno ries-

s.i estima é o México, que trabalha o sc
esforça pelo progresso tln America, como
o provam ns missões ric estudos qne envia
constantemente uo estrangeiro, tis seus
esforços pela paz c pela boa harmonia no
continente são cgiialinente constantes c sin-
ecros.

A data dc hoje 6, pois, dc juhilo para nós,
brasileiros, que, rie coração, fazemos os
mais sinceros votos pelas prosperjriarics e
felicidade rio nobre povo mexicano, aqui
tão dignamente representado pelo Sr. cin-
haixarior Torre Diaz, em quem saudámos o
México amigo.

a mi n

i
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Presideníe Obregon

<</Conseqüência de um "com-

plot" político o assassinio
do ex-ministro Ale-

xandroff
SOFW, lfi (Havas) — Um jornal desta

capilal diz «iue o assassinio rio ex-ministro
Alcxnndroff foi conseqüência ric um *com-
plot" político que o centro bnlsbcvistit rie
Vienna orgánisou no intuito rio en fraque-
cer o movimenlo revolucionário ria Mace-
donia.

FURTAVAM FLORES E OUTROS ADORNOS
DO CEMITÉRIO

Um dos larápios ajusta contas oom a policia

ÜMA GRATA NOTICIA
PARA 0 MUNDO

SAS LETRAS

Os nossos cemitérios não tém, Infellx-
nunlc. um policiamento eomo seria para
desejar. As suas iidministrao.es, sem o pes-sonl sufflclcnto parn um serviço de vigl-
latiria rigorosa, verificam qunsi diariaincn-
tu fiirlnsr uns respcctiviis sepulturas, que
silo cnn&tniitcincnlc despojada do adornos
ali colloeados por mãos piedosas dns que
choram entes queridos, qne deixaram esle
mundo 'ile «lóres c rie misérias. K' dever
ric quem competente auxiliar a acção «les-
sus administrações no serviço «le vlgllau-
ein o prestar-lhes npoio; prosllglandò-as, no
seni irin do combater tenazmente os profn»
nndoics riu túmulos.

Os profanadores preferem o
São João Baptista

Cemitério preferido pelos ricos, o ric São
.l..áo Dáplista é lambem o tle preferencia
pelos profanadores do túmulos. Constante-
mento são apurados ali furtos do hronzes,
flores o. outros adornos rias sepulturas. O
Sr. Sobaslião Simas c Silva,-administrador,
não obstõllto o.s seus esforços nesse senti-
rio, difficlltncn.c consegue pôr a mão solire
mn dos assaltantes.

Náo h.i ainda muitos mezes, em janeiro,uni empregado rio cemitério viu mn indi-
virino a lirar hronzes ria sepultara n. 11.88

.•iiileiiyi

Morreu um fazendeiro para-
naense

(XT-ITYBA, 10 (A. A.) — Falleceu, em
Ponta Grossa; o coronel Frnesto Frederico
do Queiroz' fazendeiro em Guarapuava, cau-
sando a sua mo ric geral pczar.
3in_iii[flt._iii-uiriniiiiii!!iii^

Para cultivar a virtude

levou-o á presença rio ailuii-
nislrarioF: O larapio fingiu-sc epiléptico,
caindo un solo a debater-se dcspcrariiimcn-
te. Verificou-se, cnlão, que cllc linlia en-
roladas por todo o corpo, alé ás pernas, va-
rias, posadas c carisslinns correntes. Esse
indivíduo machucou-se um pouco, no rolar
c debater-se como nin epileptirio. Chama-
rin a Assistência Municipal, compareceu ao
local o medico rie serviço, que verificou
que o palifu nada tinha, fazenrio-o erguer-
su iiumeriiatiimenlc.

Levado para a delegacia do 7* rilstrictn
com o fruto rio furto, ahi deu elle o nome
riu Antônio Silva, affirmailrio ser praça rio
lixercito, o que não era verdade. 1'òra preso
em flagrante, mas o Sr. Simas, dous riias
depois, recebia as correntes c bronzes c a
informação policial ric que o caso não tinha
importância, dahi ler sírio posto o larapio
cm liberdade.

As flores não ficam 24 horas
nos túmulos!

As conseqüências «lesse descaso í que os
larápios continuaram a ugir com maior ries-
assombro..jviis o numero ile empregados rio
cemitério, repita-se, é diminuto; não sendo
possível, por isso mesmo, mn serviço ile vi-
ííilaiieiu rigoroso. Os larápios conhecem to-
«Ins «is empregados no Campo Santo e eslão
senhores «ie todos o.s seus hábitos. Assim,
eniquanlo elles se acham, dc um lado, no
eslafanle trabalho «lc toda u hora, os pro-

funndorox vão ugiiul,. do outro, com umcerto doicmlwr-ço e cerlo» da Impimiilnde,As flores são, «gora. preferidos pelos pro-faiiailnres. As famílias já tém receio ile or-nar as sepulturas rins entes que !h". nin cn-ros, porque no illa seguinlé já não encon-
Iram l.'i o.s cravos ou «>_ vasos com que cn.fritaram o ilcriii.lelr.i lello daquelle que clm-ram. Tão rápidos r feli/es sáu os mlliailtcs
nn sua acção, qnc rm p..ue.i Icmpo tudo car-
regam «m serem tistus.

Aos domingos, cutilo, nqticllc campo santo
npresenln semprã um aspecto dlfferculc <!<>s
demais ílias d» sciiiaun: desde ceri... as fa-
milias começam a aiflitir á necropolc, sobra-
..-ando principalmente coroas e vasii», que sã"

Amm\\^VZwLvmmWI* 9^P< *WfKl*wSBSSmm^mmmmW^
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e proteger as jovens pobres
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Installou-se? com brilhantismo, a nova funda-
ção feminina da Matriz de São Fran-

cisco Xavier
Quando recentemente, o Sr. conego Dr.

Mac Üowell, com uma cerimonia de alta
expressão, lançou a benção inaugural rio
novo altar rie. Thercziiilia rio Menino de-
sus, na matriz de São Francisco Xavier,
obedecendo no chamado ilaqiícl-C illustre
parodio as famílias ric clilu ria Tijuca e
adjacências se. comproiiietternni desde logo,
na fundação rie uma associação riu moças

presidir á installação da Associação dc
Moças Calholicas da Parochia rie São Fran-
cisco Xavier, o que sc desenvolveu num
acto a que não faltaram os elementos mais
representai ivos o de mais valor para a ef-
fieieucia ria nova cruzada. J-'oi cnlão «pie,
diante ric um auditório de que a gravuraacima é um aspecto parcial, qne o Sr. co-
nego Mac Do.vell, rendendo graças a Deus

^^^~~m^mmm^mmWm*m***»*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-— *** 
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catholicas, que tivesse por intuito especial
e finalidade essencial, ministrar cm edifi-
cio adequado ou no lar do pobre o con-
forlo matbrial c moral rio cuja falta sc rc-
sentem milhares rie crenluras, que, por isto,
siiccunibeni, quantas vezes, ante as tenta-
ções ria viria sem lei. Foi essa altitude ria-
«liiellc ailministrarior rie almas, Mem riu-
tida, a mais significativa c proveitosa ho-
inehngc.ni com que, tle coração cm fesla, o
espirito fervoroso rios fieis ali lão bem rc-
prcsciitado na oceasião póuric associar-
sc no regosijo ria egreja, o tão graiide foi
o cntliusiasnío que, bem cedo, já domingo
ultimo, o Sc conego Mac Do.vell uoude

.e a Maria Sanllssima por mais essa victo-ria do catholicismo a bem da humanidade
pri.iiuneiou uma oração cheia ric formo-
sura c rio eloqüência, que a todos empolgouc deu coragem.

A nova directoria, empossada depois riamissa cantaria com grande orchestra, ficouassim constituída:
•Presidente", D. Alice Silveira Heis; vice-

presidentes, senhoritas liuriiie Pinto c.Nair
IV-ora Seara; secretaria geral, Helena Ita-mos; Ia secretaria, Clara Castro; 2» secreta-
ria, Aracy rie Abreu; hibliolhecaria, .lanriv-
rn rias Neves; thesoureiras, Carlola Ramos
c lulaniia Sampaio Corrêa.

Josí Siluir, na delegacia tln 7" dislricto
colloearios em vasos artísticos em torno «los
sarcophngos. Os larápios começam logo a
agir e, á tarde, poucas são as sepulturas que
aiiula sc acham adornadas desse modo. Ii
não s.i ric riia agem os larápios rie flores: riu-
nin te a noite elies fiirlam as que porventura
tenham ficado.

O leitor eslmilhará qup, estando o «'emite-
rio fechado, depois que sobre il terra a noite
desce, os ladrões ali possam peneirar, li'
qne elles entram pelos fundos, pelo morro
(pie fica a cavalteiro ria necropolc.

Inebriava-o o perfume dos
cravos

Pouco passava, hoje, das !l Iioras. quandoum rios empregados, o jarriineíro Manoel
1-elippe, viu cerlo indivíduo, envergaiulo uma
fiirria, a lirar cravos rio carneiro n, 7.81111,
dn quadril de adultos. ..pproxim.ui-so vaga-
rosanieute, pé aiilc pé. .lá o larapio, sobra-
c.iiirin quatro dúzias dessas flores, que ali
tinham sírio collocariiis por mãos amigas Jio-ras atiles; so pnssiiva para a sepultura «le
anjo que lem .. n. I.2.||; o começava n rc-l
cõllici* os cravos, quando o auxiliar do Sr.Simas lhe deu voz riu prisão.—• Por ipie isso? •— perguntou simulando
surpresa, li logo, depois:

—• Por que você eslá furtando as flores ?- J-Tn ? 1 Injustiça.
0 profiiiiiidpr foi apresentado ao Sr. Si-

mas c este, com um officio e as necessárias
testemunhas, mandou leval-o á delegacia rio
7? districto. Ao commissario Fialho, rie riia,
disse elle chamar-se .losé Silva, scr brasilei-
ro, natural rie S. Paulo, soldado ria policiario listado do Hio, casado, ler '.'() annos rie
edade c residir á rua .loão Alvares n. '-'U,cm
Praia Formosa.

A autoridade mandou aulunl-o, npresen-
tantlo-o cin cartório com as testemunhas
Cnrlos Francisco Jorge. João Anlonio rie
Azevedo c .Valricmar Mendes ria Silva.

Tivemos qpportuuiriadc ric ouvil-o, mo-
mentos depois, na delegacia.

Veja só — disse-nos — qiianta injus-
tiça: só porque achei umas flores velhas u
Imprestáveis no chão, prcndcram-iüc e mau-
riaram-nic para aqui.Flores velhas ? li para que as queriavocê ?

O perfume rios cravos me inebria, e
como áquelles não .prestavam mais, apti-iihci-os e ia léval-os para a casa, quando mefizeram essa injustiça.

Outras palavras ainda nos deu .losé Silva,mns logo que ouviu dizer quem éramos, la-
montou tivesse feito mesmo as poucas decla-
rações acima.

Vão apparecer livros
inéditos de Eça de

Queiroz
I*-ii.;on(rarun.-se novos Ira-

ImIIios .1» gTan.lc cs-
íylist.i

liça do Queiroz, o creador admirável dc um
eslyln nm.. nn velha lingua portugueza, ti-
nha Iniii.i de ser um nrllsla moroso, a ;>-.l.r
c repollr ilemoratlainciile os seus periodos
eni espaços ila Icmpo em que oulros i-iile-
riam escrever obras genlncs, que, aliás, nunca
foram escrlplns pelos seus necusadores.

Quan Io a morte o levou, os seus livros j_
estampados em edições definitivas ascendiam
a numero siiffleicnlc par., desfazer n lenria
.I.i penosa rilfflculilnrio du sua producção, *,
ilt-.scncnvarios rie suns guvclas, em esboços
liuil.ivllliosos, «ni colhidos nn imprensa, pof
onde cllc os dispersara, ensaios, psludoí, ro»
mnnccs, iiovi-lliis. forneceram mslcrlal c.t»
rcllcntc par.i novas obras dignas «lc seu re»
nome.

.Iiilguva.se. depois dessas recoltas. exlincla
Ioda a proriucção Inerilla rie liçU. mas ris que
ag.ra. Cnclhn Nello, em carta que Hics en-
dcrcçiiraiii os cdllores ria Livraria Chardran,
recebe e coinmuniea-iins » magnífica noticia
ric haverem sido encont nulos novo-, Irnba-
Ih-.s dcscoiiliccidos d., cstyllsta ria "Deli-
qui:.".

São paginas .Ia niocidode, ás quaes faltará,•em duvida, o .'1111111. ric seu rstvln definitivo,
mas que ná.. coinproiliclteill .. seu glorioso
reiionu- .- facilitam o estudo da ovoluçáo rie
mui complexa individualidade lideraria, lis-
sas paginas, que, em breve Icmpo, serão cn-
Iregues á admiração rios leitores ria noss»
lliigüti, são numerosas, e devem dividir-se
|...r muitos volumes.
— • ¦ *•*• .

Um interprete origi-
nal de poetas bel-

gas e francezes
Apresenta-se ao publico o

Sr. Cario Liten
OS SEUS rècítaes próximos

(I Sr. Cario Liten é um artista drama-
tico belga, que acaba ri., realisar nina "totir-
ni-ti"' pelns paizes americanos, e que se

Cnrlo liten '

!

DISCUTE-SE A ATTITUDE DA
ITÁLIA NA QUESTÃO DA

FRONTEIRA DA TRI-
P0LITANIA

Um appello da imprensa egypcia
aos nobres sentimentos do

povo italiano
CAlf.0, 18 (Hnvns) — O jornal "El As-ram' publica um nrligo cm que diz nãoccimprchcnilei' a altitude (la Itália na «pies-

tno da fronteira ria Tripólitániii e perguii"-ta se, por acaso, o governo riu líóníá.nãoesla ric accordo com a higlátcrrá cm ries-
yiar a attenção rio governo' cgypcio rio pro-lilema rio Sudão, o que — accrcsccnln o
jornal — seria iminousaiiieiile lamentável,
ja (pie o ligyplo é um rins maiores iiitèrcs-sados na solução rio referido problema: O jornal, salientando o cffeito que 11 nl-titudc ric Kóma poilcrâ ler relulivniiienlo áuiiiiziirio it.-ilo-cgypeia, termina fazendo umappello aos nobres sentimentos rio povoitaliano.

Renovação de mandato de tres
deputados á Junta Com-

mercial
¦ Itealisa-se amanhã, no saguão do edifi-cio da Associação rios Empregados uo Com-mercio, a Avenida Rio Branco 11. l'_0 »eleição para tres deputados á Junta Com-mercial. cm renovação de mandato.
Aprcscntam-sc candidatos os Srs. majorJoaquim José ria Silva Fernandes Couto,Guilherme IJiihz Ilodrigues c Affonso CésarBurlamaqui.
O pleito começará ás JO horas dn manhãenceiTaudo-se as _ hòrus da tarde.

apresentará agora ao publico rio Brasil, com
pi-iigrnminas rie recitarão c interpretação de
poesias belgas e fraiicczas. Creador rie"Pol.vplicni.-". de Saiiiain, ò rie "Cloitr.",
ric Verhacrèn' o Sr. Cario Liten é um inter-
prole original na alio rie dizer. A côr «pie
elle empreita :':s interpretações, 11 sua vo«
lyfica c cheia rie huahças delicadas o 11 sue
estranha capacidade de produzir effeilos
trágicos, dão á s-.ia ni-ló tlc recitai- aspectos
porfeilániente novos c sc.lucl.orcs.

Precedido rio successo nos principaes liiea-
tros rio seu paiz, ria'França, ria Inglaterra,
da Argentina, rio Uruguay, rio Chile; d Sr.
Cario Lilen pretende, apresentai' ao publico
carioca, liroxiniiiiiienlc, diversos e variados
programinas, cm que a.s suns qualidades se-
rão postas rie manifesto. Trata-se «le espe-
clacnlos 01'igitiaes c umes, para os quaes
parece iniilil chamar a allenção. O.-nosso
publico sabe corresponder sempre ás ten-
talivns dessa nalurcza. 0 Sr. Cario Lit*_*
inclui- nos seus prograninias, além rie o*.**
Iras, as obras rie Villoir, Cprncille, La F'on-
liiine, Vcrlalnc, llimbauri, Háiitlclaire, F"cr-
nanil Wyficur. Caiíiillii Maiiclair, nõbcnbách,
.Maelcrlincli, Vcrhacrcii o Samain. São 110-
mes iiniilo conhecidos enlre nós. O Sr.
Cario Liteií, dando interpretações rias obras
desses podas, não deixará do correspondei-
a uma curiosidade evidente. Outros arlis-
Ias, belgas o francezes. o têm feilo com
csilo. Íi' natural que os _cus esforços ries-
portem inlercssc.

-m**»—-
A REABERTURA DO PARLA-

MENTO H0LLANDEZ
A fala do thrcno espera que. a

crise econômica esteja, em
breve, terminada

1IAYA, 1(1 (llailjo-lTavns) — Inaugura-
rain-se ns trabalhos ria nova sessão rios lis-
lados Gcraes.

1IAYA, Hi (Havas) — O discurso rio thro-
110, lido hoje, na sessão de reabertura dos
lislarios Geraes, exprimo a es.serançn de
que a crise econômica cm (pie se debute o
paiz, esteja cm breve terminaria e àssiguala
a melhoria, embora ligeira, que se vem ve-
fificajidó no comnu-rcio, na industria o na
agricultura nacionaes.

<i governo iiiiiiuhciii a apresentação tlc rii-
versos projcclos rie lei cuuccrnculcs á ma-
vinha,

tãt"^*'"'^**'



Ecose Novidades
*,.ii,.,i „¦>., mensagem so ConilHio Mil»

nlelnil «• Rr. prefeito Initlgs-n ij, enillnr
du «Itôspltal ile PmmptO Soccorro". ligado
„, - jtrrviÇM «I» "iMlMinelai siigsenniio mes*
mu úmi pequena rcfnrnii aiiiplladora na

« tiUIldailc. DfUtadi poli <¦¦• 'tf'}''"*?¦'•ii ilnquello Iwipltil, qjiff

d. d,* preiloi un publico oi serviços nuo
*#áB™ vimÍ qua o funcionamento tle
un wrvloo daijiiell» natureza M.n>MM*
embaraçado, preso íi pcejtrtnai trleai ¦)»»
volncoefc «nqimina oulVoi niiiimpto». «Ir
Sr monta encontram , racll ««"•"J'0'
parece qua lerln de bom nlvltrr aparelhar-

IS drfi.le ItiÃO o hospital, de mnrtn que ellff

V1CENTIHHQ

pr," a ie 
"m 

o na 
'medida ... ..oi.lvd.

StW_S'o eglilallvo deeldliie d»* amplia-
iii* edou reeurio» InillineniaviUi . larga
¦Hlltenclí que se esboça. Nio «erla dlffl-
i*ll ri Pirfelluri decidir desse mwdo. uma
alinpl<-s meti'»» administrai Iv» supprlrle ai"«EVpie alludlmoi. Níu ha. poli, nm*
tlvó; fint-s ..sra 'ino o exercita, munici-
tini rn colloquo na nependencljíieK»tfW"
ilvo. neiie ra*.-.. A dependência cxclusl-.ii
lerii Inevitável ie niio se tralniie, como sc
tiala, de um wrvlço estabelecido e em pie-
no tiineclonaniontn. ... „„,. _«.

A ncção dn leglalativo r ^U, vwm-
liirrka, e o "Hospital de Prompto soccorro
iciá prctiadn serviços excepciona*»,; daqui
que ella se faça «cutir cm seu lienef elo., O
icuiamento dr ampliar, quan o poijlyel,

í,.i lervicos daquella dependência, e dl|_nti
de menção especial e cila «qul fica.

A
"Iien.a-sf tio serviço militar, nja «Piai

»'ir a siluaçâo". Este ninmnclo, que appare*
ie quotidianamente nos jornaes, alím tíe
constituir uma prova do desembaraço piten*-\„_»mm , . ^j ffran*-
alvo com que se aílrotitain as leis. no nosso. Melai totln ile woa viran
t.nts, «lé mesmo ns leis cssiinclacs do orga-
nlsmn admlnlslrallvo, fortalece excepcional-
menti- us criticas que nqui temos feito à lei
•iur creou o allstamcnlo c sorteio niiliiares.

A ilependenria do Ministério da Guerra,
que dlrixc nqiiclles serviços, ha de ter reco-

Poeila «em sentimento vale tanlo cnin*»
como «.sin*. plantas tle raUri tcnuei o super-
flclaes que em quiilquei* lurrfto ou ciimiin.
tle rticheilti medram, mas que nnu resistem
no leinpo e no mais U'\e oinpuxo logo se
rioiraclnam. A pnesln numilu du mais prn*
fundo enierii* mnis nviilln a vingo, como
¦".¦..i*. iirviiios itiliuMui d.i tlmr.ln, ile troncos
foriiiidaveit e frruu'*t haslu, rujus ratici vi*
iii.in--.is i*iilliili!l.ilii->i* piiililiiiliilili'lll«< su*
liando a seiva nas iiiiiiiulii'. mais Inlliuni do
solo.

O coração eqüivale a es«a profundidade

ECOS DA VISITA DA ESQVA-
PRA INGLEZA

Uma viiita captivante
llru-nri» hoje o praier de sua visita o Sr

eonimnnilniitfl llntller ile Aqulno, une enlrvo
A iii-.|.i.-..«'ii-. ilo vlce-iilmlraete Rrnnd ilu*
riiiilr a imrmnnbncla ila empiuilrn tl» ern-¦.iiilores higlrrvs nn Onaiialiam, e a Otljn
ncç6'» de corteiln o rcproseiitntlvn tlvomoi
eiuMn da noi referir, rum n devido louvor,
pnr oecaaiÃo dn recepção nircrecltla a bor-
da dos alltitlliloi eruiadóiüi. <> comman.
dante ftailler du Aqiilnn, «informe, noi de*
clar.ni. vlnlta, vliltando-uati dc»obrlgar*sii
da ultima Incumbência quo lhe dera o vi*

T^Ztuls ^ütlZVtU^repnrlE. Ncíle é qile vibVam os .eii.l.i.e.itos. germens*?'«??JLT "1 \J.t. j.! «»iuSi Sni" «Ia* cmocÕM e e abfberai.tlo.se cm lal l.u-

fllrt_*Wl*•,1'•••,•«M,•'M',,•M'•í,'''*,,*•¦,*t',?','''
Uu_*n«i«..ir.«i«.i«i««*««i.".«"'''*"'

Inttsi-a as
IMMNMMMMMM

a 3,(1.
l.li.-. .i '.MHU"

do Píemonfe na Bahia
06(15 neal o príncipe
!f....,.«Mw<iniH.>.,.>i,ii>-i>i»<*>*H"«>*'*Hi>.>*u>w i ¦!¦" mmmmtmmimm

qne flxeramos a bordo do cap tiilea, trans
mlltlndo Impressões da pafcitra com qua
então nos ilísllngnlra no Mil espaçoso ca*
marim. Alem disto, o enminamlaiite bra*
Kllelro. valendo-se do en»eJo, timlieil^jmul*
to agradecia as refercnelnt; quo A Mini*,
lhe ilier», sendo desnecessário iliier «pin
multo nos penhorou esin dupla gcntllera,
tanto maior gualdo i certo çue no» limita-
inos unenw a faxer justiça ás riiialidatlea
,?, SI? Brand. e do offlclaN brasileiro, qua
lauto se distinguiu no honroso encargo que
o governo lhe confiou.

i mmm ¦

Desafiando
concorrentes

RECUSOU-SE A PRESTAR ES-
CLARECIMENTOS SOBRE OS

MANUSCR1PT0S DE TITO
LIVIO

0 box nos Estados I

ceza) com baguct ajour
nu horiliida. todus at
côrrt, par •¦

Stiln lavnvcl (japoneza)»
. ¦ ¦ . , _. Iara. 1001c.» met. . * •

^t^|tl^.^a^rSi^^f^n; r**Jha 
^^anSP°nCM)'rrcompftr os meios tle evitar erros c injus-1 Karg-, 0,W, mel. . . . .

iiçui na conscrinçiio. Dahi. poderia sair »"n,pal||« dc seda bfta quali-
ãnle-prójccto, offcrecltlo ao Congresso, aiim. . . «oQ |nc,
&;BÍ;.".'"_e5i^^
(íue a incorporação de sorteados e penosa e qualidade, tndna as cn«
ii.ghicntn o numero de rcfractarios. As col- - . loo;c> |nc(<
lectorlas federaes ficam distantes <!«» «»»' 

r_!Z? j- Ku- radium en-
tridos c são encarregada! dc fornecer passa- Crepe Iln «-«"•«J™a,ui^n,"
¦ cns aos que sc dirigem aos postos de incor- corpado, larg. IUU|C

Dahi, n maioria dos sorteados pre-'

12*500
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89500

119500

159800

emoções
mn * que os me.mns sentimentos se tleien*
volvem, ruterini iMiiiilii-*.!*, em duilo Instante,
cm poesia.

l'ol sem duvida pnr haver experimentado
etn si esto plienomeno que o urauile Goethe
formulou paia ns tristes o celebro dlclnme:"Paie dn tua dor um poema".

Ile umn dor, e a maior que u poderia pun*
glr. tirou a nobre poetisa Maria Eugenia
Celso um poema tle tanta ternura que não
ha quem o leia dr ulhos enxutos.

O thema é pequenino: iiiiiii criança de
pouco mais de um uiino, Mns usslm como
para Deus o Tempo 6 n Klcrnliliiile, o amor
do filho e Infinito nn coração dns mãls, no
qual, desde o nrimeiro vagido, abre-se Im-
roenso, eiichcndo-ii todo e para o sempre.

Vicenlinlin Intltuln-so o poema e a autora
dix no prelado como e porque o escreveu:"Escrevo para todas aqucllni qne soube-
ram, como eu, o quo é ter nos braços uma
criança e, conhecendo n doçura sem par da
maternidade, embevecidas se entregaram ao
incauto de ver uma criança rlaonhn e tenra
promissoramente lhes florir no lado...

Kscrcvo para todas aquellas quo solfre-
ram. coma en, a grande dor e, num Irônico
momento dc desespero, de pavor c tio revolta,
ergueram para n cen os olhos desvairados
num brado inútil de soccorro...

Kscrcvo... iiniriiincnte talvez parn dar *
aitouia tle minha saiidude a lllusâo de estar
fazendo afiula nlgiiiiiit coisa para meu filho,
n pobre lllusüo, agora que j* nada mais
posso para elle nn terra, de o faser um in-
r.tante reviver aos olhos alheios, como vivo
está «empre diante dos meus...

Ii* como se lho mostrassu o retrato. Um
retratinlio modesto, intimo, feito cm casa,
apenas um retrato dc amador e, diante da
exclamação apiedadn: — Oh l como cra bo-
nlto t lístú parecido?... so posso desola-

O que foi a recepção no
Palácio da Accla-

mação
Um presente do Sr. pre«i-

dente da lCopublica no
herdeiro do throno

da Itália
S. SALVADOR, 1(1 <A. A.) --.A/e, 10 hn* „"."'"„. *"X 

MnrtTâõ um.iiillião ile dnlla
ra» ila nolle do lionlem foi Iniciada, no fâggfc Xe,{3 ¦dS"tranicrlK«o doi coill*

E a policia varejou a residência
do professor Di Martino

kápoi l'S lfi (U P.) *~" O profeuor
di Mi rlluo Viimo. doicolirldor doi celebrei
liiriiineiiii.» hlilorlcoi e manuicrlnloi de

Tllo l.lvio. nflo éompnwMU peronla o go-
vem» civil, allni do forncçir, «s csclurcci*
montoa pedldoi pelo Mlnliterlo da Insiru*
^tvISVlO íü. P.) - Não tende
èomnaroeldo o professor dl Marino Puieo
iierantó as autõrldádei locaes, nfim tle for-

eeer oi eiclarcclinentòi lollclladoi peln
Ministério dn InitrnecSo Publica sobre os
celebres códigos pur elle descobertos, a po*
Ilcia varejou o villa do |in»fi*ssor. em t.ij.
pri, nflo encontrando o menor vestígio des*
ses valiosos ilnriiinoiitos.

Uma casa editora inglci-a offereccu —

A luta mais desinteressante Ht,
Usada em Memphis e o desupt*,

tamento da assistência
•>,..' ° l"Hlllil»"iKeii lio«

ciiniii

gos.

pnruçao. i^...». •¦ —¦¦¦   . ,_.,„
ferir ou a rebeldia ou o recurso ao judicia
lin. eiinforme o iiiiniincio que transcrevemos
iléiníinstr.i e conforme demonstram as listas
«litntidlmias de cxclusões das fileiras pori
halieng.r.qriius. „#«.«« ,1,,.'

In.islimos na necessidade de reforma uos
serviços ue alistamento c sorteio militares,!
porque uos parece razoável nori
Ini. que vigora lia tanto tempo, evitando in-
'míticas o corrigindo abusos. Basta que st-
':„i.<»a 

aniiuncinr, nos termos em que sc an*
nuncia t* que transcrevemos, para se ver que
ns serviços de nllstamento e sorteio milita-
i-s contém sensíveis falhas. Nao & a primei-
tu vez que alienamos islo. e nao ha oe ser
i, ultima, dadn a negligencia em que esbar-
r:.in ns nossas palavras...

189500

Dr. Estellita Lin5-^asTl^T^Xn'
véus c ciruríiciis) llaios X. Labor. 5. José 61.

metro
Taffetá de seda (francei),

encorpado. Iodas as cô»
res. larg., lOOlc. met...

Sctim llbcrlv, todas as co-
res, larg. I00|c. mel. . .

m*!.i',ur..u'"* Setlm duclicse puro seda,
larg. 100|c. met

Reps trançado (p*. repôs*
teiro), larg 0,80, met...

Sortimento completo cm
cortinados, brise-bisc. tapetes para
quarto e sala, tecidos para coginas.
reposteiros, abnt.jjoiirs, dóceis o

stores.
N08 ARMAZÉNS DO

219000

139500

179900

39500

pr. R. Pitanga Santos* ?*•»«$»¦'$&$_¦
Cus do líectum c Anus: Passeio Ed, de 1 is 4.

. ¦*¦_*-"-

Dlt. »0D. JOSETTI - v
Cllrurgia geral? ia tio Mr.io. áC.

Vias uriuarlns —
•» As 0. ..".. 1008.

Dr. Reynaldo do Aragãoí C"nicá u»
nhoTRf.. H. Carioca. 1?. 1 ãs 3, !""•, 4" e 6".

DR. PEDRO CARNEIRO
«10!.*:. internas. Cons., as i horas.•mmm

— Partelro,
S. Josc. 10-

Dr. Fiavio Pesspa-Kjns. btcnorrhagia e
complicações, bachet 21. 13 as lf> n. N. 7^17.

mtm ¦

PALÁCIO DAS NOIVAS
83,85 e 87, Uruguayana

(CANTO DE BUENOS AIRES)
Telephone: Norte 2875

FLOX PARA LAVAI» SEDAS. LÃS
H TECIDOS PINOS•mmm

n r~c.h.n a««-_% ciKunoiAo.Ur. tasiro A.aüjO cliIllM ,,rivada.
«üspita; Evangélico. Phone Villa 2M1.

mm
Dr. Maneei de Abreu SSSS-
pia profunda e intensiva (8 M A '«'OO kv.).
Kviirisio da Veiga. '20. Ç. 442.

tíbios Drs. .1. Moraes e IV.
c'iarn. Ii. Aires 58, 2", das

,. ——» ¦-a»s»*-

Trat.0 moderno,
methodo especial,
Monteiro. Cons. 0

Augmentados, na Itália, os im-
postos sobre o café e o assucar
ROMA, 10 CU. P.) — Foi pubticado um

decreto auç.iiientaiido os impostos sobre o
caf<_ e o assucar, em çoriípcnsaçúo da nho-
lição das tnxas sobre os vinhos.••mmm •

^.* v ^v^v./*»/ «y *_&+^1f^f££t2'}!_

it

mmm carioca

PENHORES?... ]
Menor juro $ Maior ofterta i

1COBIP. ÜHB,87> Roa 7 Selcwbr0,1M

o da

•5{4S«í«fer

^_cl
Dous escoteiros chilenos iniciam

o "raid" pedestre Santiago-Rio
SANTIAGO, lü (U. I\. — Os escoteiros

chilenos Carlos Katilci-fritz e Luis Hernaii-
dez iniciaram, hoje, as !> horas, um "raid"
a pá no llio de janeiro, via Buenos Aires e
Monlevidio.

mmm
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trigesimo anmversano"A Noticia"
Justamente no momento cm que • ef's"

içnein já cheia dc tradições da "A Noticia"
siõrrospòtiile ap que sc pôde chamar o es-
tiliiniior dc ^cll tirneinio o popular vesper-
Mnn carioca vê passar, amanhã, enlre tle-
trionstrações tle jubllo da imprensa brasilèi*
ri, o trigesimo nnoivcrsariò de circulação. E
•lotqur, iignrn, éncarreirada como se en-
•lontrii no caminho ascendem!* de ura pro*
granima dc IdéHs s dc realisaçíies, a "A No-
Sichi" se destaca dc si própria, é qtie sa |
uAde medir-lhe cofnparálívámétite; como se
niedem ns grandezas; o calor e a sincentla-
dôetim nuo sèi*ve?il orientação politiea tle sua _. , . a |
prcirerenciii. transigindo nos limites da defe-; LlMlO IRgleZ ú h.0
ir.i dos direitos gcraés; pnrn or. tiuacs pen-i
dc, invariavelmente, se acaso a alternativa
lhe parece offerceer-se. Esso jornalismo
^ssini fuilo deve-o a imprensa contempora-
iica A figura do illustre Dr. Cândido de
Cunípõsi iictunl director tio vssperlinn nn-
iiiiversiiilnnte, e tinia orgánisaçãi. perfeita
d«* perihflistii moderno, cm que a energia
no tr.ili.illm se ajiinta á eleKancia tle uma
superior nicritiilidhtlei nue os melhores pre-
bicados moraes completam.

¦Comnicmorando n data de ?eu atiniverss-
rio, a "A Noticia" appiirccerii eorn nma
edição de cerca tle quarenta paginas, colla-
boradn pelos direclorcs rie outros diários
«•nriociis. c. por outros jornalistas, e enm
um serviço variado de inforni!iç«'ies. deven-
rio, por isso, sor vendida, amanhã, a du-
«ritos réis.

Pela niiinh;., o Dr. Cândido Campos c
seus companheiros dc trabalho, aos quaes
desde .iíi i.'iiin|i;-iiitt:n!nmos, iiã» no túmulo
de OlivcOrn Rocha-, prestar piedosa homena-
Rem ao fundador da "A Noticia".

A elegância do traje & a
expressão vivu da elegnn*
cia moral de cada iudivi-
duo; — a Guanabara —
It. Carioca. 51 — ppssuu o
cotidão dc a revelar peran-

te a sociedade.
mmm

.lamente responder:
— Sim, estA parecido, mas sc soubessem

quanto cra melhor meu pequenino orifii-
nal..."

Os capítulos inlciacs do livro, pela alcRrln
que os enche, lembram os alborcs primeiro»
da inanhiin com as luzes nascentes e o des-
ferir du passa rada alerta. São, todos elles,
hvmnos triumphacs.",\ 

felicidade parn a jovem mai resume-se
naquelle ser t^ia sc lhe desprendeu do seio
e vendo-a cm tão viva cxultação, compre-
hetiilc-se porque a Arle preferiu apresentar
Maria com Jesus ao collo cm vez dc a figurar

rnrtmn* sustentando «loriosaiiiente na sua dcslra o
inui-, ...muJo Se ta) fíMsse foincana n verdade

porque no coração materno não ha grande-
za que se eompure á do amor do filho.

Assim se nos apresenta a poetisa — alheia
a todos os deslumbramentos e seduecões da
vida, inclinada dcsvitnccidamcntc sobro o
seu thesouro. ,

Ii como variam as vozes da sua ternura I
Lo({0 cm principio sahcm-lhe snpplicas

como as de Agár, quando, no deserto, sentiu
que Ismael lhe morria tle sede. Açode a
ama, toinn-lhc o infante lam.itido dns lira-
cos. chcRa-o ao collo tumldo, sacia-o e a
ínãi rcvnlfa-se com ciúme da mercenária
«pie lhe furta o amor: iuveja-n vendo-lhe os
peitos apojndns, quasi que a odeia c a rc-
pulsa, logo, porem, sorri contente ao ver que

seu leite vai lhe robustecendo o filho,
engordniido-o. tingindo-lhé as faces de rosa,
necendendo-lhe o olhar em brilho, fazendo-o
sorrir, rompendo-1-iedasi.enj.ivasroseas suas
pérolas dos primeiros dentes.

E já sc levanta, caminha, tartarcin, cada
vez mnis bello c mais robusto c a mal feliz
beindiz, abençfla no coração agradecido a
rcstniiratiora do seu amor.

Corre o tempo e todo elle, na ventura, ç
.como um só dia dehoras de ouro, cada qunl
mais vivida e sonora.

! Vêm os brinquedos c cila .•niienina-sc-,
faz-se pequenina para brincar com o filho.

tartamudên balibuciantcmcnte pnra imitnr-
• lhe o incerto falar gracioso, esquece tudo
i naquelle enlevo, toda se lhe dii, a cllc so o

para elle somente vive. A' noite, aehega-o;n
si e, sc pudesse, faria com elle o sonho do
sen 

'sonino 
só para o não perder dc vista,

ainda mesmo a dormir. E assim vive até n
hora tnifíicn do assalto, quando a cnfermi-
dntlc insidiosu toma a criança, " frágil Vir
centinlio e. como invisível fera, o vai devo-
rando diante dor. olhos pasmados da que
o não pôde defendei'.

Hssa luta tremenda com a morte é a paitc
sombria e. hi|*ulire do poemn.

Como descreveria ?
O artista grciío que esctirpiu a Niohc, sen-

titulo-se impotente para imprimir-lhe no
rosto n dor iinnieiisn que a alancenva; rebu-
çuu-ii com um manto.

Imito o estãtuario calando o que nno
posso traduzir. Melhor será ver a dolorosa
no seu Calvário, que i esse livro dç amor.
iitigustiii c saudade, livro lodo elle sabido do
coração, a principio cm sorrisos, logo depois
em liigrinins, como <lo cou sabem, cm con-
traste, o dia * a noite.

COELHO NETTO.

Avenida 1'assoM, 11 Ü
,r«i«SÍ«*fSMÍ*í»'

palnclo da Acclamaçíio, a recepcilo dada pelo
Dr. Góes Calmou, governador tio listado, cm
honra a Sua Alteza o príncipe Umherto, ber*
il.iin dn cnrrt.i da lliilln.

Sim Allezn compareceu a essa recepção
Iriijunilo o uniforme dc grande «ala, «com*
punhado pelo almirante llnnaldl, seu pre-
ccptnr o cominniiilnnle tln divisão naval ita*
liana ora em nosso porlo; marquez Cam-
panari, marechal Plelro lladnglln, cmhaixa-
dor da Itnlin Junto a» governo brasileiro, e
coronel Domenico Sicltiiini, addido militar
A cmbalzada da Ilalia. sendo recebido á en-
tratla do palácio pelo Sr. .'ell* Pacheco, ml-
nistro das Relações Exteriores; Dr. Coes
Calmon, governador do Estado; almirante
Josi Maria Penido, coinmuiiduiite tln ostpia*
tira brasileira; Drs. Arthur Bernnrdcs Fl-
lho e Joaquim Enlallo e todo o mundo offi»
clul.

Poi então Sua Altcza coberto de pétalas
de rosas pelas senhoras c senhoritas pre-
sentes, dirigindo-se cm seguida para o salão
de honro, onde foi cumprimentado pelos ai*
tas autoridades federaes. estniliiues e iniinl-
ripar*, c o escol dn sociedade haitiana.

Por essa occns.lão, ò Sr. Feli* Pachcro
apresentou ho príncipe herdeiro o seguinte
tclegriiinm.i que recebera de S. Ex. o Sr.
Dr. Arthur Bernardes, presidente da llcpn-
blica:"Peço no prezado amigo a fineza de, çm
meu nome, apresentar a Sua Altcza o prin-
cipe Uinlierto dc Snvola os mais sinceros
cumprimentos c os melhores votos dc con-
stíinte felicidade neste dia de nnniversario
ifuc para alegria nossa, o Illuslrc hospede
passa no Brasil. Oueirn ter a linnilotle tlc ac-
crescentnr que, com estas satidaç«*ies c nii|(u-
rios, estou certo tle interpretar o sentimento
de todos ns brasileiros. Cordiacs saudações.
-- (a) Arthnr Herntirtle*."

Sun Altcza nioslrou-se muito sensiliillsndo
com a» palavras do Sr, presidenle da llepu*
blica.

O palácio da Aeclamação apresentava um
imponente aspecto, nchando-sc feéricnmcnte
illumiiiiido c lindamente Ornamentado.

No jardim vlnm-sc grandes bandeiras iln*
lianas em meio numerosas lâmpadas tle co*
res. Nn fachada tio palácio nutras lnmpa-
rins formavam um grande quadro represen-
tinido ns armas italianas,

No salão nobre reuniu-se tudo o que a so-
cledado bahlaha tem de mais distineto, nn-
tantlo-se riquíssimas "toilcttes" e valiosis-
simas joins.

A recepção revcsliu-se de grnnde briJhan*
tismo e alta distineçãó, ebnslltüindo uma
alia homenagem prestada pela Ilalila ao il-
lustre filho da grande nação amiga.

S. SALVADOR. 10 (A. A.) —O Sr. ma*
rcchal Piclro Ilndoglio, embaixador da Ha-
lin junto ao nosso governo, tclcgrnphou nos
seguintes tennns no Dr. Arthur Bernardes,
presidente da Hepublica:

'(Admirado e coniiuovido pelas grandes
manifestações tlc amizade e hospitalidade
que o governo da Republica c o governo
deste Estudo tributam no amado príncipe do
Pieihonle, fazendo-o verdadeiro hospede fira-
to ao coração brasileiro, agradeço vivamente
a V. Ex. o ao governo do paiz amigo, segu-l
ro dc interpretar ns senllmentos do meu au-'
ijur.to soberano e dc toda a Itnlin, sempre
devotadamente cohcsa cm torno dn gloriosa
casn tlc Savoia, que lhe guia os destinos.
Oueira V. Ex. acolher a minha altíssima
gratidão c consideração. — (aj marechali
liadoglio." v

S. SALVADOR, 10 (A. A.) — O presenteI
que o Dr. Arthur lleruardes, presidente da
Hepublica, offereccu :i Sua Alteza o príncipe
do Plcmonte, por intermédio do Sr. bclix
Pacheco, ministro cias llciàçõés Exteriores,
é umn artislica obra de joalheria, encerrada
cm não menos artística caixa dc madeira
trabalhada ao gosto da época dc D. dOito.YI»
constando dc cinco brilhantes na seguinte
ordem: brilhante branco de «,8 quilates e
outro de l.'.l quilates- ambos dc Diamantina.;
côr verde claro, de 4,0:i quilates, dc Dia-
maritlnn; cúr de ouro, dc 3,45 quilates,cum
outro cor dc vinho tio Porto, de 3,20 quilates
d.i Bagagem, Estado dc Minas Geraes.

. -mmm ¦

Causou verdadeira aur-
preza aos elegantes do Rio
o nosso sortimento de se-
das francezas para oamlsas
que recebemos a semana
passada. A» "Principal".
Rua C Pias, 55.

RIALTO

NOVA YOItll, lli tt!. I
americano JarU llornileln . .,
pur iinnlns o icil çidlegM «• compitriS
.liillllliy IJllllilfP 110 ile.-lliin qilliitn rnqnijVium mateli rcplliitln im tlndlum de th',,.,-bnro. "

Ijii vlrluile ih".«iíi ilcrrol», lliinilci ...
ileti n oppnrtunlilatle ilo ter um eneoSí*com Loonotl, afim de rilipular o tllnlo #1camncAo de lljhtwolghl. -'

MEMPHIS. fenoiiio. Hi (D. p,> _. «i
match de \m\ renliiaua hontem A noite (__. 1tre 0 lioxenr chileno Quliitln llnnuro e ,nmcrlcino Pormer l.otlge, fui ., mui, j, '
e sem Inlerciso tle que ho esoniplo (,.-:clilaile. A assistência, neinponlidi, viimns dois iingllisliis o pedia ao referti* n,.'.:
fizesse liilur. ' '-1

Ni» sento rottnili os ilnit adviruib.
nehnvam-xe exhntulo^ e quaiido \\'»„.
deu nm locen errado com a «lireUn (',Lotlge, fite foi fôrn do ring e rHio («¦_».
mim osforço \mrn voltar,

NOVA YOIlK, 10 <l'. P.) -- Qsnnm,
cam tio Mciuphis. I>t.idn de Tetintun
que o lingüista chileno Qnliilln Ilnm.»« ii»
rolou lioiitem o hoxcur anierlcanq \'.trs'\
Lodge, em nm match rrnltaulo nessa d*tV>
tio, 110 sexto rnuiiil.

1'nrmcr l/)dgo foi poslo fira dn rinj ;f;,
chileno c não conseguiu enlrjr oovini;^
nnlcs de que o refereo tlveiu mnlsdii ~\\
dez pontos rogulamenlarei,

mm i ¦ ¦ -
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SABONETE

VCt DE
— TALCO
AIIHOZ

ERA SÓ 0 QUEJFALTAVA...
A Leopoldina creando embaraços

ao serviço militar
O Centro Ferroviário tia Leopoldina Bali-

wny dirigiu an Sr. marechal ministro tia
Guerra, o seguinle officio:

"Ulmn. Sr. Marechal Selemhrino de t.ar-
valho — Havendo a imprensu desta capi-
tnl noticiado trr V. Ex. pedido ao Sr. ml-
nistro da Viação providencias pnra que O
Sr gerente da Leopoldina Itnilwtiy Compa-'
ny dê inslnicçõcs nos seus empregados
para não crearem embaraços A colloçaçao
de cdilncs do alistamento e sorteio militar

estações du mesma companhia, rogo
venia para ponderar a V. Ex. qut* sc exis-
Icm embaraços estes só podem scr^nrliin-
dos de instrueções tia administração dn
companhia c nunca da parle dos einprega-
dos, simules cumpridores de ordens. Vn-
lhn-me tio ensejo para apresentar a V.
I_x. os protestos dc minha elevada consi-
deração e subido apreço. — (a.) Anollina-
rio llaptista Alvarenga. 1' secretario.

mtm- ¦—*—-
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LEILÃO DE JÓIAS
 AMANHA 

A MUTÜANTE (S. A.)
17!» — ltua 7 Setembro— 17!»
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Chapéos ii«
melhores fabri.

cantes
0 sortimento niaj"J_J 

completo — As k,"imua uwidades — Os menous
preços

"A CAPITAL"
QrastiA Casa mais importante

Caiu e íoi internado na Sanla
Casa

O operário municipal Manoel íriniliti
Eldalgo, tlc 14 annos, domiciliado em S..;.
tlsslmo. victima dc uma queda, na pra{a,4i
llepublica, soffreu fractur» tH perna o
querda? Depois dos soecorros «pio recebea
no posto central da Assistência, Fidalgo Itti
liospllnllsaçúo nn Snnln Casa.

¦ mtm ¦

1

OUEIRA V. Ex. passur na Perfuma-
ria Lanibert, Rua 7*92 c obter unia
bonita lembrança ilo Culcx, grátis, c
um tubo jicqucno do elegante fixa*
dor Stacomb, por 18000.

mt»—-
0»S AUTOS QLi: ATUO-

PELAM E FOGEM
E' operário e conta 14 annos de ednde, a

victima da um auto que a atropelou e fu-
giu e cujo nome, Accncio da Silva, consta tios
registos tio Posto Central dn praça da He-
publica.

Depois do soecorrido, Accacio recolheu-
se á sua residência, íi run Sargo n. -lfi, onde
está tratando o ferimento que soffreu no
joelho esquerdo.

A FORTUNA
GRANDE SORTIMENTO KM

Roupas Brancas para Senhoras
EI7X0VAES PARA

CASAMENTOS E BAPTISADOS
ESPECIALIDADE DA CASA

GRANDES ABATIMENTOS
NOS ASTIGOS DE INVE3N0

PRAÇA il JUNHO
.aaa_-^*fis..<^v"a-i-_Ear,.a

««n*>

•

..., ~~ '¦—. ,mi*mJmm».

CASA LAMAKQUE
Condições éspcciacs para passagens mari-

Umas cm qualquer companhia.
Av. ItíO T r -"• ' ¦ T-1 fiV,S

À fermêiitnçfio dos restos de comida nos
interstícios dos dentes, é produzida, ségtin-

mm
Smenk Vegetal

-^—aotr*-do estudos scientiflcos, duas horas depois iln ;;

SUn Pcrmnnc^na^boc^^a-Ter^ j^- ft g> ^ fc \Í.W<
desses restos que dá origem n carie
tifricio medicinal, Odorans, evitando a fçr-
meiitnção, evita, íio mesmo tempo, a enrio.
Muito concentrado, iilguínús gottas ápennn
sno süfflcicutes; Vidro com pinga-gotns,
liStmO. Para auxiliar a limpeza dos dèutcs
use n pasta Odorans, ""$51.11. A' venda cm
ioda parte. -%—^mott^*--*»

homens e senhoras.
Ifi?n00. Ourives, 1.7

(Da.iiiiiiiittiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiitiiiiitiut'iiiitii:i!Miiittiiiiiiiiiiitimiitmimiiniiiiinut(
Uno só AGUA DE COLÔNIA do gi ——-—-

| SOC. C. P. FRANK LLOYD \ RIALTO
S produetos num só. - - **•

tTiiiiimiiiitiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiitiitHitiHiiiituitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtiiMiititiiiiiitiiiii |

Aciidemió Uraslleira.)

SABONETE -- TALCO
Pó DE ARROZ

^e_» ¦

Eu fi/ a biirbii esla nianliã com uma OIL-
LETTE. E Você?

 .i mtmm ' ' i.-i
Dr. rtufino Motta espcciallsla

e descobridor do especifico,
llua S. José 38. Itio.'.'. 

. iM_f<_S*»

O PÃO MIXTO
Foi iniciada hoje a sua venda

"A PÁTRIA" -- O írnnde diário matu-
i.ino que foi o sonho maior c a rcalisação
das mais brilhantes tio saudoso escriptor
natricio Paulo Barreto entrou, lionteni, no
veu quinto anno de existência, tintrc com;
memorações tlc saudade e de alegria, em
<ftie. no tticsinrt tempo, Iodos quantos tra-
halhani nn "A Pátria" evocando u suave
lembrança do convívio do autor tlc "As ho-
ras passam...", I»" prematuramente arran-
catíti A vida. tinham a confortador.! certeza
dé que os exemplos tio mesire s sua dire-
«.triz jornalística vem sendo obedecidos e
ocatados como sc elle ainda lhes estivesse
«rt lado. aconselhando c orientando, enm
nua competência de profissional completo.

Coube ao Dr. Diniz .Hiiiior dirigir a 'A

Pátria", como siiccesfior natural de .loao do
Rio com tinem trabalhou ali desde o pri- i
ivíeiro din. c. no desempenho de tão árduos l
deveres, tem sabido manter aquelle diii.no
ao nivcl dos ideaes que Inspiraram sua fun- i
"^'''memória 

3c Paulo Barreto. <t ao Dr-
n!*,i/ lunior. qtie sc encontra enfermo, mas.
iflizmenle, iá f«ir,i de perigo, o? nossos col-
Ar"!-, da "A l'ali'ia" presloram hnnienaacns
ftsq-iries nos associamos com sinceridade.

TODAS AS TARDES
de 4 y_ ás 6 y_ chá-danaante
na ,4A CAPITAL". De 5 ás 8
fnnccionará no "Roof-Garden"

o Apperitivo dansante.
Amanha, soirée dansanto

de 9 a 1.

mm
Gonçalves Dias, 13 — 1'

———. mmm
¦WH * ¦..-*i.'-'***-t"*M%WM_»C1**.'

OPTIMA OGGASSAO l \ \
andar. Tcl. C. 3097

"A* Americana", durante este iiicz, ven-
• dera todo-o seu stoclt tle modas, conte-
Seções, tecidos de lã, sedas e fitas, com
| grandes descontos para dar entrada aos
'sortimenlos dc verão j

60 — URUGUAYANA —62
m-mmm. mm*
"GUARDA-MOVEIS"

(Soli o p.ilruciiiio ilu indust .ai Uanilro Martin.)

Chnntailoa : Ourives, 41. T. N. 1500
mtm»-*-
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A commissão de Estudo e Propaganda do

Pão Mixto, consoante informações jú pie-
utadns, desenvolveu na ultima quinzena uma
inlensa propaganda dos pães fabricados ua
Padaria Experiineí.lál dn Minislerio dn Agri-
cullura. com a mistura liigo-niuiidiocn, fn-
zendo diariamente larga distribuição tle
pnes, nas prineipaes feiras livres.

Tenda sido bem acceilos os pães e mes-
mo muito apreciados por todos, quer quuu-
lo ao aspecto, quer quanto ao poladiir, foi
boje iniciado a venda dos mesmos, na fei-
ra da praça Snenz Pena.

Amanhã, serão vendidas paes mistos nu
feira do campo de S. Christovão, c quinta- j
feira será iniciada a venda na feira tia ¦

praça da Hepublica. seguindo-se então a j

Os trabalhos da Assistência e
Prophylaxia Militar

Constillas, 2.308* receitas. .rit4; exames,
2r>'l; curativos, 2.-17Í1; operações tio; appli-
cações electriensj 73; injecções hypodermi-
cns, lfi9- applicncões diversas, 89*. prothesc
dentaria. 294; remoções •'- •'¦<•*"*••« X1 '*
desinfeeções. ü.

DECLAROU TER ATROPELADO
CASUALMENTE!

A victima soecorrida pela As-
sistencia

Quando mais intenso cra o movimento na
avenida Rio Branco, no trecho còmprehen-
dido entre as ruas S. .losé e Barão de São
Gonçalo, oceorreu, hoje, um atropelamento
que muito eòinmovcu os que o tcslemünliii-
ram. O faclo c que o inçiiilio Joaquim, «le S
annos, ao atravessar a avenida, bem cm fren-
(c no edificio do I.yccu dé Artes e Offieios,
foi colhido pelo nulo n. 0061, dirigido pelo
motoi-ifilii .losé Loüfcnço, morador á rua Nery
Pinheiro n". 1Ü3, que lhe produziu ferimento
contuso c heitiatoriin na enlieça.

O "eliaulfeui'", levado para a delegacia da
rua das Marrecas, ahi desculpou-se, dizendo
ter sido o faclu casual, declarações lambem
confirmadas pelo 3" sargento 14 da .'!" com-
panhia da Brigada Policial, que assistiu ao
desastre

Ò menor atropelado, que 6 de côr parda, j
pós os soecorros que teve no Posto Centraltipos ,.-¦ ,

dc Assislencia. recolheu-se a residência tle
sua mãe, D. Maria Delapa, i'i rua da Misç-
rieordia, n. 10.S, ahi ficando cm tratamento

logia e Psycsisatria
Sob ii presidência do Sn Dr. Juliaup Me-

reira, reune-se, hoje. ás 8 I 2 horas t
noite, no edificio do Hospital Sacimial •¦>
Alienados, a Sociedade Brasileira oc >c*
rologin. Psychiálrin e Medicina Lcfiul, s.'k-i
disciititlii a seguinte ordem do tl ia:

Professor Henrique Roso -- Casos "-
cos; Dr. Chagas Uorin - Syndroina te»
bolar; Or. Waldeinirõ Pires -- iCT-r
são craneriua.

i -rirfr-

de doentes, 81,

EXPLODIU A LOCOMOTIVA
DO "S. S. 22"

i ase O*———•

Um graxeiro gravemente feri-
do e queimado

Passava, hoje o trem S. S. 22 pela es-
tação do Encantado; quando sc registou na
respectiva locomotiva uma explosão, saindo
bastante queimado e ferido o gra.tclro Sr.
íMilonio Rnhlana tios Sanlos. '

Immedlntnmenle. communicado o fnclo »

Dr. Jorge G. Sant'Anna
liosp. da Europa. CIRURGIA E GYNIÍCO-
I.OGIA. Assembléa. 23. Mnrq. Abrantcs. lis.

com 2 nunos
de prat. cm

. mmm 
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FLOX

ilircctanichtc da fabrica :tt» frcgiiçzs'

Av. Rio Branco, ll-l-l". Tcl* ^
i.i i aft*iri— "*—"„ , ¦:

Ft 
av PARA LAVAR SbDAS, W

tUÃ E TECIDOS FIXOS

InVnll

PARA LAVAR SEDAS, LAS
15 TECIDOS FINOS

ice» ¦

ferro. . .
O preço do pão misto c, para os paes tle

nm kilo, meio Itilo e 2K0 «rambias, A razão
de oiloccntos, quatrocentos e duzentos réis,
respectivamente. wmKta-

f
,iVi •i*»«ímJ*<v**** *í* *í****"* *5**v* •

RIALTO SABONETE - TALCO
Pi. DE ARROZ

ORs PIMENTA DE MELLO
% Ourives. 5 — terças, quintas e sabba-
•!* dos. tle 1 As 5 horas. Affonso Pennn. 49,
y segundas e sestas. de 1 ãs 3 horas.
V..j..5..u^..;..;.a.;-^*.'-*--. •-mmmr—

O porto, pela manhã
Chee.iram: do Ceará, o paqneie nacional

"Tteclfc'-', com psssafiçiros.i de Tampico o
iiLi.ii. ..-»'-¦. /i...t.lAM rt«»« nlnn* t.t-

o
vapor inalei "San Gerfildp-;. com ;p«oy^e

Aires, o paquete inglez "Desna .
Norf.*itk_. c var-or In-

com carvão e de Bue-

melhor tônico para os cabellos.
do Esmo.

Dr. Wcrneek Machado
S^Sv^rT^cef 

Âmi^ &£&$* 
venda «i^ggggg- *° ™™

.llucnos
eom pas sas? iros;
Silcr. "TlK*niiston'

PETRÓLEO HAYA
quèdã

Tônico perfumjí-
do. contra a

caspa o cabello.

Horquma

isso. as. nutoiidaiics do 20" dislrielo fizeram
comparecer um auto-ambiilancia 

' da Assis-
tencia. na qunl foi transporliida a victima
para o poslo do Meyer. onde recebeu ciirnti-
vos. 0 Sr Anlonio Hahiotia dos Snntos rc-
«iiii* A nu tln Souto n. 05, cm Cnsoadurn,

¦ **!¦-*¦ ¦ 

Higiene na coz nha
só se pôde obter cozinhando com
alumínio, e uma superior bateria sò
poderá ser obtida por 70$, na CASA
AWlERiCA E JAPÃO, Ouvidor, 74.

A1
Formula

•mtm-

«om vanos gêneros.

O SABER ESCREVER
MACHINA

é a condição principal exigida de todos os
candidatos a logares nos escriptorios com-
merciaes. Matriculcm-se na Escola Rcmin-
atou, rua 1 dc Setembro, G7.

"Pexizsal"
O iv. '27 tia revista "Portugal", organisado

e apresentado de molde n provocar a nossa
admiração, confirma ludo qiinnlo lemos dilo
dos seus números anteriores pela novidade
dns matérias, peln proficiência com que são
tratadas pela excellente reportagem photo-
gnipiiicil c pela boa collaboração. Entre os
nssuniplos dc maior palpite que o presente
numero Irala enctinlra-se a esplendida rc-
porlageni dei incêndio tia Estamparia do Bo-
lhâo, no Porto; as festas Ounltcrianns de
Guimarães; ns festas da Batalha de Al.jubar-
rota em Lisboa; a inauguração do Grande
Casino dc Cintra; a corrida de touros cm
Lisboa a favor do "rnid" Lisboa-Mncáo, etc.

Da collaboração distingue-se a chronica
dc Horlia Martins Acerca, da Visita do Im-
péradòr do Brasil a Camillo Castcllo linin-
co; oulra de Huy Chiancu a propósito da
reforma dc Eduardo Unizáo; uma chionie.i
de viagem de Alcântara Carreira, c outra
sobre os aviadores, assignada pela poetisa
D. Mario de Carvalho.

Além de todas us secções desenvolvidas
curiosas c instruclivas <le que è formada
esta boa revista, notámos ainda o Histórico
do Club de Regatas Vasco da Gania, vastis-
sima documentação photographicu das so-
ciacs da quinzena, etc.

creanças
Or. Martinho da Rocha Júnior dRJccô
pela Universidade de Berlim, docente de cli*
nica pedialricu, cie.

Cons.: run 7 tle Sei. 7.1. T. Norte 7491.
Res.: Praia de Botafogo, 4G2. T. Sul 3045.

mim
AZEVEDO & BRANCO

ALFAIATES DA ACTUALinAOE
R. Gonçnlves Dias, (11, Io andar Fone C. 1212.

Novos casos de hüGXtcw-
alimentar .

A Assistência soecorreu 
',lam'"AA;_,r'.

Almeida, tlc lll o 21 itniios. respetWm
te, victinnis ile Intoxionçao nl-m.u:.'
casa cm que residem, á rua d

f-^PUft»-* —

Spltilis !
LIPO-HYD
Injecções lntio.Ior.es sem

iiilra musculiirc
Creação (lo I)r. Vital

_-«8B=m—r-rriSli

1
ira

RARGYRO
anaigesico

ürazil

DR. J. MOTTA —
Pelle e Syphilis, It

Reeeinchcgãtlo it,
AssciiiblÉn, .''ii. 'I aS

__«e»_—. "¦

Feriu-se ao examinar a pisi"

KOLASOEL
6 o'melhor fortificante?

Formula do Prof. Sarmento Barata, dal
Fac.de Medicina deP. Alegre. Dep. Araujo j
Freitas «t C. c Rodolpho jlcss & C.—Rio.

óSKltlli' 
"""

Indo visitar o
nn casa cm qne
da rua Seniulor Eiiü

[ Borges, de '21) annos de
rua Mntirily,

I movei, tew desejo d
! com tanta ihipriideiicia, ti"Ç,

lilho, a arma (lisp-iròii
crnvar-se-llK! no llitiriut;

Miguel
a de

CODtft
íl

M -

Ubá festejará o senador Levindo
Coelho

UBÁ' (Minas), 10 (Serviço especial da A
NOITE) — O Sr. senador Levindo Coelho
receberá, depois de amanhã, uma grandiosa
demonstração de apreço dos seus correligio-
narios e admiradores, por motivo dn recente,
escolha de seu nome parn a commissão exc-
culiva do Partido Reptibllcniio Mineiro.

A Assistência
quo carecia c n
gislròtt a

seu a in iír'•
elle reside, •¦ . ¦ ....,

hio, o ninriliiiw •'»»'
edade e inoraw.

ícíúlo' iiAii pistola sobre. í
exit.mmal-fl. -i

batendo « '

indo o prpjeo |
do liiuo ll"'ílf,l

_. . r_.mir rol'
prestoti-lhc os
policia do 11'

üccurreneln.
mtm

,-oorros
illstrlçlo i-'

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES CKATUITOB DA VISTA PARA AP-

PLICACAO EXACTA DAS LENTES A
USAR, POU MEDICO OCUMSTA

Bua da Õiiilanda, esquina da líua Buenos
Aires - A ÓPTICA

mtm

Vitamina Lsfflíí
Estimula e regnlnrisa n »',l.l'i'*'ri0'..ía^Sií

do o crcsciinenlo dns creonças e •¦
equilíbrio vital nos adultos; iaj*-*".

Puranieiite vcgetnl. -- Uso In!*™»
cçôcs. Caixa Postal 1492 ¦- ba.O W^

-nw» ' *

HOJE NÃO HOUVE SESSÃO!

Devido .-io
JURY

adenhtádò
".''

«la i*. r» í|

FARINHA ALLED Fino e excel-
lente artigo

para a lavagem da etitis. Amaria, embclleza c
evita as rugas precoces. No PARC ROYAL c
cni todas as pcrfuiiiitrias..

minaram os trabalhos de honti'i. ^ flti
com n etiiidemhnção do r.o Man ..;,.;,
Pereira a um mez c quinze dia 'j
sendo o ilnsilio poslo cm A' ,',".io1:f'
ler citiiiprlAo o pena, mio houM- ••
no referido tribuiiiil. ,„.,rcou *

O Dr. Carneiro dn Cunha ins«?
reunião para umaiihã "'J mcio-u"*

¦ ', v
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ULTIM.05 TELtfaf<,/,MMAa
(.0SÚ-,l-l'f»„P*?.NOCl.TR5.
5i'tCiAC^0A/HS0IT£

NU INTERIOR E NU
.•.TEI-IOI* E.SFRVIÇO
_A flSiüglfl «MERIÇANAU

Para a rogulamentaGao
da loi sobre os laborato-
rios do analyses e repres-
são da falsificação de ge-

neros alimentícios
nmmm' •"•"^^;*7'"*"^'«"¦'-— -—-rn. —¦¦¦ —

Estão designados os trcs hygic-
nistas que farão parte da com-
missão proposta ao Sr. minis-
tro da Fazenda pelo director

do Laboratório Nacional
de Analyses

Como Im tempo, nollchimos, o» ]in, |»lntu
Bran lão, direelor <l» Laboratório Nacional dc
.na!.'- -1 s ,i' .lulio do Abreu Gomes, siili-dl-

rc.!.': .Ia tli-ccbciloiln do Dislriclo Federal,
jncnniliidos pelo Sr. minislro da 1'nzciiilii a,\
nciil.nuc.it.v.io tia lei n. ..050, da lll tio ja-
netro de 19-0, «pi" crenu ,<* lalioratorlos ilo
tnalyses a serem Inslallados junto das prin-
clpurs alfândegas dn pai/, cm lon«>, c fim-
(.nii.cnl.nlii offlcln propuzerani an lltúlnr ila
|ta-lii da Kaiecmla n nomeação «Ia comniissão
ile chimicos e liygicnistns ilo «|,ii> iraia o
art. Vilii clliiíla lei,'afim dc poderem ultimar
o mu.i icsulniiienlo a vigorar no Laborato-
rie Nacional ds Analyses o cm Iodos ns la-
bo r. 11 • • r i • ¦ ¦ aduaneiros.

Tcnd') » Sr. inlnlMro da Fazenda snlnnel-
tido o ns.umpln ã apreciação dn Sr. ministro
dii .lustlçii, esle, pnr íivlso ll. IUI, «Ie õ Ao
correnlc. comiiimiicou a» scu eollctfn da pastail* la/eiula que eslnudo nusculo o Dr. Carlos
Cliagas, «in .ommlssiiu no eslrangciro, havia
drsl:.mido para razerem purlu da referida
ciimiiib>ãn. na (|unlida«lc ile h.vglonislns, us
Drs. .tusé Tlininpson Motla, Alberto ilo Paula
(lmlriciics i- .Iiin'- Tavares dn Mello Cavalcanti
Filhi-, nlloa funecionarios do Departamento
X.u-i.iti .1 dc Saude Publica.

Us Drs. Pinlo Dra mino e Abreu Gomes
ügiiiti-dam a (Icslgiinvão dos demais mem-
Itros da eommissão pnrn darem inicio .-ms ira-
lalhos (K- i-i.nti .id.-ii-àn dos dispositivos (ic
Ifi sóln-e a iiocividadc c sopblsticação ric
produclos alimentícios, afim do que todos .*s
uiss„s lalioralorios officiiics, aos quaes In-
fiimlis a analyse «los ditos produetos, sejam
rtj-idos uniformcmenlc, emprefiando us mes-
nus nicthndos dc analyses c os mesmos pro-i-fssos para n repressão dar. falsificações o
fraudes dm, gencros destinado á alimentação
pnlilica.

Os trcs chimicos; rojos nomes foram pro-
pijilus ao Sr. minislro dn Fazenda, são o
director ilo Instilulo de Chimica do Minis- i
lerio dn ..griculltirn, <• dirccloi' do Labora-
torio lirnmalolofíico do Dcpartamcnlo Na-
cional dc Saude Publica, o o do próprio l.a- !
Iroratorio Nacional de Analyses.

•_•_-_*-_-¦¦ W— IIIWIWliigTlwwmi
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a no iti: Tòi-ça-feli-a. 10 tlc Scteiflbfo *u
m— ll.!f*f 3
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TIM A
0oí.ssfji59isc:?a5 das encheu-

tes sobre as linhas da
Geniral do Brasil

Foi solicitado, para os reparos, um
-.-.to (lc 1.500:0005000

Figurou no expnllonto dc Imje, na rama-
ra, iiiii.i monsiiRuiii do ....i.iitlvn «olieltan»ilo o credito especial dc l.fiUUjüflO?, desti.
imdo ás reparações da \ ia pormniieiilo dnl.strad.i dc Ferro (.Vnlral do llrasil, Aeom-
l.aiiliav.. nm mensagem, u ecifuinto oxpo»sJçno «lc inrillvos do ministro da Vinção:"Sr. presidente da liepubllea: ••- Para ul»
çiider a conservação dn Ma pormnnonto dai.. V, ... do llrasil, Kcrinmonto rlainiiiflcu.dn cm alguns trechos, uo começo do eoi-rcii-lc nnno, pela vlulcncln das enchente», fo-iam realisados ns trabalhos mais iirccri»Içs para restabelecer o trafego proviso»rinmcntc, As nbrhs definitivas dc reparação(lcss,cs ircclios mio podem correr boi' coutai.a verba _ orilliiurlu, na i|iial nuo foram

previstas. Torna-se necessária, segundo cn-
, põe a dlreclorin iln listrada, ti conccssAo dc
[um credito especial dc 1.500:0009, para at-
| tendei' ás despejas com esses ir.ilialiios c
; eom os quo já foram leitos, com o caracter• de. provisórios, dlslrlhulnilo-so do seguinte

VALORISAR 0 NORTE

COMO SE PRETENDE I nus» recanto' go 
'

—^Ç>-*Ul.TIMA^ÍNfOKM«ÇOE5
ÇflPIÍ>A51 MINUCIOSAS

TOÜA A ^EPORTAÕEM
DA *'A NOITE"

»ç^

0E MINAS

O problema do S. Fran-
cisco e o transporte

barato da pro-
ducção

modo: 'j< residência do Ccnlró, 210:000$; .V
-..ii síOOO; I". 100:0009: ..". 150:0008: 6»,"Ml . Illlt. _ " --. .li.l O . . ., . . '10:01)0*5; 7', 7.. mmm*. ; «¦.
3..:iiiu...; io*. 15:000$. ll".
dencia da l.liihn Auxiliai'.
180:0008: !l\ _!U:O0Õé: ¦!'

Ili :iMll)*T! II', reis,
S0:0003j I* resi-
30:000$: '_', réis,

_i30 iOOOÍ: resi
din.-l.i do Uninnl de Santa Cruz, .15:0003,
i-çsldciicia dn llnmal dc Ouro Prelo, reis!
Ii.*i:_l'lis; residência do ramal dc Diamauti-
ua. -.'..:d(in»-, lolal: 1.500:0003000.

lialie-me, pois, propor a V. Us. que seja''Ia ao Congresso Nacional o pedidocredito especial."
diri
d

0 HERDEIRO 00 THR0
NO DA ITALIA NA

DAHIA

0 fw3s...os_a.Í5ino da Gamara
em Msdoura

POR EMQUANTO, SÓ A DISPONT-
BILIDADE...

l'oi apresentado, liojc, á Câmara, o se-
s-iinu- projeclòrresõluçrio:"Altigo unico * l.en a mesa da Câmara
dos I). pulados ãiitorisada a pôr cm dispo-
iribilidadc, apenas com o ordenado c addi-
ciona'/s a ijac tlycri.ni direito, os fiincciòna*-•:;:os da. scerctarin t[iie o requererem e «ine
forem julgados desnecessários ao serviço."

Assaltaram e roubaram uma
casajoimnercial

MAS FORAM, AMBOS, CON»
DEMNADOS

N'a madrugada dc 2(i de setembro do annopassado, os individuós Jayme Silva c Octa-vio Alves, vulgo "Dcntinhò", assaltarampor meio dc violência uma casa da rua¦çreira Nunes, onde roubaram muitas tner-
Padpnas, avaliadas em 2:211**000, <|uc fo-'"i" depois npprcliendidas.

Os dous ladrões foram processados peloJuízo <la ," vara Criminal, cujo magislra--io, o Dr. Frutuoso de Aragão, eondemnou-ns, por sentença hoje proferida, sendo Octa-vio a oilo annos tlc prisão, c Jayme a cinco.-" ' _*-_- 

Duas noticias da capital
mineira

J^10, 'ER'Z0NTE> lfi (Serviço espe-«ial da A NOITI-:) ~- Foi encerrado, hoje,o Congresso Legislativo.
lim seguida á cerimonia do' encerramentoos congressistas foram ao palácio, cm visi-

il.'.0 i, * 01eS**-'i'J Maciel, que estava ro-oeauo tlc todos os membros do governo.
n,r_. ,o ". al,crtas as sessões do Conse-nio IJcliborativo desta capital.

Licenciados para tratamento
de saude

O Sr. rnlnistro da Guerra concedeu Hcen-
J*',0™, tot-os, os vencimentos para trata-mento de saude ao 1» tenente Jorge Américo
«Hr ??'**•,P?r ?í" mezes' e ao mestre fer-
mezes Thomaz da Silva, por seis

•mee

Coiiiniuiucncão «o Senado cio ncínl-
incuto da visita do principe

Foi lido no expediente da sessão dc bojodO( Senado o seguinte offieio:"Senhor 
primeiro seci-istnrlo do Senadoledcral. Km mune do Sr. ministro do ICs-Indo das lielnçõcs lixlerioics tenho a honra(le levai- ao coillicclineiilo de Vossa ICxcel-li-neia ((tie foi adiada para época ainda nãolixaria, a visila quo S. A. II. o principeherdeiro da Italia deveria fazer ao nosso

paiz. durante o corrente mez.
Aproveito a opportunidade para ter ahonra dc reiterar a V. Cx. os protestos da

minha mais respeitosa consideração, (a.)— Ilcfils de Oliveira."
Um tclcgi-imina dá Câmara ao gc»neral Badoglio

O secretario da Câmara enviou, hoic, noSr. Pictro Undoglió, ciulíaisndor italiano;o seguinte lelcgra.inina :'•lenho Iiiimcnso prazer dc communicai-
a \'. Isx. que. a requerimento do debutadoAugusto dc l.ima c unnniiucincnlc appro-vado, foi lançado na acta dos trabalhos des-ta Cantara um voto de regosijo pela está-da eni território brasileiro dc Sua Alteza
o principe Umberto de Sâbòia, herdeiro dacoroa dn grnndc nação amiga, qnc c a ulo-
riosn Italia."

, mem 

Desastre e morte na E. F.
Oyri^baParanaguá

CUI.ITYI.A, 10 (Serviço especial da ANOIT1Í.) — Xa listrada de Ferro Curltyba
a Paranaguá, no kilometro 160, pela ma-drogada dc hoje, chocaram-se dois trens de
carga, morrendo uni machinista e um fo-
guista, havendo ainda, outros empregados
feridos.

¦ —-

.Vfíin.ian.cK ilo futuro pre-
sidente <lo Estado su-

bre seu governo
noCAYCVA i.MIn.is). 10 __ (Serviço es-

pecial da A NOITI'.) -_ O Sr. Dr.Mello
Vianna concedeu uma importante eu-
trevisia no Jornal "O Uocnynvn" so-
bre seu proffrnmmn do governo, principal-mciilc cm relação ao norte de .Minas, sendo
estas us prliicipnes declarações «lc S. lix.:"Pretendo desenvolver, Intensamente, a
navegação no rio S. Krancisco, desobstruindo
ns passagens dlfflcels c orgnnisnndò uma
empresa dc navegação dc transporto barato
c rápido da produi-ção dessa fcililissima
zona.

l-cito islo, construirei estradas dc rodagens
ligando Iodas ns regiões proiliictoras no rio.
dc modo n dar fácil escoamento á producçãoagrícola o industrial pala n bacia, valorivin-
do, assim, Ioda n imncmsavarca, até agora
quasi linproductlva.

lazendo navegar, inlcnsamonlc, o rio São
Francisco c seus affhientes (pie dcsagucin no
listado, proseguindo na eonstrucção c appa-rclhainento da listrada dc Ferro Paracalú.lançando estradas dc rodagem cm Iodas as(lirceções c partindo dc diversos pontos, ofornecendo aos niunirlpios eniprestlnids a ju-rns módicos com ó fim dc secundar a ncçãodo governo do listado, creio executar o pro-granima que valórlsnra o norte, dentro dc
pouco tempo, nppnrelliahdo-o a entrar comseu contingente econômico para o listado, «Iemodo que no calculo dn producção o algo-(Ino figurará quadruplicado, não faltando a
producção dc cerCacs nem o desenvolvimentoda industria pastoril."
—'  ¦**¦

Estacionaria a situação da
zona oceidenta! de Marrocos

—*— « mm m mm ¦ .- ¦¦

©S IlEBELbJBS ÕÜÉ CERCARAM
KALAA REPELLIDOS

MADIill), 1G (Itadio-IIavas) — l.*oi dis-tribuido o seguinte "comiuunicado officiai"
proccdenle dc Marrocos :"A situação na zona oceidenta) continua
estacionaria. Os rebeldes que cercavam a
posição dc Kalaa foram victoriosamente rc-
pollidos."

MADKID, 1G (Radio-Havas) - I.adio-
granima procedente dc Marrocos in forma
oue chegou n I.ai-chc o general còmninn-
dantc-chcfc das forças reaes em operações
contra os rebeldes.

li general vae iiispccclonar as tropas da-rjli-.lla zona.
MADJIII), 10 (llavas) — As autoridades

dc Ceuta, cm Marrocos, proliiliirain Icrnii-
mmleincn.c á população a discussão das
ordens dadas e a dilfusáo dc boatos sobre
moviiiicutos de tropas. Os infracto.es so-
rão .julgados cm tribunal mililar.

0 curso de engenharia do
Mackenzie College

0 C. S. E. despertou tardo contra
a equiparação...

I.m referenclii no olllclo do presidenta (lot.iin-c-ilio huperlor do lin.Ino, commuulcnii»do (pie aquella coi-poiuç.io .ippiov.ir.i, porunnnlmldndc, o parecer dn cominissÃn, pro»pondo «pio ..•; não cniieedessc a cqilIpnrnçAodo rtino ilu engenharia do Muckeiulc t.olli-.
se, d" s. Pmilo, A vlsiu das InformacOcs doInspector, declarou a Sr. minislro du .1 o<-11-
ç.i que o alludido curso já vsli C(|iilp,ii'ailanus congêneres officiacs, em virtude do ar»tjffo I. do decreto legislativo l.ll.V.) A, da1.111.1. ç llldcpundeilteiiioilto da fiscalisação
preliminar dc qne truta a lei do ensino.

Uhsei-vou, eulielanto, o Sr. minislro quo afhc.iüs.içáo estabelecida pelo decreto legisla»ivo ilestlnn-sc a exigir o cumprimento das
leis do ensino c a examinar s«- ali são lec-clonailns toii.is ns dlsciplliins dos cursos or-
ficlnes «¦ verificado o caso dc nilo satisfazer
o instituto as exigências da fiscalisação, ca-
hera no Conselho propor soja cassada a
equiparação. -ivr ¦
0 director dos Serviços de Emi-
gração da Polônia em visita ao

interior de S. Paulo"S;. PAULO. Ili (A.A., _. O conde ...ta-
nlslflo (irawonshy, director dos Serviços «lc
i-inigraçáo da Polônia, c o Sr. George War-«Hinlo-sl... secretario «Ia l.egncfio dn Po-lonln, no ltio «ic Janeiro, acompanhados do
Ur, Plínio Piza. auxiliar do gabinete do
secretario da Agrlcullui.i, visitaram liontem
o Instituto dc Illltalllnm e o Patronato Agri-
cola, e hoje seguiram pára O interior do
listado, cm visila ao Instilulo Agronômico
de Campinas, .i 1'nzcnda de Nova odessa e
a outros estabelecimentos agrícolas do Ara-
raqiiara e S. Carlos, inclusive a fazenda do
Dr. 1'irmiano Pinlo.

jardim mmm
Adiamento dos exames de

preparatórios em S. Paulo
O Sr. ministro da .lustlça resolveu adlir

pm- um uu/ os uxnmcs ilu pri-parntorlos no
listado de São Puniu. ,

-¦ mmm
Substituirão de um fiscal de

bancos cm Santa Oa-
Uiarina

O Sr. ministro da Fazenda, «le accôrdo
com o que expoz o Sr. inspector geral dns
banco;;, aulorisòu n substituição interina «Io
fiscal de bancos cm Santa Cathariná, Oscar
Itosas, pelo cidadão Oscar de Oliveira Ha-
mos, durante o período dos trabalhos do
Congresso Representativo do inesmo listado,
no corrente anno, no qual aquelle fiscal tem
asseuto.

•mmm

Ingeriu sublimado e foi
salvo pela Assistência
Afili.-lo. o giiardit correu peln e.lpnui

nvenldn «los llamlãli, uo '.Inrdlin Iluluulco,
lllll Ilido pelos grilos que lhe eticgiivillll nus
ouvidos, Algllluiis pessoas lii.nn pop ali pas.sar, ilu IrtOlio que seu espirito, foi u..aliado,
de suliito, por na» poucas lnlei'1'iignç-cs queu amedrontavam. Assim, o giinnlu, o ile
nnine Josú Vieira, approxlmniido-.su de um
Iiiiiii-o, nelle viu, a cstntTcr-Bo cm dôrcs
criiclunli-s, um Joven ile Icnio, branco o de
Mipntns do verniz preto. Allniillo, sob u
hnpressiio quo o cmpolgavn, o guarda fez-
lhe as pcrgiiulns n que u impeliram o siistó
e o pavor de que eslava possuído, () rapaz,
sem pronunciar pnlavro, arqiiejnndn sempre,
eonlorcln-sc mais c mal», o guarda, enliío,
sem nutro recursos, resolveu correr ã |n»r»llll-ln do parque e dahi lelcplliinnr |>.ira o
Poslo Central de Assistência, pedindo, com
urgência, uma ambulância, Kiti poucos ml-
nulos lii chegava n cario soecorro que, sem
demora, transportou para o Posto Central
o desafortunado moço.

No local, a policia do 21* districto hppro-
ncnileu um lulio de pastilhas de sublimado,
o ipie o levou n crer que o infeliz moço lc-
nha tentado, iiigcrlndo-ns, contra a própriaexistência.

Depois dc medicado, o jovcn, declarou
cliamar-sc Arlindo Vieira Campos, ter 21

«mios e residir ú rn.. Uruguay 15,1. Hcco-
llicu-se Arlindo ii rasa cm que mora, nhi
ficando cm tratamento.

Nada se sabe ainda sohre as causas quelhe determinaram a desesperada resolução.

nmtmm tmmmm

C0MMÜN IÇADOS
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1 Sedas,

0 Reich não discutirá, porem-
quanto, a questão da res-

ponsabilidade da guerra
lll-.P.I.IM, Ifi i llavas) — o órgão ccnlristn"Gcrmonin", ipie traduz a orientação polill»ca do clinncellcr Marx, diz (|ue a questão da

culpabilidade da guerra não será levantada
presentemente.

VAE REUNIR-SE, EM SAN SEBAS-*
TíAN, O CONGRESSO DA VE-

DERAÇAO NACIONAL DO
TRABALHO

SAN Sl.lUSTl._N'; Ili (Hiivns. — Afim dej
assistir no congresso da Federação Nacional |do Trabalho, que aqui sc rcalisa, chegou o
deputado socialista francez Albert Tímidas.

mmm

MAIS DE DUZENTOS CONTOS
DE ESPORUTLAS

A romaria a Congonhas terminou
sem incidente nem accidente

.. Nnrrr. ÍMini1s). l,j (Serviço especial da
in,.';, , v *~ Terminou, sem accidente nem"idciile, a romaria a Congonhas do Cam-i i loin innn concorrência maior do que a
,.","'••••• «s outras até bojei realisadas. O
|i>"-',íll'io ilo liom Jesus recebeu, de peque-_;s espnrlnlns, mais dc diizentos conlos de
I ,';..."'"'" ns cerimônias religiosas c as''••''l.iilis alcançado uiii brilhantismo ex-;cl»>inn^iÉ

-_».li___-
MAISUMAOBRA.DE ARTE

PARA S. PAULO
A "fonte monumental" da Sra.

Ni-O-ina de Assis
'*¦¦ PAULO, 1ii t.\.;\.) .... S. ['aulo vao ter."Mircve mais mn iínportniiié trabalho Ac

|.n'c a ornamcnlar a capital. Ao que pa-
r\i '¦ '"lli; Monumental, rin autoria dc
if. íjlÇolma \'.'iz dc Assis, adquirida pela'Wieiinilidarle, v-.u: sei? erigida na prafa*" "'-.'iliani.nil.i nii Avenida S. João.

Ainda ha quem abandone
emprego, neste tempo!

Foi exonerado hoje, por acto do Sr. pre-feito, em visla de ter abandonado o em-
pre(,'n, a professora adjunta de 3* classe
Zaj-da May enes.

_*-_¦
EXONERAÇÃO NA SAVDE

PUBLICA
Pelo Sr. minislro da Justiça foi exone-

rado, a pedido, o Dr .Antônio' Pinto de Al-
meida Filho do cargo que interinamente
exercia de sub-inspeetor sanitário mari-
limo'.

0 Gambio esteve em alta
5 7íl6a5 1!2

->-___-_--
Duas professoras.licenciadas

. '..Sr. prefeito', por acto de hoje. resolveu

.'"-"'«Ut dous uic;.cs dc licença ãs professo-

.?. ««juntas Margarida Tlangcl Maia e lia-* --"-.-.c. de Assumpsão.. |

Eiícòntrímos o mercado de cambio, boj'e,
em boas condições dc firmeza, com os ban-
eos operando cm melhoria mais accentuada.
Rareavam os tomadores do bancário, ao pas-
so que eram abundantes as letras partícula-res òffcrecidas.

O Banco do Brasil declarou sacar a 6 7|16
e 5 1S|82 d., e os outros a 5 7118 e 5 29|64 d,,
cotando-sc o particular a 5 I7J32 d.

Em seguida, todos os bancos passaram a
sacar a 5 lã|32 d., melhorando o bancário
logo após a 5 1|2 d., com dinheiro a 5 9J1G
dinheiro, para o particular. Nessas condições
foi que deixámos o mercado bem collocado
e firme.

Os soberanos cotavam-se a 535 o as libras-
papel de 453 a *15?500.

O doliar cotou-se á vista de .$930 a 10$
c a praso de 9*000 a 96970.

Saques por eabogranima.
A* vista — Londres 5 11 [32 a 5 13132; Pa-

ris .«5..1 a $5*10; Itnlla $436 a 5442; Nova
York 9$980 a 10S0..0; Hespanha 1?334 a
1S3..0; Suissa 1..81Í5 a 1$898; Bélgica 3500;
Hollanda 3¥880; Buenos Aires, papel, 3$560
a 39570; Montevidéo 89400; Japão 49120;
mnreo-renda 29420.

Foram a.fixadns officialmente as seguintes
taxas:

A 90 d|v — Londres !> 7|10 a 5 112; Paris
9525 .*> 8532; Nova York I.S900 a 99970.

A' vista — Londres 5 ;J|8 a 5 7|1B; Paris
1.528 ..Í85..5; Italia 9434 a 3445; Portugal
8810 a 9820; Nova YorI; 93930 a 1030(10'; lies-
pãnliii 13320 a 13340'; Suissa 13870 a 13900;
llúonos Aires, pnpcr, 3352,") a 33G00; ouro,
fHO.10 a 831011; Montevidéo 83350 a 83520;
Japão 43100 a 43151: Suécia 231180 a 23081;
Noruega 13380 a 13893; Hollanda 33810 a
H-S875; Dinamarca 13700; Canadá 93980;
Chile 1325(1 (peso ouro); Syrla 9520: Belgi-
ca 919,'j a 3500; Rumaiiia 305S a 30112; Slo-
variuia 3805: Allcmanha 79 por trilhão de
marcos; 28..90 a 23400 por marco da renda;
Áustria 3IIS n 3100 por mil coroas; cala
...33 por franco; soberanos 533; lilira-pápél
453 a 453500.

Dlii-ahlç o dia o mercado revelou-se irre-
guiar. C-inndo-so o h.incario a 5 15:32,
5 81 lii e 5 12 d; esla ulliina taxa regu-
landi) liara o mercado chi alguns bancos.

Fechou assim o cambio iiiii tanto inde-
ciso. enm dinheiro dc 5 17'..'_i a 5 1)2 d para
o particular. As libras.-papel colaram-se,
por ultimo, a 1C5 c os soberanos a 0.Ç2ÜÜ. '

A CARESTIA E A COMMISSÃO
DE INQUÉRITO DA A. C.

Como se vae manifestar o Dr. José
Agostinho dos Reis

O Dr. José Agostinho dos Reis deve, ania-
iiliS. na sessão semanal da Associação Com-
mcrcial, externar em discurso, ou conferen-
cia, o modo do ver e apreciar o problemí,da earestia da vida, bem como offerecer as
suggestões que melhor se lhe affigu.am.Essa
faculdade de exposição elle a solicitou da
eommissão de inquérito, por isso que, con-
stlltado por esta, declarara que preferia ta-
pôr suas idéas oralmente, no que concor-
dou, com muito gosto, a referida comniissão.
que. como se sabe, é composta dos Srs. co-
ronel Leite Hibeiro, João Augusto Alves e
.1. de Souza. •

i mem i

0 incidente havido na C. de C.
Intellectual da Liga das

Nações
' ¦ ? m mm 

PARIS, AO OUE PARECE. SERA'
A SEDE DO INSTITUTO

PARIS, IH (Havas) — Os jornaes com-
mentam um incidente oceorrido em 'Genebra
ria* ultima sessão da eommissão dc coopera-
ção intellectual da Liga das Nações e que foi
provocado petos receios do delegado inglez
Murray acerca do desenvolvimento da mani-
lesta influencia «la França sobre o instituto
eni projecto c cujo director será provável-
mente nm francez. A proposta f.anceza so-
bre o assumpto Òffórecê a cidade de Paris
para sédc do instituto, c foi magnificameute
acolhida peln eommissão. O representante
hollandez Alie e o allemão Ausc não hesita-
ram em louvar o nobre gesto da França, ten-
do o delegado brasileiro Aloysio de Caslro
e o argentino Dugones proposto que o offe-
recimento da França fosse acceito por accla-
inação.

O "Journal" diz a propósito que ha ,14
cinco annos que a Inglaterra procura por
todas as fôrmas impedir que a influencia
franceza' se manifeste ein qualquer campo.

Em resumo, toda a imprensa desta capi-
tal se mostra convencida de que a proposta
franceza será, em breve, approvada.

Mais 5.470 contos de réis
para a E. F. Noroeste do

Brasil
Pela Directoria da Despesa Publica foram

(listi-ibuidos á tliesouraria da Estrada dei
Ferro Noroeste do llrasil dous créditos rio
total do 5.470:(>0!.30ll0. para despesas dc ma-
Icrlal do 2o c ,';•• trimestres do corrente anno.

Para gratificações aos fun-
ccionarios incumbidos dos

serviços de enecmrnen-
das postacs

A Directoria dn Despcza Publica concedeuos créditos dc 4:7t)ãÇ280 e 3:174f025 á Dc-legacia Fiscal cm S. l.mlo, respectivamente
para pngnmcnlo do gratificações dc 50 C. a(iue fizeram jus, cm junho c julho últimos,os nmecionarios em exercicio no armazémde cncoinmcndas postacs em S. Paulo.

edas« ¦* sedas!!!
,j De todas as qualidades,

dc todas as cores c para
todos os preços...

no
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Designações dc fnncciona-
rios para a Caixa Eco-

í-omicá no Ceará
O Sr. ministro dn Fazenda approvou o»

actos do delegado fiscal no Ceará, «lesignan-
do os cãeriplurririos Adhcrbal Pamploiin e
hacjiarcl Francisco Irincu de Araújo Filho,
para exercerem os logares de officacs da
Caixa Econômica anncxa á respectiva dele-
gacia fiscal.

¦ —»i i

Para despesas com o pessoal
e material do serviço tele-

graphico nos Estados
A Directoria da Despesa Publica distribuiu

ás delegacias fiscaes nos Estados abaixo
mencionados os seguintes créditos, para des-
pesas do pessoal e material da verba 3" —
Tclegraphos —. no corrente anno: Pará
4«:854-.. Maranhão 50:282?, Piauhy 3li:124?,
Ceará 38:001.$, Hio Grande do Nor'" |
31:630$, Parahyba 22:149$, Pernambuco..*;..
63:986$, Alagoas 15:156$. Sergipe 29:524?, I
Bahia 74:122$, Espirito Santo 39:024$, São
Paulo .11.500$; Paraná 33::)4..$, Santa Cathn-
rina 36:250$, Hio Grande do Sul 74:976$. Mi-1
nas Geraes 71:883$, Goyaz 26:234$ c Matto'
Grosso 41:818$Ü0I). |

Trinta e cinco poços de petro-'
leo, de Baku, destruídos por !

um incêndio
LONDRES, 16 (llavas) — O "Daily Ex-!

prçss*.' publica um telegramma procedente,de Moscou cm que se annuneia que violento
incêndio irrompeu na região de ifáltu', tendo Isido destruídos pelo sinistro trinta c cinco
poços «le petróleo. I

repc marrocaln, gabardine, sedas.

§õese¦j das nossas officlnns e importados da
Europa,

jj Vejam, sempre, anles de comprar, âs
nossas exposições.

â FONSECA
| Sempre os menores preços
Sfj 7, Gonç. Dias e üruguayana, 10

• •'S-.-aíj;x__KF____-_z*'  

A Câmara de S. João Evangelista
votou moções de apoio

e de pezar
S. JOÃO EVANGELISTA (Minas), IR

(Serviço especial da A NOITE) --* A Ca-mara Municipal, reunida, sob a presidênciado coronel Astrogildò Amaral, votou, porproposta do capilão Francisco Coelho «lc
Moura, as seguintes moções: de apoio ao go-verno «lo Dr. Olegario Maciel; de. applausos
a indicação do Dr. Fernando de Mello Vinn-na para futuro presidente de Minas: de apoioa acçaò do representante do município;deputado Nelson de Sentia; e dc prol.indo
pezar pelo dcsiipparccinícnto do Dr. itanl I
Soares «le Moura.

A WTRODUCÇAO DA NOVA CON-
VENÇÃÓ DE TANGER j

LONDRES, fO (llavas) — Segundo o "Ti-
mes", a introducção dn nova convenção dc |Tanger foi lixada para o dia Io de novembro
próximo.

Atropelou, matou e foi impfo-
nunciado

Guiando um auto polo largo de S Fran-cisco Xavier, o "chauffeur" Octavio Hibeirode Miranda, cm 12 de dezembro de 192'-,
atropelou uma senhora nue veiu a falleccr
em conseqüência das lesões recebidas.

0; aceusado foi processado pelo .luizo da
5" Vara Criminal, que o improiiiinciou; pordespacho dc hoje, julgando não provado o
libcllo.

-mmm
Quando Médicos
estão em aecordo

Um facto que causa grande sa.-
tisfacção é que, na profusão e confu-
são de medicamentos, a profissão
medica está em aecordo em usar a
recommendar a Emulsão de Scott

sempre que seja necessário
fortalecer o organismo hu-

fíji/jf mano. As palavras "tônico e
U l[ reconstituinte" applicam-se

. -_C}-*-r** cabal e plenamente a afamada

EMULSÃO DE SCOTT

O ALGODÃO
O mercado dc algodão funcçionou hoje

muito frouxo, com os preços cm declinio
bastante sensível.

Cotai-ani-sc os sertões do 695 « 7!)5, as
primeiras sortes dc 676 a 75$, os medianos
de GãS a 72$, e os paulistas dc 61$ a 6GS por
10 kilos.

Entraram 58 fardos e sairam 680, ficando
em deposito 5.973 ditos.

Uma sessão rápida no Senado
Com a presença de 26 senadores, houve,

hoje, sessão nessa Casa do Congresso. No
expediente, além do offieio do Ministério
das Relações Exteriores, «pie damos em ou-
tro logar, foram lidos officios, remettendo
autographos de resoluções já sanecionadas.

E não havendo numero para se votar,
foi levantada a sessão.

¦ « mem ,

A admissão da Allemanha na
Liga das Nações

DECLARAÇÕES DE LORD PAR-
MOOR A' AGENCIA SOCLVLISTA
BERLIM, lü (Havas) — Lord Parmoor, re-

presentante da flrã-Brctunha junto ã Liga
das Nações, concedeu em Genebra importai.»
te entrevista ao correspondente da Agencia
Socialista, a qual acaba dc t.ransmlttir. para
esta capital as declarações do delegado bri-
lannico.

Lord Parmoor diz que não coniprehendç a
asserçãô officiai allemã de que a discussão
da admissão da Allemanha á Liga das Nii-
ções tinha sbffridò obslrúcçfiò na Conferen-
cia dc Londres c accrcscenla qne. muito ao
contrario, todas as facilidades foram então
òffcrecidas para o mais amplo debate tio
caso. ¦

Cotou-se o typo 7 á 50$000
O mercado de café funcçionou hoje, cm

condições sustentadas, sendo, no fundo, dc
baixa as suas .tendências.

A procura verificada era pequena, tendo
sido de 10 a 28 pontos de baixa as alter-
nativas do fechamento anterior da bolsa
americana.

Registaram-se rcgulares entradas e ani-
mados cinharques, tendo os vendedores
declarado ainda como base do typo 7 o li-
mite anterior dc 508 por arroba. As ven-
das effcctuadns na abertura foram relativa-
mente desenvolvidas, por isso que foram¦fechadas 6.665 suecas.

O mercado ficou sem firmeza.
As ultimas entradas foram dc 19.905 sae-

cas, sendo 16.519 pela Leopoldina e 3.388
pela Central.

Os embarques foram de 20.61)1 saccas,
sendo *1.,.l)7 para os Estados Unidos, 5.832
para a Europa. 1.400 para o Pacifico,
7.10(1 para o Cabo, 1.2.51 pára o Rio da
IVatn c 821 por cabotagem;

Havia cm "stock", boje, 248.142 saccas.O movimento a termo, na Bolsa:
foi pequeno e constou dc 111.000 saccas de
vendas, a praso, na abertura.

Colou-se para selembro, uos compradores,
a 49§300, para outubro a 19Í100, para no-
vcmhro a *1!I$._..0, para dezembro íi 495-250,
liara janeiro a -195350 c para fevereiro a•tllifSOO;

O mercado de café regulou durante o'dia
com uin movimento pequeno dc procura c,
portanto, sem maiores vendas realisadir*.
Com effeito, •foram vendidas apenas 3.17.)
saccas, ã tarde, no lolal de 9.838 ditas, ,fêcluiudb o merendo sem firmeza.

INCENDIOU-SE, EM BARCELONA,
O VELEIRO "FRÍVNCISCA

PASCÜAL"
BARCELONA, Ili (Havns. — O veleiro"1'rancisca Pascual", carregado Ac gazolinn,

incendiou-se neste porto, propagando o fogo
a oulro veleiro, que sc achava 

'pro.simo. 
Km

conseqüência do desastre, morreram quatro
pessoas c ficaram feridas duas.

OS VALES-OURO
O Banco «lo Brasil forneceu os viil-S-ónro

hoje pnra a Alfândega A razão dc 5$461 pa-
pel por 1$ ouro.

Esse banco cotou o doliar i razão dc
10$ i vista e de. 9$970 a praso.

¦ _____ 

_____*

CONFORTO POR lii-NTKO
^.*T^*SS5í-_S.

CARIOCA 8-34-40
ÜRUGUAYANA 84

MAL. FLORIANO 132-13*1 m
CORTINAS FINAS

Stores, etc, de Ste. Gall ,(Suissa)(|
lindos e variados desenhos por

preços excepcionaes.

__ 65. Boa <U Cariara. 67 _->__•

TáPEÍíS- CORTIÜáS-STORES

O rEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

2 6o, 5; mínima, 17°, 9

BoletimdaDirectoriadelVleteoroiogia
Previsões para o período,de 6 horas

da tarde de hoje até 6 horas
da tarde de amanhã :

Districto Federal e Nictheroy — Tempo in-
stavel, ..agravando-se com chuvas ao correr
do dia.

Temperatura — Ivslavcl * noite; em dccli-
nio_ de dia com máxima entre 23"0 e 2.."0.

Ventos — Rondarão para o quadráiilò sul
com rajadas frescas.

listado do Rio — Tempo: lilloral c serra,
entre instável e ameaçador eom chuvas; lês-
tc, centro e oeste, instável com chuvas.

Temperatura — Estável á noite; cm dccli-
nio de dia. W"".—:

Estados do Sul — Tempo, perturbado com Dü*. A. MoSCOSO ('''"'Cil medica. Appa-
chuvas cm todos os Estudos, apresentando, ,, rolho digestivo. Con-
hp emtanlo, melhoras no inlcrior dos Esta
dos do Paraná, Sanla Calliarina c Rio Grau
dc. Temperatura cm declinio.

Ventos — Iim geral dc sul a oeste.
Nota —- As previsões estão sujeitas á rc

cÜficiição com o serviço da noile. .
V—mvâty 5E__— •«! •¦

Apesar de tudo ainda í a nossa casa quevende mais liarutò. O maior sortimento, os
mais variados ínidròes.

9 — LARGO DA CARIOCA — 9
Souza Haptisla & C,

A INDEPENDÊNCIA
M,ohiliiir|o iiarri uma casa, com 36 peças,»;li.)l)? — Hua do Tliçiilri. n. 1. Tel. 476 C.

fsullas de .1 em deanle. Hua Asseiiibléa, 121.

Loteria tia Capital Fèilcra.
67640
24932
ÍÍ80-WI
33282
ÒÜ320 ,t, A. Uí J.

20:00nS000
•i '.ooosoon
2:000.?000

1 iQODSIIÕ.O
1":00Õ§U0Ü

Dr. A. F. da Costa Juniw;|ggu.
mores, Radiunitlici-apia, 11. Chile, 17 (4 ás 6).

v-
Tu-

Coitímunicação
Ciínipre-Hop «'õniniuaicar aos nos»

sós iltálinctos amigos c clientes «jue
acnItaTÍiós*<lc rt-ceber dc Paris unin
completa collecção dc gravatas d"f,-_
uitimós padrões;Â> "?KWCmL¦, — RnaC. Di«s. ^

#a...

:J, vi-.vrV •
^&£É£xJ&i-.t:'. /¦¦*

'" ,4'/,J



A XOITK -. Torça-felia, 10 o> «Hoinbro flc 11>21
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Üeoiinda Pacheco Pimenlel

fe

Nolíon Vnas INmontel. Vvon»
nt> l'iiiiniti'1 Corlc*. Álvaro

__ Cnrlcu. Mnrin .Muniuiiilii l*nolie
ro. Joíó I.ui/, Puclirro »• fuinllin* Kilu»
•nl.. I.ui/, 1'tiflifco fl íiiinlliu. Álvaro
I.ui/ l*."u'l»*»*o o ítniilliii. VhkiimIo I.ui»
PÃrliorò •< ínuiiliii. uiiijor l.i'u»*»lo ilr
Ainln.ili* o liiiiiiliii i. 11 tuiiuilo -\iiin-
rtiCH 1'liui'iili'l 4* 1'iiiniliii coiivliliun
Hi'ii" purenlvA •• <nuipir> pura * * .*» i* i - -
lii.iu ii iiiímii ili* 7" tlia «|im* niuitilniu
r«*/ui* .(inn lii.lcirii. 17 dn rniTrnltt- i\*
10 hiiiii- il» iii-tnltii- nn iilnir-múr da
«riti'0'ju il<* S. IrniiiImu «Ii* 1'imiIu, prio
«•iinio i'cnniinn <li* mui infir. *o«rn, fi»
Um, Iniiíi, ciiiiIimin «• iivo l'I.Ol.l.M>\
PACHECO PIMENTUÍi. Por «ma «cio
«I.' rrliitiilu mi* ronffUMiiii «IckiIc jn der»
li:Ulli*Mt<* IIUI .lil'1'iil'i**.

Beatriz Carvalho de Souza
Oliveira

_p O varo tiiiímiiiái'*! Oliveira e -,n\%
•y* fllhitx, niirailrcenilii,' ueimlblllsatlns, a

IJ tuil..*i íis ninigns «• parenlcK nue oi
* * il,' «l.l|l,lllll.HMIII |l ll «M-C.l.llíll ibl fl.llCCl*

in.".ii.i c eiilerniile mui quorliln esposa i* m.*.e
lli*\TIII,' CAIIVA1.IIO DK SOUZA OUVKI-
HA, os convidam n imlsllr a mlnja «pie
pnr sua alma sera' celebrada qnl.tla.fclra
prnxliiin, 1.1 do cm rente, sétimo diu dc vn
rallccimcntn, :¦¦. fl l'2 horas, na egreja da
C<'!«ccl(*áu p li.,a Mnrle (rua do llusario cs-
«juín.i de Ourives).

Antônio Rodrigues de Moraes
Jardim

(PIEI, DA TIIESOUIIAIHA DA li. P. <:.
DO 11IIASII.)

Sua espnsn. rllhos e demais parril-«#!- > s. ^.'i.liis i,:. pnssiiiis que se dignaram
J l • impaiihar ns restos mortaes de AN*

uinio iioDiiir.ri*:;', de MORAES
JARDIM, (le iinvn ns ennvidain para assis-
t!r í missa dn 7" .li,., que será celebrada
n.ni...l.r.. quarta-feira, 17 dn corrente, na
ci-reiii «ln S. 1'ranclsrn dc 1'aula (aliar dc
N. S. .!,. Conceição), ús !» horas, <• |.or esle
i.i-tn .le religião c coridado so confessam
ngindeeldi >.

V/anda Gaudie Ley
C't"« Carlos (l.iu.lie l.oy, aua mulher, fi-

J iliiii. genro, ...iras. netos, irmãs, cunha-
rins .- sobrinhos, muilo pciilinrnilns,

Agradecem a todos aquellcs que ncott.pa-
iiharaiu á sua ultima morada os restos
morlars de sim querida filha. irmã. cunha-
dn. lin. sobrinha e prima WANDA OA.UDIK
LEY e participam (|iiç, pnr sun alma, mnii-
di.iii rer.nr unia missa. ..manhã, quarla-fci-
ia. IT do eorrenle, ás 8 !!'_ horas, no altar-
mor di. egreja de S. Prnnclsco dc Paul...
1-or es:>* acto de religião <• raridade, desde
Jã antecipaut seus ugradeclmcntos.

á' Praça
A Soeíriladl llancarb du Minho (Draga S

Comp,, I.Ilia I.i r.m. «.Me prml-mlN, » rua .)<
s, 1'f.lr.i ii. '.K, n calfllielcccMiii no iir.*ill«i l*ii,i «Ia uu.tjii.U ii. 117. .-«iiniiii iU rua di<
Wi.iii.Icí.i «.«ii ,..i'.i|.i,i|,« pcln ll.ui. ¦• l-fin
•es e H ii.in... «¦ -nni.iiiiIp.i t«*« ii<»>umlil«i i
ilICCCüilo, l.l' 'a |il.n,.l. lU St'«\.'in II .llillli.l

tln íírin.i .lu»* Silvn X r-uni*., «nu*, ilendu «
num ile 1001 exercia, iicitii ciiladi*. «*« fim*
iç.ies .lt* corrfi|ionilcnlfii do lianco dn Mlnlin
ilu llin-i.i, Purtuxul, A nova íuclcdiiile í n«u>'
imito du:

lliuicn «|.« Minho,
,1 nn' Silvn í: Õtipip.,
Dr, Alcxnmlro I.ui/ de Cãitro Ferreira Ura>

?«l «!
¦lojo Snnln-.:

üciiiIii o* iIouh ultimei «eu* gcmilr»: pro*
rurandò niilm desenvolver a«. operações limi*
variai, nem m'« nesta praça eonin nn» prlucl*
paei i|., lirasil, ei... rorrcipontlcncln com nt-
ilo Portugal, para 

'o 
quc espera cniiliuuar a

merecer a confiança e prrfrrcnria da »u» ii
intiiiu ellcnlelii.

Ilu. «K* líanciro, 13 dr -.rlcmlirp de I'.*'-'i• Siirlritarlc llsncarla da Minho «"draga .*.
Comp, I.ida.i

Regulamento de Con-
strucções

'D»U 
pubtlead» o mivo Iteculamentn de

('«nialriirvAi-a, i> Rii uma ninisiia fnl notada
no eirrllont* trabalho da eomralsaio. Incuni-
Ilida da aua «lahoracjio! A aâo nbrlealorir-
dade doa ronalructorea mandarem raspar, ca*
lafelar o encerar oa ••inslhn*. de» novnt pre-
di*.». peln Antenor Cnrrra. da Av. I-Mans. M.
Tel. Norl* SSW. Ml

Dr. José Antônio Lutterbach

fMonnfrnl. 

I.iittcrhach & <"., prn
í dnmcnlc pcnhoradns, liypollícrai

;.u;. eterna gratidão a quantos ni
panuaram

_oc!n o nmign
ti-::u.:.u:ii, o de
tir .. niisua <".r ',

prnfun-
am a
ncom-

enterro do .«eu saudoso
Dl*. .!OSi> ANTÔNIO l.irr-

i-.iivo convidam para assis-
ilia, que, cm suffrafiio de

sua alma, mandam celebrar amanhã, quar-
la-i'eira, 17 do corrente, As !1 ]|'_ horas, no
altar-mór da matriz da Candelária.

Verdadeira
Liquidação

de roupas brancas para
senhoras, homens e cre
ancas e saldos de artigos
de outras secções.

Grande variedade de
TERNOS E CHAPÉOS
para meninos, v

Exposição no 1" andar

Casa Sucena
Avenida Rio Branco 76 a 86

OH

A reclame espalhafatosa éf ás vezes, suspeita.
O que ha de utll no armunoio ó saber onde so pó-

de comprar com vantagem.
Experimontem a

Terceira Casa kmm |
cuja venda de propaganda está desafiando a mais
destomida concorrência.

CALÇADOS - CAMISAS
PYJAMAS - 6RAVATAS, etc, etc.
Sapatos om •rhnimo prelo ou riiocelate. 2ó$o00
AlocrrataM 4 AZAMOlí" ilo 17 a 20 - *l$500, 27 a

32 - 5$500 o dc M a 10 - 7.$500

41-RUA DA CARIOCA-41

i' Jmltbimml

WsmmmK

!i.p3ffe^atK0liai/*p;p.n[:;}

mk mm
tiSlÍfi OÜ¥SDOR 55

immúmmmmmmM »«m imiin—¦ ¦¦¦-!-—--¦--——*¦—'*-'*temn*ms*jm»imm)*m*\*>*m ««¦ « _,
.*> «a^ii«.»-. «ai» ii •o» i'4i«-•<•••>" «i» i««R»«.esiiíi':«¦»«.«_» *.-an* .«

^CJ' m BiÂMí
HH_Bq

8^C
e

A*<

W
KAC^V 

~^m~  
-

^íTbiSrae recebei
os aufomoueis guick

Dr. José de Soaza Pinto
íl" ANNIVKHSARIO)

I)r. Henrique dc Souza Pinto o se-
4**m id.üra. Cândido .losé Vicgãs, senhora

j e «Min**, inundam celebrar amanhã,
¦' !7 dò corrente, ár, fl \',2 horas, na c^rc-

ja de S. Joaquim, unia missa pelo primeiro
annivcrsuriu dó fnllccimcnlo du seu ii.es-
cjúecivcl irmão, cunhado c tio. A Iodos que
con.pareceram n este i.clo de religião se
confessam eternamente a;-;radccidos.

José da Cruz Senna;
TEiicÉiiio annivi;rsahio

*f Dolores Senua di Gonuaro, sua mãe
t*W c oi; enteados do finado .lOSí: DA' OllUZ SIÍNNA mandam celebrar ama-

nhã, quarta-feira. 17 do corrente, uma
missa, ás 10 horas, na egreja da Vcneravcl
Ordem Terceira do .".armo. Antecipam seus
i;.;r!i(l('c:menlo*i aus que coinparcccrcin a
este piedoso aclo de religião.

Agenor da Costa Araújo
<» Viuva, filhos e sobrinhos, agradecem

tÁ*i a todos quc acompanharam os restos
1 mort lica de seu qneridi) esposo, t>ae e

,* lio AfiliN.On DA COSTA AllAlMO ç
convidam para assistir a missa de 'i** dia
(jue será íizada amanhã, 17 do corrente, no
altar-mór «!:. egreja ilu Divino Salvador
j-jedade, ás íl horas.

Viuva Pura Arguelles de Souza
Fernando Argiiellcs Miranda e se*

nhora, Iílcna Arguelles Miranda par-
tlrtwün aos párenlcs e amigos o fal-
lecimcnto de sua irmã e cunhada

PÜllÂ o us convidam para o enlerró, nue
giiirá amanhã, ás il horas, ilo llnspicio Na-
cloiial para o cenillerio de S. .In.*.i> Haplisla.

'A£*J**^mm*mimmm
\ I f"i^_r^^H_r_rj_r_f MTnVitílátm £U__

0r. Silvino Mattos,
.arcado especialista e.m
enfaduras duplas c

iiarciacs para a boa mas-
ligação c bclleza da hoc-
ca. Preços módicos. 7 Sc-
tembro." _"!1. T. 1355. C.
Das 7 ás fi.

Armando José Ferreira
Octavio

NENIS
Alfredo de Caivalho e fa*m UCiaylO Alircun (ie i.íi.víiiihi e m;

i\lAt milin convidam as pessoas amiga', pa-
1 ra assistir uma missa, amanhã, 17 do

••" eorrenle, por alma de ARMANDO .10SÈ
VKHHISlFiA, ás o lioras. na matriz de Santa
Anna 

.eutista — Octavio Euricio Álvaro —
Carioca 50- 1"* Phone C. 3392.D

SIM ! "DW" CURA ?SaSf-4r2:
patos do cão. Vidro, 4?. Una Vasco da Ga-
•ma, 12, Drogarias c easas dc sementes.

DESPEDIDA
Maurício Fineíierg. dii firma M. Fiiicherg «S

frmão, não lendo podido despédír-sc pessoal-
mente de todns os seus amigos e freguezes,
como era o seu desejo, o faz por este meio.
offereceiidi. ns seus preslimos em Paris, 59
ruc Sainl I.a/are. Hordo Massilia, 15 de Sc-
tembro de lfl'„t.

VENERAVEL ORDEM TERCEI-
RA DE SÃO FRANCISCO

DA PENITENCIA
A Administração «lesta Venerarei

Ordem faz eelebrar, quarta-feira, 17
do corrente, em a sua egreja, sum-
ptuosa festa eommemorativa do seti-
mo centenário da Impressão das Cha-
gas no (Àirpo do Seraphico São Fran-

I cisco de Assis.
A festividade que será revestida da' máxima pompa e explcmlor, princi-

l ruará ás 11 horas com soleinne Ponti-
i fica!- officiando Sua Exccllencia Rc-
verendíssimu D. Agostinho Renassi,

: <ii|.no Rispo dc Nictlieroy, coadjuvado' 
por grande numero dc distinetos sn-

| crrdntrs.
Ao Evangellio oreupará u tribunii

sagrada o illuslre orador sacro
Revmo. Padre Dr. Henrique de Ma-
galhães, que fará o panegyrieo do
milagroso Patriarclia.

A parte musical está entregue á
competência do distineto musicista
Padre Anionio Romualdo da Silva
que, soli sua regência, fará executar
o seguinte programma dc musica

í sacra, com 20 vozes só de senhoras:
Eccc Saccrdos — dc L. Pcrosi;
Prelúdio Symphonico — de E.

Rolligliero;
Introitus — de F. Matloni;
(Missa orchcstrnda especialmente

para esta solemnidadc, pelo maestro
Francisco Rraga :

Kyrie — Gloria — Credo — San*
ctus ¦— Rcnedietus — et Agnus Dei

de R. Rosso) .
Gradunle et Sequentia — de P.

Magri;
Ave-Mnria — dr Rhrinberger;
Offerlorium — de T. Tassi;
CommuniO -— de A. Gouvêa:
Marcha final — de A. Guilmanl.
As partes variáveis Berão executa-

das cm cantochão por mn grupo de
sacerdotes junto no altar-mór.

A's 18 í|2 horas, depois da exe-
cução do — Prelúdio Symphonico

de Vi Capocci; Pani» Angelicus —

Vamos vel-os, €^
a exposição \

começa

Amanhã
^

u

,losé Silva it Coin)).. eslabelecidiis ncsla
pracii. á rua de S. redro tis.: T>8 .. t','J c rua
da Quitanda ns. Iftl a 1511, eom o .'mninercio
de couros, sellilis, cte., c casa bancaria, com-
muniram ter nrgrinisrido com o ítn.ieo do Mi-
nho. Dr. Alexandre l.uiz de filial rn Ferreira
Braga c seu sneio ,I<«ã«i Santos, a Sociedade
Bancaria do Minho (flragn S: d.inp.. I.tda.V
eom sede nesla cidade, i. funceionur breve-
men!,-: em sua séile, á rua da Quitanda n. 117.
•aouina da rua da .Vlfandega, en. successão
b sua nntigii Secção llanearia. para dar maior
desenvolvimento aos negócios: passando para
a nova sociedade não s«'. .•)¦; operações pro-
prinmehtc bancarias c dc ailniinistrãçãó dc
bens como as funeções de correspondentes
do Banco do Minho, com sede em Braga. Por-
luftiil. • .

A Sociedade Bancaria do Minho (Braga „
Comp.. I.td.i.l, continuara o trabalhar provi*
sorinincnté na s«jile do estabelecimento, ã
rua de S. Pedro n. 58. até serem entregues
os prédios de sua sede, ã rua da Quitanda.
DSffiiiur. da rua du Alfândega, mnle filheçlqna
presentemente o lianco Fr.iinc.c_ e Italiano.

Communicam, oulrosiin. ([*.;<' «Ici^ou de ser
seu iiitcrússado desde n din ÍÍI de julho pio-
xiini) passado o antigo auxiliar, c amigo Sr.
Miguel Paes dc Barros, cjiie passa a trabalhar
na Sociedade Bancaria do -Minho, como um
dc seus auxiliarei;,

Itio d.' Janeiro, 12 de setembro dc 1924. —
Intié Silva & Comp.

üesengrosso, serras
diversas, tupias, machi-
nas para furar, garlopa,
tornos, forjas, rebolos,
motores de 15,10,5,4, 2,
e 21 *2 H. P., ferramentas
\:-j i

para marceneiro e car-

pinteiros. 15 bancos,
mercadorias, etc, etc,
serão vendidos pelo lei-
loeiro JÚLIO, quinta-
feira, ás 2 horas, á rua
Senador Pompeu n. 156
el58.

dc lima liquidação vsrtóira, para entrega da Soja.
Louças, crysiacs, ferrogena, trens dc cozinha, dc

puro ;„!um'nio allemão, etc.
A PKEÇOS ÍNFIMOS'!! S1CM LUCROS!! jSE&iwfl casa mmw m ^ã^

K U A D A C A R I O C A "w I I
ENTREGAS A DOMICILIO

Aos nossos prosnílos collcgas pedimos o favor de mandarem
retirar, com brevidade, as mercadorias de suas compras, e aos
amáveis fregueses prevenimos que as entregas, por affluencin,

do serviço, só poderão ser feitas com 24 horas dc praso.
*¦()«¦»! )4

lCiá_Í yj&pcfa em I
V^^^mX^^^^Lw^ daaua/ 1

0 no-Jo arâenical da SYPHILIS

«lc G. Piazzano, c lanlum ergo —
do J. S. BimjIi- »crá lida a nomiiiala
ílofi iniiãofi <*l«itO!> para o» divorsos
fiiraos da Ordem no anno romnro-
rnissal «li? 1924 a 1925 r cm «cízhí*
Ja oxçciitado o "Te-Ponm", cl« G
Fo^rliini, proerdído <1»> lienrâo com
o Santisfliiiio Sacramento.

Anliphoiia — dc G. Oblrasi:
Marcha final — <lc L Bolla/7.0.
Em Süiguídií será cantado o *'l,i*

hera-mc" na Capelia da. Gnlacum-
ba». por intenção do. nosso» irmão»
fallecido*.

O templo c a» suas depcndcncia«
nodcrrn» ser visiliido» nelo» fieis de*
volos até. án 20 112 hora».

I Dp ordem do cari.nimo Irmão
j Minislro interino o em nome da
• Mesa Administrativa convido a to*
'dos ob nosüus irmãos a reiinircm-ne
em a nos«a lilgrcja, afim dc us»iMi*
rem a e»tc_ netos em louvor ao Santo
-*a!ria'rclia São Francisco de Assis.

Secretaria, VA de setembro dc
1921. — O Secretario. — José Al-
ber to dc Bittencourt Âmaruntc*

Passe na Áveni-
da Passos

E VEJA OS PREÇOS DOS NS. 21
E 54A PARA AMOSTRA AHI

VAE UMA PEQUENA AMOSTRA
Oiinlsas peito dc linho, pregas....
Cnmlsas pciírh! Inincfz
('iiíiiisus perco 
Ca111is1.fi tricoline lisn. 
Caniisiis liicolino listada, 
fliunisus tricoline H11I10 e seda...,.
Gicens pt-ronl. 
Cínicas inoiisseline. n 
Cuecas rretone
(.'iirms ile giilmriliiie de 250$ 
Mulas niou.svlin.
Meias toda seda e, coatura
Meia* bciln 
Meias **c.ln. 
Toalha (K* rosto, 
Tiialhii lcl|iii.lii dt* rosto. 
Toalha felpiula. superior, 
Toalha ile banho. a.
Colchas de côrcsíe hraneas.
Tapetes imiliof padrões, para (jtiar*

lo, 11
v. muito:* artigos

9*500
IIÍ5II0
lOíriOti
asíMin
281*5011
.')"i.ít)0()

4.fflOII
liíntiii
58500

17 llí 0011
18*51)11
8*50(1
«.5000
•l-Üâllü
2?500
8Í500
51000
9SS00

18Í50H

dc-crjniihar.
que é impossível

TODOS AOS NS.

21 Avenida Passos e 54-A

Cama
o n_0sa

Atoalhado branco
e de côr largu-
ra 1,50 metro .

Guardanapos
grandes, dúzia .

P a n n o felpudo
branco e de côr
larg. 1,50 me-
tro  10$000

Toalhas para ros-
to, (Alagoanas)
tres por .... 9$000

Toalh-t-s para ba-
nho (Alagoa-
nas) tres por. . 24$000

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

Cretone Inglez,
larg. 2,00 metro 7$000

Colchas brancas e
de cores, soltei-
ro, uma ..... 8$500

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

Pannos de mesa
com franja e
bordados um. . 25$000

Tapetes, (superior
qualidade), um . 12$000

parteri
Folha  2$800

iprage
Superior qualidade

e todas as cores
( enfestado)
metro 2 $500

(Vendas por atacado e a varejo)

a Casa
Pa®ii©co

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

Trotam-n». Ja SYPH1US
«m qualquer periodo

sem injeção
sem dór
sem dieta

Medicamento de
acçáo rápida e poderosa

Ctcatrisantc immedtato
Espiritlicida efficaz
Tonificantc enérgico

Cada tubo de TREPARSOli
contem 30 comprimidos
rigorosamente dosados.

i.wmmrmmm*. mmmsmp' ¦ "-1- a hb-w

icéa
(2, Largo de S. Francisco, 2)

Veja primeiro os nossos preços: são sempre os
mais baratos:

Acabamos de receber novos sortimentos de
TECIDOS MODERNOS E SEDAS

de alta moda.
DURANTE ESTE MEZ :

GRANDES ABATIMENTOS
Em todo o stock de

FIM DE ESTAÇÃO
PARA ENNOVAES: Os mais variados sor-

ii mentos de
ROUPAS BRANCAS PARA SENHORAS,

ROUPAS PARA CAMA,
ROUPAS PARA MESA, M0RTNS, CRETONNES,

ATOALHADOS', etc
A preços mini mos

2, LARGO S. FRANCISCO, 2

/_P&&ip_S^

P .||M11J »^MM____WW__B_

1/ERIFIQUEM ANTES
de COMPRAR:

Capas de Babardinc, Roupas feitas
para homens e meninos, fazendas a
metro. Roupas sob medida com a ele-
Kanciii dns casns rie luxo, não com-
prem sem ver os preços e a realidade.

Alfaiataria
Mar e Terra e Casa Va! do Rio
.(Defronte á H. Urugiiayana) íEscjvíina

da II. dos Áiuiradiis)
SO, RUA MARECHAL FLORIANO, 42
Norte 55GB Norte 67'ií!

!__BZEi___m^i_S£^UlSBH9BBaS^

' _*_ra^i^ra_N.4*^^^_3j-

Roupas Branca:
PARA

HOKSENS E MENINOS

Cama

r»s i ouaii
e -inesí

MELHORES E
MAIS BARATO, Só NA

IlIi OS 11
RUA DA CARIOCA 52

*^^^^"
Perdeu-se a cixlc-nieli.

série da Caixa líçònomien,
Í0U747 du A'

Dr. Rego Lins
ç:ns dc senliorii'
A ás 5. Iletiil.

-míSl^tm—A • i i. ..ii ii...-.  ...,

Medico o oiícrádoi", \'ins
iii-inarins. Partos. I)nen-

. Cons, Av. liiu Drmico. í7,"..
liiuiiliiiia, Iti. Tcl. Sul 8-11.

comprada1* nos leilões do Monte
Soecorro e casas de penhores, yen*
dem-se com hiero de 10 <,<¦ Oom-
pram-sc e trocám-sé jóias usadiií
na JOALHERIA INDIANA, liceco do
Pvosario,-!, esq. do L, S. Francisco,
e Uniguayana, 110. Attonde-se a
chamados pelo Tel. Korte 31.11.

Rheu-^alí-íiro sypi.S~i'Ki)K0 r»
mSLU_.di.o5nO () ,.],e,llm,||5in„ sy-illlll'1'
ro en\ 12 il ias com 1 vidro «lo l.iiet.vl. ¦P*'
tinido fi?Õ0fi. —:• fAUI.O, para curar «' i'l"-""
miillsmo sypliilliico levou UÒ cilas'; lll-",,''",,'l
vidros -le otitio dcpnrativo e «astou oO.llüv.
- 1.1't, 1'YI. só cn l.oas pharinnciafi.

v-«««f»—.— """

liltrn.-violejà,
(Iccliriieii de N',
Sllill. Vil-lül
Illlll*. dii Ki:
ii- ti. Tel.

Cura rmlicnl Pf,a
(llallièrniln «-' «';-'."J

ile nlio-polfiif11"
:i?élsclimll1i. lii-riim. c Kmwr*
Dr. Cocln

ili- Mcd. Di¦ISG-I, S. J0

r...i-.-1-n.
II ás

cv-as
11 e dn I

¦¦m>

itáÍíi_*'í_i'._.; 1..
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THEATRO cí IO et sr' empresa
L r. 11 J^ÍJt.JLSSSÍ .Sil. « ° ° *" " PASCHOAL SEGRETO

todas as imm rrT2'"f"?V'o"o"'™
áíT&K 11 __tó"*9tv RM•fH i_ fl**, ík*.-*!*! /_/*,**** ,*_-*»*_. jíw w1.0a ,*_-_. ...^ J8g

Torca-fi-li-n. 1(1 ilo f-We..--.ro ilo 1,02i * _:

.. I./.N8 DiESNHAMMEH.

I 
'.y ° "nbCOhfí DE Tül}^ °* $UCCES.si^THí:ATRAEQ DCSTF.í; ÚLTIMOS DEZ ANNOS !

H,k ._ m y ili tf vil 8.1 IL ij ^ o •• I
Revista tlu pnvoorta BBTTENOOUBT-MMEZES. era <__i.tai._a .'.<.

OA PLAÍÊA
¦aas rerj

lÍtlMKIUA8
•Alma 'mi,.', ,;„ |f„,,,.()

.fiuiilldflda nniim»

tue n r-Micin na platéa !
Antuiiia Denegri o t. /.ives. no maxixe) ocrobatico. sao

tlallràh .flíaento aoi. landi.los!
|i y$- Quora quiser leite, quo ontro paia o ooríláo ! - * ouclama, cn.ntando, o t-o-nlco VIDAL, dinKinUo,

no cp.bo de policia, n coga-ro&a do _,*• acto.
ALFREDO SILVA, no "Gihinibn". o AUGUSTO CO-JTA. no ••Giiec'es^'alravessam a pecã,"soír.- (jar.jall.a.,as fjeraos!

*$!?" ARACV oortjs, no "Quinibolft", ó bisatla diariamente I 
~

¦¦Alma furla'
brim dt* li.ij,. ..',';,„!. m; i,,,-,,,, pBri, „ r|.

|i'jiii.i, ..i-vlu, f.-ilvnilldítiii.nui pnw roal.ariiimln lin ., w.'ii -.imlvel, o. aMninrdln. rii,*.i.vu,.-.,,-. «iili.ilcjj, ,,„ A|Vl„, ,)„ ..,._....., ,,
«rior que lU-sile a tua u.i.i np-i • ci.iyüu nn' *. garra" vem ciupolgniitl,, |i,nriiiriito o""••-•' i;iiif|i..i. ('nu* mn iihyilcu ',,'iiiiit,. um,» "litfiii", .v.,n-i "alnm f >"!><" itio i!,, ,*
.'ininiiienle i.-i.nliu.lri pelo milui* o J. .•,,,!,t-
cltln il„.i tu .a,. phitéBi., o Sr. A!..« dn1,1,nltn |,,!t*ni>, com inili n pu_nn..'i dn scui.,»,,. ..*,„. nto c tln iru valor como «rlUla,'.i-cr ihu., V'í!.Ií,i.c!..íi crnieào, A S.v.. Hrit-ia

CARLOS GOMES
Temporada LB3FOLO0 FRfj'í.S
AMANHÃ

vc nvsla peça >¦ _••_ ,;,, im-IIIIv.r, ,| I* t
Inillio .ti I,, lc aqui .«.nli

, luilns us ilinUtUlailri nuveies n.»-.*.»*..*i»t.1. » ,1 sr,
| Sm. I,u»||jinu ."-..il cm-arrí.',<(iraiu*.o tln»"¦,*",iitift-iu qiit< .iialor .wi!.. tif.eiwcm r„*i

Muni forlv".

Ido, mn),
papo) rreqiiíntM

iu,*!. . b.iiin'i e ,i

XOTlClAfi.ni HA o QUEDES!JL-**.
.oiistítuc Jor;itiino guccorso para toda a companhia do S. José, deutacando-sc o gaia MART1T.C VEI*
OA, PEPITA DE ABREU, NAIR ALVES, CÉLIA 3ENATT_, CÂNDIDA POSA, LECTIOIA PLÓRA, MA*

RIETTA FILD, ELISA OAIilPOS, F.TELVJHA FARIAS, otc
Os cômicos ÁLVARO DINIZ, CONCEIÇÃO" MACHADO e PRANKLINDE ALMEIDA tem os molho-

res papeis cios quadros burlesco.*..
•JSSEK^i-r.**^^
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jEMPRESA THEATRAL JOSÉ' LOUREIRO
THEATRO REPUBLICA

COMI» INIEI V PORTUGUEZA
DE REVISTAS

HOJE -- A*s 7 .TI g !i 3;i

Â' praça
Cnstro Lopes & Brandão,

estabelecidos nesta Capital,
á Praça Tiradentes ns. ?. e
4, com o estabelecimento
denominado "CAM.SAR!A
PROGRESSO", communi-
cam a esta praça e a quem
possa interessar que dis-
solvcram a referida firma,
retirando-se da sociedade o
sócio Francisco Dias Lopes
Brandão, pago á vista de
todos os seus haveres, fi-
cando livre e desembara-
çado de qualquer responsa-
biiidadev de conformidade
com o distrato are h iva do na
Junta Commercial desia
Capital, sob o n. 96.421.

Rio de Janeiro, 16 de se-
tembro de 1924. — Caslro
Lopes & Brandãp.

A' praça
Augusto de Castro Lopes

Brandão, unico sócio res-
ponsavel da ex-firma Cas-
tro Lopes & Brandão, esta-
belecida nesta Capital, á
Praça Tiradentes ns. 2 e 4,
com o estabelecimento de-
nominado "Camisaria Pro-
gresso", communica a esta
praça e a iodas as demais
com quem mantém trans-
acções que, de accordo com
o contrato registado na
Junta Commercial, desta
Capital, constituiu uma so-
ciedade sob a firma CAS-
TRO LOPES BRANDÃO Ã
C, fazendo parte delia co-
mo sócios solidários Au-
gusto de Castro Lopes
Brandão, José Maria Lopes
da Costa e Carlos Darbelly
Brandão, e como sócia de
industria D. Henriqueta Ida
Brandão.
Ouiros.m, communica quecontinuam como interessa-

dos os seus antigos auxilia-
res Antonio Coelho d'Oli-
veira e João Joaquim Ca-
parica e foram admittidos
mais desde 1 de Julho pas-sado os Srs. João de Souza
Pimenta, Manoel Pereira

de Mattos, Álvaro Romano
e Antonio da Silva Mon-
teiro.

Agradecendo a distineção
dispensada á firma ante-
cessora pelos seus amigos
* por esta praça, solicita
Para a nova firma a conti-
nuação da mesma amizade
« confiança.

Rio de Janeiro, 16 de Se-tembro de 1924 Augus-
to ile Castro Lopes Bran-
«ão.

ELIXIR ge NOGUEIRA
GRANDEDEPUHATWq SANGUE

MILHARES deCÚRÁDDS

rT ¦ Dr. Fernanrln Var Ci-_tn?!..o do li
ir0'*' ¦ -, ,nana0 *aZS-Feo. do Assis.

de
_,,  Ci*™'$'.n gcrnl. Diiignostico c tratam", cirurgi*
J° lias iif.ecçòos do .stoninjío, inlüslinos o»!*•> liiliaics. Utero, ovnrios, urethrn, bexiga' **'',_. Tral..'dc câncer,iicmorrlingias, turno-res (',,, „l_ro e dn bexiga pelo radiiiiii. As-
!c.-i)>l-ii 27. lies. C. Bomlim, CG8. T. V. VW.
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Primeiras re|ircscnlnções
—IIO.II.

da revista

IM e íro__s
S A SRCilJin: AQUI r>'EI. ÍIEI.

PALÁCIO THEATRO
COMPANHIA PORTUGUEZA AL»
VES DA CUM1A.BE_.TIIA BIVAR

IIO.II. - A's 8 .t.'l — HOJE
A empolgante peça de Nicodciui

HLH8 FORTE
Protagonista, ALVES l)A CUNHA

QUINTA-IKIllA: A VENTOINIIA.

THEATRO LYRICO
GRANDE COMPANHIA FRANCEZA DE OPERETAS

Temporada parisiense de. 1924

ESTRÉA - Segunda FEIRA, 29 - ESTRÉA
ASnlGNATUllA — Acha-se nlicrta uma

assignntura para 1.. espectaculos, lendo
preferem,ia mis seus logares até sc.to-

feira. 10, o.s Srs. assignantes da COM-
1.ANHI.A VEI.ASCO;

m*mM**m****m*ãmW***ã»^
¦¦«««iHF—XI _¦ ¦ > ******************

PIIEÇOS -~ Krisa... 100..000; CániaKites,
8IIÍ000; Poltronas o. Varandas, 1S.00.;
Cadeiras, 125000; Baleio, 10?000; Galeria
numerada, 5.000; Galeria, -tf.000.

SKBAM CAFÉ. GLOBO O MELHOR E O MAIS
SABOROSO

»mm******»****m***»»***m*m*****m

iã fia Mflllffll

OlilTlINTE
_ musmi

FECHA DIA 30Iiiquidação
dos salvados do incêndio

Mercadorias perfeitas e
outras avariadas

V01I.I-: I-AXTASIA. enfestado . : . 2.800
CHI.PK MAltROCAIN, fantasia ... Ü.0O0
VOIUE INGLEZ fantasiai enfestado II.IOO
-lUIl.OC.UN FINÍSSIMO, éhfê-taclo 4..000
OflOANDV, fantasia — Largura 1201c. 4.000
OnÓANDVj coros lisas — Larg. 120c. 5.500
líIiPS ALLEMÃO. ,1o .?300 por . -LífiOÜ
GOEFRE' MODERNO 4*500

EPONGE
KPONGI-. frnnceza íi melhor quali-

dade em cores lisas — Larg. lOOle.
de í)..S00 por  ..''000

EPONGE FANTASIA, com b.llos dc-
senhos •- Larg, lO.le. de 12. por 15800

EPONGE BAÍ.EGE, JACARI), JA-
CQUELINA, nas mais bellas f.inln-

sins -- Larg. 100|c., de 18.., por . fii.000
TODAS ESSAS EPONGES SÃO LEGITIMAS

I.R.VN.CEJ_AS e de 1* QUALIDADE
DÍVERSOS TECIDOS

OPALA (saldo de cores) — Largu-
ra lflOjc

CAMBRAIA BRANCA, fina, enfeslada
CAMBRAIA UE LINHO, cm cores, de

12,? por
CAMBRAIA BRANCA de linho. finis-

sima — Larg. 1001c, dc 1G$000, por
SEDAS

CREPE DA CHINA, fantasia, do 305,
por

SEDA LAVAVEL (saldo), de 12?, por
SEDA LAVAVEL, branca, larg. 100|c.

de llií por
GAZE CHIKFON, Ue 12.000, por . .
FILO' DE SEDA (10 cores) metro . .

MEIAS
MEIAS toda tle seda (creanças). .
MEIAS DU SEDA (senhoras). . .
MEIAS TODA DE SEDA (senhoras)

de 16. por 
MIUDEZAS

GALLOES DÈ SED.-V, n 8500 c . .
PLISSE' E IlUCHS DE SEDA, a . . .
RENDAS VALENCIENNES, peça . .
RENDAS DE SEDA, Chantily, por .
CINTOS DE CONTAS, de 15$, por .
FITAS LOI-ISINE Ns. 2 e .1 — peça
FITAS LARGAS para chapéos c fai-

xa, l$20l), liJSOO 

2..900
4.500

fi«500

S<?500

18.000
ü.,500

91500
•IfSTiOO
1.500

15500
38900

(5.000

8200
8200*l?200

315500
3.000
18200

28000

VPUEl TOILETTE
Allemães legítimos, com 8 peças,300$000; Carteiras de couro, com

guarnição de ouro de lei, 25$000.
JOALHERIA INDIANA, Becco do
Rosário, 1, esq. do L. de S. Francis-
co, e Uruguayana, 110. Attendc-se
a chamados pelo Tel. Norte 3111.

VI'

ATTRAENTE
Programma

ARTÍSTICO «.5?^

Grande
üuecesso dc

NIEKYTA, BENVENA,
PRECI0SILLA, Musette, Aida,
Carmen Mendoza, Diay Bon-
jour, Marinova, Miss Dolly,
Norma, H. Lafitte, Manoelita,

Rodania.
2 — ORCHESTRAS — 2

Blues Band—Harry KOSARDf

.1 IS» F

ÁCIDOS NO ESTÔMAGO AZE-
DAM A COMIDA

O excesso dc ácido chlorhydrico é a
cautsa rea! dc indige. tão — Como

sc deve tratar —- Uma opi»
nião medica

Uma autoridade de renome affirma que a
iridiK.stão e ontras doenças do estornai-,)
são geralinenle causadas pelo excesso de oci
de. nelle contido e não como muita gente
crê, por falta de suecos digestivos.

Aconselha-nos a dita autoridade tratar de
neiitralisíir estes ácidos perigosos eom um
remédio, como por exemplo a Magneslii l)i-
viua, cm logar de usar digc-slivos arlificiaes,
purgantes e drogas offensivas.

A Magnesia Divina é o melhor remédio
até hoje conhecido para indisposições do
estômago. Vende-se nas pharmiiciiis c dro-
garias, em fónna de pó ou comprimidos, de-
liciosamente aromatisada.

App. D. N. S. P. n. 1.085. 24|8|23.
f mmm <

ATTENCÃO :
Abre ás 11 horas e fecha ás 6

_ Paulistana
RITA DOS OURIVES, 13-A
POR BAIXO DO SOBRADO INCENDIADO

mem
MODELOS DE NAVIOS A

VELA
CO.MPMA-SE tpiiiesquer modelos dc velei-

ros. qualquer que seja ;:.,-„ estado de coiísèr-
vitção. Offcrtas a Garibaldi, sala 20, segundo
andar, edifício ".loriial do Coniinereio",

CASA TITO
Pince-ncz, óculos e lorgnons dos me-

Ihores fabricantes. Rem montada offi-
cina para concertos. Trabalho rápido e
perfeito. Grande sortimento de artigos
para photographia.

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

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

Tel. Villa 5.0.
Sede transferida da rua Riiichu.lo, .83, pa-

ra predio próprio A Avenida Salvador de Si,
193 A. c D.

Curso rápido tle 20 lições. Aprendei e se-
reis iridcpcndçnt-.

A priiii. ím i',. Ut.',t-
\ ei.,,,1,: !,:,. .!,i V.,\<\\ ih- |,ls!i',a, nr,. Ir..!.;.ll,ii!,!,. fo-.n t,ü-,-,,.,., in, liepulitlcn. it-

|irt>S- iti'. liojc, cm pr/inoirn, ,. r.vl.ia d.i
iijipjaiioiili, iiiir.vrín porlnen.e íiriwli.o l.cl»
lt'*(!urviilli« 1!11';. *-a. "i.hí e iori*adn.", «me
l*ii, iiiii,l,„ dc Man,ifl |'ifjuclii.i!o. f'i H-,*U.r.lor,:-.' í.,<„iii liná I, riimnr.il-.. llroíliadii 1'ur*
rclrn,
A I*. rf.-*» «,lrr|cl

I',,.i,. rou, ••;«'„„..*m c Dnlllu", nalisa-.p ,.
nlllr.iii .».'•» ii,< (iu ,,i!,ir dn cftiniiaiihlii l.viic,
i-lfleinl, ,;:;.• , ri., ti,- dph|ietlida ,'.-,!,• i-.iplln).
\,',„,ii,;, .m -,-.'-.Hii il,> ;,_.ir;-, a!»!*.. cila mn*
laia "l-.,l:.ti,ff". Qnliila-folra, serA a itllimiv.-v|'i-:iin,i sn , "(.arinen". l',.ia .nliliado
tcrcmo_ ,.-, Miir.iot-.nl a i-.ti..< ,l„ opciii lira*
sileirn "u .tintralador dc diamantes", ilo,»ai>:.ti„ Mi;;none.
"A» nnrii- il. M«i-. (Irionnr**

A ei,i.**jn<r.ii„ra i-mncilla "A. n.ir.is dt- M„,e.
firliinne.*' i'oi,ll,,,.„ _ rilitt-r grande -liooes.o.
r>.(istleõ o de lillheieria, „,, Trianon, Al.m,!,,'. f!i*.g,',,s unanime., i- .a!rtrn..o_ du critica.
:r,:,,,*.*,, i-.*m a cspIrltiiViKr, peça »*i opiniões
pessoaes <l,- ou!,*,,! leclinico. de theatro. Al->*es dü Cunha c Berlim Rivar, os dons artis-
ias illustrcs, quc ora eslão no Palácio, nssls-
liram ,i peja e pediram-na a Mario Mago-
Ihães, que ac.cden. pura a incluircin jíi no
rcpcrlnrio il-j sua eompanliia. Carlos Santos,
oulro distln.lo actor portuguc.. foi no Tria-
uml e da nua impreswii», ns nossos collegas
do "O ilra.il". hoje, «ssitn falam: "O pro*1'csiior Carlos Santos, director ila compnnhli
Alves tia Cunha e uma das maiores nntori-
dades do the_Iro portuguez. esteve ante-!iun-
lc», no Trianon, onde assistiu ú segun,!..
scr.si.ii das "Noras dr. Mme. Brlonnc", Em
palestra comnoseo o professor Carlos San-
tos disse «me a peça dc Annont e Gcrhidon
está muito bem traduzida c cxcclicntcincnte
representada, O Sr. Carlos Snntos louvou as
marcações da peça c acerescentou que uin
theatro como o nosso, «.uc jã pódc dar cs*
pcctaculos tão interessantes, t «m thcatro
ile elite; muito bem dirigido. O mestre pn'-
tuguez louvou com cntliusiasmo a sabia di-
r,".-ção dc João Barbosa no Trianon c fez
grande» elogios aos artista» dn companhia."
A primeira rie "O íliicolo"

R', definitivamente, amanhã, a primeira
representação, tio Carlos Gomes, da comedia
cm tiv.s actos "O Oigolfl", de Renato Vianna.
o talentoso dramaturgo patrício, de quem o
publico carioca já tem festejado outros Ira-
balhos, como "Salame", "Os fantasmas","I.uciano, o encantador", etc. A companhia
Leopoldo Frõ-S representará a peça com
brilho, quer na sua interpretação, quer na
sua ensccnaçâo, ambas cuidadas.
Abrla-te, hoje, a a.**lenatura da opereta

franceza
lAbriu-se hoje, na -bilheteria do l.jrico, a

assignatüra pnra 15 r. citas da companhia
•franceza dc opereta. e opera cômica, que
:iir.*da este mez tf-abaHiani naqucllc thea-
Iro e quc aetualinientc oecupa, com singular
successo o thealvo da Opera, de Buenos Ai-
res. As recitas serão preenchidas com peçasde fama mundial, trazendn-nos a conipa-
nhia varias novidades, entre cilas a opere-
ta "Maduine", de Christin., o popular ma-
estro da "I-hi-Phi". O repertório ai.tigo,
mas sempre novo, está representado es-
plèndidament-i pois aqui serão ouvidas as
obras primas dc Ofíenb.ioh, de Leeocq, dc
Audran e de Planquelte. Deste nos será
dado ver "Os sinos de Cornevilíe"; de Of-
fcnbach, a "Bella Hclem*," e "A filha do
tambor môr"; de Audran "A mascotte" c"A boneca", e de ..ecoei* a * popularissima"A 'filha de madame Angot".
Mnda-se, amanhã, o cartaz im 3. Pedro

O S. Pedro terá. amanhã, sen cartaz mu-
dado, apesar do successo quc vem obten-
do a opereta "A princeza dos dollares". K'
que a companhia de Brandão Sobrinho está
de .partida:-para S. Paulo c passa, assim,
rápida revista ao seu copioso repertório.
Amanhã, o escellairte conjunto nacional rc-
ipi-isentará; cm primeir.., a "Casta Suzan-
na", para estica de Asdrubal Miranda, que•fará o Pomsrel, Reappareceró ne3se cs;i_-
ctaçufo a aetriz Victoria Soares.
Companhia Lonibardo-Cat-xmha

A empresa Paschoal Segreto annuncifi.
para os primeiros dias dc outubro, a estréa
no theatro S. Pedro da "Grande Compa-
nhia Italiana de Opcretns I.omhardo-Caram-
ha", que ora constituo o grande successo da
tçmpõradn estrangeira de Buenos Aires. A
imprensa portenha. cujos órgãos principaes
temos diante dos olhos, faz os maiores cn-
comios ao seu elenco artístico, destacando
a "soubrelt. " Ines Lidelba, quc compara a
¦Syivia -Mafchetti e o cômico Orsini, quc ê,
üa opinião -çeral, dos melhores que têm vln-
do á America do Sul. Não deve haver, ao
que parece, nenhum c*.aggero nessa opinião
da imprensa Argentina, porque, com effei-
to, tendo a companliia "Lombardo-Caram-
•ha" firmado um contrato para uma tempo-
rada de tres mezes nos theatros da Opera e
Colyseu, reformou-o, por tempo quasiegual, «Ie modo que a sua vinda ao Brasil,
que deveria coincidir com o tírmir.ni da
temporada Billoro no S. Pedro foi muito
retardada, só agora se -precisando a época
de sua estréa aqui. Accresee notar que a
companhia t-_mbardo-Ca'ramba traz, no seu
repertório, muitas novidades, dellas se des-
laçando a opereta em tres actos, original
dc Cario I,.,i»liardo, com musica dc Virgílio
Ranzalo — "II paese dei campanalli", quec-, provavelmente, a peça dc estréa, aqui no
8. Pedro, e que tem alcançado, na Argcn-
tina, „m c.iito acima do vulgar. A empresa
Paschoal Segreto estA esperançadissima de
fechar, com chave de ouro, a sua têmpora-
dii estrangeira, dando-nos a conhecer mais
esta companhia.
Dous centenários c meio !

Altíiígiiulo, amanhã, dois centenários e
meio de representações consecutivas. "A1
La Garçoime", a revista que maior interesse
tem despertado em nosso publico, vac en-
tra,', ao mesmo tempo, tto quinto me2 de sua
esladia no cartaz do Recreio, Este A, pois,motivo sobejo para que estejam novamente
de parabéns os autores dessa feliz peça. os
Srs. Marques Porto e Affonso dc Carvalho,
bem assim a empresa Rangel & C, queassignalará festivamente a data de amanhã.

VARIAS
Por motivos imperiosos e que consistem

no cumprimento de compromissos assumi-
dos, despedem-se depois de amanhã do pu-blico do Recreio os festejados duettistas
luso-brii.ilelros Os Geraldos, sendo os cs*
pectacu.os desse dia promovidos em ftoiuc*
ungem a esses artistas.

—"-""*."*'•*¦' •". *¦¦-•¦-*. •Vi*-. a distineta actriz
brasileira AiJiigail Maia, esposa, do escriptor
Oduvaldo Vianna, quc está assim, com seu
lar cm festa. Muitos telegrammas e cum-
primentos pessoaes já recebeu durante o dia
a insinuante "estrella" dos nossos thea-
tros.

Quinta-feira será estreada no Pala*
cio a comcdii, "A Ventolnha".

ESPECTACITT.OS
_IOJE, ás 7 % t 9 %

Primeira representação da peça do
RENATO VIANNA

((GIGOLO»
3 actos no río ACTUAL

T0ÜAS AS fiÕITES À'5 9 HORAS

I «GIGOLÔ»
W_W--U>_W«WUWnM>aWM»l_ll_Ill.i il.m*MMMWBittMW«__r

•*mt*.,*rtm,m*-,-'i*t*»*»>»*>< *************** _ llf F I l|«"I . F¦,,)¦ ___ ¦m. ii _»_¦

MÂPPIN & WEBB
JOALHEIROS — OUVIDOR, 100

Avisam que, para attender aos pedidos de sua freguezia o
devido ao grande successo da venda que fazem

actualmentc cm todas as secções.
INCLUSIVE JOALHERIA,

08 DESCONTOS DE 10 ATÈ 25 %
sobre as peças marcadas continuarão durante todo o corrcnteS

mez de setembro.
R-íJnU...^

fi PARA HYGIENE! f. TOILETTE INTIMA DAS SENHORAS

QYROL CAIXA
COM

20
PAPEIS

Iifficaz no tratamento dc corrimenlos
flores bruncas

AGENTES DEPOSITÁRIOS

E. T. MELLO & C.u

fétidos, inllammações «Io utero c ovnrios,
. colicas ulcrinas.

RUA DA ALFÂNDEGA 139 —.sob.
Telep. Norte 17,'.. — (.iiixa Postal 24,o

RIO DC .IA--EIRO
mSMS***M***S- t***Uti*\H 12UMà*'.

FERIDAS... FERIDAS*.
Ouem as te», se acha exposto a um

existem cm numero incalculável no pó
lal-as rápida, radical e .cientificamente
pomada seccaliya c antiseptica por cx
o arrojicádo das feridas, cessam como
da "SANTOSINA".

sem numero de infecções. cujos gennens
das ruas. Tratal-as convenientcnienie. Ira-

BÍ> o conseguireis c,»,„ a "SANTOSINA".
cellcnçiai PfS, ns DoRKS, ns COCEIRAS e
por encanto com ns primeiras applicações

Lata. .'IS.-.. _ |'.lo Correio, l$5i».
PERKSTREIXO FILHO & COMP. Una

lt_ rcellos.

Xa» dróxaria» e pharmaeiia. Pedidos a
Uru_rnaj*ana, 66. Era \irtheroy: Drogar'?

*****

EMPRESA PASCHOAL SEGRET0J
THKATItO CARLOS GOMES — A*» 8 ._l

L. Próes — O Café do Felisbertol
THEATKO .IOAO CAETANO — ft 8 i.
A PRINCEZA DOS DOLLARS

THEATRO 8. JOSí: — A'g 1 .iTí *%
OLHA O QUEDES !

Theatro Recreio EMPRESA
RANGEL k C.'

U'_ 7 -.4 HOJE
O duetto luso-brasileiro

OS, GERALDOS
A victonosu revista

— A* LA GARÇONNE

A'a 9 %

m£
**m**nm**m*mmj**»**'m *srmm

COPACABANA CASiNO THEATRO
IIO.IE  TEUÇA-Fl-IRA  HOJE

A's 21 horas: NOITE FASCINANTE,
film Metro, por Barbara La Mar,*, ICnid
Rennet e Matt Moore.

A*s 22 
'horas: 

1SAHEÍ.ITA RUIZ, no-
tavcl dansarina hespanhola.
Poltronas 2$. Camarotes • baisnoirea 10J

GKH.L-KOOM — Diner e souper dan-
santa todas as noites. AMANHA, QUAR*TA-FEIÜA, diner de moda. Sorteio dc
ohJectiis entre as damas.

1 ***** i.—,

A SUPREMA BELLEZA ! qa« tndo domina
eon_e_-nil-a*-0 VV. EEi. com o tratamento e
produetos da ACADEMIA SCIENTIFICA HE
BELLEZA. Maswai-cns para tirar as rogas e
meaton, desde, ]0$M0. Limpcxa da pelle,
para tirar espinhas, pontos pretos, etc.,
desde "$,.00. Ondulação Mareei. Lavagem,
corte e pintura dos cabellos em todas as cô*
fea; com a duração de 2 annoi. Destruição
dos peitos pela Electrolise. Afinamento das
nomliracelhas. .lanieure. Tratamento da*.,
.eios. Reducção do ventre, dos braços e cor-
recção das formas. Resposta mediante sello.
Rua Sete de Setembro 1,16. Rio. Catalogo era*tis.

¦ e*m 11-—_-——______.

TERRENO
Cáes importo

DU
Doenças nervosas, estômago, intestino

c ila nutrição (artliritismo, diabetes,
obesidade, rheumatismo). Moderno tra*
lamento pela dicteticá o physiofhcrapia
(duchas, banho de luz e. dc sol, luz
ultra violeta, etc). Dispõe de um bem
montado serviço no Sanatório Rio Com-
pvido, para doentes internados. Cônsul-
tas dc .'! ás ..; Largo da Carioca, 3.

MM AS NORAS 0E
MME. BRI0NNE

Chi mico industrial
Procura-se, competente, tendo profundos

conhecimentos cm apartação de metaes pre-ciosos pela electrolyse. informações com Vi-
anna, á rua Pedro I n. 2H, lo|a.

¦ mmm
Club Natação e Regatas
Pede-se â senhora que, no festival do Club

acima, realisado aos 13 do corrente; por en*
({ano do roupeiro, levou uma capa impermea-
vel côr de azeitona, eom um par de luvas
marron o um lenço nos respectivos bolsos,
o favor dc devolvcl-a á rua do Rosário nu-
mero 112, sala dos fundos, onde se restitui-
rá a que ficou en, troca.

O leiloeiro Júlio, devi--
damente autorizado por al-
vara do Exmo. Sr. Dr. Juhs
dc Direito da 4* Vara Civel,
venderá em leilão, sabba-
do (feriado), dia 20, ás 3
horas da tarde, eineo lotes
de terreno no Cáes do Por-
to, comprehendendo toda
uma quadra eom
2.340,2724 metros quadra»
dos, entre as ruas Antonl*
Lage e Sigma, ladeado por
linhas férreas. Este excel-
lente terreno fica proxime
ao armazém 13, em frente
aos edifioios da Companhia
Costeira e Moinho Fluml-*»
nense.

Todos os lotem têm IO
metros de frente, variando
os fundos entre 35 é 66 me-
tros. Mais informações •
plantas no armazém do lei»
loeiro Júlio, na Av. Rio
Branco n. 183.

f met* 

Dr, Estavam Rezende |$$p
Ex-adjunto dos profs. Weini.ae.tner Cross*

mann. Passow, em Derlim, e
Neiimiuin, em Vienna.

TRACHEO-BtlONCHO-ESOPUAfiOSCOPIA
Tratamento çirürgleõ da ozéna (techuiea do
prof. Seiffiirt) e das dacr_*oeystitcs (opera-
ção dc Wesl*,. Carmo, .*>, esq. S. José '» ás áC, 2(152. Res. Regina llotcL

í' """ ,,,':,,, 1,,,,,,,,,.,, l,,, mii„„,„„„„„„„ii„i„„m„„!,„„i„„,ii,i|,i„n

P Laboratório Clinico f Sob a dircecão do*i
ISILVA ARAUJ0in r ,
lExamesdc urina. san-lDrs> Cal'Ios d*» S'*V*-
I sue, escarro, fezes, ãAraújo, Ilarros Ter-

ete. I
IIUU 1». DE MARÇOIra, Malta da Costa l
_ 13, 1" andar =

| Tc!. 5303 Norte | Sebastião Barros
|,ill,„,l,l„,.,l,,l,„i„„,;i„„li,n„„„i ni „, jiiiuiimiimiimiiiiiiMiiiii,,,,,
1 Vaceinas de | CARLOS DA
I.Vright, autoitèhas ei SILVA ARAÚJO

dc 
"stock" & Cia.

Üllü-".1,1'.""1"'"11''''"1111""""1'111""1 ,,i,,"i__ii,,,i,i,i,,i,,,i,j,,,imiii,,i,,i_,ii,j,,,,,-i|

DR. FELINTO COIMBRA
do Hospital Evangélico, cx-assistente dos ser*viços dos 1'rol's. Krause. Hier c Rct.ncr, dtBerlim, de volta da Allcmiinha, abriu setaConsultório á rua Canning n. 9, das li ás 1|_no Hòspilul Evangélico das 8 ás 12. Phont
Villu 2261; Cirurgia geral, nervosa, parto,vias nrinaiias c moléstias das senhora».

mem*—*-
Dr. Rolando Monteiro ,Y-*8 "ri""'*;*
r, . ,, .>.-< .„ . Mol- senhora».
Opcra.uçs. L. A,res, üS. 1 ás 3. Res. V. 200^

__i__k-a8Èss;t»;,, ,.;.*¦,*; ¦.*.>-"¦¦, ¦.¦;,... -,-,
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(ST

«jertbral i
K mu dtvtr «juM-tib

/ PrtoiMtn dt uma mí aav
MirmçSo antas da iram para

collegio; porem matrü-tt Ma
eigniAw erichtl-oo ia *******
us, mas sisa, dar lhes a»4orçág
d» quc necessitam t»nifctí|jr«
lhes o estornai».

Quaker Oats
Mies •» dia», é para eHts tua
auxiliar verdadeiramente aem
igual porque, slem de ser «as
delioieoo alimento, comem oa
I cesseis slementoo meessarioo

; á criança port o desenvolvi»' mento do corpo e forUfcsi»
mento de cérebro.

Nutre duas reze» rhsic çue %'
wrne e (res vocês mais que o
arros, com a vantagem ds ser
facilima de digerir.

Seus filhos esrarçfrm-ae nos estudos' 
para dar-lhe prazer. Ê justo quo lhes
negue o seu auxilio?

**. tambem para adultos alimento
Incotnparavel.

O mingáu de QUAKER OATS, alem
de saborosíssimo, consti túe a mais perfeita
ceíeiçàoda manha ou para merenda.

co

="» nr
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MUNDAHÀ
I j/r iu atinai Invlei
0 un nilin 1'uii.iiiiIh, filho do Dr, PmIhi

IVrcIra du Cunha, fuiiiviiiM.il tn dn itvretiV
iu 'I» ( .iin,ii i llni DemilHiloii Sr, Alipio du
Amaral .luiilor, funeeionario da Companhia
Coilvlrm riipilãn du i,'.-i.'iio Arclrln (*<>»•
véu, a iihmiii-i Nlllãi I ilb.i du' Sr. AlliCftü de
Cailro Morqucs, itili-nfflclul d» Armtnln;
Sr, /.ilu i:.i|iii-i.i. misto culloga A* iioprcn-
¦at senhorila Cflrmlla, filha da viuva Duna
LydU Carvalho da Silva.

— I *f iiuiiii* ainillilnl fl i-nnitiiTflaiite i-
lniliislil.il desla in.<;. Sr, I*cdro 1'iMolnto.
CÁSAMUNTOS

mJUrH Diiiipti
-rr^1~m***i'u*!WMvroiBtair<V'*iw

Hca1laa.se, emanliS, cm Mclheroy, A rua
Tlrndeutei n. !ií), n casamento do Ur. Ami
Telles H.iilm»n, engenheiro chlmleo indus-
lii.il il.i t'iiiii|iinhla liulusiii.i Papei* e Cario»
tu;;oui, com a vlnlinlM.i brasileira senhori-
tn Pirce Parreiras Ferreira da Silva, filha
do coronel Mario Ferreira da Silva, a Ilu
funCilionario da Prefeitura dn Dlililctn Po»
doral, u ii>i.i Ao pintor patrício Anlonio
Pane iras, O noivo *'• filho do saudoso inc-
dii-i) c |inli(lco mineiro, Dr. Telles H.ibo.a e
du D. Alice Telles llarbosn.

A ceriiiioiil.i civil ic iv.ilisur.1 is 5 horas
da lardc, paranyinphando-a, por parlo do
noivo, o Dr. José de Rezende c Silv.i, Inspe-
clor geral «le Fazenda, ea viuva Dr. Tolles
IlarliOÍA: pnr parle da noiva, o Sr. .lorse
Goulart, coiralor na praça, e senhora, A cr-
riinoni.i religiosa, que se realisará is 3 1".'.
i-eri p.intn.vuipliaila, por parte dn noivo, pelo
Dr. Mario .l.insen dc Mello, chefe estadual
du cummissílo llocliefcllcr em Minas Oc-i
raes, c senhora, *. A* noiva, pelo pintor An-
íiiniu Parreiras e D. Maria Luiza Caolho.

— Com a senhorila Conceição Rodrigues,
filha d» industrial Sr. Anlonio lloslrimics.
contratou casamento o Sr. Ilonoralo Silva,
do alio coimiiercio desta praça.uÀPTisÂnos

Domingo ultimo foi levado 1 pi» b.ptls-
mal o menino .losé, filbiiiho do cscriplura-
rio do Thesouro Nacional Sr. Gcnarlo Cas-
tcllo Ilranco. inspeclor de Fazenda, cm
commissno. cm S. 1'aulo, e de sua ICxim.
consorte, Sra. I). I.uiz.i Castello Ilranco. Fo-
ram padrinhos ns seus avós- maternos; o
t-niiitueiidailnr Anlonio dn Oliveira e sn.-,
l^nia. esposa, Sra. 1). Üclpbin» dc Oliveira,
em cuja residência ss reallson intima re-
união familiar, a quo compareceram parco-
tes c amigos.
'lAMl-l-STAÇ.OES

Camisas dc dia com vivos de eOr. »•
Camisas de noite eom vivos de cor.
Calças eom vivos de «'Ar
Combinações eom vivos dr» côr-./..

G$208
8$200
5$80Q
W00

Royal - Store
187- OUVIDOR -189

ateia

I
KlOl

(com 
lauta pressa ,..,¦* 1

— A' CALYPSO, 1G. r. Belhencourt ila Silvn, comprar um frasco de sem mara- =
2 vilhosos estrados, pcla lerça parle do preço que sc tem dc pagar cm qualquer 

g
I oulra loja. I

..  ..  ** ___________ .. *********** ,. *****^***e\**w****m***t\*^********.l*r\

COM A~7H C,_L,JÍHtO ILA.
PODEM T8BGS ASSISTIR Á OPERA SEM SAIR DE CASA

PAUL J. CHRISTOPH CO.
OUVIDOR, 98

RIO
MM___B_-«aigqijai«<Hg_jB»*uiaEgaaw^^^
.___________________________rt»_»i»»«»«»r»_»»»»*»»«»»*i»*»-'»»^,<,*<t':

Rya do Cattete 77 e 7Í>
GRANDE PREDIO

E 6 casas em forma de
avenida

Leilão, amanhã, ás 4 horas
da tarde, pelo leiloeiro PAL-
LADIO.

****** ¦-

Doenças nervosas e
íraquesa da vontade
Fraquesa physica c de idéns, desanimo,

duvida, medo, indifforcnçn, tristeza, ansus-
tia, manias, sustos, ataques, etc. esloinaiío e
intestinos. Emprego local c .ícntl de radia-
ções ullra-violctãs de Bacli c da suggeslãn
pelos iiiethò(los'n'iais modernos.; Or. Cunha
C-uz. 11. S. José 61. ,'i ás 5. Tel. 4(125 C.

-—*a as**—' ¦-

LEILÃO DE PENHORES
23 DE SETEMBRO — CASA DIAS & MOYSÉS

,Rna Imperatriz Lcopòldiiia n. 1+********
c autopianos. Peçam catalo-
gos a R. Ferreira & C. Rua
S. Kr. Xavier, 1188. T. V. 3968.
Grandes prasns..-*»*>**-

THE L0ND0N TAILORS
'Avenida Hio Ilranco, 142, 3*, elevador,*******

Dr. Ernani F. Alves igja ggiíj
nhoras. R. S, José, 19, ás 4 e 30. Tel. N. 7188.

. ***** ' ¦

f|UER comprar, vender, concertar ou fazer
*Ejóias com seriedade? procure a "Joalheria
Vaícntini", rua Gonçalves Dias 37, fone D01C

******************
Agua tle Colônia Sclimitt.
A Agua de Colônia da Mo-

da.
A preferida pelo mundo
elegante.
Delicioso perfumc-Extra

concentrada.
Alguiwas gottas no lenço

substitiiein o melhor perfu-
me.
Excellente para o banho,

combate o ácido urico.
Pódc ser usada como lo-

çao porque é um maravi-
íhoso tônico.
Teçam e exijam esta marca.

Manchas, espinha», pannna, toeis e pelle
velha deeapparecem em 8 dias eom o «so da
"Agua Schmltt" — preço 11$, pelo Correio,
125000.

Vendem-se nas Casas — Perfumaria Mas-
cotte, Casa Cirio, Perfamarla Avenida, Lam-
bert, Perfumaria Nanes, Casa Hermanny,
Perfumaria Lopes, Garrafa Grande, Dr»f«-
ria Ilodrinues. Gesteira. Pare ItoyaL Caaa Ale-
xandre, "O Cettage".

Pedidos a Casa Schmltt, Raa Geacolrea
Dias, 41 — Sobrado.

f
W

************************************

BELLEZA SGIENTIFI0A
A T01LP.TTB DO ROSTO EM CINCO TKMrOS

l- —, Lavar o rosto com a
Pasta d'Amendeiis Kaiaha da
Hangrisi

Pote 65000
í

2* •*** Refrefcar a pelle.
limpar os poros u tonificai'
os músculos com a Afna Rii-
nha da Ilitngria.

Frasco t. 1S5000
" p. 12Ç000

i* *** Dar côr 4s faces com
o "Reage de Vie-' Rainha da
Utmgria (liquido) ou em pó,
que dá á pelle uma carnação
ideal, no tom desejado.

Liquido . . 55000
Vò ,, .;-.'.... 2i500

4» — Appliear Creme Rai-
nlta da Hangria,. que I;ian-
queia a pello, evita a forma-
cio da ruga, daiuio-llie um
avelludado encantador.

Pote 30SO0O
5* v— . Polvilliar o rosto

com'Tá d'.\rroz Rainha da
Hungria, qur, sendo muito
leve e não sendo oleoso, dei-
sa respirar livremente a pel-
le sem obturar os poros.

Caixa 12JI000
Se lisar durante tres dias na sua toilette

os Produetos Rainha da Hungria, reconhecerá
que a sua pelle tem frescura, Irauspareuciu
e um avelludado incomparavel.

Os Produetos da ACADEMIA SCIESTIKI-
CA DE BELLEZA obtiveram o Grande Pre.
raio na faposição internacional do Cenlcna-
rio. Resposta mediante sello ; ACADEMIA
SCIENTIFICA DE BELLEZA, Rua 7 de Se-
tombro, 106 — Rio de Janeiro.

5
f

?,'o ?abiiifl8 do Sr. ministro ds Justiça
reiillsou-se a cerimonia da cnlrcja do um
par «le drajonas e dc nina espada de olficial
an tenente da Policia Militar Emilia no Pc-
neira de Almeida. Òfferlados. re.speeliv.i-,
mente, pelos auxiliares do gabinete daquelle
titular e pelns representantes da imprensa
quc ali trabalham.

Commctnoraudo o anniversario natall-
cio da Exma. Sra. D. Maria Adelaide Coc-
llyo, «lircrlor» das escolas da Companhia
America Fabril, que hoje transcorre, as suas
a lu iii lias c professoras lhe prepararam unia
manifestação de syinpathin o amizade.'*— Por motivo da passaRem dc seu annl-
versario natalicio. foi alvo hoje de uma ma-
nifcslflção do apreço de seus amidos e com-
panilelros (io cartório do 1° dislricto dsJ
.iiistica local, o Sr. ApriRio Caldas, escrevente
juramentado c antino funccioiiario «lo nosso
l:orum, recebendo o aiiniccrsiiriantc, ainda,
iuiiiimcrís cartas e Iclcgrammas de cumpri-
mentos.
FESTAS

O Sr. Anlonio Dulra Fernandes, cipitali»-
ta, residente á ilha do Governador, reuniu,
liontem, as pessoas dc suas relações, leste-
jnndo a passagem do annivcrsario natalicio
de sua esposa, Sra. D. Erniclinda Dulra
Fernandes, ,.-..'•
u;ro

•Cour grande acoiniianliaineiito. realisou-se
hontem o enterro da Exma. Sra.T). Tiila de
Cássia Nabueo dc Gotivéa, viuva do saudoso
professor llr. Hilário do Gouvéa. A extineta
doix.i os seguintes filhos: Dr. Xabnco de
(lotivfa. deputado pelo Estado do Itio Grau-
dc do Sul; I). Anna Nabiicò de Abreu, espo-
sa do dèscniháígadòr Nabiico rie Abreu: Dona
Maria José Torres dc Oliveira, esposa dn
engenheiro da Prefeitura Dr. Torres de Oli-
veira; D. Lucilia Carvalho Vieira, esposa do
Dr. João Pedro Carvalho Vieira; director da
secretaria do Senado Federal.

Em sua residência, í rua Clarimundo de
Mello, falleceu hontem e sepultou-ss hontem
mesmo; no cemitério de Inhaúma, o Sr. João
Palmeira de Araujo Braga, proprietário nos
subúrbios,
MISSAS

*t******-*-*m**t^****-**^*-*->*^**--m**^^^^**mmm'
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CURA DA TUBERCULOSE
! 81NATORIO DE PALMYRA (Minas fieráea) — Altilmli- 000 melros. -Rdlftelos c regi,

men modelados pelos melhores sanatórios dn Suissa. Tralnmcnto hyglcno-dlcteliw,
Curas dc repouso, dc ar, de cngoriln (Miistliur). clc. Director gercnlo c medico resi-
dente: Dr. Albcrlo Cavalcanti; com mnis do 10 nnnos de pratica nos Sanatórios ú*
Suissa • Allemanha. Enfermeiros o enfermeiros especialistas. Uolci de !• urdem,

O Ex^io. Sr. Dr. Plácido Barbosa, Inspcclhr uei-.il da Prophylaxia «I» Tubertulo,
se, chcgniiilo de improviso ao Snnntnrlo do 1'nluiyrn, nhi passou dons dias c deixou'I 
consiiüiaila no livro dos visitantes n Hcgulnle impressão:
"O tratamriilo da tuberculose, quc n !"':ic curar d «pie Cita provado que i, enr»,

1 è o tratamento hv|{lcno-dlelct|co. Ksso i* o Irplamcnlo quo se appilea nn Sanatório
I de Polmvrn, e se oppllen «lc accordo <•»» o- princípios sclçnliricos e ,i prnllea dos
| grandes'sannlorlos curoiicus, sul» a dlrcscâo compclcntu do Ur. Alberto Cavalcanti
9 do Albuquerque. ,. . , . „ , ,„ ,. ,, ,
I . Palmyia, 4 Ae março dc 10121. — (Assignado) Dr. J. Plácido Barbosa."

Infonnasôcs no Ilio: Tel. Norlc 1250.
íimmnniiiiiiiiiimuiimiiiiimiimiiiin miiinnii imiiiiiiniiii nuiiiiiiiiiiiii iiiiiiiniiniiiiu iiniiniiintinniuimiiiimnnntiii. •,

O VEUDÂDEIRO DIMTRÜIIWÍi
DAS 1! A RATAS

Experimentem a s:u cfflcHs
Vende-sc t-m tndn a iv-itluPÔ #*m amam ^nait-* \\***arm

*************** .**jnn.***i**m*itct.i ¦ 
' " **—**..* m

BRINQUEDOS
*******************

Castro A Waldemar Praça 15 dc Novembro fi
—; ¦ ***** * 

-. ****** ¦-

PRÉDIOS
Quem tiver prédios para vender

em Botafogo, Laranjeiras, Cattete,
Flamengo, Copacabana e no centro,
queira procurar o leiloeiro JULIO,
cm scu arma/em ií Av. Rio Branco
183, tel. C. 2300, que tem muitas
énconimendas <le prédios para resi-
deneia c pnra renda. il. quem actual.
mente tem vendido maior numero
de prédios.

Seníioriia
Já visitou o PABAISÒ DAS MEIAS t
Se nio, visite agora.
134, R. URUGUAYANA, 134

Proeopio Rasselt — No altar-môr da e.ere-
ja do Rosário, foi celebrada hoje, ás 10 ho-
ras, a missa de 30" dia por alma do indi-
toso artista graphico Proeopio Lúcio RI»
beiro Rüssell, velho propagandista da cam-
panha abolicionista ao lado de .losé do Pa-
trocinio e paginador da "Cidade do Rio".
Ultimamente ern o velho Proeopio Russell
ajudante do pnsinadnr do "Diário Official".

A missa teve grande concorrência, a ella
comparecendo a viuva Patrocínio, tendo o
director da Imprensa Nacional se feito re-
presentar pílo seu secretario. Foi celebrante
o eonego Dr. Olympio de Castro.

Na capella-inór da egreja do Rosário fo-
ram expostos os estandartes da Associação
Abolicionista .Tose do Patrocínio e da "Cidade

do Rio". , .,— Ser* i«zads amanhi. ra eereja de Nos-
sa Senhora do Desterro, na Pedra d* Guará-
tiba, ás 10 horas, uma missa por alma do
professor cathedratico Antônio Innoecnteioj
Reis.... ***** *

Mm\m]
i UE i

***** i

*********
CASA MARTINS - R. Alfândega 69

Dormitórios, salas de visilns c dc jantar.
Preço clc faliricn.

Se V. Exa. SOFFRE
do estonuío c intestinos', i jiortjiiò uão usa

o Elixir dc Çnnioníilla GRANJfÒ

"Petropoiis-Hotel"
Diárias, 6?. Meiisãlincntc. outras vantagens,

IÍ. FREI GA-NECA, 92
-***«¦*-—

A' LA GARÇONNE
SáíiToi. Jlcruzzi. cs|)'cci(iliilniiè cm cortes dc

cabellos á i;i gnrçonnc c á iiiglezá, gabinetes
especifies para senhoras, creanças c ínaiiicurc.
ítila do Ilosnrlo, 132. prosiiii.o ;'i Avenida'-.

tratemcíito nllcniiíh dns lieinor-
úLnilUNríU rlisigiiis. coVriiiièntos- e 'falta de

vcgi-as, 7. Sètenibrd 1SU. Or. Lnrio Santos,
SE

liiaMalo
oa

Crnesfo Soují
BRONCHITE
Rouquldio, Asthma,
Catarrhoa ch.-aniso*

6RAWBE TOiriCt
Anii;;it.l(.m(Bi

i-i» mm

Formatai
Creosoto

Vegetal
Iodo-Hy.
popliog.

phitoa de
cálcio e ••>

dio.
Glyceríne

Fartos
elementos

para a
hygiene

dos pul»
mões.

App. ti.fifidí
1 do 10-185Í

«l<»
SK-

VSTIÃONariz, Garganta e Ouvidos ^
ClíSAR DÀ SILVA, ex-si'ssistenie dos profs,
Killiãii e llriilil, dc líeiliiii. Com «iiiatro an-
nos' dc pratica nos hospitaes dc Paris. Ber-
lim c Menna. Consultas de 2 ás 5, Rus do
Ouvidor, 1S0, 1" lindar.

•m __*^^^^^^^^mmWm-*-^9m**m*m****m*********i**************^*M*

RESTAURANTE RIO DE JANEIRO
Rua Lavradio n. 5. Aberto ati A 1 hora.

i ***** i

Guaraná

*-*****-
Pelle, Syphilis, Vias Urinarias

Ilua da Asscmblca, bi, das 9 ás lil
ült. REDRO MAGALHÃES

Typho, uremia, infecções
IntcsVinacs e do npparcibo uriilario. evi.

lapi-sc usando CltOFOÍOtlNA, do Cifroni,
precioso iinl.iscplico; dcslnfectaiilé c iliureti-
rn, ¦muilo agradável ao pnladnr.
KM 'IODAS AS PHARMACIAS i. DROGARIAS

Deiiositn urrai: Prosaria Oiffoni
Kiíii 1" <lc Março, 17
RIO DIS .lANEIRÒ

Lie, D. N. S. i'.. u, 072, cm 1 {101003

llVm}
Mv*_\»*.-.

Umro ^ÍS preparadousado coiKBBS ^ãt\Taten\
para. a ____M é^iratião
de pat\^05,'samab c GspmHas,
ío.n\a.Tí'do,ia pélt^a^llüdada,
ws; ijèvf Uitiantó iíiToqa^ias

Cnlcos depositários no Brasil:

QUEIROZ SÜZARTE &WIEYER
OURIVES. Vli — SOB.

Hr Paiiln Rranrlão üuvi,ios. gargantaur. ramo Dranmao0 naliz Assistóil(,
lia l?àc. dc Med. o no llosp. dc íi. F. clc Assis.
Coua. de !i íis õ lis. Avenida Mem cie Sã 3U3,
(Saualorio Cirúrgico). T. M. 100_i.

... .MAUÉS-csmagado por COMPRE8SAOI
Único processo que fica pó INTEGRAL E
PURO 1 Patente Eduardo Sucena — Rua
S José 23. Preços os mais baratos.

MANICURE
Mlle. Ibanea attende chamados. Tsl. V. 4995.

I__.___.____-.__. _-._¦¦.!•._____••_•___, ensina a falar fran-Joven parisiense... em no ,íç5m> sera
sutaquo estrangeiro. Preços módicos. Mme.
Massony. Rua S. Josc, 54, 2* andar.

•aa*

MUNSON STKAMSH1P LINK
Jldminiriir.idores dou vapores «In

United States Shipping
Board Fleet Corporation

A rota mais rápida para a
America do Norte

As próximas saídas do
Rio de Janeiro para

Nova York são :
P.IV AMERfCA Kctem. 17
WESTERN WORLD:. Oulnb. V
üOiiiJlEUN CKOSS. tlutiil». Ií
AMERICAN LEGION Outub. -.'9

Para o Rio da Prata
SOUTHERN CROSS. Hetcm. 2a
AMERICAN LEGION Outub. 19
PAN AMERICA Outub. 21
WESTERN WORLD.. Nnvcni. 7

E quinzcnalnient» a seguir

O PAQUETE

PAN I|l
• Esperada de Rio da Prata,
aairá amanhã, 17 do corrente,
para:

NOVA YORK
Estes modernos vapores com-

binam a rapidez com muitas
opportunidaclcs ile descanso e
de prazer du/ante n viagem^
Dc uma Innpeza inexcedivel.
camarotes espaçosos e bem ven-
filados, lâmpadas pnra ler
a todas as cotiinioiliilàdes mo-
dernas, em sua maioria co.n
banhos privados. Grandes e
espaçosos salões e cxcellente
cozinha.

Preços especiacs para via-
gens de ida e volta aos Esta-
dos Unidos da Anicrien, via
costa do Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
de'Buenos Aires a Valparaiso
pelo Trans-Andino.

AGENTES:

The Federal Express Co.
irenida Rio Branco, 87

RIO DE JANEIRO

IImííIIIIIM
O Julio, leiloeiro,\yen-

dera amanhã em leiiao,

ás 2 horas, a bem mon-

tada officina de marce-

neiro e carpinteiro, á

rua Augusto Severo nu-

mero 58-A - Praia da

Lapa. Será tudo reta-

lhadamente.
-tmsi

i usas]

/^à£*V**-*>m**tt-9S-**>

e irregulares? Tomo Cápsulas Scvenkr»nlj
(Apioi. Sn.liina. Arruda); App. D, N. S. P.
n III. Ii. 7 dc Setembro us. lil c 81. Dror

„ Iluber c Bcrrihc. Tubo 7JII0I). I
•feajgraiase^EBãBBKlB^^

LEILÃO DE PENHORES
10 Dli SETEMBRO — JOSr:' CAHEN

Rua Silva Jardim, 7
¦ num*" * *"""

AI^NEL
Gratifica-se muito liem, a quem entrosai

na rua Sorocaba tt. 19, (Botafogo) um nnníl
com dous lirilhantes, esquecido
das senlioras,
còvadõ). ********

no toilette"noHotel 
das 1'ninciras .(Cor»

LOJA NA AVENIDA
Aluga-se uma parte, no melliof

ponto, informa A. Moura, Avenida
Kio Branco, 107, loja.

i-í-H-m^SP* •*• "«EP^HORESLES LÃ© DE PI
Em 26 dc Setembro de 1024 "C.^a fíontliier"

Hnn Luiz de Camões, 45-47
"«UM»»-

Empresta-se dinheiro s')'1!S!,1'se 3P]°^.
a particulareseommerciaes e

cos. Informações pelo Plione
—mwm» .

Juros
Villa,

IlIOlli"
¦I021.Í

AUTOMÓVEIS
Americano ctVi taxi e capas, du 5 logarcs.

pintado, nickclado de novo, licenciado e segu-
ro. Ford, coupelet, quasi novo, 2 jogos de ca-
pas, vendem-se a dinheiro ou a prestações.
A. Gonçalves & Barro»—JRua Frei Caneca, 43.
— Tclephon» Norte 26G0.

mm*

EUGEN1ÒL: Reapparcceu este poderoso aa>
tiseptico c dcsiiifcctante. Predigioso n»«
líifloinàções, luxafõcs, etc, melhor qua
qualquer agua oxyacnnda. Infallivcl nas m**<
lestilis de senhoras. Vende-se por atacado i

a varejo. Rua Ledo ii. 95, Dròjarla
tenario.

, ****** ——

GUARANÁ' - Maués
Em frula. em bastões e em p6. Deposito ge-
ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ*.
- TEL. N. 1215.

¦ ****** *

MACHINAS e FERRAMENTAS
"EISENPUEHR"

Para Oficinas e Serrarias

R. PETERSEN & CIA. Ltda.
RIO 

DE JANEIRO
t Rua Buenos Aires, 178 — Tel. Nerte

CAMPESTRE
Amanhi, ao almoço: colossal feijoada

completo, irisli-steur de carneiro, arroz do
forno A Campestra. Ourives, 37. Tel. Nor-
le 3066. 

"

¦ ****** ——
O Cofre MINERVA

destaca-se entre os seus congêneres por uma
apparencia que desde logo inspira confiança;

i sua qualidade que o faz vender. CasaI
JOHN ROGER. Quitanda, 1511 c 158.

m*m
HIO.

m*****_

MATÉRIA MEDICA
Procura-se uni livro, sobre esta matéria,

escriplò por Alfredo ilc Mattos c publicado
ein Manáos em 1912. OITerlíis: Rua São Pe:
dro, 138, sobrado. Telephone N. a819. ,*****

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

ou comprar sêífi p roeu rar o leiloeiro Palladio
Rus S. Joíè n. 57. Central 5538. Serviço com-
pleto de informações, pliologrSpliias e nulo.
movei para levar o pretendente ao local. .

•a**»

VERMES usem ABROL
Effeito
ncias o

Andradas 51) Norlc,

seguro. Xão i tóxico. Nas Plinr-
nncias o Drogarias'. Pedidos 1'. Spino. 11.

CABOS DE AÇO
Temos cm slocU grande quantidade de ca-

bos usados, cm perfeito estado, diversas gros-
sunis, preço dc occiisião. A. Gcinçiilvcs í:
Barros, rua Frei Caneca n. 45. Telephone
Norte 2(il>0. «_•**

UM BOM NEGOCIO
Irá ú scgui.ida praça judicial, nu ili.-i IS

deste, it 1 hora ila tarde, no edificio do Vá*.
rum, o optimo predio da rua Senador Euzc-
bio, 540. construcção «le pedra, chi, iijobi, e
madeiras de lei, cm bom eslado dc cijhsçrya-
ção: tendo: 2 andares com entrada indepcii-
dente: loja, com iiistalbição completa para
padaria; o 9 casinhas, nos fundos. O predio
mede de frente 8 ms. 32 c. c dc fundos 80 ms.
•13 c. confinando com a Céiflrsi] do Uràsil.
11'slá 0 predio livre dc qualquer omis. iiiclu-
sive, contrato existente. Pôde ser visto n
qualquer hora.
»—.._.,„—i i.i » nat^tfc»—* , . . ...,,. — —

Perdeu-íc no (rajcclo clã niá Páysnnd.ú', 232,
í Praiii do Flamengo, 132, nin brinco de ume-
i>-stc, rodeado de pequenas pérolas, pendeu-'e ii.nnvi çorrçiitcsinliii. pedcrse ;i queiii o
icliou dc ter n gentileza de eiili'ògnl-0 a dita

run uciina.. üniliíicii-se^

Cem

No Sertão
-"¦ ¦ ---*»**

O sol i iju; /«nio hrilh* Jí aos s.u. Jãttéif .
Nada E'.m Í!-k. Jf Doniol mui aq-cttJ- !>-¦ »•" c,p"

tadot.

Concebido e preparado dc cniiroriiiiía*»
com us IViiballios de Pasteur, n líenlol.o"
iroe Iodos ns micróbios ncfnslos S l>«"»{
impede e cura Infálllvclme.iiie ii t-am '»»

dciiles, iissini como as infliinininsecs
gciiáivns e ilu garganta. .. ...

Ao cubo dc poucos dins perde iii os fiem»
o sarro e adquirem brilhante alvura-

Deixa na bõeca uma sensação dc ircsci»".
bem como nm ptiladiir agradável c Pe,s
tente.

A ma acção aiitiscplicn contra os
bios dura pelo menos 24 horas.

Umn bolinho dc algodão em riinis
bida em D.en.tbl iinro. tipliica inslnn
liiéiile n mnis violeiiiu di>r de dente

O Donlol iicliit-sc 5 venda em -
bons pliorinhéius, nssim como em '.i11'"'1
chsa qiie vendo artigos dc perfumaria.

Deposito gerai: Cnsa 1'rc'rc, 19, me .»¦*'•
Parla. .,- a,

Ajijirovrido pclu !). G. S. 1'. ei" -'
maio de 1918, sob o n, 196:197-198;.

micro-

',»*¦'

nliiiie.'

tudas *-
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A NOITI? — Türça-folra, Kl de SelemUio ile 102-1

.., w,.-.mW»«.1.» i«_ni>nn-«rn-i»>MMa_M»JIWjj«Éj n m«MH,__jn___

Cens

lExpk

A ereação de cavallos puro-santfiíe inglez, no Brasil!Importo
Figurarão em primeiro logar no grande certamen do dia 13 os

produetos fluminenses

. , Ví* *\ MM *ém ~ »** v_i_ *'"*•'• '*
__#V ___. ___M í-*"* ______ _P i_3 *__ . ,^_______________________________________________ _
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\) Camumü, nlaru. r„r lltn-lln;i c linrl„n,i, mmiiln o 9 tle setembro; 2) f__r._n._s, nlntAo, Ae Uiwenanr c llobinln, wm*•__,- ./ i tie aesembro; .)) Cônsul, custa nho, por ...'_.n.c ,• C.i/-..í__, nascido o 7 dc onlubro; .) Cupim, ulnzâo, por Dig-llon0 hawi, nascido it lütlejlezembro; fi) Curloca, preta, nor Alttqate e l>lntinti. nascida u ll) ií. setembro, e li) Contida.nltuuo, ,!e llaueiiíinr .; Ilertini, nascido a 'A de dezembro. Iodos do nnnn de. 19'-'..

P
r_-tá marcado para a próximo din 18. no
ndo do Jockey Club, o grando leilão e
,p..-iíão de potros puro-snngtio inglez cria-
,.i ni Ilrasil. Nesse mosmo dia o commis*
io f-iitral Julgar, ns produetos clnssifl-
mdo-os ua ordem da perfeição. I.aslu isso
irn se avaliar o grando interesso tpie tem
5_ julgamento para os criadores ipie b.i

nto*. vem melhorando a criação deixando.)
.1 cüiim ngorn sc encontra, piideudn, sem
ivor algum, emparelhai- com a estrangeira
te temos importado. O maior dos eoncor*
:ntc_ tke.se certamen é o Dr. Cernido Ilu*
:a, apresentando só elle vintt e cinco po-
üs .1" scu batas, do municipio dc \'assou-
is. no listado do Itio. Já o anno passado
ii elle quem apresentou maior numero dc

potros t (piem obteve ar, melhores rlassifi-
caçõc_, Dn sun criação figuram nhi em
nossos prados Minii Ali. (jue ,iã obteve mats
de cincoenta contos dc prêmios; Bisturi.
considerado um dos melhores potros nuc
nqui têm nppnrecidn; Corlngn, i|uo já ven-
eeu provim de vnlor o est. fadado a «rr mn"coiirsier" respeitável; Uorens, Bahia, Ba-
i-on.z... emflin, utnn plcindc de cavallos que
honram n criação nacional, li' preciso no-
tnr-se om.' do lote vendido nn anno pns-sado ainda hão dc sobresnir grandes ani-
mães. ponpianto ns mais perfeitos delies
sno, pelo scu sangue, tardios. Por Isso è
que os filhos dc rtav.ngai-, justamente oi
qu. oliliveram as melhores classificações na
exposição dn nnno passado, ainda nio fi

l

velou l_arnnc.a, essa potranea (pie tem cau-•indo suecesoo peln <tin forma o pelas suns |
linhas. Daqui por ilcantc í que us ilrsccn- jdentes do (iii) M.n hão de nppnrecer. lín-
veiigar tnincbin foi tardio, mas depois dns
Ires annns rcvelnit-sc ü eavallo quc todos
os amantes do turf conhecem. Dentro os
potros da criarão do Dr. Cernido Rocha fi-
giirnni filho, de Aldgnle, Hlg.Roy c impe-
ralor, potros que snu lindos o 

"ali 
agora

considerados os maiores concorrentes dn
exposição. A nossa gravura mostra seis
desses produetos e por elle. vne-se nvallnr
do interesse não só da exposição como do
próprio leilão. Os maiores criadores do
Ilrasil vão cotejar seus produetos. S. Paul".
Kstado do Ilio e Ilio Grande do Sul vão-j.-w ....... ,_,.,..,  ......... m*íu •• I H.n.lliW UU IIH» C IliU MliliiHC u<-i >IUI

zerom grandes carreiras. Delies só se re- disputar _ classificação, Quem vencerá?

Mi)tiMnni!niii__iiiiiHffl^

IUIZ

Jl
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rr.ir.il

! III.
. i.l 1

(íc Fora vae commemorar o
anniversario do Estatuto

italiano
_ D13 i'ôI-A (Mi .as). 15 (Serviço espe-
i A NOITE) —lá está orgánisada uma
c commissão para que o din vinte dc-
*/, anniversario do Estatuto Italiano',
oinmemorndo com todo o brilhantismo
rnsiloírus c italianos aqui residentes.. __..»__-

JÉltl

Vejam o

grande stoek
de tricolines

de nossa
importa-

ção.

A casa que
se impõe

pelas suas
tradições.

0^^^-mW^Ê
2 — Sete Setembro — 52
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MAIS UMA FABRICA DE TECIDOS
EM MINAS

í FORMIGA (Minas), 15 fScrviço especial
da A NOITE) — I*or iniciativa de nm gra-
pu de capitalistas, vao ser fundada nesta
cidade, com o capital dc quinhentos conlos,
uma fabrica de tecidos.

-mmm-
VISITEM A COZII.HA.__-_.DELO DA

A melhor casa de lerraRcn», louças, arti-
gos para presentes e trens dc co_lnha.

118 — S. .IOSI-V — 118
Defronte do Hotel Avenida

Um hydroplano cae no rio Tibre,
perdendo-se o piloto

ROMA, lfi (UíP.j — Deu-.., hontein. In-
mentavel accidente Ae. aviação. Um hydro-
plano caiu nn rio Tili.r. pcrdehdo-sb o pi-
loto.

Um chefe da Estrada de Ferro Pa-
racatú em viagem

S. JOÃO EVANGELISTA (Minas), lô (Scr-
viço ospeçlnl dn A NOITE) — Chegou n esta
cidade o Sr. Dr. Dcrmcvnl Pimenta, engn-
nlieiro chefe da 21* secção de construcção
iln Estrada dc Perro . aracatu. tendo sido
festivamente recebido petos seus conterr.-i-
neos. Aproveitando sua passagem, nquclle
engenheiro prestar., serviços profissioniie.
ao Kstado, fnzendo plantas e orçamentos
sobre serviços de que este municipio nc-
cessita.

COPACABANA
RRENO

Vcndosc, amanhã, em leilão, o
bello terreno ú rua Joaquim Naliuco,
junto ao n. 129, com 14,60x49 mc«
tros. Será vendido pelo leiloeiro
JÚLIO, ás 5 horas da larde.

****»

lf. SíWi 288
Automóveis de excursão

Dahmen
rt.alisoii-se domingo, cnmo antecipámos, a

inauguração official com o primeiro passeio
das automóveis Dahmeh, offorçcldo a olgtin.
representantes da imprensa c ínmilias das
relações do engenheiro Sr. Paulo Dalimen..
ürgíinisódor dn empresa.

A partida fez-se pouco depois das 9 ho-
rns da iiianhã. O grande vehiculo, com a sua
lotação ijiiasi completa, partindo da Avenida
llin .ranço, seguiu para n Tijuca. lendo sub-
liido, laeilmcnle; todas as rampas, mesmo as
mnis Íngremes. Apesar do seu peso çxIraór-
.iiínriò, que exige tim motor possa ti.'.t, • (pia-

si ir.sc-nr.ivel a trepidação; Fez-se, portanto,
« viagem nas melhores condições, com todo
o conforto e segurança. As curvas foram
V-iicidas facilmente o, como já dissemos, as
subidas e decidas feitas suavemente.

Nessas condições foi feita n volta da Tljii-
cn, sabido o auto nn Gávea c, tomando o
l.e.lon; Ipanema. Copacabana, Avenida Boi-
ra Mar o Praia do Flamengo, regressou ao
ponto de partida. Houve uma pequena pa-
tiniu nus Furnas da Tijuca, ondo o Sr. Paulo
ü.limetis fez servir aos seus convidados do-
ces e cerveja,

D passeio deixou ein todos excellcnte im-
pressão e rrstn agora, já que excursões iden-
lieis se podem fazer, a preços necessiveis,'iue ns cariocas que não conhecem a sua ter-
ra procurem ver todas as suas grandes e in-
imilavi-is bellczas.

^•a

MODELOS
Verdadeira oceasião por duas se*

•nanas! Vestidos e Chapéos a preços
'«cepcionues de grande reclame."Elegâncias", 

Rua S. José 120, sob.
mmm *

Vende-se este majestoso palaccle,
em leilão, sexta-feira, ás 5 horas,

prlo leiloeiro JÚLIO. Acha-se vago.
-_ ¦ .-.a» ——

Pirandello adheriu ao fascismo
ROMA, Ili (U.P.) — O afamado come-

d logra pHo Pirandello escreveu uma carta ao
presidente do Conselho. Sr. Mussolini. soli-
citando n sua admissão ao partido fascista
e a remessa do respectivo hillicte.

¦ mm**
UM EMPATE NO FOOTBALL IN-

TERURBANO DE MINAS
MOItltO GII.AXDE (Minas), In (Serviço es-

peciál da A NOITE) — Itealisou-se um match
animadíssimo entre o Affonso Penna 1-".
C, de Snntn Barbara, e S. Bento F. C da
vizinha eslaçáo. resultando um empate por
dous a dous.

"Messaggero Brasiliano"
A inipreusa italiana no Hio contará, a

partir da próxima quinta-feira, com ftm.no-
vo órgão*, c o "Messaggero Brasiliano", do
qual i proprietário e director ó Dr. Cos-
lante Adem!". A redacção c administração
tio "Mcssaggcro Brasiliano", que í sema*
nal, estão installndas á rua do Ouvidor,
numero 138. *****
"REVISTA IISFAISTIL»

Mais lím bom numero da "Ilcvista In-
fantil", excellcnte semanário para crean-
çns, foi posto eni circulação. Como sempre,
a presente edição vem repleta de interes-
santes historias e desenvolvida secção de
passatempo. «t_»r . . .—

"Us Modes"
O mais recente numero de "Les Modes"

Jii.o a agencia de publicações mundiaes
waz Latiria, á rua Gonçalves Dins, n. 78,(ove a gentileza de nos offorecer, é sem"iividn, indispensável a todas as nossas
elegantes, trazendo as melhores novidadeseni _ 

"toillctes" de passeio, recepção e, es-
Pecialniente, de noivas. Na capa, estam-
l1? um lindo robe "d.ápí-òs-midi", dn so-ciedade "Blanche Lebourier".

mmm-ARCOS VAE TER LUZ E ENERGIA
POR ELEOTRICIDADE '

FORMIGA (Minas), 15 (Seviço especial". A NOITE) — Inaugura-se na primeira'linnzcna de outubro o serviço dc lu2 e
jneri-in por clectricidade, na sedo do dis-(neto de Arcos, sendo concessionários do
serviço Jovino Rocha & C, quo promovemmuitos festejos para a cerimonia inaugu-
"«'i devendo estar presentes innumeras
lascas daqui e de outros pontos do mu-
BlCIpio,

OLIVEIRA VAE TER UMA FABRI-
CA DE MEIAS DE SEDA

OLIVEIRA (Minas), 15 (Serviço especial
da A NOITE) — Vae ser fundada nesta ei-
dade uma grande fabrica de meias de
seda.

PRODUCÇÕES MUSICAES
"O geitinlio <l'cllas", é tini novo "Fo:.-

trot" (io compositor patrício Eduardo Souto,
c quc se destina a uma larga repercussãit
uos salões cariocas, prognostico que é licito
fazer-se, á vista dn grande procura quc vem
merecendo, « +*m ¦  —¦*——

CHEGOU A PIRANHAS O EX-GO-
VERNADOR CEARENSE

•PIRANHAS (Alagoas), 15 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Regressaram a esta
villa, procedentes de Paulo Affonso, os Srs.
Ildefonso Albano, ex-governador do Ceará,
e commandante Hovrcll, nddido á embaixa-
da norte-americana. mmm ¦
"A CIGARRA"

O numero desta quinzena dc "A cigar-
ra", bem feita publicação fluminense, está
como os anteriores bem cuidado o com um
testo dc leitura rccommcndavel.

A POSSE DA NOVA niRECTORIA
DA ALLIANÇA DOS OFFICIAES

DE BARBEIROS
Na sédc da Alliança ib.s U.ficlar . de liar*

beiros do Itio do .laneiro. n rua dos Atuíra-
das n. 43, realisou-se ha diás.n posse da
sua noyá directoria quc vae gerir os seus
destinos, de 1924 a 1. 25. K' ella a seguinte:
Presidente, .loão Ferreira Guiinarãen- '•!• pre-
sidente. .'osí Arèás; 1"'secretario. Modesto
Ilua..; 2" secretario, Francisco Sellcs; 1*
thesoureiro, Antônio Victorino Martins; '_'
tliesoureiro, Anuído Pinto dos Snntos; pro-
curador, Erncslo Vivonc; bililiothecario, Ge-
raldo de l.ttca, (lonsellio: Manoel de .lesins
Frias, Augusto Cardoso, ,losé liiras lliidrl-
gnes Chavrs, Manoel Parede de Moraes, Ar-
mi ndo Viogns. .Januário Mesquita, Annibal
1'aulino Rodrigues, Salvador Dionysio Gou-
çalves c .losé Henrique Pereira,

Para o próximo dia 4 de outubro, está
deliberado solemiii_ar-se a passagem .do Ji*
aitniversarin da fundação da Alliança,. eom
uni grande baile ua sede da Beneficência
Italiana.; á praça dti Rfptiblieti.' 

. .i ,.i<l»'<

fgjiv »r*3

EMPLASTRO
PHENIX
RHEUMATISMO IpÜ.

Marca i»
. SCISTRAPa

Ficou sem 80 talheres de crys-
toíle:a

O Sr. .losé fiodofredo da-Costa, no intuito
de evitar qualquer duvida quc possa sur-
gir em nossn praça, de cuja firma, Fonseca,
Almeida it- C„ é empregado, communlea-nos
que, embora sejn áquelle o seu nume por in-
leiro, nsa-o, no commercio, tnlqualinente.
por coincidência _ o do indivíduo aceusado
no furto que sabbado divulgámos, sob o
mesmo titulo destas linhas.

Para consolo dos tristes
¦ »_. m __»¦»——.-

INICIARAM-SE AS CONFERÊNCIAS
NA CASA DOS LÁZAROS

Iniciai-iim-se, na tarde de domingo no
Hospital dos l.a.aros, as conferências
que, a convite da pia direcção daquella ca-
sa, e para conforto moral dos que se abri-
gani sob o seu teclo, isolado do mundo, vão
scr feitas por alguns homens de letras.

Além dos enfermos, havia numerosas pes-
soas. estranhas ao estabelecimento, visi»
tantes, umas, do amigos on parentes hospi-
lalisailas, c convidadas, outras, para a reu-
nião do dia.

Para inaugurar essa piedosa serie do
conferências, orou, hontem, na Casa dnsLn-
.aros, o Sr. .1, M. Goulart de Andrade, da
Academia Rrasileira de Letras, produzindo
uma oração bastante apreciada pelos que
a escutaram. O orador, falando a recai-
sos naturalmente saudosos do mundo cx-
terior, recordou qne esse mundo nem sem-
pre é agradável, pintnudo-lhes diversos as-
pectos da vida contemporânea, e valendo-se
dessa pintura, para levar sorriso ás faces,
por onde, de ordinário, sô surgem lagri-
mas.

Rematou o seu discurso o Sr. Goulart de
Andrade com ardentes palavras ungidas dc
fé religiosa, e, em seguida, recebeu expres-
sões de agradecimento dc alguns enfermos,
pela delicadeza de não haver feito, em sun
conferência, uso de termos que lhes recor-
dassem a sua moléstia.

Corri. rt_
IH.TIls\s *m ||enll_a*_a depois de ama*

iilin, ri du iiirrente, nn Prado l'liiiiiiiu<nse.
ii _' e,.|Ki(ii(Aii.IellAn, que íiiiiiiiuíiiiviiIi' i-
i'r.ectiiiidu ivln Juckey^Iluli ilo.tu ciipitnl. _
pm,g jvrlniiieii eniisorréríiu ti*t piihIii.-Iiik, ncii*
ilo l«i de ci.iiçAn dn Dr, i. lin. o .1 ¦ Puiilli
Mui-iadn, % du li.ir... 1'aralso, du Dr, Oeral*
dn liii.h.i, v o* loiliintci diiü haraa do llin
(livuulo tio Sul, l-ernamliiien a iiiilrus dc s,in
1'iiulu, IViii imllitiiiln.mil quc r.In.i entre n.
iki.iu. priiprlclarloi, i» eiii.radn que muito.
du* iii'iidii,-tiM vxiwstoi sejam mliiiiiridu.
pnr iiIIus prcçoi.Tom .-i.in muilo ennnnciilad.. nas m-«In» iiii-im.is ii péssima dlreceío dada pelo
Jockcy Daniel Lnpox ho eavallo 1'atiliitaiin,
mi rcuiilflu de ihunlngo plissado, Pnra n_<
iino i* riisn j«rn admirar, pois nliuia nos
iinsios Inrnrmea da snblmilo, JA previa mos ii
inicaas», inuin dn illrccçflo desse Jockey,'iiiun du de IMpovIls liãlinJn,Ao i-.iuii-.ri.i do quo acontece nas tor*
ras-relrns, os colejns do hoje, no .looUey*
Uiib. estiveram liem iiuliunili".Oii.-.idn ,-{.ii ;.,.n furto n distancia dn'.í '.'un metros,

l-rimiuln e. Adversário trabalharam Jun-loi na . dislaiioln de 1.780 metros.-- Feiiiliiigc, montada pnr D. Snnrcz.
tralinlliou íorle h distaiíela dn nillh... mos-
ti.indi.-.o hcm dlt|>ustn,Ma .iiifir.tire o Fluminense trabalha-
r.ini ile galopo l.irgo a •H-.luu_.-i.» do 1.750
metros,

Obelisco, Purniigiib-i. . Id.lldad, Grns-
poppel o Peqúery triiballiaram uma volta
dn galope largo,

Vesla e Antelope trabalharam modera-
(liiiuentt- rliias volta. .

Poeilo-i e iMpyhis galoparam 1,750 me-
tim. em <• .cr.!.*!'> do satidc,—Pnraéati) . Ilarbnczn trabalharam fnr-
te a distancia dn mllim.Aiiilromciln e Hercules galoparam Ur*
go n distancia de 2.200 metros.-- Parnjgnayn trabalhou niodcradiimcnfc a
distaria ria I.T.mí metros;Tijuca, Tymb.vra c Tamoyo galopa ram
furte a distancia de l.Cilit metrôs.-- Oslrl.i o Ticn Tlc». Juntos, traballia-
ram forte ;i dlstanclii do 1.150 metros.Pnragtiay trabalhou moderadamente e
distancia dc I .SOO' metros.

—Ttipan c Garupa; junlos, trabalharam
forlo nn mesma dista ncln.

-¦ Ainda víiiiiis gníopur larg.i os seguin-
les parelheiros: Mnrnthoii, Véllcda, Patrício,
Alsnclana; lleview, Sonhador, Ilurão. Tocan-
tius, Noiva, Snntiiz/a, [\tiuleit50, Bnsiug,
Stilcrno, Corlrign, i.ilrerlé. Ouvidor .Salva-
tu:*. Ln Chlnn, Tribuna, Moreno, Mokcotc,
Cnelque, Mnltnho', DIJilnli.., Pretória ..urn-
vana, .lacnnan, Cncquidiin, 1'illeto. ítive
d'A limes, Trüúo, Fragoso, Borracha, ilo-
reas, Maior, Sombra e Itinihcrc.

Tombem vlinõs, em exercício de. saude:
Mari, Palmclhl, Mosqiiele, Sniniirilla, Alicia,
Trovoada, Bahia, liaposão, Oltnpi, Arlsté.i,
Olj-tnpo. Urttayè, Paulistano, -Avcllar, Ningn-
ra. Imhttia, Mirasnl e Neurosis.

Football
O RECONHECIMENTO DA ENTIDADE

flKPriESBNTANTE DOS SPORTS CARIO*
(i.\S — Esteve iimiiem .< tarde reunido o
Conselho de Julgamento da Confederação
Urasllclrn de Desportos, afim de tomnr co-
conhecimento do parecer do Dr. David Al*
ves de Araujo, relativo an reconhecimento
ofü-ial dn entidade representativa dos
sports terrestres Aa trossa cidade junto ã
referida Confederação.

Apesar de haver si.Io secreta a reunião c
de terem os membros do Conselho de Jul-
gaüienlos guardado n mais completa reserva
sobre o que nella oceorreu, podemos ndc-
tintar quc o parecer do Dr. Alves dc Araujo
concilie pelo reconhecimento da Amca, ha-
vendo delle pedido vista, pcln praso de cit*-
so< dc cinco dias, o Dr. João da Cruz Ri-
beiro.

COISAS DA VIDA... — Como todos sa-
bem, o Vasco da Gama derrotou, domingo
passado, o Andaraby pelo score de fi x 2.
Como todos sabem, vários dos seus goals da
victoria foram obtidos pelo player Moac.vr
(Bussinlni). lia, porém, nm facto qne deve
ser lembrado e quc demonstra as incertezas
e os contrastes que hn na vida: Russinho,
um dos principaes factorrs da victoria dn- ,. • .
Vasco, nasceu, como foolballer. dentro doi^^pe l.ninn, lindas cores
Aii(l.iruhy;ali cresceu e prosperou, nli sem-
pre jogou e ainda, ao começo desle nnno,
fi>!iiro*.i nos matches amistosos cm que o sen
Mitigo club, em quc a sna sociedade-berço
lotnoti parte. São coisas da vida...

CU.B DE REGATAS DO FLAMENGO —
A direcção dr desportos terrestres conirnu-
nica aos jogadores abaixo qne haver., trei*
tios estn semana, com o Botafogo F. Club.
nn campo da rua Paysandú, esperando o com-
paréciineritn, nns dias marcados: 1? team
(quarta-feira) — Amado; Pennaforte. e Hei- ji-in; Adh. mar Martins. Seabra e Dino; O. I
finmes. Catnllotn, Nono. Junqueira e Modc- |
rato 2* Icnm (",' feirn — Batalha; Segreto
e Vital I; Dnrval. Ilerniinio e Moura! New- ]tnn, pro-tes, Antoninho. Aehé e Agenor. Re- i
servas: Egbefto. Duque Estrada, Mutz e Vi-
tal II

UM CULTO QUE ELEVA AS
_ALMAS A PUREZA

Grandiosa honra Gatholi-
ca a Nossa Senhora

das Dores
Chrisma, fundação da escola,

hynmoí, benção do S.S. Sacra-
mento, na egreja de S. José

do Andarahy

!l I '.
. _ 10,

ni
ii i

,W . i-t-K.-.THl'. n»«-IB4_U. ¦¦. «_.,.-¦«

CAMINHO fIE-HÉ
MII8A,

luvuii-.c iiiiuinlifli
llr, Jiiüí Astonln l.ultftlmíli, %

(iniiilcliirlrii ilu.v it» Ci.!/ liriiit.i,
pgrcjii dn (liiriiiiit Ai ihií.i Itnil. iyllei ¦• ,M;i.
i.ii-x .l.iiillni, t» Oj )liiliii!ni Suauü ila nli*
uliii, .li Pi \n|i.iiin p_| .nin, ,.* (• I i; ¦>,
Armlmln Moreira Mnnif. iis It I.; I>,
Wiiniln (laiiilic l,.y, ,!•, ;i l'J; I), ll n.lini.i
P oIkmi Plnn nt.l. ,i«i 10, na •_.-.. h ilo S, i
l'rniK-l_rii de Piiiiíiij D, Marlã du iiíorlii Al«
iiiciiíii Fímiiiíicoii, ii. SI, ii.i egr.-jn dõ N. ¦*>.
da Cuncelvão. riu .Vlclliero}*) Arlliur Tel • i
(lu t,iuf'ia, .., ti¦ |i. (-;íí!„i ,1,1(111},«m .\|c.«
fliiltn, ús II, mi ui.tiij,- d,i (jlnrlii; Jusí M"i*
relh-., iis n nn 'iiiirl/, de Sniit',-iinn; Dr,
João Gomes l'll. iirlrns, i.s H i •.». mi i.iiiu-*
llral du Mclhern.v; D. Isabel Vicit-., ii. ií,
un llliilrix.du S, Josí,
KNTKIIR03

Foram sepultados liojei
Nn rçinllcrlo de S. Pranelseo Xnvlert —

•lorso l'lnii; Oirr.'.i. rua D. Zulinlrn IP;
No próximo dia 31, ilomliign, os Padros

Passlonlslns, que dirigem u egroja do São; m,...i.. ,..,,,,„.oi. e N. S. dai Dôrci. sita â rm ll.trAu do , ,. i,,,'-,, 'T1'.''1,'?' SU,,ltnl ,'""*,.hMuanulla 7(10, viu. celebrar o feM.-, du nin io.Aveifda' ._»_?,___^ft_l^_í?í!*{Ã_?.A_'0."celeste padroeira Nossn Senhora das Dflros.. Í2' nfiti._._?"_;___ ?vi,UI11 N*''

' 
Dia li do corrente. As 7 horas <i,i imite.j i'""lf.0 5«J}^]'1,;!:^ 'f"1*),1** "l,l,l,msrfl,.a1

Principiou ,, Scnlcnarò, couslstlndo ua a-z.i ;.„',;, ' i' ,* »>\,i\«•*, *-*nf.w. ruu
da coroa dns Dôivs do fcosan Senhora i ladal- . "c 

Jí''; V'''.V..''! ;„" 
"í?1 íf, '? S'V

nha o liencao. quc sc repetir* nté .«blindo. SS^jf-W Ü_ n-l 
' ',. ;' 

"x 
nila 

*fli 
háDin 31, primeira nii_;iu ús li horas, as ,i,, «..i,,,,!,, ,-,„„„' , *'. '„ „' , ,.missa o cotuinunhAo flornl dus Filhas ia Mn* idio on. \„V; ..Jf JíSi VT 

" - _ria. do Ap.iMi.lado. ,..,s Viccnlihc.ii .- dn Ir- 'l!1,?™" O. ^"^'^ii^-liSmniidadeilo Santo Rjcpedlto; As R 112, mlasa ''.. (, ,±-' ,*V.'/'• ?-. ;' ''•'"t'' 
H_.._a' .e scrmilodo S. lia. Itovdmn. I). Schastiío lfi" ?,.','?,.'*%nt^"P.\,c«llZJ?rT\iln

leme. arcebl.po condiu.or)desta c.pi.ai; A. fK" óa«%S S._iS5?í_i-XS.ilSl-T\ n,,..,»..aça,. offi,-Ini du nov.l líscilla i;,,,,,,,,, „j0; ,ísm.,..,,.,„. 
' 

,.;1 „ ,^ ,\Ta %,.Popular o S. Gi.brcl de Nossa Senhora daa ,.„,, ,,, ,.,.;.,., .,,,. .,l„(..l,i.„ ,., oliveira, Ho.-Dores, pelo monsenhor arcebispo; ã.i ll lio- ,iUi, \B-e|nKai ,ú vi|.!„aáos- Dcínhina Pin-ras, missa com cânticos; ãs 2 hor.  tar* J,, u,n^, \. 
' 
^.' , ; 

'_ 
; »" » '*.,, 

|.
de, elirlsinn administrado nulo itcvino, Sr. „i,;,., r...,.i;  • *¦
ninein ano^tollco, monsenhor IlenrlquiiGiis- i.-r,„;i.is,„ (!(, ,,.,,,,. Jos. |.-mfno do 0i;-iiirri. eslando ps Inlôes do chrisma, desde v>,h.:ii Hospltol Cenirnl d.i Marinha.JA, nn egraln As / hom-da noite, oaecrra-j >;., eemii.--!,. de S. João llaplisla: - Jn.n-monlu do ioplciiario. ladainha o beiiíão coni, j,,,!,,, Fernandes Cnrdoso. rim Scnndor Eu-o Santíssimo Saeramcuto. |7Cj,in i:rt. ,..,,., !N. tlntharlnii dn Carmo VI-Os Pumivs Pasr.lonistas aproveitando
holln occnsiãii desta fesla nSn podem deixar
de chamar a attoiiçÃo dns bons cntliolicos
para cultivar sempro mais a ilõyoçúo á Nossa
Senhora das Dores, d.vo.ã.i siiiita c provei-
tiisu quc cm breve e com facilidade levanta
ti. almas nó maior grAo dc piirczii. Pnra pi*o*
var este osserto, bastaria sA o exemplo dd
S. Gabriel dc >.'. S. dar. Dores. Piisslmilsln,
c «pie, no breve espaço de seis nntios do vida
religiosa empregada nn mnis fervida devoção
ó N, S. rins Dores, chegou a ser uni dos
maiores santos c thnttmaturgos da nossa
época.

I_m bun hora, portanto, monsenhor urce-
bispo coniljutor quis que a liovn escola po-
pular, aberta nestn egreja, se chamasse de
"S. Gabriel dc N. S. dns Dihes", não só-
mente para ter uni patrono rio céo, porím

etorin, run l.elle i.cal I. casa X; um fíto,
filho de Allltibnl Dl dt, rua Murqiic.J do
Santos 4i. cnsa in_ Ivmllla Franclsca Leal
ii.' Carvalho, run Mneedn llrngn 1; Arthur,
fillin dc Art lim* Marques I.u:;: dc Alhuqucr-
que. rim Assumiição 8ll; Albino José Pc-
rcirn, Hospital Nacional dé Alienados.

— Será inhiimniiii, amanhã:
No cemitério ii-.' S. Francisco Xavier; A_r

marido; filho dc Alváí-o Noites Dins, saindo
o rnlcrro. As !l horas, il.i travessa Santos
llodrigiioi I,

tíúT-AFOÇO

Vc. , . . (*_(i<--. «•. nniaiilin, th I Iim-ap, rin
ainda, mais um exemplar <j*_e ns creanças i,,m-,. ...,i_ i_-i..,.»„ iittt__ i.,h._
possam seguir. Icilao, pelo leiloeiro JULIO^ o bcUo

¦ mmm prciiiO » rua Kl.ira Mneliuiid ti. <,

Vx.a não conhece •próprio 
parn fnmilia dc li-atumcato.->—ram'j

Casa Minerva ? ¦ «¦

Deverá HOJE mesmo eonhcccl-a c
aproveitar os preços da Colossal

Liquidação
Atonlhado, larg. 1,60, mel. 38900
Cretonc coma casal, mel.. 6§700
File» cortinado, larg. 4,20,
metro  118800

SedasSedas
Crepe setim Francez, mel. 388000

mel. 158800  188900
Crepe setim marionet, cò*

res, met  368000
Pallin sedo, muito grossa,
metro  128300

E TUDO MAIS ASSIM

Barato de nft
.6 Rua Carioca .i

Mussolini vae inaugurar, em Na-
poles, a Feira de Amostra?

ROMÃ, IC (l*.l'-.i — O presidente dn Con*
scllió, Sr. Miiki.<i_hí. iicompiiiiliado do mi-
nistro dns Culoiiitis, principe dc Scnléá. o
do stlli-sccrcttírio do Interior, Sr. (inutrlt,
jiniüu pnrn Nápoles, afim dc inau .unir i
Vcíra Ac Aihostras.

Antes do Sr. .Mussolini, scgíiireui pai*..
ni|iti-!'.-i cidade n presidente d.i Cnmnrn iii>s
Deputados c ministro do Trabalho;... ¦_xmyt- .

I gBB»_B_i___a_«__ga__a___a^^

I OS MELHORES 1
BOLOS 1

SÃ° I
PF 1

_K_tga_a_-BB_ti___^^ i

0 anniversario do Sr. ministro
da Agricultura e os admira-

dores de S. Ex. na Bahia

Tennis
0 FI.OMINENSI. DETENTOn DEFINIU-

VO l>.\ TAÇA BERNARDES GONÇ .l.VI-.S -
Foi no aivnn passado instituído pelo . Sr.
Hernnrdtfs Gonçalves, do comniereio «lesta
praça, a taça acima referida, parn ser dispo-
¦lada-cnlre os primeiros e segundos teams

S. SA_Y..l.O!(. lfi ....A.) — Or, jbrhafa
i (!rs!n capilhl pübllcuui um innnifèsto .--.is.si-
i ünitdfi pelos mais dislihclos représentautds

O "DeSIlil" 
reSff-CSSOii IÍO Sllll'1" .""|!1S as cl,"Iss!es sociaes, convUlamlo o»

i -„.,.i,. a ii i •••. nmi.os e correligionários do Sr. Dr. Mijíiiel
*„i, n Porto procedeu ttr visi a ic- <:.lllJ10„. „¦_,„,, lIa Aíriculturn.íparn nssis-«llaineiitar no paquetevin.lez ' l.esna*'. en-;ti,.,,,, „ „,„,, missa om* .,,ç;l0 tlcr«V. çis péíolindo esta manha de Buenos Aires. . _,-_.- j .imiivi.,.s;il.i() (!, s.K.x.. que passurii .a 18 ciotraiulii-o em bom estudo sniiiturio. A uni
dade da Mala Itenl IiiííIcíííí triinsportoti pon-cos pnssngeiros para o Ilio e i-ondil/. reiiu-
zido numero em transito para Ijverpuol.

mm**

corrente mez.

BOTAFOGOse definitiva daquelle que conseguisse
victoria dois annos consecutivos.

U no retomo, etn. íl dc agosto, verificou-
st a victoria do Fluminense nos pri. lei.-! _,,_ _,ís.,»3r,ii,."_8< f <in Paysan"" "Vendem

F.iiipat.-iiio-o torneio, dc sccordii com »
sorteio, especificado no regulamento, ns quinta-feira, em leilão, os prr- dios e!- . ,. . ....
íJrÂ8...clVlÍÃ__5"5?l....ftr_"L"!r:..-„u5!n_.?,"'._,_T_^q I «siahulo ú rua D. Mariànria ns. 15» 0 Congresso dos Arditi solidário

1*4 _...-<-. ¦SW(i«.-tll«Nl

i _!®i!te_í_,

^^5 ' 
I i-ASÀ TVr(.~ -»*-!'-«_l».l.**_•'..-..•*(.*»H*-i

)¦•__•() «a (mi-

KODAKS
ItEVEI-AÇOES E COPIAS

Prefiram .'cmpró
"A Photographia" .
Trav. S. Frnnci.co 7 \

courts do raysandi.. vencendo o Flttmlnc_-i .,n .-- _,« ....
se por in x 6. « ¦•»«• em terreno de .)2x.i3, «erno

o club tricolor, desta fôrma, ficou defi- j vendidos cm um só lote ou em lole»
nitivament., detentor da taça Bernardo ,Je 10 e 12 de frente. Serão vendi*

do» pelo leiloeiro JÚLIO.

Puccini e Pirandello vão ser no-
meados senadores

Gonçalves.
O primeiro jogo foi cífectitado em IP de

agosto do anno passado, vencendo o Fln-
minens- por 9 s 7. nos primeiros toem*,
e. o Paysfindn", por 10 x fi, nos segundos,
verificando-se, pois. um empate.

Nn retorno, effcctiiadn em Ul de AeT.em- | rui-i\ i.- i: n, ,\ i i
liro do mesmo nnno. rcglstoii.se n victoria Lit"? pi' >, i.H.^f, ,G',, „ ií . . tTlTdo tricolor por 10 s 0 c fl x 7. respectiva- ! ' '"si 

X.s __,. !,}¦] J'\ ["}?' 
' ' 

T
mente, nos primeiros e segundos teams. ! ."? S'^S"'S O1. ! i. .'.'.
O Fluminense foi, pois. o campeno do ^noffi^ Snlíl ÇabX^&í?^

:Eà^T_^_^'Z. __is Míí Z,_ í m^^mmm^Ml^ \ & mm*- LOCOMOTIVA QU8

com o fascismo
ROMA, Ili (V. P.) — O Congresso rto*

Arilili niioploii' ii um moção coafirmando a
sun cooperiicõii cmn o governo c com .
partido fnscistu.

?—._,»!»». . .. --

DUAS POR DIA
fina no Ülmoeu liiitra ao .imitar, c n do_#

indicada nns cnfi-.miil.ules do eslomago, fl*
pado c iVil.esliilòs; prisão Aa ventre é a causa,
de iminuiêras dóeiujas, llvre-se lomiindo PI-
LULAS VIRTUOSAS; Piltilii. de l.ipaina «
lÜJdpiihyljiiii; Vidiu 'J..MH1. Itn.-i du llnsario 173

«*«3_S|S*--»-

de junlio, havendo empates de 8 x 8. tanfol lhíátrjl,; 0 os t)n.u.nn!, (Ie Veno/.n,'.Nhpolcs,
Floreiii*!!. .Palcrmo e Torino.nò primeiro como no segundo team.

Athletismo »____.„. ..
. „ .u .. ¦ . . ,. ,. ... , pccial da A NOI 11-.) — (.licgoii a estn eida»

CAMPEONATO OA A. M. E. A. - O í V"1...1..0..'.?1'*,,._7í_,xc,,a' .'".„.l*' "r ?,,a-*»*i**Ktí.- (Io n locomotiva u. (i, que Ir.-msporta ma.

APITA NO CARIEY
MISSÃO VI.I.HA (Ceará., iõ (Serviço

Di.tiihciii llm.flti. — 1.,illO metros: George
l-i-lnrd, do Fltinilneiise F. C, lempo 4'_8".
— Disco: Ernest Yost, do Fluniinense . . C„
distância ');">ui.01.

Xadrez
N'0' FLUMINENSE — Venceram na sessilo

de domingo. 14, os Srs. l.ui. Pereira, Mello
L.lti.o (2) e O. Piilmcira, ganhando tam-
lii-in o Sr. Auhrey Stuart n partida adiada
coin o Dr. Leopoldo Franca; O Sr. ilibei-
ro Loitres adiou n sua pnrtlda com o Dr.
Firmo Pereira. A saln de xadrez fui muito
visitada durante a sessão.

Departamento Technico da Associação Me
trnpolifann de Sportes Atlitetiros. comnin-
nica nos interessados que nn próximo dia
ül do corrente, ás.2 lioras .dn tarde, serão
iniciadas ns provas.finaes de athletismo se-
gttínles!

2 horas — 10f) metros semi-finaes; 2.1."
Salto cm nl!ura; 2.2(1 — 1.5(1(1 metros:

2.ÍIO — Lançamento do peso; 2.45 — 100
metros, final; 3 liorns — Iflfl metros; 3.13

Lançamento,, do disco: 3.40 — ,110 me-
tros, barreiras! 4 horas — 10.000 metros e
4.45 — Itcl.-iy nnec. 400 melros. Para essas
provas (iue serão realisatlas no "Stadium"
dò Fliimineiisc Footbnll Club, a coinmissSo
executiva dn Amou resolveu cobrar JSO00,
por entrada, de enda pesson.'-—— As provns eliminatórias realisadas,
anle-honletn, pela manhã, deram os seguiu-
tes resultados:

100 metros —Classificados para n semi-
final: 181. .53, 117. 158, 77,. 45, 104. 140.
ISO. 44. 123 e 143. — 400 metros — Clnssi-
ficados para n final: 76, !)ii. 100, 81, 112,
e 78. — 1.500 metros — Classificados para
n final: 103. 173,. 18. 20, 41, 170. 119, 01. 80.
175, 21, 50. —• Peso — Classificados pnra
a fina): 17fi, 130, 101. 71, 70, 04. — Disco

Classificados pnra a final: 101, 130, 87,
133. (18 e 70. — Altura — Classificados parn I escalados ás horas regulamentiires, no cam-
a final: 74, 66, 107, 133 e 70. Foram esta-1 po do Botafogo F. C.: 2° team — Laurindo.
beleeidos os seguintes novos "records" cn- Iglesias; Antônio; Eurico, Abellard, liamos,
riocas: 400 metros: Ccdric Hands, do Fln-1 Cnrlos. 1° team: Conto, Garcia, Oswaldo,
miuense F. C, tempo 52" 1|5. Peso: Octa-1 Flavio, Dario e Manzoiillo.

Bn sketbai.
NO C. fl. FLAMENGO -- A comniissão de

liasliet-bnil pede o coinpnrecinicnto, sem
falta, dos seguintes amadores, c todos os
insçriptos, para um rigoroso treino quc se
realisnrã. bo.je. ãs 8 lioras da noite, no rinli
do Cluli. _ rua Guaiinlini-n: Hizzo, Mnrio.
Sainlivc. Ainihirí, Fclix. Ooniild, James.
Dario, Machado. Aloysio, Alberto, Júlio. Cos-
tn Lima. H.-irr.dn. Kgberlo, Moreira e Nelson.

NO HI.LLI.NICO A. C. — Para o jogo
officinl a rcitlisar-se, liojc, com o Tijuca
Tcnnís Club, a direcção sportiva do llolle-
nico solicita, por nosso intermédio; o com-
parecimento dc todos os jogadores abaixo

terial paru prólongiiincnlii ile Hntnrilé.
l-'oi essa n p.rinicira locomoliva que apt»

tou na zuiin rio Cúriry, faclo qiiu não podl*
deixn dc cmisn coiileiitnniciilo.

_—.—_.—,  i <HMl» !-¦¦¦ —mm*Esieíuas vivas
ROMANCE EMPOLGANTE

Em todas ás priiicipnes livrarias c uo ie»
jipsilõ: 11. do Carmo, 35 — I*

. mom — -——.

Quem safee ú® velho PIni ?
lislá sendo procuriidn ãffliciiviihiente pela

familia, o nilcinn Bgldio 1'ini, de 84 anno»,
italiano o cesidenle á rua Oualro de Setcnft-
bro n. 132; ('.opacabana.

ll' o caso que o Sr. 1'ini, cuja mcmorlg
se acha, devido A ciliiile, muito çnfraqué*cida, deixou n 13 do corrente a casn ncim»
indicada c nté agora, ninguém ponde delle
snber, apesar dc tcreni sido tom ml as nesse
sentido todas as providencias.

Deante disso, procurou-nos boje utn fitUo
do desappnreeido c solicitou-tios divulgasse»
mos essn occorrcnciii, contando com a liy.
pothese possivel de quc alguém lhe dê qiial.
quer noticia n respeito do scu progenítor,
obséquio esse quc poderá ser feito tambem
por meiod o telephone central 6.137.

W

.:_.;¦•!. ;:__._____(»(_______'¦__.>¦.
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DFPOIS DE 46 ANNOS
TRABAI.H0_

A Academia FraiiGeza
íoiiGliiiii a revisão do 1

volume do seu í!ic«
Gionario

Guardada a mesma inoporçao,
só daqui n 98 annos estará

a obra terminada !...
I-AIUS, ;iiJ-.'-"> ' ">. A. i ¦ A Academia

l-ritm(¦>* i*"'', hilii. neste niomonto, o Irnlui-
|lr ile •¦»! Io miineirii vultlllie de seu
f1livlnaiiii'iii. i'.in pticnrrer o eamlíihii <pio
vae d. * «'¦ 11 Islu <-. ulto loiras, os mcm-
|,i ¦¦¦ dn iPusiiv .-niiipiiiihiii itiislaram <ü «n»"|io». 

VAii lowm 'llc-' Iiiimnrtiies...
Dr «.nn» que um.! simples regra de tres:

u..evi,i para... a»»lni roíim.., no» pcrmlt-
Sim cnlciiliii- -tu,- sú dimiii a üi annos terá a
fccinii-  puMtulo rm revista ns 17 letras
tciliiiilc. Ora, ri lu geração aclual, em
Wi'i. nio lesiurfm scriAo netos, só ns filhos
tfos nossos fiilii". trrúo a felicidade de co-
Bhecer » nietaiiiorjilinie por une vae passar
• Z, se e i|tie as futuras gerações de acede-
Mico* nüo se mostrem incapazes do esforço
tealisailo pelos que viem de IS7R. anno cm
nue ii Academia metlrii mitos ti tarefa.

De resln, 144 annos * quasi nada para o
éJleclonarlo qup ostenta tres séculos de exis-
tenda. O seu primeiro vagido perde-se nas
(dtltras de 10»I, época, aüiis, cm que a Aca-
eieiiii.i luto estava nlililii constituída official-
tncnlc. '-''ii ii'- i-dri-er de tuna reunião ceie-
irado a 20 de innrço desse auno quc, respon-
deud" ii uniu iulcriogiiçAo sobre ns funccGcs
d» \eiuK-iiilii. Clmpehllll nclmu aue cila dc-
viu '•tiHisiller A In piircte de nolro langue ,
e quc |iin*,i isso "11 lullolt preinlercmcnt re-
elei- les teimes et les phrusca par nn ample
dlctioiiiiniri'". _• ,

A primeira nlii-rm apparcccii cm 101)4, 40
hnn os piirlaiilo. dc trabalho, Como se vô,
D • ,;,l uu íi virtude — r» de origem, Dc-

Voir, 
(!r,l:i. vem tiutra cm 1718, a terceira cm

üu. n (|iiiirt!i em 1702. n quinto cm 1811, a
»extn em IS::"> c u ultima, finalmente, cm
|S"S 11' siiiiri- esla tine trabalham os quu-
r«-'!-i. Cada um dclles recebe um caderno
?Mn-loMa" sobre cujas paginas são collnda)
hs •¦ .li.iimas du dieeionario, conservando
uiii.i imitgcm dc mais tlc melado da pagina,
lis (pia! u.< üeailciníiins fuzcni ns suas nnno»
liicócs. c

1*iiiíi com missão ipic comiirehcnilc os srs.
Dniimmic. secrclario perpetuo; conde

ii«.seiiylllc, llenri l.iivediin, Renè Razin,
,u ílíchcpin '• .losepli Bcdier, aos (|tiaes sc

l-ciinin 
'', 

Sr. .Alfred Itébellltiuil, membro do
Institui», incumbe-se dn trabalho prepara-
lu-**'. islo ;¦. -.-tmciirtlii sobre ns snpprcssoes,
iiddilr.hicntos nu modificações (|ite julga
Bel- a» tcxlii. IJssiis proposlçuéi
tidiis ii- senões plenárias dn
tlüinfas-fcirãa, dlscut.jndõ-ns a
ràçfiu ;• deliberando em

O !rnhiiIli" i meticuloso, como se ve, mas
í-tiiü! d- nièmc", Mi aniios para oito letras...

mma»

A iempoíada lyrica cio Mu-
nicipal

••UOtll.MIV' — PUCCIKI
Nilii vmiius illxer ¦tiu* <• isiireliicnlo ile

iiHiiiiui i.nliii »idii iiiiiíi ht-li.i Intcrnrçlnvflo
ii.i iiprrn ilu Pliuii-i; inilt c III Mm í,Hii iii.h,
«viu fnvnr, -|tiu *ií'•i*»*!» ile utetncnfuii flua
iiuiatliiiiiin Iia-lniiii, i-Biiin ii li-iiur Min*
llíivlll, ipir 1'iitiiii csiuinlnsoj iip|ilhti»<» nn
"i;i»líil.i uiiiiiíiiii", 9 n Snf.Ziiiiilionl, mio lirl»
Ihnii ii)> terceiro neto,

lí assim tspcclficiiinnj poripiti nu ?eu
"liiitiMitu" in'i'1 n»s .», !..¦:,, .,.o certas pba-
ses, f»a i|u* iitiisainos discernir »u p">' eul«
pa du mui vi-/., ne iia (iivhettni, quc mio
uiitciideiuos multo tlcsiBS quosliloi de nu»
mero dc vIlirn^fiB», u tllapasiio ilu voa e do
luslniinentos, mas liem sontlmoi uuu nula
¦pie iiiriin» to iiiusta a outra, trate»»* de
l;'i uni ii rs I, ou nilo,

Sylvio Vieira deu-nos o Marcello a ipie
o iiijlitlcn já »e linhllnou.' iito (-. nm Mar-
rei lu merecedor dc toilns ns pitlimilos do»
ippIauM-M i- u baixo l'a»ero niln perdeu »
lm
imiipi

le iiirrcf-iMi nn "veeliln /Imurra
,-:iiiin i.iniio, liVi conliocldo do no»«

linlilieii, nilo prm-iii-iui effeilos de choro
i» soluços, ficando portanto em boa compa-
uhla, mus iiAn •-iiniiiilsiauihi o clássico bi»,
quc vem logo depois do beijo uo capote.
Kíisa Marchlni «aiu-se como nm» MutClt»
liem desenvnll» e de vo» agradável; e An-
tnrioffi cnm Flore, multo concorreram para
o esperatlo e.vlto da representação, qu» se
Iniciou soffrlvelinente ma» foi dlgn» de ap-
nlaiiso» im terceiro e quarto aelo».

mam - 

LA R EIN E l,trS„h
A RAINHA DAS ACUAS DE COLÔNIA

Perfnmarla Maicotte — P. Tiradente» 18 • 2*
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Camizas da Fabrica
Confiança

do Porto
as \oo mil Camizas

bua sete- a© -rio
-maa»

{Começa a trabalhar a nova Com-
missão de Abastecimento,

f'e São Paulo
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0 4 ANNIVERSARIO
DOS ESCOTEIROS

DA QLORIA
A lVsl;t roiiiiiH'iih'i':ili\,i

1)011(01)1 ifitlisMila uu
|);ii'i|iM' iia iiialri/.

Iniii niiily enlevo o ícxiivnl cflí-oiuutlu
iloniliigo, ii lanlc, pelo» osunleiros dn lllurlu,
nu |iiin|uc dn niatrjx, uo largo ilo Sliu-lindo,
eu toiiiinomoraçiln du i- iiuiilvurinrin da
liinii„.,'i i du koclctladc, lí f.ii-nli- era a nu»
iiu-iu ti» n-isifieiile», cnnslituidnii, nn sua
maioria, dc famílias duourlln parochla, ifiio
,Miiilif,*,,iii prcinliir, cum o» idiis upplaususi
us lovons escoteiros.

A cSSil lesta d,- regosljn r .'uiillalulule
loinnriun parto os oicutelrn» dc S. .lu.ín II,i-
pllstn da l.ngoii du l-liiiitiiiciiM'. 1'liiiiicngu,
S, i.hrisiiiviui, Ciip.icaluna, t usu da 1'rcser-
v.içíiM, líscola 18 de Novembro e Olaria, e
loi «liiilhnulaila pela liem afinada banda de
musica do» anniversai-iatiles.

d programma cmiatuii dc 19 iiumerm, rn-
(rá os ipiac» niuitas provas, para » con»
qnisla ile premio». e foi o mesmo desem-
penhado com galhardia e a rigor, causando
excellente Impreisílo u» assistência.

A taça "líscotelros da Gloria", da pror»"l.uta dn gallo"", (eliminatória para o titulo
de campeão), coube ao Fluiniiiente, r»ceben»
dn um representante desle, o escoteiro líu»
genie Alvarang», como premio, nm oslojo d»
talheres para campanha, offerecido pel* As»
sociaçAo Catholica de 3. Joüo Uaptista da
Lagoa,

Os demais premiados foram os seguinte»:
Prova "D. Alclda de Olheira Barbosa" —

l.uta d» esealp. — 1» logar, Mòurt Vidal:
2', Oswaldo Vieira.

Prova dc honra "Monsenhor Gonzaga do
Carmo" — Caca ao chapéo •— 1* logur, l-*ran-
cisco Aguiar; 2', Ktlgurd Cardofo.

Provn "D. .lulia Campos 1'ari-ula" — l.uta
do biislão — 1* logar, Arnoblo Alexandre;'J.', José Mcircllo».

Prova de lionia "Cenlro Social Feminino"
-- Corrida dc lunnel — Ayres lltirroso. Pau-
lo Silvo, Agenor Mattos, Alesamlre Ferreira,
Arnaldo Nogueira. ,!osò Lopes c Jayme San-
tos.

Prova "D. Maria das Dftres Klbns" — Luta
do cavaüciro — João Oliveira c Edgard Car-
doso (turma).

Depois da entrega dos prêmios acima refe-
ridos, monsenhor Gonzaga do Carmo, presi-
dente honorário daquella juvenil agremia-
çiio da <)!"r'a» f** entrega no Instruetor da
mesma associação, David M. du Barros, dc
uma machina photngrnphica, eomo recompen-
sa aos scus bons serviços, offerln essa leila
pela directoria da Divisão. Arpiclle sacerdote
pronunciou, após, algumas palavras sobre a
fesla commemnrattva, que terminou cnm o
hymno dos escoteiros da Gloria c desfile,
desfile.

li Fé,» ms
i Bete

Fu fiz a
CILLIVnii.

De importância secundaria a con-
(erencia do presidente Cooíidge

com o ministro da Marinha
WASHINGTON. 10 (ü. P.) — O secre-

tario da presidência da Republica, Sr.
Slcmp, referindo-se ao telegramma dirigi-
dn liontem pelo presidente Cooíidge ao mi-
nistro da Marinha, cbamando-n a esta ri-
dade, declarou que. contrariamente ao que
fora noticiado, o presidente não dizia nes-
te despacho que sc tratava de um assitm-
pto 

"muito serio", senão que o caso se
não relacionava com os negócios externos
c era dc importância secundaria.

¦ mmm •

Verdadeira
Liquidação!

20*000

4$000
3$500

s.
tl|i:»>;
Srs.
lárd.
tro,
I»il,

l'A.1 'LU. Ul i.\. A.) — A nova com-
i.i de Abastecimento, composta dos
Luiz Wiuttlcrley, Vòriano Pereira, Abe-

¦ Alves. Viclni¦'freiri! c Mario de Cas-
rvupc-so,
parn dar

hoje, nn Prefeitura Munici
inicio aos seus trabalhos.

6.1. C Meias de pura
seda de Lyon
As mais duráveis

EXIJAM A MAUCA
IMPRESSA

mm+*
A iMMIGRAÇÃO amarella

PARA 0JBRASIL

A Sociedade de Medicina de São
Paulo discute o assumpto

S. PAULO. Il", (A. A.) — Na sessão dc
hontem, tln Sociedade tle Metlieina, o Dr.
.Flauiinio I'a vero considerando inconve-
itiente n imiiiigrâçãb amaiella para ti Bra-
¦II, nprcsciiiúu. nina moção, cm nbrhc tios
sem; cnlleglisj pedindo aos governos tio Es-
tado e du União, que problbám a sua rea-
íisaeão, euiiiu le/. u America do Norte.

0"Dr. Mneedu Forjaz lembrou que fosse
o assümpti) amplanictite diseutido em ou-
trás sessões. -maa»

LOTERIA DE MINAS
18.000 bilhetes
80 % EM PRÊMIOS

Quinta-feira, 18II*
I
Inteiro 30SOOO

Vigésimo 1S500
k' VENDA EM TODA A PARTE

Um corte de voil,
artigo fino es-
trangeiro ...... .

Meias de pura seda
para senhoras . .

Idem para homens
Saldos de meias de seda do

Japão e de Lyon
finíssimas.

Visitem e aproveitem
[Chile 25
[General Caldweil 320

Seringas para injecções, '-' cc. Preço re-
clame ."f-SãOn. AGULHAS de pia-

tina verdadeira, Luer c Loty, marca espe-
ciai. Afiam-se c concertam-sc. CASA 11ISII-
MANXY, rua Gonçalves Dias, 54.

¦ mam- «í

PRO-MATRE

Elixir de Inhame üT£lg7rda°rla,ec9

TROVEM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

"A POISA DE CASA"
Como o seu próprio nome. indica, o nume-

ro ilcssc ínensiil-iò, qus a ''Proprietária'' teve
u gentileza de nos enviar, é, sem duvida.
ilu maior utilidade paia as nossas donas de
rasa. Traz varias receitas sobre artes culi-
liaria.*., dando-nos aindii alguns "clichês" so-
bre o movimento cm S. Paulo.

Limas para unhas,
ricahos, etc. CASA
çalvcs Dias, 54.

dos melhores mo-
dclos, francezes, ame-

HERMANNY, rua Gon-

O segundo numero 0a revista "1'ró-Ma»
tre", com aquelle esmero de confecção e
eollaboração, observado no numero inau-
fitirai, jâ está sendo distribuído aos seus
inmímeros leitores. Muito ha que ler e ad-
mirar nas paginas desta luxuosa publica-
ção, que se tornou, desde logo, indispen-
snveO nos lares brasileiros.

> mo* i

Loteria da Victoria
AMANHÃ

20:000$000
POR 15S00O

Uma pratica do padre W. Wall-
ratlt sobre a influencia do

christianiomo
ll.i |ii)iicii> tli.i». nn clihr.nw mu/ iiiiim

de "ri-iiiilciii", iu líapclla do Nussn Seiiliom
ii.i Piedade, iior alma du Sra. Luiira Kur-
mu, esp lu i.ipllào N, Unnie.v, da nus-
?Au iiHUtl iiiii'!v-,im»'i'ic:inii, u à ipial iisslsllnin
,, chalxniliir litlwln V. Mnrüiin. o íoiiíuI .^.
(imitiu, tilflclncs di ml-.-ân e miilln» oitlrns
prshtms anulas, u llcvin, pnlro \V, Wulmr.ilh
iii-iuintii-iiiii a seguinte pratica!"IV. portanto, p.-iwi-ii.ntH sanlu e inlutnr
urur pelos tlefuiitiis". il! Mnch. l'J)."Senhoiv> o senhoras, meus irmfiòs cm
li-ii-, Cliriüloj n iaelo ile lomardes parle iuii
nraçôoi publicas pelns defuntos, nesta eu-
pella de Nossn Senhora da Plcundo, i tão
bello e de Imita slgnificavAo, (pie liem me-
reco unia apreciação mais purmcuorlsndu.

Na minha chegada, ha um me/, a este
porlo magnífico, um navio de fiurrra estava
lançando ferros. Imponenlu espectaeuloI
liste RiKante fonnidavrl, na acena mais en-
cuiitadorn do inundo, incutia medo c terror
e relembrava o valor e a victoria, Mas, neste
mnmeuto, a impressão quo mo invade nota
pequena capelln da Nossa Senhora da Pie-
dade, A vista de soldados e marinheiros des-
armados e singelos, reunidos para manifes-
tar a su» lympalhia para com nm camarada
que acaba de perder a sun querida c."posa,
(iode ner dc tristeza apparentc, de faclo, pn-
rim, traiiqiillüsn us nossos corações a move
íi piedade o coração do próprio Deus.

Os soldados o os marinheiros n"io tidos
ordinariamente como homens dn sangue,
duros de coraçi",". Mns a historia nos ensina
•jue os maiores licróes por mnr c pov lerra,
nos tempos iind-jos o nos nossos dias. c em I
modo especial os de língua ingleza, nüo sc
envergonharam do derramar lagrimas no
presenciaram grandos desgraças, tle qualquer,
espécie quc fosse, assim como o maior dos
herócj chorou sobits a destruição de sua ei-
dade.

•Mas ha mais ainda na vossa presença,
meus caros niiii;'os, do que n necessidade ile
partilhar a dor alheia. A maior parte cntni
vós não pertenci-, á religião cnlhollca romana,
como o vosso collega. Pois liem, nada lor- j
rum os americanos e os ingle/.-s lán rymjM-
tliicos aos nossos alliados francezes, belgas |
c italianos, como o respeito dos nossos sol-1
dados pelos sentimentos c convicções tias na-!
ções latinas, duranle- a grande, guerra. Kmbo-
r.i nem todos tossem acostumados a taes
demonstrações, nem educados nestes senti-
mentos desde a sua meninice, Iodos os sol-
dados do Kste e do Ocsle olharam com reve-
rencia para os cnicifixm c pura os altares,
todos se uniram em oraçCcs eummuus para
os mortos no campo de batalha t nos cc-
mlterios. De facto, muitos dos melliores en-
tre o clero e os leigos no império Brita)*-
nico e na llepublica aniericana continuam até
bojo a pagar nos caros defuntos este tri-
buto de gratidão e de amizade.

Vós í.-ibcis tpie nós. enlholicos, considera-
mos a santa missa não só como representa-
ção dramática, mas como uma renovação,
uma repetição real rio sacrifício de Jesus so-
bre a Cruz. O próprio Chrlslo instituiu esta
renovação e celebrou a primeira iiiis»a eom
pão e vinho, do um modo incruento, ante-
i-ipadiimentu ao sacrifício cruento sobro a
cruz, no dia seguinte. E ordenou aos scus
discípulos quo fizessem esta renovação piiraj(]ns gt
dispensar c applicar sempre t cm toda par-
le. aos vivos e aos mortos as graça* quo
outr'ora e num só logar mereceu para to-

| dos e para .sempre. 0 sacerdote é apütias o
instrumento vivo c Intelllgcnte; quem con-
sagra c õffercee é Chrlslo, o Homem Deus.
como no f Iv.irio, e V.Wc c quem dispensa e
applica ns seus merecimentos.

U agora, meus caros amigos, vós entende-
reis o que significa a vossa presença nesle
logar, aos olhos do lodo cãfhollco.

Todo bom brasileiro quu vos vê. todo o
americano do sul quo ouve falnr de vossa
presença neste logar, e das orações unidus as
orações e ã presença dc Christo. Pilho de
Deus Vivo. ficará cheio dc satisfação e atl-

; miraçáo. V. nenhum homem sobro a terra,
nem snntn algum do eco poderia fazer mais

! á favor do vosso amigo e da alma da amiga
! extineta do quc fizestes vós, sem o snhçrdes
I t .Ivez. mas não sem n querer. V. eu sei quc

não faço senão interpretar os scutimenlps
e as convicções dos vossos amigoa e tie to-
dos os catholicôs sc en vos exprimir cm
nome delles n mais profunda graduo por
essa vossa grande caridade para com os vi-
vos e os mortos.

Est» sentimento de caridade fraterna con-
stituiti sempre o caracter tlislinclivo
eól da marinha e do exercito_ titulo
glatérra como dos Estados Unidos
ravel e venerado funthidor il
blica. o grande gèiiera

OS "RAIDS" A PÉ
Chegaram a Itapipoca os jovens

que fazom o percurso Porto
Alcgrc-Bclcm

ITAPIPOCA ,i,.'iinti, l!i (Survlgn especinl
¦iu \ solrt: » i<'iuuiiiin ii "raiii" do ii'"
i.i.uule a lirltin. niidu pi-ilniik-ui cltugnr n
nn/ii ile ile/ciiibru dn coricntii uiiim, mim
, lif.iinnii, lioiileni. Aa li hora» da liinltf, bem
ítapuMui, \n- "r»lilii.tii" Oicar I,viiiiik e os
í:iii'.i. ,iii"iiitihi <- Aniiililn dc Almeida, il"-'
fniiiiii ufflclnlinciito rccubltlo» nelu uoriiiu'!
Martins *!•• Silva, gòveniador un iíiiIimIo. «
quu i"i liosneiloii eniHlIgiininatitu no pala»
rela d.i MiiiiiuIpaHiluüc, mula fonini lionio-
Ililg/llllOS por Rliliule IIIUMill IlUpitlUI', ||H0•••/ulinsiimciiln lhes piiiiligiilii.uu liinllas
ilItilIÇÒCS.

A' noite, nos vilões dn Prefeitura, o Ini-
.•linliii- dn arrojado "rnld", u Sr. Oscar Lc-
mus, i'1'iillsiiii unia eoiifiirencln sobre as lm»
pressões colhida* mis ceulenas du leguaí líi
pnlmllliiidus iilrnvís ilu llltorul, Impressooi

> que espora dar iiulillcitludc nu termino de
su i jornmin, soli n liluln dc "Através do
Hrasll".

Os excursionistas, que tém recebido innu»
mei-nn visitas, priisvxulnim viagem.

¦ mma» «

MUSICA
O 20' nuttfilii ,!,,

ArthHeii
C/Illll

'Im '.'i qittru ,\rt|*.
¦ ntild

.nu» o nio demonstra
qu» o 'i ALÇO FRAGOL

c melhor qae qualqaer pó DE ARROZ
¦ mtm '

Aggredido a (erro
Stella Qrortsemger, do ,'17 uunos de edade,

nn casa em que mora, A rua Joaquim Silva
n. HB, foi aggredida n barra do ferro, sor»
frendo nm ferimento na cabeça. AAsis-
toncia metlicou-a.

barba esta
15 Viicó V

mim

manhã com uma

Precisa luz o prolongamento
da rua Alice

Os niorjtlurcs tln p^olongamcnte da run
Alice istáo privados, alé agora, de Nlu-
niiiiiiçAo publica, o caso merece a nltcnçâp
du Inspectoria de. lllumlmiçno, cumprindo
Millenlar quc o Ircchu referido JA sc encon-
Ira adornado com vários palacetes. O tttn-
nel do llio Comprido .iá possua llluminiição
v. nestaa condições, nuda custava contin-iiar
o niclhoramcnlo pedido atí Santa Tlit-re-
su, passando pelo pequeno trecho do pro-
longnmenlo da rua Alice.

IC o que pedem os moradores respectivos,
por itit?i-iuctlio da A NOITIi.

1 ««»» ¦ -

KslA iiiiii-.-.iilii paia o |i.'i',
cnucerlo ih' espiai i n<i:n.< (In i:
tico Musical, o n i't».'ii-,n-<r n i
¦ In IlIStltiltO Ntlíioilttj ile Mu-.v.i. ri,,,,'
lui.i da uma eonferviicM solim .. viilu ,ü
IliilIltlVCII, U CUIII CStU V.illniin |h, iinilliii

(Jiinrlcllo, op, Ili, n, ;t, II» iii.iior, "ò-,
feu" — lluvllmwiii Allcgivi, Atid.uii. ,.„',¦
mulo, Alicgivlii prestn — Violinos; prole»,mies Luivii/,11, Tuniplur u Aúgusio bnui.
nau; violai pnifcssnr (Icuras llolniaiif \,^.
Iniicullo, prolvssur Ncwlon 1'uiluii. Caiifg) rt»
1,'iibscnce; In A I.i hlcn aiiné; c) Mun ilim»
pt-nsie — jlcallinvuu -» |k-Iii Si-ii, Iluwljo
('iistu Pinto, Pliiiiot Sonata, op, III . n,.,,,
Ilinvcui ui Miiestii.n; |n Allegro cou liriu
vil iipiiansliiniiloj c) Arívltlii (udagin umit^
sinipliiv c cilllliihllc), Sim, llllilii T. dn lincha
Ciiiiejn, Ciuitn; iu Lc dôllru du cicuri U) lí
riitil des fleurs -»» llvetlmvvn —• Sm. Coj,.
I.i PIlllO. PIllllQ! Roíiitlu, up, lKl - Ik-í.-lh»,
ven: a) Mnileraln canfolillu mtilln cupresslvo»
lu iMb-gin nioltõ; ti Adiiglo um non lioppo<
d) l-'ug;i (tillegi-ii, ma non lioppu); ci Meatt
allegro — Sra, Hilda T, dn lincha Cjnfjo,
tiiiarlclto, op. 18, n. »l (Dn menor) ~ iift.
tlinven: «) Allegro m.i non tanto; h) Silu-r.
zo; c) Aiiilniilc sclierzoso, quasi allegi-eitni
di Allegrcllu; c") Allegro, Violinos: proltoi.
sores Lorcuzo Templcv e Augusto Hr.uitlioi
viola, professor Gònrgc Holmaii; vlnlonecllo,
professor Newton P.ulun.

Sociedade dn Cultura WitjJcaJ
Graças n Iniciativa dn Sociedade de (.uim.

r.i Musical, rcnllsn-£e hoje, no Instituto N>.
cional ilu Musica, ás !) horas dn noite, um
festival dc musica leli«u«c onde lomsrâj
parlo a cònliecldu pianista Mnria Dvontli
sobrinha dn liiunortnl compositor de .»á
iinmc, o a Sra. Jullctn Tcllcs de Meaezes,
cuja voz pastosa c expressiva dc mezzo-so»
primo n 11in eslá habituado n applattdtr,

lísse festival estu tlcsperlnnüo a curiosU
(Inde das nosi.is rodas de arte, pnr tcV t».
cíusivnmcnlo consagrado á musica trho-a
que é it in nilxto tle nisgos pussioiiaes e me.

incollas, 0 prógnimma é o seguinte:
VII, Nn\,il( - Sonata heróica; ZtlenUo Fl»

liicli — ni Siiutlittlc das florestas; lu Om»
resnín conlra carnaval; Jòscf Suk -- a) t;an.
ção tlc iiiuor; lu No estylo nacional; lleda
Kritllo — 1'iiriniit, Sra, Maria Dvonik; Dro-
ride —• Chnusons bohcmienncs, Sra. Tcllei
dó Menezes. Ao plano, a professor Harroso
Nelto; Sineliiiiii — Dnnsiis tcheques: ai t>.
hollilaç; bi Ohln-oeah; o A gnlllnha; d. 0
uso; Dvornlt — a) Monte santo; b) Itnditu»
ge; c) Nn velho castello; Alois ,llranek -
Pollia; lltldolf l-rintl -- Estudo do concerto,
Sr», Maria Dvorak;

maa*~

TAPETES E MEADOS
pnra mesas, corredores e salas. Cortinas,

stnrcs e capachos
O melhor sortimento — Preço* reduzido*

CASA RAUL CAMPOS
EX-SEGURA CAMPOS

RUA 7 SETEMBRO, 84
Moveis do vime, malas, artigos

viagem o' sports

Todas as mães. devem ler cm casa a
Cera Dr. Luslosa, con-

tra a dôr tle dentes. Tubo para 10 applica
.-rios, 2Í000. Exigir esta marca.

«•SM
OWi: VÃO FICAR liSSTALLADOS

O JURY li O FÓRUM CRIUUSU,
DF, SÃO PAULO

S. PAULO, lt! (A. A.) — Km companhia
Dr. Abeillard de Almeida Pires,

iuiz criminal desla capital o director do
Fórum", o Sr. Dr. Bento ISueiio, secretario
dn Justiça visitou, hontem, (lemoriidaiiienle,
o antigo prédio da Directoria do Scrviçu Sa-
nitnrio, afim dc que no mesmo seja instai-»
lado o Tribunal tio Jury c o Fórum Crinu-
uni. que, como se sube, foi destruído por um
icéndió por oceasião dn revolta dc .jullio.

maa*ii
— i i ¦¦¦¦ —

DOENÇAS DO E
^•fc*

INTESTINOS. Fl-
GADO E NERVO-

SAS RAIOS X. Dr. Kenato do Souza Lopes,
prof. Faculdade. Tt. S. José 3fl. Vol. Pátria SX

*h

Só jogam 6.000 bilhetes, nume*
railos de 1101 a 7100.

Distribui: 75 % ««« 84<> VrR'
mio* — Vcnde»*e cm toda parte.

Concessionários :
THEODOKO .SILVA & O. —

VICTOUIA

Sexta-feira

S_M _m __0^^ »% _\

I €m\^ i

§ mm AMANHÃ 1

1 58:Q0e$01i 1
I ^or 15S000 I
M 75 % EM PRÊMIOS I

9 A' venda cm toda parte jj

HConcessionários La Porta & C.l

¦ -*>» 

múm
do es
da In-

O vene-
nossa llepu-

presidenle Gcoi-go j
Washington, escreveu estas notáveis palavras ,
cm resposta a uma saudação tlc um bispo j
catholico: "Espero que ns vossos cnncida- í
dãos não esquecerão a parle patriótica que {
lõiiiastcs no cstabelccinicnto do vosso go-
vferiio, nem os auxilieis valiosos que clles re-
cèberaín tle. uma rincão onde se professa a
fêligiaò catliolica ronuinn".

Mais de umn vez provaram os represen

Jogam 13 mil bilhetes

loteria do Rio Grande
VENDE-SE EM TODA PARTE

Hvdrnrí>li> {J'"':* seni operaçãoiiyunn,..ic. Leonidio Ribeiro, ri
1!) — 1" and. Tel

pel
tia S,

l)r.
Josí

C. SflSy.

O NOVO SUPERINTENDENTE DA
LTGHT KM S. PAULO

S. PAULO, IU (A. A.) — l'"oi êffectiviido
no cargo de supci-intendcnlc iia Light and
Power Conipnny, secção de S. Paulo, logar
esse quc vinha ócctipando ha algum tempo,
o Sr. Di-; Edgard Egytlio dc Soura Ai-anlia.

«IM»-
^Stmmm~9mmWmZmWtT-wim^

0 La Poria11""
Rio Grittiil»,

.—, +*m ¦

vós I

•maa*

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS - Ullimos modelos

CASASPORTSISAN Ri OURIVES 23
Tel. N. 2119

FOLHETIM D'«A NOITE» (60)

ÍXC. CHARDALL
¦ m *» m ¦

iplllUuG|ll
[(Extraordinárias aventuras de um

gaiato de onze annos)
XI

M.\i;.\.\'<",oi'i>.
-¦ .Sabes o nuiiieru da ÇasiiV
•- Não', '

— Snbcl-o-héi pelo Sciias que
oiiccér a iiiorailii do gaiálp,

¦ ¦ Agora adlviivha quem e o outro viti-
nlio 'iella Nem mnis nem menos do que o
'iiSme dé i-Tèbòis, Luciano, seu primo, que
sciií su'yieitur cjiiem ella i, representa o
tercssanlo papel de nobre artista pintor,
cst.i ,-ipaisoliaiio.

- •• Luciano I
.... Poi para impedir -que

scin a ver que eu quiz provocar
Uin (lucilo a Luciano
o prineipe Tolstai

deve co»

in»

elles :-c lornas-
estu noite

(iOntãva comllgb, mus
übstituiu-té diguaincnte.

luriafio. ferido gravemente, deve guardar o
leito durante um me/., pelo menos.

..... !*u bem le dizia (luc todos esses russos
eslriiiiãní como o pi-oprio prisler 1

-- 0 russo possuo Ioda a minha islnnii.
1*' um selvagem original, quc me ameaçou,

de nfiõ ficar contente cflmmigo, (lc
•' transportai- » força para a 1VU?"

tem um lado lioiu. quando mais
. os scus milhões...

no caso
itio 1'nzc;
kí?í tnii!
são .sf.iíi

.- liiscs uão uos interessam-

 Ora, sempre provaremos dclles. Não
ndivinhasle cousa alguma da causa do ines-
perado dnello entre Luciano e o príncipe?

Ouvi algumas palavras c comprchendi
quc era questão dc mulher.

Exactamenté, de Margarida.
—Como assim, pois também o prineipe?!.,.

A riipariguinha c a heroina do conto
de fadas que ellc nos contou, no qual uma
(lonzellinlia sem nome e sem forluiin recusa
ser pririceza. O cossaco está furioso de
tíiiioi* e não poupa os milhões. Promctteu-
me metade de um se eu conseguisse fazel-o
amar pela pequena, e eu obriguei-me a .que
ellii o adorasse no praso de um mez. Com-
pí-ehcndesl? ', - ' 

, ,.Coinprchcndo, mas a difficuldade está
cm conseguir isso.

Fica por minha conta. Antes de um
mez, Margarida partirá para a llussia, e des-
i-mbiiraçiir-iHis-á por esse modo da sua pi*c-
sença. Não lia, porém, um momento a per-
der. Von ilnr-le ns competelilès iiistrucçocsi
lim primeiro logai dirlgcs-le á rua Cadct
n. 7. ,-

.... A' rua Cadet n. 7 ! repeliu o barão em»
piillidecendo.

lira n resideucia tle Thais, a filha do en-
lalhador. ,

Mus Malaga cstiivit muilo prcoecupada
pura notar nas feições do seu cúmplice
aquella emoção fugitiva, e proseguiu :

•— Pcrguntarás an porteiro pela í>ra.
Louis. . _

A pallidc» do batão augmeutou. A Sra.
Louis cru .itistatttetilc a eoveruaute da casa
dc Thais !

üssn mulher representou nos seus tem-
pos as "mães nobres", c para o papel que
lhe destina não podia encontrar outra me-
11)01*.

Que papel 
'.' perguntou o barão, pro-

curando um clíarufo bom na caixa para me-
liior dlsfurçor o s'.'ti terror. .

 >,|„is tarde o saberás. Dirás íi Iui Louis
quc esteia esta noite, ás nove horas, na pra-
ça da Concórdia'; á esquina do Cours-la-Hei-
nu. liiiiDiitrará abi parado um carro tle alu-

ns
tniiles do nosso governo, assim como
agora o pro.vacs, meus caros amigos, que
"'não p esquecérani", iissistinilo n serviços
religiosos lin Capella

Dr. Jayme Poggi ^SS
de

senho-
geral,

, h" e sabb, "> ás á lioras. lítnt Marque»
Àbranles, 10'J.

¦«WMI

gúcl. A portitibola do lado direito estará
aberta, c ella só terá de subir ligeiramente.
No "coupé" estará uma mulher emhuçada
numa capa e com um vio caicló sober o ros-
lo. A lia Louis não deverá procurar vel-a, e
contentar-se-á em ouvir os suas instruecões
e liiit-r com que nâo lhe esqusça nenhumn
dellas.

lissa mulheres serás tu ? inten*omp*eu
o barão.

Sim, mas como não quero de modo al-
guin figurar no negocio è necessário que
ella o ignore. Procede ds modo que essa co-
ruja não tenha a mais pequena suspeita.
Quando fôr util que ella uií conheça, co-
nhecer-me-á.

Muito bem, interrompeu o barão vÍ3i-
vclmente alliviado.

—- Além disso, continuou Malaga, eu co-
nlteço de longa data a velha Louis, e sei que
te não perguntará coisa alguma e será exacta
á entrevista. Tcrás cuidado unicamente de
lhe ilnr algumas moedas de ouro cnmo si-
gnal do negocio, e prbmetter-lhc tini billie-
te de mil francos a receber dentro de quiii-
ze dias, se ficarem satisfeitos com os seus
serviços.¦— li' tudo!

Por este lado, sim. mas ha ainda um
outro. Socega, que nâo terás tempo para cs-
tar ocioso esta noite; tenho trabalho para
le dar. Onde se encontra hoje o teu amigo
Seuas?

NSo sei, mas não deve ser onde coslu-
mu estar. O caso do aldeão fez necessária-
mente grande ruido, para que elle julque
prudente parar muito por ali.

Quando deixarei a Louis, trata dt sa-
ber onde é possivel encontral-o, porque só
clle te pôde procurar o quc mc i necessário.

Encontrarei facilmente o Sênas. Que
desejas delle?

Uma mulher de boa presença, de nia-
neiras delicadas, próprias para inspirar
confiança; sem devoção nem consciência, e
bastante habilidosa para fazer desapparc-
cer, na loja que eu U-- -"dicar, umn ou
dus» peças dc renda^. • .

Ccnfiiiun)

le 
'Sanla Mario; cm

piiiindclphtH, primeira Sé do nussn governo.
Vós mesmos podeis ter visto c eerliiineii-

te tendes ouvido conmiòiilar as honras ex-
trnorditiãrias que o nosso presidente, os ex-
presidentes, ministros do governo e gover-
nadores dos listados prestaram no Cardeal
Oibbons un oceasião dns bodas de ouro de
seu sacerdócio. Chamãram-no o melhor ci-
dadnd dn nossa grande Republica, li de que
modo respondemos, nós catholicôs, a esle
cumprimento ? Formamos apenas um quin-
to da população dos Estudos Unidos, o cuin-
tudo mais da quarta parte do exercito c da

! marinha, durante n guerra, eompnnhiir-se de
guerreiros calhòücos. Que íiiartivillia ! A
lealdade e n amor. a fé e a fidelidade fôr-
ranm a efseucia do Chrlsliánisnío.

Os soldados e os marinliçiros eram os
.-iiiiigus mais caros do nosso divino Funda-
dor. Acalmes de rim ver tlislrihiiir a santa
coiumiiiibán» De quem são ns palavras que
mais dn ;iÜ().DÍ!ll sacerdotes repetem tlíniiii-
inculfl ao distribuírem u santa cpirinitinlifin
entre os 320 milhões de fieis. Oe uni sol-
dado. lroi um soldado quem primeiro disse:
"'senhor, não seu digno dc que entreis cm
minha morada....". Um soldado foi quo,
ao pé do vexillo plantado no alto do Calva-
rio. proclamou por primeiro a Divindade dc
Christo. Ii os marinheiros... Pois. de uni
bravo marinheiro Christo fez o seu primei-
ro papa. e almirante da sua boa nave. a egre-
ja, e escolheu mais meia rlnzia de iniirinliçi-
tos para os seus bispos c embaixadores. Que
boa gente criim esses marinheiros.»',, e quão
delicados: cordeiros no meio dos lobos, lí,
cousa notável, nssim são os marinheiros to-
dos-, terríveis lobos do mar, sobre as águas,
cordeiros em casa. Como são delicados e al-
tenciosos para quem qiltír (pie se ache cm
apuros, llo.ie o vedes. Foi-se o vosso com-
panhelrb, mas vós o «mães e fazeis peln
alma de sua querida esposa o que mal fn-
zeis pelas vossas próprias almas, rezaes
por ella. ,

Dizem lá que nós, os americanos, tribu-
tamos o nossa adoração apenas nò ouro e á
prata. Mas cnmo vos vejo animados de sen-
timentos mais nobres... Quanto me ufano
do ser americano.. A maior parte entre vós
são americanos por nascimento, sem mérito
algum próprio, Eu ainda menino, através-
sei o vasto oceano para ter essa honra, c
isto me parece ile maior merecimento. .K
lanlo me gloriei rio meu direito tlc cidadão
nos paizes esli*an*sJrõs, que recusei de tro-
cal-o por outro, inesmn quando fui nomear
dn eapellão cátholiro d.c primeira classe no
victorioso exercilo liritnnnico.

Bem forte mc batia o coração no peito |
ao aportar aqui das índias orienlaes, o ao

Tj\1 PRESIMfE .V "A NOITE"
A ririna VòlcUmar, Hollerilt »i C. teve

a gentileza dc tios presentear com cinco lu-
tas de sardinhas noruegnezns,, condimentar
dns ds diffcreiites modos, c que constituem
um dos artigos do seu conimcreio de im-
porlação..

norte ^ela loteria do
ítltora o faz prla popular Loteria
dc Santa Cüliarina, -.';•. c;ua[ »itn
concesoitinr.riog La l'orta í; Vis»
conti.

í7,í!5a!saaaOT!S*^*iiB«»^^"V^¦TO,

Dr. Aristolelcs Dutra, Xulri-
iiiioiilo

e scuilisiiió
lies. Hòtçl

. Assem
dos lisliitliis

*mtyt>&.

If

ver tie quanta consideração gusaiil ns meus
píilriciòs nn America do Sul, e com (pie ta-
vôr esta formosa c rica dotizclla, a Ame-
rica tln Sul, olha paru esses eiuprcliendeilo-
res iiòmcns d ti Norte... Mas Içtiibrac-vos do
que ii ni homem de vossit condição, uni illus-
Ire aliiiirntite franco/, escrevia lia põficò.
Tiiiliii sido mãiidado an Pcrú parn festejar
o Celcuario du liitlqpeiitlcnciii, e visitou nes-
sa (icciisiiin mais quatru llcptiblicas dn Ame-
1'icii do Sul. Tercls lido o resultailo dc seus
estudos e de suns observações, Oeruliiicnlc
os frnucézçs ralam com «cerlo quantlu .ini-
Siiiu outi-ns nações. Diz. pois, em subsliiucin:"A America dó Norte c h 'Inglaterra, •*'
França e a AJlctnniihn miillo poderiam nprcn-
iler da América du Sul". Noláe n palavra,
meus bons aniigur,: "aprender" e. não "cn-
siniir".

lia nas Américas Central e dn Sul uns 100
milliòês rlc habitantes, numero esle não mui-
lo inferior no dn nossa terra. Assim se vc
claramente que n rlolvii, peste chsi). é digna
do noivo. Nós somos mais prudentes, não
lia duvida, mas n missa prudência é inunda-
na. listamos melhor providos por oniquantõ
rio bens uiiilcriües. porque oxplúriinios os
nossos recursos com uma netiviri.ttio iil^iiin
lanlo leliril. Nós v.-iinos mais aos empurrões;
levados .peln coiifiança qúe lemos eiri nós
mesmosi para .uão tlizer pela adoração que
nos tributamos a nós mesmos. Mal -conhece
a Esposa n sun riqueza material e n sua for-
mpsiirà; porque eslá menos inelrcssiidn nel»
Ias do que nós mesmos, listando ainda á mn-
da antiga, aindn se lembra ella dc que "Toda
n formosura da fillia do rei está dentro
delia".

Aquelle almirante francez * outros bons
críticos são tlc parecer que os seus talentos
inlclleétnaes e artísticos são pelo menor,
egiiacs nos nossos, e qus o seu valor moral
é cèr,lamèiit'c superior em vários pontos so-
cines c nacionaes dc não pouca -monta'. As-
sim. ella lcm horror do divorcio porque esle
mal constitua n ruina de Ioda ;t vida funil-
liar, de todos os lares c de. toda educação dos
filhos! c. finalmente; do todas as uniões so-
ciaes, e do prporiu listado.

li cila se iiprnz em cantar um h.vmuo em
quê regem os brasileiros :

llecelic, lá no Ccu, da Pátria o santo grito:
li ras ile iro c Christão serei".

"CARAS Y CARETAS"
Da casa Braz Latiria, á rua Gonçalves Uias

ii 78 reecliemos mnis mn exemplar iImm
popular "inagazüic" pórtenho. Como noj
antefiõres, Iodos os epi^tlios mundaiipi..e
soeiaes occòrridòs no paiz nr>igp veiu ira-v
ilus com cariiilio, vcmlo-sc aindn. licitas ]¦¦¦¦¦
lõgrapliins da e.siitiliii di> pri.ncjpe
dc Siiboyti cm Montcvidéo c mu*'"
tle Harry Wills c l.írpi>.

1'inln-H"
retratos

Chapéos, Vestidos, Bolsas,
Pulseiras das Olympiadas,,

Brincos á Ia Garçonne .
e tantas outi-ns novidades quc
tn das jriliòríis. Ilcnl M

.^-mgt-»'

iii/'.'

.¦iia, Uruguaj-ona, SO.

(„„;.,. Gillctle, Valei Atilo M.ro|>,
Laiumdb !o. Ourlinni, Duplcx, üçin,
Kendy. etc. Cnsn Ilcrmniiny, rua '
ves Dias, BI.

Aliei-
livci-

u.H'1,1»

O MAIS ÁDUEKENTE
o .iir.i.iioi;

i— >—„i'»e»-—«-
Vô DE AKB0?""chefe

Manifestação a um
de deposito da Centra" 

do BrasH
COUYNTIIO fiMlntis), 13 i

iia A NOITE) -¦ An despedn
iliide. pnr ler tlc pari ir pn
òiiilc vae esci-cer a's 1'uncçoes ac.
deposito tia Central tio Unisil, o
recebeu slgniticaliv.a manifeslaçiio
ço. ii que se tissociuriim eleniçnlps
:is classe:, sncini'

viro espec
destn locnl"--

Sele Lago»'
dc clicte t'1

,, |)r. .I'-'.'''
¦iin dc apre*

•le todas

íl

..OMMIINIÍ\l Cl v

Agradecimento
lies-

eiilcs,
ilolorii 

'Na impossibilidade tlc dirigir-me
snnliiieiite a todos ns amigos e pi
qiic me iíctiiiipniiháram no Irnnse
quo passei com n perda dc minha idolim
da esposa, prcslaridu homenagens uo -»i- ..
de, tu-o in,on n lia min-a á sua tiHunn iii"^ _
e iissislindò o.s siiffriiilios a sun atm.. *,

nho pnr c5lc tiiein oTIerecci-, cm mçn «9^
e dc minha familia. sinceros ag"' .. ,
los.. llio, 1B dc Setembro dc 1'.'-
ciiàlcs .Utiíio de i'ti l-'iyirc

.:.\id-

m

K 'WÍ!:-,amMmSSa.


