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0 PRÓXIMO CONGRESSO DE ÓLEOS E *
SITUAÇÃO INDUSTRIAL OE S. PU

Uma apreciação edificante do en-
genheiro Joaquim Bertino

O próximo Congresso «l« Óleos, a realisar*
so nesla capital cm novembro», nssignula,
sem favor, uniu grando tentativa cm boné-
licio «Ia riqueza nacional, fazendo tudo con-

durar

O rèmodelamento sanitário da capital do Prata
Sèo quinamos que se embarcasse pnrn

Bucu"-; Aires (.cm antes nos dizer algo tla
erjanhaçâo sanitária tlc sun lin.ln cidade,
o Dr. Oliva Veloz, secretario da commissão
dc Jiygiciic «Io Conselho Dcllbcraute iin ca»
pitai iirgcnlinn, c de longii ilatsi especialisn-
d', n¦> estudo c pratica dos serviços muni-
cipaes c previsão c assistência social da
já referida cidade. 15' esln ti segunda vez
qnc noi visita nqiicllu alto funccionarlo da
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pciniltlindo-nos melhor apreciarmos
Oliva na sua confcrcncin rie lionlem,

isiu que nos deu tuna dién lão viva dos ser-
vlçns de snudo o assistência de liueuos Ai-
res, ipie .sio em verdade modelnres, c mnis
ile iiiust ocensião lemos invocado como su-
lidar exemplo. 15, eomo não lm muilo stllu-
(limos, cm comincnlnrios, no plano tle rer
niodclnçãn ssinitnriii dxx formosa cidade, o
üs soimnns pnrn esse cffcilo ali votadas,
isili,iiiiiis i|ne não seria' sem grande oppor-
liiiiidiulc ouvido a esse propósito o illus-
trc vi ilanlc.

d I.i'. liisvi Vclcz, quo é uni typo tie. mo-
Ço, jipIo seu aspecto, pelos seus enllitisisis-
mos c expressões dc fé, não careceu dc mui-
tsis palavras para nos por uo corrente dos
limites do plano tlc remodelarão (lis liueuos'Aires, 

|>:t.-ji o qual foriiin consagrados 18
Milhões ile pesos, quanliu quc é, loilnvin,
menos ilo triplo do quc. gasta :t niuhióipn-
Hilnde coin os seus serviços ilumines de snti-
(lc o Ilygiene. lisse piano — inlórinoiirhõs
o |'r. Oliva — foi apresentado e acccilo
cm virtude de concorrência publica, c com-
poria si ronslriicção tle novos liospilníYs,
liem como si rceonsli-ucção e ampliaçíio de
todos ,,s ncluues t|iie se aclinm n cargo (Ia
niuiiicipnlidatlu. Inspiram-no ns jircscrl-
PÍôes modernas da Icchuica e tla scieneia
medica, bom como ns necessidades tle an-
emento c melhora du capacidade dos nossos
hospitaes; li' assim tjuc vão ser reconstrui-

tios completamente os hospitaes Itawsoti.
liamos Mc.ii.is, Sal.ihcny c Fernandes e irão
ser orçados trcs novos estabelecimentos do
mesmo gênero, quu são os hospitaes tlc"Xiiev.i Pompclla'*, "ilclgrano" e "Klòres"
Serão ampliados c mellinrndos Iodos os
hospitaes qiío pertencem A inuniclpnlltladc,
>. «iue vale por ilizcr qtie se Irala de ilin rc-
modclninonlo geral, com grandes ampliações
h apci fejeoainenlus.

I*:n seguida o Dr. Oliva nos falou dos
hosfiitacs qnc pertencem, ou melhor, qnc
ss*;o subordinados ao Departamento Nacional
tlu Ilj-glcnc, que eqüivale ao nosso Deparla-
meiilo Nacional «te Saude Publica, incul-
cnndn a taxa dcsignnção o carsictcr federal
dos respectivos serviços. I5sscs hospitaes,
que são o lÜvndaviü, o de Ninais, o .Mili-
lar, o Oplitalniològieo, o Hospício dc Alie-
nados, o Üpcendoor c o Asylo tle Vcllios,
mereceram todos nlliisõcs do Dr. Oliva, nue
nos inteirou dos serviços ipie Mies são alte»
cios, paru nos falar em seguida .Ios Irsibsi-
Hios de assislcncia particular estrangeira,
que conta grandes hospitaes, como o Alie-
mão, o Francez, o llcspnuhol (o maior de
todos, com edificio que oecupa um quartei-
rão), o Italiano, o Israelita, o lliilsuinico o o
Suisso. li" clnro <|iie ncstsi relação irno sc
incluiam as sociedades de soceorros mtiluos,
nem us sociedades de beneficência argeu-
Una, eomo o Patronato dos Menores. Oa-
mas do Misericórdia, Canlinas .Materrrales,
Èsciiclas y Potroiialps, Socicdad de Beucfi-
ecn/si c Divino Ilostro.

Bmqiiunto o Dr. Oliva ia nos falando, nós
lhe admirávamos ss superioridade de me-
inorin, poi-<|ii:inlo essa irão sc. lilnilltva n
einincis.eão .simples dos nomes dos eslitbc-
íecinienLos. .iá que descia aos j)timc,rtos ,.,ç^ta-
listicos, tlando-nos susim' liirisi 

"í.ièii exactn

jLvinr.-ir quc lis stui» ei

; Dr. .1. lii-rltno dc M.
Caruallio

Os esplendores da humildade e a glorifica-
ção do soffrimento

O mundo catholico celebra, hojo, a morte e o martyrlo
do piedoso monge

Morreu em 1228, perto da cidadã cm que

Dr. Antonio José
de Almeida

¦nciiisões c cnslnaiiieii»
os r.-isnupin mais am-
"Ios horizontes As'
OSSOS perspectivas,
,'ão vamos nos deter
io estudo desses as-
•eclòs' ou na eiinume-
ação de prophccias
Isonhns, umn vez «pio;
om mais autoridade
«ide falar A opinião
idílica o Dr.. .loaqulm
tvrtlno, alta coinpc-
cncla na mntcrln, c
clugado especial para. org.-tnisaçfio do refe-

A «loriflcaçlo, a «iue nos 6 dado assistir,
hojo, da vida santa do Francisco de Assis,
quasi sete séculos depois do seu martyrlo,
vale bem por uma confirmaçio das prumos-
tsHS «ia Christo, segundu a qual, para se ai»
cangar a herança «li*
vinii, preciso ae torna
ser tão puro e tão in»
noecute quanto as
cronuclniias, que o
Mestre acariciava •
para as quaes tinha
sempre dcsvclos espe-
ciaes,

lixtncisco, nascido
em \ssis, cm 1182,
serviu, primeiro, •
seu pae, «im nego-
ciaiiie. na sua cidadã
nat:»!,' dando-se, en*
tão, a divertimentos
nm lídimos. Mostrava,
entretanto, uma gran-
dc compaixão pelas
dcfcRtrnr.i.ios. Sendo
feito prisioneiro de

_ guerra, em Perosa, e
silo Congresso, c que, j caindo, depois, gra-
u volta tlc S. Paulo,)-vemente enfermo,essa
ui demorada palestra, prova o desligou com*
os icr. cslas eonside- ] pio to mento do iiran-
iicões tlc muita aclun-j do, tornando-se elle
id.ide c mnior inte-imn verdadeiro herúe
resse: I da pobreza. Vivia de

—- Ilcgrcssci mais esmolas, tratava dos
confiante no txltn do leprosos, reparava por
Congresso tle Óleos, suas próprias mãos as

e realisará no próximo nicj; do novem-1 egrejas arniinndan e' ardia lanto no fogo
da caridade que não
só aos homens esten-
dia o seu amor, mas
aos animaes tratava
como a irmãos, o era
mesmo do "irmãos"
quo chamava todas as
cousas viventes.

Sua dulcissima íigu-
ra conquistava sue-
(.ossos prodigiosos como missionário e, «le-
sejándo o martyrlo, encontrava,^ todavia,
lióiirns a homenagens na pregação da fe
tpie fazia por toda a parte entro genlios e
ntltous, «nti-c o» mais sclyagpns infiéis. Foi
ao Egypto com vnrios companheiros prígar

Ecliginiv de Clijlsló. Des-j-cüresso, foi no

nascera, e deixou, n!,*in da regra da sn» or-
dem, sermões, conferências, cartas e cânticos
cspirltuaes, repassados de poética bellcza,

quc
bro. .Nota-se na induslripsn cidade paulista
uni continuo progresso, c o.s seus indus-
Irincs traballiam, dia o dia, no scutido de
melhorar us suas fabricas e os seus pro-
duetos.

S. Paulo ( o maior centro da industria
dos óleos vegetaes, c, podemos dizer sem
receio dc errar, dc todas as subsanclas gor-
ílurosas. no Brasil; Não ha duvida quo esta
industria se desenvolverá bastante e cm pro-
porção crescente, com a quantidndo do iria-
teria prima <|ttt! se possa obter, Matarnzzo
tem insinuado a maior fabrica tla America
dó Sul para óleos do algodão o iiiumoon;
o dentro iIk poueoss liiezes terá em funecio-
nsiiucnto uma iiingnificti insLnlIsiçãó parti
extracção tios óleos vegetaes, por processo
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Gravíssimo o seu estado de saude
I.ISIIOA. IT (Ravaa) — O M»presldmt» da

llepubllcá Sr. Antonio José d'Almrlda, eontl-
¦mn em entailn grare, nio tendo obtido ¦••
nhuma melhora de hontem para hoje.

I.ISIIOA. 17 (A. A.) — 1.' «KvtMlmo o ••-
tado de ¦au.li> dn Dr. Anlonio Joi< de AI*
nteld», ei»pr«>Klilrnt« da Kepnbllra.

> ******* i i -

delírio do
faminto

sio dc adiantamento socinl c hospita-

cbimieo, sendo si segunda insínllada no. Urn ......
sil o será n ütiiêà cm fuffccionniiiciilo. Va-1 meado ministro geral na.larnliiu.til;|s^pouco
rins oulrns fabricas npçrTclçoam ns suas iu-

lar de Buenos Aires;
Muito nos edifieou a maneira porque e

feilo em Uucnos Aires o serviço tlc assislen-
cia, ou do pronipto soecorro, que conta com
IS hospitaes, nlém dst Casa Central o umn
media de 4!|(i soceorros diários, feitos, como
enlre nós, telcphonicamente, ou por um to-
t|tie ou apito de iigehto de policia, o iittei-
rnnicnle graluilos, «píer sejam parn a rua,
quer para domicilio1, A estatística desses 18
hospitaes aceusn mais de a1)"*» mil doentes
inscriptós, 1.11!). 102 curativos, 1.288..Í(J3
receitas aviadas c mais dc seis miUu.es de
fcriii illus.

Os serviços de prqleeção á primeira in-
fsmeia é líimlíeih notável porque, existindo
em liueuos Aires cerca de lO.tlOi) creunças
pobres ineiioivs de dois í nos, mais tlc
'J5.000 estão iiiscriptas nos ^;i dispensnrios
tlc leile e institutos municipaes do pücri-
ciiiliirã. 'Esses serviços são representados
por mnis de nove mil iiispecçôcs domicilia-
rins o :i.*21ii. I'.'l distribuições tle ração de
alimentos; lendo tido nma concorrência de
õ(i*i.l'„S" lacliiut.es e 1ÓO.:íS,S concorrentes nos
consultórios.

O Dr. Olivh Veloz também nos fnlou do
pnpel da nssislcncin cscolnr c do grupo de
médicos que sc oceupnm dó c.-.nnie uos pro-
fessoí-os o nos uluninos, bem como dn con-
strucçâo c fiinccionsiinciílo do totlos as es-
colas;.

Sc nno fosse o receio de importunarmos
por mais tempo o illustre visitante, outros
dados poderíamos colher «lc sun palestra. O
(|i;e .-tlti fica .porém é bastante a dnr umn
idén do adiantamento dos serviços tlc ns-
sislciicin tle Buenos Aires.
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Ü1-' Issilio quasi qiiadrungiilnr, niinierudos,
cm papei verde, andam sendo por abi afora

ao preço tle 40Ü e 500 reis,
lietinlios curiosos

vçiididd 500 reis, uns
Ao alto. lê-se "Extráe-

11 com n Loteria dn Capital Federal". Segue-
S(' o numero, para ser conferido com o do
•'ilhote premiado c depois vèm-se as quantias
nuc sersio pagas nos oratro firiaes do 1". 2",
;;' Ç -I" premios. Ao meio cstii escripto:"i'intle nos fre.nue/es,". seguindorSe ns ini-
['órlaiicias n serem entregues destiò quo o
t.il Iiilhcie verde coiitehhn ou combine os
W'is lies fiiines com os do J", 2", li" c -I"
l'1*;;'»'»', ila Loteria Hederiil.' "is iiiiiiln bem. Tudo isso não passa tle
'"!> Iilaiio de finórios. K para illudir o pu-b'lc" os tacs billietinlios interessantes tra-
'«.. um carimbo arrcNCsntlo, «iunsi iuperce-

I.SO_ÜUS »«.-.__L.

ptivcl c em que se 10, n custo: "Rua Buenos
Aires 309 — llio de Jnneiro."

Não poucas são as victimas desses esper-
lalhôes dos pTipelsiiihòs verdes, cujos ven-
dcdòrcs aprcgoalhnm-llies as vantagens rc-
cebendo o dinheiro, de rua em rua. Ao tle-
pois quem fôr ao ponto indicado receber
o prcmio quc lhe caiba, encontra, apenas,
dó Ini predio 110!) as paredes quasi. total-
mente derrubadas tle um pardiciro tios tem-
pos que já lá vão; como se pode bem ver da
gravura acima, pois, providenciando para n
verificação dii queixa que nos foi trazida,
rizetiiòs tirnr si pliótograpliin abi rcprotlu-
ziilsi.

Quiiulo uos pnpelinhos verdes, alguns le-
satlos os apresentaram nesla redacção. onde.
tombem disseram iáiri ebnnini- pnra o caso
a aUeujjãq da policia, u que p de todo justo.

stitllnçõcs o querem produzir senipre o que
lin tle melhor; entretanto, sentem a falta tle
niatcrla primai ocensionada pela diminuição
tla cultura e, presentemente, pela falta do
transporte, já qua os cairos da Sorocabnua
não são bastantes para nttender ás requi-
sições o ;t matéria prima fica na estação «lo
origem esperando coiitlttcyão para a fabrica.

Informa o engenheiro Joaquim Hcrtino
que esta deficiência é notada mesmo em
tempo normal, razão peln «imil o secretario
da Agricultura, Sr. iDr. Gabriel Hibeiro dos
Ssmtos, acaba dc pedir ao Cousrcsso IDO
mil contos para nltendcr ns necessidades
tln Sorócabanii, que serve umn vasta zona
agrícola ilo listado dc futuro lão vantajoso
pnrn a cultura do algodão.

Itefcrindo-se uo mencionado secretario,
disso-nos o I>r. fiei tino:

— Convidei-o pura tomar parte pessoal-
mente no Congresso de Óleos, e trago uma
agradável impressão dsi conferência «|iio elle ,
nie concedeu e foi assistida pelo Dr, Hilário
l.reiró o professor Hugcnio Lindcnberg.
Talvez nno lhe sejn possivel comparecer ás
sessões do Congresso; mesmo assim S. Pau-
lo será muito bem representado, porque está
interessiidissimó uo exito do certamen, t*
ssiIhs. como utirieiiltor «pie é, «pie n induslrin
de óleos é ú será nma grande fonte de ren-
das parn o paiz, devendo ser protegida por-
ipie gontiihninentu nacional, e implica
mima gueira atroz no comniercio das fal-
sifienções;

O Ur. lübeiro dos Santos pretende fazer
uma grande exposição de produetos brasi-
leiros do Palácio das industrias, c deseja
ver ns substancias gordurosas o os seus sub-
produetos oecupar logar dc destaque no rc-
ferido inostniario. Acho que esta idéa mu-
gnifica — volveu o Dr. Hcrtino — devo ser
apoiada no Congresso dc Óleos, e quo o pro-
ximo deve rcalisar-se na cidade .paulista,
cujo progresso é para orgulhar todos os
brasileiros, listo ponto do visln vou defen-
der no Congresso porque, pnra justificar
aquella escolha, lia, nlém de oulros motivos,
o fneto tle sei* S. Paulo o maior produetor
de matérias gordurosas.

Su não fossem as difficuldadõs creadas
por uma má orientação tln interpretação
dos agentes da Saude Publica, teríamos no
nosso Hio de .laneiro o frnnco commercio
da "manteiga tle coco", Não comprchendo
porque se nno permitia vender no Hio man-
teign de coco, sob eslu denominação. Acha-
se determinada a origem da substancia gor-
dtirosa c a denominação manteiga nno pódc
constituir privilegio, aliás, immoral, para
os fabricantes dos stib-prodiiclos do leite.
A única fabrica existente no Brasil de man-
leiga de coco não tem o direito de vender
o seu produeto. no Hio, porque será .apprc-
licndido pela Saude Publica, a náo ser que
declare não fabricar manteiga, mas, gor-
dura de coco.

Condemnnmos assim um produeto puro c
deixamos que se venda um oleo de linhaça
impuro como produeto do primeira quali-
dade, oleo de algodão como oliva,'todas as
espécies de falsificações, conliecidus o des-
conhecidas, constituem comniercio "hones-
lo": entretanto, a maior fabrica de oleo
dc linhaça no Brasil, a da Companhia de
Industrias Toxtis preferiu fechar as suas
portas do que ecgllir este principio de ho-
nestidaties... Outras fabricas existem ile
oleo do linhaça puro. mns estão lutando
com difficiildndc e têm diminuído a sua
producção.

15' preciso ensinar quc o oleo de algodão
puro é tão bom quanto o dc. oliva sob todos
os pontos tlc vista c financeiramente melhor
por ser mnis barato. Usar oleo do algodão
ou outros óleos alimentarca brasileiros é
unia demonstração do patriotismo e tle eco-
nomia. Tenho a certeza de que o Con-
gresso do Óleos trará, mathematicamcnte,
resultados práticos para o desenvolvimento
desta riqueza brasileira, e não tenho nenliu-
nia prèoccupação que faça dispersar a mi-
nha attenção 

"dos 
problemas vitaes que^.s.ç-

rão estudados no Congresso de Óleos. Con-
(limarei a empregar toda a energia do meu
coração para or. bem estudar, confiante do
que prestarei nlgtnn beneficio ao paiz.

O Congresso rio Olcos. promovido peln
Sossicdiule Brasileira de Ciiimien e amparado
polo Club de Engenharia o a Sociedade Na-
cional de Agricultura, vae assignalnr um
marco no progresso, das industrias agrícolas
do Brasil,

depois, renunciou esse cargo, retirando-se
para orar e meditar. Toi no seu retiro dc
Alveriuo que, após um jejum prolongado,
qne, segundo conta S. Bonvcnturn, um sc-
raphini lhe trespassou os pés, as mãos co
lado direito, imprimindo, nssim, cm São
Francisco os estigmas da Paixão, por que
tanto aneciava.

Foi este grande santo o fundador da or-
dem que tem o seu nome, "franciscanos",
creando também outras associações de pc-
niteutes.

Era todo o mundo se celebra «ta data
com festas religiosas, j

Existem nn Loüvre, na Academia de Rei-;
las Artes de Florcnça, na cereja da Triiiilà-.
de. da mesma cidade, na Cntlicilral de To-1
ledo, na Hespanha, e em outros templos, j
quadros representando varias passagens «la •
Vida de S. Francisco de Assis, da autoria i
dc (üotto, de Doménico Shislandajo c 7.xtr- j
lisiran, alguns executados cm 12l)li.

SoIciuiK'8 cerhuoiüns cm Florcncia |
LONDRES, 17 (V. P.1 — O jornal "Daily

Mãii" publica uni lelegramnia de Florcncia
noticiando que o setimò centenário do dia
cm que S. Francisco de Assis foi martyri-
Sado será celebrado, hoje, na egreja francis.
cana tle Todos os Sanlos, onde ainda se con-
sorvam, cm umn urna de vidro, o corpo c o
habito usado pelo santo nessa oceasião.

Impressionante narra-
tiva do attentado

brutal
...—* *m m m * •

Lopes vae sim* examinado
Maciiciilo c timido, a barba por fazer, *

homem minúsculo surgiu. I)ir-sc-ia. ao vel-
o assim, lão insignificante, mctlido num
terno telho c sem cor definida, que cllo nâo
teria n coragem precisa paru commettor a
façanha que o levou iis grades do xadrez
«In delegacia da rua Conde dc i.age. Tinha
nos olhos uma expressão bem viva de can-*
ssii-o, e foi com us mãos tremendo quo Jo-
sé Lopes, npproxlmando-se, dc vagar, sr
apoiou á mesa do commissario.

Disse que tivera uma noile de «ppre-
hensões, agitada e de insoiunias, tanto
mergulhara ti pensamento na miséria som-
bri.t cm quc lhe ficai-niu em cosa. pela
iiisiiihá, a esposa c «l.its filliinhos. á espe-
m do pão quo Hios levaria no seu regresso,
A tarde. E, mima espontaneidade sssus-
tnriorn, .losé Lopes foi revivendo, sereno, o
olhai* sem brilho, Ioda a historia iniprrs-
sionnnto tla sua tremenda tentativa de la-
üocinio dn véspera:

-- Fome. muita fome, liem compreliènde-
ra «roo ii laçava os seus. Ganhando pouco.
mal lhes podia mitigar os pndcclmehtos.

. ii. riàhi, geriir-se-llie n<> espirito a idéa hor-
ri vel que, quanto tinha dc brutal linha da

WlffliKffillflllftlMIimW^

0 novo membro da Socie-
dade de Medicina e

Cirurgia

A MOMENTOSA QUESTÃO DA
DESCOBERTA DOS 0RIGI-

NAES DAS OBRAS DE
TITO LIVIO

Dr. Abtlon

A posse do Dr. Abdon Lins
Faz parte, desde hontem, st noite, do seio

dsi Sociedade de Medicina e Cirurgia desla
cnpital o Dr. Abdoit Lins, joven bneteriolo-
fíisla patricio, diplomado polo Instituto Os-
waldo Cruz. Apezai-desuti edade, o novo so-

cio daquclla agremia-
ção scientifica tem já
uma avsiUadsi baga-
gem dc trabalhos de
valor, frutos, do seus
«curados estudos C
pacientes pesquizns tle
laboratório, versando
sobre «iiicstôes medi-
cn-sociaes. Cruz Ver-
mcllín Ilrnsileira, dia-
gijujslicp experimental
da tuberculose, consi-
deraçóes acerca d si
dylciíieriá b a c illnr,
dysenterin iiacillnr do
ltio dp Jnneiro, dia-
fihosticò experimental
das dysenterias, o"spiiocheta e u ry gy-
rala", dysenterin es-
pirillar, faliria do np-
.parclho genito-urina-
rio, etc. trabalhos
esses que já lhe ha-

viam grangeado admissão nn Sociedade tle
lintomologia de França c Soeiélé Lynnéçnne
de Lyon. Iixerce n sun actividade no Lobo-
ratorio Bacteriológico do Dcpar.tiimc.iito Na-
cional rie Saude Publica, de que é funecio-
nario. assim como na chefia de diversos ou-
tros laboratórios alheios aquella repartição.
Por isso, o seu discurso hontem promin-
ciado na S. M. C, no momento de sua re-
cepção, mereceu cncoiniõs dc seus pares c
ciiusoii impressão no auditório, visto como
tüsscrloti com bastante erudição o tecbnien
sobro o assumpto.

liiil sua oração, salientou o T)r. Abdon
Lins os grnntics ninlcs cxislcules iio ilrasil,
n ignorância e a doença, mostrando o oue
poderá fazer u Academia Brasileira de Lc-
Iras. para resolver o problema do analpha-
belismo e demonstrando o papel das socie-
dades sciciitificas « o saneamento tio Ura-
sil, que nindn possne gratide percentngciri
de inválidos. Hcfcriu-sc á tuberculose, ain-
tlu sem combato definitivo; ás doenças ve-
nereas. ás endemias rurnes c realçou o gran-
de vnlor do brasileiro so para elle voltarem
osi olhos os governos c os responsáveis pelo
futuro do paiz.

Concluindo, declarou o orador ter verifi-
cado, com o Dr. Flnvio Porto, em um caso
de "dengue", o "leptospira courzi", até
então visto uma vez no Hrasil pelo Dr.
Gomes de Faria, e duas ou trcs vezes em
todo o mundo.

|0 professor De Martino só quer
tranqüilidade, para continuar

os seus estudos

CnKÇ'ia. wm^*W I
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Queriam a liberdade de Hitler
DliHl.lM, 17 (ü, P.) -— Noticia-se de

Muitieli a prisão do tenente llruecltiver e
mais cinco fascistas. Aereiiita-se que esses
senhores estavam conspirando para a 'iber-
tação <lo cliefe do ínsci,smo Srt Hitler*

HO.MA, 17 (U. P.) — O corresiiondenje
especial da Unilctl Press em Nápoles cotii-
iiiiiuica 'quc o professor De Mnrlin Fusco
fez ns seguintes declarações no prefeito des-
sa cidade:"Depois de longos e trabalhosos est tidos.
consegui descobrir um documento até aqui
desconhecido; revelando uma ordem dntlu n
nin eseriptor, cujo nome se ignora, piirntrnnscrever todos os livros de Tito Livio.
Foi csise o ponto de partida dos meus es-
fosvos, que me habilitou a entrar numa
phase de pesquizns mais completas. A ato-
urda que a respeito sc levanta, agora, no
pniz e no exterior sfuz-se perdei* n necessa-
ria lrnnçjüil|idatlc tle espirito parn conti-
hiinr os meus estudos, li' possível que cllcs
nio tragam riqueza, mns não é disso (jue eu
cuido. Somente quero trui-.quillhlnde e peço
ás autoridades quc me gsieaiiliiin o devido
socegó. Mnis tarde, como é lógico, durei
novas informações sobre os tiocunieulos em
questão."

^-^I»*»-. ^_

NAS ULTIMAS E MAIS FÁCEIS
ETAPAS DA JORNADA

A esquadrilha norte-americana
deve partir, hoje, para Orna-

ha, Nehraska
'CIHCACO, 17 (U. P.) — Os aviadores,americanos tenentes Siiilíh, M',ido c Nelson,

que cslão terminando o "raid" aerco cmredor do mundo, (levem parlir boje deslaCidnde com destino a Omnhn, Ncljrnskn.
O tenente Sniith, •'leader" do expedição,

declarou, hontem, A noite, (juc cllc c seuscompanheiros poderiam ler phrtido lioiiterii;
de noite, mns ndiarnui a sriitln nté hoje. dê-vido ns condições uni tnnlo desfavoráveis
do tampo.

i.Veercsècntou o lenenle Sniith que depoin
deter cruzado o Atlântico c o Pacifico, n
Asiu e a liuropa, uno desejava correr o riu-
co de póssiveis nccidcnles ngora, que se.
acha nns ultimas u mais fáceis etapas da
jornada.

Josú Lopes
consoládorn, quanlo lhe. repugnavà aos ve.i
linientos, tanto tentadora se revelava z,>
seus sentidos. Saiu, assim, rua em fora,
nn esperança de encontrar unia pesso» qn»
possuísse alguma coisa pnra transformãl-a
em victima, ao golpe mortal tio seu braço
assassino.

li porque você não pensou num mtio
inuis moderado, indagou o coinm,iss;irio
Enrico Ilrasil. ,

Porque o meu delicio ern absorveu-
te e porque me seíitia horrivelmente ai-
traído, irresislivelinenlc siiggcstiõuado pelai tentação fatal...

| Fez uma pausa, o desgraçado e conti-
i nu ou:
| — Foi assim, na marcha nllueinnria alra-z

do crime, quc sc me deparou, n poria tle
umn casa da rua .lonquim Silva,' aquella
inullier, cujas formas não mc prepccnpa*
ram, mas cujos brilhantes, quc. fniscavain
pelas mãos e pelos braços, me empolga-
ram.

O honicniziulio arfava, mal se suslciido
nns periins; que tremiam. Sentou-se em
unia cadeira e nniimido pelo calor du nnr-
i*st ti va da sua desgraça, proseguiu. A mu-
llier lhe sorrira e convidou-o. Cego pelo
desyitrio quc o einbi-iugnvn. .losé Lopes ne-
cedeu ao convite da mundana. Ahi cslc-
ve uma vez e como nno lhe escapasse, á ob-
sorynção que u mulher era dc compleição
robusta, muilo mnis forte do que elle, re*
solveu transferir n realisação do plano c»*»
cebido.

Armou-se, então, com unia barra de (*%*
ro e. um punhal, correndo para matar a
mulher, ròubnr-lhc as jóias, vendel-as «
comprai* comida para os filhos e pnra clla
próprio. Assim agiu, mas não contava com
n reacção innncriiala de Stelln I.osinger, as-
sim como o nosso 2" clichê de honlem, di»
viilgon, em primeira nino.

-- li, ngorn?
X:"io sei... bnlbucioii, npcnns, me afim»

do na minha desgraça iiumeiisa a no meu
scifffimeiiiq sem fim, ttinto ninlóres quanto
maiores possuiu vir a ser ainda a miséria
e a desolação qtie sc plu.ntnra.m no quarto
em que a minha desvcnturadit companlici-
ra curte ns suns magnas, com os nossos
não menos infòrtuniitlos filhos.

.losé Lopes, (pio ssi enconirn delido n«
Kl" districlo policial, vac. ser isiibmdttitlo :«
exame de sanidade, assim como a sua vieli-
m.ii, si polonesa Losingcr, ao de corpo de

-m***-

PARA LIBERTAR SESHUAN E
TETUAN

Vinte mil hespanhóes iniciarão,
na próxima semana, a grande

offensiva
I.ONDllliS. 17 (U. P.1 — o "Dailv Tc-Icgraph'.' publica uni despacho procedentede Tcluilil dizendo que n novu offensiva quetem por (ibjcctivo libertar Seshtiun o a es-trada dçs*Jq localidade c Tctuan será ian-

cada na próxima semana com vinle mil üomens de todas as armas, .

delict o.

Alagoas commernorou o an-
niversario de sua fundação
MACEIÓ'. 17 (Serviço especial da A NOU

TE) — Cómmomorando a data tla emanei-
pijção politica deste listado, houve. diffCren-
les fcslas escolares c espectaculos de gala,
lendo estreado a companhia lyrica Hilciro.

«ffrlHgr-***

Um assassinio no bairro de São
João do Prata, em S. Pau]o

S. PAULO. 17 i \.\.> O delegado d*
policia de .luhú lélcgriiphoti no delegado gc-ral. roíuiniinicaiirio (pie no bairro de S. ,jóã*i
do Prata, o colono Sebastião tle .Moraes-,, por
questões futeis, assassinou a faca o1 seu con-
teudor Antônio Hnmos>

s.Licti .Biiiiito-..
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Ecos e Kcvidadei
„.,,.»•-•-• —m.

A rlsflcriiçai. as lei» orçamentaria» «I*
ílrA «Ia Canim- ainda o mr» de outubro
|mi*m *er ciuicliililii. Adoplsdo o crileilo ri»
«oriiso de ecMininlas as projectos ilrni.ui»
dam, em lerceiro inrnn, nfnrço» mal» de-
minado» llecllficando verbas. reilaiJQiio ei-
fM». defemlciido n ponlo de visto do equl*
jlluIo. o» relslores prncntem a calculo» ri*
i-iir-iics, qne (enilrm a npproxlmor «> mal»
),,-•>». í «In ven!nle os algarUmo» tm«*
nus devem ofíerecer o vulto rio "deilcll .

Por cmi*|tianto, puitfm. o» prognosllcas jao
cnnipl.-ianientc falltoi, pois nana «e cunhe-
re «li Receita- Não sa '•••be -e fonte» tiovss
dc renda» foram preferida» ou »a n* velho»
mlninelaei «Is Imposto'. «offreram roelhn-
rniucnlo» em termo» de poderem enaltecer
m-lhnr ns re.Ulonclai do Thesouro. Nno sr
sshe it o remédio das operaçôe» exierna»
foi proferido on .1»« eml_.\e«. garantidas por
valore» d» proriticcfio. A lei da Receita, que
deve governar o pel» im próximo futuro
exercido, d um ic.redo ainda. SA «leimls
dc conhceel-Si o» prognósticos poderio ler
*t,'uni fundamento. Entretanto, as lei» quc
regulam u despe*.* forlalecom, desde ji. a»
esperança» Ho um período mai.» tracqulllo e
promissor do dias melhores.

nemctlendo 0 trabalho firçamenlorio c:n
Outubro oo Scnnilo. pnrím, a Camar.i con-
cede a outra cnsn legislativa openas dou»
inc-ci parn estudal-Ô. K' pouco. 0 qne foi
feilo cm perto de seis nio pódc regular-
mente ser revisto cm «Inu» me/es «penas.
Mil e.iA um defeito do sy-tema qne mere-

.*c eorrccfno' «im* exige, «lc ha muito, regras
melhores o mais eni harmonia com oi ap-
pnrolhos do paiz.

fi niigm,'nto de Impostos sobre cafí «• »s-
sucar, decretado na Itália Interessa parti-
cularmcntc ao nosso poli. _' verdade que
aquclles produclo*-, soffrem o "controlo"
.pie o consumo inten«o aconselha. As nlti»
mas medidas .1 respeito do assucar agita-
ram as clossc-s produetoras, constrangidas
entre or, appcllos da exportação rendosa c
os d-i consumo inlcrno necessário. Acontç-
ce, pen Om. «jue os preços, determinados peja
procura maior, acoroçoam n intensificação
dns lavouras o a producçáo lendo a cícscor
dc itino para snco, Os embaraços crearin-
no produeto nos mercados importadores hão
dc rofiecllr muilo no futuro da nossa ba-
lança commercial. Outro tanto suecede ao
cafe, cuja exportação crtá sujeita o cxigoii-
cias que determinaram apuro» nas culturas
e nugmcnlo dc- safras. SA os phenomenos
ocensionaes poderão perturbar
cos nesso sentido.
inleniacion.il nós. como
iidoptamns o critério das compensações.
Assim _ «|uc as farinhas norte-americana c |
argentino dcsfrillnili f.-u.ircí «le tarifns cm 1
troca ds favores Idênticos concedidos ao |
niftlc c ao café brasileiros. Suspeitamos.
«pie os novos impostos italianos sobre café '
e assucar venham influir dc alguma sorte ;
conlrà os esforços do intercâmbio commcr-
ciai. Não c preciso que cheguemos aos cx- i
Iremos dns rcpresnüas. O retraimento nn-
tarai hasta pnra attrair as conseqüências,
previsíveis no caso. Isto t que seria bom
evitar. i

1»
»» 1

A nossa cidade offerece por vezes nspectos
curiosos de observação «itsconcertante, por
isso quc aqui. apparecoo testemunho do nosso
atraso e mais ailcanlc uma prova de con-
fiança no nosso progresso c educação de
rua. Náo hn quem não saiba como a nossa
garotada ií indisciplinada, c o prejuízo quc
causam ns suas brincadeiras, reclamando em
geral .1 correcção policial, c denunciando
não raro lamentável falta rie respeito da pro-
pricdculu alheia c um pendor de destruição.
Nó emtanto. inspirado numa confiança que ii
dc louvar pelo risco a que sc sujeita, tivemos
lio.jc ensejo do apreciar 11 publicidade «lo
ri)'ir.-i qne certo negociante de espelhos ou ob-
jectos .semelhantes esti fazendo no paredão'
da Central, nli no Mangue, encaixando, entre
os a.ulcijos que apregoam scu nome e mer-

...radoria, lim magnífico e polido espelho btso-
lado, ao alcance das mãos c das pedras de
qualquer menino vddio ou garoto de mios.
«ostumes. Não temeu o industrial ou negoei-'
ante as conseqüências a «iue está exposto o
seu reclamo, sem duvida dispendioso, porque
parece haver confiado na policia das ruas
ou nos sentimentos da garotada. O facto A
quc o espelho ainda eslá intacto, e quc dc,
momento a momento ali sc rcfleclctn em
(-.".retas c trcgcltos os pequenos desoccnpados
do Mangue, ou mesmo os qne nndam a ser- |* viço, e ficam dcante do crystnl admirados
daquella hszente animação. Náo resta duvida
<;tie a iniciativa do negociante é um appello
mudo em beneficio da educação da garotada,
c oxalá esse gesto não lhe custe algum ar-:
rependimento. Mas, o contraste não está nis-
lo, c sim no facto de não longe estar sendo
desmanchado outro annuncin, e fios tres me-
nines qne npregoam eloqüentemente as qua-
Ijilades diuretica*s dns folhas de abacate
drogadas por outro industrial, mns tão reca-•tndamente que dão ns costas para o publico,
e mostram apenas por cima da cabeça, 011

?,olos 
lados, uni imaginário chafariz de tres

los líquidos do systema do saudoso "sou
útil inda brincando". Por que desmancham
esse. anriuncip? Não se sabe no certo. Mas,
como om verdade elle recorda unia rins mais
intensas campanhas da nossa "Liga *>jt*l.-i
Moralidade" não é demais que recorde o
contraste tão commum entre o nosso pro-
grosso, que assignala o nnmtnclo do espelho,
e o atraso de uma campanha que passou, ou
conti mia.

0 SANTO PADRE E A CAMPA-
NHA DOS POPULARES CON-

TRA 0 FASCISMO EX-
TREM1STA

0 "Oiiervatore Romano" eicla*
rece a intenção de S. S. Pio XI
IIOMA, 17 <U. P.) — 0 "Oiiervatore nn»

mnii.t", órgão do Vaticano, cm editorial
que inicie hoje, dia que o papa Pio XI. em
•eu recente discurso, nãn leve n intenção
ria convidar o paitidn popular italiano a
abandonar a campanha contra n fascismo
estremlita, acrrcic-inlaiirio que o Santo Pa»
iliv csla somente Interr-sarfo em denunelar
a temlenrla dos pnpulare* a lei* qualqurr
eoulacto lncou«clenla com o socialismo, quc
«e sunp # ser doulrlnarlamente nlheu, ma»
lerlslUia e, no momento presente, ardi-
chrlsUo,

. EX. VAR
CANAR ?.

...Poi» entfio vi
•He o» (irande
Armaiena do l'«
loi-ln da* Xiilvin.
cs*» «•pcilalirii'
cm completo» rn-
snvae» p»m mil-
vn» o noivo», fl
nlsslms» • v»ri»

dn» rniip»» brar.-
cas em irda, opa
Une o llnfcrie ber
daria» - ralo, «

completo aortlmrn
to para cam» e m«»<
es, Rea l'rueo»y»
na M, 85 o 87, cnn
lo «I» raa Burnn
Alre». T. N. 2.8'"

™«SdW ]Bra uma jararaca authen».APUNHALOU 0 CORAÇSO]
tica, e de grandes

dimensões!
USBOA-MACAU

Foi roubada- por oceasião do"Te-Dcum, a carteira do me-
canico Gouvêa !

I.IMIOA. 17 (U. »'.) - No parque de
Mait-r realliou-tc, hontem, gramllnto |. *-
llval «m homenagem aos nvinriurcs Brito
1'aes a Snrmenln [loiros.

A* ».iiil.i ilo Tc lieiini. os gatunos rouba-
ram a cartum ao mecânico (iouveia, que
acompanhou us pilotos uo "rnlü" Lisboa-
Macau, sendo um preso.

LISBOA, 17 (U. P.) — O governo vne
ordenar a renirnsn n Portugal do avião doi*
sado em llong»Hong pelo» nvlnriores Urito
Paes e Sarmento liclics,

1 Fonte os Aires
HOJE

no

Cinema Avenida

Aggredido a pedra
E' coehelro e mora á rua coronel Pedro

s progno)ti-! Alves 255, onde está em tratamento, Anto-
Na política econômica nio Duarte Cunha, victima de uma nggrc*-
,1111o todos os povos, são a pedra, quc lhe produzi uuin feri-

incuto na coxa esquerda. A Assistência
sorcorreu-o c a policia local náo soube rio
facto.

O maior assombro do anno
por 2$00O no ÍRIS

RAMON NAVARRO, ALICE
TERRY E LEWIS STONE cnt

Scaramouche
Monumental oupnr-proiliicçno

tia Mclro-Parainotint, 10 aclos
BLICK JOiSES em

0 FILHO DO FOGO
Maravilhosa producçáo da Fox*

Film cm 5 acto»

NO PALCO — 3 E 9 HORAS
LA ROZOLEN, cantora lyrica

LA TVRQVEZA. bailarina typica
THE ACHICIOS, ductto cômico
MISS SVSSY, Rainha do» denteu

JÊCA-TATÚ, Rei do» caipira».
AMANHA, SENSACIONAL

NOVIDADE

Quadro Sertanejo, dc CA*
TIJLLO CEARENSE. Interprc-
te: O velho marrociro, o ecle-
bro CATULLO DA PAIXÃO
CEARENSE; O moço marroei*
ro, o applaudido JUVENAL
FONTES (Jcco-Tatú).

Scena a caracter. A maior no*
vidnde no genero, ente anno.

TODOS AO ÍRIS

Continua com o scu
estrondoso successo

Durante :i exhibição toca
um grupo tie guitarristas

DODESAFFECTO!

Foi morta, por incêndio, a cobra
da estrada da Paciência

Muitas vc/cs. os viajantes que passavam
pela .••i-.i.l.i In.nii.i de areia brilhiiulv e cer*
cada «lu vegetação espessa, que emiiioldurii,
em curvas sinuosos, a cslnç&o de Paciência
e »• estende |.. I,i mine rural a for., senti»
i.iin «leniilc ilo rosto, como nma flecha, qinl-
«in- r cousa nuc se llin ofíercola no senililo
transversal rio caminho, tal qual um proje-
etll, Oiirm vinha dn oulro logar. flcavn »5»
sustado «¦ não snhla n que attribuir seme»
Ihanlu pheiiomeno, Os dali, pori-m. a pro-
(,•- ..i.i quc nhrigatorlnmeiitc faz o prrriirsn
n i"'-, rumo A escola, ns farcndclros c as fa-
milias locaes, sahinm, entretanto, tratar-se
de uma cobra ric grandes dimeiniV-, e que,
liiiniiita, sn atirava contra tudo e contra to-
ilin. quando lhe faltavam aves da criação
vl/inhn, efles o gatos e oulros animaes.

Todas ns batidas foram infriictlfcras.
como, egualmente, foram Inúteis os esforços
empregados para salvar os que receberam
dentadas e golpes do terrível ophldlo.

Desla ver., pnrím, o Sr. Adelino Anjos dc
Mello, ricntite dn mais recente e traiçoeiro
ataque ria serpente contra o pequeno cnllcgl.il
lirnesto Conforto, filho rio agente Conforto,
«In Central do lirasil naquclle logar, delibe-
inu «lar fim ao i*-ri*n«o hospede «Ias capoci-
ras de Pnrictici.i, e fer. uma queimada em
toda» as dirceçôes, reduzindo pelas chnm-
inns o ralo «le acção «Ia saltc.iriora dc vidas.
I',' verdade que o Sr. Anjos Mello (oi fclls,
mas nem por ls-o o rt-ptll sc rendeu, o quan-
üo .i vcgcIncAo viçosa e alegre tinha sido
reduziria n cinzas, a serpente foi encontrada
cmno um jiinon, com suns escamns colori-
«Ins. os «lentos noiitcnglldos, n cabeça chula
e n língua esgufa c afiada. Morrera rie des-
espero e dc raiva. Era uma jararaca nu-
thrntical

Ja hoje, o caminho ria Paciência é uma
estrada onde os meninos, om grande parte
de pízinhos descalços « «lc cabeça no vento,
passam alegremente o sem preoceupações.
com sua mestra, n caminho do collegio dò
governo, livrou «lo golpe mortal que lautas
vezes Ihci pôz a existência cm risco.

1_mm*» .

Unge.io fina
artigo francês

e belga, com

finíssimas

rendas

Vae ser examinada a escripta do
porto de Pernambuco

P.ECIFB, lj (Serviço especial da A NOITK,
pelo cabo submarino) — O Sr. governador |rio Rstntlo incumbiu o engenheiro Dr. Souza:
l.cão, director de Obras Publicas; dc convi-!
dar o Dr. Moraes Rego, chefe da fiscalisação
«lo Porlo, para procederem ambos a um exa-
me na escrlpturaçâo das obras do porlo, afim
de verificar n discriminação c applicação «Ias
despesas. Ksse exame foi solicitado pelo pro-
prio ndininistrudor das obras, engenheiro M.i-
rio Castllhos.
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Empresta o VALOR REAL I
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Nova Veneza vae ter logra-!
douros e serviços públicos ;

modernos
NOVA VENEZA (Santa Catharina), 7 (Ser-

viço especial ria A NOITE) — Tem sido re.i-
lisados, com grande successo, festejos orga-
nlsadofi nn cidade, ile Araguii, para dotal-a
de logradouros públicos de elegantes tra-
çndos. Itcalisam-se, semanalmente, corridas í)0,,lmns „ 

-„bScquiòs 
oütroe, e até palhaços ,de cavados, tombolas, bailes,, chãs dansnn- ,,c clile apresentando nos salões, afim de.les, para angarur donativos, tudo organisa- ,toriin"r eomplétamcnto interessante a tarderio pela comniissão encarregada de melhora- ,nl honril ,ins pctÍ7L.s> que se julgam, e jus- jmentos da ciilaue. j -amenlc cnm direito a essas eousafi.

Os habitantes desta localidade procuram,] Como director artístico «ln festa estã tra-'
eom interesse, tomai' parte nos festejos, rea- j halhandÒ para que lhe não falte nada o

SffrV^^S^lWf valencianaa,

|{ l^Ja* 1\1 recebeu

Fugiu, e só agora^foi preso
0 "18" CULPA 0 VMACAHÉ"

Deule que «fundara a lamina do seu nu*
iih.il nn coração rio inlml.O não mais foro
vislo. Imo paia elle, evito, nenhuma Impor-
tiniria tinha, pois, para a sua perversidade
•,'iiguliiiirln umn vida n mais ou u nicn.i».
não Hia altera a agitação ennstanle em M*"*
wvo. Pelo contrario, matar, pnra n sua

• • ?.__E___Sra__liW__Mi

." \ 
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o suicídio da barca"ICARAHY"

Parece tratar-se de Guilherme
Paes Pimenta

Todos o» Indícios fa/ciii erer que a cartel»
ra eleitoral rielsiida vibre nm «Ins hancoi o»luirca "lcarah.v", juitámohto com o retrato
do umn senhora o de umn menino, portonv.cem, du fnclo, n (iulllieriuc i'i, . |«:..- ,,.,
casado, com '.'II annos tle edade, KniW* ¦
hen cadáver nliula não lenha spparocitlo, Iíiniiiliii c*lA convencida lriitar»se d<) ,m ,',,-,
|Kils lia mnis ou menos um mez c melo ,----J
esto estava serhiinente aealirunhado c 'ni •
procedlinonto da espos», que, com uns (|.liulii de Ires nnnos, por num» Nair, iilunilu
iiitrn o lar. K-.te firtn nliitteii-o vlilvolmenle
o, dcsile cnlão, começou u dctvonitr-r üc.rja
do iiuitiir-se.

Ciullhcrme, que «rn t.vpogr.iphn, trnlwüun.
do nelunlnieiito em um cslnbelcclinento ilt
mn l.uiz rie Camões, eni muito estiiiiíiilo rg.
los compniihciros. Dc douto nlegre, tijrt «•
poilln prever um desfecho tão fatal. IV imij»
de I). Noemla Pimenla Quarino, profcsiora
municipal, esposn do Sr. ,losi Francisco í)ua-
rlno, continuo da Ciunnr.i rios Deputados; (i,
lho de D. Josepha Itltn Pimenta e irinj.
dos Srs. Eslanislnu Pimenla c Paulo P.i-j
Pimento.

mm*

Nao pense...
Adquira com vnntnsciiü I.IMiOs

MOVEIS

_Le Mobilier
41, Rua Uruguayana

X vistn jicloa MENORES PUfi,
COS « jiiirrclliiihuncnic com JUROS
lUNCAHIOS.

. mm» ¦
O porto, pela manhã

Chegaram: «lc
nnrlc-umericino

O "Moleque IS"
carreira íartiiiicii «le facínora, è. unia g|o-
ria. Assim, desappareceu o "Moleque l'i",
depois (Io prostrur na Avenida das Nações,
pura não mais sc mover, o lustrmlor Jo-
sins Magalhães l.uccna, que com elle se
ir.imizaro dias antes. Ar, circunistancias cm
que se desdobrou o estúpido assassinio'fo-
ram amplamente iioticluuns jiela A N0IT1S
de 'Jli dc agosto pnssudo,

A policia «In A" districto. como era do seu
dever, iiicumhlu um Investigador de effc-
cltiar a captura do "18" c seu comparsa"Macahé", tumbem apontado conio eum-
plice no crime. Passos iinpcoflcuos deu o
ngeiilc policial, nn intenção de prender "18",

Nem esle nem O companheiro torii.-i-*m a
appurcccr. Agora, entretanto, easunlmch-
te, o guarda civil 570, quando passava pelo
morro ile Santo Antônio, avistou o erimlno-
SO foragido. Partiu no seu encalço, pren-
(lendo-o o cntreguiiilo-o depois uu eoinniis-
sario em serviço nu delcgnein da «un das
Marrecas. O "IS", interrngiulo, procurou
defciiilcr-se. Disse «|úo o matador foi o "Ma-
cahc" e que clíu apenas o auxiliaia na fa-
çatiliii. Narrou os iletnlhcs do crime, inVcr-
tendo a pnrte em «tue se refero ã mão que
vibrou a punhalnrin fatal.

Manoel Perreirii dos Santos prestou o seu
(li-noiiiii"'1-' .- ¦ i.-ü-.Ic foi removido para a
Cnsn de Detenção. • *'({

—_._,. . ¦ _-.-, . — i -^Pr-c- ¦-» i — ii ¦ ¦"¦¦ — ¦¦— '¦ '¦

íluenos Aires, o paqu"Pon-Âmerlca", com psiígelros; ric Pernambuco, o paquete mu-
nal "Itanba", eom passageiros, o «le Bost
o vapor iiorlc-anicricatio "Allnlialo", «
vnrios gêneros, » ~mm ___

Sr. 
Osborne—Instituto dc Radiologia». Manoel rie Abreu. Evnristo Veiga20.Ci

mm»

tu.
on
oro

dõ

Diversas esportulas para serem
entregues pela A NOITE

Ilccebernns os seguintes auxílios cni ni*
nheiro para os pobres abaixo Indicados;

Para D. Gloria Costa: M. I-'. V.. líi';
Josephina Maria c Nalhaii. 03000; anonv-
mo, 5S; nnonymo, 203i Prancisco Ilosa da
Câmara, JOSt Manoel Prancisco de Oliveira,
fi$; Paulo Ferreira Lopes, 55; Annlia Kcr-
reira Copes, ã?: Manoel Gonçalves Mon-
teiro, 10$; Maria 0"'lt'r'-''' •'¦:'< Antônio AI-
ves Malta. Prosji, 5S; ntonio llõcha,

A Casr. mais importante do lirasil
—ty»m

Homenagem ás creanças, no
dancing" da "A Capital4< >•

Os garotos cariocas .vão ter, 'domingo 
pro-

xinio. ás duas hora-- uma festa como pou-
cas vezes tem sido offcreciria, e que sc ren-
lisará no "dancing" da "A Capital". Ds 1
pequenos não pagarão cousa alguma; c ale
merecerão gentilezas especiaes, cnmo sejam

Para Orsanças:
Bares de
roap.-,l!i__
e eiegã-M-S a

m*t»

A criação de cavallos
puro-sangue inglez,

no Brasil
A grande exposição de

amanhã
Conformo ü temos noticiado rcalisar-.sc-á

ninonliô a grande exposição de potros puro
sunmc ingle-;. criados no lirasil. e o leilão
promovido pelo Jockcy-Club. O julgamento

Dr. Estellita Lins-Vias urinarias (vene- da commissão central será rcalisado as 1 lio-
rcas e cirúrgicas) Halos X. Labor. S. José 81.' ras da manhã c o leilão, as 2 li2 da tara-.

Os criadores que concorrem a esse certa-
men são Dr. Geraldo ílocha com 2a po-
tios; Dr. Linneu de Paula Machado, 1«; Fre-
derico Lundgren, li; Coronel Juhano.de Al-
meidái a; coronel Marcilio Conto, d; João de
Oliveira, 2: Or. Armando Alencar, llereulauo
de Freitas, Assis lirasil, Olavo Silveira. Men-
des Campos Alfredo Rocha. Alberto Rosa e
Adolpho Est-ibergne, um cada um. Basta è»sn
simples noticia para se mostrar o grande in-
teresse que tem o mundo turflsta no certa-
men dc amanhã. Em primeiro logar ha a
classificação dos potros pela ordem de per-
feição c depois a competição entre os com-
pradores. Ainda hoje pela manhã ns eochei-
ras dn rua Jockey-Club n. 163, onde estão os
animaes do Dr. Geraldo Rocha, foram visi-
ladas por innumeras pessoas de todas as
classes, umas quc queriam ver esses produ-
ctos c outras que queriam èxãminal-os deli-
damente para arrematal-os amanhã.

.... mm* •
:'.-«4ííí***^«!«ft__M._t*i

usando viagens em caminhões, que seguem
sempre abarrotados de passageiros.

O bom tempo reinante favorece muito a
viagem, em virtude do estado magnífico das
estradas.

¦ mm» 

Dr. Reynaldo de Aragão» clinica se-
ijboras. „. Carioca 18, 1 ãs 3, •_•', i" e 6",
Drs. Moura Erasil e. Gabriel de An-
draao — Ocuhstns — Uruguayana, 37.' " ' "" '——"¦---—i »-_HMii -*-.-.—. .. - . , ,
Dr. Edgar Abrantcs. Trafam?Tüherculdse
pelo Pneuniotbois.»-. I.argo Carioca, 18, 3 ás 1.

DR. PEDRO CARNEIRO - Parteiro,
inols- internas. Cons., ãs •} horas. S. Josó. 16.miem-s—-

CIltUIU.JAO.
,, .. , ,. Cliiiicn privada,tlpspitai Lvangehco. Phone Villa 2261.

1 *•¦

Dr. Castro Aiaujo

Ha setenta annos foi fundado
o Instituto Benjamin

Constant
A FESTA COMMEMORATTVA VE

AMANHA
O,Instituto Renjamíii Constant, deslin-a-

do _ educação dos Cegos, é dos que maio-
ires e melhores serviços prestam ao paiz.Fundado ha setenta annos, ali sc tem edu-
cado vnriRS gerações, sempre com provei-to, O corpo doeenle do instituto é hoje com-
})f>sto quasi que só de antigos discípulos do
estabelecimento. Os cegos que escaparam¦á mendicância cm virtude de haverem rece-
bido ali instrueções quc lhes facilitam meios
deganhar a vida, são em grande numero
hoje. Por isso mesmo, o anniversario da
fundação daqnelle estabelecimento decorre
entre sy.mpalhias geraes.

A direcção do Instituto fíonjamin Con-
statit, cm homenagem ao TO" anno da sua
fundação, organisoii um festival literário
c musical, que terá inicio ás 8 horas. Do
scu programma constam poesias dc Olavo
líilac e de outros poetas nacionaes, assim
como composições Ac Chopin, Hc.rlioz e. «li*
versos outros imisiclstas. lisse progi-amiua
ficou quasi lodo n cargo de cegos; ausilia-
i-es do Inslituto

.'tribuldos convilcü.
para a testa torain dis-

Eli fiz a barba esta manha com uma GIL-
I.ÈTTI". K Você?

. —mt*»
Colhido por ama caixa

'Xo arniàzem 13 do Cács rln Porto, quando,
íio.ie, trabalhava, o carregador Herenclo Mi-
%f\ da Silva, de 27 annos c residente em
ftrtlenitb. foi colhido por uma caixa, rece-
íi-íiclò furte eniittisãò ho thorax ft escoriações
uo hombro esquerdo.

A victinià foi medicada na Assistência.

¦ríV-^^>/.t»r*rvv^íV^/*-*/./v^**.v^*i- *^

PENHORES?...
Menor juro & Maior ofterta

POMO XIM-I '". Ku» 7 Setembro, 187*}
tUnll. Wlltft 11. Avenida Passo», 11»««íí«í^«|«44*»«*««*»-i/

¦ mm» ———
FOOTBALL

Nada adeanta torcer para
a victoria do seu club pre-
dllecto sem possuir um
porte-bonhenr ! Exemplo:
estar vestido com um cio-
g.inte terno feito na Gua-

R, Carioca, 54.
mm»

54
nabara

PRESO, DEPOIS DE
ATROPELAR

Veiu a fallccer a sexagenária
Laçava

Foi ha poucos dias que o auto 6.106. di-
rígido pelo motorista Joaquim Francisco
Teixeira, preso e autuado pela policia do
12" districto, apanhou a sexagenária Fran-
cisca Laçava, fructurando-Ihe o craneo, bem
cm frente ao quartel da Ürignda Policial,
oa rua Frei Caneca.

Soecorrida no Posto Central de Assistcn-
cia, a desfortúiiada velhinha foi depois in-
tornada no Hospital de S. Francisco de
Assis.

A' tarde, entretanto, ella, não resistindo á
gravidade da lesão, veiu a fallecer, sendo o
cadáver removido para o necrotério do In--lituto Medico Legal, com guia da policia
do H" districto»

CONVITES
Os convites ás creança.

que tomarão parte domingo
próximo, no CHA INFANTIL
que "A CAPITAL" vae orga-
nisar, acham-se em poder do
Sr. Peçanha, na "A Capital",
matriz, e do Sr. Rocha, na
"A Capital", Casa Central.

bailarino Duque, auxiliado pelos melhores
elementos actualmciile nesta capital.

mm-

preços de SALBOS

Casa Colombo
. —»*». ii,

Atropelado, ficou ferido nos
joelhos

Foi soecorrido pela Assistência, onde- se
apresentou ferido nos joelhos, o empregado
do cninmcrcio José Casimiro ria Costa, de 42
nnnos e residente á rua rio Commercio nu-

, ,.,, mem 42. o qual se disse victima de atrope-
(o da cura admirável de umn sua fitlia. pro- ¦ 

ljimonto por automóvel cm logar que não dc-
porcionada pelo medicamento "Kraemina •" clarnii.

I São testemunhas deste documento valiosls- i _J , rsct» ¦
simo sua Exma. esposa I). Marina Heloísa A0e GpnharPQ H<«_ntÍ(%-r-.Q t*
de Mendonça «» Souza, o capitão de corveta | Mwa 8*-nnu~'' U_nil_l__ e

| Joaquim José do Amaral c o Sr. Hildebran- pffOt!ietÍCOS
| «lo Carvalho de .Mendonça, filho dc»«¦*•» Chamamos a attenção aos amigos e fre-I jurlsconsulto Dr. Carvalho dc "«ndonr^» de nossa fabricação c ven-"Scientilico-vos que minha filha Laura llc-j^., ...'.,.._, ,. .._  _...,.,.:,_._.

B. S. (jiiáo, 5!?», Joaquim Coelho dá
Silva. 550110.

Para 11 ita Alves: um espirita, lfií; ano-
nyino. .'MS:.

Para os pobres protegidos directamente
pela A NOITK: anonymo, Iflí; anoiiynio,
em louvor de Nossa Senhora da Glória,
.0?; alguns associadas do Sport Cluli llio
Comprido, 14í?; àiionymo, 10%; umn viuva,
ão; José Carlos Cardoso; •!•;; .1. S.. L, S.. n
A. S., cm intenção á alma de sua mãe,
ã-5; nnonymo, 50$; nnonymo, em intenção
da alma 

"do 
eapiláo Assis S'asconcellos, n-is

10?" 000.
Para Antônio dns Sanlos. subscripção nr-

gaiiisnda por Madamc Rosina Pinto, .'IISí;
capitão Paraíso, .'.--fOOtl.

Para a senhorita Thoro.a dc Jeses: !.ci-
.teria Sol, 105; viuva Ihins, á--; a mesma,

cm intenção da alma de scu filho, 1 Cí"; Ilet-
{ty. 10$; 

'Nair, 
50ÇO0O.

Para o pintor Nunes de Paula: Leitcria"Sol, 10?; Dorotliòa Coulinlio, ir,?000.
1'ara Heitor Rruno: Manoel Lourcnço,

5*3: Oa parte do bom Deus, 10*.!0n0.
Para José Teixeira <!,» Oliveira: oriòny-

nio, 20.?; Da parte do bòm Diiiis, 20?; I.
Ilhuer, óS; Natlíiilina ílolla, 53; anonvmo,
25; A. S. 11., 20?; anonymo, '_>': A. I'.
T.. 2SO0Oi

Para D. Maria da Glroia, scu». outr.is
esclarecimentos', nnonymo, ãíilüO.

•Para I). Adelaide Gloria, de Manoel da
Costa, 205000.

i msaam—t __._»

OPINIÃO DO ESCRIPTOR
GASTÃO PENALVA

O capitão dc corveln de nossa Marinha
dc Guerra, Sr. Sebastião dc Souza, conhe-
cldo literato e lornalista sob o psoudonymo
de Gastão Pennlva, manifesta-se a proposi-

¦ — - i ii i ¦ ¦—¦ ¦_¦¦!¦ ¦ —aBAJtUj—•* - li¦ ¦¦-..-—.- — i mt

M . 0 CONTRATOSSE éradical na» Iu8>>es, bruiicliítes, grippcs, etc.

loisa soffria dc nsthma, cujo mal procurava I dido cxcliisivameiitc uo nosso cstabelecimen-
«Iebellar com «. empref-o de vários remédios to a rua Pedro 1* ns. 28 e 30 (Antiga [•.spi-
e somente pf.de obter umn curn completa o , *"'*<¦ *™^ « •>«" I'»'* vendedores ;a < oniiei-
radical com o uso, apenas, de dous vidros !'°* l""s* somos sabedores quo indivíduos
dc "KRAEMINA". K' com immcnso p«ier"I.^.P«?™P.-J-0»?.» utili.siim-se da nossa firmn
qne vos envio tal communicação « delia

Preço actual: Vidro 2S8IW ou 3S00O. Dü. 29$000 podereis fazer uso como melhor vos eon-
¦^•t»»1 | vier". — (a) Capitão-corveta Sebastião de

Souza c Marina Heloísa «le Mendonça c
| Souza, capitão-corveta José Joaquim do

Amaral c Hildcbrnndo Carvalho tle Men-
donça. Travessa Fornandinha, 93, I.aranjei-
ras. Todas as firmas reconhecidas. Tab.
Hermes. TE*

Para completar a ban-|
cada cearense

Como correu a eleição de
um deputado

TIANGIM' (Ceará), 15 (Serviço especial
da A NOITE) — A eleição correu cm ordem,
tendo somente comparecido ãs urnas os de-
mocraticos, pois os conservadores, segundo
parece, foram mal informados com relação
so dia do pleito. Sem que venha modificar
o resultado da votação, um facto deve ser.
entretanto, registado, e este è o de se não
terem observado, completamente, as instru-
eções expedidas pelo Sr. presidente dn Es-
tado, O boletim deu ao candidato, general
Tertuliano Potyguara o total de duzentos c
trinta e sete suf-fragids,

ITAPIPOCA (Ceará), 15 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — A eleição para depu-
tado federal, afim dc preencher a vaga nher-
ta na bancaria deste Estado, correu calma
e sem calor, visto como não foi disputada.
O general Tertuliano Potyguara obteve nes-
te collegio quatrocentos c vinte e oito vo-
tos, isto i, uma boa votação relativamente
ao eleilorailo.

mm*
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Cuidado com os olhos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não se deve comprar óculos ou pince-
nex som primeiro fazer examinar a visín. O
unico estabelecimento que possuo uin gnbi-nete medico oculista pura esse fim, sem
nada cobrar, é A Óptica, rua da Quitanda,
esquina da rua Buenos Aires.

"GUARDA=MOVEIS"
«Sob o patrocinio do indiist ,*,! Leandro Martin.-»)

Chamados : Ourives. 41. T. N. 1500> -sim»» 

Só appareceu a victima do atro-
pelamento

Nem o numero do nuto, nem o nome do"ehauffeur" a policio conseguiu saber.
Snbe-se, entretanto, quc o veliieulo, *p«\s-

snndo em carreira veloz pelo largo dò Paço,
ahi atropelou o carregador Custodio Teixel-
ra da Cunha, portuguez, casado c residente
A rua Senador Pompcu 14, produzindo-lhe
ferimentos pelo corpo c mão esquerda.

A Assistência soecorreu-o,

RESULTADOS DO PLEITO ES-
TADUAL NO MARANHÃO

O senador José Euzcbio recebeu hoje, do
presidente do Maranhão, o seguinte tele-
gramma:"Senador José Euzcbio. — Rio. — E' este
o resultado das eleições em 12 secções nesta
capital: para deputados estaduaes: Virgílio
10-11). Alariro 1037, Lino 1033, Genesio 1007,
José Vaz 1001. Conego Chaves 992, Carlos Ne-
ves 992, Fiiblaíio 9S3, Pereira Rego 976, Al-
incida Nunes 965, Alccbiades Aguiar 958,
Valle Sobrinho 919. Augusto Almeida 945,
Luiz Cunha 915. Costa Fernandes 899, Her-
bert Jansèh 897. Jefferson 855, Silveira de
Menezes 892. Odylo 886, Agncllo 821, Albcri-
co 571, Raul Pereira 560, Almir Valente 15G,
Tarquinio 410, Moreira Lima 396 TIeiior
Gulteus 392, Miranda 362, Franco de Sá 352,
Teixeira Junior 322, Deoclydes Motirão 303,
Basilio Simão 175 e outros menos votados.
Parn vereadores: Alfredo Cabral 938, Vici-
ra de Azevedo 938. João Procorio 935, Abe-
lardo P.ibeiro 931. Edison Brandão 923, João
Marques 804 Eduardo Marques 371, Ignacio
Pafgn 311, Luiz Pires 2/1, Joaquim Almeida
251 e outros menos votados. No interior
nossa maioria esmagadora. Abraços áffeêtuõ-
sos. — Godofrcdü Vianna, presidente do Es-
tudo." . mm* 

PIMENTA DE MELLO |
Ourives, 5 — terças, quintas c sabba-£

dos. (te 1 ás 5 horas. Affonso Penna. 49.1
segundas e sextas, dc 1 ás 3 liows. >;•

' * '.'—'-LL1—li' mm» V 
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para collocarcm produetos de Ínfima quali-
«lnile.

VIANNA, IRMÃO „ CIA
Secção rie Afinação de Metaes Preciosos•mm»

A gazolina explodiu
Victima «ie uma explosão de gazollna á

rua General Caldwcll n. 103, onde lambem
reside, foi levado no posto de Assistência
da Praça da llepublica, tendo ali os necen-
sarios soccorros rie urgência, o operário
Francisco Pereira, de 22 annos, o qual sof-
freu queimaduras nos braços.

Francisco foi em seguida internado na
Santa Casa.

Lembre-se!
Ventre-Livre é o Melhor
Remédio para tratar Prisão de Ven-
tr-j, a Inflamação da Mucosa do
Estômago, Vontade Exagerada de
Beber Agua, Vômitos causados pela
Indigestão, Arrotos, Gazes, Dores,
Colicas, Fermentações e Peso no
Estômago, Dores, Colicas e Infla»
mação Intestinal causada pelas Ma-
ierias Pútridas e Tóxicas dtntro dos
Intestinos, Dores, Colicas no Figadc
e Hemorroidas causadas pela Prisão
dc Ventre I

use Ventre-Livre!

Para o monumento âe Christi
Redemptor

Recebemos do capitão João de Paula Pa-
raiso a quantia dc ã-?, para o monumento
de Christii llcdcniplor.

. mm»- '
Pouso Alto já tem um C->-

reto artístico
POUSO ALTO (Goyaz), 15 (Serviço espí»

ciai da A NOITE) — Realisou-se aqui a
inauguração de um artístico coreto quc, po?
iniciativa particular foi construído. NJ
acto, falou o I)r. Herniinio Amorini, segui"
do do padre Miguel Solcr e ric outros ora-
dores, sendo todos muito npplaudirios.

» mm— ;———•
JA VIU? a bonita exposição da Pcríiima-

ria Cottage, no Largo de S. Francisco, t.
Queira passar lá para adquirir unia lembra1**
ça do CUTEX. grátis, e um tudo pequeno Ao
elegante fixador STAf.OMU, pnr mil réjs.

. «;»,)»»' - j*

A safra do café, em Areia, esta
reduzida, este anno

AREIA (Parahvba), 12 (Serviço especial
da A NOITE) — "Devido 

á praga (pie attin-
giu os cafesaes, felizmente, já rcnioyitja,
a safra local, este anno, foi reduzida a
menos de cincoenta por cento das antí-
riores.

VINHOS: MED0C E SAINT JUL1EN
ARMAZÉM COLOr-IRO — Praça J. Al-ti'-"'

mm*-

-*¦¦¦—tm—mu mms tintura ideal para
cabcllo c barba. Na-

perfumarias, pbarmaci.is c drogarias.Creme AHed
Extraordinário produeto parn espinhas

jnnnos, sardas. manchas, rngas, cravos, etc.
O creme daModn. ideal para o loucador.
Itranqueia, aformosela ò conserva n cutis, fa. LISBOA, 17 (Havas)
zendo adherir magnificamente o pó de arroz, decreto que reórgauisó\'o Pare Koj-al e em todas as perfumarias. ütnr,

Vae ser reorganisada a Aeronau-
tica Militar portugueza

Foi publicado c
Aeronáutica Mi-

A ANTIGA CAPITAL ALAGOANA
VAE TER LUZ ELECTRICA

MACEIÓ, 15 (Serviço especial da A NOÍ-
TE) — O Sr. governador do Estado partiu
para a antiga cidade de Alagoas, cx-capi-
tal, afim de nli inuugurar o serviço dc W-
electrica. < mm»

%mummmmmmmme*

t WWft^o3 e t
Formula do Prof. Sarmento Rarotii, «1°

Fac. de Medicina de P. Alegre.
Dep. Araujo Freilns & Cia. c Rodolplie

Hess X- Cia. — Rio. „„..,
IB ¦_a_MM_»__'ia_-H--WBBS-aK

, ... i m* yi*——— .,,mX
APANHADO POR UM AVT0

PARTICULAR
0 professor Assis Cintra saiu il*

leso do accidente
Sem fuüer nenhum ruído, sem buzinar., o

auto pnrtichliir n. ..822 seguia em ^''
lar carreira pela Praça dn Republi"";¦-•<
chegar á esquina da rua Visconde da u';',.j1-
a pessoa que o dirigia nijq,d|niinuiil f'^"^,
que imprimira ao vel'vi-liiculo, resiillande ^nlinr n professor Assis Cintra e P'"''"^;'.'...
de encontro á parede. Km seguida, o ¦¦
culo, mimn nuvem de iuino, dcsappur-^ <

ganhando a distancia. j-.,
l'"oraiii testemunhas do accm.mle os a-.

Octaviano Sinedi e José Glulhod. i
O professor Cintra, que nada soffreUvWv

xou-se ás autoridades policiaes do 14- •"••'
cio policial.

_tj._s
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U'da"A noite? Jt

\ Geórgia rebellada
contra os Soviets
0 governo turco manterá

rigorosa neutralidade
liOGOlííiiGtO

* mm % msm • -

A imprensa russa contraria á in-
lervenção <la Liga das Nações

iÈ

• \111>. li ftladlo-llaviis) ¦•¦¦ A» últimos
ii,,iíJ.i-. procedentes da (leorgln osslgiinlain
,.,!,. .-tiulliidii n ajíil.ujàii local contra o So-

Fo. i.
iV>[ 'MlNO!'!.A. :
ipiii-iicniiii ciicaou

(llurilo-llnvus) —
a Trclil/on I.i, •".

couraçaria "llamlilleh".
i>.iii.i.'» af firmam que o governo turco
•jMvido ,t manter .i mais rigorosa ncii-
.li; n,i eonfllclo enlre os revoluciona-

.iii.iii.iiiísi.i'. d.i Geórgia c u governo
n\ \cíh

Premoçèss no Corpo da Ar-
rstada e no quadro de ma-

r,'iiií!sías navaes
Itcalisoii-sc, hoje, u despacho semanal

cóllèctlvò riu ministério, lendo sido nislRiia*
«loi pe|o Sr. presidenta rin Kepiilillcii, ntj a
li.'1'.i do encerrarmos <!•> Irnliallios desta pa-
i;ln:., os seguintes decretos:

Na pnMn d.i Marinha — Promovendo, no
corpo d.i Armada, a caiiltão-lonenlo o l* te-
nenlo Jorge Matloso Maia c no corpo de ma-
clilnliliis, ii |? tenente o '." Anlonio Paiva;

Graduando, nn corpo ria Armada, >'in ca-
pllão-lenenjc .i I" lenenle I.ui/! Soares Diiti,

Exonerando riu scrVIço da Armaria, u pe-(lido, .. I" lenenle tnrlleo Dr. Octavio ric
Fiellns \ssuiir,ição.

Transferindo, parn o quadro siuiplcinoii'
lar i. CiipitAo-lciicutc Manoel llolicrtu ric
Castilho.

mat>

Para dirimir controver-M CÂMARA EM SESSÃO

ífiu^SS?6 |Passou,em2'turno,opro.
jecto declarando feriado
nacional odiar de maioA C. <lc Diplomacia Ua Ça-

iiiiirn favorável ao tra-
lado assistindo entro

os dous paizes
llciiniii-s,., hoje, .1 cnminUsâo rie Dlplo-

ínactn da Cniniir.i, astijúanilo o narecor tu*
rornvol no tratado relativo ã solução Jmii-
ciai das controvérsias «ine venham .1 «urgir
entro u llrasil o .1 Confodoração Suissa,

mam

ffiLliU!^ CASO DE BL00UEI0 NA
.••mi •! resolução 1I11 l.ign das Nnçucs pre-1-mm.."" «>.i **\i\t\ <ll»s NtlÇüC

niiiisaii.lo ;> inlcrvcnçno das polcn 'ias pnra I
úiidliear •' Gcurglà. o ntlrlíiue o fneto á fn-i
fi':» ii.-i.i rio Sr. Ilerrlot solire o Sr. Miic
lianald. levando esle ultimo n violar n clau-

•não intervenção em negócios in-
i.if,i:;iia.l.i no Traindo Anglo-

VAL DE QUALQUER
POTÊNCIA

EM EXECUÇÃO 0 PLANO
DAWES

0 Sr. Young expõe á Com-
missão de Reparações a si-

tuacão que encontrou
em Berlim

PÁII15, IT (liavasi • O perito norte-
americano S*otinff, «iuc desempenhou Inlcri-
nnmentc .. cargo ilu agente, geral das repa-
rações, expoz honlem, .1 tarrie, ã conímlssíio
«lc rcpu rações a situação (iuc fni encontrai'

!íi nnn n mm In mnn |COiVW ' ^Ppsmono co»
lli llflil H \HÍII Irlllilll ° Sr/inlnlMro ila cíuvrni'iiiaiiúoh ronll-

JU ilUU U vUli! lUlilUUlII "»'"' * dhpiiMyã.i du governo «Io listado do

Houve, Im.!.', sessão ua Cantara, No expo
dlenti foram lidos: parecer ria commis-
filo ri»1 finanças, em 'i' turno, lohrc '• m-
çninciilo d.i vinção e offieio ria lin lio rins
Empregados uo (.'onnncrclo, solicitando a
volnçilo do um nrojojto que npprovo a eev
são ilii pnlaeio riu Ministério da Agricultura
para a liutallaçào riu IIospit.il Sanatório do
Empregado uo Gniuiiierclo,

11 primeiro orador, Sr. Augusto de l.ini.1.
disse quc, felizmente, eslá promplo n re-
gtilnminto une venj dar eseciiçüo ú lei i|iie
organlsn «1 serviço florestal 110 Minislcilo
da ARrlcultuia, Justificando, .1 propn-.lt. 1,
um projecto sobro os vencimentos do rii-
rector desse serviço.

l'ni orador frisou, a seguir, .1 imtlffc-
rençii rios puilcics públicos por Santos Hu-
ininit, (|ii.iii,ln a Franca, neste momento,
vem lioTtiennSenridó d illusli'o brasileiro, col
locando, em lltiüntcllii, unia placa coinnio
moral iva do seu primeiro vôo na grande 11.1
¦.•ii.. níiiign.

Foi. depois, Jiiülifie.ido nm requerimento
pllcltanrto providencias á mesa rio Senado

Vac ser pedido ao Senado o pro-
jecto reorganizando o monte-

pio dos funcciõnarios
públicos

As*ltfnado pelo* Srs. Sí Filho, .Mberl7(
do Mora.ii, Nogueira 1'euldo, lleiirlinie Duri
twortlt c Adoliiliu lieritaiiiíni, foi apresenta-
«Io, hoje, A Câmara o seguinte reiiueri-
mento:"ilunuercnios quo a mesii ria Câmara offl-
cie á ilo Senado Federal, pedindo-lhe se ili-
gnc rii promover o andamento <ln projeclo
dc reforma «Io montepio federal, dando an-
iiiiioiiii.i financeira nu iusiiiuio o creanilo
uma seoçflo do cinprcstlmoi iws niuccloiia-
rios piihllcos."

eriiiiiiiliiHii
dc cnçndnri

«1" 4- W*^

I' lenenle do íll' liIlUlIÍRfl
.!.. .' «lc Oliveira Lelle.

COMMUNICAMOS

1VESTID0S
à ih' (jrepo da
1

AS PENDÊNCIAS ENTRE A
HESPANHA E PORTUGAL

SOBRE A PESCA
Deliberações da Conferência

Peninsular Secreta

1

1.111:1;

•l/vcslin" pcrgiintn, a essa rcspcllo:
ili ria .. primeiro ministro brllannlco

Soviets pvilisscm a 11 lie ri ura rio 11111 in-
[íi sulirv os iicontccimeulos dn Mesopo-
, .!,i Iiiilin, rio SihIií.j e dn Irlnnriii '.' I'
iii 1 o Sr. Ilcrrlnl se cí'.ial |iroviricnclii
upplicaria .1 Indo-Cliina c 11 Mano-

fiiiiiiictii " "Prnvdn" prolesla enérgica-
cni.c conira .1 altilude 'iln Mgn e nccresccti-

oue t>-, Soviets até ngora ainila não per-
inlaiani cm virtude «to (jue direito n Grn-
•ftanli.1 amciien bomliiirdear os portos dn
riiia rcvollnda".

A imprensa londrina contraria á
utilisação da esquadra britan-

ni«.:a pela Liga das Nações
I.ONRItliS. IT fllnvhs)

Joinnes desta capital comliiitc a idín rie uii-
lisiiçãn il.i frotn lirlt.inuica pela Liga (l«sI
Nações, em cas.. ile lilo(|ilcio naval dc <|iial-
(jiíer potência. Semellinnlc altilude poderia
Ii.iz.t. iiii opinião il»-; ailuriidos jornaes, sc-i
rias riiffícuIdades ií Inglalerra uma vc/ que
ns listados Unidos continuam li não fancr
parle ria I.iga das Nações.

mom

11 v ii|ftit «tifU^a ti 311 im y iu i|uw um «iivv ».*..•• ¦"¦•» i-i u j» wi nu 111 nn «1 uu ni uu míuu"" I tSlillIMXSÜÍ J vitUl ••!«em Berlim e as medidas que tomou para pnrn o andamento do projecto «iuc reorga- .,_„«. , 
" 

, fíq
iisfegiirnr n exeútiçnu do plano Dilwcs. nlsa o montepio dos fiincclniinrios públicos. LI5I10A, 1. (A. A.) - De ncconln eoiti-asIffig

A ninnelrà com;. .1 conunissão ncceiíou A' 01 riem do dia, foi npprovndo. cm 2» netos lavradas 11.1 Conferência Pcniiisular tp
exposição do hr. Voung rieinonslroti que cn- discussão, o projecto declarando ferindo na- Secreta, fõl repçllida 11 pretensão licspa- Kg!

China, bor-
dados, uo-
vidade, a . .

I> ("! v v Q |l c
marroeain,

bordados, a
De crepc

Radio, bor-
dados, 11 . .

•' I)c charnicu-
s e . borda-
dos. 

180$000

220$000

260$000

2803000ci'1 ii**• -om asllfl Maravilhosa collecçao. Em ex-
posição nos salões cia

Ire nqucllii corporação e os novos organis i
mos receulcmciiid crendos cxislcm melhores
relações .• o mesmo desejo de rapidamente
se chegarão resultado qne sc tem em vKia,'

A commissão fez depois a nomeação dc
diversos fiincciouurlos destinados nos dlver-l

,\ maioria dos sos organismos previstos p"clo plano Dawes. |*wm

elnnnl o «Há I" du maio.
V, ICVIIIltoil-SC a sessão.
—. Ml»»

UM PLANO ORIGINAL!

nlioln ria rcalisação ria pesca livre além ..' a a-, r.>r. pif ¦• fs.Sk
tres niilbas, prcrtilevendn :¦ pre '' íjj Iií'*/iv315i USI
tiuue/a 'le seis. nos lermos ria Cativem Es HTií\í.í lil llll
Internacional dclInya. gí W-CÍfaUBLI» llll

-tí'i*S»»--•-

Em regosijo pela pro»
mulgação da Consti-
tuição do Districto
Çnniara não traballiará
110 dia '-50 do còrrcnfe

rã aiiresenlnrio, nmaulin, A Gamara pelo.

O artigo 100 da lei do
sorteio militar

ttu;i interpretação c sua
dtffcronça <!i> arti-

üo "103
O Sr. ininislro da Guerra expediu no che

le «10 Dcpr.rtamétilo do Pessoal ria Guerra o
seguinte aviso: I

nmaiinn, fi câmara pcioi ..0 c:il)j,.-in rcr0rmado do lixcreilo Pon-
Sr. \(l»l;ilio lierp.imini o seguinte requeri-. ci.au, i;raneisco Pereira, chefe ria 2- secção
menlo: ._ . j i-,., u« clreitinscripção dc recrutnmcnlo, con-

sulia sobre a interpretação a dar no arl. 1011
do regiilaniciild rin Serviço Militar, tenrio cm
visla referir-se á inclusão pnra o sorteio rie
alistados ria marinha mercante eomo se fns-1
? em destinados tamlicni ao Kxcrcito, o que j
lhe parece eslar em contrnriicção com o ar-j
tico 1011 rio mesmo rcgitlamcnto

"Itcnueiro miic. em regosijo pcln ephcnie-
rija qne regisl.i a próiinilgnção rin Constitui-
c.'. 1 .lo Dislriclo Federal. 11 Câmara, por uma
ènininissã.i ile Ires inembrhs, leve seus cnm-
inimciiliis ao illuslrc prefeito ria Capital Fe-
(lcr.il, 110 riia 2U (In corrente c quc. para essa
«lata não seja daria '•ordem do dia" ncsla
casa do Congresso."

,. mam 

Desabou uma galeria
do Arroio dos Ratos

Ficaram soterrados dous
mineiros

PORTO ALEG111J, 17 (Serviço especial da
A NOITHi — lirn S. .leronymo, desabou
uma galeria rin Mina rio Arroyo rios Ratos,
ficando soterrados dons mineiros, sendo um
do nacionalidade licspnnhola c oulro alie-
imto.

Pessoa chegada rio local rio desnslre infor-
ma que os mortos não foram retirados ain-
d 11 ilo local.

-mam

A situação do Ama-
m9

zonas
A Associarão Commercial.
de Manüos, reitera o pe-
dido de intervenção iia-

qiicüc listado
S\> expediente de boje. n.t Câmara, foi

llilo o scgtiiiitü tclegriiíiiiiin:
¦Mini nome ria Associação Commercial.

reitero o tclegraiiimn rio seis do corrente in-
vncniirio o pntriòtismo das bancarias r''-'1"

| zelo e interesses .do Amazonas, pedindo a
.' decretação (In intervenção ampla no Kstailo,

medida salvadora d.i fôrma republicana lc-
ricriilivn c ria orricni ¦• tronqiiil.lirindc ria
população. O assumpto referido no tele-
gramnin foi objcelo ric deliberação, tomaria
em sessão ria Associação. Cordiaes sauda-
eões. — (a) Carneiro riá Moita, presidente."m\e*—

Q íleicgatlo Tchecq-Slovaco propõe
| em Genebra que a esquadra in-

gleza fique fazendo parte in-
tegrante da Liga das Nações

Foi lambein probibida a pesca a il.viiaini-'
le. Ileiliglrain-sc iitndn ns bases nara n lc
gfslnçâu icsjiccllva, afim de reprimir os, 'v^.rc^^^mrp^ix
iiliiisòs que vinlinin sendo nrioptailos. eon-, ••^VTJW.P-SSi.rfM
forme desejos cxpre«ailds pelo governo por
t ligue/:,

. mam 
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Largo S. Francisco
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As exonerações e nosncassss
de hoje, na Marinha

N

38|42 H

OIVAS
GKNEBRA, 17 (A. A.) - O delegado dal

Tèhccb Slovaquia, aos trabalhos da I.iga das ,
vl^?,?5•n,;S,*;„^.,!í;S.,- ""e '"'"'""V ?? ¦ Sf'""i Por aelos ric hoje. do Sr. ministro da Ma-
I-, JL« TSS!"V'' 

«•rregaila do estn-1 ,„, fo|,„n e.ioJncVados os capitãe>-te„en-
,»LL «Sin*^ t * fi? 

dcMr,nB- les merileos Aníbal Bittencourt e l.uiz Cr-mento, enviou A mesa da asscmblía um pro- dclr0 A,Vl>s |jpnRn rcSpcclivamciilè dos car-jecto sobre o assumpto,^segundo o qual a|R0S (!c n,e(|(cos ^Hiscoln dc Aprendizes Mn-
ric auxiliar tle etl-

•>!.••. rio Hospital Central da Marinha; e fn-
«quadra ingleza ficaria fazendo parte inte-1 „•..,...:..... ....... ..,„„,,,
grante ria Liga. para. cm caso rie necessi-) "£,c ,s.."csl.n '.''l?'1'"
riaric. ir dc eliconlro aos cventiiacs aggrcsso-
res, afim de assegurar a paz.

O projecto ilo Sr. Genes, que foi para es-
tuilos, está sendo nbjecto de muita dis-
cussão.

 aa» 1

1

enxovaes com-
pletos, ves-
tido em seda,
inclusive rou-
pa branca . . 165Ç800

VAE SER SUEMETTID0 A IN-
SPECÇÃO DE SAÚDE

O Sr. ministro da Fazenda solicitou pro-
^........ viriencias an Departamento Nacional ri;»

ini soíiiçno 
"vòa" 

declaro" para'os devidos Saudc Publica, 110 sentido rio ser sulinictli-
fjlis. ' 

rio a inspecção ric saudc, para os cffeitos ria
l'»'_ Q„(., parn caria dislriclo, deverão ser aposentadoria, o continuo da llecçbedoria do

•ganisndas listas communs cm que figu- Districto Federal, .loão Dias rios Ilcis.! or,,..1 rarão inilistinetamcnte os alistados para o
I Kxercilo c os da marinha mercante, cujos
1 nomes serão inscriptos por ordem alplia-
I bélica.

Que n contingente ria primeira cha

Stresemann vae passar alguns
dias nos banhos de Wildungen
BliKMM. 17 (Radio-Havas) O minis-

; miuln e constituído pelos sorte anosi quo «o (- Estrangeiros, Strcsèmaiin, deixara
| sor leio tiraram os números nas baixos ati , ,. fr f n, (,iag

se ter 11111 numero rie conscriptos egual ao non Wildungen, perto dc Cassei.
dobro do contingente quc o districto ric\c To(,os Qs n)inistro,. ect^lfl0 (I(J voUa a Bcr.
fornecer. ]im 0 di 03 llo corrente.¦ -»»o-. , miam- O "Vasco da Gama" vae jo-

gar em Minas
.IC1Z DF FOHA (Minas), 17 (Serviço espe-

ciai rin A NOITE) — Nas rodas sportivas

EXCLUÍDOS do sorteio mili-
TAR E DAS FILEIRAS DO

EXERCITO
Foram mandados excluir dn sorteio mili-

reina ancicrinde pelo encontro ric football tar os pescadores Manoel Bcncdicto Sizc-
a icalisar-sc 110 próximo domingo entre os nando Pinto, Bciicriiclò Peixoto e Artliur I.o-
cluhs Vasco ria (lama, dessa capital, c Tu- pes Martins, que deverão servir cm um dos

corpos da Marinha, conforme pediu o Mi-
nisterio ria Marinha.

 Foi mandado excluir das fileiras do
Exercito; por effeito ric "habeas-corpus", o
.sorteado militar Dr. Homero Mattos de Mil-

EecH.sa de isenção de direi-
los i>ara importação , |)im,mbás,-desta cidndc. o ..**.. se™ ».i

lio f*Í"í*fíÓS [campo existente 110 subúrbio ric Marianno"V J»»'"*-1^ Procopio, para onde 11 companhia dc electri-
0 Sr. ministrei th Fazenda, ric accordo citlaclo organisaró 11111 horário ric bondes

emu o parecer da Directoria ria Receita, j especiaes para conduzir a numerosa assis-
còiifii'111011 a decisão iln Alfaiiriega do.Hio ric |Cl,c.,i prevista. O Vasco chegará cm trem'" "" '"' ''''especial, sabbadò, á noite,

Saiu-se bem da missão
O Sr. ministro da Marinha mandou elo-

giar, em ordem rio riia rio estado-maior ria
Armaria, o cnpllâo-tcncntc engenheiro ma-
cliihistn Manoel .losé Fernandes, pelo des-
empenho que deu ã comniissão rie quo foi
incumbido, acompanhando como perito a
viagem ao México rio cx-"Dcodoro"

¦ 1»» 1—,

0 ministro da Aviação inglez em
viagem para o Medio-Oriente
LONDRES, 17 (ITovâs) — O ministro ria

Aviação, o general Lord Thompson, partiu
para o Medio-Oriente o o Irak, cm viagem
de inspecção.

PAGAMENTOS NO THESOURO
Na Primeira Pagadoria do Thesouro Na-

cional serão pagas amanhã as folhas rio
montepio da Vinção (A. a E.)

1 ^—» .

Janeiro quc negou isenção rie riircilos da
consumo 11 Dias Garcia & C para facões que
allcgam se destinarem a cortar c.auua, visto
triilatvsc dc facões commims largamente
i.ijiportadòs para oulros mistures, sujeitos a,
lusa dc 7011 réis por kilogranimn.

•mam

galhãcs.

0 assassino do Sr. Wo-
ronsky victima da

cocaína
GENERRA, 17 (U.P.) — Mauricc Conradi,

e êx-òfflciitl do exercito russo quc assassi-
una. ha pouco tempo, o delegado do So-
vicl Sr. Woronsliy, c (pie fora alisòlyirio, foi
iiovanieiilc preso por ler puxado ric 11111 rc-
volver, no Caiiarct Maxim. 110. intuito (lc
assassinar unia dansaritia.

Conradi é unia victima ria cocaína.
•mam*

Victimas de explosão numa
mina

KEMERHKR, Wyoming, 17 fü. P.) —
Uma explosão sepultou no subterrâneo ric
uma mina cerca ric cineoonta c sele opera-
rios. Até agora foram salvos doze e retira-
dos oito cadáveres.

mtam

LICENCIADOS PARA TRATAMEN-
TO DE SALDE

0 Sr. ministro ria Guerra concedeu liecn-
Ça pnra tratamento rio saudc 110 auxiliar
da Fabrica ric Cartuchos fc Artefactos de
Çuerra Aliquerne da Conceição o ao opera-
rio do Arsenal de Guerra rio Rio dc Janci-
ro pclaviaho Martins, por seis mezes a ca-
da um, c ao operário da Fabrica de Pol-
vora sem Fumaça Luiz Limongclli, por dous
mezes.

— 0 Sr. ministro da Guerra concedeu 6
tnezes dc licença com todos os vencimentos
»o 1" tenente Valorlo Braga, para tralamcn-
to de sauric.

•mam
Herriot assistiu, em Toulon, as

manobras navaes
PARIS, 17 (Radio-Havas) — O presiden-

te do Conselho, Sr. Herriot assistiu as
manobras navaes rie Toulon, a bordo do
couraçado "Provcnce". Hoje deve dosem-
barcar cm Marselha, chegando dc regresso
a esta capital hoje mesmo, á noite.

miamMão compete ao Ministério
da Fazenda decidir so-

bre a extracção da
aninga

fi Sr. ministro da Fazenda indeferiu o
pedido feito por Artliur Teixeira, agricultor
*'» Chhriiivicirás, Pernambuco, para extrair
«niiiija existente em terras alagadiças c nas
itmrgcris do rio Pardo c Jcqüitinlionha, vis-
lo não caber ao Ministério dn Fazenda deci-
«br sobre o assmupto.-—-— . mem 

Vencido por "knock-out , no
primeiro "round"

NOVA YORK, 17 (U. P.) — O campeão
Jieso-lcve Jaçlt Zivie lialcu liontçin 'por
Kaock-oüt no primeiro round o pugilista rio
mesmo peso Arcliic Walkeri-miam

Maluco perigoso
Pegou um casaE pelo pes-

coco c quasi mata
mulher e marido

PORTO ALEGUE, 17 (Serviço especial ria
A NOITE) — Hontem, á noite, quando em
f cn 1 c ao cinema Guarany esperavam o
bonde, Domingos Patrício rios Santos e sua
esposa foram brutalmente nggrcdidos por
um desconhecido, que deitando mãos ás gar-
gantas daquelle casal tentou entrangulal-o.

.Sorprehendirios pela violência c rapidez
da aggrcssão, só a muito custo conseguiram
fugir ao coutado dos dedos que os asphy-
xiavam.

Apurou a policia tralar-so de um demente
do nome Napoleão Cordeiro e quo i, ordi-
hariamento àcomínéltldo ric crises violentas.

mam

Um deputado paulista ac-
cusado de ter auxilia-

do os revoltosos
S. PAULO. 17 (A. A.) — O deputado

Ferreira Alves responderá o discurso rio sc-
narior Eduardo Canto, aceusando-o de haver
auxiliado os revoltosos cm Mogy-Mirim.

mam
POR MAIS DOUS MEZES

Foram mandados continuar, por mais dous
mczcs, como internos em conunissão do
Hospital Central do Exercito os estudantes
rie medicina Oetacilio Penteado c Gil Coini-
bra e Silva.

mam

1
EM VISTA DO RESULTADO DO

INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
0 Sr. ministro ria Marinha, cm vista do

•"Multado dp inquerilo policial militar, nu-
torisoii a baixa do marinheiro nacional Ili-
'•¦uio de Araújo, a bem da disciplina.,

0 CAMBIO SOBE
5 31|64a 5 9|1G

O mercado rie cambio abriu o funeciona-
va, hoje, regularmente nbastecirio dc letras
de cobertura e sem maior movimento rio
procura para remessas do bancário. Em
taes condições, os bancos declararam opc-
rar na alta, melhorando o mercado sueces-
•I vãmente.

Os bancos Iniciaram os saques a 5 81164
e 5 1|2 d., com dinheiro a 5 9)16 d., para
o particular. Logo depois passaram a re-
guiar as taxas dc 5 1|2 e. 5 33|(il d., para

PARA PAGAMENTO DOS CONTRA- subir a 5 S3|G4 o 5 17|32 d. Esta ultima
ilfJ,'«TííITC V jniIllVTflti TiA*l .taxa tornou-se geral, mas com os bancos™™AZwie 

nr'Vo»rvnf comprando só a 5 B|8 d. o ficando o mei-
ESCOLAS DE APREISDh ca(j0 com viabilidade dc 5 9|lfi d., banca-

ZES ARTÍFICES rio.
A .Directoria da Despesa Publica expediu .^ „sn°nb„?ra,no.LÍnfIi,Vam 

* B!" e aS ,i-
.providencias no sentido rie ser distribuiria b™s-Pan,e];" 'fW»W>- . 

„„.. 
'

pelas delegacias fiscaes nos Estados a quan- -.^ndoI1"rnrcn0'ou:s0«„Í vistn de 9?800 â
tia total ric 105:6008, para pagamento dos ««920 c a praso a 98890.
contra-mestres c adjuntos das Escolas de Saques por ctóogran ma :
Aprendizes Artifiecs^nos Estados. I 

^ ^f- 
^ndres,^ «JjV. I 

$27|64^Pa-
York, 9?870 a 9ÇII70; Hespanha, 18316 a
18318; Suissa, 18870 a 18875; Bélgica, 8497;
Hollanda, 88850; Buenos Aires, papel, 38560
• 38580; Montevidéo, 88460; Japão, 48100;
«arco-renda, 2831I0.

Foram af fixadas offieinlmente as seguin-
tes taxas :

A 90 d. v.: Londres, 5 15|32 a 5 33|61;
Paris, 8525 a 8521); Nova York. 98800.

1 A' vista — Londres. 5 13132 a 5 2!)|(i4;'Paris, 8028 a 851)2; Itália, 8433 a 8440;
Portugal, 8308 a 8315; Nova York, 9880Õ a
981120; IlesDiinha, 18310 a 18330:; Suissa,
18865 a 1Ç900; Buenos Aires, papel, 33540 a
38600; ouro, 88050; Montevidéo, 88390 a
88520; Japão, 4S080; Suécia, 28660; Nome-
ga, 18380; Hollanda, 38800 a 38830; Dina-
marca, 18690; Canadá, 98850; Chilo, 15250
(peso-ouro); Syria, 8528; Bélgica, 8492 a
8500; Rumania, 8057 a 8062; Slovaquia, 8300
a 8305; Allemanlia. 78, por trillião dc mar-
cos; 25370 a 28380 por marco da renda;
Áustria, 8147 a 8100 por mil coroas: café,
852S a $530 por franco^ soberanos, 538; li-
bras-p.ipel, 408000.

O mercado rie cambio durante o dia per-
manceeu firme, elcvando-se o bancário cm
alguns bancos a 5 9,'tU d., com-o particular a
5 5|8 ri.

(Por ultimo, tornou-se menos aceesivel e
1-7(33 e 5 9;IG d., cum dinheiro

0 gabinete do Reich em diver-
gencia quanto a duas impor-

tantes questões
BERLIM, 17 (Havas) — As questôoj da

culpabilidade da guerra c admissão ria Al-
lenianha á Liga das Nações eslão suscitan-
do divergências no próprio seio rio gabinete.

Os democratas desaprovam iinanimcnich-
te as declarações do ministro Strcseinaiin.¦ mam .

ram nomeados este pnra substituir aquelle
O Nicanor T.ivcira para O cargo de escreveu-,
te civil (lo Hospital Central ria Marinha, ei
ns auxiliares especialistas João Evangelista j,
ria Silva e Haymunrio Nonato Uodrlgiics;
para os cargos ile escrevente rie 2* classe | [

tOmV
Seila muito encorpada, todas as

cârcr,, larjj. 100 ci, metro. . .
Crcpe gcorgcttc, côrea modernas,

ni.
sargentos njiirinntcs do corpo de stlb-offi-1 S Foulard ric seda, todas as có-
ciaes ria Armaria. rts, 111.

Os nacionalistas allemães exigem
do governo o cumprimento de

promessas feitas
BERLIM, 17 (Havas) — Os nacionalistas

publicaram 11111 manifesto em que exigem
rio governo n execução rápida das prontos-
sas feitas por oecasião da adopção rias leis
para applicação rio plano Dawes, leis cs1..!:;
<piô só foram votadas eni virtude das referi-
das promessas ao Partido Nacionalista, do
qual dependia a pnssogéin rias medidas pre-
conisadas pelo gabinete;. *mem « 
PEDIDO DE PUELICAÇÃO DE UM

DICCIONARÍO
O Sr. ministro ria Fazenda mandou ouvir

o director ria Imprensa Nacional sobre 11 rc-
qucriinciito om que Noredino Alves dn Silva
solicita a impressão, naquella repartição,
mediante ns condições quc expõe, dc sua
obra denominada "DiecioiíaMò ric Doutrina-
Jurisprudência".

(3 Rnillum do pur
M originaca, mct

ra seda, padrões

do acdaj todas as có-

9$S00

12S600

14ÍM0

19tSoO

17)900
Liberty

tcs, 
Marroeain de pura roiI.i em fan-'1 la.ia, muito eiicorpado, larRU

Q ra IIIII. metro 19S600
S Marroeain broche, toda» as cu-

res, 111 358400
Seiim rliarmcusc, cores lindas,

 261900
| Cliarmcusó rie Liou, 111 33S200

Sortimento variado cm capas de seda,
cosliinies (le Gabardino c dc malha,

KNXOVAES completos para noiva, *a-
pceialidadü d» cana.

GRANDES
azens ds Paris

jLarfjo de S. Francisco ns. 19 a 23
JUNTO A' EGKEJAí TEL. N. 331

ii

Os membros do Legislativo, na
Argentina, podem exercer car-

gos nas Universidades
BUENOS AIRES, 17 (A. A.) — A com-

missão de constituição c justiça da Ca-
inara dos Deputados approvou um parecer
segundo o qual os membros rio poder legis-
lativo podem exercer cargos nas Univcrsi-
dades c escolas superiores.¦ mam ¦

O ALGODÃO
O mercado de algodão regulou ainda,

hoje. mal collocado c frouxo, com os eom-
prndorcs seii6Íyelmenlc retraídos c com os
preços ci)i pi'(iniineia>a baixa.

Com effeito. cai.ram os sertões de (18$ a
778, ns primciriKi sortes de (158 n 738, os
medianos de 628 a 70;j c os paulistas de
608 a 638 por dez liilots.

Entraram 1.050 fardos, sairam 96 e íl-
caram cm "stock" 6.927 ditos. mam

INDEFERIMENTO DE UM PEDIDO
DE NOMEAÇÃO

O Sr. ministro dn Fazenda, despachando
uni reqiieriiiienlo de Vicente 1'itilo dc Allui-
querque Nascimento; no sentido dc ser uo-
iiicado 'I" escrpituriírio ria Alfândega dc Fcr-
nambuco nu dc oulra repartição subordina-
ria ao Ministério, declarou <|iic. á visla rio
parecer, não pódc ser altenilirio o pedido.

Augmentam as rendas dos impôs*
tos sobre os monopólios,

na Polônia
VARSOVIA, 17 (Havas) — As rendas dos

Impostos 6obre os monopólios attlngiram,
nos oito primeiros mczcs do corrente anuo
o quádruplo do alcançado cm egual perio-

I do do anuo próximo passado.

0 pugilista Dundee vae baler-
se com o pesa-gallo

BerisSiein
NOVA YOHK, 17 (U. P.) — O pugilista

Jobnny Dundee desmentiu a noticia que o
dava como retirado do "ring". Pelo contra-
rio, esse boxeur deseja bater-se próxima-
mente com o pcso-gallo Bcrustein.•mem-
São João Evangelista precisa de

um termo judiciário
S. JOÃO EVANGELISTA (Minas), 17

(Serviço especial da A NOITE) — A Colle-
ctoria estadual deste município, até o dia
3(1 do agosto passado, rendeu 158:4228951.,.
Por este resultado, o governo verá quanto
(-. necessária a inslallação rie nosso termo
judiciário.

¦»BM»t»

OS VALES-OURO
O Banco rio Brasil cotou o dollar á viJta

a 98920 o a praso a 98890'.
Esse banco forneceu os valos-onro para

a Alfândega á razão de 58418 papel por 18
ouro.

fechou a
a 5 19|32 d.

IPor nlliino, cotariim-s
•458000.

as libras-papcl, a

O Café esteve firme
Cotou-se o typo 7 a 50$000

O mercado de café abriu e funecionou hoje
bem collocado e fiiune, com os possuído-ícs novamente inclinados para fazer subir
os preços.

Em todo o caso, estes regularam sem ai-
teração apreciável e se conservaram mui-
to estacionarios.

Também não houve maior procura e os
negócios rcnlisndos foram, em geral, poucoimportantes.

iÇotou-se o typo 7. como anteriormente, à
base riu 51)8 por arroba, Ienrio a Bolsa ame-
rieaiia neeusado unia baixa rie 25 a 35 pontos
nas opções rio fechaiiiòntò anterior.

As vendas rcnlisádas para exportação, na
abertura; foram dc 7.520 saecas.

As ultimas enlradas foram rie lil.780 sac-
cas, sendo 17.535 pela Leopoldina, e 2.215
pela Central.

Os embarques foram rio 15.691 saecas,
sendo 4.941 para os Estados Unidos, 4.735
para a Europa, 4.2S5 para o Cabo, 1.550 para
o Rio ria Prata c 180 por cabotagem.

O "stoch" era ric 252.231 saecas.
— O movimento a termo correu anlinadls-

simo .tenrio sido fechadas, a praso, na Boi-
sa, 47.000 saecas durante os Iraballios da
abertura.

Cotou-se para setembro a 198750 para ou-
tnliro a 498800, para novembro a 498000, para
dezembro « 498600 e para janeiro c fevereiro
a '198700, compradores.

O mercado dc café esteve durante o dia
bastante activo, com regular procura.

Foram negociadas mais 6.894 saecas, no
lotai dc 11.114 ditas. I

O mercado fechou sem interesse, mas ani-
macio.

Para evitar o atraso de trens en-
tre Diamantina e Corintho

DIAMANTINA (Minas), 17 (Serviço espe-
ciai ria A NOITK) — Lembramos, hn tempos,
a necessidade rie organisar uma composição
partindo daqui no horário, quando estives-
se atrasado aquelle que deve aqui chegar ã
1.50 ria tarde. Isto porque, não partindo
daqui o trem de 2.50 ria tarde, não se pódc
apanhar cm Corintho o comboio ali. Lcin-
bráiiios esta necessidade porque, cniquãiito
não chega o trem, não ó expedido oulro
(Inqui, causando semelhante deliberação nãò
pequenos prejuízos á população, ao coinlnér-
eio e aos passageiros, gastando esles dons
dins de viagem daqui a Bello Horizonte, e
que somente dçzéseis horas deviam gastar.

Felizmente, ó actual agente da Cenlral,
Sr. João Henrique de Freitas Sobrinho, rieri-
miu a questão fazendo, quando se verifica
algum atraso, partir daqui uma composição,
afim rie que os pussageiros c ,o correio não
se atrazem, ric modo que consigam apanhar
o expresso do Pirapora, cm correspondência
com o nosso.

Por esse motivo, toda n população rie Dia-
mantina está conlcntissima com o referido
agente, pela operosidade com quc sc vem
conduzindo no serviço u seu curso.

• ¦ -meem 

•CORAÇÕES CHICS
Sin finos tecidos, Cretones, Etami-

nes, Vclludos, etc,.-,peçam
orçamentos á̂f5|

*££~g^ 
do CarWca. G?m.mUsy

DR. OSBORNE
De. volta da viagem ao Sul reassumiu seus

serviços radiólogicos rio Hospital EvaUgeli-
co c inslituto Dr, Manoel rie Abreu.

BICHAS VERMES
VERWIFUGO

&£ktiwmm
AMAREUICAO

OPIIAÇÁO
BARRIGUDO

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

24u,4; minima, 18°,6

Boletim da Directoria deMeteorologia
. tm • mm »

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

da tarde de amanhã :
Dislriclo Federal c Nielheroy — Tempo:

entre instável e ameaçador com chuvas.
Temperatura: ainda em declinio, eom ma-

xiiiih enlre 2I".(I c 23",0. •
Ventos: de sul jj oesle. ainda sujeitos a

rajadas.
Estado do llio — Tempo: llltoral, surra;

oeste e centro, entre, instável e ameaçador
com chuvas; listei instável.

Temperatura': cm declinio, menos aceén-
luiidò á léste.

Estados do sul — Tempo: perturbado com
chuvas em S. Paulo e parle do Paraná, c
bom nos demais Estados.

Temperatura: em declinio, com geadas
prováveis no oeste e noroeste do liio Grande
do Sul.

Ventos: cm geral, dc noroeste a sudoeste
eom rajadas.

Nota; — As provisões estão sujeitas a
rcelificação com o serviço da noite.

-„—,¦¦¦.¦ i i | ¦¦¦HgS>*SB""1i...  -...—— — —.—.

Loteria da Capital Federal
Resultado da extracção de boje:

14797 ...,;..,. ... 50:0008000'47-14 
„ . ¦. ,., -. •. . 10:0008000

101107 m. v * m v ", 5:000800(1
8404 ., v ¦,; ;,: •» w •« 2:0008000
8176 w y v v K v -4 ' 

2:0008000

tts Almofadas
CAMAS PAULISTAS

Guarde iDem - C. 3586 - este numero
BOXIFÍCACAO :

Compras a 3008 5008 7008 600$

C. 3 5 8 6Guarde bem

Hua Treze de Maio 35
8 % 0 %- Tel. 3588

Ur. R. I araeuas, seriCordla e Pro Ma-
tre. Coração, pulmões c app. digestivo, dia»
riamente, rias 16 cm deante. Assembléa,
74. Tel. 440. C. Res. C. üomfim. 716. T.941 V.

Dr. A. Ferreira da Rosa ££&; j
Felle e Syph". Chile, 11, 3»", 5" e sab. ns i l|a!

sr m%M nma Dentistas
Do todos os quilates, garantidos,

pelos menores preços•peeeão de afinação de metaes precioso*
VIANNA, IRMÃO & C. ,!ÜA:!™90 l%

(Antiga Espirito Santo)

Imtu-líilOTÍS
Apesar dc Indo ainda é a nossa casa quo

vende mais barato. O maior sortimento, O'
inais variaclns padrões

9 — LAHGO DA CAliltfGA — 9
Souza Be.pl islã í: G.

O Dr. Álvaro Alvim còmniünica a seus
clientes que reassumiu u direcção do sçú In-
stituto de Eleciròlõgia c Radiologia] no largo
ria Carioca. 11. Cons.: de 1 ãs 3.Tcl. C. 4748,

Dr. Humberto Gotuzzo ^gestmníi
tío e intestinos. 7 Setembro, 109. 3 ãs'5 horas.

#1
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a NOITE — Quarta-feira. 17 do getcml>vo fl? 1?>g.l

Gdnera' Antônio Pereira Leilão
da Silva

A iu

i il..i„liiii ,I'Mi,i.i.i.i i* Silva, M/l
.1 .luviutiuii dWliuciilii, AilguMn i ru/

"iiliniít, Alfredo <!ru/, I" leiwnl»
.. U. rn in (IiiuhIhiiI ir.MiucIdii, Oltiliii

4'AIiih'IiIíi a iiiuis parentes i.i.iuiiiiin reiar
•oxlii-folrn |ii'i\iin.i, |t) dn corrente) <H '•'
nuiaii. imi nltur dn S. CoruçAn de JoíU», ila
mulrl/i dn lingenlin Vcllio, um rua S. l'ron-
elirn XnvIiT, uma iuUmi do trigesimii illu
•ur alma de sen esposo, eunhfldo e th» u*
rn-,1 ANYIINMÜ I «llMHA I.KITJO DA
ãll.VA, convidando para aquella acin de
ielii;in- ns pessoas amigas.

D. Antonia Isabel Briiuela
Belham

4 
Maria I.cnpnldlna IVIIiam, Anlonio

Belham, senhora o filhos, Odorlco Mol-
In. M*iih.irn o filhos. JoSo Henrique
Hi.'i..i*i. ncnliora o lillms. Ilenlldo

Amaral Ilelham o demais parentes agredi'
•em ãs pessoas quo ueumpunharam os ros
to mortaes de suo prantvndn mJo. sogro <
Àiò D. ANTONIA ISAIll-l. IIWZnXA IIK
1.IIAM c participam quo n mUiii do r illi
dio 11*11 passamento ttríi rosada omnnhil
qitlnln-folra, IS ilu corrente, ãs 10 l|Ü ho*
ras. uo allar-mór da egreja dc S. naneis-
#» de Paula. ____________________

Beatriz Carvalho de Souza
Oliveira

Álvaro Cuilmariu*; Oliveira c scus
t*ft tlllio;, agradecendo, seiislblllsndos, a

J Iodos os amigos c parentes quc pxr- • ncomponhàr.im"poroceaslfiodúfallecl-
Bento e enterro dc sua querida esposa 0 mio
RKATIUZ i:\IIV.\l.lll) l)K SOUZA Ol.IVM-
HA. os convidam a assistir a missa mio
por sun nlmn scrâ celebrada qülnln-felra
próxima. Ift dn corrente, sétimo dia dc seu
fallcclincnto, As 0 I'- liorns, nn ctrejn da
(loncelçfio r Boa Morte (nia do Itosarlo cs-
quina de Ourives).
im

Carmine Lossc
i*Ai.;.i:<_it>o NA ITÁUÁ

S. LÚCIDO
[•'rnticlsco l.osso, Salvador, ha. An-

M* (onlclta >' Alexandre Culaldo, filho,
I nelos t* cunhado participam nos scus

«• parentes u pessoas de sua amizade, n
noticia do falleeimento dó CAHMINE I.OS-
SO c convidam paia assistir a missa que
mandam celebrar pelo descanso de sua ai-
ma, no altar-mór da egreja de S. Prancis-
co de 1'anla. sexla-feira próxima, 10 do
corrente. As I" horas, cnhfcssando-se desde
jA clcrnamcnlo agradecidos.

úimm ¦ nit imr%. k*A 1'"* \<&L7

yyhttajl >&[ /» ^3.)
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Armazéns do iouvrei
Confecções, Vestidos e Chapeos

1" andar servido por elevador
TECIDOS E 8EDA8, aa novldados mais recentes.
Roupas brancas para sonhoras e artigos para cama

ou mesa a preços de propaganda.
-CARIOCA, 14-

MODISTAS
E' do vosso interesse fazer uma visita a"A' Salomé"

onde encontrarcis o mais bello e mais completo sortimento de.
novidades para vestidos c chapéos.

Plisses: grande variedade de eôres
Sparterie a 1$800 e 2$900

Arame e fitas para chapéos a preços de reclame
TRAVESSA DE S. FRANCISCO (LOJA 12)

A La Maison
Rouge

Rua do Theatro, 31 a 9?
li' A ÚNICA CASA QUE VENDE

l»ELO CUSTO

Lençóes

TOSSES BRONi _¦i 
CONSTlWMSí

OU _!_. jí.«

BRWTOWNWWWWí»

SAU radicalmente curaoas
COU O

m

• i
Francisco Marques dos Santos
«** Iracema Pcrreirã dos Santos c filhos,'

4>MM. .1. Comes ferreira o esposa, Hi-
j .-íiilu Ferreira, esposa e. filhos; .lulia

/¦. Ferreira Azevedo, esposo o filhos aura-
de.vin •• loilns *iiie acompanharam os res-
los mortaes dc seu sempre chorado esposo,
pae. *'i'iii'o, cnnhndn o tio KllANCISCO
MAIIQUES IIOS SANTOS, c dc ri ovo ns con-
vidam a assistir a missa de sétimo dia <iuc
inundam celebrar nmunhõ. quinta-feira, 18
do correnic, As 10 horas, nn cürcjo do San-
ti.ssiinn Sacramento, peln nue desde ,\A sc i
confessam eternamente (,'i*a'ns* !

Thereza da Silva
f Manoel Vieira Selinsílão participa

#(¦*-> .'xis semi parentes c nmigos o fallcci**
inculn do sua idolatrada esposa, cm .

_ —.'¦ '>-<•--'¦:>. :'i rua Canadíi n. 1175
(cslnstio da Penha) e convida para ncoin-
iiaúhar os restos mortaes, ainanliã, 18 do
ií,,, „...•, aiiKio o feretro dn rua ncimai
is !i horas, cheRando á Praia Formoso ^s
8 c .'Hl, donde seíuirá para o cemitério de
S. Francisco de 

"1'aula 
(Catumhy), aiileci-

paniiii-iie n.Mie .iá ctcrniimcntc o|{rii(lccidn.

Fim de Estação
Em todas as secções estão em exposição, remarcados por preços

baratissimos. os últimos

ARTIGOS DE INVERNO
Tecidos de lã, Sedas, Cobertores, Vestidos para Senhoras e Me*

ninas, Casacos de malha, Echarpes e todos
os artigos para creanças.

Armazéns Brazii

DE CRETONE INGLEZ COM BAl*
NHA AJOUR

140 60700
140 7$500
180 11*500
160 138500
220 189000

200
200
220
200
200

Fronhas

-iVivi:í;l

AO!
TOOC011

71 >*. . «f-iV
<¦:(:• í 

''l '." '''

60 x
70 x

CRETONE BORDADAS
60
70 eseeeeeeeeeea

6S0IM»
7$(MM)

fará «fii^ügi^MIjffi
C3 — AVENIDA PASSOS

CORRENTE

corte II metros

63
(AlITHENrit y-

Sn

Armando Ferreira Gomes PIS Dí E
josc^^a Lattari Ganitano

(FALLECIDÁifi (FALI.ECIDA NA ITÁLIA)
Cariivcllo, Nicolnii Carayel-

iiioilia. Anselmo Oarrllãnb e
Kmiliu Õárrllann convidam a todos os

''• timiiíos c demais parentes para assis-
tir i iiiissn nue inntidnm celebrar nor alma
de soa cunhada e tia .IOSEP1I1NA I.ATTAÍtl
(lATiniTAXO, driiauhfi, (luinlh-fcirai IS do
corrente, ás 8 l|2 lioras, ria cereja de São
Jos.*. 1 or esle neto dc religião o caridade
desde iá antecipam seus agradecimentos,-.

(ARMANDINHO)
AfiRADKCIMENTO

Anlonio Ferreira (íoriics c familia inani-
íestain, por esto meio, o seu profundo rc-
r cimento n Iodas as pessoas (iiic ti-
veram a sunima bondado dc acompanhai' ó
feretro c assistir o enterramento de seu l
pranteado e inesquecível filho _,_.,_...,
FKRiiKlUA GOMES, bem como aos que I co, e Uruguayana, 110. Attende-sc
compareceram á missa.de sétimo dia, ior- a chamados pelo Tel. Norte 3111
nando publica a sua immcnsa firalulao, r __^
(iignn direetoria c sócios do Club de I\ejía-[
tas Guanabara, cujas generosas hoincna-
gens no querido morto, tnnlo scnsibilisn-
iniii ao coração daquclles quc cndere$i|m
este agradecimento.

Allemães legítimos, com 8 peças,
300$000; Carteiras do couro, com
gu ar ração de ouro de lei, 2 5$ 000,

j JOALHERIA INDIANA, Becco do
lAnMANOO Bòsariip, 1, esq. do L. de S. Francis-

Toalhas
ADAMASCADAS COM BAINIL\

A.IOUH
150 x 150  88000
200 x 150  10*800

138200
168000

250 x
300 x

150
150 • •••••••<

-*qt^ +**'m

Maria das Dôrej Madeira
NOI1MAL)i:'í' ANNÕ DA ESCOLA

Cifl" ma)
_» Virgolitia Madeira e demais parcn- •

• £\i tes dá saiiilnsa MAIUAZINIIA. fazem
¦nr iiiiiaiiliá, IU do corrente, ás

S 112 lioras, na egreja ile S. .loiiquini,
uma iniss:i por sua iilniu, para assistir á
t|iial coiividain as collegas da querida mor-
Ia e as pessoas dc suns amizades.

Capitão MÒacyr Atigüsio Soares
* Sua famiüá agradece, mnis iinia vez,

í»f*'i :i todos ou».' n i.eíiiiip.iiiliariiin no do-
J lorbsn transe da perda do inesquecível

••• ^o-W.Yil, e oü convida para a missa
de trigesimo dia, a rcalisar-sc amanhã,
quinta-feira, líl do corrente, ás 1) _ horas,
no iillar-iiiói* dr. egreja de S. Frnncisco dc
1'àúia, hiilccipuiulo-se grata.

José Eugênio de Azevedo Leão
_ Os hnehnreiandos do Collegio l''c-

*?»f ilro II. turma ile 1923 convidám-õs
í pnrcnlcs c amigos dc ,!0S1C Kl.'fiK*
-•. SIO DE AZEVEDO LEÃO para assis-

llr a missa que maiuliiin realisar rio altar-
mói- dn eijreju tle S. Francisco de I'nula, ás
,'! ; 'J hòrtis de sexla-feira próxima, I!) do
corrente.

GESTO DE CARIDADE
Em meu nome c no das dirigentes da Cai-

xa Escolar Menezes Vieira, venho tcsteiuu-
uliar publicamente ao Exmo. Sr. Dr. Castro
Araújo, a minha irnmorrcclhtira gratiilão pelo
acto iniiiianitnrio c dcsintcrcssiúlq desse alia-
lisado cirurgião, rcstituinili) á perfeição um
defeito physieo dc que era portador.

Inleiiuiilo gratuitamente no llospilal Eyan-
gelico, Braças á bondade de sen director Sr.
i)-,-. .loão Vollmcr, fui operado pelo Sr. Dr.
Castro Araújo que. mais unia vez auxiliado
pelos seus ílistinetos collegas Srs. Drs. Ar-
mando de Almeida c Fclinto Coimbra, por. á
prova n sua Icelinien cirúrgica impeccflvcl, nl-
liada a um carinho incxecdivel, apanágio dos
(•orações bem formados. E' tnistér, portanto;
a publicação destas linhas, para que fique liem
evidenciado; éricòhtrifrehi os pobres aleija-
dlnhás um bistury generoso, sempre prom-
pio ao lenitivo dos desprotegidos dn sorte.

ALBINO RODltlGIJES;
Alnmiio da Escola Menezes Vieira.

15—í>—1«l'2t.

jJmL r

Guardanapos
Parn chá, dúzia  38400
Para jantar, dúzia  118500

Cortinados
Bordados para creança.. 428000
Uunlados nara casal de

598 por  548000

Êusrnições
Dií lílô c setim para cama

com 5 peça»  598000

nxovaes

Voil Kgypcinno, lindos desenhos
Voil Kstampado, lindos desenhos
Voil Estampado, lindos desenhos
Crcpòn liso, lindos padrões
Crcpòn liso, lindos padrões
Murrocain algodão, lindos padrões
Escocez, seda o linho, lindos padrões
Trlcdlinc do seda o Unho, lindos padrões..
Trlcòllno dc seda palhe, lindos padrões...
Seda lavavel todas ns cores
Seda lavavel todas as cores
Seda lavavel todas ns cores
ücitgalinc pura lá, enfestada
Flnnclla todas as cores
I.inho Inglez. lindas cores
Foulard, lindos padrões ••
Foulard, lindos padrões
Foulard, lindos padrões
Meias seda perfeitas  I';'.1
Meias seda perfeitas  ,.
Meias seda perfeitas  .

HOHDADOS. RENDAS E OUTRAS MIUDEZAS
TODO O STOCK DA CASA COM 50 ',', !>K AÜATIMF.N
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DROGARIA BAPTISTA V^S Z
varejo. Preços baratissimos. Itun Io de Mar-
çb ií. 10.

Antônio Xavier da Silva
Malafaia

9 Snas filhas è genro fazem celebrar
t'"fi missa dc 7" dia pelo seu saudoso pac

(' c sogro, amanliã, quinta-feira. 18 do
. cnrrcntéi ns 0 lioras, no altar-mór da

Cathedral dc S. João Baptista' dc Nicthe-
roy.

FLORES NATURAES
— Os menores preços —

CASA JARDIM „
RUA GONÇALVES DIAS. 38 — Tel. C. HS3!

|§íiasi de paçilj
^| O confortável e eleirante modeloB*
Im do sapato da moda WM

H Rodolpho Valentino M

Wl Em couro amarello n preto. Só na 88
RM casa mui» nova e mais barateirn dan

pi felicidade!
B 93 - RUA LARGA - 96|

MOVEIS MODERNOS E
DE ESTYLO

A LIBERDADE
Vendas a dinheiro e a praso no varejo e por

atacado
Fcbricas: Rua S. Leopoldo, 77 e 79 c travessa

da Universidade. 51 I». X.
Deposito: 147, VISCONDE DE ITAUNA, 149

NORTE 319

JAGOB SCHEINKMAN
mmm*

AVISO MME. MAROSINI
Nnda tendo que ver com a pessoa que an-

nuneia neste jornal, que está du viagem para
Europa, participa ás suas distinetas fregue-
zas que continua com o sen ntelicr dc costn-
rn, á run Evarlsto da Veiga ní2. (cm fren-
toao Theatro Miinieinall.

JVerdatfeira
Liquidação

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

Grande variedade de
ITERNOS E CHAPÉOS
jpara meninos.

Exposição no 1" andar

eixe
"escapai'"'

o sou
di nheiro !

Econoniisu
de 10 o|o si

25 òjò de
^azolina

usando o oleo

VEEDOL
< 

—..

Exi,ja»« íio,j«
1HCS1110

do s«u
fornecedor.

ASSJMPÇAO & Cia.
RUA OAMERINO

N. 80
Telephone Nortt

4.828

Enxovaes comjiletos para
noivas com J4 peças,
.'"mio o vestido ile Chur-
metisc ou Liberty .... 185?000

A La-Maison
Rouge

Rua do Theatro, 31 a 37
Teleplione C. 688

•mmm-

0 Medico HomGsopatha da Familia
Edição dc 1921, aHBiiicnladissiinn, a aOifOOO.

Indispensável ás pessoas que se tratam peln
homíéopHthia. — ALMEIDA CARDOSO & C;
— KUA MARECHAL PLORIANO N. 11, RIO.

Buâ Barão ãe Mesquita 116

Organdy larg.,
1001c, metro . . . 4$000

Voil liso, largura,"JOGjc, metro . . . 2$800
Marroeain, largura,

100|c, metro .... G$000
Voil fantasia, larg.,

1m,10, metro . . 4$50Q
Eolienne fantasia

(Unho e seda),
metro 4$500'Voil Crepon, larg.,
100jc, metro . . . 5$500

Linho belga, (todas
I as ceces), larg.,

100[c, metro . . . 93000
Filo Inglez, larg.,

100jc, metro . . . 3$300
Linon, larg., 80c,
metro  . 3$600

com o auxilio
contratado para a sua

especialista
scecão da:

flpplicáções

BlSchoM

Eptui©

j*

(Próximo ao Collegio
Militar)

O leiloeiro AGENOR
vende em leilão, amanhã,
ás 4 horas da tarde, este
confortável prédio apalace-
tado, com amplas accom-
recriações para familia de
tratamento, pela maior of-
feria.

A'1f ? aráa
ALBE STO

.. w.. Carioca, 50
inipurtiiiitc casa de rou-¦ pas sob medida c es-
nienidn secção de ROU-
PAS FEITAS. Tecidos
luicionacs i; estrangeiros
A. F. CUNHA &. C.

1 i w^t*n\\.im^i^^mmi ______¦

jfl ' » -<al_» i '

casa ma
Avenida Rio Branco 76 a 86

Luvas, leques, bolsas, carteiras, rendas, fi-
Ias c artigos de fantasia, n preços baratis-
siinos.

LUVARIA GOMES
38 — RUA RAMALHO OIÍTIGAO — 38

AnliSã Travessa S. Fránciscn"" ir^ajHffiBs&iflBsaBíssaarar
m.mm—* -— - .

Tintas especiaes para im-
pressão, preta

Preferidas por vários jornaes e typoRra-
[ihias. A preçosconvciiicntes. GALDINO B.
SMITH. Hua do Mercado, illi.

mm»-

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

Sparteri
Folha  2$800

(Vendas por atacado e a varejo)

Unico altivio para
callosidudes

e callos, na sola
dos pés.

"Di
O Toe Fiei
Scholl" coadui

o dedo ao lopr,
evitando assim «

joanete.

Na €asa
ST m*m^mm%&%ISWM

EIDO CHLORHYDRICO
Semjire cm «Icposito, marca "Urso
Branco", da Companhia Brasilci-

ra de Produetos Chimico»

Rua Visconde de Inhaúma, 36 - 1"
mmm

Gato desapparecido
Gratifica-se u (jucni der noticias de uni

irato, grande, que dcsappareceu da Avenida
Mein de Sá 145, soliniUo, côr escura. %;>m
maiicliiis pretas e tem as (jnátrn patas L..111-
cas. Attende pelo nonic de Cotcgipc c è cas-
trado

Salas na Avenida
No melhor ponto qne (_• o edificio novo da"A Capilal", alusam-sc por preços módicos

excellentes salas qne servem para negócios
de luxo ou paru escriptorios.

¦ 11 1 mmm* > • ¦ ¦ 1

Revigon»
TÔNICO SEM ALC0.01. — Formula do Or.

Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. Abic o
appctite. Poderoso estimulante. Tônico do»
nervos c do cérebro.

Rua Uruguayana 158 e 16C
Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

GRÁTIS
Enviamos o tívro "Tratamento

cuidado dos pés pelo
Dr. W.m M. Scholl"

—*—

ASSEMBLÉA, ÍOI
RIO DE JANEIRO

^Para o conforto dos pé!
tem alliviado centenas de pessoas
que sofíriam de callos, callosidades
nas solas do3 pés, joanetes, dedos
sobrepostos, pés chatos, tornozelos

fracos, suores, cansaço após
o trabalho ntc.

mmm-

F0RM0SIHB9
KUA 00 OUVIDOR, 136

Tclep; N. 10(13
LUVAS. LEQUES, MEIA?

CALÇADOS WNOS. ele.
i maiVn—

mmm*-

Leilão
Roa Itapapps 437
O Leiloeiro AGENOR

venderá em leilão, amanhã,
ás 5 horas da tarde, todo o
chie e quasi novo mobília-
rio que guarnece esta con-
fortavel residência.

roncj
de

QUERO 811
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmimniiimiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiii>'«'|!|,>11"1""

[ fÉ|lÍ|l|0p ,
I A mais nntlífn em roupas brancas pnf?|
Ihoniens, cama e niesa. Seriedade "»50.;'i
l.nii fôrma dc negociar. Mão engana o in-j

i" 
Z' 

R7 -.. p;t\ I)A CAlílÒnA — «7 |- 
mim» min liiniiim im "i"" ""' '"""' ___-

._. >_.fcHij»-c ¦—~T\7«aluga.se gfssssá; '
-crtUM»»—.*

RABIOOOL
O tônico mais possante c di' mcllioi'

Nas drofiiriiis e boas pliarinncias.
ost».

I

aa.w
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/Zjas. FEHlHfl continua com o tm propósito do

mm*r

A NOITE — QtinH.i-fplra, 17 do Rfitoiiiliro ,1o 1021
¦»¦*¦¦—¦¦—¦_¦_¦¦¦—Ma—**"**! tmetmsÊmmssmmmmemsÊm»m*mii**m*seimi*mmmemmmam*mem

ÂítDO CARAMBA
coMr/viviiXiv iTA.i_iA.iVi- ds: or»jra«n2-r_it.f=»

WJ_»'.-flTheatro João Caetano
(Ex 8. Pedro)

Em principiei de Outubro

«vem confrontar os preços abaixo o
verificar a realidade destas vantagens.

IVrfiime Fniinl  
Charuto iTO~.ui**', orii-iii.il
•in-t, da lloiihlunnl

Narciso de Chino
|.ci,."ii-. tle ilui.*'. surl.  . . ." ile llnulllglllll, .virl
lu-tii i:.it|:.iv" llutol
..(.-'.i*, dc !>lil'.i 6(ídn, tildas ps cores

de |iiiru seda c| biifiuctte njour
4t- |iiii',i *.edii ei liauuctlü liordadii

tíe seda multo fortes  . . ...
de superior 1 Io de Kscossla ,
¦le lin tis liscossln, malha finissiuia. . . .

I..I-.!. de fliiissiina cninhraln, feitas cbordadas
i.,;.;,, ¦!.- finíssima cambraia, feilas u bordadas
I. j.i ii. riu cellillolrie, alta novidade
IIi.i*;ís ilc couro, nrllgo líii'»

Iltiluas -ie seda, lindos mnricios 
Km LUVAS de pclllcn e suede, os modelos di

,•,,*. nara atiasnílio — o maior e muis variado *•¦>;¦

frasco

par

a man,
a man.

desde

mais fino gosto, l-.oh.-irpes
linento,

17?
.ia?'.ni
IM
158m
xinn

lii-íüi'0
lf)*-llll.l
1M0H0

O*1,')!!!)
10*111111
7.5000

lí*
118
IO'SOO
158
i!8"
c len-

Gionçalves Dias 75-CeiÉ.12893
[i. i ! imiiii1 iimiiii u iiiinmiii" iiiiiiii-iiMiiiiiiii imiiiii i

i|-Tii>"i-im mrr in im im _nni %iiiin0Hnia—»ii*n ¦ ¦¦, .»Ln

BB_Ba_sfi_^^

MICHELIN
é um pneu grosso muito pouco cheio.

Nunca pneu sígum bebeu

de modo semelhante o obstáculo*

O Htanfort" 31*4,4
para

monta-se
nem rodas

Vmkw*.

sem mudar
nem jantes.

...••
/ Sc comprar V

•
.' Uin pneu: monte-o na '

frente.
dois pneus: monte-os

atrai:
Como sobrccclente, uni s6 pneu

, -ordin.irio ou conforl- basta
", rwr-i chegar ao fim da ,*. .•

sua itapa. •

Llie custa menos caro e

f< mnis /(ii'ometros Jo

que o Cdblé-Cord }ox$í/2-

..__*&,, ,.y ¦*-"-

P*|É_)_Ktt_^^
í U-wn **^*MiJTfmK-/nWffmm*^^ltm1Smmm*^»**>-*tfipmmmS*m9fty*^^

dos Leilões do Monte Soecorro e
Casa* do Penhores. Compram-se e
vendem-se na JOALHERIA ÍNDIA-
NA. Becco cio Rosário, 1, esquina do
lârg-o de S. Francisco, e Uruguaya-
nai 110. Attende-se a chamados
Pelo Tel. Norte 3111.

Pi
_ >__-r)l^««a^rw_-t ----
e aulopiunos.

OA PLATÉA

r; '__¦____^

^-_-_-Pt 1___P^ ^^

^^m^m*mml^mi-*'í-m*m9m**mmm9m9

Itcnalo Vianna

expressão muda. F.'

ií. YDK-AK(*ON EHULÍOII
A mellior injecção mcrcurlol no tratamento

i!e Syidiilis. Eíficaciii e íiuiiciiela absoluta de
dòr attes.l.idas por mnis de 2.001) clinicos,
ik-nli-e os i|iiiio-.i os nolim-is 1'rnfs. Anstre-
gesllii' Alireu l-'i:ilho, Iloiília Vaz. Hciírliuie
lluxo, Eli. MiittalhiYcs, cie., cie. Vende: lio-
iliilplio Hess .t Ciai, 7 Setembro, 63.

.. *-»«01>|S».

  _ cvain cntiiio-
3 T-fiO Sos :i 11. Ferreira & C. lliia
uiíUO S. Pr. Xavier, 388. T. V. H96.8.

Grandes prasos.

DE P_.NHaR£Sj
!3-I)E:SRTl!Mni\ó •- CASA MIAS & MOYSÉS
___ llua Imperatriz I.etijioldinji n. li

LA (_i!_Í'CWE
,,i íi1" 'V"**u"*!i. especialidade cm cortes deii':.-,].,*; :-, ]_, (jnfçónnc e ;'i iiííílcza, lüibiiietos
.'""seiães jinrn i-.cnhoi-ns, cronnt-as e maiiieuró,
WJ.il' Rpsui-io, 132, iiroximo ú Avenida,

D--—*- 

-—•)¦ -«iwg.HiVê»~* —- —¦ .i i

I*. Jorge tle Morai-*. 0.""•••:"¦''iCf¦. par-•--•.ge ue murae.. .()S svi.i.iiis.i).
68. 3 ás 5. fl. Apraslvel SC. í). M. 8253.

"iros,

*H\*Hm»

eo ^ Drojíi-
1874 — 1924

ir:,'i André, cninmcninrando seu
ln-indíindo sua

com preços evcepciohaôs.
Setembro h; S9.

•-•íHiHte»"

, -nuin dc existência, «-stá
JWncia clieiiíclii"«a 7 d

j* . —— ¦ «wi»-. __-——_________1 !'• ALFREDO ALVES PINHEIRO
pl^íiãò Dpiitistn. Ilun Sòté de Setembro•,'o0, 1° nntl. Das 8 da manhã ás tt da*"oi*o. Telephoiie, G. 1800;

•me»
ULTKA-VIOLETA. 1'cllc,

— — — Cnhellos, Fraqueza sexual
Wítculoscí Anemia. Áusemblée .11. •-, ás S».ü". l-Eülto MAÜALBAEtá.

«ftv«siíritt*re:ii*rft*«r^ -":-'*-—

iíVIPURFZA DO SANGUE!!...!
O conhecido

professor (jau-
eho Sr. Plínio
Pereira, em do-
eunicnto devi-

diimehle les?a-
lisa d o «1! 7."(jue, soffren-

do de terrível
ei-upçíio peío
coi-p.ii todo, pro-
vctiicntc dn im-
p.urezii do snn-
títie, üvrou-se
desse mui eoiv
o uso do "I.ut--.

sol'-, di- Sòtizu Soares, npezar do estar
doente hn dous nnnos".

App. pelo I). N. S. I1., em 1/12/917, soh
o n. 'SM. A' venda cm toda a parte.

- ..-.» At, ty\Jt*Wm•*$*»• ¦' —

irifinmmnções e purgações. Collyrio Moura
Bráail (noiíifi registado). Eni lodns as phar-
macias l- drogarias. *****
fir FVr-nnflf. Va? r'iIl*rl!ião rio 11. dtl/r. i ernanao v az s_ Veo_ ,le Assis_ Cí.
riirgla geral" Diagnostico e tt-ataiii". cirurgi.
co das 

"affecções" do estômago, intestinos e
vius liillnrcs. .Utòro, ovarios. urothra, bexiga
í rins. Trat". de câncer, hcinnrrhngias, liimo.
res tio utero c- dn licxiga pelo radium. As.
iiciriblêa 27. Hes. C. Bomfim, 008. T. V. 1223,

PRIMEIRAS
"Chá e torradas", no Kepnbtlca

Deu, liniilciii, a cunipaiihla do ('.Icn tle
I.islm.i, tua nccupillldo o llepubllra, nova rc-
vista ao pulilii-u, "('.h,'! a torradas", Imlc-
eisõui iiif.illiv.-i*, nas prlmoirai representa*
çiJos, dcfl^leiiclas nir«mo do oricln.-il. i|iit'
i1 (iliás, de parceria appluudid.i, concorre-
ram p.ii-,. «pie n'o rcsultussc o espectaeulo
Lem suecedido! ou, por outra, não loitrou
essa peça o exilo Immcdislo nue obtiveram
as revistas anteriores — ""-'ado corrido" c"Tiro mi alvo". Kuihnra lendo cila nume-
ros «pie receberam appluusnv c alguns mes-
mo, as honras do "bis", cm conjunto, "Chá

torradas" nío nos parece cm condições de
fiuer lougo cartas,

NOTICIAS
A i-atrí.-i de uma peça de Renato Vianna —•

primeira de hoje dn "O fílgolii"
QuiuuIh so «imundo a primeira de uma

peça dc Renato Vianna, naturalmente, se
agita o meio theatral, nus, sempre pt-sr.imls-ta, n"o o ê. no cmlanto. com ns prodm-çõc.i

do victorioso drama*
lurgo patrício: delir
sempre so esperam
novas revelações dc
talento. Assim, site-
ccilii em torno do ei-
pçctacúlo tic lioje tio
Carlos Gomes, cslren
da comediu em tres
actos "O (iig.iliV.
pela companhia l.eo-
poldo FWies, Oue ú ti
peça*"—Ilenalõ Vinil-

na dil-o, embora mo-
(Icslameiitc:

—- "A peça. meu çnro,vae viver da represen-
lação A nua menor ru-
l»r:ca «j necessidade
secnica imperiosa. To-
dos os scus silencies
lão iiilcrprct.-ilivos. A
peça vive tle gestos,de altitudes. Toda a
sua expressão 6 tuna
uma peça tle soffri-iiu-iilo Intimo, um ehoipic do nliiir.s t«--.*tu-i-ailns c sacrificadas cm segredo, nenhumaipici-i-ndo revelar-se. todas desejando océnl-lar dn nl.cnço.idn luz do sol ,-« dór que cadaiiiiiiI carrega como a um fardo e supportacomo n iim.i corfla de espinhos. ."' uma

lenipeslodc moral .pia vne nté ás culiiiinaii-cias dn crime. Ii' o vicio, o peccado, a se-¦jtialitlade, a cocaína... Depois, essn noitede loucura passa, poripie tudo «¦ cotiVingcri-
te. tudo ' 

epheiitcni, tudo ó o minuto pro-sente (pie passa c fulniiníi rumo um raionas grandes vertigens tia vida de .hoje. lin-Ino, uma aurora surge sobre o naufrágio.*!.
As agiiiis, bulr'óra revoltas c tihcrespatliis
pela agitação r.vclopicn dos mórbidos dese-
jos, ápiiarccem com u serenidade de uniIngo. Ha silencio tlnrmcnle nas íiIiuhs c ii.«i(•(.usas. ha tmirimn-ios frescos de alvoradase hálitos vegetacs na r-az elysco cm tiu-intlormeçeni ns consciências que soffreram n.-iiltiroB grandiosas dn vida...

V vrsperal de amanhã, no Trianon
A companhia do Trinnon dá, aniánlij" isaotas da tarde, «eu habitual espectaeulo.mas com um programma extraordinário"'

iier-t representada n engraçada comedia **As
noras de Mme. lírionne" c, no final do cs-
pcctaculo, Catullo Cearense dirá um de seusmagistracs poema-, e João I.iuo contaraancedotas caipiras.
Muda-fc, amanhã, o cartaz «!o 1'alacio

Am.inli." se mudará ò cartaz do Palácio,pois hoje dali se despede u peçn "Aima for*e . ".-. vibrunte inti-i-pt-etaçrio dc Alves AnI.unha. .'manhã, teremos a pirmeira dacomedia "A vcntoinhií", peça para fazer rire cuja distribuição é esta; Carlos, Alves duUm i.-i! i-elijipe, Menritjuc Alves; Roberto;A.uiio I-edro; Antônio, I.ino Itibeiro; Dou-tor, bsinerãldõ dc Mattos; Victoria, H-rthade _I5iy.il-. Thereza, Maria Pinto; Conceição.Ald.i Verdial; Sebastiana, Klisa Mattos; l.ui-zinha. Lusitana Sayãl; Joanna, CarlotaSa nde.
thealro cm S. Paulo

De distineto escriptor theatral ora cm Sãonulo recebemos as seguintes notas sobreo movimento theatral daquclla capital.Eil-íis: Municipal —A 22 cstreii da compa-nhia lyrl.çn Mocchi. A assignatura promcltüuma temporada interessante. Siint-Amia —
Com uinior receita do ipie na temporada
passada, Ve lasco corilimia ti-ndo .-ji-aniic' sue-cesso ,-irlistico e financeiro. Segundo n cri-
tien piiiilistiiiiii e opinião dõ publico, das
pecas idas. "|.a<! maraviliosas'* agi-adiiram
pelo tlesliiuilii-aii.enlo dii montagem; "La
montem'* pelas liellezas da partitura, c-"Arco íris" pelos niimeros novos ..ue fo-
rum nella intercalados, merecendo especial
menção o bailarino S.icha Cioudiiie. Ve-
lasco representar", até lio tio corrcnle, as
iihi-ns: "La le.veíida dei beso", "Rosa de
fuego". "Verliena de Ia Paloma" e "L:i
revoltada'! c "Tierra de Carmen". Devo es-
trear. a 1 tle outubro, no Colyseu Santlsta,
de Santos, por contrato feito entre a Km-
presa Tliealrnl José Loureiro e a Empresa
Ciiic-Tlieutral. A seguir a esta companhia,
deve estrear nn SanCAnna, a 1 de oiilu-
bro, o gran !e transformista Frcgoli, o maior
successo dn temporada d» Buenos Aires e
tine inicia em S. Paulo a sua cxrttnsâofde
despedida ao Brasil. Thealro Anollo — A
Companhia Nacional de Comédias ,layme
Costa tem feito uma temporada intcri-ssan-
tissimii, tendo agradado entre outras as pe-
çns originaes dc Antônio Guimarães, "As
triivcssura* dc Bcrlha" e "A pupílla de meu
lio", tpie obtiveram desempenho excellente.
Na sexta-feira. 19. representa pela primeiravez uma adaptação dn comedia argentina"i.a deniizella dei clne", de .lulio Rscobar,
por Simões Coelho e Benjamin de íiarn.v.
sob o suggestivo titulo "Mlle. Cinema"-
!'si.« companhia deve estar no Apollo nte
meados de outubro, seguindo depois pariiSnntos, Tlientro Itoyal — A Companhia
Nacional de Comédias Proeopip Ferreira.
(Miiíjuiiílto repretsentoii peças argentinas teve
ensejo de, apresentar excellentes trnbailiiií
de . liitei-prctiição e de monlagem, Assim '
que o publico de bom gosto admirou as
lindas comédias; "O tio solteiro", de RI-
ciirdti llicken; "Minha prima está louca...",
tltí Cbllazí) e Insausti, c "O sobrinho do lio-
mem" (líl nobrino de Mallinin), de ,!«w'
LeAil Pagano, traduzidas pelo escriptor ar*
giTitijio Iienjiiniin de Oaray. lia annos cosi-
dente em S. Paulo. (Jlliniainenle tem ex-
piorado repertório mal escolhido, allemão
ã fr.-.ncez, (|iie ro tem obtido êxito de liilhe-
loria Icm sido um fracasso artislico. TIicíi-
tro Ciisiíio Antsrctica — Depois de a Com-
par.liin itraiidão Sobrinho fazer neste thea-
tro umn temporada, (im: deve ser iniciada
nos princípios de outubro, a exploração pn-*-
snrá a ser feita nela Empresa Theatral José
I.inireii-o. F.uiicciòharão ali algumas compa-
ülii.is de revistas c tle operetas, sendo talvez
a primeira a portugueza que está trabalhan-
do alii no Republicn^ Braz Polythéariia —
Tem fiineciònádo neste popular thealro a
Companhia Lucili.i Peres, levando á scena
um repertório corriqueiro, mas que tem
agradado, Esta companhia nacional deve
iniciar uma excursão\ pêlo interior do Ks-
tado, por conta dn Empresa I.. (.',', Vianna.
dc. Campinas. Depois do dia 20 deve tra-
balhar neste theatro uma companhia dc re-
vistas c burletas, composta dc elementos
contratados an acaso, ficando como primeira
figura a conhecida netriz italiana Enrica
SpitielU.

VARIAS
Por conta dn Empresa José Loureiro o

transformista Frésoli virá trabalhar no Ly-
rico, dentro de breve tempo.

— A primeira da '"Casta Suznniiu". iio

jn__s9

Mme

Amanhã
IMO

TRIANON
VésperaI

eiepie
CONTINUAÇÃO DO SUCCESSO

DE

Noras
Brionne

Caiulío da Paixão Caarenss
d João Lino

EM SEUS DIÁLOGOS CAIPIRAS

GRANDE SUCCESSO!
BILHETES A' VENDA

"pdro.
¦»*<•

foi transferida para sexta-feira
provtma, devido ao sucesso da "Priiicéza
úòs dollars" continuar.

lístréii :i 3 do mez próximo, nn espia-
nada dò Senado. |*tir conta da liniprcsii í*'ci*-
raz, o Circo Demostliencs.

Scxta-Mra próxima rcalisar-sc-á, no
Recreio, a festa da actriz Rita Ribeiro, eom
"A* Ia garçounc" e um quadro novo." — Clara Wciss c sua companhia voltarão
breve ao Rio.

Feetejà-sé, hoje. no Recreio, a '2J0l re-
prcs'.'.it»i;âo de "A* In gurçoiinc".

ESPECTACULOS

 Tirji.  m_«_.*i>iiriiii_.i*». .._-'•

Theatro Resreio KMPRESA
RANGEI. & C.

HOJE
O tluetto Inso-brnsileiro

OS GERALDOS
A vicliiritisa re.vista

— A' LA GARCONNE

A's 9
'%í

EMPRESA PASCHOAL SEGRETOJ
THEATRO CARLOS GOMES — A*s 8 *'»

. L. Fróes — O GIGOLÒ I
THEATRO JOÃO CAKTANO — A*n S «í?
A PRINCEZA DOS DOLLARS i

TllK.VIIÍO S. J08B — Ah 7 % fíf, H
OLHA O GUEDES i

*«Mrf_«9*..<* ......™____t_s_r

MOVEIS DE ARTE
U^mmmmmm**mmmmP M-_H_Í_Hn-IM_H_M-_Hn_En_M

DECORAÇÕES INTERIORES
TAPETES MODERNOS

1

mm9*w***m mem *v*snam*j*inmaí\
V,VtVV.V.P 

" ¦TO'''.** 7.nTl~*i"1T*«\
— ",s 'i ii.-i o. w ;s 4|
TORRADAS

-;K_'^ÜilLlC!A -
CHA' E

5PALACÍÜ THEATRO
ALIVIA FC

-— ás 8 3'4|
O.RTE

Tendo em vista a qualidade, os nosso*
SESIHiE OS MENORES. |iorr,uc tudo

au directamente importatno..

pr-.-o» ».ao
tatiricimos

LEANDRO MARTINS S C:
93 - Ouvidor - 90 4.1. - Ourives - 43

_bmmm
¦'uii'<ii"'i'-ii;'i<iiii*'iiiiiiiiiiiiii.tii'iithiiiiiiitiiiii!iiiniiiiiiHiiitii'uttitiiitiiiiiMiiiiiiii lillttilililiilllllllltlllll.i
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AMANHÃ — A VENTOINHA _
*MM*.m*ui'Ê*mwMÊÊX.-nmL^':,in:m-,M-M*rjBK3H.

COPACABANA CASí^iH THEATRO
HOJE  QtlARTA-llilRA  líO.iEj

A'a 21-horas: DANSARINA IIESPA-
NHOI_\, film Paramounl. cm 0 actos,!
por Pola Negri e Anlonio Moreno.

A's 22 horas: Grande auceesse de ISA-
BEMTA ItlüZ.
roltronas 2$. Camarotes c balgnoircs 10$.

GRIL1.-ROOM — HOJE Diner tle niotln.l
PAN AMERICAN JAZZ RAN1). E* obri-
gatorio Irn.ie tle rigor e indispensável nl
apresentação do cartão dc ingresso ao|
Casino. _

A SUPREMA BELLEZA ! que UiAo domina
conseçiiil-s-ão VV. EEx. rom «i tratamento e
prorlurto» da ACADEMIA SCIENTIFICA DE
BELLEZA. Massairens para tirar as rugas c
mcnlon. desde ""$000. Limpeza dn pellé'
nara tirar capinhas, pontOR pretos, ele.,
dendo 7S500. Ondularão Mareei. Lavaçimi.
corto e pintura dos cabellos em todan as co-
res, (nn a dnraçtio de 2 senos. Destruiçãi»
«Ios ppllns peln Elcctrolise. Afin.imento tlns
Ntimbract-lha». Maniiure. Tratamento «lo-.*
iieloB. Reducção do ventre, «ln« braços e cor-
r<ioc3o das firmas. Resposta mediante Kc-llo.
Itua Sele dc Setembro 160. Itio. Caíaloço «ra-
lis.

¦ -i me» 

Doenças do Coração e Pylmãol
O Dr. Custodio Quaresma, espi-clalista «Ias doenças do .oração e pulmão, é en* I' centrado diariamente em seu consultório á rua du Carioca n. S — das 2 ás 4 horas. 1

Residência: Hun Copacabana 847 — Telúpliotie de reU-Icnciu Ipanema 17SS. |
IIIlIflimilllllllltlllllllMlMlIlllMlIlillllllllltlliltllltllKIIII limiillllll|illllllllllliitilllilHlllll<illll'lllllillillililll!<!liiliit.iMriiililM'I.l;ilÍllilill lllllltlllllMIIMIillIlllllilítl|||-tlMllllllltltlltl
m**-amim*i*>*n.m*-*M*mmmm0*0»mm0m**mmm**>m***mm*.iiu,um,m*.i,*>.m^m

locaoi iocaoc IODO- aoBoi

CÃES E GATOS...
aoEso

1
Ll cavallos, bois e outras espécies de animaes, «unindo atacados de lepra, sarna, gnfeira,
O diirtbros, piolhos, bernes, bicheiras c ea minutos, são rápida e radicalmente curados
Q com o SABÃO DQfiUK' Fu» renascer o pello.

UM SABONETE, '"$500. PELO CORREIO, 3Í500
Deposito geral, ú run Uruguayana, 66.

PERESTRELLO FILHO «ti Cia.
Casa A* GARRAFA GRANDE

iim Nictiieroy': ÜR COARIA UARCKLI.OS

prâ.OESBsssnoBOBssssaeaOEs
iiu^i<-^i»iii-iiiwitao^^n-iM*^wr*^irii"1_^VJ'

Doenças nervosas e
u

fraquesa da vontade
Fráttuesá physicn e de itlciis, dcsáiiinio,

duvida, medo, irulifferêiiça; tristeza, iiiigus.
tia, manias, sustos, iitii«|ues, etc. éstiiiiiagt* e
ílileslinos. Emprego local e geral tle índia-
ções iiltra-vinlelns de Hiicli e dn suggtislãa
peltis mi*!lititlõs iiuiis tnoclcrnos. Di-, Çuiiha
C.*tiz. 11. S. .Itisi 61. " ús 5. Tel. 4Ü2D C.

me».

******5-5-Qga0gS-5 aOEaOBiS-Sj-SS30

Doenças da pelle e syphilis
DU. Wl-llNl-CK MACHADO

I.'ai'|*ò ilu Carioca; 11, 1" andar (só atten-
de ,i doentes dessas especialidades)*

¦.iiii'iimiiiii!i
-, m**». i-

0 PILOGENIO serve em qual
quer caso

Se ijuasi não tem, serve o PIl.OOENIO
ponjuc fará vi'* cabello novo o ubumliin-
te. Se começa o ter pouco, s.n-c porque
inipetl** a queda. Se tem nu,!to, servi!
porque garante a ll.vgienc do cabello.
.'ilida para n extincçúo c!a caspa, puni o
tratamento da barba e loção dc tnili-tto.
O PILOGENIO sempre o PILOGENIO.
A* venda cm todas as pliarinacias; tlroga-
tíns ó oèrflitnrfrios.

Lie. D. N, S. Pi ii. 7*J7, em *__|3|0Õ8
^^NtM^^M^^^^A^^A^*_-/>_iWkAA**^^O^wM>W'

Perdeu-se a caderneta n.
série dn Caixa EeOnõiiiica.

me»

5067-17 da

Trataniento allemão tias hemoi'*
rhafiias, corriiiieiitos e falta do

rc-jras, 7. Setembro 130. Dr. Ujrio Santos.

Prédios, Avenida e Terrenos ^'"J;
se ein S. Thereza. VJÍNDÈM-SI" nas ruas
l-riigiiay, Aveii. Sulmrlinnn' -Piiulá Miittiis,
Árnujti Lima, etc. Tel. C. 4812. S. José, 51),
I? iiml. m*»

i-iiiPHtf-iintiiiiiifimiiiiiiTHSEMOMETEOS PARA FEBRE
Só CONFIEM NO«CASELLA, LON DO N"

Vias urinarias Ciiru.'radical do blenor-
rhagia. Tratamento da»

moléstias veiieicas. Dr. Ucliniro Valvcrde.
i.íir-ço Carioca-, 10, I ãs ti.

Fraqueza da syphilis — MARIA engordou
ii kilos cm "ifi dias com '1 vidros

tle Luet.vl, 'nstimd,.' 126000 c ficou forte. —
Irltiria engordou i kilos «-ni 3 mezes com 10
vidros de outro tlepui-ativo c -,'astou 35Í000.
LUETVL só em boas phârmacias.

••a»
ílüEIl comprar, vender, concertar ou fazer"jóias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim". ma Gonçalves Dias 37, fone 1)91 C

¦ me» i-

Dr;.Eurico Villela:
57; as 5 horas. 3"", 5"

Mols. inis. 7 de 7bro.
e sabs. Tel N. G54.mm».Brinco, Quem Perdeu?

No escriplorio da _SÍPIÍ'_SA NACIONAL
AUTO, VIAÇÃO LTD. cm Villa Isabel está
depositado, para sei entregue no seu ic-iitiniu
dono. um brinco de valor achado hontem em
nm de seus Onimlnis, pelo fiscal dessa Iim-
lifcsa Sr; Itaul Piineritçl'

ÜsS-

t^Mnbeh/of]
^y V>7 Óptica Especial

Preços Módicos
Iim FERRANDO

CIA . LOA
40 GONÇALVES DIAS 40

BLEN0RRHAG5A Cun>. em
pou cas

injecções intramiiscul.ircs. Larffo da Car o--a15. Tel. Ç.-813K Dl'. JORGE A. FRANCC ti.ssiMcnte- do instituto Oswaldo Cruz»
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ti Roíulas dc soda, todas as cOrcs, lar-

gura 0,50. metro .;:.:.. .;'.•»..-. . . . WOOO

Meias lio oscossia com baguct, par ."í^OOO

ULTIMAS NOVIDADES EM BOLSAS E
CARTEIRAS.

RoyaPStore
187- OUVIDOR -189

mnm MANHÃ QnlitlB-foInli J» *•'• corrcnlo
IMPORTANTE MílUO

«.V.l/N/..-
«_- •__*-,* ¦«iin-iniWMMMi.

«.v,v/i'/:/t.*..*i»/-).s'
Paiem _nno-i hoj..
O Sr. VfrgtllO lll.vmplo M.itln*., inu-O.ll*

elal da Armul*»: s menina M-irU .lm... u-
Ilu do coron.1 lirrni.-val Sã lloelmt .Sr, .i»***
Marnner, i-iHii-nle do Sport Club Gloriai
0. JClir du» Sanlo* (i.uvl.i. eipoi» do ar.
.\lh**rt<i do r.outu Qarolat I», Anuit.i d.Mn-
•MltiíW» Silvn, íipowjlo Sr. Oicar ".Uva.
nlto funccloonrlo d. Central do llra-.il .'>'
Unrra Mama: I). Ann.i 1'anUI Mailrt *I«J
Aguiar, viuva do marechal aoiu», Agulori
lenliorltn Palmorladi d. Coita Mora---, u*
Ilu do Sr, Marco» evangelista dn Morar, f
de sua -.apo.ii li, ai.I.m d_ Coita Morae*.:
o .Sr. .loi. l-fdro dc Aguiar. ,, ¦

___ •••_* ntinoi bojo a lerniorlU hunu-f
Carvalho, fillia do Sr. Pedro Carvalho, do
commerelo desla capital.

—„ ¦••.•Mcjou, liontcm, o seu aonlvena*
rio natalicio a Kima. Sra. I>. Marlola H"'*
thencoorl da Silva, eipoia dn Div Francisco
Joaquim Qothencourt Ua Silva Filho, depu*
tado federal por ema capital.

——. l'4»,nu, hontem, o anniversario na-
tallclo d. Sra, .luracy da A.ev.do .'ran-M,
esposa do advogado criminal llyglno Fran*

Pai «nnn», •msnh-, a iruborlta Cl-
renla Ac.loli, fllba do |ir. Taeiano A.eloll,
alto fnn.clnnailo da Prefeitura Municipal.
CASÀUF.STOS

PRADO FLUMINENSE
iii* 68 nrothíetoi nnrlnni»'-* Uo 8 onn
nma ogiob-lenlnicnlog tle orinçat» «oi
Reroldo Hoalin " Apiiíbimio ..u Mm
Coronel Frederico J- ..timlaren, Ur
Franciico Macedo tonio. Adolplio L
rn. Morclrn It»-» Irmilti*». Allriulo ela
Ilrnilli promovido pelo JtH.Kr.í-'.»*

ItirfUlu.

oi, provoiü-inlei *U>* Imporl-anlIiiU

,.„r. Coronel Jidlnno M. do Almuldn,
II,*,,,.1,1.10 dt; PMlai, Coronel

Uborger, JoRo GonS« vea do, Ollvol-
Silva ICorliu c Dr, J. I. do Amm

ÜB, it mnli «nilp» dn* locleclntlei
iio piiU.

\ FERIDOS A FACA, NA ILHA
DO GOVERNADOR

Ap.M.niainln ferimento, a face. na tH*
r»\, furam w.dlradoi iM» Ai.Ut-.iui» ei
Iralinllwdore. da Slandanl OU da Ilha i*«
tievemadur. -n.e .Vive* de Ar»uje, d« *.*. ta-
un., o llraullelo Joat da ''u-ili*, de i'9, mu
deiii.* iiiiii.'»*. ua ¦•.ferida Ilha.

jo.. Ahi"», »|tii> foi Interna.") na ¦*i»>»
('«-.a, -xplicando n f„.io ditie Ur tíü-, meti.
vn do iiimiiio num i1«*_HvtfnçH uateliU tnlra
hu eonipantielrii e «nia et-pmvs du I"-i*-*-.!*q
cujo nome Ignora, no b-íi-r d(aomlaa4e c».
cuia. Int.rvimlo, Al*»* vIu-m*, entio, >•_«
.iilit* rolou iiviii por ipuiii, feií.u c bem a«*ln
o eompiiiilielin, ¦¦¦ -me*-.

PALIdADIO

Rli.ho "Ouarentão"
JA CHEGOU NOVA REMESSA

Esse prodigioso produeto, que fn_ n rlqucua «I» induítria pastoril.

- -¦—.' -,11 ¦SSi-, 
r SiS

Eata debellada a careatla do™hí eni PreJudlear a» outra, pta.Ucoei.KILO 20$
Hcpreseulnntc geral:

MAURÍCIO TROJMAN
RUA SÍO JOSÉ, 74-1* andar -Sala 8 - Teleph. CenUal SIM

ALFAFA dc Murcia, legitima —- Kilo 9S800

f«ÕSNUXADO
Para allivio de desarranjos nervosos e forta*

r' lecer o organismo.
-__¦ mmm ¦'

CAMPESTRE . .
Amanliü, ao almoço: colossal cosido a

Camp-stre, rabada com earuro. arro_ do foi-,
no â ti*aiisinontanai roupa velnn
Ourives, .'17. Tci. Norte 3086.

tutu'.

LEILÃO DE PENHORES
rim 20 dc Setembro dc 1021 "Çwa.Contfiler"

Una I.ui'. dc l-.;miõc^, 4o-*l7
me*

BRINQUEDOS
rastro & Waldemar l-raça li dc Novembro 42

__-**-_

Dr. Arnaldo de Moraes (Da Matar-
nidnrfo) I.ivrc- .lac.ntc da laculdiide. Parto
c Gvn.colni.ia mcdifo-cirurf-ic... C*irioca 8U.
Trav". Umbcllnà 13. II. Mar IS15,

mem
Btin-jalow. Quer construir ou refn'*rmiir?=.Que
ra vir á r. Carmo 11. tala .» da_ lo fts li

Contratou .aiumento eom a isnborIU
tloíe Unas, fillu do industrial e coinmer*
cinnle em Mello llori/note. comul .ArUtür
ll-as. e da Earna. Sra. D. .M*t!iil<le
11:1-1., o Sr. tVolff Kadlaebcwltz, industrial

lem S. P.-lo e Ilio, dlre:ior da firma Kla*
bin Ir-mioi .. C.

 ticalisa*ie no dia lí do corrente
! mi*, ai 11 e 4 boras d.i tarde, na residen-
I cia do noivo, â rua S. l.ni- n. 2-, o cnlu-
! e» matrimonial da aenliorlta Itk.i ile Oli-
j *vlr... fillia do Sr. Tarj-imi Octavio dc OU-1

veira e de D. Ruthalia Branea da Oliveira,
com o Sr. Kl.cty Palhares, fúnceibnnrlo da

t Sul America. Servirão do padrinhos, pnr
! p.irta da noiva, no religioso, o Sr. Antônio
i Palhares Vianna e Kxtn... esposa e no ei-
! vil o Sr. Aloysio Lnmclr_o o D. butualla

Branca de Oliveira; -pm" parte do noivo, no
I religioso, o Sr. Dr. Nillon Campos e .enno-

•i rita Sorman de Oliveira, e. no civil o Sr.
• Darly Palhares e E-sma. cuposa. O rasamen-
1 to -crá realisado na maior intimidade. F.m

seguida, os noivos partirão pnra Petro*
polh.
MASIFF.STAÇar.S

Acha-se na Casa Moreno, i ni» do Ou-
vidor. uma lista de amisos e admiradores
do Dr. rer-cir.. da narrou, para o oflere-
cimento ds um nlmoço em regosijo i sua
promoção a capitão medico da Pu.Kia Mt-

1_1- T.-an-:orrendo boje o anniversario
natalicio do Sr. capitão .Joio Coelho, In-
(luitrinl e proprietário em Jaearujtagus,
scus amigos far-lhe-ão' A noite, unia m.ini-
fcstoçuo de apreço, depois do quo, haverá
um baile na residência do ann.vc.sar-*
ante.
PF.I.OÜ CLUBS

(iMii.tmo TflM.VAMIiV) .- Hu-  S. Joid n. 57. Central^M»-
( 

filnrí «mãnhl.. qulnlo.fe.ra, 1« Ue «elomUro «l« 1924,
A'» 14 hora» „ „ „„.,,.

AO PRADO Pf.ü.WiVBiVS/i. i." S. FRANCISCO XAl ILR

siws %mjmsjgs^m»m¥ã
iiXc^z^T^nA^.^^.^
miilore-4 o lUttU noltivcia "harna nai-lonufa.

LAVOL
Uma Garantia

Pessoal para
Todos os que

Softrcm de
Doenças de Pelle
Positivamente f-aramimo» allivioc om o •« 

j*i
primeiro frasco de o novo LAVOL.

O •••! dlnh*Ire ter-lh..).* dfrolvl.19 lnmr)!jlim.r.'.«. »r-m QU'«ti'.*\ V.
fito hcar ,v!_iir_>ti com n acíJo alta» lormu!»—«I o ic-rvor d- «ua d«*i« ae
rrllp n.o (òr ínil.iii'.-n*„meiit» aptlC-de. _calm.d_. .._-.„,«

I.avol l-ra .cura um_ c-St viv» dourada. M-lheaoeleJoaMO um --«n-nio.
ema d.-*.l,.n* reí*ni» d"i l__oraioiloi chimicos d- Lon.ief. Laiol aJl-.i*
itora 101!% dei caiof tm ,iue í applletdo— nin ha d---r..an<**i.

Ila Ittvei nl-Ti-in ra nia ca» **ue 6 lon.iailo com dofnr.s dtJWie^Wea
lenha ma auiio— talvtl conhtw tl.uasa enanta—um bioé—«uc necenii»
,UUm°_ •_»*a d» Urol »-hr« uma bo-t-lla ikc», uma croila, uai •r-IXjo fl"
cacie romldil-i, uma lenda—b.'. asparc-e o liunco paio da cob:rt_ia na.uai

VitaoteU phirmac-utl-vr-obl.nlia om '"aicodo «oto U*rol—O FRASCO
GRANDE SELI.ADO PROMPTO PARA fPO-*appll«ue hoje 6 ocate o
remédio a ma P-llc d-fníe. Sl nio o.il**'- allivio pioiui.to-aliivio mme-
etiato da aiunia da cnmlchln—t» a iu» p-Mc ato Sear melhor, mui* melhor,
cuindo te Icranur pela nu-hs, lhe devolvereBe. o culto da .«>¦>, VTi-5*.Itm nue Mçrevçr aoi-ift. (.I.OSbOI' *- CIA.. Kio de Janeiro.

Hl. «1%
CALÇADO "DADO"
A MAIS BA11..TK1BA DO UHASIL

Avenida Passos 11. luo
A Caia Guiomar nüo querendo compartU

Ihar com as outras raMis nos lucros f»biiSo«..i
com <|u- são vendidos 01 «iiputos cneariuiioi¦ibro preço -soccial para esti arti;. % f,mi^
cto Ulti,

^^>*-****»^l*^-^_.^*-ii-a-<*ii*aa'-^^

. ¦ me* ¦

STA. THEREZA
Caia pequena com quintal, compra-se on

..luisa-sc, pagando luvas. Propostas; ao «r.
Nonato. Hua Mãranguãpo n. 28. — Tel. ten-
Irai 3G4

CURSO SUPERIOR I PMP.MMI
DIURNO RUA DO OUVIDOR,

r_- O MBl-HOR: nuclra visilal-o; procuro informar-se
darc-/, esquiua Uc l* dc Março.

_ap

50 NOCTURNO
OUVIDOR, 60 — 1 • II an-

No próximo sabbado abrir- o club d» Sao
Christovão os scus salõc» para^im cba-dan-
saiite, imclando-se as dansas as _ noras e
terminando ús 0 horas.
yy.UA.vrcs

F.m excursão aítistic.i, partiram para o
Estado ile-Minas Gcr.iefi. cm cuias princi-*-
naei cidades vno realisar vários concertos,
as schhóritns 7-ulcika Osório, professora iio
piano e Valeria KmmanucUe, violoncel-
lista.
ENFERMOS •

SORÉT
"I

INNEGÜALAVEL TÔNICO NERVINO

Em todos os casos que se torne necessário restaurar
os nervos, este maravilhoso tônico, composto de sub-
stancia-s veeretaes, produz surprehendentes resultados
ÍOS caSOS de FALTA DE MEMOBIA. NERVOSISMO, INSOMNIAS,

PERDA DAS FORÇAS VIRIS E EM TODOS OS CASOS QUE O MAL

PROVENHA 1)0 ENFRAQUECIMENTO DOS NERVOS.

TLIXIR DE SORÉT Vende-se em todas as Drogarias e Pnarma-

cias. Approvado pela Directoria dc Saude Publica cm 26[6|1919 sob n.57

Riquíssimos enxovaes completos para noivas
LINDOS STORES E BRISE-BISES

As mais finas guamições de cama c mesa. Os mais finos vestidos

do Lingerie. A fornecedora do mundo elegante brasileiro. A quo
tem guarnecido os mais luxuosos hotéis da America do Sul c o

Palácio do Cattete e Guanabara.

G. A. AüTOORI & CGraP.
Rua tio Cattete Ns. 136; 138—Teíephónes Beira Mar 382*1321

 RIO DE JANEIRO

- gmaraHiunmmmiamBmilÊaaiaaaanimmmt mmmmm
^**Sr**nj,ÍUimm.t*m*»*mm*m^m~m\i»l** **-"-P^LLHIBIO.

(LEILOEIRO)

RUA S. JOSÉ, 57
Vende prédios e moveis

Foi hontem opetadn. pelo yeii próprio pae,
,*i menina Yolanda, dilecta fiMiInha do Dr.
Pnlro I*j-Tiesto. A operaçüo realisou-s» »..
Cá-sa dc Snude Pedro Kroesto, tendo sido as-
sistida por outro» facultativos.
WTO

O nosso antigo collega de imprens-; Ar-
thur Marques, o.ficial da .-eeretana do Mi-
nisterio da .lustiça. . sua Exma. esposa.
D. Maria iMarque., passaram pelo n.tic
•lolpe de -perder o sen unico f.ihin*nc. Ar-
tbur. que contava sete mezes, apenas, e
mie era todo o enlevo do casal Arthur Mat*»
mies. O enterro da isrfitosa creança, victi-
mada por súbita moléstia, realisou-s. bon-
lem no cemitério de S. João Baptista. no-
tando-se na assistência muitos amigos¦-_.«
eollegas e pessoas de relações do casal, so-
hre o feretro viam-se multas flores.
MISSAS

No altar-môr da egreja de S. fjane.-s"»
de Paula foi celebrada hoje. as 10 horas,
a missa.de sétimo dia por alma de D. Deo.
linda Pacheco Pimentcl, irmã dos negoci-
antes Srs. José e Eduardo Luiz Pacheco e
cunhada do Sr. Fernando Amaraes 11-

 
Será celebrada, amanbã, na egreja

de S. Francisco de Paula ás . horas^rnis-
sa de sétimo dia, em suífragip i a^.àrt
D. Cactana Raposo Cruz, antiga mspectora
da Escola Normal

DOENÇAS WdimS - Trata-
mento e

cura radical pelo nío-silbcrsalvarsan e Inje-
cções mercuriaes indolorcs, diatbcrmia c
raios ultra-violeta. Dr. Cocio Barccllos, cx-
assistente da Fac. dc Med. Das 0 ás 11 e
das . ás 6. Tel. C. .'1861. S. José, 53.

mmm ~

Essências Puras
Para balas, licores e pcr.ttmista*.

DROGARIA BERR9MI
Rua Buenos Aires. IS

II
|,Pr

^—— uri ir i."

Fina pelllea encnrn.da salto L. XV
llljor ilu ''.i'*i-<

5 0 $ 0 0 0
¦'riu Correio, M..Í*** IMOO p«r pat.
Kenietlem-se catálogos llluitcailos.
(.rr.iU vara o int.rinr a quem os fucllitil,
Pedidos ..

JÜLIO DE SOUZA
v_n»í.»--. ___

. -38__t___SB9SB___aaB: :-:5B!3S2a_!-_-*.2_.

ARTE,
ELEGÂNCIA
BOM GOSTO

São os requisitos
que distinfiiicm os

Mobiliários c as
On.amcnlaçõcs da

tr 2 «ir-,3 1 íOR H

RIAS *•
Íi9 — Gouçalvca Mi.*.*- — 71

«•2 — ir.ugunynna — ?.l
»5_j-*y_??3_r.*3!3r_'r_2r'«sr. **a_-**fS___is__B .**:

3 ÍtlÍÍfá'(Ô88 !

* «llill D

FABRICA de TECIDOS tle ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO

Bancos, mesas, cadeiras, viveiros
para pássaros. Arame paia cercai*

e gallinhe.ros.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AITIES 102 — RIO
inmi n«nii-.*--¦ ."-i

/r x7*. • *• \Sr^a^\

Ali PILAIS ROYAL
Participa a sua Kentil c seleeta clientela

une recebeu tic PARIS novos MODELOS
de CHAPÉOS e VKSTIDOS.

Vintém as
nosüiis

exposições

mem

RUA ÚO OOVÍDOR

^_ 1 me* .-  "

^_ » —")¦—¦-'." J ¦«***

i A SENHORA

CABELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO í-EGRE.

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "I.nçiii Urilíiantc" i- o melhor «spccifl*

co para :is affecções capilares. Não pinta
porque nã'» é tintura ; não queima 

*iorqu<

não' contém sács nocivo1!. E' uma formula
.cientifica do grande botânico Dr. Ground,
cnio segredo foi comprado por -00 contos d.
réis. , ....

K' recomniemlada pelos principaes mstitu-
tos sanitários iio estrangeiro, e analysada
c aulorisadá pelos departamentos de hygie*
ne tio Brasil. *( ¦*

Com o uso regulai" da "U:ão flnlhante"':
!*> __ Désoppírcceit. completamcute as ca»-

pas e affecções parasitárias;
o»  Cessa a -queda do calicllo.
•jo __ Os cabellos br.-.iitos, descorados ou

grisalhos voltam á côr natural primitiva, sem
scr tingidos ou queimados;

4-.  Dolcm o nascimento de novos cabcl-
ios brancos.

55 — Nos casos dc calvicie faz brotar uo-
vos cabellos.

(j*i __ Os cabellos ganham vitalidade, lor*
nam-so lindos c seclosos e a cabeça limpa e
fresca.

A "I.oçiio Brilbante'*: à usada pela alta
sociedade de S. 1'aulo c Kio.

A' venda cm todas as boas pliarmacia.,
drogarias o íierfumarias.

CALLISTA PROnSSIONAL
Margarida de Almeida. Rua do Ouvidor,

149. sob. Telephone,_Norte. 920.

ESTOUrCONVENCIDO

VESTIR A RIGOR
, SO' NA ALFAIA-'TARIA 

YPIRANGA
costumes de Casimira,
150*., sob medida, padrões
mais modernos. Aviamen-

[tos dc primeira ordem.
Colossal sortimento em

calças He casimira lista-
das a 32*000.

^mmmmmm^mmm^^ iinn-i-m 11 ' 1 ummm*mÊmmm^*emmmm~m -.im-h ¦

Pnra obl-» o SAPOLlíS Icgltl"
mo, ccríii'iq_tc*sc dc que a lata
apresenta o nome exacto deste

produeto
A 

GRANDE viopul.iidadc nue tira
alcançado cm todo o mundo os

esmaltes c outras especialidades ..Ai-
polin tem tenL-ido muitos negocian-
tes pnnm escrupulosos a negociar
fraudulentamente, explorando .1 la-
ma dos nossos produetos, chegando
alguns até a imitar as nossas mareai
e rótulos;"." ir.;.s!er. portanto, qnc os cunsu-
midores sc certifiquem dc oue todos
os rótulos apresentam imior.fundí-
vclmente o nome

S-A-P-OL-S
CIU

LEILÃO DE PENHORES
19 DE SETEMBRO _ .TOSE' CAHEN

Hua Silva Jardim, 7
¦ me* 

Rua Marechal
Floriano, 52

¦"Cuidado com os .mi
tadorc»

Essa calamitosa doença dos pai-
zes tropicaes debilita de uma ma*
neira deplorável, e cada aceesso
deixa o doente mais abatido e-o
seu organismo mais enfraquecido
para resistir á moléstia. Ha um re-
médio de aprovada utilidade, que
se recommenda por sua excellente
lórmula approvada por milhares
de medicus. E?se _ o

M_.'.m_ajiLi'J-i in_B*a_----w_i--B."---*ii*^1

Reieio U Dr.
Paraíso d üs

ÁLCOOL PASTEUR
, Sem.cbciro. Especial ás industrias dei
pcrfumãniis c bebidas finas. 25a, SU*, 40' ei
•lli". em litros e loiieis. Orogaria Berrini —|
H. Buenos Aires, IS. jj¦- -¦- iiM-a— ' ' ¦

Descontos de

í!?"'i mee»

Méb is Pará

Prédio no centro commercial
T.-nnspassa-sc um magnífico contrato ile

arrendamento*, com o praso Uc seis annos. dc
inn ¦prédio' recentemente reçònst.uido, com
uni enorme armazém, e mais dous andares,
na rua da Misericórdia, próximo á rua S. ,!"-
s_. Informüçõcs i\ Avenida Ilio Urnnco n. '.).

sala n. 1CS, das 11 ás 5 lioras da tarde.
» «a»a- —

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ.

20:0OO$0O0
For 1-5600

QUARTA-FEIRA

50:0O0$0O0
Por 8S00O

Os bllbetcs para essa» loterias
acham-se 4 venda á rua 1" de
Março, 110.

Este . o verdadeiro e apparece
Iodos os produclos genuínos.

Fabricantes :
GEI-STERDOnFEB HK09.

Nova York, E. tf. A-
•»mvumÊimtr7=rmtBepr^?^W!^V^Jff^^i'Ji>tí^^

- __w*í_— _——-

: MiJ^iLi
i Po.» eiupr-sar.M co-i loJ» « tonüocç.^ Km '.«luor Jl *•*»"•:

«uimini dciJ.r.iJjvtii e «em iLt-c««iúoJo o* reiimen • |

lôdhyrmel
I ..Dr DiSCMP I

APROVADA _ ACONSELHADA ,
peto Corpo Medico Francez e Estrangeiro

, caixinha contim rat.icintato p«r« «-is itnimi it lr-Ua'"l"
Deposilo Central: Labor. LALKUF

49, Avenuo do La Mo.t.-Picquet, PAU»
Vende se em todas as .''mVniociai c 1'rog-:''1*'

Está triste? as suas
regras :-áo dolorosas

c irreguiares/Tom** GapsUÍas Se^nlcraat
OÀpiol, Sabtnn* Arruda). App. Ii. N. !>• -
111 - • ' '-mliro ns. (il c 61. Drps.j

.. - -./iriii irtn". 01. 1*1. 7 dc S
Hiilícr c Ucrrinc. Tuliri ÇOOO**"*>fflS

•-»•"__-
ihr_ir;*AI 1 *•} lllas ^«veneçü o iioiy.
BRlvlU-J f ã comprar os moveis .

r"^líaUdtòil9 ¦- «'-ASA MARTINS,/

São as preferidas para todos os
trabalhos de construcção civil e

naval e as mais bonitas para
obras de marcenaria.

Visitem os grandes depósitos da casa Ma-
noel Pedro & Cia., onde encontrarão.*:todas as
i-ualidades pelos preços mais insisnificanlcs.

Hua Figueira de Mello, 2Tt
_____ -_-_¦*•'*'_-¦ ¦

PENSÃO CKIC
p.vn.\ famílias nv, tratamento

Em majestoso palacete, com lindos salões
de recepção e rerreio, alugam-se confortarei''
e luxuosos ápartanièntos com banlio privado

| I í ti íi dns I.-.-irau.ieiras,* 5'.!^'

»o

em todos os artigos de inverno

Rua7Setembro, 134-Rio
mr- *

lirniTIUI N. S. DA PENHA; Infal-
H t P A I I H «vel no» males do figa-" do, estômago c iclcricia.
*-'-~«---**~~*1"'*' -H-*»*—' —

r_ A*LJ.M 1 .r>. Exames <lc sangue.
Ur. Abdon Lins UI.*n-is, í.zcs, cto. -
Dipl. pelo Inst. Oswal- Váccinas aulogenas
no Cruz. Do l-ab. da contra acne, o.cna.
Sande Publica o Crtiz coqueluche, dc. Our-
Vermelha. K. S. JOSÉ, sos práticos dc l.çcb-
51  Tel. Centr. 27011 nica "lu Laboratório.

> mem

m &-.«_i.-a_i. -w. V_s.

Bilhete** sem ágio. Ilua do Ouvidor-h. 91.
Pagam Iodos 03 prêmios üa Loteria Federa!.
Posto dc venda de estampilliíis.

¦a(I}«*»

r. 
: 

íròíTÃ-frodo Ãndrad»Exames __^r^::^S-
t.i ti- PaEiíisi-sü o valor, «-.pin-i

1 IfiíílO prain-àc BrÜliiintcs «lc

i ItliUU 5 contos o kilatc, pero-
l!;tj| ías, plalhin, ouro, clc.

III Leopoldo Strasa, 10.9, Av.

K. Branco, !" andar, |gw^«

¦t!_GARROS' 'm

:

TELHAS e mm%
Matcriaes da 1* qualidade. Ilcposito da

Cerâmica SanfAnna
450 — RUA FREI CANECA — .59

Rto de Janeiro

llviçaras!
me* ¦-¦l-i -p —'

()ffcrcccm-sc u q u e 111
provai- o seu tlesconteii-
tamento cm compra o.f-
fectuada na <V 1.LITU

GÃnípCA -"a- 288 Av. Mem de S_. _

Drs. Leal Júnior e Lea! Neto
Especialistas era doenças dos olhos, ouvi;

dos, naii/. c garganta. Consultas de l ás 5
As.cnihléài GO

¦-. — t—•mflQ, }r—-«i, i - .—^..--.. ii ii ¦»— ¦ ¦__uvi p»*-*^~•• — *" ——

WISMUTHAN EHRLICH
Tártro liisniitlbBlo ile Potássio c Sódio

— SÒL-UVEL V. IND0LO» —
O mais perfeito sal de hismulho nue sc

encontra a venda. Preferido pelos Brandes
clínicos. Vende: ["•¦•..-""i.:s Mal mo & Cia.,

'Duenos Aires, 04. ,i'

<j_____ai_a_—t-att-r 
' ;*a_________B_|*».

tr m_«c« «__i_rnaoA mM_«C« «_Bl_TH»OA
Aücnlcs depositários: ,,

E. T. MELLO & i
CAI.W 2475 — RIO DE -IANKIHO B

. -sfl-S*-*-—
Experimenta <

jÉliÜllfl
O mais prodigioso Ionizo

_-is-.i_-—•*

COFRES
Ventlem-sc, por preço i-etlüzldlssimo, ns ufa-

mados cofres M. W*. americanos, mai-ca rc-
gistrnda. garantidos, guarda fie! ile scus dó-
cúníchlos e >*alorcs contra 1'ORo c roubo.
Comprem hoje, nüo esperem. Iiua Ihcop.l.ilo
Clttoni, Í03-.I ~';i-'

_H.a»__.pf ie e" *: i_r ' á«s?
lilT-a. 40 Tel. <:• 5-'.'

Doença?
Dr. R. Pitanga Santosí3S«2J

,nrrli»;'
c ânus. 

'tíalamcn.tp 
especial d:-*. ***,"",l"ã';:U

., ,.  -_ :... t'».,«in SI). SOD-i "•*
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Contra o excesso dos
apjtosdosjrens
Innumeros enfermos

nos subúrbios sof f rem
grandes abalos com
essa pratica abor-

recida
Umn poprosontaçao .justa

ila V. ('. Sitbi.rhni...
São . rie hojo n recloinafSo. Ma*, eaa-

rim ttt wpclldn porquo os apitos «ln. Irem,
ni newirio eoniprohondldo pela zona m»
Uirlianai eaiuatn grandos Iníonimodoi, prin*
(|nilmente ii"*. enfermou.' 

i-M eom e*»o Intuito htimnnitntjn que
j \i«r.[i:içli> Coninioreinl Suburbana illri-
•In a.! direclor ria Kstrnrin ri.' Ferro Cen-
,fll i|o ll.a«.IJ o officio, quc, rm seguiria,
Uosercvtinos:"Illino. Sr. t)r. Carvalha rtc Arauln. M.
p Direclor <!.. li. do ferro Cenlral do lira-
fií, Respeitosas sturiaçi.c*, — A dlreelnrln
dj Alioclliçilo I). Conunercial Suburbana,
,(ni cdiii u maior respoltn r acatamento,
jpr^entar u V* •**• <•'•" n'"nc doi famílias
níoraaVni nos subúrbios, conlrn uma pra-
lim antiga, nlWs cm tempo. jA suspensa,
mIii inclinai raiõei prcientemento nqul rt-
iitllrins. , ,

Kntrc os machinista», ao servir;.) rioir.s
ÍBiporlanle departamento, lia algum «;uc.
títn salicr qual n raiAo, sentem prazer cm
npilir li'flc O prnhingadnuiPtiíe. i|iiauii'i i
«liiiiin cpie nes.c pcrcuno, habitam milha»
rei ds familias. ondo, ramo ò tle preveri
«Isteni innumeras enfermo), o alguns em
(iluil" gravíssimo rie saude, entre os quaes
mn grande numero ile sei ps rio tenra primle,
(•ji muilo soffrcm com o excesso rins cl-
lidos apitos, provocando vm muitos casos,
o jíccleranienlo da moléstia, com o mão
cjtar eni t|tie ficam nessas ocensiões.

Sna «pie Isto posia parecer tuna aceusa»
(jo, o que uâo cslA no nosso intento, po-
dci-sr-i.i remediar tudo com um aviso rio
(Ilustre engenheiro chefe ria locomoção,
ilclcrniinantlo apenas o uso rie nm pequeno
«vi-O pròvio, a entrada da. estações, tan-
10mnis ríuc, prcsénlomcnlc, n leito iln citrn-
in ia acli.i resguardado pelas inodtdns ado-
ntidis pelo governo.

Certa dc qui; nilo appellnrA cm vão, para
V. ._.*»•• espera cntifinntc em (pie com a
maior presteza serão tomarias as devidas
provldcnciiis, tem a lionrn ile silbr.crcvcr-se
iom muilo respeito e a mais elevado consi-
dcrsçâo. Km nome ria Directoria. Casemi-
ro Lopes da Silva, |« secretario."

¦ *** ¦

A \OlTI. - Quai-ln-frlra, 17 tio .Setembro ilc 1021^^^^^^^^^^^^^^*^*****™,**,"~«**»,,»»»»*«-,»»»»*»ss»^Ds tóxicos elegantes Q 3~

Ul»
Hlarca "Turcnineri", «le grande

luxo. forrado c estofndo dc seda
¦lirijo". automóvel dc valor, peça

única 110 Rio, acra vendida cm lei»
lio. amanhã, pelo leiloeiro JÚLIO, á
rua M;ir<p_ez dc Abrantn* n. 67, au»
lorisado por distineta familia estran»
Infira qne sc retira denta capital,¦ ni ._

ESTEVE REUNIDA A LIGA DE
PROFESSORES

Foram resolvidos importantes as-
sumptos sobre interesses do

proíessorado
Realisòu-sc, como tio costume, a sessão

semanal da Liga Jc Professores, a quc es-
tiveram presentes vários directores c as-
Eoclãdos, tfinto a prcsidll-a a professora
Fl.ripes Lucas.

Sobre a acta falou o professor Nelson
Cosia, .símio após a mesma approvatla.
Coiiimiinlcou ò Io secretario haver sitio en-
Iroguc ao Sr. prefeito o plano geral tle re-
forma rio ensino municipal, approvado pelaI.lgá, Foi proposta a interferência da Liga
sobre a perda das quintas, domingos e fc-
nados, quando o funecionario falte ape-
nas no dia anterior on imiuediato áquelles,
sondo escolhido o professor Luiz Palmeira
rara estudar o assumpto. Também ficou
resolvido quc se tratasse da percepção de
vencimentos desde a posse na Prefeitura,
na primeira nomeação e nas promoções, ria
iMa destas.

A troca do dia de pagamento foi também
dlsciilirioj ficando resolvido sc enviasse um
officio ao director geral de IiistrücsSo, so-
licitando a precisa autorisação.

ira!oti depois a professora 1'loripcs Lu-
cas soiire o abatimento de passagens para
professores na li. I"' C. do lirasil, traba-
liio de tjue .se tem encarregado rw Senado
Federal.

0 professor Álvaro flomes relatou quan-to tem feito a commissao ria Liga no Con-
sellip Municipal sohre a utilidade publica¦Ia associação e o Dia rio Professor.

Ficou transferida para a 1* quinzena de
novembro a realisação do Congresso du íir-¦.truci-ão Primaria e a entrega das theses,
1'Jc deverá ser feita ali 31 de outubro,
lendo sido feitas alterações na coinínissão
executiva e no regulamento.

Km seguida foi proposto qne a Liga de
Ivofessorcs trabalhasse uo Conselho .Mu-
nicipal para unificação dos dois quadrosie adjuntos, sendo tiepois de longa dis-
cussão approvada á .proposta, contra o
volo do professor Nelson Costa.

Leu depois o secretario as modificações
propostas pcla Liga ao regulamento para
promoções, sendo após encerrada a sessão,
»s 8 horas da noite.

«¦WVAA<VVW.<MIAn«,vVWVy'.
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Paris alarmada com a in-
vasão dos "cocktails

deetlier"
Cogita-se de rever as leis penaes

para impedir a venda do ether
em grande escala

(COMMÜNICADO POITMINOTT SAU.VDEI.Si
PAUIS, «lembro (ü. P.) - "Co^-lnlls

«o etlier , ou icja umn mistura ilc umn co»uu•:• rte rha rie olhei num copo do clinmnn-
mu*, çilrt se lornmiil.i uma droga |.\n popillaiim vliln nocturna ilc Pnrl. quo ns médicosiranccítes prctondoni pedir u icvlsfto rins leisno sentido do tor prolillilda u venda tl» etherem quantidades cxccsilvai. c.uno se fa*¦'..ora. Afflriiinm eisci oteulnplot ipie o alui-sn tlçisc loxlco rilalitillco estn s; espalhandoiMplilniiuut» nãn sii na frança, comi) ainda
mi It.illa o nos Kitarioi t.'iilrios. O notável
professor .lules Amar _ mn rins chefci cin
iiiovlincnio eoniluciiiiic .\ rilfflcultar a acqul»slçíci tio cthn para fim nio medicina».

\ pstreltii fiicalisnção alliutla dai fnbrl»cas cltimleni nllemlis nii Rhonanla c a sup-
prctsao dos voutraliandos dc dragai toit.i
pela Krançn e peln liolglra liateram pratica»monte ".i nffcnilva rie cocaína". Ai autori-
rinili'. alletnãs e os proprietários dessas fa-
líricas oiixillaram cordialmente ou pui/es vi»
ilnlioi na reprimenda rio trafico rtessus dro-•ini estupefacientes, tornando agora multe.
ilitfi;il obter-se cocai nn nesta eupltnl. Dulii,
lerem as polircs vlctimas procurado novos
estimulantes pnra saciar o s;*u horrendo vi-
iio. o ètlior i' nfioru mais procurado riu tpic"a nevo ilc Moiilmartre". Nns snlões de rinn-
.«as, depois de meia noite, onde ns mulheres
de todos iis classes da sociedade procuram
diversão, pequenos fiascos tio tlher são offc-
rpcidos, por atrevidos vendedores, camo to-
tiien-i para os músculos cansados c nervos
esgotados. Mesmo cnm grandes lucros, n tiro-
ga é barata. (• terrível "cock-tall" pódc r.cv
lotnadò ua própria mesa rio salão, entre um
tango e um "fos-lrol",

N'.i próxima «os_ãn iln parlamento, os rnc- jdlcos vfit» pcriir n revisão de algumas leis.'
mandando prohlhlr a vcmln rio etlier, exceptoj
em pequenas quaulidades o mediante roreita
inidica. Os advogados dessa prohiblção nf- jfirmam que nctunlmeute, nesta capital, ad-
quiiir elliei* 0 cousa lão fácil como comprar.!
por exemplo, uma f'1'iil'tota. tle gazolina.

SPO RTS
SS3

Ds e Senhoritas
Sois econômicas ?

APItOVISITAI*. tiS KitRÇOS DA
Colo»*al liquidação

DA

M «

Renault
Bello carro, perfeito, double phaeton, com

jnise-en-nmrchc, installação electrica, eom 7
«Bares, será vendido em leilão, amanhã peloleiloeiro JÚLIO, à rua Marquez de Abrantes
j1' 67, .'iiitorisado por distineta familia cs»
trangeira qnc se retira para a Europa.

Atoalhado, larg. 1,60, nict. 3*900 ;
Cretone cama casal, met.. 68TOO j
FHó cortinado, larg. 4,20,
metro 119800;

SedasSedas
Crepe setim Francez, met. 38$000'
Crepe China, lindas cores

met. 158800 1819001
Crepe sietim marionet, cô» !

res, met 361000 ;
Palha seda, muito grossa,
metro 129300

E TUDO MAIS ASSIM

Barão lm
46 Rua Carioca 46

Conquista tem novo juiz mn-
nicipal

Acaba rie ser nomeado .juiz municipal de
Conquista, em Minas, o ex-promotor de jus-
lica de Carmo rio Frutnl, Dr. Ataliba Leite
Lopes.

i 11» 

MODELOS
Verdadeira oceasião por duas se»

manas: Vestidos c Chapéos a preços
excepcionaea de grande reclame.
"Elegâncias". Kua S. José 120, sob.

*****
O POETA SALVATORE DI CIA-

COMO VAE SEU SENADOR
ROMA, 17 (U. P.) — O poeta venaeular

napolitano Salvatore di Giacomo será in-
eluido nu lista dos novos senadores qu« as»
signará o rei Victor Manoel por oceasião da
festa nacional du XX do Setembro.

**** «t ,. -Vae reunir-se a Sociedade de In-
ternos dos Hospitaes

Keunc-se amanhã, ás R horas da noi-
,e, no Hospiciti Nacional de Alienados,
» .Sociedade de Internos dos Hospitaes rio
[]!'* de .líinciro, sob a presidência tio Dr.
"'"ares Moreira.

j-A ordem do dia & a seguinte: Pacliyplen-riz, P'ir Gentil Heis; Transfusão tle sangue,
jor Hnroldo Iteis; Heiniplegia, por Ab.elar-
oi VasctincelloR, e 'Emphyscina perizénál,Por .José IC-tcIlita Lins.

DUAS POR DIA
lima ao almoço outra ao jantar, é a dose

indicada nas enfermidades do estômago, fl»
gado e intestinos; prisão de ventre é a causa
tlò innumeras doenças, livre-se tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS, Pilulas de Papalna e
Podophylinu. Vidro 25500. Hua do Rosário I7J

Prorogados os trabalhos legis-
lativos catharinenses

FLORÍAN01-ÒLIS, 17 (A. A.) — O Con-
grosso Hstailual deste Estado prórogou seus
trabalhos até 22 de outubro vindouro.

JUSTO DE MORAES Advogados : Rua
— li rio Rosário, ltií.

HERBERT MOSES Tel. Norte 6427.

A Herança trágica
, , SOBERBO ItOMANCE

J.M livrarias e na Etnp. Romances Populares
Rua do Carmo. 35 — 1"

i *n***

Foi transferida a Quinta Expo-
sição Nacional de Pecuária

e Derivados
A Quinta Exposição Nacional de recuaria

. Derivados, organisada pcla Sociedade Na-tlonal de Agricultura, c tjue deveria reali-'¦r-se 
em maio do anno próximo vindouro,

"»capital da Hepublica, foi, dc accordo com" -overno federal, transferida "sino die".

BOTAFOGO
RUA PINHEIRO GUIMARÃES, 89

Vendf-sc este bom predio para
pequenu fumiliu, com bom terreno,
será vendido em leilão, amanhã,
quinta-feira, ás 4 horas, pelo lei*
lociro JÚLIO.

Na época dos descobri-
mentos...

MÉXICO, 17 (A. A.) — Os circules seien»
tificos e intoUcctuacs da nepubliea cslão
muito interessados nos descobrimentos dc
vCstigios da civilisação mongolica que aca-
bam de ser feitos por oceasião de escava-
ções feitas no povoado de Cuautla, no Esta-
dc rie More.los.

Os vestiiíios encontrarios estão sendo
cuidadosamente estudados com o máximo
rigor seientifico, afim de determinar a o«e.
época remontam.

Corrida»
D.VBÍ.S..S - A valente nacional Oui».

>l* ler» domingo próximo a dlrocefio dn Jn>
• liey Daniel l.opei. 1'nbre Ou«adnl.,,

A expotlçAu Ifllliu rim productúi na-
rlonaes dn doli anuo., icrA realliaria ama-
nha, an melo dia, sob a presidência iln Sr.
prefeito do lllitrlclo Federal, no Prado Plu-
mlneuie.

.__. Seuiilti hoje para a llahla, «eompa»
nhario do Jiickey Lytllo de Suuiíi, o nacio-
nal Itio Pardo.

~- lleverv e Mlml AH galoparam forte,
hoje, na plata do Itamaraty,

ParaKiisyii trabalhou forte n ditlanela
de I.HDii metros, piirlnnrin.se bem.

Fragoso, galopou larno uma volta fo»
chada.

— Iti-jjatcira lanibcm galopou lirgo n
niClUlH .rsianci...

fiijtaute tnili.-ilbou forte no Darliy»
i.lnli A illrtancla il.i milhn. Na rect» final
correu muilo,

I.anim lialupoii niotlcrariamcnto duas
vollii.

Hrtilnf- irnlialliou forto a distancia dc
I.JtIO nu*tros.

••• ISandelr..iile galopou cm boas cotiril-
çú-** a distancia <}¦¦ I.Spfl inetroi.

-vltarbaru ellrillianic tr.ihaliiaram dega»
lops largo, A distancio rie millm.

¦ Atyru fe» cxcrcleln rij sautle,
Hainalero, üelypie e Meyer trabalha-

ram moderadamente;;
- Vale Otfllrn feí exerclcli ile saude.

liadcriia Iraballiou larj!", á distancia
rie l.nOl) metros.

Oiympn u Nymplia galoparam mode*
railnmoutc duas voltas.

-- Mo.ipiette Iraballiou largo A ilistan-
cia dc 'J.iiim metros.

Maknlid galopou forlc tendo partidoriu seita rio_ l.l00 metros, onric sc exerci-
tou cm saldas.

Consta ipie o potro Corln'!.. n.lo for-
ni.irA entre ns concorrentes ao Grande Pre-
mio Naeiouul, tia rcunlÃo ds sahhudo pre-sinio.

« O babil .jocltey Carmelo Pcrnnndc-i se-
rA_n piloto rie Dctraipii' na próxima reu-
uiõo.

O cx-Diirion tem trabalhado cm opii-
II..I:. ClH1(iiÇ(.CS.

Pootboll
I.'M ESCÂNDALO QUK VAE KSTOUItA»

MA LIGA METROPOLITANA — Os puretlrosihi velha enliriurie tia ru.. rio Hospício es'-
tão num formigueiro, picatlns por um es-
canilalosinbo quc — áo ipie se ufflrmu
estourará muilo chi breve, li' O essn níin
srt de uma aggrc.ssnn, como o de um des-
vio rie certa quantia, que veiu aiigmcntiir
a animosidade jA existente contra rictermi-
nado representante que, de lia multo, se re-
tira c volve aos sports com desusaria sem-
cerimonia. Este caso cstíi guarriario em
aiisnluto segredo, mas, como «s paredestim ouvidos, talvez possamos adiantar quo,na Lij:a, r,e oigila, atí*. ria eliminarão tio
referido representante. Aguardemos o cs-
tourar da homha.

coi.locac.ui nns ci.tnis -- o>m os
jogos tifflelnes. dômingu effectuados, fi-
tou sendo a seguinte a collocação dos elubs
ilisputantcsi

Ame» — |« logar, com um i«nito perdido,o Fluminense; 2" logai-, com seis jiontos
prrdirios, b Flamengo; .1* logar, com onze
pontos perdidos cada um, o Bangú c o Bo-
tafogo; Io logar. com doze pontos perdido::caria um, lAmcrien e o S. Christovço; 5
logar. eom quinze ponto., perdidos, o Hei-
lenico; 6" logar, com vinte pontos perdidos,o Brasil.

Liga Metropolitana — sírio A — !« logar
sem ponto algum perditlo, o Vasco di
Cama; 2" logar, com seis pnntos perdidos, o
Andarahy; 8° logar, com dez pontos perrii-dos, o Villa Isabel; 4-1 logar, com onze
pontos perdidos, o Rlver; 5" logar, com
treze pontos perdidos, o Maeltonzie; O1 lo-
gar, eom dezeseis pontos perdidos, o Man-
gncira; 8» logar, com dezenove pontos perdi-
dos, o Palmeiras; série B — Io lugar, com
quatro pontos perdidos, o Bonisücecsso; 2*
logar, com cinco pontos perdidos, o S. Pau-
lo c Rio; 3* logar, tendo nove pnntoi per-
tlids, o Fidalgo; 4° logar, com dez pontos
perdidos, o Metropolitano; .." logar, com
doze pontos perdidos, o Confiança; G" lognr,
cnm quatorze pontos perdidos cada uni, o
Americano e o Esperança; 7" logar, com
vinte e dous pontos perdidos, o Progresso;
série C — !« logar, eom um ponto perdido,

Engenho de Dentro; 2* logar, eom tres
pontos perdidos, o Everest; 8« logar, com
cinco pontos perdidos, o Modesto; •!" logar,
com tlex pontos perdidos, o Olario; 5' logar.
eom doze pontos perdidos, o Campo Grande;
fi* logar, cnm quinze pontos perdidos, o ln-
dependência; 7° logar, com dezoito pontos
perdidos, o Ramos.

OS GOALS — Balanceados os goals pró
e contra, obtidos pelos clulis rias séries
principaes ria Ame» c da Liga Mctropoli-
tona alé os jogos dc hontem. é este o re-
sultado: Fluminense 37 pró e 13 contra,
saldo 24; Flamengo 33 x 18. solrio 15; São
Christovão 22 x 21, saldo 1; Hcllenicii
18 x 22, déficit 4; America líl x 27, tlefi-
cit 8; Botafogo 18 x 14, saldo 4; liangit'
26 x 27, déficit I; Brasil 20 x Iil, déficit
31; Vasco ria Gama 32 x 7, sulrio 25; An-
damhv 29 x 15, salilo 14: Mangueira
10 x 22, déficit 12; Carioca 17 x 20. défi-
cit 3; River 19 x 20. déficit 1; Villa Isa-
bcl 23 x 13, saldo 10; Mackenzie 18 j. 20,
déficit 2; Palmeiras 10 x 41, déficit 31.

OS SCORES — São estes os score» que
tim vingado nos jogos dos campeonatos
e torneios deste anuo dos teums princi-
paes! 2x1, vinte e sete vezes; 3 r. 1 c

x 0, dezoito vezes; 3 x 0, dezesete vezes;
x 2 o 8 r. 2, onze vezes: 1 x 1 e S x 0,

nove vezes; 4 x 2, seis vezes; 4 x l e
5x1, cinco vezes; 5 x 0, quatro vezes';

x 3 o 0 x 0, tres vezes; S x 2, II x 2,
x 0, 5 x 3, 7 x 0 fi 8 x tt. duas vezes;

fi X 5, 7 x 1, 7 x 2, li x 0, 7 x 5, 4 x 3,
x 4 e G x 1, umn vez.
OS .IOGOS DO DIA 20 — As tabellas da

Amea marcam apenas tlois encontros para
o próximo tlia 20, sabbado, feriado tini-
nicipal: Fluminense x Flamengo, no sta-
tium, e Botafogo x Rangu', ao campo ria
rua General Severiano.

No domingo 21 do corrente não haver.,
jogos, nem da Amea e nem da Liga Mc-
Irnpolitana. Aquella e esla têm reservada
a data para competições de athletisnío.

OS CONCURSOS DE PALPITES - Com os
jogoi effectuados domingo, ficou sendo a
que se segue a collocação dos concorrentes
aos torneios de palpites da Associação de
Cliròrilstas Desportivos;

Taça America — Heniahi Aguiar 251 pon-
tos e 18 scores, Honorio Netto Machado
207-17. Manoel Gonçalves 227-20, Hélio
Netto Machado 220-17, Osmar Graça 21S-1IÍ,
.Túlio Silva 214-15, lAdaucfo rio Assis 207-18,
Gumcrcindo de Castro 204-17; Octavio Silva
200-!), Briani .lunior 199-15, Ernesto Flores
199-12, Celio tle Barros 198-13. Hiiani Net-
lo 197-15, Léo Osório 187-12, Leite rie Cas-
tio 185-9, .Eduardo Maia 182-11, Carvalho
Corria 182.11; Moraes Cardoso 181-12, fio-
meu Feitsl 187-11, Aracy Tcnorio 170-H.
Luiz Vianna 105-10, Baldomero Carqueja
135-7.

O record do scores (20) pertence ao Sr.
Manoel Gonçalves, O recorri rie pontos por
dia de jogo (28') pertence aos Srs. Honorio
Netto Machado e Osmar (iraça.

Prêmio A. C. I). — Honorio Netto Ma-
chado 237-17, Alberlino M. Dias 233-21'; Ra'-
mos Nogueira 221-10. Lindolpho Ribeiro
220-19, Hello Nctlo Machado 220-17, Custo-
dio Moura 220-16, Farache Nelto 218-10, Ma-
rir*'» Netto Machado 213-17, Ramos rie
Freitas 213-14, Ernani Silveira 207-13. Gu-
mercindn de Castro 204-17. .1. Rodrigues da
Motta 204-11, Azambuja Barcellos 188-10.
Sylvio Vasques 188-8. Gambetta Amaral
184-10. Rollim Pinheiro 18.1-9, Azevedo Sai.»
tos 182-11, Américo de Barros 172-1(1, Ovirtln
Coelho 108-12. Ronde ria Silva 165-11, .lor-
ge Merker 143-5. O recorri de scores (21)
pertence ao Sr. Albertino M Dias. O recorri
rie pontos pnr riia de jogos (28) pertence aos
Srs. Honorio Netto Machado e Albertino
M. Dias.

Acertaram scores os Srs: rie 3 x 1 da vi-
ctoria do Flamengo — Hcrnani Aguiar, iMa-

unel Clonrjalvos, iirliiiu Nrito. (.nrvnlhu Cor-
™»i .Arcy Tonnrio. I.ui/ Vlunnii, AHicitln»M. Hliis, Ramos Nogueira, Lltiilulplin Ul-UClro. (.tiilodli) Mtmr.i. |'ar.u*he .Nulln, Ma-rlno Nollo Machado, Rantoi do Prollai. Uo-rirl-tiies da ,M.,it.i, Aiainhuju llarculloi, Syl-"lo lasques. Aiívudn Sanlos, Ovlriio tine-im o Jorge Mérkeri do :i x o iii vielorla dnAincrlea.nn -. ito.llm 1'lnliclroi rio il • 1 dn\ ictiirl.-i rio Morioito -.. Omnr Oracn, Ailnu-
VÍ! fl'?_"Mw *loi*iiei Cardoso, Arcy TeiwrloiA beilliio M, |)|nki Ant:i*lco do llnrr.ij; cihiriin Gooihni do 2 i 0 dn vielorla do Evo-ivst — llrianl Nelto. Ivriiiarriii Mala, Ha-mosi do lifiiíu, A/aiiihnj,i Dnreollni, ,\»eve-ii bnnlui o 'Américo riu llnrnui Nos iwirciii"H iteiu.iis jggoi iiunlium rins .oncorrcitlcisccrtju,

OS r.LÜIlS PAVORITOS - Os concorreu,ics «ns tornoini da iialiriles <i,i Aiioelaçilnnc (..irpiMitas Deiporllvofi (leram as icgiiln-ii*s indçiiv" i parn os Josm d« rionilngn pai-
•i-i i. l1'",""1!-'^ 

'Ui e Anisrleii 4; lloUrògii•}-., iicllciii cn 5í empatei 3; S. Clivlstovâo
g" '' "''•"•II -': Vaico iln Gaiuií !l.*i, .ndniiili.v- o empaiei 3; Rlver 2.'l. Carioca rj .• om-PntCI ..; Sn.i P.ml.i e Itio 25. iMinsii.vrssoI»» •• einpiitei 5; Americano 31, 1'rogresso 't
c empales t; Fidalgo 88 ..* Itspcr.inVn Jihviireil i'i; Modoilo 29, Induiieiiduiicl.i 8empateii .'l ii intal do «oali miirciidoi «rncada cub foi cslei Planinjo fji vmorlênli, Ilotnfogq 91, llellenlcn ui. s. Clirlilo»vim !,¦!. lirasil 35, Vasco ,|., íl,,,,,, 98, Alldh»
ii -,.Í,,',.1'!v'r ''•'• Ciriocn 5.1. S. r-iiuln oin*' 82, Honisuccessti II, Americano 92 Pro-'.:-"''.,s.'J'¦*•„r-riUnlKo lia, Esperança 50, i:,.-rcil U« Ramos 27, Modostu L':í r [n.lepcii-ueiicln 50,
<;ll'l") DE ESCOTEIROS l'!'l!!*ll| \ ll*.

. II :. ESCOTEIROS 1)0 |-|.AME.\Ü0 --i.i n sil vi., o mmicroi.i ..¦¦.isimcla. icili-«ou-he, riomlngo, uo grau,,,* ,*„ |ísí0l(l ,,,•li Novembro. 4, || !,.,.,,,,, M|)1!|, , ,„.„,,,c» r« »s primeiro.. ,* segundos teaius dc .*.s-'•'''Irosilo filuli II. Flamengo cos .:., Grupa
... ..'':'"' ,'"" l'.Çrcir.*i .lunior, coiniiisto ilc.iliininos diqiieM.i líücoln. rcpiniiiou com'>s scores .lc 1 .. j « 3x2. rcspi.llvãmentenos primeiro* .• «riíiimlns t;.,ms. ,.Uiti-iidi)ii pugna cHii nmlstti.a corriialiriadc¦ O ..)! Ií RESOLVEI! f) CONSELHO TPf.ll-MU) i)\ 2» divisão oA Brasileiraii (.íinsclhn tcehnico tln 2« divisão, cm suareiiniiiu dr io do corrciilc, tomou »s"CSOllIÇll("',: ;i Iles

••ini
.. 1'uvnr .i acln d.i si'< dc 2i dc ugiMlo iilllmn; |,) ,.••guinte. 

juizes c rcprcsentnntc'':_t 14 ilc
.*;i:;ii*
puraiitn 14 do cprrcnle; Clnlra x Inglc/. i:ii.:"sun Arr.emio c rsiircsmilanlc rio Ccnfcnarioiitamiiraty x Centenário, juizes rio Airicrí»eaim e rcprci-culuiilo tio Ouvidor; Oppo.slção•; AniliiiMhy. juizes dn l.rnsil << represen-lant- rio Flor do Prado: e) acecitiir a rc-iiuiuíh rio Sr. Affonso de Caslro Lima. docargo tle secretario dn Conselho; d) ele-

ger para o cargo ilc secretario iio Conselhoo. Sr. Slefuiio Zagiirl; c approvar o relato-rio do representante junto ati io*" ilamn.ra.ly x Inglez; f> rejeitar ti proposta riorcprcsçntiintu tio Lusilatio pcriliirin ;, tr.mi-
ferencia rio jogo Lusitano * l.orcná; giapprovar ns fgiiinlej joge».: I.iisilnno x
Polo, segundos qnutlroy. marcando dons pun-los ao Lusitano p,n* haver vencido de I s3;
Rio Comprido x Aiiriarahy, prihieires qn..-riros, ma rea min rioiis pontos a,> iii.i Cõni-
pritlo por haver vehcirió llc 2x1; Flor tio
l'radu x MaVilis. segundos quadros, por ha-
ver vencido rie 4.i0; Americano x Lorctiii.
;ii'iinciros. itcgunrio.s c terceiros qiiarirtis,in ireandii dous pontos an Americano por
haver vencido de 3x2, dous ponto-, uo Lo-
reno nos Segundos e terceiros quadros, porhaver vencido de 3x0 e 2x1; Centenário
s Cintra, primeiros c segundos quadros,marcando dous pontos ao Centenário; por
haver vencido rie W.O. c 1x0. respectiva-
mente; Inglez x Itamaraty, primeiros c fie-
gundos quatlros, marcando dous pontos ao
Itamaraty, nos segundos quadros, por havei'
vencido de 4 x 1. 'inarcar dous pontos ao
Inglez, nos segundos quadros, pnr haver
vencido rie W.O.j Ouvidor x Hio Com-
pritlo, primeiros, segundos c terceiros qua-
tiros, mareando dous ponlos ao Ouvidor nos
primeiros quadros, por haver vencido tle
2x1, marrar dous pontos ao llio Com-
prido nos segundos e terceiros quadros, por
haver vencido de 3x0 c 2 vO. respectiva-
mente; h) multar cm 153001), de accordo.
com o art. 28 do Código, os elubu Cintra c
Itamaraty. por terem feito entrega de pon-
tos em campo; i) mandar á commissao dc
justiça a snmmula dn jogo primeiros qua-
tiros Flor rio Prado x Mavilis para apurar
as decorrências havidas no campo rio pri-
meiro.

AS COMPETIÇÕES DE FOOTHALt. E
ATHLETISMO ENTRE A RRASII.E1RA E A
FLUMINENSE — NA PRIMEIRA VENCEU
POU 4 x 1 A LIGA BI.ASILKIHA, E NA
SEGUNDA FOI VICTORIOSA A FLUMI-
NENSE POR 87 x 29. — No campo dii
Canto rio Hio. realisou-se, domingo, com
grande brilhantismo, ns duas competições
entre as equipes representativas de fnot-
bali e nthíetismo riu Liga Brasileira e
Sportiva Fluminense, Kiii uma festa alta-
mente interessante e soli o ponto rie vista
esportivo digna ria attenção dos riesportis-
tas da nossa terra. Nãn se arrepende-
ram os assistentes qne iii compareceram,
visto como observaram tle parte riu Li-
ga Fluminense o aproveitamento rie volo-
rosos elementos seus, athletas comprova-
dos, que se achavam dispersos, taes como
Gastão Ramos. Gustavo Shimii.lt, Rubens
Lopes, Paulo Ncgreiros, .loão Martins. Ar-
nalrio Siqueira, Percy Fclows, .losé Maria
e outros, e ria parte ria Liga Brasileira, o
esforço rie um nucleo rie estreantes que
uão mediram sacrifícios para concorrerem
ás competições, na esperança rie se aper-
feiçoiirem mais. A victoria brilhantíssima
dá Ligii Fluminense 6 nma prova rie quc
bem avisado andaram aquelle, que se tor-
narám os pioneiros rio atliletismo do Esta-
rio do Hio.' Não menos interessante e Ini-
Ihantc foi a Vielorla ria Liga Brasileira,
vencendo ti scratch de Nictheróy que tão
resistentemente ss havia opposto semanas
antes aos .intrépidos jogadores de Campos,
sendo abatido somente pelo insignificante
score rie 2x1. Foi bellisslmamciitc rilspu-
latia a competição athleticâ entre as duas
entidades. A superioridade da Liga Pliiihi»
nense manifestou-se nas provas de lança-
mentos, saltos e corridas rie velocidade,
emquanto a Brasileira fez-se valorizar nas
provas de resistência. Da parte da Fltimi-
nense apreciamos em corridas rie vclocitia-
de o athlcta Congo quc, com escola, ser.,
rie faclo um spriuler; no lançamento rie
peso Gastão Ramos mostrou-se conhecedor
rio assumpto; Paulo Ncgreiros, Arnaldo Si-
queira Lima e Rubens Lopes, cm saltos e
lançamentos, são conuorrentes sérios. Da
parte ria Brasileira, Oswalrio Machado e
Daniel Augusto, Everardo Moita, Ricardo
.losiVrios Santos, Antônio Ferreira e Sylvio
rie Albuquerque Leão, são elementos dc
quem muito se deve esperar, emquanto
que Joaquim Cruz, Marcos Moreno e Ar-
mando Gomes Vianna são capazes rie figii-
rar tiimbcm cm eoitípcliçües rie grande res-
potisabilidadc. Foram estes os resultados!
100 melros — Tempo, 12 — venceu em 1",
João Martins, (L. I*".); 2" Percy Fellow,
fl;. I*'.); .')", Ricardo José dos Santos,
(L. H,.. Lançamento do peso — Venceu
em 1" - 9,20. Gastão Ramos. (L. F.); 2"
Gustavo Sliiiriitri (L. F.)j e 3", Celio lira-
ga, (L. IM.

400 metros -- tempo — 58 — Venceu
em !•, Jácoliinq Desterro. (L. Fi); 2". João
Lyra (L. F.) c 3", Antônio Ferreira
(L. IJJ). Saltos cm vara, 2,70 — Venceu
cm 1", Rubcn Lopes, (L. F.); em 2". Pau-
Io Ncgreiros. (L. 1'.); c em 3", Everardo
Motta, (L. Ri). 200 metros — tempo
24, 3|5 — Venceu em 1°, João Martins,
(L. F.), 2". Percy Fellow (L. F.); e em
3", Ricardo José rios Santos. (L. R.). Lan>
çamento do disco — 31,35 — Venceu em
1" •'— Gustavo Shmidt. (L. F.); 2", Celio
Brágá', (L. F.); e cm 3", Paulo Ncgreiros.
1.500 metros -• Tempo -- 4,44, 2|5 -
Venceu ein 1", Joaquim Ferreira (L. B.);
2«, Ricardo Frach.o. (Li F.) c em 3°, Mar-
cos Moreno (L. I!.). Salto cm altura —
Venceu Arnaldo Siqueira Lima — 1,75.
(L. F.); 2". Gustavo Sbimldt (V. F.l: c
em 3V, Percy Fellow (L. F.). Lançamento
(lo dardo — 37,83 — Vcuceu cra 1", Paulo

MNHEPO mSÊ
MISSAít

ItoMiin-to ainmiliAi
> D. CiicIiiim l.iigiicn llnnoio Ci-iiz. *s 91
I). Marlaima Rpnrei dn Silva, à»'.' ÜJi Wan.i
Anua íinliol llrixuuln llolliüiu, A, |n l 'i; c_«
|iitiiu Moacyr Augusto Snnrvs, a* l'i Jo»»
I*.-»t_..«.-_ . d., sn».. .*¦¦ 10; I), IJrncilliiii
\'iiinna Nnvaei, Ai 10. nn t groja riu í». Frmi»
oiieí) iL Pmilai Joií Domingos TelMiM
Valle. As o, mi (.nuilflnrla; itommondailúr
Donilhãui Joaquim lloronriles, As o. na egro«
ja io* Santa l.uílni comiiioiidaUor Joflo aIscj
AffoilIU, us 8, ua cnpvlln do Asylo Alu i
Afftiiuo, As '.'¦ nn cgreJn tln Carmoi Dohii
Aiiii.i Rita, As 3, un iiiatrl» dc Snuto Clirlilo
rio» Milagres; 1'rnncIlCO Marques rios hilllt'*!.
As io, nn mntrlx du Snoramontoi D. Iiualna
Curvatho rio Sotiiu Ollvolrn, As o I"., u.i
cgrcj.i ilc N. S. iln ConcolçÃo e Boa Morte;
11. i hfníiiii.i Ciiiiiillui, A< 9. un in.itil.'- ri*

As O, ni
cgreJn riu S. JoAo llaplliln rio Àlílvlo, A rn*
licll.i s. Jo/loi D. Virintiriii Monteiro IMulx*!»
iu ria Cosia, As ',), na miitrl/ do S. .loaquim,
BNTKRRQ8

'rancisco Xovlcf
fallècliia a tr.i-

lo-SO o enterra-

Kogrelrnt, fl., P,)\ em 3*. Antônio Snnla
Ilosa (I.. I .!; •• cm 3', Rnyiiiiiiirio t.oitn,
(I.. I'.). «mi m.iir..'. ¦-• Tenipn — 22, 318
—Vooerii cm I", Mnrcoi Moreno, {!., II, )i
cm 2*. i .rins iln Alm.irin (I.. P.'; e cm
II", Joaquim Cru/. il<, ll.). 5.000 melros
— tempo — IH. 17, 2!5 — Venceu cm I",
Jõaqillm Ci iu il.. II,); cm 2', Aiiiiniiri.i
Gomes Viiuina, il.. II,); «• em .'!*, Carlos
Velho, (I.. I),), Salto em dlilancla —
5.73 — Venceu em I», Quitava Sbimldt,
(I.. I'.)! om 'i; Peicy Fellow (l„ 8.) o
vm 3\ Rvorardo Motin il.. I!.). 40o me-
Iroí Rclny raeo — Venceu a turma da
l.lga Fluminense — lempo 40, 213, quc cs»
Iiiij assim constituiria •- Jniio Martins, :.  ...,.„...,., .. . .
Peny Fellow, JoiO Soarei tt Arnaldo Mur» | Cavou; JíohÃ Cnrncirn dn Silva
Uns. Terminou pois, com o resultado »•••
liulnto n comjictiçiin rie nthlclismn; Llit.i
Flumíniii.se, hi poiilii*, l.lga llrnsllelrn, '-"¦•

pnntos.
Alinhada*, as esquadrüs soli .11 ortlens rio

Sr. Eduardo Pinto da Fonseca, que uctnon i.,.nil„ ,. ...i, ..¦,, .,„;
a partiria corrcotnmentc. depois do hnvar poiiiiii sopi uni oi hoj
o cnnllffó ria l.lga llraillolra oCfortndd imui „•)•¦ cemitério rie s. I rancisco ;N«viff
rica cnrhcllle rie flores nn lou cillega ÜA .Hoborlliin, I lim iln cniniiicnriiirioj* Ol.vm»
Fluminense, fui iniciaria a partida, quo r.e j }»l« «», bllvu, J.ulçiru do Faria n. 177.1'Ami*
earaeteriioü por um equilíbrio perfclln cn-
tre as riuas turmas quc sc defrontaram.
Depois rio vários atnquci. cm qnc o Jnl.
puniu algumas faltas. vciticnn-M* aos oito
minutos dc jogo o unico goal fluminense,
conseguido brilhantemente pnr Russo, quc,
tipproveltoú»ie ttc uma scrlmagc A porta
ria etdndella rie llelfort. MoviuienlailH un-
vãmente n bola. icrlflen-su íim granile In»
IcrcsiC pelu partiria quc sc tnruiiti rilgn.i
dc apreciação, il.iria n furiliu liorquc os tlois
grupos sc emprcgnvnm cm tlcfon dc muii
emes. (;'ii!i alternativas ..iri.i. continuou I
n lut.i iiv quc Chocolate, que .•omtu.ilirin-1
vn bem a linha, hiim pnsso larg», entregou'
.i pelota a liahlnnliilio, que fcclínnilo sobre
A../.}, marcou cm estylo o primeiro goal
ria .ub-llgu do Rio, tcrihiniindn logo n sc-
•íiti:* com cargas dcslutercsinulci, t. prlíncl»']
ro lialf-t!mc com o seguinte resultado: l.i-j
g.i Fluminense, 1. Liga Brasileira, l.

Impulsionaria a csphcrn. As 5,6, com a
salda pura u segundo hulf-llinc, a linha
Ilnmin_use npossuu-sc ri» balAo u nsicdiou,
vigorosamente. » reriuclo ii*inl tln llrasl»
icira, onric llelfort. i.tt.-ntn. imititlllsava os
i.ui^tssns iirreinessos, ou .. pnrclha Luiz-
lictinilo, sustcnlnuria por AjnO, uinorlcci.i I
n choque rins adversários. Passados entes |
ala pies, voltaram us dc camisetas cordo
c íiuiarclln pnrn o gnnl ilc Jíczí, cm incur» ,
soes perigosas, cm inun das qiincs no scr i
batido nin foul dc Gurrò, Renato passa u '
Chocolate que, emendando o shoot, vô ri*a-:
lisailo o segundo goal ria Liga Brasileira. |Sc o jogo vinha sc rculisiiiiilo com grauila
interesse , passou deste ponto rm diante .»
scr melhor riisputailo, succctlciido-se boas
defesas rins Itcépcrs, ile nrremessos ri.is ü-
nhas respectivas-. A lliiha da stib-liga, vem
cpmbiiiautlo bem ali que Chocolate rece-
benrio um passe de Blaneo, marca o tercei-
ro ijoal ri.i Liga Brasileira. Nova sairia dos
Fluminenses, ãtígmcnlando a intensidade
i!;i disputa da partiria. Corncr ilc líeiniiro,
sem rcsuilado c rie Siqueira tainbcni inu-
líl; Novos avanços ri.is riuas linhas com tle-
fesa". dus Itccpers respectivos. Fi-ialnwiU*.
As 5,41, depois dc um ata
bravos fluiúilietiscs, rie
Biarico', que transforma no quarto
timo goal ria Liga Brasileira.

Ha investidas fracas, sem quc '•.-; cotitcn»
dores se empreguem com interesse, finnli- *.
sanil» com o apilo rio juiz, a partida ceio '
o seguinte reu lindo: Liga Brasileira; 4.
Liga Fluminense, I. E desta forma, lermi-
mm, hrilhan.cmcntc, a dupla competição
entre a Spnrtiva Fluminense c a Liga Bra-
süeira.

LIGA GRAPHICA DE SPORTS — A dirc-
ctoria desla Liga, cm sua reunião dc 12 rio
corrente, resolveu o seguinte:

o) Adiar para a sessão seguinte, a appro-
voção da acta da renniSo dc 5 do corrente;

b) Conceder inscripção a quatro amado-
res. rio S. C. Papelaria União c a um do
Jornal tln Commercio F. C.;

c) Officiar ao S. C. Pimenta tle Mello,
sobre o policiamento para o sen encontro
com o Jornal do Comniercio F. (!.;

ti) Conceder licença ao S. C. Papelaria
União, para que dispute uma partiria no I
din 21 do corrente, com o S. C. Nova
Iguassu';

c) Considerar vago o cargo tle 2" vice-
presidente, até então, õecupado pelo Sr.
Etluarrio tle Oliveira Borges:

f) Eliminar de accordo com o artigo 75,
dos Estatutos, o Baplista de Souza F. C.;

g) Ainnistiar todos os jogadores, juizes
c representantes, suspensos ou multados,
quc uno sejam reincidentes;

Ii) Approvar o cunho das medalhas a sc-
rem conferidas aos elubs filiados;

i) Fazer realisar, no fim do campeona-
to, uma partiria entre o "íeam" campeão c
um "scratch" formado pelos demais elubs;

j) Nomear uma coinínissão composta
dos Srs. Arriuino Burlina e Mario de Sou-
za Graça, para a acquisiçâo dos prêmios a
serem conferidos aos elubs campeões.

EM ALFENAS
O AMERICA VENCEU A ASSOCIAÇÃO

ATHLETICÂ NACIONAL, DE CAXAMBL" —
Cpmii.iiiiiratn-nos;

ALFENAS — No match rie footbalí aqui
rcalisado no dia 7 dc setembro ultimo, en

Cindiria rie Assi., II..«pitai Nacional lio
Alleiiailuf- Josc, filho iio Jonttuln Salga-
rio, nu (ionci-al Podia n. 27: Heitor, filho
do Antônio Lopes Qulnlelia, run Didlmn nu»
mero li; Damlima, iliba rie Joannn tu
(.im/, rua Espirito Santo II. 27; OlHComi»
tlrlllo, run Cliiriiniiihln rie Mellu n. 31";
Mumcdo Ferreira tln Silva, run Dr. Maciel
n. 73; Mnicclllno, tillm dc Anlonio rie Sou»
.rn Madeira, trnvessn Adcllu n. 3.

--•- Nu cemilerio dc S. Jòilo liaptlstn • «
Pura Argiiclies tio Souxa, llospit.il Nacional
rie Alicnnilos; O.ympin ()llvclr.i rie Assis»
rua I). Polixciin n. 120; Mnrin Dlullcc do
(lllvci.r.1, rua 10 il • dezembro u. II; Mo«
rio filho dc Amadeu rie Souza Alves, run
Maria Amélia n. !'«; Mairocli filho rio Uri-
nine Esteves Mnillnbo, ma jlnjilrri n, 1<:
Heitor, fi.hn ii,* Luclõ ib' Carvalho, nn Ce-
m-i-.il Polydoro n, 180; Murlllo, filho ri»
lióiiiingos Francisco Moreira, run Sorocabu
n, llll; Cecília Virgolina dà Costa, rua Mii»
ria r.Uilciiiii n. 015, :t<-.\ 1; li-r-iltn lluctía l.n«
pes. rua rio 'Espirito Santo u, líl,

Sorilti liilinniarins umnnhà:
No cemitério do S. .loílo líaptist.i -- Lula

Moreira .los Sanlos, cujo ferotro sr.ir.i. :<*
io horns. do Hospital du Beneficência Por-
lugucza, c Waltlcmiro, Ilibo tle Manoel Fci-
ivir.i. saindo n enterro, íis S l|2 horns, il.i
Chácara do Cco.

• • No cemilerio rie S.
— Armiitda (..ir.-.-;., liamos,
vessa Aguiar li, 23, realiza:
niclitõ As 10 becas.
¦ ¦ ¦ *-*t**—-*Moveis

*_*

taquo pcrtcilo
cnfçulatlo pass.

LEILÃO
Lindos Moveis

O .lulio, leiloeiro, vende
nhfi. As 5 horas tia tarde,
biihtrio qnc guãrnccc a

dencin A rua Marquez de
ilcslncanriõ-sc, forte c
fabricante Werbcr;

A rm leilão am««
tíiri;) o bello mo-
cotiforbivcl resi-
Abrantes n. 67,

l*.:irnion'oso li.ino, riu
lindo conjunto tle ninr-

fim cstyló Luiz XVI, finos tapetes persas,
Smyriia, pclliicia, etc. Estatuas dc brouzes,
colnmiins rie mármore. Fino.e rico riormito-
rio rie laqüé patlnic, cslylo Luiz XVI
com 10 graciosas peças, feitas por encom-
mentia, moderna c valiosa guarnição rie cm-
liuya, com 10 peças, para salão dé junior,.
inclaes finos. Prata cm obra, como um ri.<»
serviço rie prata pnrn chá c cifú pesando IO
l.ilos. serviço completo para fumante, cr.in
porccllnnn, muito bronze de valor, objectos
ricos de adorno e enfeite, cinfim tudo quan»
to será vendido é bom c rico. O calaiògo scril
publicado amanhã no "Jornal do Commer-
cio".

l. Cine-Universal
»«SM»

Mais um bom numero ria bem feitk •>.«»-
visla cinemntogruphiea "Cine Universal"*;
acaba de .-.or. scr enviado. A co'meçnr pclacapa, todas ao paginas da presente i-JÍ ;._•»estão cheias dc interessantes inform.-i!
çiws c curUsas gravuras sobre o assumpto.

¦* »—^oo«— .

Av. Atlântica
260

Vej»le-sc este moderno o confor»
lavei palacete, próprio para fa:nilia
«Je fhio tratamento, ein h«ilâ(^_ sé_ctü«

tre os fortes conjuntos do America, 
'desta ' 

feira, áu 5 horas, pelo íüiloeiro R'«
çidodis o dn; Associação Athleticâ Nacional, njrj A,|1M„ ,,amdc Caxambii, saiu vencedor o primeiro, pelo '¦ lxr' AC"J-MC *US°.-.
score tle .1 x 2. A formidável equipe anie-| *-*****-. .

Homenagens ao escoteiro Ai-ricar.,1 conseguiu assim colloear-sc em se-
gundo logar no sul rio Estado, tendo, ape-
nas, pela frente, o fortíssimo conjunto rio
itainbá S. C'., que ainda ha poucos dias
mediu forças com o Paulistano. Num raio rie
mais de cem kilomctroa, isto i, cm toda a
zona sudoeste do Estado, é o America,
actualniente, o campeão. Ainda ba poucosdias, vcnceiiilo o Macliadensu F. C., por
2 x 0, eliminou um rie seus mais .fortes n:l-
versarios. A assistência a este ultimo jogo
foi colossa], notanrio-se grande numera de
fániehses quc, como de costume, torciam
contra o America. E' de justiça salientar a
operosidade do "entraincur" rio tcam, Vir-
gilio ilodrigiics, c do presidente Olympio
Corsini, ambos extraordinariamente devota-
dos ao America, e a cujo trabalho e presti-
gio se deve, em grande parte, o successo ob-
tido. Era o seguinte o team vencedor: To-
ninho; Polica e .1. Bcirertili; Haslocker,
Octacilio c Costa; J, Silveira, I-oque, !)un-
rie. I.uelvdcs e Josué.

UMA HECNÚO NO RIO AUTO — Pre-
tendendo n junta governativa crear um cam-
peonato, todos os delegados rio club, bem
eónio*. jogadores, estão conviriatlos (>ara a
reunião que se realisarA, boje, As 8 horas
dn noite, na sede, A rua Evaristo ria Veiga
n. 130.

Pedestrianiamo
UM ItAII) !UO"IMiTllOI'OLIS — Promo-

vido pela (íusa Cyclistn S. Jorge, sita a
rua José doe Iteis 07, Engenho de Dentro,
cm homenagem á A NOITE, vae scr levado
a effcito um raid. ida c volta, IVio-Pctrópo.
lis. A' frente ria excursão está o sportman
Luiz A. ria Costa, conhecido andarilho. A
sairia seni dada ás 6 horas ria tarde, sendo
ponto de chegada a rrriacçáo da A NOITE;
Concorrerão ns Srs. Lui_ A. da Couta, llaul
rie Moraes, Othelo de Araújo Lima e Haphael
Cotecchin.

Box
A "KEVANCHE" N0VEÍ.LI--I1QDÍUGUE.S

ALVES — Ainda não ficou definitivamente
fixado o dia cm que t.c realisarA o matcli-"revançhc.' Novelli-iloririgucs Alves, K' quo
se encontra enfermo o Sr. Henrique Morse,"maniiger" rie Novelli, que vem guardando
o brito lia tres riias, merecentlo cuidados o
seu estado. Em conseqüência deste faclo,
Novelli suspendeu o sen treinamento

Xadrez
NO CLUIÍ Dl. MiOATAS BOTAFOGO

(Torneio interno) —' A directoria conimii-
nica aos sócios que se aciia aberta na seere-
tnria rio cjiib, devendo-se encerrar tio proxi-mo dia 25 do corrente, a inscripção para
o torneio interno dc xadrez. O referido tor-
reeio serA iniciado no dia l" de outubro viu-
douri>. Os candidatos deverão se dirigir- ü
secretaria das 8 ás 10 .toras da noite.

varo Silva
Transcorreu com muito brilhnnriismo a so-

lemnidade rcalisada domingo ultimo p -ioj
Ccntriielos Estaiiriiinles, c:n lromcnagém nn
desteniitlò escoteiro Álvaro Silva, qu; ini
pouco realisou, com exilo feliz, o "raid" p^.riesírc itio rie Jãiícirò-SiHitiago do (".hile.
_lA_fest;i effectiiou-sò A tarde.' ün sério ri»

União dos Empregados rio Conuhercio, com
avultado numero rie assistentes. Eizeram-s»
repfos.úntar e pessoalmente compimecerain
muitas pessoas de destaque social; o secíe»
tnrio do Interior c Justiça do Estudo do 1U^
o director dn Instrucção do mesmo Estado,
o chefe dc policia fluminense, o director d*
Escola Normal desla capital, o presidentatia V. E, C, o Centro Acadêmico Cindido.
Mendes, o corpo discente da Escola Normal,
a Associação Christã rie Moços, o G.vinnasio
Pio Americano, o Collegio Brasil, o* Gretni»
Literário Carlos de Lael, os escoteiros c«»
tholicos rte Miidnrcira, a Associação dos K*.
coteiros Ciitíióllcos do lirasil e muitas ou-
trns.

A sessão foi presidiria polo estudante T\*»
phnel Piiglicse, presidente do Centro dos [._>
tudantes, tomando parte ria mesa os Srfc
capitão Macedo Costa, representante rio sa»
creturio rio Interior u Justiça do li. do Uifl^
e Dr. Pedro do Coutto.

O presidente (ei, cm breve allocução, n «b-
trçga do diploma rie sócio honorário ao va-
lorpso escoteiro Álvaro Silva, conferido pei»
Centro dos Estudantes, e em seguiria :\e*%
a palavra ao orador official, o-estudantis
José Augusto Seabra, quc pronunciou um
vibrante õ longo discurso, dizendo:"Entrac, pois, joven escoteiro, para o no**
so Centro, que sereis bem recebido. Siv*
estudante como nós, e nós, embora não ¦
sejamos como sois, temos, entretanto, alg»
de escoteiros.

Eiitrne e permitü quc eu vol-o confesse i sa
se repetisse hoje aquella scena histórica ri*
Solou, na corte ilc Creso; s_ o rei orgulhosa,
nutrindo ainda a prctehçãò de s_"f«<ie toriní
as creaturas a mais feliz, por ]u"lgar..'sci H
mais rica, tornasse a inquiriu do grego So»
lon a mui opinião a respeito, outra, liem nu»
tra quc não a celebre resposta.'; seria dmlH
hoje pelo grande snbio quc, como philoso.
pho, híívia dc julgar, dentre todos os viven»
tes, o Cenlro rios Estudantes o mais feliz'*,

'Falaram apôs, em nome do Centro Ac»»
riemico Cândido ?,Ienries o estudante Saint*
dnr Carrano. o cstiidnntc Capilulino P. Jn.
nior, do Centro dos Estiirianlcs, o professof
João Camargo, director do Gynínhsib PI»
'Amcricimo, c em nome rio homenageado, «,.
finalmente, o professor Pedro do Coutto,
sendo, cia seguiria, encerraria g sessão,

:-u.BílS^ãis_^k__-__i*_£!iÍ__i_»a- . ,^*:l,.:.,r.^l^Úl*hbt^.. . . '-.



s

**»t

«w»*EM«wM«ii«waBMwww—«taraeaaww***********
\ NOITE

<M«M_NMMM
Qit.iilii-IVirii,
:*.' l-feu* « «..'.'.. .. •

OS ACÕNTEC»m mmm
A|iunula.s ns i'c>*5|)on.snlilH-
dades dns ptíssóus quc
i'iic;ili('«;:ii'!ii)i o movi-

monto sedleloso cm
diversas cidades

paulistas
i

MUSICA
»^». .*-.-».•-' v.* -i -i -,(-trfmT*M

il fvttlvtil ilii menino Murlllo '

8. PAULO, 11 (A.
i.ji,i noroeste, onrie
rito *..-'lii-* n* ultimo-,
0.'lav|.i Fe.-.elrâ Alve

,*,,) •— *"tefirCIIOU (ll
fora lii-.l.iurni Inque-
uroiilcdiiifiit'"., o Dr.
. dvlcgiidu «lu '-' rir-

Coiii|ri.-lo.
a retpoii*

cçnrnm
que vím

CUiii.'.'i!|-.f.".»'> deiila eapllal,
li lr.»!i.i!lin ilesl.i niiloi idiidc é

tendo Meado rubaliiieiile upur.uLi
•abili'l.'i'* llll» p.i-Mill-» que iiici.1)
Biuvliniiito ni* diversas cidades
tou.

São ,,•» seguinles a» implicadas no movi-
mento i

Mm Ariçatuba — Dr. Ernesto Martins
Vieira, ««"vogado; Emílio Magalhães Pinto,
prefeita niniiK-ip.il (assassinado riunnte a
revolta por questões rie terras); Dr. Jn-
cintlio do Dtrro» Filho, advogaria rin Cama-
fa Municipal; llcnito Scrguiiilc*. Pinto, 1*
Jui/ «le paz; José Marcondes Netto, Antônio
¦Marcondes, capitão Octavio Guimarães, oi-
lidai do Exercito, que commandou a» tro-
Í.iis 

de occupaçiia; Joaquim rompeu rie To-
cdo, Gonçalo dc Arruda Campos, .losé ric

UaiTO», director rio "O Ariçatuba"; Regi-*,aldo Pereira de Mello, proprietário rio lio-
tel Mineira; Heitor Gr.iiiiliin". Arsenio Fcr-
reira, Abril»» Alves, Adfio Nunes, Leonino
\ ic/ns, (1*11)0 Machado ria Costa, agento «Io
correio; Djnlmn Maia. engenheiro da Muni-
cipalidadc; Antônio Pire-, do llio, David Fs-
«alia, Antônio l.ni/. ila Silva, Biiinor riu Fa-
¦da, empresário ria listrada dc Ferro Noro-I
é*te; brigada Gabriel, do regimento de ca-l
viillarin ri.i Foiça Publica; tenente ás or-
déns do "governador" sargento Sebastião.
do !!• batalhão ria Força Publica; Jo«.é CaT-
idhn ile Oliveira. Krolirie» Sou/a, .loão Pe-
dro llaconlc o Antônio Sotcro, empregados
dn Listraria de Ferro Noroeste, que prende-
ram o.s seus superiores e tomaram a esta-
ção c telegrapho;

iiliy —

¦;;ic.', Cuja ilirçctoriii

%*** • %

e aHMHMBi . —*

ili' VttSCOIWcllOH
llclii,.-•,»• ii-» ;• .,*,!iiui |)].| m, «.,>*,(,,.ipim,

« íi Imr.is ria nolie, u ftullvnl oni lienullcloo inciilii', Miidllu .to Viiwiiiiícllos Miranda.
ii »Ili'i'liiiii->" nu (Hhli (iyiiiiiiiition pariu-

pnrn tonto gentilmente
cedou iciii tiilòes. o
prngrninmn em que ie.... rsltlbir a menino
Murlllo contlo ile oito
numeras, a Min do lim
discurso «Io Dr, Pe*
rim 1'nulo Atiiran»qiie|•ncerrará n fesla,

A primeira parte•.iniii ri,- um numero
ii- .1, liulf. u conhc-i

rii "Lu Flleuse". e
rie um ilriii.,,, cm cin** ¦
en iiclos. representaria
!"'i' n madure* t "lsa*l
l.i-i in Tliurlngln". A
parle M'«iilnte com*
põe.»e de umn poesia
recitada pela Sr. Mu-
rüln de Araújo, da
Serenata de Fran',,
pelo violino ria senho-
rila Dina Martins, de
uma cançoneta pela
lenhorlta Zuleika

Campot e de uma fantasia sobre a "Guará-
ny", pelo menino Murlllo, que apparece
também na ultima parte tocando a "Mar-
cha Turca".

Nova audição da Marcello
Tupynambâ e Edgard

Ar ante»
Vamos ter uma nova audição de modinha

brasileira estylisaria por Mnrcello Tuplnam-
há. Será ,a .'lll deste mez, no Instituto Nacio-
nal de Musica. Edgard Arnritcs interpretara
as producçOcs ric Mnrcello Tupynambâ que
a» ncompa nha r.i nn piano.

A MORTALIDADE NO RIO
No periodo 1923-1924, só na

Snnta Casa, rcgislaram-sc
1.106 óbitos !

\ f.lalUIl.ii inailiint'1.1 rio anua rnnipnv
iiilikiirlu do IM.1 n Hi-I <l<i Hospital Geral
ilu Santa f*:;i»a ile Misericórdia, iieetismi, cm
retoma, a* »,';(iii,it.i óbitos, e respccllvu"cauwi*mnrll«>"t

Moléstia* i Geraus, 'il.'; do syslenm ner*
v<.«n o urgão! ri» sentido, lll); do iipparellin
circulatório, 'Jl'.': lespirnlorLi, ,'.".; illgostl"
vo, ci; genila urinaria a •.eus anuexoi, lll.
l-l-iail.i |. i.-ip.*...i, '.'7, M.i, ii... da poliu a
riu leoltlo cellular. II. Mnlesllni da velhice,'.'. Ãffee(õei produildai por cauiai oxlorlo-
re». l.VL Moleslloi mnl .l.-iiin.l,.. pgr vau-
lai exteriores. 'Jl, Tolnl: l.lflll.

MilII Sfllãls
MUITOS

Stiirilln de Vatcnlt-
cettos

Uin Plrajuhy — Dr. Tessnlonlca do N»s-
cimento, medico e vereador n1unieip.1l: Luiz
Fluzn. indivíduo rio péssimo» precedentes, e
Dr. Sebastião Saraiva, advogado;

Km Diríguy — Dr. Ilaymunrio Mariano
Dias, merilco; Adão Astolpho, Sylvio Car-
gulonl, Dr. J;>sc Lopes Ferreira Pinto, me-
dico; Uiauor Fada c Lafayette Modesto
Guimarães;

Em I>iomissão — Dr. Anriré rie Andrade
Ribeiro dc Almeida, medico: José Silva,
llencdicto Lima, Avelino dc Carvalho e Leo-
«uno Silva, Hogerio liaptlsta, Pedro Silva,
líurypedes Silva, Antônio Crimarólti» .loão
Silva, capitão Octavio Guimarães;

rim Albuquerque Lins --- Domingos Mat-
tos Guedes (governador .la cidade, Itenerii
cto Soares Ungi-la, escrivão rie paz
Pereira dc Carvalho, Domingos S. Nc-
inòyanc, Vicente Aido, pharmaceutico c"prefeito"; Manoel C.inriirio ric Oliveira
Guimarães, "vice-prefeito"; João «ie Oli-
veira Barata, ".lurrla ric Abastecimento";
Josc Antunes Silveira, Autouio "Tavares dc

O festival de musica tcheca
O sslão grantl» do Instituto Nacional de

Musica regorgitou na noite do hontem, ric
radas sel.cctas rie nrlc e rin soderinrie atirai-
rias pcln programma ria Cultura Musical,
que encontrou o melhor .l.--,-.-i„|»ei,I,n 11.1
pianista Dvorak e na voz rie Mme. Julictte
Tclles ric Menezes, tão conhecida das nos-
sas salas rie concerto e rie arte, como rios
salões rie muudnnlsmo.

:¦ Demais, o festival era consagrado á nru-
sica tcheca, quo encontra um dos seus mais
altos representantes cm Dvorak, compositor
ric quc sc orgulha rie ser sobrinha a pianis-ta do hontem, quc vem recebendo os ap-
plausos rie torios o» ailiiiirorinres ria boa ]musica, que, .. têm apreciado na America I
rio Sul. A primeira parte riu concerto es-l
teve a cargo ria pianista, que foi muilo fes-1
tejada pela execução ria Sonata Heróica ric
Novn li, o, depois, pcln Interpretação .1 um
tempo brilhante c sentida que deu a va-
rios numeras do compositor rie sen nome.
A Mnioi .lullcttn Tel les ric Menezes, cuja

Eugênio voz nada tem a invejar cm egunldade c do-
cura ás melhores que se mostram em nossos
theatros, tlcu-nos a ouvir seis canções ho-
hérnias, senrio acompanhada uo piano pelo
professor líarroso Netto. Nossas canções
não sc perdeu nem um pouco rio aroma ori-
ginnl, porquanto a cantora patrícia soube

SALDOS

PREÇOS

ABAIXO
DA

FABRICA
LIQUIDAÇÃO

ANNUAL
CASAYORK

ASSEMBLÉA 22 a 26
ESQ. R. CARMO

Oliveira, Manoel Teixeira Junior,-Alcldlo dc I hanhal-as dc uma expressão e.ttranli», gra
Oliveira Campos, Aristcu Augusto Tiblriçn, cns áí plasticidade de seu temperamento.
Virgílio Cavalcanti, praças do ilestacamcii-
t-*< local; André .Martins,"Anlonio Kscurieiro.

pianiila c cantora.
mem

ahi guiado, sem duvida, pela pianista bohe-
mia. quc conserva a impressão fiel rios ri-".piigiri Saraiva, Mclcllo Junior c Aulonio thnios rie sun terra c. de sua gente. Nem

Mendes Craveiro: mais é preciso dizer-se para maior realce
Em Avahy — Domingas Zuliao. prefei- tia festa que hontem, nos proporcionou a

to municipal; coronel Juvencio Silva, "go- Sociedade ,l« Cultura Musical, e onrie re-
vcrnadòr geral"; Luiz Fiúza c Hyppolito Icebcram lautos c tão demora,los applnusos
Porto Netto. •¦-•¦- ¦

Em Penhapolis o inquérito foi negativo.;
ii:,rin sc apurando. j

0 Dr. Carlos Costa, procurador criminal I
d-. Depuhlica ainrin esta semana, em com-
panhia do Dr. Octavio Ferreira Alves, irá
i. Uotucatú. para verificar os inquéritos que
r.li foram instaurados.

O delegado Dr, Anrirelino de Assis.
no inquérito sobre o caso rie Dotiieatti, ou-
viu também á tarrie Mario Pacheco. Thomaz
Castanho, professor Asor ric Araújo, Luiz
Ribeiro c Antônio dc Barros, quc estão pre-

—— Hontem, á noite, prestou depoimen

JA' LERAM

A Criminosa ?
"A Criminosa" c o grande c cstu«

Ílendo 
romance (com raagnificas il-

ustrarões) do escriptor lram-ez PAU*
to peranlc o delegado Dr. Ca.itiiiio Filho\._fy D'AIGREM0N1« cheio dc bcllis*
o Sr. Alberto Oliveira, comnierciantc nesta 1

coronelcapita! c. primo ilo
Paulo ile Oliveira

chefe rcvoltoso

amanhí 100 Contos
CENTRO LOTERICO R sachet 4

¦ mte,' 
OUER SUBSTITUIR, NO PARTIDO

E NO MONTECITORIO. O DEPU-
TADO CASALIM

ROMA, 17 (ti. P.) — O (reputado liberal
Fiilclc, professor ria Universidade de Itomn,
dirigiu uma carta ao directorio rio partido
fascista, solicitando que lhe seja permittido
substituir o cxlincla deputado Casãlirii
como membro do partiria e na Montecitorio.

mitem
Eu fiz a barba

GILLETTE. Ií Você ?
.ila nianliã cnm ,1111a

O.S NOVOS CAMPOS PETROLIFE- \
ROS AMEAÇADOS DE DES*

TRUIÇÃO VELO FOGO
LONDIIES, 17 (O. V.) -- O jornal "Dailyl

Mnil" publica uni telegranima ric ftiga ili-j¦zendo nue, segundo informa o "Investia",
de Moscou, incenriiaram-se trinta c -sele po- |
ços rie Petróleo, pcrteiiccnlc.s ao Sovlct, 11.1 !
vegião ri.» Cancaso, ameaçando destruir o.s
nt.vvs campos petrolíferos abertos Iin dc-1
zoiii-j mezes.

*•»•»¦

Proí. Austregesiío7^tSi;,S
A's ."> horas. Telep. CL 1905.. mem 
O '*T*iiii America" pih

S*eni pura Nova Y
via-

ork
Fundeou nn Guanabara, ás primeiras lio-

ras da manhã, o paquete norlo-aiiicdciíiio"Paii-A.iherieii", procedente (lu llucno.-; Aires
c Moiiír-viriéo. A unidade ihcrcaulb ".van.í"-.'"'
cu.ins çiindiçôcs sanitárias foram vei-lficnrias
boa!*, peln Sauile ilo Porlo, Ir.insporlou pou-
Cos passageiros para esla capital, como tam-
bem conduz põncòs c-m transito para Novn
VÕr!.;.

JEBSEY Saldo» tia Fabrica ric Torips
os Sanlos, cin cortes c em
retalhos. Tlieopliiío Ottoiii,
íl.l, 1". próximo ria Avcnitia,

-1 ¦-»**|ftt>— *—  - - . ¦ 1

! simos Iiinecs tráficos c dc meigas c
: coininoventes scenas uo amor e lie*
; rtiismn, cuja leitura empolga, sensi-
!t:!i-;i, emociona, e o qual está sen-
«!«» publicado, cm fasciculos de 8 pa-

j gimis, anncxo á revista

jornal das Moças
Leiam, portanto, amanhã, no

I 
"Jornal da» Moças" o 3o fascicido

i d'"A Criminosa"'.
As pessoas que NAO TIVEREM LIDO O

| 1" E O 2* fasciciiloa (PA CRIMINOSA, que
I está sendo publicado anncxo ao "Jornal das
;Mo.;:.s", RECEBERÃO OS MESMOS GUA-

T PITA MENTE, se apresentarem ou manda-
rem pdo Carreio, o "coupon" abaixo, para
.1 redacção do "Jornal das Moças", á rua
dn Senado, 28 — Rio rie Janeiro.

Lendo, amanhã o "Jornal das"docas", os «-eus leitores, encontra,
râo, além do 3* fuseieido d*"A Cri.
minosa", lima magnífica e inédita
musica para piano, pagina dos ulti-
mos figurinos chegados de Paris.
Optima collaboração em prosa c cm
verso, lindos conto-* illuslrados, tra-
«li3-'i«Io8 especial inenlc do hespanhol,
italiano e francez, «: 24 paginas com
perto de dons mil "Bilhetes Pos-
taes".

O "Jornal. rias Moças", rie nmnnhã, pnr
ser numero especial ric "Bilhete Postaes".
cuslarã IÇOOO em todo o Hi-asil. Nas outras
semanas çoiiliniiari', a custar MO réis nesta
capilal c f.00 nos Estados:

BONIFICAÇÃO IMPOHTANTI-: ¦— A titulo
Üo honificação, daremos a Iodas ns pessoasrpic Iornarem iles.le já 11111.1 assigiiríliíra an-
mial ilo ".loriinl das Moças" para 1S125 (cujo
preço é ÍKI.ÍOOO), os quatro últimos mezes
rieste anno graluitameiitc, islo é, remeilere-
mos ricsilc o P numero deste mez alé rie-
zciiihro; ou scjàín II, mezes por 'Kl,? cm vez
ric .Ifi?. Quem (juizer gozar ilesla hoiiiflcrir
çno, rieverú enviar hoje mesmo a quantia
do Mí em caria registaria ou vaie postal,

A T feira internacional de
Danízig

A Drásili
ímmissãò

Ligo Espcrnnlisla recebeu
òncurrcgailn dó organisação dc

nu.a feira intCrnneiorial eíii Diintzig, um pc-C|iii--i"> prospcclo em Espcraiilo. Neste, eon-
vidam-sc torio:--, os couimcrcinntés e indus-
fria cs para ">jmar parle com artigos rio
seu Min,-, .rie negocio ,nn exposição.

:f-:ssn feira se cffcctüará (ia íi',a 5 rie ou-
lubro próximo.

.lá dc .muitos séculos a ciriarie livre ric
Danlzig orgnnisa feiras internndonaes. Fir-
mas jiiipòriãhtcs ria Allemanha, França, tu-
flaterra, Itussia, America, etc, lém fabricas
c empresas eoimnerciaes naquella cidádó,
para manter essas feiras,
jg Lnlrain nhi lO.OOfl novas firmas e "Iflfl
novas sociedades por acções, rpm apezar

para "Jornal das'Jfi, l'.io ric Jane-iro.
Mocas rua rio Senado,

VALI- O 1» I* O

NOME..
UUA OU
LOCALIDADE..
ESTADO

2" FASCICULOS
MINOSA"

D"'A CRI-

da crise ocòrioinicà !.'cr<-.!.
estado o coniihereio rie paiitzig» Pnra
xitrin feira já enviaram liieroariorins-íiliis ric niüiiõs paizes iln ICurnpa.

inn.nte.ni cm bom
a pro-
varias

fin
Pnrn inelhõrés informes, queiram „s ex-

positores dirigir-se, ric preferencia em Es-
perai
crir.'
ÍOficejc

ositorcs tlirigir-se. dc prclercneia em Ls-1 para que a mesma venha
eranto, A: Danlzig-a Esperanto Asocio. Es-1 Ihnntismo. Os candidatos
riptnrio Central da 2' feira Internacional I tar-sc desde já, podendo
Oficejo de II 1 2'. Internada Foiro), *¦ redacção.

UM "RECORB" CURIOSO...

0 Sr. Manoel C. e Silva quer pas-
sar trinta . um dias tra-

balhando
Com 'fundamento nus ultimo-.-, "raíris"

que tem estabelecido "records" c nas inno-
vações que ns provar, rie resistência tém iii-
Irari.iizirio nos costumes, ultimamente, r, Sr.
Manuel (',. e Silva nos escreveu declarando
que eslá disposto a cmprclicnricr a tonta-
livii ric in:i "recorri", q;;e consistirá em
passar mula menos ile trinta e. um riias tra-
balhando, «em descansar e sem dormir, li'
seu desejo realisar a prova cm concurso,
para que a mesma venha ter melhor bri-

s devem apresen-
comparecer nesta

Proseguem os trabalhos da
Conferência Luso-Hespa-

nhola de Pesca
LISBOA, 17 (U. P.) — A Confci-encia

LusoIlcspanholadePcscatratou especialmeii-
le da repressão do uso de explosivos, résol-vendo quo os dous paizes adoptem a neces-
sarlâ legislação nesso sentido c castigando
os infractores.

A conferência discordou absolutamente da
liberdade da pesca dentro das tres milhas
rias águas territoriacs.

. «lei

I Sexta-feira I

|Zoo:ooqSooo|
I Jogam 13 mil bilhetes I

¦Loteria do Rio Grande!
|vENDE-SE EM TODA PARTE J

Foi procurar trabalho e não vol-
tou.mais

D. Anua Ramos, portugueza jã com suavolta a Portugal marcaria, veiu á A NOITE,
pcriir-nos a divulgação ric que seu filho, José
liamos, tendo saído dn residência materna Arua D. Anua Nery 'ilifi, nfim ric vir á ei-riaric. uão mais voltou, já se vão seis ou seleriias, em razão rio que solicita aquella senho-rn n quem souber noticias suas, lrazd-ns aesla redacção, por favor, ou êncámlnhãl-as.
á.-pielle endereço.

Rutt>>v._>9iv-Brfi__ga-H
Sc da vida o conforto vos fascina,
Podeis gosal-o com facilidade,
Comprae bilhetes onrie a Sorle ensina:
No "MONOPÓLIO DA FELICIDADE".

Depois de amanhã 200 contos!
II, SACHET, J«

¦nanaMB
A ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL, DE

LISBOA. PROTESTA CONTRA
OS NOVOS IMPOSTOS

LISBOA, 17 (Ui P.l — A Associação Com-
merein! realisou impprtanlo reunião ile pro-testo contra os impostos e outras medidas
governativas que se consideram prejuriiciaésao commcrcio, resolvendo delegar a associa-
ção poder nfim de. qno a mesma indique ca-
minho a seguir.

Não se deixe illudir*
Eslja o delicioso "AZEITE PÒIITUGUEZ

PHATO''. Se o seu fornecerior não o tiver,
peça pdo Telephone C. tt05.

. mem .... i

Cinco mi! cadetes russos re-
cebem o gráo de official!

Telegrapham ricLONDIIES, 17 ÍL*. P.l
Riga:"Os jornaes ric Moscou recebidos nesta
cidade noticiam que a Academia dc Insiro-
cção Militar* rio Sovict rieu o gráo de offi-
ciai a cinco mil cadetes.

O ministro ria Guerra rio Sovict, Sr.
Trotzliy, allega quc esses cinco mil novos
officiaes representam apenas um por cento
rie todo o exercito vermelho.

•mem
Tir Inlín Vííii*-"*. Ouvidos, nariz c gar-ur. juiio vieira f!anl?: ,Assen,h,íai%,.:
Gõnlrál 4303.
Sul 71)11.

2 ás (I. Praia ric Botafogo, 402.

"Brazilian American"
Recebemos o numero dc 13 do corrente da

bem feila revista rie propaganda commer-
ciai "Brazilian-Amcrican", que se edita nes-'a cidade, em idioma inalcz-

17 ili» S.'lt'inltro i!p |.t)!M
,u»e,i.mtiài*<t»runAm:e-H—Witnfmtiwui,^u.

ACCUSAD0 DE AGGREDIR, A*
CHICOTE, UMA CREANÇA

0 que a policia do 13' districto
apurou a respeito

lira grave u nceiisiiedo, tiiivludo-n, o dele-
?i,,|.i do ril.lrielu |,nili'l,,l ilu rim Comi,' ric
i.ugti iibiiii o m"»"..,'i'in iiiqurrlln, t,'aiistiiv,i

i ,|iiv'l.\a ii|'rt':.,'iil,,il.i pelo Sr, Antonlu Sil -
va «lu umn iliii.iii.M.i n.nli i o nçougmrir.)
.Inibi finuliirl. r.-nlriiiile íí run rio Curvei Io
nn i-iis.i a. 7, coiillgun ã rio quei-vw., 11,1 ,|»-
ii. 0. I'm *.'u fllliinlio. riu Ire. nnnos, Custo*,
dio. brincando proxliuo n-i citabclcelmonlo
de Goulart, eneoilou-su A parvde, cm nín-
tiiras, li pela queixa, o nçouguolro Goularl
lorla nggrcdldo bruliilmentu o menino, a chi*
cole <* .« l".o,

Aiilm, a nulorlriiide Iniciou «s lyndlcnnclnn
precliiis, iiuiii,Ini.riu a menor a corpo rio
delido e prendendo o nccniado. Poudc usa"
ia. o delogiido Mendes concluir o iiiquerilo,
lendo apurado «j.i»', lealninitc, o açougueiro
(íiuihirl ciirreu atras ri, nienluo Cintuillo
pi./ii iiniedronlal-ii. cbegidn n ilar-lhe um
mu'", num i«'«|uliili' dc perversidade:

ti rcMiliurio da exame de corpo ric delicio,
tal qual a policia Informa, tllz que n vleil-
in, apresenta ligeira*, escoriações jx-hn
castas.

Outros ilcpoimcntns foram ouvidos, man-
1l.111.ln a pollclii o uçaiiguelro cm paz.. -aa»» «

Estraga ovem
POOBl¦ •¦¦

Hel3Andradasllel3
ÚNICA QUE DEFEN

DE 0 POVO!.(«a»,

immvmtmMmeimmmtemxtmemtmmmeemm*

0RGANISA-SE 0 TERCEIRO
CONGRESSO NACIONAL DE
ESTRADAS DE RODAGEM

¦ ¦¦¦» m »»*«pii ¦

0 quc promettc ser a Exposição
de Automobilismo

D,- viirl.is I "iri"** d" llnilll. liem cuuin d, •
palies eilronaelriis. l.m o* Sr*. Drs. 1'ran*
clveo S.i, lltllilllro riu VinçA.i, e (irl'i* (iiiinle.
nri-siiliMite iln Aiilninovcl Club ,i > llrnill, ro-
¦jehlilti gritmlc numero du nillitfsAeit u ilo "i»*
piamos .',>* Inlclntlvai deilu Instituição, pro*
.noveiiilu o Terceira Congrccn Nacional riu
Iímc.kI.is de lloilngcin u n Primeira liX|ioilçAn
ilo Atitoniovoii, que io realisará') neiln ca-
pii.il fin (iiitubro próximo,

Segundo coniinunlcnçõci recebidas, quasi
lorios os listnritis j,i ileilgnorain ns seus tle-
legadas Juutu ao Congrcsin c lodo» proinet*lem apresentar Ihcies t sug!,eslòcs, ií (jue

>.' prever n ninlor liiinorliiiicln «lesa .iss.*ni«
b|.'f.

llu pedidas de lufnriitiujric.s rie espaços, nlé
i gora recebidos iiiriiciiiu «iue u lixposivAo ric
Aulomnvcli tern excepcional brilho.

() Sr. inaivchiil Setcmbrlno rie Carvalho,
ministro do Guerra, ilcslgnnu paro repreien*
la|-o uo Congresso e na lixpoiição o Sr.
major Nlcolão llucno Ilorln llarboia.

Agradecendo o Iclogramma cnininunlcan-
da o aililinuiento rio Congresio e ria Expo-
Blçío, Jj 13 ric outubro para 22 do mesmo
mez, recebeu o Sr. ministro da VlaçJo tele-
grnmmas rios Srs. presidentes dos Estados
iloMInis, São Paulo, Espirito Sanlo, Pnraiii
c Cetiri.

O Sr. embaixador da Bélgica communlcou
ao Sr. Dr. Cario» Guinle haver feito chegar
no conhecimento dos construetores de auto-
moveis eni seu pniz a próxima Exposição.

O Sr. Olegario Maciel, presiriente do Esta-
do do Miuas Cernes recebeu rio Sr. ministro
ria Viação o seguinte Iclcgramina: -•¦ "Em
resposta telegramma tt-.ie V,Ut. me dirigiu '.
'•oriente, tenho prazer conimuiilear listado
rieMInns se fará representar Terceira Con-
gresso Nacional Estradas Iloriagem pelo Dr.
¦lusccllno Barbosa, c está preparanrio clc-
menti,s com que possa corresponder ao ap-
pello V. lix. dar uma Idéa «lu que tem rcali-•ario o eslá rcalisaudo relativamente estradas
rodagem."

Na sério rio Automóvel Club do Brasil, .*l
Avenida Rio Branco, 109, 2* andar, serão
fornecidas quaesquer informações rias 10 ás
¦"> horas ria tarrie.

(Não cobra luxo!...
SEDAS, MODAS

CAMISARIA,
Perfumarias, Gama

Mesa, Artigos para thsa>
tro e officina de costura

Visitem por curiosi-
dade

0 estraga da zonal.
f lel3Andradas II e 13

I Verdadeira
Liquidação!
Um córte de voil»

artigo fino es-*
. trangeiro 29$000
j Meias de pura seda
! para senhoras . . 4$000
Idem para homens 3$500

; Saldos de meias de seda do
I Japão e de Lyon

finíssimas.
Visitem e aproveitem

; Chile 25
i General Caldwell 320

EM HOMENAGEM A' COI.Oni
SAÇA0 ALLEMÃ NO _A:

0 programma dos festejos <-ue,.
realisarão em S, Leopoldo

no Rio Grande do Su!
1'OHTü ALi:iillli, 17 l\, A . ,,

pliniu du S, l.««,|„i|»!oj *'^"l'.'.|.i ilofliillh-uiiieiile iiiü.iiií,«i|„ „ ,nru mm j rio-. Icslrjii*. que ,,ra„ ttul. . '•**¦*
Sl) iln eorrvnle. Const,, vil- iiS1•I hora» -* alvorada, «plv.i ,|u „,.„, *t"»
ii.qii- dos hinos ilu iodai ns earejàVi «*t?*rm - rorniaçao ilu Uuui pwstltoi, tiàdVi!!eii Nova Ifuniburito, no »hh riu Mkil,.Mi.ii.,si..-., u unira cm I! burgo CTnu sido rin loderiude Pnbilnn, mMallprimeiro oni nnn,. desla ultima locilffiafiiara, rrunldo no icgiuuln preitlto, S__ffl5lii.',.i*|i,iiiirios ii,.r»i a nnieu Mauí n h„f?•- n?cv|iç«o rias convidados e li.,.', -»i'l '
cstnçfia du llmnbur^u Velho: f„i,i„
prestito, qm, seguira parn a praça dAAiils.ic.i.), onrie iiroiiiinciarA um discursa i.wuiliiçfio ,. Sr, l.i(i|.„lriii Pctry e terá e_ni,ilu o llymno Niicliuwl* discurso do »"!',kroulter; collncnçAo rio nmrcn ini.-iJ j
inonuinento ouo sortl erigido cm homens»,.a colonlsaçilo nlleniAi Hyinno ,1a Imt. ,Y,(lenda, canto pelas locledodes' 11.íu ..moço; 1 hora -- formação rie d«,us .,*,,,.''
tos, marcliondo o do Hamburgo Velho p*,,,'esta localidade, rie onde. incoritorandiw.nqul com o da Sociedade Ojrmnistlea. iemtrAo para n praça 11 ric .lulhn; -j |,orJ,•5*tardo — chegada do presidente ria Kstada,inarcli» para a praç.i '.'o de Setembro: liu.fflirnefio «Ia exposição; discurso rio Sr Jcob Kroeff Netin; pnrtlda <lc trens expreiiâi«íue cnniludráo as pessoas «pie desejarem «il•istlr ás fe«tas; t horas - • embarque do n,.',slriento rio Eslndo; H horas — regresso
S. Leopoldo; íi horas — concerto nn recintoda exposição; sessão solcmnc na súie /.soclednile 1'rohslnn".

Dia 21 ,1» correnle — fl horas — cai,-..) *,
din anterior; !i horas — officios religlosoi
cm todas ns cgrcjns; á lanle, festas 0fn.fine» cm S. Leopoldo; S horas tia noile _concerto nu rccinlq da exposição.

Todas ns noflcs serão rcallsadas «11 versouno mesmo recinto, cnm variado prograimni;Dia ."> —¦ dc outubro — Encerramento diexposição; batalho rie flores. São aí >f.¦(iiintcs as commissões: coniinissân dlrcclon¦— Dr. .Incob Kroeff Netto, i.rcsi.lciiic: l>f,riro Ariams Pilho, André Kllpp, José .1,
Martins, Julio Kunz, Leopoldo Pelry, c-irlei
picnstnbnch; cimunlssãn ric reeepç.íu —. Mar.ins Moog, Albcrlo Ariams, Ervlno .1, Sclnniil!,
.loão Mnrlentlial, Ediiino Brndlieek, Arnaldi
Coelho, Emilio Ilofinann, Emilio l.ejs-*r
commissão ric hospedagem — .liilía AriãnK,
,loão llciilicmaiin Filho, lU-ujaiii',, lülm,
Bcnjamlu Allmiiycr,' I.cimarrio Alies, Oscsf
Kuiis, Giiillicrino Viclitz, Ernesto (ieor.,
ICdwlno llcclicr, Alnllba Clicni, Itolierlo
Site'..; conimissão ilo orriem c policlatncnlo•— Mnrcolino Santos, Luiz c Arlliur licailtr.
Albert.. Miillcr. .loõo Lourenço Torres Ndi..',
João Honiicmaiin; conimissão rios festejei
— Samuel Dlelscbl, limilio Treh. lliulolfo
S.*:i!r. A.Iolf.) Kirsch, Alfredo Piscer, Itiidol*
pliò Ifcller, Norherlo Lcihíler, Caiins Kr,....
se. Albino Rioliii^: coininissão rie distribui,
ção rios logares do pavilhão ~ João bran.
Icnbttrger, Periro Alies. João Altmêycr, h-
lio Alchjngcr, Henrique Steigleder, Uai-,
iit-hrcnd, l"criian.!o Kòrdocrfer, Henrique
Kordòcrfcr, «torne Club. O.car Jung; com-
missão rie construecão rio pavilhão —. Jnlio
Aichlnger» Pedro Alies, João Bramleiiburgsr,
João Allniayer."

1 <o .
O QUE E' DIGA-SE:

Negocia-se a delimitação das
fronteiras da Tripolitania

LONDIIES, 17 (T.P.) —- 0 jornal "Daily
Tclegraph" publica hoje nm artigo tratando
rin incidento surgido entro a Itália c o
Egypto.

Diz essa folha que. segunrio consta, ns
negociações sobre as fronteiras ria Tripoll-
tania entre as referidas nações proseguemsem a intervenção ria Inglaterra.

; Assim, o "colis 
postaux" de Bel-

lo Horizonte não anda...
Mandám-nos dizer ric Bello Horizonte.¦ que, por motivo do ausência dn conferente.

aduaneiro, o "colis postaux" fica, ali, r,c-I manas e semanas, sem conferência, com
I prejuízos, i-ne se imaginam facilmente, pa-ra os interessados. Doentes que esperam

remédios, negociantes á espera rie cnçoni-
meadas, todos ú espera rie tudo, e o confe-
rente não chega 1 Essa a siluação que nos
denunciam, essa a situação quc pede unireparo iiiimeriiato, se acontecem as cousas
como nos communicani.

¦a»»»

Estômagos Débeis
Clironicits médicas

E' dc muilo interesse fazer recalcar aqui o
que dizem algumas revistas sobre ii já fa-
moso bicarbonnto csterizatlo que tai.to so
prescreve aos doentes do estômago e aos nue
soffrein «te acídez, Razes, más digestões, cie,
etc. Diz o Dr. Neubaucr, por exemplo, que o
hicarhonato estertzario opera uma limpeza no
estômago fazendo dcsappurcccr a hyperaci-
dez que ae forma, e a» más digestões por ei-
cesso de secreção rio sueco Kastrico. No nns-
so paiz aconsi-Ihaimis a toda» as pciisoas n
bicarbonnto esterizado por ser um remédio
admirável, são c agradável, devenrio-se pro-cural-o em vidros bem fechados, e não cm
caixas ou pacotes de baixo preço.mem

4461 — 40:000$000
SORTE G.HANDE DE HONTEM, DO 

'

ESTADO DO RIO
vendido no

SONHO DE OURO
DEPOIS DE AMANHÃ

200:000$000
Av. llio Branco. 158

NOVIDADES MUSICAES
"Mentiroso" —- é o nome de um lindo"fox-lrol"-canção, ,!e Clinio r-,. p. ria Sil-va, letra rie Sylvio Pereira rie Sá e que é unisuecesso nos salões. Também é rie Clinio

Silvn o "fox-lrol" "O leu olhar mc ensina
a crer e amar", cuja letra foi feita no--
Sylvio Sá.

listas iluas noviriaries mnsienes, gravadascom iwrfcição por Mario Braz ria Cunha, fo-
ram offercciilas a -1. NOITE.

mt—

"Universal Weekly"
.Recebemos o ií. 20 do bem feito semana-no rie. propaganda ciiiciiiatògraphlca "Uni-

versai Wcckl.v".

NJSV A I•» ü* â~w
E'OMELHOK p© DE ARROZ
"BRASIL MLSIC.U"

Mais mn mu f '{"* a publicação quiifl
zcnal está em c.irctilação. A capa cl-IuiíJ
pa o retrato ric Francisco Mignonc e notei-
to. além ric amplas informações sobre a.-
sumptos ínüsicucs, traz " librei., completo
rio "Contratador rie diamaulcs" opera da-
iiucilc compositor nacional.

¦ ms.ee*-
:1a IL.brica Ail.AMI-
CA: garantida nas fo«
res c na mallia. (Sc-
cçãò dc varejo : íltu~t ile Sclcmhro, 107, 1,«
Tel. (',. l.'.Hl.

AS ALLEGÂÇÕES FLVAES DE 1'MV
AÇÇJAÒ Oíi'm.VSKI'1

Ileccbcinos as allcgnçõcs finncs ria acção
ordinária movida pelo Sr. Anlonio .ia Si),
va Ciáinpos, pelo ¦-u, advogado Benjamin
dõ Carmo Braga Jiniior, nn ni .¦n*:, de cn-
v-cncnamciito contra a pharmncia (>rlnn>!o
Rangel'.

. me**—
das, Aglias ric Clonii

.'¦ a Rainha-
Perfumaria I.apcnnc
Rua du Tlieiitro, '.i

h<i««. *

fmswimmmm®?m&mmmmmimB-mm\
SABONETE |

Não ha melhor.H
á venda cm tiidÒS

ÜM VA o Brasil. K

, PERFUMARIA LOPES i
PRAÇA TIRADENTES, .1(1 e .18 o gRUA URUGUAYANA N. II — RIO l?

wwi •w__l____m^mA\msi!Km21^^

A uhica casa que fornece b seu lindo stocltde finos moveis cm boas condições sem cn-traria nenhuma. A'
CASA REPUBLICA

Rua do Cattete, 104 (e?.q. Anrirarie Pertence)-me"ARSENIO LVPIN"
A Empresa rie Publicações Modernas aca-

ha rie distribuir o n. 2-1 rio "Arsenio Lu-
,.pin", o interessante romance ile avcnturiis
policiaes que tão grande suecesso tem nl-
caiiçailo.

ü
Gonçalves Dias. Kl - 1" andar. Téí. C. .11)07

-B} OtT—.-

Convenção da Mocidade Baptis-
ta do Districto Federal

Os jovens rias cgrcjas baplistas riesta ci-
ilade. aclíándo-se reunidos em segunda ns-
sembléà, na Egreja Bnptista de Catuinby,
ii run rio mesmo nome n. SI), iniciaram os
trabalho:; po riia 10 deste, tendo havido opti-
ma concorrência.

A direcloria fi co ii cons! i! nida nssim: Hen-
rique Gliiioiigi-i, preisiclentc'; João ILiiilin
Ilcnck, Io vice; Ilcronriiiio Fernniidès, 2o
vice; Manoel Goincs ile Oliveira, 1" secreta-
rio; Anterior Sanlos rie Oliveira. 2" seere-
tndo. c Daniel rio Carmo, thesoureiro.

Entre as partes executarias salientou-se o
sermão official. pelo Dr. Manoel A. ile Souza.

A sessão seguinte realisar-«e-ú hoje, 17.
ás 7 1|2 tln nojlc, constando rie musicas,
hy hinos e principalmente novas apreciações
sobre a causa, que é o desenvolvimento ria
juvénlurie.

Na mesma hora ric hoje, continuam ;, ter-
ceira c (|uarla sessões, nos dias 18 e IP.

O cncerrámonlo deste circulo será rio-
mingo. ás .1 ria tarrie; quando pronunciai*!)
um vibrante discurso o coiihècirio orailor,
coronel Antoiiio Ernesto riu Silvn.
.—..— —.¦*——— - t—mrT$&&M~-+

Precisa de dinheiro ?
A Tintnrària Alliança ,lá cm ilinheiro. no

aclo ria eiilregn ria roupa; o valor ria mesma.
R. Viseonile Rio Or.mco, I1S. Tel. 5Õ51 C.

0 Hotel São Paulo, de Juiz de
Fora, nâo desapparecerá

Em edição anterior, r, A NOITE publicourim tclògramina rio seu correspondente em
Juiz (le Fórn sobre Requisição rio predio em
quc fuiiccioiinva, ali, o liolel São Paulo,iiara installação rie uma estação ile bondes.'
Posteriormente o nosso correspondente

mesmo, cm oulro despacho que divulgámos,
esclareceu que por aquella motivo ,-, Hbtél
Sn o Paulo não (lesnpparcccria, pnis estava
ihstãllario mórieriiaiiienle, nn nm Quinzá rie
Novembro, esquina de Halfcld. Ncslas c-m-
riiçõcs, uma caria (pie recebemos i'fi sua
proprietária D. Isabel Tavares Holiii fica
naturalmente prejudicaria', pais seu riesejo
jú foi atlcnriirio ríiiquéllc commiiulcadd'.

' i —"mf^f_m~--e~

R. OURIVES 25
Tel. N. 2lt!>

•meem-

AGGREDIDO A SOCOS
A' rna Tobias Barreto, cm cujo numero

70, reside, o empregado do commercio Ma-'
noel ria Cunha, rie 17 annos. foi viclima
de uma aggressão a socos, ficando ferido i
no nariz. j

A Assistência meriicou-o.

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA ÜANIIO

CALCADOS FINOS - Ulllmos moilelo.,
GAâ&SP0DTfi
"La Novela Semanal"

Deve-se á penna ric Periro Moreno, ¦'¦
couto do grniiili! extcòsfiò, ptibliciiriu uo
numero tlc 8 rio corrente; tia upreciada 1'Ct
visla portenlin "'Ln novela semanal". Além
(leste trabalho, purént, traz a presente cili-
ção variada ol!:,!,oração literária;: hiimo-
rismo e intcressiinfès caricaturas.

PvnrrílPíl tratamento garantido com ói yuinica, cSpecij*ico EY0L- 
-,-; 

|)cla s
P. -- Manoel Duarte, GÕíiç. Dias, 81, cn-
Irada Rosário. 3", 5"" o sabliados.

-*»en. «-

- *-~*mí!fr&*!S!-m " . -

Até quando o "S. Paulo" ficará
na Bahia

BAHIA, 17 (A. A.) — O couraçai!
Paulo" demorar-se-á ncslu porto ate* 20 do corrente mez.

o "Sáol
i O diaj

Carta pastoral de S. Ex. Revma.
o bispo D. Antônio Malm

Eslá publicaria em folheio a pastoral, ha
pouco dirigida por D. Antônio M.ilan, pri-meiro bispo rie Pelrolina, cm saudação aos
seus diocesanos.

Dessa importante peça oratória foi-nos
offerlado um exemplar.

Seis num banco, não
pôde ser!

Passageiros rios bondes ria Lighl, inn»
riores na bairro ria Tijuca, nos eomriiimic.ini
quo voe sc foriinndo habito ],.¦> bondes désiia
linha a permaiieiicia (lc seis pessoas cm tiiij?
mesmo hanco. quiindó a lntnçãn iiiaxima 0
de cinco. Dizem clles que em horas divo"-
sas dc grande movimento, seja .Ir nianliã,
a tarde, ou á noitinha; nola-sc essa anomn.
lia, viajando os cairos com ns suns lotações
excedidas. O mais curioso «'¦ que, rio iinui
feitn, uiii cavalheiro, seniindo-se iiicoíiimii'
dado, reclamou rio cònriuclor contra " w-
cesso rie lotação. Ii obteve, como resposta,
isso :

— Klles pagam, não faz mal.
Como, porém. .. mal, nesse cn*». não '

para quem recebe os nickeis, mas ric (1:111*
paga e se vê exprimido eni 1:111 biuico. (Ii|"
mos n reclamação acima, cerlos dc que mc-
recerú uma providencia.
***""* ' " - —*-*— —-*•**• e——"t.ftt^ »—¦¦ "¦¦¦¦ "*~*^

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tratamento mórierno e iririõlor dos coze

mas, uleeras, furuncuios e doenças da pelle.
Photographias (raios X) em domicilio. Dr.-Oa
mascdio <le Carvalho. S. José 39. T. C. .-3
..-*.—„...^„_,-_fc...__.—..) «¦t^-t^pr--*t  ¦- -*-*"Potamographia Brasileira"

O Sr. Mi.i-iü Roxo Giíhnarnes, ile Hilipl'
r.íò Preto; enviòti-nos um oxemplnr '1" .¦\"recciilc trnbnlliu "Putamographin brasj.lci.-
ra", no rjtit, 1 est.tiriu com a necessária nilaj-
ilencin e cluvcxu :i vasta rede fluvial do
nosso extenso paiz.
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Rottsserie Progresso
PREÇOS RAZOAVKIS

U — LARGO S. FRANCISCO - -M
1 mq&t~—•

Üm pintor patrício agraciado
pelo Papa

S. PAC,'.,). I» (.'». AL) - í). Duarte U">
polii.i, arcebispo Melropolitaho. rnlrcgou..;!',1!
pi.11 loi pàlriulo I.leiie.licli) Calixto, ns i!l'.''
;;i,;.*,-. ric coiniiicndatíor c cnvallciro «lo-Sae
Svlvèslre, com que foi agradado pelo 

' aPa
Pio XI.

ti. Duarle foi csjicciulnienic a São Viçcn;
lo fazer a entrCgá dessas insígnias ao li|U'
í-earib artista.
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Inila^ue, anles rie comprar, os preços dc.

Orlando Ranüel-SA Assembléa, so

Esíá no Crato o rédáctor-chefe cia
"A Tribura", de Fortaíeia

CRATI) iCcarái. 17 1 Serviço especial <j-|
A NOITK;-) -- Kslá aqui cm pn.sscio ye"
re.dão do Cnriry, o Dr; Adhemar '.'iVOjÍ
advogado c rcrinclor chefe rio diário
Fortaleza "A Tiburiá'-', e quc lem siri" ""
to cumprimentado..
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