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Os protestos VIAGEM

¦ da liberdade
O povo já não come carne verde!

«».-»>-.«--««..--. .__... _r _r-ri_i-rri-i-i_n_)_[_rrrt r).>wwi^ ^^Diminiiiii a venda desse precioso alimento om todos os açoügue?
A expectativa dos marchantes é a mais sombria

_ A carne» ii o principal alimento do povo
Iini caelu lar. epi uniu ns circiimslanciiis des-
favoráveis obrigam as economias de mesa,
- familia diminui: u consumo elos outros
gêneros c mantém u du carne. A diminui»
...o da venda desse alimento prcdllccto da
ponnlaçâo seria a ultima prova, c o mais
dolorosa, ela falta geral dc dinheiro e da
roiccria.

In foi Um ente, essa prova está feita !
Km todo.*, os açougues dn ltio dp Janeiro,

ililninuiu a compra de carne, iito ó, uma
grande parlo dn população deixou do co-
ner caruo verde.-, cm virtude unicamente da

alta d*> seu preço; mas como mio passou a
oinpiiir carne secca, por custar esta mais

.li que aquella, nem a substituiu por outra
alimentarão qualquer, porquanto a venda
¦los ecreacs c outros artigos tniiibeni diinl»
nniu, conformo depoimentos de varejistas,
jA por nós publicados, Ioda essa gente está
passando fonio !

Aggravtido pelo cncarccltncnto dos outros
gêneros alimentícios, o cncnrcclinento da
carne, elevada a 1S5Ó0 pm- Itllo, forçando o
povo a privar-se delia, reduziu A fomo a
fanstosa capital «le um pai/, epie sc cnorgii-
Ihecc dn vastidão <lc seu território, da mui»
tipllcidade ele suas riquc/.as; dn cxccllcncia
dc suas pastagens c <h> iiumoro de seus re-
íianhos. _Esla situação de miscria, sc nno fdr moiii-
ficada, com energia, pelos homens epie. sc
disputam .- usufruem os direitos ele reger
>,s nossos destinos, representará, mais elo
•pie a nossa tristeza .• o nosso pudccimcnlo
no largo transcurso destes elias dc desdita,
a ruína dò futuro, a reducção da proporcio-
nal Idade do nugmcnto da população, pela
mortalidade das creanças. c o enfraqueci-
menlo das gerações concebidas em e-;taelo cie
depauperamento orgânico,
A alta da carne

A alta do preço da carne verde começou a
accontuar-so ha cerca cie uni nicz. cni nica-
dos rie setembro, chegando, nestes últimos
dias. ao máximo, talvez, provisório de 1S500.
Ha carnes inferiores, dc menor preço; mas.
••ssa ei ele lal csjiecic epie o povo não a quer,nem dc graça, _segundo a informação cio
muito-, açougueiros.

18000 dc carreto por quarto dc lmi e vende a
dc n 18500,

Açougne) Tlor do Ronlevnrd. Avenida asde Setembro 30*1, Villu Isabel. Diminuiumeio Iini. Compra em Santa ('nu. a lv_*_0
c IM',0; paga 5i de carreto e vende a 15500.Açoiiguc Triumpho, rua P.ira-*u..v 5,Mexer; Vende i/ua^i ». metade «Io que vendia,

— O Inverno sempre,n<**.laépoca.prejftdi»
ca pois queima as pastagens e • gado, «em
ter o que comer, não engorda, Soffremositambém, a coucorrcncia elos frigoríficos queaproveitaram a baixa cambial paia adijul-rir gado, desfalcando o "«.toei.".

Precisando as suas informações, conli»iinoii o .Sr. Espíndola:

*&{% HÊm

.... .  •»•*.—ni>aa**.>Mw«i

BF EMBAIXADOR

EXTIIE l-HEGüE/CES DO HOTEL IIIUSA:
- Felizmente, ha já dous metes nâo como carna

Felizmente?.'
- Sim. A carne, produs-nte ácido nrico ,

A üímii.íi.ção do consume
A diiniiiciição do consumo ela carne ver-•ie, determinada i>cla sua elevação do preço,nâo se assignaloú, apenas, nnmu zona, tendo

sido um phenomeno geral; comprovado em
todos os bairros cariocas, inclusive as ruas
habitadas por gente rica.

He. Copacabana ao Meyer, visitando quão-
los açougues deparávamos, não encontramos
om só cm que não tivesse havido diminui-
ção de venda, depois dos ultimes augmonlos
ne. preço da carne. Todos esses negociantes
forneciam informações que não sei aulori-
lavam a computar o grão dessa diminuição
como explicam a situação de difficüldado
que lhes creou .. encarecimciito.
As informações dos açougueiros

As informações colhidas por ih'.s. assigna»
Iam, nas diversas zonas dn cidade, as se-
guintes oscillnçôes, no commercio ela carne
verde:

Açougne A rua General Câmara n. 167.
Diminuiu um pouco. Compra em Santa
Cruz, a 1§200; paga 3$500 de carreto e vende
* IÍ500.

flua S. .Tose, esquina dc Carmo. Diminuiu
tlê 50 a 100 kilos, por dia. Compra no cáes
rio porto n 1S180; paga ã-í dc. carreto e ven-
rie a IÇ500-

Praça General Osório S (largo elo Capim).
Vende muito monos, sendo dc .'i0 "!" a rc-
diiceão elo peso. Compra em S. Diogo, n
I82Ü0 o li?2-!l); paga 03 dc carreto o vendo
n 18500';

Una de S. Peelro h. 102. Diminuiu a ven-
da, Compra em S. Diogo a 1$200; paga dc
20 a ;ifl?000 ele carreto c vende a 1Ç500.

Medeiros o Serpa, rua Uruguayana 75. Di-
inimiiu também. Compra nos Frigoríficos a
3$180; paga cie carreto ?í por boi e vende

:• I?500.
Largo do Rosário 20. Vende menos. Com-

pra cm ,S. Diogo a 33200; paga de. carreto
li por quarto e vende a l.?500.

Açougne Sul-America; rua elo Cattete 2Ifi.
Vendo* menos 200 kilos por dia. Compra na
Penha a 1 $200; pag.i 55 de transporte ò -vou-
rie a 1.35DQ..

Açòiígúc .Esperança, rua ela Passagem, cs-
quina ela de General Sevcrinnó, Botafogo.
Tem diminuído bastante a vendai Compra
em S, Diogo a 3$220; paga 3$ ele. carreto c
«nde a 18500.

Ki!,-, D. Carlota. Diminuiu muito. Compra
em Santa Cruz a 1*200; pagai ele e.-nrr.?to
15500 c vende, a 13500.

Buu de Iluniavt.-i 147. Vende menos 10!)
H.ilo.s diários. Compra em Mendes a 1^180;
;.'p.. por hoi, 35500 cie carreto c vendo a

_.)çougiie Sport. ma .lardim Botânico õOé.
vendia dous bois. vendo um presentemente.Compra em S. Diogo, a 15200; paga 'l? ele
caircto e vende a 15500,'.•'ungiu: •Santo Antônio, rua 28 de Agosto
122, Ipanema. Vendia 200, vende 100 Uilos
<w dia. Compra cm S. Diogo a 15200; pagat? dc carreto c vende a 18500.

Rua Copacabana h. SM. Diminuiu sensi-
veJmoriie, Compra; no Frigorífico, a 15180;
P:uri 35-500 por boi do carreto c vende a
18500'.'icouguo Central, á rua Copacabana óófi.
Diminuiu bastante. Compra eiri S. Diogo
a 15200: paga 75 ele carreto e. venda u 13500.

\çòügiic Borges Pires, á rua S. Christo-'¦•-i'. 7. Vendia l.OOfi e vem!.-- OOP'kilos. Com-
pra no Frigorífico u vendo a 18500.

Fróucó & Toledo, rua Estacio cie Sá 72.
Diminuiu 20 *|°. Compra cm S. Diogo a
1S210 e 18220; paga ele'carreto 35500 e ven-
d" u 1550(1.

Ura Frei Caneca 571. Tem diminuído dc
80 a 70 kilos diários, c vende uma rez com
muita difficiildndc. Compra- ao Sr. Amo-
relly, a 18200; paga 38500 de carreto e veu-
dc a 15500.

Açougue* Açoriano. Conde de Brimfim 305.
Vendia -100, vende 350 kilos. Compra cm São
Diogo a 18200 e 18210; paga 28100 dc car-
reto por boi e vende a 18500. Nos açougues
íiüüo-i houve, também, diminuição na
vende..

Rua Major Ávila, esquina ela dc Barão
de Mfsejuila, tem diminuído bastante a ven-
da.

Rua Santa Sophia 8. Diminuição muito
icnsivel: Compra a 18220 e vende a 18500.

i _ Run Barão de Mesquita 133. Diminuiu
«19 *.'. Compra om S. Diogo a 15220; paga

ha um nicz. Compra em Santa Cru/, a 18200;
paga 25-500 dc trem c fi5 de carreto o vende a
15.-.00.

Açougne Modelo rio Meyer rua Dias da
Cruz 141. Tem diminuído meio b.d cm cada
uni destes eionr, mezes últimos. Compra cm
Mondes a 1>2U0; paga 35500 de carreto. 18
de gorgeta e IS para pesagemi c vende a18500.

Opiniões de açougueiros
Affirmam, em geral, os açougueiros, que,sondo cada vez mais cara, é cada vez pcor a

carne, de modo que è difflcilimo vender as
dc qualidades inferiores.

Sobre as causas da alia, variam as suas
opiniões. Alguns entendem epie lia uma com-
bmação de marchantes; outros pensam que,
ao contrario, estes também atravessam uma
crise, tendo dous ou tres deixado dc abalei-
gado. Attribuem muitos o encareci mento ao
cambio, e, quasi toilos, á cxiíortacfio ci ao
inverno.

Entre os marchantes
No Entreposto de S. Diogo, procuramos

conversar com alguns marchantes; pedindo-
lhes indicações sobre o eticarccimentò;

O Sr. Cândido Espíndola dc Mello disso-
nos que O anuo passado os iiivcruistas, cm
Minas, tiveram grandes prejuízos o, por isso,
alguns delles deixaram de comprar no alto
sertão gado magro a engorda, do onde re-
sultou, nas feiras, falta ele animaes cm con-
di.-ões ele serem abatidos, accresccutandoi

— Em Tres Corações do Rio Verde, oueiefuneciona uma das mais importantes feirasde gado. não existe "stocli", e o gado cpacchega é logo vendido, sendo a procura maiorque ii offcrta, Temos comprado á razão ele
18800 a arroba, gado regular, quando appa-

A Jei de imprensa e o In-
stituto da Ordem dos

Advogados
Acsalvando o renome de uma

classe
¦ N,a ultima sessão do Inslituli,. d.i Ordem
d»*.* Advogados Brasileiros foi apresenta-
do o .-.ciuinto vibrante protesto, firmado
pelos Drs, liilias Carneiro, .Iiulo It. .Mendes
uí. Moraes, liorbcrt Moses (estos dous com
rcstrícçôes epianto ,'m alluse-ies c referen»
cl»* p esso.ic»*), Mario T. Cumes Carneiro
r..-;iris|o elo Moraes, IlclvCcio (iusuiiio O
Coimbra -lunior. qm*. foi apoiado oxpres»
sanienlo pelos Drs. Pinto Lima, Knrico Sã
Pereira. Edmundo Miranda JordSo, Pereira
Hraga e que o Instituto dn Ordem dew Ad-
vogados acecilou sem protestei não iciietò
approvado elarameute por não sc enqua-
drnr nos seus estatutos a discussão ele pro-
testos;"Cltima-fic no Senado para subir A san-
cção presfélencial a famigerada lei da im- ji prensa, ou melhor, contra u imprenso, a

J lei dc castração ã liberdade ele pciisamcu-tio. que asslgnalaril o retrocesso de nossa
evolução pe.litica. Mercê dc Deus n Instituto

I rios Advogados não chegou a contribuir na
j feitura desse moslrciigo bojlldo qnc pas-

I sara a figurar cm a nossa legislação como
i o indjce de nina éjioca que u historia ha
I da flagellar im piedosamente. Tivemos bas»

tanto consciência declarando nesse roclntoi
em tempo opportunó, o que pensava-mòs a
ici.pcito dessa lei sinistra que. no silencio
do estado ele sitio, so procurava formular

j prceipiliid.lmcntò e por isso .'• que, leva-
dos pela mais perfeita razão lógica,, li-
mos protestar, como protestado havemos,
com autoridade dc advogados o jurista!',
contra c>si, lei monstruosa que- estabelece
a responsabilidade penal baseada nas con-
dições pecuniárias do rc-o o qnc transforma
.. Ministério Publico em simples mecanis-
mo, sem inlclligeucia, nem voulnilc, mo*
vide» arbllruTiafneute pelas autoridades su-
periores, sob a ameaça do vc.\a;itc de mui-
tas descontadas cm folhas dc pagamento,
conspurcando grosseiramente o indopenden-

ia ria toga que reveste w piomolorcs da

O Sr. Torre Oiaz e a sua visita official
a São Paulo

Impressões cio sympathico diplomata
mexicano

Regressou nitte-himleiii du lísliieio dc Süo
Paulo o Sr. embaixador Torre Plaz que ali

j fora, pela primeira ver. e»in visita official.
] acompanhado de sua E.xina esposa c rio ad?

diil» militar rio México. S. Ex., voltando
dessa excursão de alguns dias. com esla-
dins por Campinas t- Snntos, não nos oi-
cultou o prazer que experimentara naquelle
listado, nem •. multo que o seusibilisara .'.

bem como do director du Penitenciaria r da
iielilidii militar mexlcaoo.

Em seguida, a Sr. embaixador Torre WiiJl
referiu-se, com phrases do muito elogio, ao."
demais cstiiliulcclmeiitos quo visitou, ooino;
o Museu Vpiranga, o Instituiu de Ilutatitan.
a Escola Normal 6 of quarlcis da Korçn Pu»
bllcii. Rm todn parte cmifcsson háv«*r ndun-
i.ido a organisação dos •; -..<•-. * disse ter

rçce uma r.-z especial, o seu valor é inapre- iviítici " '

vend',!-'^''".^' " ul,Ü_ü a;r:'S ^!*^j EstV-foitn, Sr. pre-jdente do Insllltlto, a

fura aqui Inas -moo '"' ' V^Wèi poIllSn fttlgníaTte de pri„cipi,s li-iui.1. aqui, mais -J*?i00. beraefe ultlmamento experimenta penosa-
wliií;,i', 

' l"'"-'cll.''. disse-nos epusas j.iente; de governo a governo, crises sobresemelhantes as mie ouvlmos_do Sr. Espm- or|sM- cllj« ,„)„,.-„_, c,s,Ji);, , S()gàcldadc

á^,--——* 
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eiola, ássignalancio n situação especial c-m
que está ,, listado rie Minas para vender
gado, com.. íinico fornecedor ele uma capi-
tal que consome — que comia 1 — dia-
riaiiicntc, oitocbntas cabeças, Mostrou-nos a
sua correspondência dc. setembro e outubro,
pela qual so observa o crescimento, nas fei-
ras, elo preço do gado.

Esperam muitos marchantes que, elimina-
eia a concorrência dos exportadores, mclho-
rara a situação ela carne no Rio de* .íanciro.
Mas a situação vae peorar!

Interrogados sobre o próximo futuro, os
marchantes fie-nm cm silencio, mas a ex-
pressão dessas physiononiias torna-se, •_•
tão, apavorante. 0 Sr. Antônio Paciello, po-rem. mostrou-nos uma carta vinda de Tres
Corações do Hio Verde, na qual se. aniiuncia
o provável augmeuto até 2\'i dc cada arro-
ha, o que, sem duvida, crearã um ambiente

Souza Costa
A sua primeira correspondência

especial para A NOITE
São de lionlem, para que precisem ser rc-

cordadas, ns impressões que deixou no nosso
mundo literário a presença de Souza Costa,
o scihtillante prosador c confcreiieista por-

de tragédia para a Capital Federal:
niinjiiimifliiiiiiinmniniiiira

RFSIIVENDO 0 PROBLEMA
00 RIR

J2' bem possível que conti-
nue ainda a luta entre os

industriaes e as auto-
ridades de oc-

cupaçiiõ
LONDRES, 20 (Havas) — O "Times" no-

tlcin que ns industriaes do Ruiu* estiveram
hontem reunidos discutindo os meios de quelançarão mã.i para fazer frente ás difficul-
dades do momento, cni fuce. da cessação dos
subsídios que o llcicli vinha fornecendo.

O jornal acha possível que a lula entre
as autoridades ele oecupação e as empresas
aliemos daquella região prolongue-se ainda
por certo lempo.

PAUIS. 20 (Havas) - Telegrapíiam de
Dusseldprf:

O "¦fí.oc.hrlten", jornal ctiih ^c publicanesta eiiladc, aiiiiunc'ia que usião prestes n¦¦er restabelecidas as negociações entre os in-
düstriàes allemães e a mis;ão de eagcíiheiros
h.-.iico-bclg.is.

O "Nachi-itcn" desmente a noticia dc queas primeiras negociações Unham sido inter-
rompidas cm conseqüência dc sc ter chega-
do á verificação ela impossibllidatlc de um ac-
côrelo. A prova da innnidndé ele semelhante
affirmação estava no facto rio restabeleci-
mento que agora sc aiiriuücia sob os me-
lhores auspícios."

 mmm 

Dr. Souza Cosia
tuguez que o Hio hospedou por algumas se-
manas c repetidas vezes applaudiu, ouvindo-
lhe as conferências de imprevisto faisenr.

Souza Costa que, ao partir, nos promettera
enviar de Portugal correspondências espe-
ciaes para a A NOITE, conforme então no-
ticiámos, vem de cumprir a promessa que o
nosso publico receberá com tanta syinpathia,
por isso que nos acaba de enviar a sua pri-
meira correspondência, epie & uma pagina
imaginosa, c de grande palpitação, sobre o
mar, c pagina que esperamos ter segunda-
feira a satisfação dc offerecer á curiosidade
c ti admiração de todos.

«-soe-—-••
GENERAL CYPRIANO FERREIRA

EM VIAGEM
P011TO ALEGUE, 20 (Serviço especial da

A NOITE) — Seguiu para Santa Maria o go-
ncral Cypriano Ferreira»

A MORTE DE UM DEPU-
TADO CHILENO

SANTIAGO, 20 (A. A.) - FàllcceTT o ciepu-
tado conservador Dr. Bruno Sergic* Pizarro.
cuja morlc foi muilo sentida ciii todos oscirculo; politicos c socin.es

*S3_._Í?_—»«»AítrHnae-se grande impor-
tancia á conferência do
deputado Juari March

com o Dircetorio Mi-
litar Ilespanhol

MADItlD, 20 (Havas) — O deputado ,Iuan
March, filiado á corrente política que obede-
ce á orientação do ex-ministro de Estrangci-
ros, o Sr. Santiago Alba, esteve em longa
conferência com o Dircetorio Militar.

Os jornaes attribuem grande importância
a essa entrevista.

FALLECIMENTO SA CAPITAL
PERNAMBUCANA

HECIFE, 20 (A. A.) — Falleceu o capitão
Prcscilio Pires, elo Exercito de 2> linha, eo-- hecido e estimado guarda-livros desta praça.

ctos detentores do poder, só cabendo o <ip-
pelio para a vontade do alto, lanias yezos
revelada b que faz bem patente o privile-
gio dc ama eleição dc Deus pelo nosso
povo.

O elcTstine. tem suas ironias amargas: o
regime, que transfigurou o paiz dc uma mo-
riarehia parlamentai- cm uma llepublica pre-
sieie-nciiii, banindo a core*>a, aceusádn cie
poder pessoal, para eiithronisàr o poder
qiiasi discricionário .Io presidente- ria Ilcpu-
blica; esse -regimen garriitómehfe cmpiive-
zado com us vistof.as divisas ela democracia,
desde cedo substituiu ò systnma in variar
velmente obedecido pelo império dc manter
as liberdades iiidividuacs com todas as ga-
rantias, inclusive a do pensamento c da
palavra, pelo -systema cios estados ele si-
tio, a principio por breve tempo, depois
por annos, a seguir pela quasi totalidade
rios prazos governameulaes, resolvendo ua
lógica das mesmas ieléas. arioptar afinai
a maravilha concebida pelo senador Adol-
pho Gordo, .purificada talvez em apurado
sabor uéo-classicò pelo deputado Solidonio
I.eitc, afim de crear, dc vez, uma atino-
splicra ele chumbo :i liberdade dopensamen-
to, emborcando sobre as figuras do seena-
ri político uma redoma que as preserve
da ãnalyse c da critica independentes.

A lei contra a imprensa não sc limita
a cila: vae longe e abrange toda e qual-
quer manifestação elo pensamento por cs-
cripto e os detidos de opinião, cujo jul-
gamento inequivocamente compele ao jury,
serão decidios pela inflexibilidade dos
juizes togados, revogando-se desfarte toda
uma tradição yeneravcl iniciada com a
nossa iiiclepenciciichi política". Advogados,
com os devores sagçados de pugnar pela
Justiça c pela Liberdade, seja qual, fór a
situação existente, protestamos com firme-
za conlra esse esbulho elos direitos consa-
graelos pela Constituição Federal, esperando
que num futuro bem próximo, retemperada
a consciência juridica ria Nação, esse pro-
jecl.o de lei que dentro cm breve será lei j
receberá o golpe ele unia revogação termi-
nante restaurada assim a limpeza e bri-
lho dc nossa legislação."

Estiveram preseuleí* cnlre outros os Drs.:
Gãrválho Mourão, Pinto Lima, Mario Ti-
bürCic) Gomes Carneiro, Mogarinos Torres,
Loiiriyal Oiicilacndir, Nilo C. I.. de Vascon-
cellos, Oscar Pcdcmóhtc, M. li. liolc. Gui-
maráes' Miguel Coimbra Júnior, !•. Prado,
Ráiil Gome-: rie Mattos, Ribas Carneiro, Ecl-
mundo de Miranda Jordão, Mario Lándéífti
Lacerda, líeriit-.t. MosCS, Mac Do-ivell ela Cos-
ta. l-hilncjlelpho Azevedo, Evarifito dc Mo-
rnes, Helvécio Gusmão, Taciano Uasilio,
Anlonio Pereira Draga, Virgílio Barbosa,
Enrico Sá Pereira, II, Canaliarro ltcichardt.
M. V. Calmou Vianna, S.i Freire e Gabriel
Bcrnardcs.

recepção carinhosa encontrada cm toda
parte.

I--;iliiv.--nos o Sr. Torre Dia/, num dos
vastos salões dn embaixada do paiz amigo,
c. logo depois de* algumas phrases dc acolhi-
mento fidalgo, pediu-nos licença para ir
buscar uma lembrança ile S. Paulo, o que
fez, trazcnilo-nos, volvidos alguns minutos,
a piiotographia de um grupo tirado na Pe-
nitenciarin ek* S. Paulo, estabelecimento quo
S. Es. visitou. .A piiotographia c-m questão
era muilo grnln ao Sr, embaixador do Me-
xico. porque fora tirada por um condemna-
do cie 'iu annos de prisão que entrara puta
a Pcuite-iu-iaria sem a menor noção do plio**
log-.*;¦ euna. iíejií VtifiiMc eiíe f,'ii*"<l'e..*.*. Cfiio»
ria com isto S. Ex- onciu-ccer a organisação
daqueile estabelecimento ,pndc todos os cn-
miuosos encontravam exercício de suas acti-
vidàdcs honestas, e muito se instruíam,
siiavisando as dores moraes da perda da li-
herdade, e produzindo um trabalho social-
me.nle aproveitável. A piiotographia, preci-
samento a que reproduzimos, irioslra no
primeiro jilano o Sr. embaixador do México.
ladeado dc sim Exma. esposa o do Sr. se-
civtario do Interior do Estado de S. Paulo,
sniiuniíiiiiiiiiti

li.Io n impressão dc que tinto fora prepara-
do do véspera, tal a ordem que se evidun»
ciava nos mínimos pormenórés!

Mas. o que mais lhe agradou o coração,
foi a festa da Escola Normal, onde ouviu
o li.vmiio do México cnloadn pelas alnínnãs
da ultima classe, •> teve ensejo dc. .-scutarj
commovidns palavras do sainlação num dis-
curso epiu lhes fez niu.e nluiuna cie curso
superior.

Também lhe deixou /.articular impr^ssãol
o exercício da Força Publica, de uma disc.i-
plin.-e modelar e notável segurança em toda?»
as provas quo apreciou. «.- muito gavbo no
dcsfiic*. feito por cerca dc .1.UU0 praças.

O gvvuruo ,1o Kslndc euimilor.-o «í.*> ¦ tií-.ij'i*»-
lezas, ricsito :i :;ua chegada i "gare",--irjirtt-
foi recebido no* som do hymno de sua pa--
tria. cutre as mais cffusivas iiiauif--staçõcp.
dc sympáthia do povo. Traz. cm summa,
uma icli-a imperccivel dessa sua visita a .São
Paulo, e ainda eia viagem que fez a Campi-
nas, onde visitou unia grande fazenda de
café, e do passeio dc automóvel S. Paulo-»
Santos, cujo regresso lambem foi aeluiiravcL,
graças ás cominoilidadcs da Companhia fn»
glcza e*. á belleza dá ascensão.

Até
Állemanha?!

onde ira a mt
ISF

m IS PiEÇOS E
FieULTS AS 0PE-
RAÇÕES @0M-

íotcíaes
Está consummada a ruptura'

de relações entre a Ba-
viera e o Reich '

A Keiciiswelir acampada
era torno dc Berlim na
previsão dc qualquereventualidade

PAUIS. 20 (Havas) -- O correspondente
do "Matin" om Hcrlim communica:

Está consuinmuda a ruptura dé relações
entre a Bavicrá o o iroverni» do Reich.

Yein Preger, o ministro da Ifaviern nesta
capital, «cuba dc pedir demissão."

PARIS, '20 (Havas) —¦ Segundo ò corres-

FALLECEU 0 BISPO DE
BOTUCÁTÚ

S. PAULO, 20 (A. A.) — Falleceu honlcm,
em Bolucalri; I) Lúcio Antunes ric Mello,
bispo daquella diocese, victimario por uma
riòphi-Kç'- O ilhislre prelado contava tio an-
nos dc edade, c era natural dc ilio Verde, no
Estacio ele .Minas, lendo sido c-lcito bispo ele
Holucalti a 17 ele outubro ele 11)08, por Pio X,
c sagrado em Itomn, pelo cardeal Arcoverdc,
n Ifi ele novembro do mesmo anno,

O corpo dé D. Lúcio Antunes dc Mello foi
sepultado boje, As S lioras, na erypta da Ca-
tliedral ele Kotucalu.

. <H» 
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O novo commandante na-
cional da Legião Ame-

ricánà
NOVA YORK; 20 (Havas) — A Convenção

Annual. reunida em São Francisco, elegeu o
Sr. .I.ilin Quiiin, cia secção da Califórnia.
para cbmmandante Nàcidual da I.e-giài. Ame-
ricana, cm substituição elo Sr. Albin Owslcy.

Em seguida, a Convenção adiou os traba-
ihos.

Srs. Gcsschr, d esquerda, c vou Kahr,
á direita — aquelle. ministro da Defesa,
da Reich, c este, dictádor da Itavie-
ra, ambos rcspònsaocis pela actual si-

titação da Allèmanha
pondento rio "Journal" cm Berlim' a situação
na Alie manha aggravou-sc considerável-
mente,

O corrcsponelente allueio u boatos ric ac-
cõriiei entro a Saxonia e os Soviets russos c
confirma que a Reichsivehr está acampada
cm torno de Hcrlim, na previsão rio i|uali[iicr
eventualidade.

liEUI.IM, 19 (Havas) — Corro com insls-
tencia que o governo chamou a Berlim von
Lobsoiv, comniandant« da Reicliswehr da
Bavioia. Asscgurn-se tambcni que o governo
bávaro ameaça não rcronhcecr mais a auto-
ridade rio ministro da Itcichstvehr, se não sc
demittir immçclintamcnte.

O imposto de exportaçaoi
não tejn cabimento na

lei orçamentaria mu-
nicipal

O Centro do Commercio c luilustria dó
Rio de .íanciro, enviou ao Sr. prefeito da
Districto Federal, o seguinte telegramma:

"Exmo. Sr. Dr. Alaor .Prata, prefeitodo Districto Federal. -- O Centro ele Com-
niercio e Industria do Rio de Janeiro, cm
nome das classes que representa, .solicita.
o valioso prestigio dc V. Ex., junto ao Con-
sclbo Municipal, parn ser eliminado cio or-
çamento futuro, o imposto de exportação,
que tanto prejudica os interesses conimcr-
ciaes, devido á forma de sua arrecadação,
entravando a presteza da remessa de cn-
comniendas, tão necessária no gyro das
transacções.

O Centro de Commercio c Industria pudelicença, para citar um trecho do officio do
Sr. Dr. Carlos Sampaio, datado du 8 de ou-
tubro de 19Ü1. á Associação Commercial,
c cpie tão clòquóntemente peie de mauifesto,
a inconveniência desse imposto:"De facto, varias vezes já lenho affir-
mado o meu modo de pensar, contrario a
esse como a todos aquelles impostos que,sob o pretexto de fornecer recursos fáceis
ao erário municipal, prejudicam a activida-
de econômica, ferindo, cm vez dc estimular,
o surto commercial e o próprio trabalho
de transformação industrial dc qualquer re**
gião."

Deante dc palavras tão expressivas, eles-.
necessário mais ei acci-cscentar qualquercommentario, para justificar um pedido de
lauto cabimento e que representa uma daa
grandes aspirações cto commercio, não parafurtar-se ao imposto, mas aos vexames dè
siia arrecadação.

O Centro de Commercio c Industria' .(,,
Kio ele Janeiro, por seu presidente, serve-
sc dn opportuuiande, para reiterar *• V„*
Ex. os «protestos ele elevada estima o dis-
linda consieferação. — Lui^ Baptista Lo-
pes, presidente."

m\f

A C. P. DE ARTE INCAICA EÍVi
VIAGEM A BUENOS AIRES

LA PAZ, 20 (A. A.) — Partiu para liuc-

A reforma do estatuto univers>-
iario argentino e a demissão

de um ministro
BUENOS AIRES, 20 (A. A.) - Devido adivergências com o Poder Executivo sobrea reforma elo estatuto universitário, áprij-sentou a sua renuncia, hontem, á noite, o

ministro da Instrucção Publica; Dr. Mòreò.Tendo sido acceila pelo presideulo dn Ue-
publica; a renuncia do ministro ria Instril-cção Publica, tomará posse; interinamente
dessa pasta, 0 ministro ela Fazenda, Dr.
Victor iMolina.

Honlcm, _á noite, foi approvado pelo Po-dor Executivo o estatuto universitário,

nos Aires, cnele pretende realisar uma te...-
p.iraela, a Companhia Peruana ele \rte In-
caica, cujos progranimaS ele dansas, ma-

Írc.eÂdlT°S 
Carucleristicos s5° 'miito|e,,-rescntado pelo ConS.dho Superior' rn.*>versitario, sem a menor alteração.

*
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Éc<i>s c Novidades mmà íi íurl
As criticas, feitas peles foundõr.1 liimu

¦Miicliinlo e P..11I.1 de 1'iiiniiu, n rciliirtjílu li-
uai .1. lei de Imprensa, vnlcram pòr Imlas
as (leinonstr.cft.i, Nem ihirr/a, nóm roí-!
riH'«,'«i«i, nem nrolildailo de Iululios justlll»ram a jcrlo «le cxigcnclu* que roíi-llluo
tiijuellc código de djiiinulerins vesgo»,

No* subi',uns n prrcIpjInçAo mm «iuo
,«|iiíll*. im frito ua Cnui.ii',1, lliisla mi. farto.
A .'«niiiiiis-.i.i ile i-.uisliliilçán c Juillçí, h.i» i.<
railiuldo as inullai «Io projecto v|„il« ila
Soado. A' iillima Iiiiiíi, poli 11,, o I.-I..I...¦
.tiiiii.ii lil pel,. GaltoU o ii|i|).ir.'.'iu nli foni
um monto de oin.nilit.. Dou Iro ellni, nina

3110 
diria, iam cerimoniasi RleiitiiMo <»i

ohrn Iodas ns multas I A inosnu, colllmis-
são, que as reduzira, silenciosamente appro-
vou a Piueiitlii. Assim . (|llo sc legisla no
lirasil rvpublioano, sob o regimen do estado
tio sitio, .\ propósito do dlrolto de respos*
tu sc verificaram cousas análogas. Dl.In a
lei que a resposta nunca oxccderla o i.im.i-
'iho do arllgo ou noticia que a provocasse.
Veln uma emenda o necroscontou i sv oxcc»
.ler, o extasio lorá pago pelos preços cor-
rentes. Iim prlmolro logar as lols uno mlinlt-
tem condlclonnos. Devem ser peremptórias,
Mm segundo lugar niugiirm pode impor u
um jornal a imblicaçáo puna do nssumplos I ^
que contrariam ns seus pontos tle vista, Se .:
ria conlroíozer princípios ooinozlulioi do -*
direito natural. Ha mais, entretanto, Rola» ijj
flanando os caioi em que ao jornal .'abe
não nttomlcr ás publicações «le resposta, a
lei, logo depois, declara quo <> juiz. decidiu-
«Io pedidos dc resposta, mandara piihlical-as
independentemente do qualquer recurso ju-
diclal prolclalorio. Sem ouvir o réo? Sim.
Mas, e os casos em que a lei faculta ao jor-
mil negar a publicação da resposta V Nos to
ponto ha umu omissão clomornsa. O jornal
nAo 1. ouvido. O juiz decreta soberanamente.

Kslcs c outros (lispauterios exigem cor-
recçáo. Os dous senadores cariocas chegarão
.. resultados '.' i-;' o quo ninguém espera, ao
certo. A ordem d votar, dc qualquer nianci-
ra, ncslo triste fim «le legislatura, com pro-
jecto augmentando subsidio I...

0 "Borljorcma", nas mesmas con-
(lições do "Iblapaba" o do "8o-

noventa", encalhado
completamente

POntO IIIANCd (II. (i. do Norlo), ao
(Serviço «peclal tia A NOITE) — Nas mes-
in.is coniliciic*. oin quo so encontrava o"lliiap.ili.i', em letenibro ultimo, nolm-so
encalhado, uns proximidades deste porto, o
vapor "iiiiili.iic,„,i", porlcnconlo, como
aquelle, au Lloyd Brasileiro,

A» que pareço, esse navio encalhou em
vlrllldo da baixa «Ias lllltr.S, de modo que"1 poderá continuar sua viagem passadosoito dias, quo .'• a época «l«is lançamentos,
mio sendo difficil p.evcr-sc qtic muito
grandes niojulros irá causar esse atrasa na
viagem daquelle navio.

Não temos noticia do "Henevente", que.
segundo se .sabe, estA monlad» sobre pa*dias,

IM» . ¦-
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Sâ PAIM PAGAR h m\\W'Cmo DA HISTORIA DA
' •¦--••-¦• MEDICINA

1*

Náo se conhecem ainda os rffcilos da
conferência dos representantes «Io conitnor-
clú o da industria com os membros da com-

fllilIMIhlllllllllllllllllillUIIIIIII llll llll
PENHORES?.

Jóias e mercadorias
| MENOR Jrno — MAIOR OFFERTA•gC"'. Áurea. 11, Avenida Passos!
'<J II ITM! IÍI 11 llll |.| || 1111 lt |! 111111111111111 IU 11.| | HU |P¦ mmtm 
O TIRO 7 REÚNE-SE, SEGUNDA.

FEIRA PRÓXIMA, EM ASSEM-
BLÉA GERAL

Em asscmbléa gorai extraordinária, segun-
da c ulli 111.. convocação, reune-sc, segunda-
feira próxima. As 8 horas da nnlle, os sócios
dn Tiro dc Guerra 7. Nessa asscillblòu serão
eleitos os membros para os cargos vagos no
conselho deliberativo,

•_•*<

Um automóvel porcoiTÒ a
rua do Ouvidor o o himi

chauífüur tf |.i*<>Kt»
l'in automóvel ii.i r„.i tlp Ouvidor. Sim,nn, auto, «„,. melhor, umn "Itarnllnlia" pi„-latia do vermelho, Honi quo se sailm. rnniu,ti seu elumifeiir, fiiufnuaiiiiu, cnlroii a rua doOuvidor, pela oiqulna da Avenida lllo llrhii-co, o rol, «•„, regular carreiro ul. a oiqulitn«Ia rua slo Cí.nn.i, ,\h.|, m,inii.il.. •, pan**-, fui»logo convidado pelo policial roíidnnlo a ._*¦.

Rlllr nli! nu I' ilisliiclii, K . uiiles.iiii ipio! A I* * _ M
queria aoinr «Io privilegio de ser <• único a,,*:A OÇ80 de hOJC, UO prOI. Mauri-
tomobl/íiln .. pansi,,,' pela rua exclusiva do- do 

d(J MMr0i
IV o clinuffeur o Sr. .los. Martins Plnhol-

proprietário dn Oarngo Pinheiro, da rua' ' tçrto us. .'IH a 10.

De Aristóteles a Galeno,
o fundador da medicina

experimental

Rin continuação an curso «um vem íimrnilnío. proprietário da Oarngo 1'lnhclro, da rua sobre a Ulslorlá da Medicinai cnmplomentnr
\ i'.";!!",,"!'; ' . ''*!".•. «¦ ™'M™ dc iwilhologia geral iralou. hoje. 0

.....,.,.,' i.n • Ü,, 
' 

JclJ'«'l-«,« nppllcou-lhç ai prol. Maurício de .Medeiros dos letnpos posmiiila de iiii-itiiii pela infraccAo coinmcllldfl, ¦ ¦
.'•!>'. .,.- ile«lc ,'ici'õriln com o decreto ti,Io de |00'J,

O aulo cm qui- n Sr. Pinheiro fo. taniiinh.i
pine/., <• o do n. I """

i.,_,

iHojenoCifíemalrss
IVIARY CARR -

1'eBuy Sliaw c .Míriam lliiltlstii emO Sorriso do Pcrdflo
Super-I-ox . - H.iot Glhion oinA Força do Amor

OLÁ', camaradas: Sunshlncs. E o rilm
iiiiliir.ilO Terremoto do Jjipuo

O OrNEMA mis ,1 „ melhor do lllo, c o
que apresenta melhores progrnnimas.

mm*»
O BANCO pelotense VAE TER | Uma escola profissional flumi

NOVO DIEEOTOR
PORTO ALEGRE, -0 (Serviço especial .Ia

substituto o coronel Luiz Carlos Massot.. -ms-i ,ie Sans w
e as w «ratas»

Râ corte tio Hapcleao

missão de finanças, da Câmara, sobre n ' ¦}¦ NOITE) — O "jornal da Manitã", da cl-
questão dns Impostos accumulados, Os com- dado «lc Pelotas, noticia que o coronel Albcr-
pendios do economia politica, bom como « to Rosa, aclunlmciite nessa capital, enfermo,
palavra dos especialistas, ensinam que os .vae deixar o cargo de dlrcclor-prcsidcnto do
impostos sobre as rondas substituem os Im-1 Uonco Pelotense, lendo indicado para scu
r.oslos dc consumo. No Hrasil, a resra fa-
lhou, ou melhor, a regra não tem sido ob-
sorvada, Os tributos são par.illclos. A' me-
dida que sc oúgmentam os scllos de cousu-
mo, sc crènm impostos sobre vendas mor-
cantis, sobre lucros líquidos do eomniercio,
sobre dividendos e outros. Poi lembrado o
imposto sobre contas assignadas para sub-
slituir ao dc lucros commorciaes. Acccito o
alvitre, parçce que prevalecerão ambos, cm
conjunto. Ao mesmo tempo, a commissão
dc finanças vae fixar a taxa para cobrança
do imposto global sobre as rendas I Ksto
imposto global só sc compreliendcria se
viesse como snce«-'ssor daquellcs, que são
igualmente impostos sobre rendas. Mas,
não. Os contribuintes pngain sobro a trans-
acção, pagam sobre os lucros da Iransacçâo
c pagam sobre a recompensa total dos mes-
mos lucros I

Ainda hontem o Sr. (Carlos Maxímillano,
antigo ministro da Justiça e antigo relator
do orçamento da Fazenda, na Câmara, re-
cordava os riscos da insistência om que sc
obstinaram os gênios das nossas -finanças,
flccumulando tributos. "O interesse pessoa!
& o mais formidável imitador do rcsislcn-
cias" -— disse. A I.i. estabelecendo as con-
tas _ assignadas, quiz substituir tributos
_ não sobrecarregar os contribuintes.

O transe financeiro è grave. O déficit
cresce. Os córlos. feitos nos orçamentos, são
fictícios, pois hão de exigir, d,; futuro, cre-
ditos supplcmentnrcs. Appella-sò para o pa-
triotismo de todos, afim de que o paiz cn-
tre na ordem financeira. Secundaríamos <>
appcllo e aconselharíamos o sacrifício se
sentíssemos sinceridade dn parle., pelo me-,
noa, «lo Cuii,*jro*i..o. Acugr/iciítar impostos, pa-1
ra quê? Para que sc possam elevar os sub-j tl° ''""sicnse, ónüb se vae apr.  
sidios parlamentares ? Augmentando dê I o'""a de arte (pie é O FILHO DE MME. SANS- I
,3:Sã03 para 5:000$ o subsidio mensal dos ' GÊNEi E' um film dc alto valor, ile mon-I

nense que se fecha
Não podendo a Escola Profissional Aimltal-canha, com séde cm Nicllieroy, continuar afunecionar no prédio que vinha oecupandó,e nao tendo outro em coitdlçOcs propicias unscu lunccionamenlo, resolveu a respectiva di-rcctoi-ia encerrar as aulas desse estabeleci-mento de ensino.

m*t» __.
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h ¦ ¦! Regulando a situacãoM CHEGADA DO "galich

dos sargentos que ter-
minaram o curso de

commandante de
pelotão

Um avião do Ministério «fl»
Giíorrn

O Sr. ministro da Guerra, Interino, expediu
an cnmmanilantc dn f.' regulo mllllar o sr-
guinle aviso t"Tendo duvida sobro o InlorprelaçAo a
ser iluda a alini-n "a" do n. » «b> art. "
do rcgiilamcnlo para odinissAo no corpo «le
ufflriaes ila 'J* classe du reservo «l«i MorCltO

Fala á A NOITE o (lirecnr i
do Banco Allemão Trait §

atlântico de Buenos"'
Aires C

Em torno de Hugo Stinnes e j,
politica de Stresemann

Plissou pcln nosso porto,de llucnoi Aires, .. pnqueio
licia". >l.i llniiiburgo-Aiuorlki

r\ lápis de uso com-
^¦^miim representa 50
annos cie retrocesso na
evolução das grandes in-
vencões.

; EVERSHARP
é uma verdadeira mara-
vilha.

e» a'Lnosf es^a EXamÍne-0 111113 VeZ C
.ío maucchal i.i:- convencer-se-á da perfei-
Slb^JaNAcpo"i Çãó de todas as suas par-
^soSre W-! ís e a be'leza e elegância
"»«• de suas linhas. Sempre

Mas a Duqueza «Io »___ „ „__i _, -Dantzifi - t!ii o se» I com a ponta aparada, e o
h"tirasl'fi.nía'u,ioiIaPis indispensável aos
seu i, c ro i s n, o „a h o m e n s práticos e deguerra, tambem dei- \ -
xou a de sur.s "ra-j 30030.
ti.s" na COllTIv DE
NAPOLEÍQ. i

Mas esse heroísmo jr essas "gaffcs" his-'
!..ricos vão ser "dc jvisu" apreciados, se- (-unda-reira, na télá i

iar a uotavel!

Icrlorcs u lllppocrnlos, e, utíili particular
mente, de Aristóteles ali' Galeno.

Começou (ll/ruilo quo depois dc lllpparra-
los, largo lempo passou a medicina setn a me-
„»r ovoluçílo, Todos ..s bcnoflclosi «i„e nquèl-
la grande espirito tinha podido rcllrar dn
observação clinica sagaz, ficaram paralysa-
dos, pelo abandono do scu mclhodo de Invés-
ligação a Iodos so conlenlfint ein manter In.
Indo o seu corno «luutrlnarlo, com um verda-
dviio aspecto dogmático,

Cuno cxpóenlo desse dogmatlsmo apenas
mn nume a maior conscgUO snhresair : o do
Praxagotas, quo divide a medicina cm cinco
parles — a pliyslologln, a etlologln. a b.vgicnc.
a M-miologiii o a tlier.ipi'iilir.1. Mas, (icpols
do llippocratos,.. único nome verdadeiramon-
lo granda que annarcco ua medicina ú o dc
Aristóteles — ultimo dos nsclopladcs, nasci.-
d., cm :i8l A. C. — "o mestra dus que sa-
bem", conforme o cogno,ninavam.

Poro comprebendor-so n contribuição do
Aristóteles ao desenvolvimento dn medicina
<j mister procurar ns suas filiações philoso-
pltlcis, o neste sentido remonta o professorMaurício no movimento dos sophlstns, cuja
importância realça, por lerem deslocado a
phllasop!i[a tio campo vago a indcfcnldo dc
ospcculaçíies niclaphyslcas, para um conjunto
de pesquisas mais objecllvns o terrenas, sobre
a ii;iliire/.a do próprio espirito humano. A
elles devo-sa ogunlmonio o embate ao paga-nlsmo grego antigo e o esboço dc um mono-;
ti,eis,ii., racional. Dahi o negarem os sophls-l
Ias a existência do Indo, salvo a de um Deus '
suprem... Desse SCOptlcisiUO gcucralisiido sur-'
go a philosophln de Sócrates, tendendo a me-
lliorar observação dn próprio homem e a cul-
tura do espirito, tendo como ohjcctlvo menos
o prnzor ogostica do maior saber como o que-riam ns sophlslas. dn que o aperfeiçoamento I
moral da humanidade. De Sócrates, como ura
do seus discípulos, appareee Platão c de Pia-
tão, finalmente, Aristóteles, qne, embebido
nas mesmas doutrinas geraes da pesquisaacurada da natureza humana, dota a medicina
«los ensinamentos utlllssimos da zoologia, da
anatomia comparada, da cihhryologia. Prece-
ptor de. Alexandre, o Grande, obteve Aristo-
leles grande inésse dc material para suas ob-
scrvaçôcs dc naturalista, que o grande con-
qttistador lhe trazia a cada nova das suas In-
cursões pelo estrangeiro.

I.csumc a seguir as Idéas geraes dc Aris-

do I' linha, o i* toiionto Altiunlr.iiio Nunes do llaniburgo t
Pereira consulla! I" — so o sargento appro* | 

- ¦ ¦ ¦

vnúo deve ser «sclnido logo quo termino o
curso da cfimmoiiilnnlc «le pelotão; 

'-' -- se O
mesmo sargenln será cxcluiilo so qilando ler*
niltiui' O lempo ile serviço para o qual SO
ungajoui .'I" — su poderá ser iceiiRiijado cm*
«luaiilo satisfizer ns contliççõcs ao S '." d«i
art. 42 do regulamento do Serviço Militar.

lin, solução n essa consulla, feila n Jfl du
.Inibo ulllm.i no chefo dn Serviço dc Ivslado-
Maior dessa região, declaro*vos! 1" — «i„o o
sargento approvado não «leve ser excluído
logo que termine o curso «lc commnnilantc
du peloiin, o sim quando terminar o tampo
de serviço n que sc obrigou.

A alínea que motivou a consulta sc refere
mnis especialmente a homens que, comple-
tando o tempo de serviço voluntário nu da
engajamento, não desejem continuar no cxrr-
cito nclivo a queiram entrar para o quadro
dc officiaes da reserva. Quanto ao 2" c ,'f
quesitos, aduim-sc prejudicados pela solução
liada ao primeiro."¦ mm ¦

"ill:
1

escalas, loca ml
o Lisboa, lendo ga«l«i _. dias ,slo. Hsso transatlântico troiunn*
fniticn depois da molo-dla e fundcM
ahcorndouro dos navios nic.eanu*,
se deiiinriiu pouco temi.u, por )•,.medico da Saude, verificando -..r,.,-
lentes as condições sanitária, dc lnão existindo doentes nas vnhnn
pcrmllth, «iuc atrucotsso ao caos .],, 1

O "Gallcia" foi enlão, cm marcha
/ida, atracar no arma.em |g( 0||jeiiiliari-arani os srus .passageiros V¦lade allemã Ii-oiixü f,l passageiro.

em V;.».; Lv''''»' Rf-,

•ai df-,..,¦tlSfi

capita), sendo dous cm primeira ÍH0 cm terceira, na maioria ItumltS
esta capital,
sc r
tes dc varias nacionalidades
ii.iin .'i lavoura.

1'insli.v
'l>IC St itf.

Ustlvomos á bordo «Io "Gallcia" •»•!
laquetc atracar ao cies 

' 
ini

JAZZMANIA
Escola de "shimf

e de "fox-lro!"
PROFESSORA:

— A ENCANTADORA —

MAE MURRAY
LIÇÕES:

Segunda-feira, nos cine*
mas Falais e no Ideal

JAZZMANIA
«ano

0 coronel Collier em excursão
no interior do Pará

CAMKTA* {Paru), 18 (Serviço especial da
A NOITE) —- Em viagem «lc excursão a
Alcobaça, ponto inicial da E. V. Tocantins,

• '"*c 
f ¦ nIos' ;l .l"0 ,f01 Cl'* .'I.uem de factos pr(SSaraln por esta ciflnuc, a nor.m ao va-. creou a mcthodologla seientifien apoiada na por «Ajudante", o Dr. Souza Castro, ro-

jobsenaçuo cjt,a experiência. Deu nome a vorondor do Estado; os deputados De.odo-
I aorta , estudou largamente a cmbryologio. ro ,.- Mendonça c Francisco Campos, o co-mostrou o momento em «me sc nuvem as ' .„«.,i n„.ij í- «-..iiíj..- commissario dos

membros do legislativo, conforme o proje
cto em marcha na Câmara, o Congresso
perdeu a autoridade .para exigir esforços
aos que prosperam na faina quotidiana."Conduzindo o cambio a taxas vis não vemos
como a administração possa impor cguaes
sacrifícios. Essa a verdade.

„r. JÜS-elllta Lins—Vias urlnanas iveue*-«as e ciru.-ülcasj Mulos X. Labor. S. loae UL-«ao-«-
¦JBr
fa

l". R. Pitanga Santos* Operações. Doon-
s do Itcclmi) e A nus. Passeio 5G, do 1 ás 1,

- "" " ' ——^rí-^j*— "

DR. ROD. JOSETTI - Vias ürinarias -
Cirurgia «eral. l!i Te Maio, 80. 1 ás 6. C. 10C0. i~— •—•«we»—• .
Br,, Souza Mendes ~ Plástica nasal, mo-
lestias da voz. Olhos, ouvidos, nariz c gar-
ganta. Kodrigo Silva, 28, de 3 ás G. C. 1838. j
DR REYNALDO, DE ARAGÃO. Do H,
l-ro-Jlatrc. Clinica de senhoras. Cons. largc
Carioca, 18, da 1 ás il. 2", A" c 6".

:Dr.Cash^A^SrSdar
Hospital Evangélico. Phone Villa 530.

¦¦•<-*¦»-

tagem riquissima, deslumbrante, cm que ad-:
miraremos toda a pompa e esplendor do im- jperio nnpoleonico nas suas feslas. Superpro
ducçno MATARAZziO !

•ms**»

li

primeiras bulhas cardíacas fataos. Sen dlsci- Estados tinidos á Exposição do Centena-
! pulo Ihcophraltus, proseguindo,seus estudos Irloí o coronel Raymundo I.cSo, comman-sobro a natureza, mostrou a origem renl dn danle da força publica estadual, o capitão
i flor, distinguiu as plantas em nngiospermas e dc mar c guerra Emmanucl Draga c outras

i gymmospcrmns. A seguir mostra o professor | pessoas gradas.que a fundação de Alexandria deslocou para Muitas' e significativas festas prepara a
J 

i.i uma parte enorme da influencia grega c municipalidade local, afim dc receber os
a universidade c a Ilibliotheca, os homens excursionistas, quando, no seu regresso.
formidáveis do Alexandria, como Ptolomcu

I Eúclidcs, ele, fizeram dessa cidade o maior¦ centro de cultura intcllectual da época. Abi
I sc transportam as idéas dc Hlppõcratãs c dc

Aristóteles, o ahi surgem os anatomistas, fa-
j i-rend;' dissecçiie-t luimanas. E* dc Alexandria"j q"ll«5> nascem a_ verificações anatômicas tão* interessantes dc Herophilo c de Erasitrato, o
J passa o professor a resumil-as, a descripção

<¦-• 0.1.
"'itt.c, |'ííínfornutii

aules deste puqucti comniandanto, capitão iicrm
I «iiicm nos prestou gcnlllmonto

sobre a viagem. Dlsso-nos elle— A travessia correu bem. f.irtimrv,J
Hamburgo com destino .os porto- ,."Jamericanos no dia .2 do mez p.isijj,"'navio voiu repleto do passageiros na mikria Industriaes o commerciantes ar«áSc alicmãcs domiciliados om llucnos iiV.
par.1 onde SO destinam. Euln os pàii".,"Oalltii

onde so destinam,
ros dc destaque (|uc viajam

O REI DOS LÁPIS
O legitimo tem o seu uonie

gravado

tornarem a passar por esta cidade.
——— ¦ -lia ¦

PRECAUÇÃO
Preronimo* noa nossos presados leitores,

daqai e do Interior, pura não deixarem de
í°afleiTm,r^rfn,,;ít,ícQ qXUiH0 Vcnlvr!C,,li°Í '¦« 

» •*•"•»• *<>"«<", Poi-» «"«ha» vezes sea do cnlamns scnptorms, a do osso hioidc, - •

0 trigo argentino importado para o THE WAHL COMPANY 
'

commercio porto-alegrense ! Agentes exciu^pan, o Brás»
PORTO ALEGRE, 20 (Serviço especial dal LEONE & OA NOIIE) — O vapor "Zcclandia", chegado í n„. „ .„, ,,. „. _, , ,«los portos platiiios, trouxe para o commer-l 0I!' 1J ~ Iíl0 d* Janelr«

0 Sr. Alessandri presidindo uma
reunião operaria

VALPAIU1SO, 20 (A. A.) - Rcalisa-se,amanha, a grande reunião operaria, sob a
presidência do Dr. Arthur Alessaudri, pre-sidente da Republica.*" ¦——se**» ,—

ROMANCE da Semana»-C><.*»' -

ANNIVERSARIO DA SAGRA-
ÇÃO EPISCOPAL DE S. EM. 0

SR. CARDEAL ARCEBISPO
Uma missa, na Cathedral, no

dia 26
Communicam-nos:
";De ordem do Exmo. c -Revmo. Sr. ar-cebispo coad.jut.or, convido o Revmo. clerosecular e regular, ás ordens terceiras, ir-mandados, confederações, associações, colle-

gios o instituições catholicas, bem como os '
fieis em geral, para a .Missa que, no próximo jdia26, is 10112 horas, será cantada na Ca-;thedral Metro-pnlitan-i, na inlençãodci S.Em. jo Sr. cardeal arcebispo, de cuja sagração epis-copai oceorre nessa data olrigesímo terceiro'annivcrsario. |

• Rio, 2 de outubro de 1923. — ConegolFrancisco dc Assis Carmo, secretario do ar-cebispados".
¦¦ 
_• ¦ 

——¦ *

HOJE, COMO HA 12 AN-
NOS PASSADOS,

a procura de profissiohaes — tachygraphog edactylographos — é maior do que n offerta.
O commercio assegura sempre bons ordena-
dos. «Matriculem-se na Escola Ilcmingloii.
rna 7 dc Setembro, G7.

cie- local 7.7ã(l saccos de farinha de trigo,2.SOO saccos do trigo em grão c 300 saccosde sobresalónlc.
——-i —'*¦-

O ALGODÃO
Continuava o mercado de algodão, hoje,com os preços em alta, porque os veniie-

dores permaneciam intransigentes.
Pír81? £"í?s l-nra os tsertões os limites

do 7-1-! a Tá-'?, para as primeiras sortes osde idi a 74.-S e para os medianos os de fi_-5a 70*$ por 10 kilos. Entraram l.-ill fardos esaíram 1.02(5, sendo o "stock" do 1-í.855.
i '—MM-» 

Se prefere uma loteria cujo
sorteio V. S. pode assistir,
realisado em um dos pontos
mais centraes desta cidade,

compre bilhetes da

Loteria da Cruz
Vermelha

14 de Novembro

A' venda na Casa Stepheu, A Capital e
Óptica Inglezu

¦*<•__-

Por qne foram interrompidas li-
nhas telegraphicas do norte

O direetor geral dos Telegraphos receben,hoje,* do cnüenlieiro-ehefe do districto telc-
íraphi.co do Itio de Janeiro o seguinte telc-grammu:"Linhas norte interrompidas, hoic, madru-giida. Irem Loopbldiim derrubou um postekilometro 82, entre llio Bonito o. Capivara-Xou providenciar restabelecimento,"

I a do duodeno, da glândula prostalica, do
| globo ocular 0 suas formações, a da trachéa,
j das nuriculas cardíacas, cie.

Passa depois o professor Maurício a de.s-
crever a situação de Roma por essa oceasião,
lembra a influencia grega no sul da Itália, a
chamada grande Grecin, narra os hábitos dos \romanos quanto ã medicina, para mostrar quesão os médicos greRos qne, vindo exercer a
sua profissão cm Roma, lhe trazem a medi-
cina seientifien. Menciona neste sentido a
influencia exercida por cada qual deiles, den-
tre os mais importantes, citando os traba-
lhos de Asclcpiade de Bithyna. Mostra de-
pois o que foi feito por Celso, Dioscoridcs,

abstêm de ler noticias com títulos susaesti
ros, por julgarem tratar-se dc ai,núncio*, da
casa Sehm.ví, fabrica de capas dc borracha,
da Avenida (.ornes Freire dezenove. Desta
vez, trata-se de am caso mais serio, D. Qui-
teria, ao accordaV hontem, deu por falta de
.sua muito adorada Ceei; pressurosa, avisou
seu esposo, que eom ellu procurou por Ioda
parte, sem a encontrar; uma dus janellas',
porem, estava semi-aberta, suspeitaram logo
que Ceei havia fugido por ella. Procurando
informar-se, am vizinho e amlR» da deso-
lada familia disse ter visto, na noite anterior.
um m«x*o que reside no prédio cm frente com
a Ceei ao collv, afagando seus lindo» cabellos
pretos. Sem perder tempo, o esposo de Ifona

. *- -<-.». __—_____,

Os ires mosqueteiros
apparecerii em elefante faseicülo
BREVEMENTE

i min» 
Prisão de um ladrão

Pela policia do lp districto foi preso cautuado em flograntc, o niaritinin Ildefonsodos Santos Rocha, por ter roubado de Abeldos Santos Neves, residente á rua da Saude,2.10, um despertador, unia navalho, de barbauma bolsa do prata e dous ternos do easemiraOs objectos foram restituidos a Abel e lide-fonso ficou trancafiado no xadrez.
«MS»

que . -...,__ ».cendo. Ceei cala e ao checar na'suleta, der-rubou nma gaiola e comeu o estimado passa-ro do seu pae, que, enfurecido, malou-a.•*•+>
0 CM. DESCANSOU

Por falta de numero, o Conselho Muni-
çlpal nao trabalhou, hoje» msmt»

BAGATELAS
mt*

Os reis da Rumania vão as-
sistir ao baptisado do

herdeiro da Yugo-
Slavia

Í BFf.Ç,RADO* 20 (Havas) - A bordo do
yacht real, acaban, dc chegar a esta ca-

pitai o rei Fernando c a rainha Maria, dnRumania, que vèm assistir ao baptisado d)herdeiro do throno yugo-slavo.
Em companhia dos soberanos rumenos via-

jaram o príncipe herdeiro, a prineeza Illcanae os príncipes Paulo e Irene da Grécia

Só 8.000 BILHETES

a parteem
AGENTES

L. COSTA & C.
RUA CHILE, 3

"GUARDA ¦ MOVEIS"
(Sub o potiociaio «Io industrial Leandro Marlim)Onamado*;: Ourives 41-T. N. 1500

0 PRESIDENTE DE SER-
iufE VEM AO RIO

Annuncin-se a próxima vinda a esla capi-lal do actual presidente do Estado dc Ser-
gipe, Dr Graccho Cardoso.

O embarque do chefe do governo do pc-queuo F.stado nortista provavelmente sc da-rã no dia 21 do corrente ou começo do mezentrnntc.
Trazem o Dr. Graccho Cardoso ao Kio In-

( eresses da sua administração e, naturalmen-te, questões que se prendem 
'á 

politica e. eniI particular, ás eleições para a renovação doCongresso.

I Ai-eleu nnfns de Ephcso, Plínio'. fi„almcn\è 
j ^i^.°X.g«^ H.Ta inS, 

"p^dô
de Gale.,,), que foi na verdade, o fundador da explicações ao moço; este, muito assustadophysiologia experimental e sua applicaçào A| confessou ter-se divertido com a meiw céci'

ò. .".?'.,NCSt° Parlic,uIa1r «t°nde-sC sobre L que a levara para seu quarto, que ariorm^seus trabalhos, sua anciã de conhecer as eou- * — • *H ' *¦«..-. me
sas oxpcrimchtalmçntc, a contribuição nota-vel de seus estudos sobre o dcscnvolvimcn-
lo da pliarmacopéa, c finalmente, critica os

i tres preconceitos que impediram que a me-
i dicinn galenica evoluísse e que constituíam
| os tres fundamentos essenciaes dc suas dou-
trinas : primeiro — o seu vitalismo, consis-
tindò na theoria de que o sangue fosse mistu-
rado dc espíritos vitaes; segundo — de queo sangue passasse do ventrieulo direito parao esquerdo por poros invisíveis no septo in-
tervcnti-icular, preconceito que se manteve atéllarvey; terceiro — que o puz fosse um clc-
mento necessário á cicalrlsação, noção essa(pie ficou em medicina até que os árabes ti-
vessein falado nas eicatrisaçôes por primeirae segunda intenção, com tal força, enlrétnn-
to, o princípio galcnico que contra os árabes
se mantiveram Ambrnise Paro. Paracelso, etc.

Assim descripta a influencia do grande Ga-
leno, diz o professor Maurício-, que foi essa amedicina que entrando com a érn christã fi-eou até plena edade' média, onde até uma
volln para o passado se tornava necentuada
no resurgimento das doutrinas dc Aristóteles
c de Galeno, sem nenhuma acção renovadora
rio tempo. E' essa a phasc que estudará em
sua próxima lição. Un período iuieial dc ci-
tação da medicina pódc se dizer que ficam
quatro grandes marcos r Hippocrates, o fun-
dador da observação clinica; Aristóteles, o
da observação comparada c da medicina uatu-
ral; Erasistrato e a escola dc Alexandria,
como a fundadora da dissecção anatômica, c
finalmente Galeno, o fundador do méthodò
experimental em biologia.

I Pamffi de Dnsk

-stiàs ife er@as.cas
Dr. Martinho da Rocha Júnior^*
pela Universidade de Berlim, docente dc cli-n,ca pediatrica, etc.

Cons.: rua 7 do Set. 73. T
Hes.: Praia dc Botafogo, -162

Norte 7401.
T. Sul 30..,

Exposição Reis Júnior, no Palace
Hotel

A nota artística .desta tarde foi, sem du-vida, a inauguração da Exposição de Pintura
do Sr. Rçis Júnior, no salão do Palaec-Hotel.
O acto inaugural teve a presença de grandenumero dc amadores e outros artistas queforam admirar os trabalhos desse estreantec já notável pintor,

<*t> ¦-

Funcclonam dlarlanicatc todos os diverti-
mentos. ~- Amanhã

GRANDE CIRCO
com novos números

ENTRADA isooo

FALLECIMEINTO

**v ¦VtMUTT^.—*k-

Fítlleceu, hejo, no Hospital Internacional,
onde se achava em tratamento, a E.xma Sra.D. Clara Barbosa Magalhães, sogra do Sr.tmesto Alecrim, direetor da secretaria daCâmara.

O enterramento realisa-se, boje, ás 5 112noras da tarde, no cemitério de S. João Ba-
ptista. saindo o feretr0 do referido Hospital,a rua Thercza Silva n. 6-1, *

.&

As creanças acompanhadas não pagamentrada
—a».» ¦-

Dr. Francisco Catão
Com consultório clinico á rua da As-

sembléa n. 81, Rio de Janeiro, diz:
Declaro que tenho empregado a "Man-

leiga Phosphatada Simões" como auxi-
liar no regimen dietetico dos

TUBERCULOSOS DO PULMÃO
tendo sido muito bons os resultados,
principalmente nos casos complicados de
perturbações gastro-intestinaes.

Transferencia da séde do comman-
do da 6a brigada de infantaria

» P$\£2/LE£RE- 2Í) (Serviço especial da
A NOirh) — Dentro de poucas semanas,
•sera transferida para a cidade do Rio Gran-tle a séde do commando da 0* brigada dcinfantaria.

Sim !!
Regulador Gesteira ê o
Remédio de Confiança para tratar.
Inflamação do Utero, Catarro do Utc
ro, Desarranjos daMenstruação, Ane^
mia, Palidez, Amarei idão e Desarran-
jos Nervosos causados peias Moléstias
doUtero, Hemorragias, Dores eColicas
do Utero e Ovarios, Ameaças de Abor-
to e Hemorroidas causadas pelo
Peso do Utero Inflamado I

ase Regulador Gesteira!

ROMANOEtda Semana

-tM*

A mina explodiu e avariou o te-
lhado de uma casa

Foi grande o susto c ainda maior o pa-nicej A mina, mal preparada, explodira cgrande quantidade dc barro se fora espa-lhar pelas quatro casas da avenida alina rua Marque? de S. Vicente n. 138,' nosfundos da qual uns operários escavavamuma barreira. Xinguem ficara ferido Acasa n. 1, porém, c que soffreu avariasno telhado e ficou com o.s vidros partidos.A policia «in -n» districto não soube dooceorndo, .

QUIZ SUICIDAR-SE DE UM
MODO ORIGINAL...

A Mercedes Damnsccno, de dezenove an-nos, .casada o residente na casa n. 85 «la
Avenida Mem de Sá, já ha alguns dias an-dava aborrecida da vida. E por isso tal-vez por ter perdido todas as esperanças e'""•or soflndo todos os desenganos, c que,Ivcu morrer. Com esse fim, prcoccnpada
haver
resolve, .morrer., «.om esse fim, prcoccnpadacm suuidar-se de uma maneira orieinalao botequim da rua Evaristo da Veiga',foi
esquina da rua das Marrecas c pediu uma
garrafa de cerveja. Já havia posto, sem
que ninguém visse, uma dose de lysol no
^°P° ,S .inRiiritt o conteúdo num só traeo.Os cffeitos nao se fizeram demorar Em
pouco, Mercedes, presa dc dores terríveis
gritava, pedindo por soecorro. Medicada no'Posto Central da Assistência, foi, cm es-tado grave, transportada para a Santa Casaonde ficou cm tratamento.'

A policia do 5° districto soube do facto.

0 TEMPO
Boletim da Dn^ctoHadeWleteorologia
Previsões para o período de 6 horas

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

; Districto Federal e Nictherov — Tcmno*instável, nggravando-sc ao correr das 24 horas; chuvas c trovoadas.
Temperatura: elevada á noite; declinará.de dia; máxima entre 25°0 c 27°0 

utcl,nnr**

mèn1el°forterÍftVCÍ8' C°m Taiad^ P°#<**
Estado do Rio — Tempo: instável, a can

tSdaV.0 C°rrer dttS 2t h0ras* SíS™-
^Temperatura: 

elevada á noite; declinará
Tendência geral do tempo após 6 liorn. ri»tarde dc amanhã - Perturbado °S da
1-stados do Snl — Temno- rn..!-,,,..,.-turbado, com cm,yaVfSdiv^S?^ ^Temperatura: cm declínio P
Ventos: dc SW a SE; rajadas-

te podemos citar o Sr. faul ia-.pp.iii._-*.7¦_"; rcclor do llanco Allemão Transallanileái
_~"Il liiiciios Aires; o direetor da orcl,c.t..i_*—- " freri Matcbas c o Sr. .•lorencio Marti»officiàl do Exercito argentino.

Foram essas as tntormaçôcs n_c __lprestou o conimandante d., "Galieij"
como c.ssc officiàl notasse, qur tinha»»'desejo do falar ao Sr. Paulo Kl.ip-ienbi'
Iovou-nos ú sua presença .O direetor .llanco Allemão Transatlântico .tc n_.-.,'Aires, ii quem falamos, apresentados .'¦saber .i noesa qualidade de ...imüs!-.'.'se-uos: '"i

--Fui á Europa apenas e:n viajem,recreio e por i.so, durante todo n ler-«la minha estadia no Velho Mundo, fiz ífrallpropósito dc não me envolver cn, ,.<«-
ptos commorciaes c assim succedmi &*'ve seis mezes na Allcmanha, onde rem-varias cidades . visitando principalmente,iogares montanhosos, poi,; sempre tive veldadeira fascinação pelas paviin-cn-, n_, „descortinam de pontos elevados,

O Sr. Hlappenbiich fez unia pausa cejalinsistíssemos em indagações miIhv > -,"Ç
crise por que atravessa a Ailcmaaha *momento actual, respondeu-nos:

—l-C lmni não falarmos em coisas trislal;A situação è deveras terrível. 0 rmrit-desce vertiginosamente. Cada ,.?. qct _a banco retirar quantias em miro que rseram enviadas dc llucnos Aires, recelem troca mais alguns milhões «le marraidn (juc na vez anterior... Para ter ii_ildea da depreciação da moeda allcraâ, iiii-ta-.he dizer que na véspera de deixar teUm, paguei por uma viagem dc bonde setenta milhões de marcots, c por um almw
duzentos o cincoenta milhões!

Ao terminar essas palavras, o dlrceiori
Banco Transatlântico Allenii".) dc Biiml
Aires despediu-se de nós, para a tle mlrr ia vários amigos «juo tinham ido .'.andai-:
a bordo.

No convoz do "Galicia" palestravam vilrios industriaes e commerciantes ar.»tintw c allemães, versando a conversa s. •
bre a personalidade de Sfinnes o sobrei
actual situação politica állcmã, Appros!-
niamo-nos do grupo e ouvimos então o:
deiles dizer:

— A influencia do million.-iri.i Hugo Slia*
nos náo só no campo das actividades indn.
triaes da Allcmanha. como lambem na aliil
administração do paiz, é notável, K*se hr-í:
mem que surgiu depois da guerra, intírl
vindo com os'seus milhões rin toda n soii'[
de grandes negócios e empresas, apparettl
agora, con, sua enorme influencia procuru-«lo dictar normas de governo aos esladielal
(lo seu paiz. E de lal sorte, é a interfer»;
cia de_ Hugo Stinnes nos negócios pulilie ¦ • ¦•
allemães, que esso "ibusiucss man" crli':*
sendo apontado como cândido!..) a diciad-j
da Allemánha. Slinnes protesta contra «1
boatos que correm nesse sentido. afliniiarCi
ein seu jornal o ""Deutsche Allsemetall
Zcilini';" que isso ú obra <los seus iniinísOl
pois nunca lhe pausou pela idéa arvorar-a
cm dictador... O certo é qm*. pelas es-1
itimnas desse mesmo jornal, elle tem cm. gbatido eom certa severidade a política ü*; •
guida pelo cbanccllcr Stresemann, ciie.-U',.
do mesmo a dizer que rs-.e, jjoliti.ro. boi
discursos ultimamente pronunciados s*|

Ultimo livro do tcm «P.rs-veilado dc suas idear, a respeita.
. . dc vários assumptos, principalmcnle nolo':
Lima BarretO cílnt0 a reformas nconomicas. StinnesJ,

de opinião que o actual chancoller allemai¦
não soube cercar-si) de homem, capazes «li
bem governar o paiz e alem disso accus.ig,
de manter relações dc grande iniiií.iilc con!
o Partido Socialista Unido, O único po.Up
cm que Stinnes não diverge de .Strescman"j._
é em ter este cessado n resistência passivM
pois i dc opinião que era (*ssa a imiea sí'l
luçãõ para o caso, dada a situação porquiI
atravessa o paiz.

Mas, sen, duvida, o que. acho <Ie inlerfíl
sante na altitude de Hugo Stinnes cm ..*''¦
ção ao chanccller é que apezar do m.in'"|,-
uma certa opposicão aos seus netos píW.B
columnas do<s seus jornaes, lamcola-so ti*'!
Stresemann, por intermédio da sua imp*'1';
sa, não o tenha defendido de acusações «wI
diz falsas e tendenciosas, apparccidas.w-l
mamente em alguns jornaes da opposiça0..
Em melados do mez passado os proprleWjI
rios dc minas da Westphalia .Icclaran»:
aos seus collegas de outras regiões da A^|
manha que o enorme cncareciuiento (lo eaj'
vão allemão impossibilitava a sua entrai- _
no mercado mundial, e por esse motivo rr
aconselhável a suppressão dos impostos Ç
pesam sobra elle, o o augmento dns110™:
de trabalho, como a única formula Pj1" Jj;dnzir os seus preços, sendo o caso Icw *
afinal, ao conhecimento do governo,_ni>i
Stinnes rièga que o Syndicato dc Carvão «'H
teja explorando a Allcmanha. OU elle _11'_• -
cm uma assemblca dc produetores tle l!£ I
vão realisada ha pouco tempo, eonvcnw ¦
nou-se reduzir o preço do líicsmo a vi» I
e dois marcos ouro. que c o do !'ust0.j( I
mercado mundial, afim de que a indusu ¦
allemã pudesse competir cm Iodos ?S "',1
cados. Stinnes é de opinião quo "-11 "\ I
dor precisaria vários annos para f!-u' ' 'j( I
lemanha voltasse a ser o qii** era !,*,,.rj._-|

í guerra. A democracia social — íIií cI!'
| fracassou na Allcmanha como cn,
• parle." __¦ -a»H" ' —
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. DR, PIMENTA OE MELLO |
1 Onrives, 5 — terças, ejttintas e md1.!'|
• dos, de 1 ás 5 horas. Affonso Penna, «j

segundas c sextas, de 1 ás 3 -3'-'!___—d

¦ •mt*» _~

O ASSUCAR
O mercado de assucar funcionou, ™

firme, mas com as cotações Inaltcrad'*^
Os mascavinhos subiram dc 1)0$ a e!í ¦

150 kilos, "clf". j,
O movimento foi moderado 'T1-1"'"),.

entrada c desenvolvido quanto ás "i»0;,.
Entraram (5.-102 saccas o saíram 17.38".-
do o '-stock" dc l!in..'M7. ___•—*—

 ROMANCE da Semanti^,¦ _m_ T^eit
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Crise qoe se aggnwa
A marcha do cambio nestes últimos dias e

o sentimento da praça
****************** ¦

Dollar: 10S75Q! Libra: üOSOOOl
A situaçim ii,. praça »'• muito

rirqni' o cambio, que vem sendo
dor na sun .«uixn.

uffllctlva,
• Ifsiiiiniln-

parece promctlcr ngfira-
r»r-80 ainda mais, conforme j* tivemos,
h"ni(»in, um alarmante signal: Rcnlmentc.
o n.»rcu.l» apresentou durante toda a sem,.-
nu finda, sriin.» durante todo esto mos, uma
tendência pnra a quédu, quo sr ucccntiiou
hontem sobremaneira, trmb. alguns bancos
recusado sacai á tnxa de 5, e havendo ne-
•joelns, .. vista, reallsados abaixo dessa tn*»n.

Como sempre. ., depressfln encontra >-ari.'»*:
wtplfcnçõrs, que nio avançam nada, porque
*ío consolam ou affllctos, nem melhuram
©¦i nefoclos. O Hrnsil mi.» flcu e.n situação
de allivlo, quando alguém esclarece acaso
^u« ne deve. sobretudo, a depressão A pro-
cura d" cambiar-- pnra o listado do S. Paulo,
tonto para remessa como pnrn imguiic.it»
«V Importação, que ali tem nugmenído con-
ííderávelmcntc, Non o cambio se ba de tor-
»at« mais convidativo com a explicação de
que * baita também í- motivada pela liqui
dàcâo de vendas de cambiàcs antecipadas
j. .f conta de exportação que não sr realisou
oi pela liquidação forçada c periódica dos
compromissos do governo a coincidir com «
ausência das letras do exportação e da alta
rfj café.

(» que imporia nssigrialar (¦ que ,1 situação
é deveras dc consternar c qne a tantos inales
411c nus desvulorísam devo juntar-se a cir-
sumslancia do descrédito junto ao estran-
ji:o pelo transe político <iue atravessa o
r Ar. im sen regimen chronico dc estudo de
.. ;i'< c de orçamentos fictícios, descrédito
a.- que dn uma Idéa palpável n procura in*

.-.lente dc libras pnrn remessa nos centros
»*, capita! dn Europa, sabido como é que
•uno tem conta ns firmas estrangeiras que
procuram até l* da janolro recolher seus ca-
n '.ics, liquidar todo on parte dc seus ne*

icios em nosso pai/, tudo numa atniospho-
ra dc depressão de que dá uma inilludivel
sensação a cotação das apólices federnes,
Xltmà-buixh que hoje ainda mais sc proniiii-
cionj alarmando, **rnças ao boato, insisten-
te nas rodas de commercio, de que o gover*
•o tsti preparando uma emissão de 2.'»0 mil
contos de apólices vantajosissimas nos seus
iiibseriptorcs, eom sorteio e juros de 7 T>
a,-» que ne murmurava pelns rnns da Alfan-
iegn e 1* de Março.

AS TAXAS
Mas, melhor do que. palavras c alienações

4: factos, falam os números que são devi-
rar. desanimadores, tomando-se as tartns de
negócios A vista, sobre Londres, desde o dia
j« verificando-se cuia'» que o cambio esteve
«scillantc na própria baixa, ou antes, deu-
Iro d. cnsn dos 5, nas 3eguintes propor-
•úes: dia I - 5 3|32; din 2 — 5 7|G4; dia 3 -
S 1|8; din I — 5 f.'.'i2: dia 5 - ú 9|64; dia
í ...'. 5 Vi; d*?n 3 - - ú 3|32; dia 9 - õ 7|6-l.

Nos dias 10, II, 13 e 15 a taxa foi de
H 3:fi*i e. no dia It» de 3 3|G4, para nos dias
17, 18 e 19 ser. respectivamente, de 6 1|32,

A 63IH4 e l 3I|32, o que vale por dizer que
H balsa se acceütuou nos dous últimos dias,
•T.bora boje a tendência tenha sido de Ur-
Suar-i-e na casa dos 5.

AS LIBRAS E OS DOLLARS
Se a libra, como é natural, vae assim se

mento patriótica
A defesa econômica tio Norte

mm*m**********mm
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MINÜÜ0SA5

NOITE"I

Com o Sr, ministro dn Agricultura confo-
rendou lounauiviitc o Sr. coronel l.elte ill-
brin>. que, conformo cnlrovlsln que hn dius

irarecendo, ii.uill scrA dizer nue mal» alar- publicamos, love, eom a», obsenaçAes feitas
mnnles sAO os proporçSits continuas da su- çlurantc a sim recente vlngcm, ,. nnlrlnllcn
liid i ii. dollur, nilo i.ò' em fuiieçüo da llbrã idúi ile uni nppnrclhamcntn completo pnrn
coínn lambem do nosso cambio. Noutros o uffIclentc dcfeau econômica do novjo do Ura-
terinoi ¦ i liiir.i .'st.', multo deiivílorlsadii su, do qunl fan piirte principal uu.;» exposl-
nos Estados l'uid».-i. « consegulntcmeuté Ç5q^.permanente de produetos noVlislns na
imilor alrida c a m*".sii dcsinontagem em re- çanllol dn Renubljen,', 

ao Inllar, uu« nao obedece As, taxas ^louvável inlcIntlva, cuja rcallsaçfio nen-
-..,.,mnis noruüaiito tiilltu 6tí vnlnris.iu «> ¦>" " Sr l.elte Klb.lro deva ser confiada a

&rT™fâ&\Am. oi"-Si-! 10*7(1.1' li»! CÃImon, que *ç pronietteu todo o sen
"" ,•';1,,;',".,,,;.,M",l""^.nni;nlf:, rCm I'* 1«e Se constitua o "coinl.c" inenm-
pr-eo do dollar * u)«ra nte nn nngn hj(l„ )|t, |t.v,ir nv commcttlmcnlo, o Srsingela dos numeras. \oj -si. nor mm ; „„„„,., uiu. r,„,,lr(, ,.,„• no Sr úiliiUtm„ progressilo i>'» *:'V,M(. í,,1. '"ii. 

10«3«:1 <••• ARricoltura uma exposição escrlpta, do
„té honlem: no.dia fi o dollar » » 1',-w m fe- M m|m|ooi) ,íCCMWr|aí n llmil
parn subir m.s dias I». n e '.'. respcçiiMjmen
te » KISÜ2I I0?3fl0 c 10?,157'. No dia 10*
tnv.i .. I0v378, din II — I0Ç390,
10SW5, dl-» ir» ¦ ¦ 10i?*l*ll, din 10
llnlil nurii cá u progrcssüo continuou, P"r
,-*,„ que no dia IT valln 10?535, HWúO no'"  " ...., -Para o desenvolvimento

i

Os universitários de medicina venceram
galhardamente o Conselho Superior

As ruido«as oxpan.-Oos
..•stiidunles, em frottto

\ N0IÊB

iU) alogria do mais ÜV mil
á redaccilo ü uns òfflciiias

úú

ÜIZt:FVl NA BAWiA
HA DESORDENS

COYA-Z
íiAiuiA iiinhi-»!. an

A NOITH) — Circulam
ms de ijiiu n ordoin pulil
nu fioviiü, motivo
gado, .(.".ti. nona, i
pois n innlnriii

ri-.;i>"i."i de

QUE
EM

(iiiln.s,
bi.la*,

servi.'»» csneelal d»
mini muitos !•>»•-

ca islA pi ¦ .--i!i.»'U,

que ns iiegorliintes <!•
, se acham muito ulari.uidofi
dellcs tem transacçoes eom

Nnllvldnilc, Porto Nacional •
.i que se referem ns milícias rec#»

A ciilndc assistiu, b.ije, u um» demonstra-
Çilo de vltiilldnilo acadêmica semelhante

I uqucllas <:'..«. om otilros tempos, mnntintiani
I.. presllgin soeinl do estudante, sempre or-
Igiinlsodo i- cm guarda, quer lhe nliuntussein
Icontra os próprios dlreilur. uu quulqucr
outra cuiis;. uecessftiissé dn sun Intervenção

Ide apoio ny du hiisillidiidi». fi univorslliirlo
i carioca <iue hoje reapparervu cm plena ave-1 r.idu, num., des miilores, bjitúo i> mulor, uri-

que lómcnte pnra <> I
exigida, Confl*

e ininlstcrinl,
ndcnntou o om-

cr .In mocldndo
tíe piiRnnr pelo próprio direito,

ttè ti fim, ii Li ns últimos rcçur-
s, sem csmorcclincntos, sem vnclllhçòiis.
(1 Sr. ministro respondeu em breve dis*
rso agradecendo n visita dos moços n«'n-

Dahi u esporança do
onnn .. prova escripto scru
ando totios nn boa vonlari

O Sr. minislro da Justiça,
dor, comprchciidcrla o duv
i»|l |iresuiit.dever de ir

dia 13
in?i7

I comprchentiSo perfeita do assumpto, em que,' desrte o começo, ci interesse particular, tanto i
I qunnt" qmilqtier prcoccupaçflo do caracter po-
j HUco, fnl rigorosamente afastado

¦ ****** i

A progressão dn pe,

que nh.
verdade, sof-

liliru, .
cambio se rcgnla, <• lambem assustadora,
no dia 4 cllu valia 10&545 c lmntem estava
n 485301.

floino s»* vé, Independcntomcnlc de qual-
quer Interpretação »b* (|unlquer explicação
on conversa, n situuçã.» i devdras muito de
illnrmnr, que. pnrn tanto, basti, que ne om-
s.iltcm uos números ,: progrcssõc
fienin, c não podem, nn sun
frer nenhuma contcslnçuo.

OS NÚMEROS DE HOJE
Hoje o Banco do Brasil, nberto o meren-

do, declarou operar a 5 l|16 e os outros a
5 e f» 1132, todo:; com llililiciro pnra parti-
culnr a B 1|10 c 5 5|fi4. redimido o Banco, do
Hrnsil sacando a 5 1|8 c ós outros a 5 i|10.

A libra papel estava colada eink503 c o
dollar oseillou entre IO.Ç680 o 10*750 :i *•".-
ta i« 10Ç6OO e 10.*-li7l) n prn/.o.

Os saques por cabògramnia, a vista, oue-
decoram ús seguintes relações:

Londres 4 5HIIÍ4 n S d.; Paris $642 a Ç6M;
ítalin $184 a ?400; Nova York 10**i40
UlíVIlO; Suissa 18026 a 1$'."K>:
)?145 n 13*147; Bélgica 8856 a
da iH'i'i0 is 48210; Suécia 2S850
18000; Hnenos Aires, papel
vidéo Tíüiail.

AS TAXAS AFFIXADAS
Koram affixadas officinlmcntc as setsiiin-

tes tnxas. a »0 d ins:
Londres 5 a 5 1|16; P.-.ris ««..SC-n-.SMK
V vista -Londres t I5|lfi a 5 1104; Pa-

ris í»040 a $fi'14; llalin 8«3 u 4190; Portu-
gal S43'lâ .?480; Nova York I086SU a 10S7r.t>:
Hespanha l$140 a I*i4fi5; Snis-V» '•-',^r,„
1Í'J10; Buenos Aires, papel, «18475 aJJJ"»»»»

,-. ouro, 73900 a 8^000; Montcvideo 75021,»
88000; Japão B$23J a -58280; SuttijJ«»
a 28890; Noruega 18075; Ilollandu 49190ia
48220; Syria 8644; Bel«ica So54 a J»o60.
Rumariia 8064 a âOfiO; Slovaqiua •'53-42 a
SS28- Allemanha •Ü005 a $010 por um mi-
lhão de marcos; Áustria 8180 por mil co-
rôas; café $610 n $1112 por franco; sobera-
nos 52$; libras papel 50$000.

da Escola Militar de
Aviação
..... .***,*> ***,**,.—

Uma mensagem do Executivt at
Congresso

Constava do expediente do hoje, na Ct-
mura, umn mensagem do poder executivo so-
licitando autorisaçf.o no sentido reverter cm
favor da Bscóla de Aviação Militar, com des-
tino á açquisiçao de material e drogas ne-
ccssarlüs no respectivo Inborntorio chimiço
e. ao aperfeiçonroeiito c expansão deste, a jmetade do lucro auferido com n venda, ac- i
crescida de 40 % sobre o cuslo da pro.lucçflo, í
do nitrn acctylòl fabricado naqueila fabrica, jindependente de qualquer satisfação especial, '
peio 1" tenente phnrmnce.itieo do Exercito, jVcspnsiano Garcia dc Figueiredo Ili/zo, por 

'
Hespanha processo de sua invenção e na quantidade$í)G0; llollnn- necessária ao consumo, .debando, por essa

razão, dc ser o lucro recolhido como rendi.
eventual.

¦ ***** ¦

Eslá em perigo a propbylaxia
rural na Parahyba

Por falta de quota do Estado
O Sr. ministro da Justiça diriRiu tolesmm-

ma ao presidente dn Estudo da Parahyba, so-
lieitando-lhc providencias no sentido de ser
recolhida á delegacia fiscal a quota do Estu-
do relativa à metade das despesas com a
propbylaxia rural, no corrente exercício,
afim do <jue a União não sc veja obrigada a
suspender o serviço.******
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MERCETHYLINA
(('.: li.', Hei»

I n lecçfiei i n: n. ¦ mu -eu In res.
A Mercethylina é <> novo medicamento

recentemente descoberto pelo
DR. ANNIBAL PEREIRA

Garantido pel» governo ilo llopiibllcu
» npprovndo peb. 1). N. .In Bando 1'iil.llca,

Indicações : — liiíece.i» tconncocclcs,
[i.aurfu .' clironica <• -.u-* compllcaçfiea;
| prnstatllcs, orchlles, cystlles, nffecçSei

renaes <• nieiliillures, pcrlllfbaçfics do np-
parelho ccenltal .b. mulher, ilcsordèni*
prostatleus doi- velhos, certas turmas dc
neuraslhenln, rheumatisino, <¦.••

\'A(» Ali.vtmilt HUHHTITUIÇOES
A Mcrcethyllns .'• mil™ ,< ,.. iíin.il. como

Indica a -un formula chiinicn prlvilc
I jlnili.

Vende-se em droRiirins e pharmacias,
Infnrmaçüra u literatura » quem as

[pedir a !• A. Mercethylina — It. Ca-
ri'ir.1 l»-l' — itio.

NINON DE SEDA
é o novo Ivpo de Jcrscy de seda moderno.
ültimii crcncüo dn moda. O NMN.ON DE SEDA
é o tecido de innlbns do seda mnis proferido
nor ser leve, elesnntc e pratico pnrn tollóttea
dc vorfin. Só nus l»o.is casas dc moda. In-
tòrniaçòes V. 57-I.1.

Dr. D. Linhares d;;l(,A^
Cvnccnlogia.
Ilua Gtlllfl n

Dnnnças'.'. .ias 'i das

t. du FncuI-
nirjíi.i geral,

vins urinarias.
e dns li ás S.

a
Os estudantes dc medicina interrompem rim marcha festiva c posam especial'

mente pura A SOI TE

Dinamarca
39*180; Monte-

TEREMOS A LEI JM,
AOS DOMINGOS E FE-

RIADOS ?
üm projecto nesse sentido, na

Câmara
hoje, á Câmara, o se*

!u,,,lttlMnitltffl.lO^ no mmmn dos

Mais iheiiságèiis do exe-
cutivo ao Congresso

solicilando-os
Do expediente de hoje nii Cáiriara consta-

ram varias mensagens do executivo, solicita:*-
do os seguintes créditos: especial de réis
97:32*18711, pura oceorrer pagauieiito de ditte-
renças-dc ngin sobre ns consignações estabe-
lccidàsi durante o anno de 11)20. pelos offi-
eines. snb-ofl'icines c praçns em conuiiissão
no exterior; ésjiecial de 2:535-5085, pnrn òccõr-
rcr á differcifen de vencimentos do 1° tenente
engenheiro innchinista reformado Antônio
Curiós de Siqueira; especial de 2:628$, para
dar ciimpriiiieinto á sentença do juiz federal
da 1* Vara, pela indeinnisação que tem direito
o operário Francisco Alfredo Pires; especial
dc 1:00$, destinado ao pagamento no Dr. Si-
meno de Faria por serviços prestados por
oceasião do surto epidêmico de miningite ce-
rebro-cspinhal na giíarhição dc Juiz de Fora,
em 1021; especial de 2:0119700, para paga-
mento a Luiz Macedo & C, de fornecimentos
de nrtigos dc expediente, em 1021, a 1" cir-
cumscripção de recrutamento.*****

a promulgação da
samente probibida,
Republica, a ven-

a varejo, qualque

Foi apresentado,
[•uinte projeclo :

• Art'. 1°¦ A pnrtir d
presente lei, fica espres:
eni todo o território dn
d., dc bebidas aieoolicas .. .. . .
que- seií, a siia porcentagem álcool; nos do-
mingós e dias feriados nncionaes, bem eo-
u:o nos dias santos e de guarda.

Ari. 2°. O Executivo regulamentara a
presente lei; estnbelcccndo multas nunca in-
tVriorcs a 1:000.?, nor, que infringirem os
aeiià dispositivos c punindo com a prisão
'ie 15 dias a tres mezes os reincidentes.'

, ***** 

Não ha mais, doravante, o
tiro d'alva «as for-

ta! essas
D Sr. inini.-.trci da Marinha, prn- neto de

li .je'. mandou c-'.-j.'> suspenso, doravante, o
íiro il'alva,: que. era costume tradicional todns
»". fortalezas darem ao nascer do sol.******

VA VER O QUE HA A SEU RESPEI-
TO, SR. CYRIACO !

O chefe dc serviço dn I" clrcumscripção de
rciírutanieiito está convidando a comparecer
u!i o sorteado da classe de 1902, Sr. Hilde-
brando Cyrinco da Silvn, afim de toma:- co-
nhecimento do que ha a seu respeito.*****
EXONERAÇÃO DE ÜM ESCREVEN-

TE JURAMENTADO
Pelo ministro dn Justiça foi exonerado, a

pedido, Antônio Halmalo da Silva do logar
dc escrevente juramentado do tabellião do
notas do 16" officio.

 ¦ m»m

A varicella grassa, intensamente,
em vários municípios gaúchos

PORTO ALEGRE, 20 (Serviço especial da
A NOITE) — Communicam para esta 5a-
pitai, de Passo Fundo, Pinheiro Machado
e outros munieipios que, com grande in-
lensidadc, está grassando a varicella, en-
tre seus habitantes *****
Gêneros de primeira ne-

cessidade em stock
nos trapiches ca-

riocas
¦ *** m *** -

O assucar depositado em
diversos logares

Segundo os dados eollegidos ptla Superin-
tendência do Abastecimento, existiam, na ma-
iihn de hoje, nos trapiches desta capital, os
seguintes "stocks" dos principaes Reneros:

Arroz, 38 112 snecos; feijão, 43 3-16 saeeos;
fnriiíhn de mandiocu, 00.1R7 sacens: assucar,
Ti!) 121 saeeos; bnnhn. 15.081 caixas, e nl-
gòfiiio, II 138 fardos

Dos I09.42V sacros de assucar; IS2 029 sac-
i'"S erhm dc assueür branco, 8.365 dilos eram
de mascaviniío, 5,370 ditos eram dc mascavo
c 3 (i',7 ditos ernrn dc não especificado Esse
assucar estava depositado nor, seguintes tra-
piches: 88.984 suecos nos A. G. de Minas e
Hio; 73 534. nn Cantareira; 17.569 (sendo
2 400 saeeos cm descarga) na Costeira; 7 950,
nos A G dc Minas; 2.819 (sendo 1 057 sac-
os em descarga) no Lloyd Brasileiro; 2 726
(endo 200 saeeos em descarga) no T Mio
de Janeiro; 2 000. no T Commercio; 1 923,
no armazém 11; 660. nos A. G. do Brasil*;
SUO, no T Delta; 398, no T. Novo Rio de
.'.'.neiro; 333, nos Armazéns dc P. Carneiro
A C, e 25, no armnzcm 14

Em favor das popula-
ções ruraes

..,.,, *m m *** *

O Sr. Salles Filho, da tri-
buna da Câmara, pede uma

providencia á Saude
Publica

No final da hora do expediente de hoje
na Câmara, o deputado Salles Filho decla-
rou que ia fazer um appeilo ao Oeparta-
mento da Saude Publica em favor das po-
pulações ruraes, tão desamparadas dos po-
deres Públicos. O ciso concreto de que 'a
tratar referin-se a obras que estavam sendo
c.r.ocutndas em Snnta Cruz. no rio Guandu',
pela Comissão de Saude,Publica ali cm ser-
viço. Afim de evitar que esse rio estrava-
sasse, depois de receber o sen afluente
Guandu' Mirim, ns jesuítas, com o seu lar-
go eispirito de prudência, emprehenderam
uma obrn que ainda hoje perdura. A<*ontc-
ce porém, que a Cómmissão a que alludi
acaba dc promover a remoção de uma bar-
ragem, o que vae oceasionar fatalmente o
transbordamento do rio Itá, onde se despe-
pejarão as aguns do Guandu', dependendo
isso, apenas, de serem mais abundantes as
chuvas. . ,

Dahi resultará que áquella zona, sujeira
ao surto freqüente dns epidemias dc pnlu-
disiiio, terá aggrnv.ndn n sun constit.mçno
medica Releva ainda acerescentar que o

Itá' cuia fóz está .pinsi obstruída pelo
ulo de areias trazidas pelns mares

escoadouro do mnterins prgani-
detrictos resultantes da

Transferencias de primei-
ros tenentes do Exer-

cito
It.óràm transferidos, na arma dc infanta-

ria, os primeiros tenentes Joaquim cie Le-
mos Cunhei, do 25 batalhão dc caendores
(Tberczina) para'o 29° (Natal), c Creso.de
llarros Jorge Monteiro, deste batalhão para
aquelle; e para o quadro do serviço dc or-
dens, o 1° tenente Sylvio Ferreira Cantão, do
3° regimento dc cavaliaria divisionarin (D. Pe-
drito). *****
DOUS OUTROS SORTEADOS EX-

CLUIDOS POR "HABEAS-
CORPUS"

Foram mandados excluir do serviço do ,
Exercito, por effeito de " habeas-corpus", os i ™J"',l"i,1",
conseripton militares Álvaro Coelho dc Faria
e Roque Jlrancato. *****

nisfestaçno acadêmica, é o de sempre: Vi-
ctorioso 1

Em repetidas noticias, a A NOITE havia
convocado todos os alumnos du Faculdade
de Medicina n se reunirem no edificio da
velha escola, nn Praia dc Santa Luzia. Era
este o desejo do Centro Acadêmico Frnncls-
co de Ci.stro, com o intuito de que snisse da
mesma cnsn dc onde snirnm nossas summi-
dades médicas, o maior cortejo de alumnos.
futuros doutores, congregados pelo mesmo
intuito: protestar contra a imposição du
prova oscrlpln, oue. a titulo do novidade,
nuoria o Conselho Superior realisar este
nnno, nos exumes finnes das differentes se-
ries do curso.

Mais de mil e quinhentos rapazes atten-
deram no chamado nns condições que a di-
gnidade da classe reclamava. E logo se or-
gnnisou nm pittorescó cortejo, depois de
terem sido distribuidor laços c distinetivos,
trabalho do que se incumbiram os Si*s, Jou-
qu.in Xovnes Unnitz e Gentil Heis. Não lal-
tnram "flnmmulns", que eram latns e gar-
rafas nns pontas dns bengalas, o que ia «p-
parecendo pelo caminho.

Iam todos no Ministério du Jusliçn, onde
o Sr. minislro os esperava, ás 3 horas da
tarde, cm audíencin especial.

Pouco n pouco desceu n passeata acade-
mico pela rna de Snnta Luzia, Avenida Rio
Ilrunco, Assembléa e llocio. ficando o traus-
ito paralysndo ein todo esse percurso.

A's janclins dos edifícios, fnmilus c pes-
sons que estavam a negocio nos gabinetes
c escriptorios chegavam, nfim de assistir ao
festivo espcctaculo, que a tarde clara c bri-
lhnnte tornava ainda mnis alegre.

Chegados, finalmente ao Ministério, o Sr.
ministro franqueou-lhes o gabinete'. Tudo
sc encheu eu. segundos. O orador dos uni-
versitarios de. Medicina. Sr.Brazilio Vaz de
Lima .lunior. oxpo;;. então, os motivos du-
daquella visita: n situação du clnssc. *irprc-
endida poln imposição de prova escripln
nos exames dc fim de nnno, ngora que apC-
nns um mez taltn pnra que chegue essn
época.

Precisou bem o orador que não estão,
elle e seus eollcgas, fugindo ao cumprimen-
to de um dever. Aceeitariam e ncceitnrão a
prova c*scripta, desde que o conhecimento
dessa exigência correspondesse no inicio
do anno lectivo. Deixar, porém, que o
tempo se exgotasse, dia a dia, e depois, sem
mais instrucções, apanhar de imprviso e
sem treinamento os futuros médicos com
uma ordem imperativa como n que recebe-

. generoso neiii representa uma
orientação defensável ou justiceira;

demicos e adiantando que nttendin plena-
mente suns pretenções. Estavn abolida u
prova escrlpta este anno. Só em 192-1 entrará
cm vigor essa exigência.

Ouviram-se vivas a S. Ex., redobrando
a mnnifcstnçüo de agradecimento quando
os outros que esperava i fora do Minis-
lerio tiveram conhecimento da solução fa-
vorhvel.

Orgnnisou-sc. cntno, novamente, o corte-
jo, jn agora em outros moldes.

Os rapazes murchavam cm alas, accla-
mando com rithmo n própria victoria-.

Nâo ha, não lin, não ha !
Não ha prova escripta este anno 1
Ganhamos t
Do Ministério vieram os rapazes nessa

nlcgria á redacção da A NOITE, em bondo-
sas nccTtitnuções a este jornal. Uma com-
missão, com o Sr. Bauitz á frente, subiu
pnra agradecer pessoalmente nossa solida-
eiodnde nn campanha que ucnbn de encerrar
vencedoras, emqtlanto o largo'da Carioca >••"•-
plodin em vivas c demonstrações de ami-
znde.

Qnizernm os moços levar mnis longe sua
geulile/n, e se dividiram em dous numero-
sos grupos: üm festejavn nossa rodncçãò,
einqunnlo outro ia iis officinhs dn .V NOITI:',
em visita a lodo o pessoal cm plena aeti-
vidnde nessu oceasião.

De uma das sacadas dns officinas falaram
os Srs. Luiz" dc Burgos, 21- nnnistn, e Novaes
Bauitz, pedindo a dispersão dos inanifes-
tantes.

A avenida enebeu-se, então, dc grupos de
universitários, que repetiam, vaidosos:

— Não ba prova escripta este anuo !

l'm director do Centro Acadêmico Frnn-
cisco de Cnstro vein explicar-nos o ligeiro
incidente oceorrido no largo dn Carioca,
quando os iscndemicbs estavam irinnifcs-
tando n sun gratidão n estn folha. Algucni,
queiião sc ponde «nber quem foi, cortou e
colou em umn parede dn Faculdade dc Me-
dicina um trecho de artigo publicado pelos
nossos eollcgas do "Correio da Manhã".
Nesse trecho, aliás em desnecordo completo
com o que acerca dns provas escriptas tem
publicado esse órgão, o autor combatia n
pretençno dos estudantes — e foi essn opi-
nino que levou alguns mais exaltados, fe-
lizmenlc poucos, a manifestar desagrado ao"Correio". A directoria do Centro Fraricis-
co do Castro agiu, porém, immedintameiite,
elucidando o incidente e. os manifestantes
retiraram-se, convencidos dc que era in-
justa a sun primeira altitude.

TECIDOS GHIGS
adamascarlos e fantasia, em sèd» o
irtercensildos, desenhos lindas, cô-1
res da moda. O maior sortimento

pelo menor preço. •,^'"'

(asa>v0n1Íí
65. lua 4» C«rMr*. 07 — »¦»,

SELECTO HOTEL
COMPLETAMENTE NOVO

L0URENC0GUAS DE S.
Informações no I\lo: Lyudolplio Pinto, rtim

2*1 de Mnio 156 — Telcph. Jardim l:i.

Dores nas costas.
Aquillt uorn-.t&utio»- * tttUititu <Jór, a• iVrluu «...o... m,ilUí««. 4iU!t(S.1i\ loiltn-!iiit*í) • ímlubit/iTklrcente peio t*.intm#nto

SIomi. IWu tppllcil-o i (orle doriib.
p«n«tr* par *j i«m frlrtln, n.v» è ptgn^ot***?tm meocbt a p'i>, * a (Jór dn>)>a.*tc«

ÍDitwtanriameriVt.

UNIMENTO
SLÕANj

0 Dr. Amadeu Teixeira, em Minas
é o advogado que tem batido o record cm
toda a sorte de causas.
pt.1.1 para todo o llrasil
São Paulo, 0-- — Bello

Dá consultas escri-
c estrangeiro, ilua
Horizonte.

PAPEIS MIAGGS
Não comprem, sem pjnmeiro verificarem os

preços e novidades dn "CASA OCTAVIO" *
rua dos Ourives, liO. Tel. 1030 N.

Os MINGAUS De

FECULOSE
í-^i-i*- Ji':i ik

A ESTRADA DA PENHA TEM
NOVO NOME

O Sr. prefeito assignou, boje, o decreto,
dando a denominarão dc Avenida dos Demo-
craticos á nctual Estrada da Penha, no dis-
tricto de IrajA.

¦ ****** i

sniitíi iinic3iut(it!f iit cainni iinitv?tf mi üiif i r j iimiittn iratiif mi i iiixainin «ík > is.m m t rtie ami» ii iitirafiirimiticzaiitn tu i i!iza i ni mt n ncainin iitmcs il nntit i ne aiRiimiui i
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NAO SE FARÃO MAIS AS VIAGENS
POR MAR PARA O FORTE ,DO IMBUHY I

Foi mandado adquirir um auto-caminhão
para o serviço do forte do Imbuhy, sendo
supprirnidns as viagens por mar para áquella
fortificaçâo.

¦ ***** >

0 Thèsouro recebe dinheiro da
D. F.. enTS. Paulo

O Thèsouro Nacional recebeu hoje. pôr in-
[ermedio do Banco do Brasil, a quantia dc
•'I OíllhflOO?, saldo da arrecadação da Delega-
cia Fiscal cm S. Paulo.

rio
liiieum
nltn .
enfr c de todos os ..— ¦-.-
matança do gado, inclusive o sangue. L,m
face, puis, 'lo Per.ifio decorrente do facto que
denuncia, se justifica o appeilo que faz a
Saude Publica. , , .

As populações dos nossos subúrbios
minou o orador, também tem direito á
sistencia dos poderes do listado — e o que
ora reclamo

ter-
as-

**m-
Os exercícios de tiro dos

nossos "drciclnouslits"
freniiinain iia quarta-

feira,
Estn determinado que os .-ncouraçados "S.

Pnulo" e "Minas Geraes" dèm por termina-
dos os c-iercicios de tiro, a que sc estão en-
Iregnndo, presentemeute, na próxima quar-
ta-feira.

QUANDO SERÁ INAUGURADA A
LUZ ELECTRICA, EM BAMBUHY
BELLO HORIZONTE, 20 (Serviço especial

da A NOITE),—. Acham-se bastante adeantn-
dos, já, os serviços de installação electrica,
em Bamhuhy, devendo a inauguração da luz
rcnlisar-se em janeiro do anno vindouro.
¦ ¦ ***** i

¦iái-U" iuímSIIwr/i;
RIO E AS APERTÜRAS 00

As commissões de finanças
do Senado e da Câmara.

eni conferência com o
Sr. presidente da

Republica
E os ministros de Estado também

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneccn vales-ouro,' S

hoje, para a. Alfândega, á razão de 5$S-l-l
por 18 ouro.

O dollar còtou-sc á vista, nesse banco, a
10Ç700 c a prazo a 10$670.

¦ ***** 

0 café regulou inalterado
Encontramos o mercado de café, hoje, com

um movimento menos nclivo- de procura, mas
os possuidores iiiánlivernni-se firmes ao iimi-
te que regulou de véspera.

Deram elles, com -effeito o preço de 33$80l)
por arroba dò typo 7 c ao referido preço foi
mantido o mercado bem impressionado

Os negócios, porém, correram menos acti-
vos, visto a procura ter diminuído, pois os
compradores, sem Dovas ordens pnra a com-
pra do'produclo. não; puderam intervir em
maiores compras, assim também ficando os
preços sem margem para proseguir na alta.

As vendas renlisadas nn nberhirn foram de
4.75-t saccas e ú tarde 7 17fi. no total de 11.930
ditas.

_0 merendo fechou Urine, mas sem altera-
ção apreciável no curso dos preços.

As entradas foram de 11.538 saccas, sendo
10.170 pela Leopoldina e 1.418 pela Central.

Passnram por Jundiahy, hoje, com destino
a Santos, 25.000 saccas.

Em Nova York houve uma alta de 8 a 21
pontos nns opções do fechamento anterior da

11 Bolsa-americana.'

A' tarde chògnrnni no pnlncio do Cattete,
i afim de conferenciar com o Sr. presidente dn
! Republica, as commissões dc finanças do Se-' 

nado e da Gamara, que, logo depois, foram
introduzidns, conjuntamente no gabinete de" 

Ex.
A' hora de encerrarmos os trabalhos des-

ta pagina continuava a conferência dnquelles
congressistas com o Sr. presidente da He-
publica

Eni seguida aos deputados e senadores que
relatam orçamentos, chegaram tombem uo pn-
Incio os ministros de Estudo, que, egunlmen-
te, fnrnm conferenciar sobre o mesmo assim.-
pto, e no mesmo tempo cnm o Sr. presidente
da Republica.

'ífríX^»'

O"DEODORO"ANCORA-
RJ© GRANDE

POHTO ALEGUE, 20 'Serviço especial da
A NOITE) - Chegou :i cidade do Itio Grau-
de o encouraçndo "Dcodorti", que vae fnzer
Um estagio de seis mezes nesse porto rio-
grnndcnse, sob o commnndo do capitão de
mar e guerra Fidencio de Souza Brandão

Consta, aqui. que esse vaso de nossa Ma-
rinba de Guerra viril a estn cnpilal, facto este
que se tem,considerado dc grande importai!-
cia, apesar de não hnver certeza dc que *-.e
vonha n realisar.

— »—"»«gflig— t..  i.i . n ¦ ., ¦ _..-„..

ihContntf
¦ O Sr. director da Oi

litl, por despacho, que

ão paru íí- montepio
pesn Publica perniit-

r» ex-vice.-dircctor do
Internnto dn Gymriasio Nacional, Ncstor Vi-
clor dos Santos, recolha aos cofres públicosa sun contribuição correspondente ao 3° tri-
mestre do corrente anno.

ás eleições no E. do Rioí

O ministro dá Justiça não
responde mais ás con-

sultas

km ¥ALL
"ALFAIATARIA''

Mudou-se pnra a Avenida Rio Branco jtíV
mero 131, 1°."TEM ELEVADOR" . .-,

r
Hr R Par/ípllac dos hospitacs da Mi-ur. n. raraenas, scriconlia -. Pro Ma.

;í '

tio. Coração, pulmões e app. digestivo, das
10% às li 'á e dns lliem dcante. Assembléa,
74. Tel -MG C. Ues. C. Bomfim. 7lli. T. 1)41 V.
Drs. Nogueira da Silva e Baptista

A propósito de unia consulta sobro aasuin-
pto eleitoral feita pelo prefeito de Santo Au-
tonio de Pndua, no Estado do Rio, o Sr.
ministro da Justiça declarou ao interventor
federal naquellc Estudo hnver resolvido nno
mnis responder n tnes consultas, por se tra- _, . -,, ... ... .... - , ,,
tar dc matéria, cuja execução estii cargo do Pereira~-"o""-»Pn»"q ' '""'¦ -V l'ranc',.9.
poder judiciário, e nlém disso, qualquer de- | n li X? J f> l K • TVHí Sv-cisão do Executivo não teria forca obrignlo- ; Ur. A. T. 0,1 LOSÍa JUlílOr ,,,*,,y Si
ria, representando unicamente umn opinião j ,.cs |..irli„rr,H„.,-:,,,,.,. n. Chile. 17 (4 As >'-\
pessoal, ipic seria, ou nno, respeilnda pelos —
interessados. í

—*t*m—
UMA PROFESSORA EXONERADA

O Sr. prefeito, por neto de hoje, exonerou,
por abandono dc emprego, n professora adjun-
ta dc 3» classe Amélia Machado de Oliveira.

'¦ . ***** *

AS RESOLUÇÕES DO TRIBU-
NAL DE CONTAS

Ein sessão plcnn, o Tribunal dc Contas re-
solvcu o seguinte.

Responder, nffirmntivnihente, ã consulta do
Ministério dn Vinçno, sobre n legalidade da
nbertiira do credito dc S.OOO contos dc reis,
ein npòlicès, para piignménlo das obras e.
lornècimeiitos rcalisndos segundei os contra-
tos nutórisados pelos decretos 12.-I7Ü e 12.491,
de 23 e 31 dc mnio deste anno, referente ás
obms do rnmnl ..le Pnranapanenia e dn Iinlia
do Rio dó Peixe (E. F. S Paulo-Rio Grnn-
de); responder, nffirmativamcnte, ú cônsul-
ta do Ministério da Justiço, sobre a legnli-
dade dn nliertura do credito especial de réis
1 3H8'I ll?ii'21, pnrn indemnisnr a Imprensn
Nacional ele despesas do exercício .de 1922.
renlisadas com a impressão e publicação de
trabalhos do Congresso Nacional, excedentes
aos créditos orçamentários, supplemeniarcs
o extraordinários abertos, parn aquelle
no ailudido es.çrcicio; ordenar o registo do
credito de ti,SOO coutos de réis, do Ministe-
rio du Viafâõ, pnrn liquidação de compromis-
..os do exeteicio de 1922. dn E. F. Central doBrasil: ordena;- o registo do accôrdò entre aUnião e n fCompnnhia Força e Luz ide Rc-zende, para arrecadação, do imposto do con-sumo de energia electrica.

TAPETES
sedas dc Hcspnnhh, capns pnrn mobília.
9 — LARGO DA CARIOCA — 9

SOUZA BAPTISTA & C.

Dr. A. Ourique MachadoDOENÇAS
DOS

OLHOS Travessa S. Francisco 9. T. C. 509,
Assistente da Santa Casa do Rio dc Janeiro,
ex-adjunto dns clinicas dos professores: J.
Meller c M. Snchs, de Vienna; E. Kriickman
e Silex, de Berlim.

Exumes
Inilípn de

dc olhos poln nntlreilichl c eom a
fétida dc Giillstrniidi

A melhor marca do
•• ii 1 e n do conhecida
.ué hoje. Sem rival,
c o calçado preferi-
do por todas as pes-
sons de bom Rosto.,

SYPHILIS
Tratamento intensivo pelo "BISMUTHION"

Nova preparação dc bismütho elementar, in-
jectavcl por via muscular (Indolor) encontra-
do nas DHOGARÍAS: Granado. R. Primeiro
dc Marco M: tinh^--. R 7 de Setembro R3-
Rnu) Cunhai R. S. Pedro 151: Fernandes Mál-

lim, I mo, fl, fiiieríos' Aires 64. Representante: OR-' " CARVALHO. SÃO JOSÉ, 23.
1642 C.

LANDO S. DE
sob. Téloplioric
Loteria da Capital Federal
1947. .
14524: .
41453. .
33392. .

100:0005000
20:000$000
Í0:000«000
Õ:000Í0M

*\i*: jitf*^-"- ¦¦¦¦-*¦ ¦'¦
.¦'¦¦**u-X'--"!--- ¦ iii-í .-; fwÁ-i .-.t*,-^í.«a;--r w->



, • "•*""**•' -,y-

•I

i
Anna Josepha da Moita

Albuquerque

t; 

(SINIM)
p general (.nelan.i M, de Faria c

Albuquerque. Dr. Tanerodo do Aline
micmiic, itnhora r filha. Qoilofredo
de tihuquvrqiia, -.cubiici a filhos l.ui-

lente»), Clórlnda. de Albuquerque. 1'retleii»co de Albuquerque, Carlos de Albuquerque,
general, JoAo Cielano ilo Faria o Ãiiiuriuor-«no n filhos, general Manoel Joid dc FariaAlbuquerque o eenhorA, leneiiie.euri.ni.l
Carlos Arthur dos Panos Plinonlol, sonho.ra c filhos. Oclovlano Lonos Ribeiro, senho-ra a illlioi, Gnnncn .lc Albuquerque Olivol-ra e liilin-. agradecem àt iiiu-.iona i|»u se dl-¦narain comparecer .... enterro .lc sua Ido-mirada oinuia, nulo, sogra, avô, ouiilinda,tia c madrasta ANNA lOM.IMlA DA MOT-T\ AUUUQUlíllQUE fSiiibín, e participamuua larAo colobrar uma missa do sotlniodia na M'giiui|,i.feirn, '."J d» corronic, as
S ''"..•!.',•.'*•'¦ "° ,»ltíwnór da egreja da Crusdos Militares, A rua I" do Mario, >• paraesse nelo ilu r.-llgiâu e saudade convidam as
pessoas de su.i aml/adc.

Kalil Wazen

A NOITE — Snbbnao, 20 <l<> Oudibro <l« *92íí——..—w-flrriirniiiMiMwiii mA*mmmmmwiÊÊmmW*m***********

Hllsa Wnien e filhos convidam •>•.
parentes e amigos para aullllrem a. . mUsii de 7" din mie pnr alma tio sen

querido eipoio o nao KAMI. WAZEN sern
celebrada logunda-folrn, Ti do eorreiiie, no
alinr-mor da earoja de S. Francisco do
Paula, Ah in ||ii horas, antecipando dcs.lc
JA ns m-ii-. ngcaàoolmontoi.

¦MWMfcWMMMIMMagBBMMWWBMMwllWI

Dr. Paulo Silva Araújo
B" ANNIVBnSAJUO

ÍA 

familia Silva Araul.i manda ro>.'.ir uma mlsso por aluiu do seu num
ca esquecido l'At'1.0, na próxima ie«
i;unil.i-iilr,i. 'i'i do corronto, ns io nuliorns, no ollar-môr do ogroja do N. s. ....

Carmo, A run I" do Março.

Eduardo Carlos Ribeiro
# Eduardo Oon.es Ribeiro, senhora e•**•» filhos, NIcolAo IMiJol ,. nonliorn (au-¦ soutos), Tlioman Aquino Ribeiro c sc-

/:\ nliorn (ausentes), Maria Aliou deCarvalho Ilaslos, Américo do Carvalho Uns-los-, senhora o filhos (auscillos), Aurorad.- Carvalho Dnstos, Dorvnl liil.ns Plnlici-r.. Machado o senhora (ausentes), Jorgo dc
Carvalho Rostos (ausento), NVnltor Ivier-sen. senhora e fillin.s (ausentes), MariaAmbroMnn .ia Fonseca Quaresma (ausento).J.iícpbln:. da Fousocn Vasconcellos «• fi-.os (ausentes) o Aurora da Fonseca o fi-lhas (ausentes., agradecem As pessoas quose dignaram comparecer ao cnlerramon-to de seu Idolatrado filho, irmão, sobrinhoe primo EDUARDO CARLOS RIBEIRO
(Rico), o participam nue farão celebrar
uma missa de sétimo dia, na segunda-feira,ii do corrente, As 10 horas, no altar-môrna egreja da Candelária, e para esse actode religião «• saudade, convidam as pessoasde sua ; ii.i/n.lf.

Antenor Mario Peixoto
Sun esposa, filhos, m.-íe o demais-

parentes iu..i.ilnm colobrar uma mis-sa «Ia :ifl' dia polo seu passamento, se-
guiida-fclra, 2'2 do corrente, As D hn-ras, nn innlrls do Ni S, da Glorl.i, no lar-

go do Machado. Agrndoccndo a todos quecomparecerem a este aclo religioso.

As Pessoas Que Tossem
As pesmas que se rosfrlam a eonsR.

pim raollmonio. — As que temem o
trio e i liivii.il.ii!.. — As ,|.|. ||U). ,,!„,
llR.-Ira nu ii.iii,-.i d- teiupi. ficam l»K»
0OIU a voa rouca e o garganta Inflam-
ninila, — As une -..•.(freiii de nma ve.Um lironchlto, ~- Oi oslbmallcoi o,fiiinlnient.., na errôneas quu sAn ao.
eommeltldai <!e coquoluchi potUrfloler n corteis do quo sen unien remo-.Ho e, o XAROPE ü, J0A0. Ií' n uni.ia garantia dn sun saude, O \\H0-
PE s, JOÃO •"¦ o rõmodlo sciontlfloo
apresentado sob a fiinna de um sab».ruso llcôr. F' o uulco que não ataca
o estômago nem oi rins. Age como
tônico caimoato o ur expccioror sen

tossir. FMla as grave* afíecçof» da
peito 0 da garganta. Peelllln u respi-
rncA.i, tornando-» mais ampla, limpa
e fortaleço ns l.ronehins, uviiamlo os.1 'i ...iii.ii.,.ns o Impedindo os pulimV ¦
.Ia Invasfio do perigosos mlerol.i.ni, Ao
publico rocomnicndamoi o xaiiofií
fi. JOÃO para curar tnjsei, hroiirlii-
tes, nillim», grlppc, coquoluoho, es-
fnrihos, ileilusns, eonttlpacOei o Iodai
as doenças do p.lto.

MUITA ATTENÇÃO - Somente os
bons remédios sao Imitados ; por isso
pedimos com empenho ao publico quenfo accolto ImilneAcs groaiolras e exl-
.In sempre o verdadeiro XAROPE SAO

JU.*".

Eduardo Carlos Ribeiro
• Emílio M. Nina Ribeiro e senhoratM (ausentes), Fernando M. Nina Ribeiro1 o Álvaro M. Nina Ribeiro, nmlgos doJS finado EDUARDO CARLOS lUliEIRO

(Rico), convidam os parentes o amigos dooxllncjo pnra n missa quo cm intenção desua alma fancm celebrar sonunCn-fefra, 2'ido corrente, As 10 horas, no egreja da Cm-ilolurin.

Xarope São João
muniam...

Almerinda Masson
Adolpho Mnsson, sun esposa c mais pa-rentes agradecem, ponboradissimos, a to-i dos qno acompanharam os restos morlacs

, dc sua idolatrada, filha A sua ullima mo-
I rada,

Américo de Araújo Ferreira
<f Augusto c I.rmcliinla «lc Araújo*J9 Ferreira, Cloro e João Rodrigues Fcr-
jl rcirn, Anlnnio dc Arnujo Corria c ia-¦Gk mil..-., Aliino o Palmyra dc AraújoCorria. Domingos Josí Leitão e familia, Ar-Unir Cardoso o família e demais parentes Iagradecem ns pessoas que acompanharam Ios restos morlacs do sen saudoso ir.nãu, I

sobrinho e primo AMÉRICO DE ARAÚJO iM-.IUU-.lllA, c convidam seus parentes o Iamigos para assistirem a missa de 7o dia, j
que mandam celebrar na egreja de São !Francisco (nltor-mór), terça-feira, 23 do I
corrente, ís ,'i |!3 lioras. Desde JA antccl-
pam seus agradecimentos.

Nair Villela Pereira Leite

tltanl 

Pereira Leite, Lauro Siqueira.
Anlr.uii, siíjiioir.,, Raul Ernani Perci-;
ra Leite, Constança Borges Pereira1
Leite c familia, Ivurico Chaves c fa- jmüia e demais parentes agradecem, penho-1rodos, ús pessoas quo velaram o acompanha- '

ram os restos morlacs dc sua idolatrada os-
posa, filha, enteada c sobrinha NAIR VIL- '
LELA PEREIRA LEITE e convidam ns pes- jsoas rie suas amizades a assistir a missa de I
íetimo dia que mandam celebrar quarta- ifeira, 21 do correnle. ns 9 1|'J horas, no |ultar-m6r «Ia ..meia de S. Josí
desde já sc confessam agrade

pelo
cotios*

que

PAPELARIA BRAZÍL
A' PRAÇA

J. G. Pereira & Cotup., estabeleci,
ilos nesta Praça, á rua da Quitandan. I0.->. esquina do Buenos Aires nu-
mero 38, eom o negocio denominado
PAPELARIA BRAZIL, declaram aos
.•¦eiis amigos e freguezes desta Praen,
>Io interior e «Io exterior, (jue, amiga*
velmenle e na melhor harmonia, re-
tiraram-se dn sociedade, pagos «e sa-
lisfeitos de capital o lucros, os seus
umipos José Luiz Rodrigues da Cos.
Ia, commnitditnrio, c Ermiho Rodri*
Sues da Cosia, solidário, ficando todo
o activo c passivo a carjjo dos demais
sócios já existentes, do accordo com
a alteração feita no contrato social e
apresentada nn Junta Commercial.
continuando eom os mesmos interes-
síidos que j:i o eram anteriormente.

Rio de .jnneiro. 17 de outubro de
192.'{. -~.f. C. Pereira & C.

Confirmamos a declaração supra.
— P. p. José Í.MÍS Rodrigues da Cos-
ta. — Coriolaho dr Gusmão. — £,>•
mino Rodrigues da Costa.
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" UCTAL
rciuedit' «pie todos devem usar para gozarem sem-
boa saude, lendo bom appetilr, hon diuestão e

optinia disposição pnra ludo , O "FRUCTAL", pA cffcr-
vcscenlc A base do -aáes «lc frut.-in. combate eíficazmen-
te as perturbações Rastro- llitcstlnocs e suas conso-
quencias, rcfiiiiarlsando as funeções dos órgãos dlgcstl-
vos. c proporciona ao organ ismo um bem estar surpre-
licndcntc. Expcrlmcntem-n'o ,

Ét assassino nem Mi...
Era o vndio o downleiro «Perigoso» quo fôni proso
m\ 8. Paulo o mandado para o Jatado do l{i„

- - - ....... ..  cianiento, quando cllcs esperavam a »\
thi-rny", qne uni popular, iki chsnío de w"Ilu. c do calca mescla, aileanUntlo.se cZ'
lou-nos: ' ""•

— i.\«|oelIo sujeito .t o Antônio dns bB
tos. o "l'«-rli:oso". Nf.o quo elle seja ãsnaiti
no ou ladrflo. Sho, mas (, uni malandro omvadlo Incorrlftlvol. Agora cnmprls clle t.
ponilonolarla do Niclhcroy, uma peiu m!

Na "gnro" da Central do llrasll. O trem
do S. Paulo acabara dr chcitar. Orando a
surpresa de nnantos ali so encontravam, ao
wr, ontro soldados, aquelle homem do cor
preta, do rouiplelc.lo robusta, com as mftos
presas atrás dns costas. 1., levadas pela curlo.
sidnde que as dominava, Iodas aquellas pes-
soas começaram u fuzer pr.-((iinlas que nrto

f 
'"'

nmniinwitiiiKtiniiiiniiiiiiiiniiofliim^^^
Homenagem da classe

medica ao Prof. Dr.
Eduardo Rabello

f ÜSICA
4° concerto Harry Farbman

O viollnisln norte-americano Harry Farb-
man, que t.-.ntoí tritimphos vem alcançando
com os seus concertos rcalisodos no snláo do
Instituto Nacion"! .le Musica, moslrar-so-ú,

1j,L_i^-s_j1iilí.. ¦ li iiiini im in iHMna ¦¦iinaii ¦- '*********************

A "Perigoso' apanhado pela A NOITE no momento em que caminhava, et,-
tre. soldados, pela Praça Quinze.

Antônio Ignacio Alves
(SEXTO MEZ)

|t| A viuva e filhos convidam |
AT ftCl,s parentes e amigos para as-1
Ju sisiir á missa do sexto mez dej
«cn fallecimcnto, que será celebrada l
na proxinm scgunila-fcira, 22 do cor- j
renle, ás 9 12 horas, no altar-mór da
epxejíi da Candelária, e que desde já jantecipam seus agradecimentos.

Dr. Luiz dc Souza Castro

DROGARIA BAPTÍSTA ^í™varejo. Preços baratissimos. Ruo 1' deMarço n. 10.

Souza Castro,*s -losó Bonifácio
WW* Horinenegilda .ic Caslro Carvalho, fi-

I llios o norus, Auto.lio Luiz Pedro de
S\ Souza, senhora <- lilhos, Luixa der.nstro Monteiro de Rarros (ausente), c Ge-
miro dc Castro e filhos convidam scur. pa-re.i.lcs c amigos para assistirem a missa de
7'- dia «pie, por alma do seu irmão, cunha-
«Io e lio fazem celebrar segunda-feira, 22
do co.Tcntc*. ás 10 horas, no altar-mór da
egreja de S, Francisco dc Paula.

A «üfíííccão augmenfa
Foram hontem condcmnnilas pelo fiscal dnPrefeitura, um granda numero «!e casas, oraem rnlnas nor falta dc consori-aç.lo. Kste mal

poderia sei- cm parto remediado, sc- os pro-prlclarlos tivessem chamado o Antenor Cor-rea da Avenida Passos, 88, lei. N". D830, parnraspar, calafetar e encerar o«i assoalhos
mmmmgmm 11 miiin ¦¦¦.¦ ¦¦hj.hiiimwhh——.'nj

DE CflilflRDH E W0S1
I0E4ES DOS PRESIDEN- !

TES DOS È. UNIDOS É i

ltc.-.li/a-.se amanhã, ao meio «lia, no Go-
cabann Polaco Hotel, o almoço offerecldo ao ,
j.rofcs-sor Eduardo Ilabello por .seus nmi-
Uos o eollegas, Em nome dos ofortantes
saud.-.rú o homenageado .. Sr. Dr. Carlos I
Chagas. I

Já atlhoriram a essa homenagem as se- fguintes pessoas; Dr. «Carlos Chagas, deputa-j
do A. Ferreira Braga, ür. Pedro Alvos Car-

eram respondidas, aoompanhando-os, então,
cm cortejo.

O homem maniotado olhava, com expres-
fio fero-f, para os lados, li as pergunt.v cho-
viam, quasi (ine « um tempo 56'

Quem ú.'
Por que foi elle preso'
Matou iilffucin".'
Ronho!!'.'

Nenhuma resposta, entretanto, vinha sa-
.ciro, desembargador Ataulpho de Pniva, I tisfazer .-. curiosidade,-jã nfflicçfio, dc toda

deputado Clementino Fran-.i, Dr. S-?rgio do «lucila gpntc.
liarrus Azevedo, senador Antônio Azeredo, I A csmi tempo, on soldados, «pio cra*/í Ila
professor Aluizio «ie Castro, ministro Pires policia fluminense; e o preso caminhavam
dc Albuquerque-, senador Ferreira Choves,; a passo largo, nela rua Marechal Floriano;
Magalhães, Dr. Sampaio Vianna, Dr. Mario j Iam para a p-mle das Barcas. E foi só Iâ, exa-
.Vazarétit, Dr. Sallcs Guerra, Dr. .1. .1. ifijnhiMtlllllPinpilRn ii!it)iiiii'iii!i,i)iiii!:iWHaniiii!iiintJ?i;.iiiiiitt7,*!!|m.r,!:ía-!i!i,ii-onseca .lunior, Júlio Barbosa, Dr. «i. Pc- "liroso, Dr. pinto Portclla, tcnndnr Sampaio i

vndiagetn. IV.is lx-m, certo dia, sem tpn st
saiba como, cllo dosappareccu. Inntimer.-.'.
buscas foram feitas em varias cidades .u
listado, c tudo baldadamente. Ha pau:©, a
policia fiumlncnsc soube que »ile fora prü»
em S. Paulo, por k-r promovido um;, grsníls

i desordem, num botequim, .'•« pi!i,"„. piui. •" 
t.*ina cm breve mandava-o para ei, Acont.-
ce que, cin viagem, o '*i'erii;os«'j" "arvorou-
sc"' a valente e qunsi qiío escapava. Por esu
c por outras, amarraram-lhe as mão-.

A narração do nossa Informante temi •
ur... justamente quando a barca chegava, tj«*
policiacs õ o "perigoso", em momento?,
desapaparecer&m entre os outros p.issagc:r.i
apressados.

Maltoso Mala, i"inno ltibciro!
Alfredo Sá Pereira. Dr. Américo !
do Amaral, professor pinheiro i
professor Parreiras Morta, pro-.

Antônio Longo
DO CHILE

Viuva Catherlna Scardino I.ongo e
seus fillius, Angélica Filomcna, Ofe-
lia, Vicente. Florcncio e llemo c Er-
neslo Lauria convidam os demais pa- ,

rentes e amigos do saudoso o inesquecivèl '
ANTÔNIO LONGO para assistirem n missa í
«ie ~" din do sou passamento, cpic será rc-
xnda segunda-feira, ás 0 lioras, no aliar-
mói tia cgrc.ih do Carmo, á rua Io de Mnr-«•o, coni'essaudó-50 do*.;ili: já immchsamcn-
(te gratos,

Dr. Eugênio Guimarães Rebello
i" AXMVI-P.SAniO

EIvira Franco Mcbcllo, Henrique
fl Rclicllo, Leopoldo Capanema c sonho-

ra convidam seus amigos e parcnlcsBSi a assistirem n missa oue mandam ce-
lebrar por alma dc seu inesquecivèl esposo,
pae e sogro Dr. EUGÊNIO ' GUIMARÃES iItEBELLO, no altar-mór da egreja dc São
Erancisco rio Paula, ás 0 1|2 

'horas 
de se-

guiidarfeirh, 22 do correnle.

Eduardo Carlos Ribeiro
(BICO)

# Álvaro Nina Ribeiro'. Luiz Carlos•%** Júnior, Marccllo Castello Branco, VI-
j cturiiio Vianna dc Carvalho, Frank•" Swales c Luiz Antônio de Belford, in-

limos amigos de EDUARDO CARLOS BI-
BEIRO fRico*., convidam os parentes e,
amigos do extineto pnra a missa de 7° dia
«iuc em intenção dc sua alma fazem ceie-
brar segunda-feira, 22 do corrente, ás 10
horas, na egreja dn Candelária.

João Vieira Fontes
?^ Manoel Vieira Fontes, senhora, fi-

vV-iílias o filho agradecem a todas as pes-
jj soas que acompanharam os restos

d"- morlacs de seu querido filho e irmão
e de novo as convidam a assistir a missa
que pelo descanso eterno de sua alma fa-
üem celebrar segunda-feira .22 do corrente,
ús 10 liorns. na earc.ia da Cruz dos Milila-
res, pelo qne, mais uma vez, ficam gratos,

Epamtnondas Mirandella
Albcrlina Mirandella c filhos, Wnl-¦ItH domar Mirandella c senhora, Oswaldo

Mirandella e senhora, Dr. .Inlio No-•vaes, senhora e filho convidam os de-
mais parentes e nmigos n assistirem a mis-
sa de 7o dia nue mandam rezar por alma
de EPAMINONDAS MIRANDELLA'. na egre-
ja dc S. Joaquim, á rua de S. Christovão;
lei-çn-feir.-i, 23 do corrente, ás I) liorns.

Agradecendo a.s Iiomena-
gens do Sr. Aríuro Ales-

sandri íi memória do
presidente Hardiug

. SAJTTIAGO, 20 (A. A.) - O embaixadoroos l-,sla«los unidos dn America, Sr Wil-liam Miller Collicr, solicitou uma ,-íudicn-
çia e ioi recebido pelo presidente da Repu-hlica, Dr. Ari.ii-o Alessaudri, a quem agra-«eco., em nome da viuva do presidenteHarding, a coroa que S. lix. mandou depo-si.ar sobre o ataude do estadista norte-ame-ricano.

Entrevistado pelo jornal "Ln Nacion" oembiiLxador Miller Collicr declarou que os
presidentes Warrcn Harding c Arluro Ales-
Siindri não se conheciam, porém, eram bonsamigos i: apreciavam-se mutuamente, ocoinprchçndiam-sc, lendo os mesmos idéaos
dc democracia, concórdia e pnz. "o presi-(Ic-iili; Harding tinha peio presidente Al.--.s-
sandri unia verdadeira admiração, não isó
porque as suas idéas eram muito semclháu-
tes ás suas como também porque em mai'-
de uma «.ocasião deu provas de sc um ver-
cindi iro amigo da minha pátria"."Pnr isso, disse no, concluir o cmbai.xá-
dor Miller Collicr, òs/agradecimentos da os-
posa do fallccido presidente Harding, reves-
tiram-se de um sentimento do maior gra-ticlão para com o chefe da Nação Chilena,
pois que a homenagem deste era uma ma-
nifestaçnó da verdadeira amizade que. elle
dedicava a seu marido".

ttpSSBOLE '
HOJE á venda o 8a fasclculo semanal.

AUXILIAR ESCRIPTORIO
Casa importadora precisa dc um auxiliar

parn serviços de contas correntes, cnixa c
demais serviços de escriptorio. I.vxígc-se boa
letra, pratica, ordenado aue deseja e refe-
rencias de próprio punho. Cartas n D. A.,
ueste jornal.

Dr. Mario Kroeíf VM 'iri,'r,r!i)s c«"£-
rncoes. Pratica hos-

pitncr, Europa, r. 7 Sei. 38, «I A.s ?. N. 7510.-«*H-*-

Menotti Punaro Baraíta
*? Prospero P. Bnrnlto, Maria P. Ba-

H4 ratta e Ermelinda Baratta Saisse con-
I vidam seus parentes e amigos pnra

.-'•S assistirem n missa dc seu saudoso fi-
Iho, esposo e irmão MENOTTI PUNARO
BARATTA, que será rezada na egreja da
estação dc Cnmpo Grande, terça-feira, 23 do
corrente, ús 9 horas.

Almirante Carlos José de Araújo
Pinheiro

(2° ANNIVERSARIO)
Sun familia manda celebrar uma

missa por nlma do seu saudoso chefe,
segunda-feira, 22 do corrente, ás 9 1|2
horas, na matriz da Glória.

Uniforme do Coüeglo Sion
Perdeu-se no dia It), num taxi americano,

ás 7 horas da noite, em viagem rin rua Na-
tal para a rua Andrade Pertence. 13, um uni-
forme pequeno do Collcgio Sion. Quem en-
tregar naquella nia e numero será grati-ficado.

3B
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r. MOACYR ALVES DO VALLE --
dvogado — Quitanda 12 --- Tel. C. 3127.

VI
ROMANCE da Semanai ***Att* '

í
Eugênio Kahl

Mandada rezar pelo descanso eterno
Ide sua alma, sua familj-j fez celebrar

hoje, na malriz do Sagrado Coração
de Jesus, a miss.i dc 7° dia do fnllc-

cimento oceorrido a ii do corrente,

OVtTA fPre m i os dc
do medalha do
ouro — Expo-
sição Interna-

cional do Centenário, 1022, c Turim, 1911.)
Aos Srs. mcdlcos: Recnnstituintc nacional

que substituo com vantagem o vinho Desilcs
e seus similares. — Guaraná. Iiola, iodo, cal-
cio. arsênico, phospbo-glyccrihado.

Indicações: Crescimento, tuberculose, anc-
mia. lymphalismò, furuhculòsci gravidez, leu-
corrlua, neurastlieuia, fraqueza gen.1, etc.

Depositários: Evaristo Eyer & (J. R. dos
Andradas, 29 —- Bio. '

flarry Farbman
amanhã, pela quarta vez, u.-.quelle centro de
arte, ás 9 horas dn noile, apresentando um
programnia digno de ai trair os verdadeiros
apreciadores da boa musica c amantes da
difficil arte vlolinistica,

Entre os primeiros números do concerto
riestaca-se o "Largbctlo", dc llaendel, bem
como o prelúdio o allcgro de Pugnani-Kreis-
ler. Temos alím dislo sou violino isolndu
dc acompanhamentos ao piano na Ciaconn de
Bach. Alem desses números devemos citar
ainda a Introducção c rondo c.-iprichoso dc
Sniiit-.Saens, c. Eillcusc, de Popper-Aucr e vai-
sa capricho dc Wicniawky.

Recital Celeste, de. CerqueJra
Rcalisou-se hn noile dc hontem. no salão

repleto do Instituto Nacional de Musica, o
primeiro recital da cantora patrícia f>. Ce-
leste dc Cerqueira, qne nos proporcionou um
programma do primeira ordem, peln sua va-
riedade o equilíbrio, e muito próprio do pri-
meiro ao ultimo numero a revelar os estn-
dos e influencias daquclla voz lirasileira.
Realmente, a applaudlda cnnlora abriu seu
rccilal com números de escola clássica, can-
tndos Iodos cm franccz, roservando-nos em
scgiiidn (iual.ro números romantieds de Schu-
hert, que entoou em allemão, sendo em to-
dos sempre nppIaudiiliK A segunda parle foi
aberta com niimeròs dc Lálo', Saliit-Sácns e
Respigbi, o ence.-nadn com n romaiiza orien-
tal dc Giazonnow, com um numero dc Rcins-
ky-KowaUoff e com a ária de Dilila, de
Siiiut-.Saens.

D. Celeste Cerqueira já fni que farte lou-
varia por quantos tiveram a ventura de ou-
vil-a para que seja necessário aqui òffere-
ceriíios ainda uma impressão de seu recital;
Nno podemos, porém, calar ccrlns qualidades
de sua voz do meio soprano, de. seu sympãthi-
co timbre escuro, devido em grande parte á
sua maneira especial de abrir a bpccã e de
articular, o que lhe prejudicaria, sem duvida,
a expressão, se a bcllçza natural de sua voz,
de seu tinibiv muito iinifromé, não compeu-•-,a<v-. não diremos aquella defficicncla, mas
aquelle geito de ser. A c.antor.i patrícia não
poderia demais encontrar melhor elogio á
ua voz dos que os applausos, hontem, rece-

bidos: applausos e flores, qu«i estás foram
tantas que encheram inteiramente o palco.

Recital de alumnos
O salão do Instituto Nacional de Musica en-

COiitrnrá, hoje, uma de suas maiores e mais
seleetas assistências, dado o exito, quasi sem-
pro previsto e nunca desmentido, de seus re-
citaos de alumnos. O de hoje vae rca!isar-sc
ás 9 horas dn noite, e será sem duvida um
dos melhores, não só devido A variedade de
seu programnia, como á procura que sc nota
ainda na obtenção dos últimos convites.

Io concerto Alfredo Blumen
Deve rcappnWicer, amanhã, no Municipal,

ás 3 horas da tarde, o festejado pianista Al-
fredo Bliimcn, nosso conhecido dos primeiros
dias dn Pliilarmonicu de Vienna nesla ulti-
mn temporada, lisse pianista, (jue vem de
obter os melhores triumphos nos palcos e sa-
lões de Buchos Aires, já organisòu o seu pro-
gramina para amanhã, (pie consta de «res par-
tes, sendo a primeira formada do Prelúdio
de Mendcrson, da Pastoral dc Mozart e d-i
Impromptu e variações de Schubert, Na se-
gunda j.aríe leremos n sonata em si menor
de Liszt. constando a terceira de dous esln-
dos de Chopin, dc um nocturno, valsa, e da
polonaisc em lá bcmol do mesmo compo-
sitor.

— >*-sg<-Cftw ¦> —¦ ii., , .. —

Corrêa, E
Dutra, D:-.
Marcondes
Guimarães
fessor .luliniio Moreira, i)r. Castilho Mar-
condes, Dr. Thcophilo Torres, Dr. Carlos |
Seldl, Dr. Manoel Bezerra Cavalcanti, Dr. ]I.uiz i:clicio dos «Santos Torres, Dr. Álvaro
I.. S. Pereira, professor Raja Gabaglia, Dr. jSouza Araújo, Dr. Se.-gio Magalhães, Dr. ',
Alberto da Cunha, Dr. Raul David de Sam- jsou, Dr, Ortuvio de Souza, Dr. Figueiredo ;
dc Vasconcellos, Manoel Moreno, Dr. Mello I
Mattcs, Dr. Epaminohdns Jacome, coronel
Antônio José da Silva lirandão. Dr. Duarte
.ie Abreu. Dr. Dnrio Silva, Dr. Henrique
Aragão, Dr. Orlando Roças, Dr. Ulysses
Vianna, Dr. Mario Gusmão, Dr. Adolpho
Dourado Lopes, Dr. Oscar da Silva Araújo,
Dr. Múncorvo Pilho, Dr. Mario Kroeff, Dr.
Haul de Almeida Magalhães, Dr. Annibal
Prata, Dr. Bodolpbo Josscti, Dr. GuiHier-
me Santos, Dr. Antônio I.uiz de Barros Bar-
reio. Dr. Isaac Vcrnet, Dr. Gilberto «Moura
Cuela, Dr. Armlnio Fraga, Dr. Oscar Duna
Freire, Silva Araújo & Cia., Álvaro Mosco-
so, Orlando Itangel. Thcophilo «ie Almeida,
Dr. Waldemiro Pires, Manoel Dias da Cruz.
Dr. Henrique Moura Costa, Dr. Carlos
Schoenhacrl, ,Dr. Bentos dc Carvalho. Dr.
Vielor de Teivc, Dr. Thoniaz Pereira Caldas,
professor Cassiano Gomes, Dr. Nicoláo Cian-
cio, Dr. Humberto Antunes, Raul Doria, Dr.
.lor.c Epaminondas de Figiieire«ro, Dr. Os-
waldo Deite, Dr. Mario Góes, Dr. Haul Dei-
te„ Dr. A Moutinho Doria, Or. .1. Tliomaz
Alves, Dr. -Fernando ..'-'igucira, professor
A. Sattamini, Dr. Werneck Machado^
Adelino Pinto, Dr. Neves da Rocha, Dr.
xandre Moscoso, Dr. Alfredo Barcellos, Dr.
Antônio Aleixo, Dr. Arthur Moses, Altair
Antunes.

As listas de adhesão acham-se na porta-
ria do Palace Hotel e na Pharmacia Orlan-
do Rangel.

———< mu*. « i.... . i . ———
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CONSULTAS GRÁTIS
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CARLOS VIEIRA
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Dr.

wS&
Dr. Süvlno Mattos,
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M;'i.ATROPELADO NA UVÀ

HADDOCK LOBO
, Núo se snlie qual o auto qu.* o atrúpcliSi*

O certo i que o ferreiro Mario dn. Silva, n:
17 annos. atropelíido na ru?. Haddock Lobo,
próximo no largo dn Segunda-feira, foi set-
corrido no Posto Central «ia Assistência^
apresentando frnfUira da perna esquerda.

Após os curativos, Mario recolheu-sc »
sua residência á rua do Riachuelo 109.

*"'¦- —'t **\\>w\m* M..^^.^M^.-.,-

ra» pela im«
0E PERSESSiCAO

-*- --At*. «--«..>

Enforcou-se no interior da
casa de saude Dr. Eirás

lie. lezá da
7 Setembro;

laureado especialista
cin dentaduras annto-
micos c bridae-ioòrks
(liontcs). sem auxilio
de chapas, para íi
mastigação perfeita c ;

physionomia. Preços módicos. -
2'M ; das 7 As 5,Phono, 1555 C. i

-•—MlJlfrfc)*

S. Francisco Xavier 388. Teleph. V. "3008.

ROMANOS da Semana»—«*©e*—•--—
de

que

Em juliio, deste anmi, apresentando sym-
ptomas «le alienação, foi intornndo n,i casa
dc saude Dr. Eiras, om Botafogo, o empré-
gado do comínerclò Fernando Coelho quefòrn, par;i ali, transferido da Beneficência
Portugueza, onde sc lhe manifestara
nia de perseguição.

Nesses quatro mezes de. recolhimento-
Fernando experimentou algumas melhoras
o, assim, ponde, ohter dn*; seus médicos as-

Dl AWiOÇ c autopinnos ailemães. empório j sislentes um pouco de liberdade, sendo-lh
i miluu S|,m rival. R Ferreira «í- C. Rua pormittido percorrer todas as dependências

do e3t-iliele-.-imi.nto, mesmo sem o rigor dá
vigilância dos enfermeiros.

Ultimamente, o estado de sanidade
Fernando soffreu séria alteração, pelovoltou clíc ;is obst-rvações necessárias.

Aconteceu que, esta manha, pelar, õ horas,
antes dc que os demais enfermos da sua
secção despertassem. Fernando Coelho, ilin-
«lindo á vigilância geral, tomou do lençol
da sua cama e amarrando-o á bandeira
tia porta do seu quarto, num gesto trágico,
ehforcou-sò,

Momentos depois, foi visto o seu corpo
balançando o então ciado o alarma verifica-
ram os enfermeiros o enforcamento, faeto
esse que foi logo levado ao conhecimento da
administração da casa de saude, e do mesmo
modo scientificada a policia dn 7o districto.

Tomadas as providencias que o caso exi-
gia, a policia fez transportar o cadáver de
Fernando Coelho, que contava 23 annos de
edade c era solteiro, para o necrotério da
policia, afim de ser submettido ao necessa-
rio exame dc neeropsla.

i mmm 
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Hotel Parque Monte. Alegre, situado a fiOf)

metros alt. a '.i t|'«! viagem Linha Auxiliar,
Parada Monte Alegre. Informações: Rosário,
102. Tel. 7530 N.

i «O»!»»
O A /** A TT,"f A £7 Ultimo livro deBAUATLLAS Lima Barreto

—«¦»»—

LINDOS CABELL0S ?

Superior A melhor brilhantina;
Urugsayana 1J2, sobrado

8

-» -*•*• «WW/-^-*-^.''

CASA PARA FAMÍLIA
Prccisa-sc dc uma casa para aluguei em

centro dc jardim, pnra familia de tratamen-
to, com seis quartos uo mínimo, na Praia do
Flamengo ou em ruas transeersnes a Flrtmen-
go, Laranjeiras, Paysandu, Senador Verguei-
ro c iminedinções. Cartas un redacção deste
jornal a J. M. —. m*m '¦¦ ¦

-¦o»»—«-

ALCAX0FRAS FRESCAS
d;-: therezõpolis - ESPabÚES

Tclephone Central 923 —- EnlrefiajR domicilio

mmm
Vende-se bnrulo e a prestações ioles de

terreno nas ruas do Aqucducto e Barão dc
Petropolis, no França, no aprazível bairro ric
Santa Thereza, com esplendida vista. H. Bod-
son Cia. Ltda.. rua Thcophilo Ottoni U9,
1" andar. Tclephone NòrlC -1531.
- .¦¦¦¦¦" ' ¦-• -¦— *—«ijvfli/íií—e —-—-_«._«_.^.^^

üU.iHIRtH:u.aw
Francisco Pedro Garcia, guarda-livros com

pratica de mais de 20 annos, aeecita escri-
ptas avulsas c lecciona o curso de escriptu-
ração mercantil, mesmo no interior.

Quem pretender seus serviços, dirija-se ao
largo da Carioca 12, tclephone Central 6.131.

>AfflSll9KS9Q0HKH!lBiM^^
Retratos sobre verdadeiro esmalte

para jóias modernas.
Especialidade da

Foto-Phocbus
Jirccção de Alberto Cairo-
iho, ox-proprielario do Fo-
Io Brasil. Rua de S. José,
lOIi. Em frente á Brahma.

***** «¦

LEILÃO
Quem quizer vender prédios, terrenos, mo-

veis, efej, procure o LEILOEIRO PALLADIO,
i rua São José n. 57, Central 5538. Rio. Pn-
gn suas contas dentro de 24 horas, depois de
retiradas as mercadorias vendidas.

*m\1>V&*~*-
ROMANCE da Semana

"¦' i *m)Q4*t* * , j j

üsx Consulta com exame 25-3.
Photo. Tratamentos. Largo
Carioca 15. Tel. C. 3128.
DR. JORGE A. FRANCO

--—¦'-rffí' i i

Srlndes "Baios Pinto"
BREVEMENTE serão distribuídos osl

valiosos brindes dos afamados vinhos dos
Porto dc Adriano líamos Pinto & Irmão,!
actualmente expostos nn casa José Con-
stnnte & C, à Avenida Rio Branco n. 91.

Aos empregados de restaurantes e barsl
recommchda-se angariarem o maior nu-í
mero dc cápsulas das garrafas dos vinhos i
RAMOS PINTO, para concorrerem A dis-S
tribuição dos 12 magníficos relógios.

GUARDEM AS CÁPSULASEMPRESA OE LIMPEZA OE CAIXAS ÉGUA
Novo processo dc lavar "Electro Mecânico".

Só gasta 20 r'r da agna c não tolda. Preço:
uma caixa (ifOOO. Duas caixas 10?00fl. Praça
Tiradentes 51. Chamados Telcp. 1019 C

.—¦<»»¦ ____

Trasaassa-se urna büa í,e"sfi0 faini-
''ar, com bons pensionis- bricantes do Hio e S I3aulo, Mercado 

"vinvn
tas. Ver e tralar á rua B. Aires, 186, 2» and. IEm frente â C,intarcira. •llI*-'"'o -*™°-

Aos domingos e feriados
CASA VIUVA TORRES
Calçados, meias e chapéos dos melhores fa

v *•**¦-.•¦* /v^^-^s- r ¦¦mim mm H
Dr. GOMES FARIA I

do Instituto Oswaldo ;.

Gníz f
n Comprimidos e Ampòlas. Único
>í contém os verdadeiros fermentes
«cos do «IOGUKT como aconselhados

l professor METCHNIKOFF.
j Preparado e controlado peio seu

LABORATÓRIO 2YMOS" Ua.K no

!*(!*{<

lutorj;
ã R'.f;¦X Laranjeiras, 320. Phonc B. M. 3252.

ij. Intoxicações o Infec(;òcs intcatlneoà.S
,;< Fermentações anormae3 do intestino.;;
íi Prisão de ventre. Dlarrhca?. Interitíü.;'A agudas e chronicas. Affccçõcs eutar.easj;
n ligadas a perturbações digestivas, comoijj
»Eczcmas, Furunculuse, Acne, tjrticaria,í>
Vi etc, etc. ||

íyyf.'.i.«i.A-,?¦<^/VV».*^/V•/^/^/^^^V^A(V¦^^/VV^^l^^s^>.^^V^^A  -
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OURO üara Dentistas
Wjffljffw 21 K. — Garantido — Or. 7$30Ü^^ 22 K. ¦- Garantido — Cr. 6$500

18 K. — Garantido — Gr. 5S300
VIANNA, IRMÃO & C.

RUA PEDP.O Ia, 28 c 30 —
(Antiga Espirito Santo)

-At**

EM MEIO DA CONTENDA,
FERIU 0 COMPANHEIRO

COM UM TIRO
Foi no botequim da rua Senador Pomiii»

124, ponto habitual de reunião dos doU3
companheiros.

Hontem, travaram cllcs forte discussão d
em meio das altercações, um sacou dc ama
pistola, desfechando um tiro, qne foi ai-
tingir o outro. A victima, que è o foguista
Sylvio Macedo Rego, de 25 annos c rc-
sidente a rua do Monte 124, ficou ferida
no fianco direito, recebendo os soecorros
da Assistência. ,

Interrogada polo eommissario em servi*
ço no 8" districto, negou-se a dizer o no-
me do criminoso, talvez por ser este seu
companheiro.

<¦—«*¦*
>n. FEBREIIlA DE MELLO — Reencelou

^sua clinica dentaria. S. «Tr.sé, 115, soar.
(Tel. 29S C.) Frente Hotel Avenida-

n*m*

, JÓIAS, PLATINA

Iri

c Cautelas do Monte Soccorro—conipronwj
na Joalheria Orfeon. Rua dos Andradas, -"•

fc
x.».
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pTÍlEftTRO MUnlClrAL — w.mooohi
AMANHA —- 21 do corrente — AMANHA

EM MATINá, ás .5 honis da tarde
V CONCERTO do eminente pianist^

i;f*\ Ra»REDI I ¦ H ,, wll 14 [J ra r,M' _*_# i__üa '.yi S rl

,^ÍBBId«__^^
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REINTEGRAÇÃO DE UM MACHI-
MISTA DA CENTRAL

rendo Bldo uHImado o processo, dc alguns
rtu. sen; relnteg.-do uos «. «»^ «i.

c?rnchtt.dc\Ve CastraToulinbo c,uc dl-
rida o S D- 17, " mesmo que, a 19 du no-
cLuibro dc 1019, cm S. Christovão, teve um

encontro com o comboio de leite nli em ma-
""/"sa"' 

reintegração foi fcila devido n não
tu, ò „ura.Ia a responsabilidade do Sr

desastre dc que totlos
Coullnho no gi-nud
anula se recordam.
___ i —'ff+r"*

mu 9 Ml PELA B
.\ Preparação do Dr. Crossman i-

nartlculnrmentc eftlcaz nos casos ngn-
ri. c chronicos de Blcnorrbngia e to-
à"l as enfermidades secretas, assim
cotno inflnmniaçõcs de bexiga e rins,
iinto ntiiii como iioiilro sexo. .

Nem as Injccções, nem as irrigações
-bee- i ft ratado mal e. além __disso,
dcttròln os tecidos. A Preparação rio
D? Crossman anniqulln os gcrinen.s,
«ffmnta os-Hecidos para <.ue reojam
contra a Idvasão microinann e a cila
Stam, e robuslece os orgaos n//<-
«adis, evitando assim que as lesões
causadas pela infccçno se desenvolvam
ou se estendam- , , „,„

Vm único frasco, empregado rie nio-
,1.. Hei Isto c, seguindo-se « risen ns
fn.l ucW« quê o ^«f^^ri n-.r-i nrovar a verdade dc quaiiio o.

«mos. Dous frascos bastam para os
"a 

Preparação do Dr. Crossman ciu.i-

pn. o qm- os outros tratamentos nao

passam de proniettcr. - • „
A' venda em todas as principaes

Pharmacias o Drogarias.
,—•*•»—-»-

Mme. EWlíVSA
.Vovidadcs cn. chapéus. Regrai Store, rua

Ouvidor. 1.8. Tclp. Norte 6717.
,—t*90i—t— -"

IIOMANCE da Semana
Uma letra 3sa~de 20:0005

descontada no Brazilian
Bank

s PAULO, '.!0 (A. A-) — Luiz Barbedo
.l«nÍordcsco.UounoBrnaili.inDank tres lc-
ti ",s no valor de -0 contos, acceitás por sou

Ia V rneiro c Cia.. ^K*-**^'*},^^
vf-ii-imentos. verif cou-se ser falsa a tirma

d. S-JS» Carneiro, senilo o facto eomntum-
cario l policiu- que Instaurou inqucrito. que
bojo serú remettido ao Juízo Criminal.. __MÍJLS^JO 

PULMÃO li
FftAQUEZA fUbMONAR-

Tratamento esp. - 
^WiUkAAMA 

-

Cons.: 5 It. Uruguayana. 1» and. 101. u.uo ¦-

Ha duas vagas no Congresso es-
tadual do Maranhão

S. LUI/J, '-'» (A. A.) — 0 governador do
Estado. Dr. Godofredo Vlannn, assignou de-
creio designando o din l«'J de novembro pura
a rcalisaçüo da eleição de dous dcptilndos oo
Congresso do Kstndo, nus vagas abertas pe-
Ins rcnunclus tios Srs. Dr. Arthur Mngulhãcs,
iictiinl director do Serviço dc Agna, c Dr.
Bento Moreira, recentemente nomeado Juu rie
direito. B

¦ mm*» —r;
<-"_/r"._-5.í IC — MOL SENHORAS 12
SYPnlUb OPERAÇÕES - DK
ZKIT-ltlNO BASTOS
Tel, :i.'ir>l Central.
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CH0PIN — USZT

n__
Ul l'_:rrr J.

ME..DE..SSOIIN - WI0ZART - SCHUBERT_
PlttiCOS - 1'rl.as e camarotes, 40$; camarotes de '.», X0$; poltrona,, 10»; balcOrs

A c II. 8$; outras filas, CS; galerias A .• B, 4$i calerlns outras fila». Sr'""'-
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EM BENEFICIO DA "PRÓ-

ur.iiiinii

BI«K /l OI _oT I
l«*-»_!___>t-»_c=j_--=r^»rx=»_e__t^^

Grandior.o festival na Quinta

GANHENH(

Rua Inválidos 46 --

--«tÁ»0»-

t> P~„\~. iTi-,...Is- Elcctrleldado medi-Dr. tarlos üauatcaappHcndn cm vlas
urinarias, estômago, intestinos, rocio e sys-
tema nervoso. Das '- ús f. 11. 7 Sei. *J1'J, and,

¦mUS»

A assistência aos tuberculosos
_ar A Liya Brasileira contra n Tubcrculoi

sc prevlne uo publico que o seu serviço es-
pecial dc Assistência Domiciliaria para vi-
filar c iralur tuberculosos iiiili..ciilcs, con-
iiniiii a fiiiiccioiiiir em todas as lrenucziur,
urbanas do Districto Federal, lendo a sun

PMMEI1MS
I O '•music-hull", no Palácio
I A Empresa .lusé Loureiro, cm çombliiAt&o
com ri South American Tour, que, lenilo con-
tratos rio gênero Importantes cm varias ça-Ipllaes europeus e sul-umcrlcnnas, dispõe dos

.melhores elementos do variedades, Inaugu-
! lou, hontem, no Palácio Theatro umn tem-
noradn de "muslc-bnll". Hn muito que nno
Bé fazia t»l exploração aqui, pi incipaliiien-

1 le por falta dc artistas especiaes

serie ii rua Senador Euscbio n. "-II8
O enfermo i|uc não

dlspensarios da Liga
púric freqüentar

• assistido em seu
próprio domicilio, recebendo gratuitamçn-
te, além dos suecorros médicos, os remédios
necessários c bem assim o leite.

Um simples aviso pelo lelephone Norte
3930, nas horas rio cxpcdlcute (11 dn ma-
nhã, ús 2 da tarde), basta pura satisfação
tio pedido tle assistência.
_..,. i' ¦**¦*¦_£at-E*-»*- 

que ra
jicnraiii desde o inicio dá 

"grande 
guerra.

j Agora, porém, o "music-ball" renasce c dei»
Ilu tivemos umn amostra boa, com n estréa

do hontem, no lheatro ila rua ri" Passeio.
Num progrnmmn tle tres partes, cana qual
formada por seis números dlfferentcs, a per-
contagem de agrado foi auspicioso.

O Sr. Iliiito Dracsscl, no piston c no xilo-
j phonc constitua um numero rie verdade

os notável no gênero . O "jongleur" Sr. Cias
Heras é magnífico nos seus trabalhos, orlfji-

VERMIFUGO

O mellior parn as creanças com lombrigas.
Stfteüi xarope, laxativo, preparado com ve-
retaes da flora brasileira. Vidro -*a00. Pçlo
Correio 3$500. Deposito geral - UKUGUAVA»
NA, 6G — Kio —- Perestrello Iilno 4: s^.

_*•*•» 

naes e perfeitos, e sempre executados sob
uni ambiento dc fino humor. Os papagaios
tlu Sra. Fannv Normnno, os lndrôcs de bi-
cyclcta, Paul Pactozell c Cia., trabalhos in-
lèressuntcs; OS nnli-potistas no tropczio Hc-
ckless Arlcy, foram, lambem, números que
alcançaram alisoluto exito.

NOTICIAS

Kínnc-, dn revlsln "Disfarça e olha", cm um
prólogo, dous actos, II quadros c tinas upo-
(beoses (lu parceria Olynlho PIllitr-Eiuma-
nnel Picdaile. Pretendo a referida compn-
nliin, como jú vem fazendo ho muito com
suas peças, montnr esta lambem, com luso
c gosto, fortalecendo, assim os créditos riu
Empresa Rangel e Ci:!.'. c dcsl'nrtc. os seus
pi-òprios-. Essn revista serú montada, pro-
viivcliiienle, em dezembro próximo, pois.
agora, eslá ali em ensaios :. burletn Minha
terra tem plamelrns", dc Marques Porto.
O cartaz ilu S. José

listú rie despedida do cartaz do Suo .losé,
a peça "O rol dos grandes boteis". Quurtn-
feira próxima Leopoldo Proc.S fnrú "reprj- 

|
se" iln engraçada comedia tle Gnslão Tojci- |
ro, "O symputhico Jeremias", que sexta-1
feira serú' stilisliluiila pela comediu de.An-1
iln- Gadcra, traducção ile .lon» Luso, "Se-

iilioritu T.igliirini".
VARIAS

A actriz Clolilile Dorby, reulisa terçn-foi-
rn próxima, sua lesta artística, no Demo-
Ciala-Circo, dcdlcando-a nos chronlstns lliea-
trues cariocas.

BÍSFEOTACtlLOS
p7 

«. «T AS 7 54 e 9 •¦¦

na u.ii.iiu un ...••• '¦•-.— .
no ar livre, eom ntlracçoes c divertimentos
cm profusão. . 

liiiverá chã daiisntitc e representações em
uni lheatro t|iie esta senilo ali armado onUe
se exhlhlrão vurios artistas rios nossos lltcn-
tros p outras pessoas, que gcntllmcnlc se
prestam n loiiiar parte no cscpceluculo,

Acccdcram nlé agora no pedido do ' conii-
16" tln Pró-Mutro, os carlcaturislas Ilaul l c-
derneiras, Callxlo Cordeiro u Luiz Peixoto,
os ilniis.iiint.s Margol .• Milton, Eva -tacclti-
no. u npreclada litillnrlmi mexicana e vários
outros artistas, o Orphcão Portuguez, que
comparecerá com os seus associados e outros.

Começara esle festival ao mclo-dln e termi-
nnrá ás 11 horas da noite com um grandioso
fogo dc artificio.

- ._í?>ti»-— -  

ROM-LN0E da Semana
-tíc-a»

EPILEPSIA

iüií
I DrtPtiííA- FORTALÈCt - EfíGORDÃ i
li ¦' ^___^___í_* '°Al ,aE_i_-L^i^Q___S

Sem um só cabello grisalho aos
50 annos

"Devido ao uso regular que faço du to-
nico LAVOU A parn os cabellos, tenho n te-
liciriuile rie possuir o meu cabello em ex-
col lentes condições, senilo minhas trancas
sedosas e, npezur de já ter feilo .10 aniios,
não tenho um sú cabello branco". E este
o lopico tlt: umn grande arimiratlora ileste
tônico rie reconhecida supremacia mini-
dinl. Se este produclo pode produzir rcsul-
linlos lão muruvilhosos em uma pessoa rie
tão aileunlnila edade, por que nao obtereis
ninda melhores resultados, se a vossa edu-
rie estiver na casa tios quarenta?

O TÓXICO LAVONA para or, cabellos pe-
netra nas rnizes c eleetrisa-as, dando-lhes
o necessário vigor : assim suecede quantlo
outros mõthodos falham, porque este pro-
dueto contém um clcmcnlo secreto, que nao
se. encontra cm qualquer outro.

1I1S3..l:ÍJO00
tlu acreclilariii Loteria do Estado do Rio. fw
vendido no Batuta do .Heis, agencia do Café.
Heis, ii rua Visconde do Hio Branco, .i7. Ila-
bjlitcm-sè nesta casa feliz, que a todos tlu
os caramingua/.es torios os dias, e nosso for-
necerior a feliz Cnsojlniicho.

Dr. Fernando Vaz^g^i^
rurgia geral. Diagnostico e tratam0, cirurgi-
co das'affecções do estômago, intestinos c
vias biliares. Utero, ovarios, urethra, bexiga
e rins. Trat*. de câncer, hcmorrhngius, turno-
res do utero e da bcxigajielo ra.lium. As-
sembléa, 27. Res. C. Bomfim, 008. I. V. 12-3.

mmmr^
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A Faculdade de Philosophta
Letras tem nova sede

Esta agora instauraria na praça Tiradentes
n. 64 a Facilidade tie Philosdphia e Letras,
que paru ali se transferiu, nP/ovf#rn'd„°„-«";""
tii offcrccimento da Socicdailc de Concertos
Symphohicosi As nulas 'do--.- s!Srje-»an"leas0
fuceionundo regularmente, todas ns taides.
.,„.., i ¦arsiairn ¦—- ' """¦"

A MELHOR TINTA FOSCA
K. ANDRADAS. 62

-'II

Nova empresa thentral
O Sr. .1. R. Stnffa acaba tle fechar con-

trato, por tclcgrammo, com Oriiivaldo Vi-
anna para, em sociedade, explorarem o Iria-
non, desta capital, o o Roynl, de S. Paulo.
Kssa combinação foi feita sem prejuízo tle
contrato anterior que Oduvaldo Vianna tem
com o eniprezario José Loureiro c pelo
qunl sua companhia trabalhará em ilezeni-
bru próximo no SanfAnna, rie Sao Paulo,
e em novembro, em Portugal. A companhia
Abigail Maia estreará no Trianon em Io dc
iunlio do atino vindouro, data cm que o Sr.
Stnffa volta a apossar-se daquelle theatro.
Para o theatro íloyol, que entra novanieii-
te para a direcçâo exclusiva cio Sr. Stnffa
em 1" de março dc lí)'_4, sabemos que Otlu-
vnldo Vlannn formará umn outra companhia
rie comedia, que se plissará parn o Trianon
quando sua companhia for :t Portugal, cm
outubro. E' do plano dn empresa Stulfa e
Oduvaldo, fazer o intercâmbio theatral com
a Argentina e Uruguay, pai-;, o que lin uo-
gociações nesse sentido.

O cartaz do Trianon
Iístá a despedir-se do cartaz rio Trianon,

onde tem feito brilhante carreira, a. espiri-
tuosissima comedia "Fogo ite vista... , em
tres actos do illustre escriptor Coelho ,Nel-
to. A encantadora peça rio admirável chro-
nisto de "Cnpilnl Federal", evocailora do
Hio dc 1873, nos seus costumes e aspectos,
mnis pittorescos, será substituída tcrea-fci-
ra próxima pela comedia "Graças n Deus ,
de Armando Gonzaga, autor jú conhecido ria
plutéa do Triunon. Em "Graças-a Deus ,
estreara no palco rio elegante theatro ria
Avenida n actriz Antonia Denegri. A ensce-
nação rio novo trabalho rio autor rio Ali-
nistro rio Supremo", entregue á proticien-
cia rio actor Atlila rie Moraes, honra, no que
nos informam, as tradições de honestidade
artistica da Empresa Vigi<iuni e Vinato.

A excursão da companhia Arruda
JUIZ DE FORA (Minas), 19 (Serviço es-

nccial da A NOITE) — No próximo doniin-
go, seguirá para Bello Horizonte a Compa-
lihia 

"Arruda, 
que acnbu de reaiisar, com

grande suecesso, uma temporada nesta ei-
dade.
Uma revista nova para o Hccrcio

Acabam de ser accoitos pela companhia
Otlilia Amorim, do Theatro' Recreio, os on-

HsyifYí R FOGO DE VISTA
de Coelho Netto

¦.-.^, ,...^^„.._-..™ E__»B_________5B»pB»;
EMPEESA PASCHOAL SEGKETO|

; 
TIIEATKO CARLOS GOMES: Ãs 7 -}.í e- :J.í|

A RAINHA DA BELLEZA
TIIEATKO S. JÒSfi — As 9 horas

0 REI DOS GRANDES HOTÉIS [

/iaac.ai_s__»-,íiK-K52_í«s^^
irs Üecrsío nffiSc;

A'8 7 % - hoje - a'« 9 y*
anta «» Com o concurso tln

¦flilH.1 scnlil diveí!.e
¦"^^T Evan Stachir .

Gets-It
Extractosf
de Callos

Completo allivio de tí-ircs tle cslto: 6 iio-
Ci;..tnni.'ntc obtido apenas se appllque o
"Gcts-lt." A sun acçüo efliciiz soiire qeal-
ouer callosldadc é t.o rápida oue causará
x-rrdielíira aurpreza. Seja. o cat.u vcllit- <"-

MISSAS

lie/iini-sc depois ».Ie amanha:
Dr, Antônio Ignacio Alves, ii> '.. I '.!: lisJU-

ardo Carlos Ribeiro, ás 10; nn Candclarlai
Antônio Longo, ús 9; Dr. Paulo da Silva
Araújo, ás lll 112, na egreja rio ('...nno: D.
l-ranclsea Itil.iunn Torres, ás '.'; na .iii.tr.z
de S. praiielsco Xavier: D. l-uiza Corre..
riu Cunha, lis '.': Dr. lingenio Guimarães
Itabcllo, ús í) V2; Dr. Euiz rie Soup Cas-
iro, ás 10, nu egrejn rie S- Irattclscn rte
Paula; Pedro César Forain, ús S l';'.. nn
matriz de N. S. de l.o.vlo, cm Jacnrcpagno;
I). Ani.ii Joscphn iln Moita Albuquerque
(Slnhá), ús 9 1"-', ua Cruz rios Militares;
Alfredo Clemente Oliveira, ás !), nn mu-
triz do Sacramento: D. Lulzn Uotlngues, us
íi 1 ';*.. na egrejn rio Hiini Jceiis rio Calva-
rio, &'rua General Câmara.

Amanhã:
Agostinho Marques dc Almeida Bastos, as

9 \'2. na matriz da Gloria
ÍNTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco .\avlcr —

José Va.izo, Hospital dos Ln/nros; Armannp
ile oliveira Carvalho, rua Costa Ferraz IM:
Theodoro Andrade da Silvu. Hospital oc
S. Sebastião; Eninni, íill"> dc José AruRj."
Moraes, ladeira do Puria SS; Oswaldo, filho
de Antônio Simões, run Dnquezn dc liragnii-
en 100; Hilda, filha de .losé Pinto, rua lu-
cardo Machado 4'- A; Thcopbllo Lopes, rua
Visconde de Santa Isabel sjn; .losé, filho (le
Alfredo Gonçalves Barrocas, rua rios Aran-
jos 75. cnsn IV; Aurora Bernardino Cordei-
ro, rua da Capella 50; Antonia Pereira du
Estreita, rua rie SanfAnun 15», casa V; Au-
uiisti) Pereira rie Andrade liuslos, run Per-
nambuco 15U; ISlza, filhu de Mnnoel Snnnes
(inudencio, praia rio Caju' 2\\; Cândido
Francisco Lopes. Santa Cnsu tta MiscricOr-
iliu; Noeza, filha rie Mnrgino Mendonça, run
S. Januário M: Manoel Teixeira Júnior, es-
trailn ile I). Joaunu G; Alice Gomes Costn.
rua Dr. .losé H.vgino 7,1; Ainalla Bèlm.lrii
rio Espirito Santo, Hospital dc N. S. rin
Snlltle. ,

No cemitério dc S. Jouo Baptista Ma-
rio. filho ile Mario Ilomtilo Linhares, run
Corrêa Dutra 'JU: Pnulo Luiz Lambcrt, rui.
Montes e Silva 118; Jayme i.lerley Ei-

lEmpresa Theatral José Loureiro" 
PALÁCIO — MUSIC-HALL

I A's 9 horas — Variedades o attracções

LYEICO — EA-TA-CLA.I
OH ! LA! LA ! eom RANDALL

B AMANHA—Mallnécs no Palácio e Lyrico»
SBB'_Ba---sM--W'^^

CINEMAS 
íi^teKi^AWimmssssessBSmA^ssAmsk

Electro-Ball-Cinema |
EMPRESA BRASILEIRA DfiS

DIVERSÕES f.í
VLV.IX Vise. do Kio Branco, 511
& mnis popular o querida casa}

de, diversões desta capital
MEU DÉCIMO

QUARTO AMOR'
Viola Dana — Jack Mulhall!
Programnias ciiiemátográphi-
cos rios melhores fiibricantesl
SENSACIONAES TORNEIOS!

DE ELECTRO-BALL.
™_üi- &rí_C5*«_»i

A acção do "Gets-It" c Inol.utaiieo.
novo; duro ou mollc; apenas sç applltiue duas
ou tres gotas d'esie calllclda a dor pn-.t
Inatantaneamcnte, e o culio em pnuro? erijuii-
dos e cera a menor dor irailc ser extraído com
as pontas dou dedo3. Só sofTre dores de ca lou
quem aner, potuiie o "Gets-It, o mellior
calllclda jamais inventado, rusta uraii íijsik-
nilicaneia. O RCIiuIno "G.-ta-U e íacil di-
rcconliecer, porque todo9 03 pacotes c ro-
tulos do9 frascoa tõm íí
marca da fabrica (uin nallo
tolirc ura p£ lminaiio). e
deve-se recusar qualquer
outro. Fabricado por
12. Lawrence ííc Co., Chi-
caco, Ií. U. A, Unicoa dia. .
tiUiiiiilorcs no Umzill *

GLOSSOP&CO„Rlo. _

—¦nit£'_HS»'*

/^''".l(v'^.*f^.-rr,»is»

W®Êr *__9

lho, ruu rio Cattete 122, casa IX; ,Io;i". fillio
ile Salvador Moraes Sarmento, rua Hnmay-
tá 253; Cecília TrompowsUy Leitão rie Al-
meida, estatuo de Vassouras, o Clara Bar-
bosn Magalhães, rua Pereira rin Silva G4.

Fui trasladado hoje paru Petropolis,
onde srrú sepultado, o corpo de Hosa do O.li-
veira Soares, fnllecida nesta capital, n Ira-
vessn S. Vicente tle Paula 11. .15.gera iuhuniiitlu amanhã:

No cemitério do S. Francisco Xnvicr--
Nelson, filho rie Manoel Fernandes da Ro-
cha, saindo o enterro, úsjo horns. ria Ira-
vessa Manoel Pinto n. 15.

»•—-»«»?. *0 •_£»•—* "¦ ¦

jfil syphiliticas — MANOEL curou-se"JÍCerdb 
d(J uicc,.as syphiliticas rias per-

nas em 80 tuas coin 2 vidros rie I.uetyl e
gastou llIjiOIlü. — ANTÔNIO curou-se tle ul-
coras svphiliticas das pernas cm 120 dias (-1
mezes) eom 20 vidros ile oulro depuriitivo e
gastou 7ii.*()0U.

1.1,'ETYL só em bons pharmacias.
¦«a-c-s*-**—•-

TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula do pro-
fessor Rocha Vnz ~ Abre o appctite — O
mnis activo estimulante geral e fortificante
rios músculos, rios nervos c do cérebro.
A? GESTEIRA & Ci RODOLPHO HESS & C.
R. Gonçalves Dias 59 Ri 1 de Setembro 61

lias». *  "

Jll num

Efueslo Souza
BRONCHITC

Isujaidàe. âsthaa.
fabeicultn palacaar.

GRANDE TÔNICO
tíií oi'.pjtiiit e ora-tas. a

forca mascuiír.

F6HLI
ÍRtOSÍTO

vegetal
IODO

Hypophos.iíiitci
de cálcio

Bypophosphito
de aodio
(ilycerina

Farte*
elementos

para a hy.ien»
e rcbnelaa

do» pulmõoi

m\m ——'

O cobrador da "Standard
Oil", de S. Paulo, vae

ser processado
S PAULO, 20 (A. A.) — O "Standard

011" requercu inquérito policial contra o
seu cobrador Jayme Alberto: Pereira, pelo
crime rie apropriação indébita da quantia
rie 10 coutos.

Nariz, Garganta e Ouvidos ^g^
GESÁi. DA SILVA, cx-assistente rios profs.
Ufllinn c Brühl de Berlim. Com quatro an-
nos de pratica nos hospitaes de Paris, Bcr-
lim e Viennu. Consultas de 2 às 5. Rua do
Ouvidor, 18U, Io "andar.

—*— ~~~^

STATIJAg IfIVAS
O romance mais procurado.

Ottiliu Amorim, iio _ii__u'u'.ii--i.-.«»i «« «•»- -_«___»-— ..-——¦

mmmHHÜiúiiiiiiiriiimunw-fW— „.-.-„. __._.,„«_•_ fteiaf0r'l0 (j[os trabalhos realisa=
dos pelos Escoteiros Catkoli-

cos do Brasil
Presentes os directores lechnicos tle 29

tropas, renllisou-so sob a presidência do Dr,
Pio D. Oltoni a sessão ordinária trimes-
trnl do Conselho Superior ria Associação
dc Escoteiros Calholieos rio llrnsil.

Do expediente constaram officios e eom-
municuçõees tio "Burcau Internacional" rie
Londres, do "Ofico Internacioiial Scouts

(>i",lialit!iies" rie Itoniii; dos esco-
teiros da Áustria, Bélgica, Chile, fflespa-
nha, Grécia, Japão, Rumania, Argontina;
Club ile Regatns dó Flamengo.

Foram accoitos os requerimentos e fill-
nilos ns grupos de Escoteiros números 26
de Niclheroyj 20, 27, 28, 2!), 80,81, rie Uc-
léni rio Paru; 82, .'18, 34,, do interior tio lis-
tado rio Pará. Ficou cm estudos n iheorpo-
ração tios novos grüpoe 85, fuiiilario no Au-
liuraliv Pequeno, c iiü em JIndureira.

Tratòii-so da reforma rios Estatutos, sen-
rio nomeada a Commissão rie Redacção; Foi
iipprovudu n concessão tia Cruz SwastiUn rie
ouro ao Sr. Dini/. Cursou, riu Associação
dos Escoteiros ile Portugal.

Finalmente foram nomeados divereosnoyos
inslructores puni os grupos e marcada nova
reunião para 10 de dezembro.

_-*a$<s_t-i

Diariamente dns 8 ás 18 horas

Animaes de todas as faunas. A maisTicn e
a mais variada collccçuo dc Avr.b

CURIOSIDADES ACTUAES:

Micos com filhotes — Ccrvos "Axis" com fi-
lho — URUBÜ-REI com filho — Cacatu

branco com filho

AMANHA.
De 1 ús 5 horas — Diversões infantis)

Sentis dôr após as refeições
nu os iilimenlos vos desngrndain, sentindo
máo estu.' após n refeição '.' Se soffreis es-
tes symptotnns on outros tnes como calor
no rosto, flatulcncla, piilpilnção, gastnle,
ele, tleveis ir n umu pliiirmocin e obter um
vidro tie "MG1VES/..I UlSURADA. lomac
um pouco deste pó cm meio cálice dagtiii,
após ns refeições, e o vosso estômago fará
normalmente a digestão, pois a BlòUHAUA
neutrulisn os ácidos, que suo n causa do
mui e invariavelmente dá allivios instnii-
taneos ú dôr, fnzcndò com qne o estômago
exerça ns suas funeções. Todas us pessoas
que soffrcm tlestes incommodos nrioptnin n
MAGNESIA niSVRADA, u riunl t; usada om
hospitíies o recommendada pela çlusso me-
dica. Apoznr du MAGNESIA BISUIIADA fa-
zer com que totlas ns pessoas que sol irem
iio estômago tenham o prazer tlc comer tie
tudo, que -•desejam sem receio de meonve-
hientes; o seu preço é muilo mnriico, aclian-
rio-se á venda em toda n parte. Sondo a
MAGNESIA BISUIIADA acondlclonada cm
vidro azul, o seu conteúdo conservn-se por
tempo indefinido. -mo**— 

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
Rua dn Assembléa. !íl, rias i) ás 19

DR. PEDRO MAGALHÃES
_— ¦- ¦» .•a»*-»-—-»—• ¦

ROMANCE da Semana
-«a»-»-

ÁGUA FIGARO
•i melhor linlura pnra cabello e barba á ven-
ila nn Perfumaria A NOIVA c nus perfuma-
rias, phnrniucias e drogarias. Preço 10$.

LEILÃO DE PENHORES

1 --tuirri

ARTIGOS DE SPORT
BOUPAS PAKA BAMHO

[^MmWMmlmmmmX^Lm
MSASPORTSMAli m£_?» CA.SA CONTIVER, 45, R.LUÍ, rie Camões, 47

ta,,,,,,,»,,,, mmmmmmmmm !»!«^

RUA S. JOSll, 45 i
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CAFÉ JEREMIAS

1 in ¦ —*

Festival em beneficio
da capella de São

Geraldo
O concerto, amanha, no In-

stituto Nacional de
Musica

P,calisa-se, amanhã, domingo, ás 2 horas
da tarde, um interessante festival, em be-
neficio ila capella dc São Geraldo, na Egre-
ia dc Santo Aflonso. Promovem-no ns alu-
innas da professora D. Cumula du Concei-
cão e se realisará no salão de concertos lio
Instituto Nacional de Musica.

Do programma, organisario cuidauosamen-
te, constam: quadros vivos, uma comedia
por um grupo de creanças, números rie can-
to, piano, violino e violoncello, terminando
o festival com o coro das lavadeiras, com
os figurantes u caracter.

Empresta-se, em 2-1 horas, a officiaes do
Exercito e da Armada e n funccionnrios ci-
vis. Run do Rosário 11. 148, 1" andar.

'-,-(S«^^s-,

Verifiquem us novidades e preços da CASA
SANTOS. Ansembléa, -18 — Tel. 7!)7 C.

...dos índios Mnués: Importação, In-
dustria e Moagem—Rua S. José 23

Grandes descontos para negócios '.*0 
%

até 35 %. Obteve grande prêmio.
-aCÜJOl*—ii ¦ ——¦-ii-i-r——

TAPETES MODERNOS
Todas us dimensões - Gnintlo sortimento

MOVEIS DE FINO GOSTO

Rua dos Andraíías, 2.7
A. F. COSTA

-i—irs»_»-

LULUS
Legitimo filhote rie cães premiados na ul-

tinia exposição cuninn, prelo. Vende-se á run
Silveira Martins, 72. cnsu 3.

M*CflOV-»-*~ *

ijO AUTO DOMÍNIO |
ou se.iu a capacidade ile go- li
vernnr c controlar a própria U
vontatle, dominiuido os in- m
stirietós e ns paixões, é um I
elemento essencial; para B

Combnla-se o nervosismo que D
provoca o desanimo, a cies- M
confiança, o abatimento phy- jH
sico e psychico. Doniiiiein-se S

jj os nervos, creundo novas S
energias, eom o uso Uos sc- H
ilittivus e iiibffcnsivos H

COMPRIMIDOS "IJAYER" DS B

ADALINA I

»—-t»ts-»- ¦ ————————

H II 

DOENÇAS DA PELLE E SYPHILIS
CI »s_ll-Ln..nn;» DR. WERNECK MA-blectrotherapiaCHADO__Largo da Ca.
rioca, II — Io andar,

'¦--_t_»«»F' ar_TJi_e«s-S-Wi V*ss_ mmm <m ¦____¦

inflnmniações e purgações. Collyrio Monra Bia«
sil (nome registado). Em todas as phnrma-
cias c drogarias.

,4.i___ftà^0ir-

ROMANCE da Semana
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Coníraiuesin
Preparado allemão de mercúrio colloiriul

de ouro, associado no Arsênico e Iodo.
O novo tratamento dn Syphilis somente

por UMA injecção intraniusculiir semanal ate
completar ti a íi. Emprego seguro e indòlór.

Literatura e amostra grátis, nos Srs. me- Aleliers do alta cõstnrn. Tecidos pura in;
dicos. Deposito na rua Uriiguayuna, 109, sob. verno gênero lailléur. R. S. .losé, 80.
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BEBA3ÍCAFK' jf^f dpVEi»_r_4 O MELHOR E O MAIS
SABOROSO

Im©. Giãima
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li li (Nlellieroy) — Pode dar i» Im-
iuili llõn ,|.-ve dar o reineili.i mi.-...,.

pois pnih'1'i'i estraffMi' o ogloninifo da
a. I'.' iirvVrívil nu., ir nlòlll do tra-
i.' hieiil Atilei tle upplienr n piiumiln•i.i ikiiiii de Allbnui' .. vinte por conta

I' I, fllltij "• Não póilu haver tlu-
i i.-ipi-iio de «na inolesllii o dn seu

tratamento, l-'" uHcumiilo e nti* perigoso con-
ii... , a iiiinat' esse remédio, o ipial tem
nee.i.i quasi ntilln sobre n InfccçAn de nua
foi vh-liinii o iiillign. O IniliiMieiilo que lhe
Indicaram i« «pie « livrai.', da., terríveis con«
seipmuelas i\u syphillN, li amigo iilmln não
leu ns enrlará*» de propaganda maiulndos iiu-
|,nimi iR-i-i Sn mie Publica',1

O I' V (Minas) — .Vão lia inconveniente
•«ti. (pie. ao iiiesiii.i tempo, tome um loillco,
Pôde, por exemplo, fazer uso dns «'.Uns pby-
Biológicas i|f, Süvn Araújo,

H S, |. |„ V. A, filio) — Não pôde ser
a tiu.lcslia que o nmig.i slippíle, porque lui
mnlcslia nàn evnluc sem febre, como no cnso
sobre qu,- me eonsulln, Deve Iralar-sc por
meio de regime nlimeiitiir (nfio cornar carnes,
nem peixe, nem legumes verdes e fazer uso
principalmente de tnrlniiceos) e dc um reme-
ilio -iiíiiii o fermento Inctlcq I'»ni.uira

II 1'- <*,, ii 1- I. I.. II. o (Iii,,) _. pn.
reeu-mi: tora tli diivlilu que o amigo deve
«use i-_.ia.lu de cousas á syphilis. De modo
que não posso senão rcconinicndnr-lho quose siibníclln no Iraliinielilo especifico: inje-
cc/h-s de novecentos e quatorze suppriitlns de
injeceóis mcrcurlncs An mesma lempn será
conveniente eoiitiiiunr com us iuicccr.es dc
aórii hormonico
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K li.,-... rmvcssa S. Vicente .11 — Tel.jjj
H Villn 'J'»*>."> — Consult. Ourives 5 — A's-4
B segundas, quarlns e si->.t:is. das 3 ãs C.',*f
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Nu iiiuiiiln Inteiro a
Avela Quakor >'• .. nlliitrti-
Io principal (l«H cieaii
vas, Ciitéii, os iií «lc.
rnentoii exigidos pnra o
crescimento infantil,
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o miwm mmm para as creanças
A crottiiça preoiBO de sete subatnncifiu ntlnoraes para arormaçao (I03 os«os, dos donieii íortes o para o perfeito des-R envolvimento. A Aveia Quaker contem 3 vo2os c 13 maisff substancias minemos qr.o o arroz,Na infância ha nocc&sidade de construir o corpo. A Aveia

| Quakcv possuo 3 vo;;os e 1 i o valor nutritivo do arroz — e
I duas vezes o da enrno.

Totios estes elementos são necessários ao desenvolvi-
Si mento o n fortaloza dus oreanoas o também ú encríria e vita-- (idade dos adultos.

Dó a Avoin Qwakor, polo menos, uma vez por dia.Vem comprimida em latas o meias intas her. "•:"•%
metioamento fechadas — único acondioionamonto „dM>que lhe garantíi a consorviicão indefinida daWlifresou/a e -io sabor. "^ \ \\\

üs mingáos de Aveia Quakor são deliciosos.

Ka/rm annos amanha i
Ií, .S.ii.ih IJiiIpIIio, viuva do Sr. Mftvd ,

llnlclhoj Sr. Kenorul <l"Sr da Vrl.iii t!a«
brii, a -..-iili.uii.i lihioiiora Cnlnnflein. nlu
tuna du líseola Nncniiil, e ruiibiidn do Dr
Uiiinvlu 1'errelra de Mello,

Casta nmanhA o ...iiilvers.iriu u *
t.iljci.) du Sr. í)r,_ Pereira l.linn, ex-iulnisl
da Aifrlculliirii,.... |'*íi/cim niuins bojei

Sr. Aiiiui.io Monteiro de Sou/n. iteRiicl
iiiiit- ein iitivüi praci; l-.url-o Soiua Dnnli
¦i.-aileinl.'.. do direito) I.miu, S.m. I), l-Mlili
il,< Siha Nunes, c»|iosa d.i imlustrial
."iniueivlaiiíe Sr, .lutlo dn Sllvfl Nunes l-i
lliu; a .„i.!i,o iu Dr.i, M.uilnieiiii (ii.nl.,.,
I'i',i)'.ii. flllin do Sr, ,1,i.i.i liapllsta (liiulnii
Iraii.i: o nliimnn da I'.h-oIii .Mililar n.
«.v.ihlo Nlmnc.vcr Lisboa, flllin do eornne
de ciiKenhnrln Dr. \iilnnlo Mr;...-I llarbosa
l.lsbon .« sua esposa, 0. Maria i.ui/a du NIc
lli.-.ie.- I.lhboa.

- I''c.«. .iiiiid,, hontem, a sciiliorlli
Dulce Vieira de Mello, nltimnu dn liseoin
Normal e fith. do Sr. Vidra dc Mello, com-
iiilssariu du II* dislrieto,
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ílasa büiont^r
CALÇADO ÜA DO

Avenida Passos 120
(ProxhiK á rua Larga)

lendo adquirido umn importante fabrica,
pude assim -. .-ndi-r todos os seus productoi
dc calcidos. desde as alpercatas ao I.
mais hlivitn que em nuulounr casa S(

nriiic3i!;(:irtlittc=.->j. - r.i,i.c3i:f tiiir)f>rc3titiii*rii*'.irt3titit:t(i.iitc-i":Titiiiitf»» f .«¦iuii;ic3(iitjitiii(jc*ini;f ji(iTrir3iri)ji;aii<)ciifititsiriiic-a-taiiM!»Mrtr3iJiiitiitrtiriifiitiir*iii*c*iirt<«

EB IF11 DE PHiPÁRATORIOS
DIURNO 'ÍUA DO OUVIDOR, 50 NOCTURNO

I-.' 0 MKLIIOll! ünblnetes novos completos, modernos, Corpo docente notável PediInformações. Visitac-o: esquina do 1" d-. Março c Ouvidor, 1° o 2» andares. Tele. ü705 N.
iiiiiicjaiiiiiiiioMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiRiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii iiiiit;iMiiiimii[jiiNiiiiniitiiitiiiiiiiiit:iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiii!iiiii:iiiiiiiiiii

llcnlUou-se n cnsnnicnln da i-enhnrii:
l.ni,.ilili,,,, ilutica de S.i, flllin da viuva
Sra, .l.xepha Corrêa dc Sá, com o Sr. Dr.
ivdr.i de Krallns lleaiual, comiiiissnrlo do18" dislrieto.

Servii-om ile padrinhos, no civil, poi
parle (I.i noiva, o icnenle Isaac Pnlnielrn
u senhora, D. Kpniilun lti,;a//i Palmeira;e p..r parte (lo noivo o **¦.'. Mniim-i Lera •

! Corria lie Sá c senhora. 11. Antonlettn Vai-
I detnro láu-ièa de Sá: no religioso, por pnr-
| lc da noiva, u Sr. mnrcchal Manoel Lopes

Cnrnulrti da 1'onloui-a c senhora, I). Mn-
[ nocln fontourn, c. pur parle dn noivo, n**.-. I.ui. Ângelo H.«(ín/zi i- senhora, D. Cií-

rulina lierteluzíl Hcga/zi.
I — llunllsnu-se hoje <> c.i«utncnto da se-: nborltn Ly.li., da Conceição Lcile, filha doSr. .Ios: Leite d.i Silva, ecinin.-reianle' licsln praça, o de II. Maria da CoucclcünLelle, cm o Sr. Manoel Luiz Itôças, O aclo
i civil cffectunu-sc nn 8* 1'rolorl.i Cível core-
j üríosi) na egreja de SanfAnna.Itoaüsaram-se, hoje, a I hnr.i da tar-
j de, na :i* Prclorla Cível e, cm seguida, na

malrlz do Sacrnmctitii, os ncloo. rcspcctl-- vãmente, civil e religioso, do enlace mairi-' mui,ia! dn Sr. Manoel Alves de Carvalho,
proprietário nesta capital, eom a senho-

j rita Maria Rstrella, filha do Sr. Antônio1 dos S.nlos c dc D. Silveira dos Sanlos. Sc^-
viram de padrinhos o Sr. .losé 1'aulino Pin-

Para o ò«tomaffo( fiffl4 ¦
Intostinos, Bffioazog nm a.

priii,|B »• m

Dfilfll
moléstias ú» figado &
ilo vontro, Eui toda
itiucias, Vidro 2$000, Alu.,
4a Martins ii Oia, R0||lr!':

(Plluliis do Papnina o Podophylina) n, 172.
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Protecçáo
/mSfâ

,-m ser conscnneiieia
.,« PÍLULAS 1)15 I

sido espcrlnu ulndo durante longos au

O maior liem du vida è n saude, rv„i
Oblcl-a c rt-',|(uai-dah.i eoinn laiui,. (lt. 

')
priiprln Vida. *

As desordens dos rins, quando dcunrm
das, loviini n males perigotais. Se Mi|fri
dores uns ei.sius, .'iiimlas dflres uns cidii!
ri.s. Se vos sentis desanimados, !r|v|., ,
abntldot, dcsconflne dos rins. ,\*í vcmjÍJ;
lis náuseas, forles dores th- cabeça, ,. „_"'i/is Irrcgularliladoa iiiinarlns. Si.o algiuies £•pie o.» seus rins estilo enfermos, iitVM
ulvcz a excessos de «trabalho, comer (t?1niils, agua de mi ipialldade, mi ilncnni'rolegel, porliiiito, n sando, usando imr,»',

,lni ns PLUUS Dl! POSTüll. Ncgil^
.in altcndcl-ns pode causar males m^, ,,rim. longa enfermidade c mnlnrcs ileipcui'i rlicuiiiallsiiio, enfermidades cardíacas c \eu lua, diabetes, e o fatal mal dc ttrlghi ÍÀ,

ia d.-l.ili.l.iiiv diis rin*
,\, PÍLULAS 1)15 POSTKR protegerno estes orguos, pois sa.» o remédio que tfrano-, com effeito seguro, Pergimiat no vl/iniini

PÍLULAS DEFOSTER
PARA OS RINS

Â venda em todas asPharmacias

^m Navalhou acompanhei- morta for um trem, í0n£«
....:¦ EM MARECHAL T,1"^!',. "• A",M pint0 Xavi(,r- apôs "

t-o .o lOl nfPÇO - a z? r> ni: t- •» ' ,!,n.''n • Servido aos convidados, na resi-ra e foi preso

MODULO NILDA
tfe 17 a 26 

(A ^ltV J

Já dc unia feita, ns .luas mulheres haviam
j disciiiiiln multo, c, desde então, uma não
; ponde mais ver a outra com sympntbia. Quês-
. lões ile ciúme.. .
| Residentes ambas na mesma casa du rua
I dns Arcos n. "li, Ignez Medeiros, cie 24 nnnos,
je Lennidin Maria dn Conceição, dc "J2. des-
j avicrani-se, ho.ic. novamente, empenlianilo-se

<_,__.___ eln acalorada discussão. Em meio desta. li;nez
-i-n/iit correu a apanhar uma navalha e, uma vez
cajjjM armada, avançou para I.eonidia, vibrnndo-lheoí.km t]ou_j ({olpes, na elavicula e no peito.

Como epiloj-o, u victima teve os soecorros
da Assistência, e n nggrcssora, Ic.vmla par.-.

ia dclcifacin do Vi" districto, foi devidamente |
uutoada c recolhida ao xadrez

»—^«a>—
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MODELO NOHAK
de 17 a 2fi» ___- .. ;|.)" 33 " íõ V7.77777777777.V77.'777.
Pelo Correio m.-.i.i 1*50(1 por par.

Heiuellein-se catálogos (Ilustrados, grátis,
jp.ir.. o interior, .-. (jueiu os solicitar.

Pedidos a JÚLIO l)E SOTJZA.

W~0 M A íTx D E D O R
\'tvcssita-se uni solicitador de. annuncios

liara uni Numero Especial Animai dc uma
jHcvisla de alta classe em dous idiomas. Bom
dinlieiro para bom agente. Informações eom
,Lee's Advcrtising Service. Hua da Alfândega,
108, 2" andar.
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QUEM PERDEU?
Encontram-sc cm nossos escriptorios ;i dis-

posieão dos legítimos donos, os seguintes oli-
jeclos: duas cadernetas da Veneravel Ordem
Terceira da Penitencia, acha.Ias pelo Sr. No-v.-ies Guimarães, na rua do Humayln; um cm-j
brulho contendo phótographias, encontrado
em um bonde da Ti.iuea, |ieIo Sr. .lòão Car-
valho; uma argola e chave, achadas nu rua!
Sotê de Setembro, esquina de Gonçalves Dias. j

0k
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O Exmo. Revmo. Sr.
Arcebispo

D. Helvécio Gomes dc Oliveira, sobre o"Manteiga Phosphatada Simões", diz:
... Experimentei-a: da experiência passeino uso e quasi... abuso de um precioso pre-

parado dc sua formula, lão saboroso acbei-o
e tão ulil.

Deus o recompense o lhe dê saude para tri-
nmpho completo de sua Manteiga Phosphata-
da Simões,

Marianna, 28 — 8 — fi2:i.
Admirador, amigo,

Dom Helvécio Gomes dc Oliveira
Arcebispo dc Marianna.

MÉDICOS de nomeada e professores cia I-'a-
culdnde de Medicina do Ilio dc Janeiro de-
ram referencias elogiosas sobre a "Muntei-
ga Phosphatada Simões". Centenas de obsor-
vãções de clínicos autorisadoá,"ALIMENTA, NUTRE, TONIFICA"

Confeitarias, Armazéns, Pharniàcias e Dro-
garias de primeira ordem.

PHOSPECTOS e informações, escrever ao
fabricante -- AV. A. Simões — E. i". L. —
Guar.tiiy —- Minas Geraes.

•m—*
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ínm armazéns ne

Um enxoval da
nossa casa é pre-

núncio de maior
felicidade.

ENX0VAES
COMPLETOS

PARA TODOS
OS PREÇOS

desde os mais finos
a,os mais mo-

destos,
importação dos

últimos modelos e
. creações cios

nossos ateliers.

19-Largo de S. Francisco- í 9
(Junto á Egreja)

Escola para efrauffeurs
Biachuclo ,:. 3S3. Tel. X. ã31D — Direeior-

proprietário II ii. 1'inlo
Uuica rpic confere diploma nos aliiinnos,

fuhccionando das 8 ás 22 horas. Uma 1're-
quencia diária de 30 minutos durante -10 dias,
será bastante para tornar o aluinno aplo. Tra--
tando-se do alumiio reprovado, ser-lhe-á re.-;-
tituida a importância paga. Visitem as nos-
sas novas installaçõesl!

.i a»

LOJA NO CENTRO
Quem desejar cstnbetecer-se eom árticos I

dc papelaria o objectos de fantasia, en-contra unia loja já montada em rua de
primeira ordem, e em franca prosperidade,u cus-.i presta-se para qualquer outro nc-
ífoe.o. Cartas a esta redaccão, para lio-
miiahlo de Karia. Mão se trata com inter- -
nicdiiiriòs.

Perdeu-se uma carteira de chauffeur, ma-
triculado no auto 3.480, pede-sc a quem en-
eontrou, deixar nesta reducção, podendo ficar
com o dinheiro que ella tinha.

¦ *—» _____

Mais uma proeza do "Ar-
romba Tudo"

Em D. Clara, onde mora, ã rua Capitão
Macieira n. 24, a nacional Emitia Salles
dos Sanlos, viuva, com -li annos, por moti-
yo li-ivolo, foi aggredlda e ferida eom uma
facada nas costa.-., pelo conhecido ladrão edesordeiro Américo de Souza .Moreira, vul-
;,'.. -Arromba Tudo".

A nffeiidida foi soecorridn no Posto dcAssistência do Meyer, cinquanto o seu ag-tíi-essor se evadia. Na delegacia do 2'i« dis-.li-ielo, foi aberto inquérito.
¦ -a-r. ,!em se vê

Que o senhor é um homem de
gosto. A prova é que fuma Cigarros
LEADER.

¦ mm* ¦.-.
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Mi iii
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yiui] Recreativo de Jacarépaguá
Aviso no; siíiihdrbs sócios ¦- Por niotivn

de forca maior, não se rcalisará o ehii diui-
santo marcado para o dia 21 do corrente. l'e-
li. directoria: Alexandre V. Magalhães, I"
secretario. Ilio, 10 de outubro de 11123,

——— 1 mm* t

HERMES I 'lencln dos pães da noiva, ;i travessa das
Peln manhã de boje, no atravessar o leito : ní!,1"'"1"',-."' 83'. ° jov,en P««,:-se8«",«" I,ar-'

dn Kstrnda dc Ferro Central, na estação do -Pctrepo fc í" V}nBCI," •',t> l.,,1l,-',,:,s" .
Marechal Hermes, Hosa Alves Almirante, eom : ,,,""7 

«««'"'¦«^e bole, a 1 hora(da tar-
«.'. annos, viuva, morador» e empregada ua ' 

,.°*. ° easameuto <lo Sr. Augusto de Faria
casn n. 08 da avenida l-rontin, naquella lo- Cr"lm!,r«'es«_ (,,V cominerclo de nossa praça.
callilndc, foi apanhada e morta pelo trem Çfm« senhorita Pniiina Moreira Dias, t.-
j|, c.4. Jllil "° •'''• haustino Moreira Dias, propricta-

Com guia das autoridades do 23» dislrieto. ! rio' p5I,<,cnAe * ,'un ',.ar.i'" (lc S;. ,'''-'lix (u«-
foi o seu cadáver removido para o nccrole- \meT0. ~« 1,° í¦'•¦,0 roligloso renllsou-se na
rio | vgre.in de Sant Anna, servindo de paranym-

i aa»» I 'll1"'' ° Sr. João Daptista dos Hiis c sua
Uuica casa qiu i Esnin. esposa, I). Alberlina Ferreira Reis.
o recebe tllrccta- NASCIMENTOS
mente. Preços: —
em pó, li*. 2119; O lar do Sr. Ângelo lluh-ii c de 11. Augus-

..." ;'.' ,;.•.«,., ItH: 'i.iu ma,, áS: em bastões, ta Rossi, fazendeiros no Rio Pardo de
Guaraná

kilo, desde ílí
OUVIDOR 120 CASA GUARANÁ

CAflELUIIRElRO para .senlinraa
Ondulação pc. manei!' e. — Tinturas.

FELICIEW. Rodrigo Silva, 3»

«r'«";-.4e*>; ?J&&^.

ELIXIRdIÍDuW

-W!»*»—• ——

rAPEL—I'A5>EíS
Assctinndo. jornal, couché de seda, cartolina,

perganilnhado, glnssinc, pcrcalina
OUVIDOR. IÍ8 — COIMBRA

I Leopoldina, Minas, foi enriquecido e.ini o
I nascimento do menino Orlando.
i AUIOÇCS. ______
I São em grande numero ns adbcsões aos
, promotores do iilmogo que vae ser offerc-
j vido amanhã. ,-. urna hora da tarde, nn Copa-
; cubana Pnlace Hotel, ao Professor Rduardo
! Itnbcllo, clinico c inspeclor da prophylaxia

ila lepra.
Tributam-lhe e^se homenagem os seus

,-iini-íos i- collcgas, em signal de congratu-
, lação paio brilhante desempenho dado por

S. S. á nossa representação nas festas
I coinincmorntivas do centenário de Pasteur,

em França.
E' amanhã que se realisa o almoço inti-

i mo, offerecldo pelos representantes da ini-

Para escriptorios
Aluga-se o 1" c 2" andares do prédio do

Largo da Carioca n. fi, trata-se na loja.

CAIXAS DÁGUA
De ferro galvanizado, 1.200 litros 180*

R. S. CIIIÍiSTQVÃO, 27-i

prensa no Senado Federal ao seu antigo
companheiro, Dr. Mario Rodrigues. O aga-
pe será servido ao meio-dia, no Hotel Mas-
cagai, e ao mesmo comparecerão Iodos os
jornalistas que trabalham junto áquella
casa do Congresso, onde o Sr. Mario Ro-
drigues deixou as mais fundas sympathias
e admiração.
r.tí7'u

Fallece.n a viuva D. Rosa dc Oliveira Mo-
nies, mãe de D. Helena dc Moraen Luz e
sogra do Sr. Clotario Pedro Luz, chefe da

j 2* secção dos Correios, o enterro realisou-
se hoje. tendo saído da travessa S. Vieen-

í le dc Paula n. !."«, para a estação da
| Praia Formosa, de onde seguirá para Pe-

v,.rinm" ,,,?;-.,, in5"1 ?,a;,Ton",?r'nUouras a senhorita Cecília TrompowsliyValentim . rua Gonçalves Dias .1/, fone 994 C. | Leit5o dc Almeida (Cccy), irmã do Dr.. Os:-
car Troinpoivsky. Seu cnterrnmento ren-
lisou-se boje. no ceiniicrio de S. João Ha-
ptista, tendo o feretro saído da "gare" da
Central do Urasil, ús l horas <la tarde.
MISSAS

PIANOS
Alugain-sc —¦ Av, G. Freire, 1)7

— •~-*ü»*?.r,i i";*-*-"

Maníriira franecza. 35500. Rua da Cario-mameura ca> M A-_ sobr;i(lo_
t/_aa o -aUsaptico dai VIM Sicattlvaa i—-resis potente, nana tóxico, ntu c*auitlcoânioao ÈémrE ntim

Cuieiites - I»*5orde_s g_3«jro-t_ta»tiuâ«aüi»nh*& latoaiU - Foi:.-:». tyoíioJdeíi ,
rti*?l;cyl0?1»!! -"ii-m-aa »oaüçcji "iufíctuosos
OyS-\s. sa ú UMI^huiui ,Uar.a? «'uai (,iia,»ír.a ee uuuk

Amostra gfati» : &m&M:~,s~.?tita do Aitlutíol
. ——i *.o, ttVR C0N«?r>:8csn-, »>Agtc« mwmxrAgcnie geral: A DK COVRNAOT, Caixa posul 4í*sltlo «la JBü-.iro

•m—*
PmnaaanAa n(,s jornaes e revistas, des-i ropaganaa ta c;jpit!il< s Paul0# EsVa.
dos do norle e do sul do Brasil. Procure a
Empresa de Publicidade "A Eclcctica", Av.
Uio Branco, 137, 2o. Phone Norte 7056.

CAMPESTRE
Amanhã, não abre, segunda-feira : perú A

brasileira, língua do Rio Grande com bata-
tas, sarrabulho á portugueza. Ourives, 37.

ma Acabam-se to-uores no esM&go •," ¦ ™ •
colher de MA>

GNESIA DIVINA depois das refeições.
¦ mm—m

O FANZERES É O ÚNICO

ANTIQUARIO
que paga preços admiráveis pelas cousas real-
mente iiulhenlieas c raras. Praça Olavo Iii-
lac, II, Mercado das flores. Tel. Norle 3iSS.. mmm—,

ae_H_-f-_T_-_«i ¦ _a-W,5'Chêmà(foaIfoifitM

para ETERNIZAR
A MOCIDADE

FflANK Lloyd Soc.C.F?
rir, ur JAMEIRO E PARIS ;~>r ¦¦^¦\stfKm^- sriiíjr" V.

}R. ÁLVARO REIS (da Polycliniên de
Creanças). Cons. Urüguãyniia, 5, ás 2 hs.

Dr. Castro Nunes ^^"y ™°
Idor, UO. Alvares de Azevedo, 2o.

o ein
Ouvi-

VAFÍ0PE PEITORAL r Tossc* *"°^>-
*» tes, constipaeocs,
na MEDICINA NATURAL, á rua Visconde
do Rio Branco, 7.

, mt—m  ;
No primeiro numero a sair brevemente d"

ROMANCE
da semana
serão publicadas além do 1" fasciculo do cm
polgante romance OS TRES MOSQUETEIRO-i I
as seguintes novidades: O maior dos maça i
cos -- 3.200 annos depois — O arithinóme- '
tro — A previsão de um americano — Curió-
sidades sciciitificas — As sete maravilhas dn
inundo — O lhermometro -— Uma cürio-i-i
liistoria sobre o rei do ouro -- Drama lior-
rivel, etc.

Na egreja de S. Francisco da Paula foi
mandada rezar, boje, ás 10 1|2, missa de
sétimo dia pelo passamento da Sra. D.
Anna Joannn Guedes da Silva, sogra do
Dr. Fernandes Figueira e mãe do Dr. Fer-
nando Guedes, lendo sido o piedoso aclo
muito concorrido.

 SmVi rezada segunda-feira, ás SI ho-
ras, no altar-mór da egreja do Carmo. -
missa <Ie 7° dia do passamento do Sr. An-
lonio Longo, fiogro do Sr. Ernesto Latiria,
negociante nesta praça.¦ mm* 
TRI AN pó *'e arroz da elite

• mm* i

Premiados com o "Grand Prix"
Produtos "Yildiziennc" para a saude, bi-

gienc e toilete da boca, evitando e curando
a gengivite e todas as doenças da boca c
dentes. Perfumam o alito, dão frescura e
saude „ boca, corando naturalmente os
lábios.

(A. S. B.) Academia Sientificn de Beleza —
Rua 7 de Setembro, 1(16 — Fone C. 1701':

iiilitiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiuiuiiiMiiniiiniiitiiiimiiiniM

Podem os vivos falar com
os mortos ? ?

IV o único livro Independente uo mundo
que examina os prineipaes aspei Ins do ICapl-
ritismo, dando, então, a resposta escrlpturali

CHOCOV-SE A MACHINA COJ»
O CAMINHÃO

0 carroceiro ferido
A's S horas da manhã de hoje, na et.

tação da Praia Formosa, um trciu i|j |^j.
poldina alcançou o caminhão <i„ llanstsy.
aa, n. üfili, que atravessava a linha, dan<!t-
lhe lamanlin trombada que o mesmo rltoi,
quebrando todas nt, garrafas de cerveja qü
levava.

O culpado loi o próprio carroceiro, .y.
bino Fernandes de Souza, de ãí aanos, |»r.
tuguez, residente ú rua Marmicz oV Sjpj.
eahj- n. 307, casa li. («uc saiu liijeiramtj.
te ferido, sendo medicado ...;;. -^sisttav
cia.

A policia do 10" distrielu rifüisloii i
faelo.

iiiii!ii!iii:;iiitiii;iiiiu'iii!iiitmHiiiiiiM

conforma a palavra de Deus. Contém fados
uinravilbosos c revelações, Muitos dos ensi-
.lamentos mais ndcnnlados dos grandes psy-
ehistns d alCuropa c América, sã" m-lle clara-
mente examinados, 182 paginas dc absorven-
les informações, O novo livro illustrado «pie
o povo eslá pedindo. Preço 2-3000 A' venda:

Av. Central: - LIVRARIA ODEON
Rua Ouvidor: - CASA BOTELHO

aaaaa
UMA CAIXA ItlitílSTKADORA "NATIO-

NAL" em prestações e muito mais barata, so
nu Casa Registradora, que tem grande slock.
.«ua Viseniide de Itauiin, õO. perto da praça
ia •• ulillcn -• \" I71t.

aaama^rraaa_»-i-_«awa_a»_>_-a_aia»JV-i>a-«T»a_aa__--_aBaataaa»a^aMa»^

PARA O ESTÔMAGO

¦ Sí-^V^* V__Kat7Ía1Ifl.Cí . .«M
IÜ&*''''- :^ímWà
mjsmtí,:. __Bb
mâiH, tfWM

M^Sj^IM^Í
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ASSUCAR *
Refinado puríssimo

Para garantia da sua íegitimirtatle, cieve exigir-ss
u SACCO DE PAPEL AZUL COM A CINTA VERMELHA
e com a analyse e marca registrada da Companhii
Usinas Nacionaes.

«"^'!!^',1^t^'^,^1IÍIÍ!','!'1l,''"l''','ln",tl,''',,1,,,I,"!,li '>-<»l^'ÍM)H"iii(iHMiibjtmciiiriH
A A p DE g L vae H0MENAGEA![

A MEMÓRIA DE UM SOCI0
BENEMÉRITO

_ Compungida pelo passamento ri,) seu so-cio benemérito maestro Paulo Carneiro, a. Às-sociação Petropolitann de Sciencias c Letras
resolveu organisar uma sessão em sua home
nagem, na tniul falarão sobre a individual,.
dado do extineto o Sr. Reynnldo Chaves i
Mije. Germana Gouveia,

líssa soleninidiidc renlisa-se, amanliã, 21, ll
It 1|2 horas dn tarde, no salão da SorieitoJe
Italiana, ú avenida Quinze de Novembro, Slí
naquella cidade serrana.

pHILIPs

REGRESSOU DE CAMBUQUIRA
0 VICE-PRESIDENTE DA

REPUBLICA
Procedente de Cambuquira, chegou hon-

tem a esta capitai, acompanhado de sua
Kxma. família, o Sr. Dr. Estacio Coim-
bra, vice-presidente da Republica. '

S. Ex. fez a viagem de Cambuquira até
Cruzeiro em carro especial, posto á sua
disposição ,-pela Rede Sul Mineira, e de
Cruzeiro alé aqui em carro especial, li-
gado ao rápido paulista.

Em Cniiibuquii-a recebeu o Dr. Estacio
Coimbra varias homenagens enirc as quaesas visitas dus pessoas mais influentes cdas autoridades locaes.

A convite, S. Ex. percorreu a fazenda decriação dc porcos, -do Dr. Itodolpho L-ah-meyer, a fabrica de conservas anncxa, di-rígida por nm technico allemão, a feira deIres Corações, cidade que dista 21 kilome-
tros de Caniquira, e, finalmente, o quar-tel do -Io regimento de eavallaria, onde re-
eebeu cumprimentos de toda a officialida-
de, sendo saudado pelo respectivo eomriian-
diinle, coronel Artliur Soter.

liiTÉ:Í

I
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SORTEIO DO NATAL

ommwum
* i

KO

^ A troca de coupons para o sorteio a
| rcalisar-se cm 25 de dezembro já está

sendo feita no escriptorio da Companhia-
e nas casaa que vendem os seus produ-Xctos. v

j

PAPYRUS
Ternos dc ensemiras ingíòzàs de Ia ordem ul-tiniu moda sá n'A Elegante Av. R. B. 155, sob.

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi-dos, nariz c garganta. Consultas de 1 ás 5— Assembléa. B0.

Dr. Alvarenga Hsílo A.dY.0«i no cri-
. , r, . ,' me. eivei o com-mcivial. Escriptorio — Assembléa 71 1«andar. Tel. Central 2205. Dii consultas.

*<B JggS-»- 4-

FREZA UNIVERSAL N. 1
Para officina mecânica, encontra-se á run13 de-Maio 7. Frech & Pasqualc.
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BR0NCH105
bos pulmões.

TOSSE. CATARRHO.r ASTHMA. RACHITISMO.
ESCR0PHULOSE.0RIPPE.

FALTA DE APPETITE.
I DOENÇAS DA LARINGL ETC

- I—-*mjQm%llHmm{ _Pelie Oppossum legitima
Vende-se nina nova, é-cbarpc, para si-nlior.i.

lem 2m.2l) de comprimento por 10 c. de lar-
gura, objecto de muito luxo. Preço: I:(l00s
(custo real da fabrica). H. 13. Aires, 60, loja.

Dr. João Camargo ¦$»¦ a.scu,s an,i-
• gos e clientes quereassumiu sua clinica. Consultório: rua

Buenos Aires, 83. Residência: Av. Rainha
Elisaheth, 204. Tclep. : Ipanema Sfití.

)

Os melhores juroB aos depositantea
SIQUEIRA CAVALCANTI & C.

(Casa bancaria sob a fisealisução do governo)'Mn 
^CTo 7T.-J; A; 7M~ ; CCjIFRES 

"mÍMERVA
Sem rival, machinas de escrever, calcular,

mimeographos, prensas, ele. Casa John Ho
gor, rua da Quitanda, 158. Ilio. Filial, rua Boa
Vista, 9, São Paulo.

ODONTYNOS
A melhor pasta para os dentes

MEIQÜICE
Pó de arroz fino e adherente

INVICTA
A melhor tintura para o cabeilo

ftgwa da Colônia das Damas j
ISem 

rival Para a toilette
^0 vasilhame destes e dos demais
| 

artigos dá direito á troca
de coupons. _

Companhia Fabrica de Sabonete!
SANTELMO

Uua Mariz c Barros ns. 123i2r»"(Praça 
da Banileirn)

ti 1 Ktarero *wwiSÍm3
f. i ffs&fiílísmfm

íí'.

INSUPERÁVEIS
venda nas noas casas de. olcctricfdadí

(O

LEJTURA PORTUGUEZA
Cnrtilha Matcrnal on Arte dc leitura —Aprende-se o LER cm 30 lições nela tliTI-*

poeta lyrico .TOAO DE DEUS. Vontade 
'e 

me-mona, c todos apreudem em 30' lições ho-mons senhoras e creanças. Snritos -Brhga eVioleta Braga - S. José, 36, 2» andar V,eresidência.;

Hotel Silva, confortáveis aposentos, mesale..prinie]i-a ordem, e carinhoso Iratameiitó"formações com os Srs. S. Guimarães?: ml•ua do Lavrndio. Gfi, e com n Si- i .„.ido Acre. 21. Centro de Cercaes. 
' ''"''

——. -m—t- 
Associação dos Emprega'

dos no Commercio do
Rio de Janeiro

Fundada em 1880 — Edifícios próprio* •
Avenida Rio Branco, 11S c l'^0, c á n»

Gonçalves Dias, 10
.(¦Mnlnicula a-i-tuul : 22.002) ,„-,JUKAMENTO A" BANDEIRA - CO.NVH»

AOS ASSOCIADOS
Km noine do Conselho Aiíminis(r,'«Iivo. I'

nho a satisfação de convidar os Srs. ,.>*'!ÍIJj
dos e suas lixmus, familias pura •issis"r,
patriótica e solenme cerimonia do jiirflni?,n_
á Bandeira pelos reservislas formados fsl
anno pelo nosso Tiro de Guerra, . ,.

Ksse acto, jiara o qual foram convid»""
as altas autoridades, ter.i logar a ma una- w
mingo, ás 14 lioras, nn praça central do.W»
po de SanfAnna.*

Secretaria. 20 de Oulubro de 1023
gusto líhode da Silva, 1" secretario.
—¦ _>-_gto———i —-—

PALACETE HOTEL
100 npõsuntos eo:n .isua corríiiic. J

de quartos "Sem litnsão". Preço de ã-S ;i '.
pessoa, ilii.i fUiichiièlo. 211. Tel. C :;í____^.

Dr'-iiilin'! «JfT^h^M*1 de clinica.*UT. JÍÍMO LSIte i__oles.ihs ,ia pellc es}'
philis. Tratamento vegetal. Das 9 ás-'
das 2 ás ti. Rua Visconde do Kio Branco.
Grátis aos pobres.
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D MOVIMENTO DA PROCURA*
OOItIA DA REPUBLICA

Au los (taviUniiieiito ami-
/oíiiIon, durante as IYtuih,

polo Di*. Carlos Olyn-
üio lira tf a

Ourante ns sua» féria» rrHiilmiicnlaro-,
cconlorijonlo fliulim, o Dr. Cario* OlynthoIr-fifl, .1" nrocurnilur «In Republica, l.ulxnu
idi cartórios rins varas fodornos <>» seistiin.
let aulpi, .levlriaimuic nrrnxoRiloi; acçncs
iralnorlot, om que suo nulnroí major JoAo'eivlrit MfllhílCI, Ilaul ile Oliveira, 1'ronoll*. l.liblieii, Or. .loso P, Gusmão Uma. Ame-
IcO Leito e nutro-, I*Ylix Alves tln Coita,ir. Sylvio Martins, Alfrodo dc Sou-n Hnr-

roí a outros, Tlioodor llrlnlriic, Dr. Alçou
Ullls Ferreira, Caixa llcnoficonio da Quar*
.a Civil, ci.piião (lento do Nascimento Vel*
HUO, Helena Corriovll Pacheco, Dr. .losé¦i-rp.i, José llueiio Vidra braga, IMuardu

llurnotte Oi ('.., Or. Jo .,"¦ de Sou*a Uma Ho-
,iin, Droiitl i> H.ibli.snn, Dr. Guilherme
¦i.irros dn lloehn Proto o outros, Álvaro Dl-
tiin, Alfredo Francisco Senna: acç.V*, imm-
mnrlas especiacs, em <*ttr são aulores: An*
..iliul dns Santos Oliva, Virgílio Pinto da
Almeida, capitão Ivruaill Corrêa, .Tola Fer-
cclra Jnkson, Clytn Castorino de Farl», Po-
reira Carneiro & (',., Fernando Mario dc Si-
.picirn Cavalcante, Antônio Seraphlco I*e.
reira Gomes, Dr. Luiz tle França Marque-,
Parla, Antônio dc Ollveir.i Dias, Farandiiio
Luiz, The It. .1. 1'lour Mille.i and lirnna-
rlcs Ltd., Alexandre Costa, Abílio de Pau-
Ia Mathi.is, 'ncohlnn - C„ Joaquim Ilibei-
ro, Pedro Napoleão, Carlos th* Azevedo c
Augusto domes da veiga j acção da domar-•açíio, cm que ó autora I). I.ropol.üin. l-raii-•isen do Andrade: Interdictos prohlbllorlos
.1,1 que são requerentes: Dr. Orhiiitb. do
Wiiiijo (í.ies c outros, Dr. Fernnndo Mnaa-
'i.neí *• outros, Dr. .loão M, de Carvalho
MourSo e outros, Anglo Mexican Petroleum
\ C„ Marques Menrits ": ('.. c outros, Alfrc-
lo Gnstfio Vlllcmor Amaral c outros, Au-•iisto Caetano «In Cruz o outros, .lo.io Dato¦ iloin.iin l.af ti rende, .1. A. de Oliveira !i
.;, Arlinrio Hcrnardes Praga O outros, Mil-
'ict Paria í: (',., Santos Moreira & C, e ou-•ros, Laaulnno £ C, M Andrade & C. c
ujtros, Anua da Rocha, *«*nrique Pereira
lu Fonseca c outros, IVilífln & Gaspar o
.litros. Itaphiicl Colicn & O, D. Fernandes

S C, Alves Hamalho it ('.., Custodio Pcrnnn-
les & C, e outros, '1'eixeiru Carlos & C., Hei-
..ncr Oi C, c outros, Antônio Francisco
Maia e outros. Malheis & C, e outros. Ca-
itiülo Glantle & C, Oliveira Lopes e Silva

onlros, H. Campistn & C, licniardinn
üaslos Dias, Ilenr.v íi Armando. Fugcuin
Piorcnclo A C. e outros, Flavio llroucli &
o. c outro:,, Vianna & Machado, Francisco
Leal íi C. e outros, Almeida Marques & C.
.- outros, Francisco dc Paiva Cardoso c
lUtror., H. Tcllcs Ribeiro c outros, Cascmi-

.o da Rochn Uma íi C, João dc Aquino e
Mario de Aquino, Neves íi Souto, João Iley-
.ii.liio Coutinho íi C. e outros, Muller íi C.
,. A. Bomnanl íi C; acção de despejo, em
|U( c autor Antônio Jtilio de Almeida; este-
cações do sentença, em que suo autores :
I). Irene Torres c Jorge Massct, Ignacio
Vfauocl de Azevedo Amaral; autos de cse-
utivns fiscaes movidos contra : Helena

ChargucII, Pinheiro Oliveira & C, C. II i-
iciro, José Pereira de Sá, Companhia No-•ion."i! de Armazéns Geraes, Pereira & Fer-
lindes, João Nepomueeno de Campos Bra-
;a, Arnaldo Pinto, Santa Casa do Miseri-
ordiii (5 processos); José Luiz Ribeiro,

.'¦'r.incisco Soares, Carolina N. Rezende,
Companhia de Armazéns Geraes dos Kstn-
rins de Minas c Hio, e, finalmente, as jus-
lificaçòes para montepio, cm (pie são jus
lificantes : Antônio José de
tina Cordeiro rin Graça.
Almeida Gonzaga, Lindolpho Villcla tlc An-
ilrade, Maria Burgucz, Maria Kmilia Grillo,
[•'ellx Iiocayuva, bolores Peixoto Ferreira,
loão de Almeida Rdrigues, Carmen Dantas,
Kudoxia Duarte dos Snnlos, Durval Auto.'lio tio Monte e João Ribeiro Maltcz.

¦ *•»«*» ¦ ,,.

A N0IT13 — Sahlindo, 20 do Outubro (lo 1í)2.*t
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ÀS OPINIÕES ALHEIAS

Rowlnu
A nnOATA DR AMANHA - llio, S. Paulo

i..morrem aos dou* mais Importam

o rogltnonlo Interno, semi., i.luiünihi o pa-
liitiiiiiiln ilu eulraihi ri..i r«feridas pessons,
As CnocoiôCR cspeelnen fi-ii.,, ai.lcrloiuieli*

. ¦•-.. le pura o Ingresso du poitoni dai famlllaius parrtis un grnnilu rogntn dc umauhã, nn «lor. sooloi aitflo sem effolto, por lerem tidoemenda ao llolniogo, Bm nmlmi cssai pro» canccllndai prf

0 ll.il.l.

 in..-vas, pois, vfln ser vistos remando ns mrlhn.rrs rowon paulistas, cnrlocni «> linhlanoi,listes ulllnios que, por diversos mollvoi, prin-

pel.s rilspuslçòct dus estatiitiis
em vigor, A Ihciouriirín avisa aos locioi
ila nocossldailo dn carlolrn de Idenl Idade
pois breve.nci.te st*ri't obrlgiitorln a suu apre-

I faiiill, Altnmlrn Vnccanl, do Mnckemiet Ju*
vonll, Álvaro lti ... Ilepi, ,i ni.iuii ; Álvaro
Hei:»., do lliiisilciro, A's H,'lii o II.45 du mu*
nha,

JOAO I.VHA x MACKPNZIK - I*m rnm-
po, quo (crA hoje (loülgiuido prin primeiro,
infantis, iis B.ÍIO, e juvenis, ás 0.45 dn ma-
nii,'., Jul/.es: Infnnlll, Waldemar l.emos, do
llrusllolro, a Juvenil, Oscar '1'rlutlnde, dn
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Haverá corridas com prêmios,
amanhã, no Jardim

Zoológico
.'*. gurysada alvoroçou-se com a noticia

tia fsta infantil, annunciada para amanhã,
:íl tio corrente, de 1 ãs G horas da tar-
dc, nn Jardim Zoológico, onde haverá
rarroussel, balanços, barracas de sortes,
Aranha falante, corridas, danças, etc.

As corridas roalizar-se-ão das 3 1|2 is
5 horas, havendo parcos de obstáculos, co-
rairoii, rasos, etc., para meninas c meninos,
coin prcmios nos dous vencedores de cada
parco; inscripção «''••tuita.

As creanças até 10 annos, portadoras de
uni exemplar da A NOITE, de amanhã, sab-
1 »a d o, lerão ingresso >'r.itiiito no Zoológico,
com direito aos balanços, Aranha c corri-
•Ia:-.

Continua cm cxhibição a "Snciiry" mons-
tro, en.palhnda, que tem attrahido avulta-
¦ia concorrência.

Oli ¦

eipalmcnte o da manifesta mã vontade dos
altos poderes sportivos Installndos nesta ca-
pltnl pnrn com ns entidades estaduacs, só
vieram nté aqui por devotarem realmente o
mais enlranhado amor no sport náutico, são:
no Campeonato Brasileiro do Ilem.-.tlor, Ji;...-
tino Marinho, c no Campeonato Brasileiro
dos Remnriorcs: Guarniçao A: Oswaldo Vei-
ga, .Moura Cosln, Justlno Marinho, Silvino
Barros e Antônio Splnoln. Guarniçao li: Pe-
dr» Guimarães, Eduardo Schlaepfcr, Oswaldo
Vianna, Hamilton Guimarães C D.ialnin Cora.
Justlno Marinho e Eduardo Schlaepfcr, os
soln-yogas dessas guamlções, e aquelle ainda
o remador do cnnoe, são dous rowers fie
nomeada justa o ha muito reconhecida, in-
clnslvo no Rio. onde jA correram fazendo
suecesso, Na gravura acima, .Iiist.no Marinho
é o penúltimo, A direita, em cima, c Schlaepfcr
o primeiro á esquerda, em baixo.

OS CLUBS QUE LEVARÃO BARCAS —
Para que os seus associados possam, mo-
llior assistir, o desenrolar do grande mecting
náutico de amanhã, alguns clubs lhes por-
porcionarão barcas.

O C. It. Gragoatã fretou o navio "Ho- nimiii gentileza íi
norlo dn Fonseca ", do Lloyd Brasileiro. A
bordo haverá uma matinée dansnnte, oo
som de uma banda de musica militar.O C. It. Boqueirão rio Passeio levará
os seus associados, á enseada dc Botafogo,
na barca Niçtheroy, da Companhia Canta-Souza Argen- reira. que partirá ás II horas em pontoPaulina Mello de ,j0 cáes Mnuá. Uma banda de musica do
Corpo de Marinheiros tocará para as dan-
sas a bordo.

Tambem, a Directoria do club promo-tor rio mecting, o Club Natação e Regatas,
contratou uma barca.

Ainda outros clubs, levarão lanchas, etc.
CLUB INTERNACIONAL DE RF.GATAS —

A directoria deste sympathico centro de cn-
noagem convida Iodos os associados e Exmas.
famílias para, rie bordo da barca "Sétima",
assistirem á regata que se realisará, ama-
nhã, na enseada tie Botafogo. O in-
gresso dos Srs. associados será feito mcdiitit-
te apresentação rio titulo social fio corrente
mez, senrto Indispensável a apresentação (in
carteira tle. identidade, Para evitar confusão,
á hora do embarque, n directoria resolveu, em
sim ultima reunião, não effecttiar cobrança
á entrada, bem como, escalar as seguintes
coiiimissóes: direcção geral, João Alves rie
Moura; recepção, Alberto Alves de Almeida,
Manoel José Almeida, Erigarrio Vasconcellos ê
Armando .Marinho; musica, Álvaro Pereira
Possas, Eduardo Bcssa e Anuindo Pereira;
porta, Tony Bahia, Pedro Salgueiro, João
Guimarães e Antônio Freitas Pagancllns; lan-
chá. Joaquim Ferreira fios Santos, Miguel
Moreira Dias c Carlos Magalhães.

0 IIOWING BAHIANO — SALVARAM O
SANTA CHÜZ DE DESAPPAHECER — Barra
(Btihiu), 25 (Serviço especial da A NOITE)— Tomou posse a nova directoria do Sport
Club Santa Cruz, desta cidade, a qual já co-
meçou a trabalhar, salvando, assim, a refe-
rida socicdatlc do dcsapparecimenlo que. o
aguardava, pois, até a própria série do ciub,
ha vários mezes, se conservava fecharia, ne-
nhuma animação havendo entre seus asso-
ciados. Da directoria empossada faz parte,
como presidente, o Sr. Norberto dc Assis

o ingresso no club. Os es-

nal.
Corridas

Pensões de montepio e meio
soldo julgadas lcgáès

pelo T. dc Contas
0 Tribunal de Contas julgou le.<*al a con-, ,.,,-...,„cessão das seguintes pensões, tendo autori- i Curvcllo, funecionario do felegrapho Nacio-

ado o registo da despesa: de montepio ei-
il, a D. Maria Lins Gitirana e outros, a

•'luva o filhos do 1" official dos Correios da
!;.!iia, Heleodoro Marciano Jneintho Giti-
atui; a D. Maria dc Castro Silveira e ou-

Ira, viuva e filho do coinmandante do aviso"Leopoldo dc Bulhões" Joaquim Gomes da
Silveira; de melo soldo e montepio a D.
Francisea Mentia Barreto Monclaro da ^Ç.1!*.*?™:"--Digilalls — Veterana.
Cunha e outras, filhas do tenente-coronel 

*"'
Pedro ePArtagnán da Silva Monclaro; a D.
iaiiza Soares Lobo, viuva do mecânico dc
1.' classe Arlindo Soares Lobo; a D. Olga
Rodrigues Durão c outros, filhos do Io te-
'.ente mnchinista da Armada Jcronymo Du-
arte Rodrigues.

¦ mm»• -
4 semanaí demographo-sanitaria

Ka semana de 7 a 13 do corrente, no
!)i;,íriet.-> Federal, nasceram 653 pessoasmorreram '157 c cffectuaram-se 12» casa-
nentos, tendo sido 41 o numero do3 nas-

-'ilios mortos.
A coqueluche, que está assumindo fór

na epidêmica nesta capital, entre o cie-
Mento infantil, fez na dita semana 20 vi-
ítinias, dc menos de um anno de edade.

N'iin houve suicídio, mas de mortes vio-
lentas (atropelamentos, homicídios,, etc),
snecúmbiram 20 pessoas.

A tcmpcrnttira máxima foi dc 29".6 e a
mínima 16".0.

¦ my»* i

Um saráo no Parque das Di-
versões

-A senhorita Christina tie Oliveira Guima-"Ses vae realizar o seu 2- saráo no salão de
'lansas do Parque das Diversões, hoje, ás" horas.ria noite, estando para elle organi-"ado o seguinte programma, de canto, vloll-
no, vlolonccllo e piano:

Custodio Góes — Incerteza — piano —
senhorita Lydia Bonotto — alumna do prot.0(5es; Ponchielli —• La Gioconda — La cie-
Ç* — canto, senhorita Christina Guimarães,•ilumna do prof. BobertI; Paganini — Ca-
Wicho — violino, Sr. Carlos de Moraes,-utiniiio do prof. Ronchlni; Santos Lima —
¦wcordações — canto, senhorita Christina
«Bimáracs: Beethovcn — Romanza—violi-i". Sr. Carlos dc Moraes; Emlle Dunkler —
tlevoric — violoncello, Sr. Miguel tle Car-
valho, alttnino do prof. E. Costa; Custodio
Góes— Dorme... e sonha querida — pia-
J?> senhorita I.ydia Bonotto; Saint-Sacnz
^mson pt Dalila — canto, violino e violon-"*¦'", senhorita Christina Guimarães, Srs.
.,j»ulos de Moraes e Miguel dc Carvalho. Os
Mompánhamenlós serfio feito<5 pelo prof.rertiiindo Raul.

0 saráo terminará com baile ao som da
Jatí-band"

AS DE AMANHÃ — Indicações da A NOI-
TE para as corridas de amanhã, uo Jockey-
Club:

Ripon — Sansoncttc — Independência.
Cambraia — Nympha — Luzeiro.
Sombra — Digitalls — Veterana.
OPHELIA — OCARINA — QUORUM.
Camprra — Turrão — Marino .
Molecote — Neto — Neurosis.
Mirante — Nassati — Hercules.
MOSTRADOR — MIMOSA — DIVINO.
Aeroplano — Norma — Cambraia.
MONTARIAS PROVÁVEIS -- Damos a se-

guir as prováveis montadas nas corridas
do amanhã do JocUcy-Clitb: Carmelo Fer-
nandez — Cambraia (tlons parcos), Mula-
tinha, Pnssassunga, Camorra, Hercules e
Mostrador; Cláudio Ferreira — Sansonetto,
Espirita, Ophelia o Galarim (parco "Rama-
lèro'.'¦)¦'; Jordão Gomes — Diamantina, Di-
gitaiis, Eclipse, Galarim ("Grande Premio
Joclíey-ÇIub de Montevidéo") e Aeroplano;
Domingo Súarcz Aristca, Turrão c Mi-
rante; Nicacio Gonzalcz — Molecote; Wal-
demar Lima — Sombra; Daniel Lopez —
Ripon, Veterana, Quorum, Neurosis c Nas-
sau; Luiz Garcia — Lyrio (dous parcos) c
Norma; Ricardo Arau.jo — Liró, Mirasol,
Mimosa c Narcèja; Affonso Silvn —- Luzci-
ro, Mnrathnn c Divino; O. Barroso Junior

Pobre Juglar c Hériot; Rraulio Cruz Ju-
nior — Whisperj Júlio Eseobar — Esclava;
Alberto Feijó — Indcpcndenein c Néro; Ar-
mando Rosa — Nympha, Ocarinn e Nijins-
lty; Pnblo Zabala — Moreno; Dinarte Vaz

Oriana; G. Roxo — Trinta e Cinco; O.
Maia — La Cenicieuta.

.'ootbai]
O GRANDE JOGO CARIOCAS x BAHIA-

NOS — Em proseguimento do Campeonato
Brasileiro, o Stadiuin abrirá amanhã os seus
portões para o jogo entre os scratches Ca-
rioca c Bahiano. A partida prometlc lances
de emoção, devendo ser arbitrada pelo Sr.
Affonso de Castro e ter como elementos
disputantes os seguintes jogadores:

Cariocas: — Nelson; Palamone e Alie-
mão; Nesi, Seabra e Fortes; Zézé, Coelho,
Nilo, Junqueira e Moderato.

Bahianos: — Maroto; Durval e Pedro;
Mica, Pópó e Grcgorio; Scott, Asterio, Vivi,
Manteiga e Lacerdinha.

NOTAS OFFICIAES DO FLUMINENSE F.
C. — Tendo o stadlum sido cedido á Con-
federação Brasileira de Desportos para a
realisaç.ío do jogo do campeonato Brasileiro
entre os combinados carioca e bahianos, a
directoria do Fluminense F. C. avisa aos
seus associados dc que o ingresso será pes-
soai c far-se-á mediante a apresentação do
titulo social do corrente mez. Avisa, tam-
bem, que somente podem levar em sun com-
pauhia pessoas da família dc accôrdo com,

sentação
coleiros devem oecupar na .trehibancailn, o
local ilo costume, Para coniinoilltlntle do
publico ns bilheterias abrirão ás 8;Ü0 lio-
rus ria manhã c os portões serão abertos
ti*. 12..')(1 horas. Os preços das entradas são
os seguintes: Cadeiras' numeradas, SíOUiJ;
íiicbib.-.iiciifiits, 49000, e geraes, 29000.

UM 1'LAYKIl PERNAMBUCANO ENTRE
Nli'S — Acha-se nesla capital, dc pas-seio, o playcr pernambucano Andró Cavai-

cante de Albuquerque Netto, ci-ntcr-forwiiril
do Club Náutico Capcberibe, rie Recife.

STUDEBAKER Do BRASIL S. A. x COM-
BINADO CASA GONÇALVES — Rcalisa-se,
amanhã, ás li 1|2 horas, uo campo rio Atue-
rica F. (;., gentilmente cedido parn esse
fim, o match trnining entre os possantesteams representativos rias casas acima. A
partido prometlc ser muito interessante cm
virtude do esperado estado tle preparo em
que se encontram ambos os contcntlorcs."A NOITE" F. C. — Realisando-se ama-
nhã, 21 tio corrente, ás 2 horas da tarde,
no campo rio Botafogo A. 0., cedido por•\ NOITE" F. C, um
matcli-trainlng, são convidados a compare-
cer uo citado campo os seguintes jogadores:Gomes, Liszt, Jarbas, Jayme, Carlinhos,
Mello, Camillo, Carlos Costa, Narbal, Eu-
rico, ífcnrlquo, Rapadura, Andrade, Virgi-
lio, João, Campos, Dcnisard e José. — O
captain Vnlentim,

GUANABARA FOOTBALL CLUB — O
thesoureiro do Guanabara ]•'. C. convida os
(associados abaixo a comparecerem ã rua
Barão dc Itapagipe 11. lfld, até o dia 25 do
corrente mez: Daniel Bockincyer, Júlio Can-
cella, Moii.eyr de Siqueira, Bcnjamin Finucire-
do, .Tor;;e Rezende, Sebastião José de An-
drade, Priamo de Azevedo, Jarbas Colrim,
Lydio Cardoso, Martinho Dias, Waltlomiro
Castro, Horiolpho lAraujo e Renato Durante.

,0 ENCONTRO DE AMANHÃ ENTRE O
GUANABARA E O LIISEUTY -- Para o cn-
contro amistoso que se realisa amanhã, 110.".'impo rio Municipal F. C, entre o.s tres
Icams representativos dos itrcmios acima, o
Si*. Miguel Dlniz, auxiliar do dircclor spor-
tivo do Guanabara, escalou os teams abaixo,
periinrio o comparecimento dos joRatlores e
reservas na série social, á rua Barão de Ha-
pagipe n. 190, afim de seguirem juntos para
o campo acima indicado, 1" team, ás 2 horas
— Gilberto; Aguiar c Fontes (cap.); Sylvio
I, Celso e Renato; Cruz, Adriano, Vieira, Sau!
c Oecy. 2" team, ás 12 horas — Miguel;
Cunha e Ruben; Álvaro, Paulo e Durval;
Loureiíço, Henrique, Faro (cap.), Sylvio 11
e Paullno. .'Io team, As 10 1|2 lioras — Ma-
chado; Antenor e Durãcs; Irnnrd, Silvino
c Perrone; Francisco, João (cap.). Braga, Ju-
ranriyr e Gonçalves. Reservas — Todos os não
escalados.

Nota — Todos aqiielles que faltarem sem
eomnitinicação prévia, serão punidos, de ac-
côrdo eom o regulamento do club.

OASA GONÇALVES X STUDEBACKER —
Realisa-se amanhã, ás nove horas, 110 campo
do America, o jogo amistoso entre os clubs
acima, estando o team da Caso Gonçalves as-
sim constituído: Gomes; Durval e Pintloha;
Souza, Saul c Ernesto; Pereira, Raul, Nicoli-
110, Bayano e Carlinhos.

TORNEIO INTER-CLUBS
OS JOGOS DE AMANHÃ — Rcalisam-se

amanhã os seguintes jogos do torneio inter-
clubs:

FLAMENGO X S. CHRISTOVÃO — No
campo da rua Paysandú será cffeclüado o
encontro entre as 'equipes dos clubs supra-
mencionados. Promettc grande suecesso a
luta, pois ambos os contendores possuem
teams treinadissimos, e jogadores rie nomear
da. Do team do Flamengo, fazem parte ele-
mentos como Affonso, ex-lteeper do Flumt-
nense; Cid, excellente fiill-back, vitto de
S. Paulo, onde jogou pelo Ypiranga; Hassei-
miinii, hal-bnck de muilo futuro; Neves,, um
extrema, que põe muitos keeepers tontos
com os seus magnificos centros; Chagas, mais
eoíihccido nos nreios sportivos como í,n.)
garlo. No torneio inter-clübs é considerado
o "príncipe dos dribblings". E' o jogador
mais joven do team, tem bom shoot c um
lindo jogo de passes.

Não fica atrás o S. Christovão. Possuc
optintòs piaycrs, como segue: Bnmback, ex-
lteepcr rio scratch mineiro; Rubens Portocar-
rcro, fiill-back ric nomearia nn sport bretão;
Luiz Vinhacs, como center-half é considera-
do um dos melhores do torneio; além de
Armando, Villaçn, Zezé, etc.

O Fluminense dará o juiz para este en-
conlro.

VASCO DA GAMA X QANGTJ' — No
ground da run Moraes e Silva rcalisar-sc-â
o Jogo ientre os teams do club local o do
Bangíi; A luta promctte ser emocionante,
haja-vista o preparo e a constituição dos
teams.

Dará juiz o America.
; AVISO AOS JOGADORES DO 3" TEAM DOFLAMENGO — Ronlisnhdo-sc, amanhã, o jogodo torneio inter-clubs contra o S. Christovão,o Sr. Hélio Netto Machado, caplain dò teamdo Flamengo, escalou os seguintes jogadores,

que deverão estar na sede do club' ás 3 ho-ras em ponto: Affonso; Cid e Vital II; He-lio, Rocha e Hassclmann; Neves, Hugo, 
'Ario,

Chagas e C. Lopes. Reservas: Serpa, Ferrei-ra, Brandes, Pastillo, Lemos c Vital I
a,?;^/-1-' Dí? BAN0° PARA O JOGO DEAMANHA — Para o jogo de amanhã contrao Vasco, 110 campo deste, o caplain rio Bahgfiescalou o team abaixo: Floriano; Ernani eSimpson; Roberto, Moura c Diidft; Darcy, Lo-
pes. Clareio, Américo e Sylvio

CAMPEONATOS INFANTIL >. JUVENILOS JOGOS DE AMANHÃ - Está qunsi aterminar o primeiro turno destes torneios.
Para amanhã estão mareados os seguintes
maethes:

INDEPENDENTE x BRASILEIRO -- Nocampo da rua Costa Pereira, somente entreinfantis, ás 8.30 ria manhã. Juiz, José MirimVillas-Boas, rio America.
FAR WEST x VALLADARES — No cam-

po ilo Progresso F. C, á rua João Roriri-
gues, cutre infantis e juvenis. Juizes: In-

Confiança A. C, Representante: Waldemar
Lemos.

O TEAM DO BRASILEIRO PARA ENFREN-
TAR O INDEPENDENTE — Fernnnilo; Os-
wnldo c Atatitc: Ròlliio, lliimbcrln c Sogrlto;
Évora, Henrique, Antenor, Bahiano e 1'opó,

A TAÇA "A NOITE" ESTA' EXPOSTA NA
VITRINE DA CASA LANÇÁO —• Já se acha
exposta na vitrine da Casa Lanção a artística
taça "A NOITE", que será disputada entre
as fnrles equipes da Papelaria Cruzeiro e
Vi Uns Boas, no festival promovido pelo team
representativo do "O Cnmlzciro", na provadedicaria a este jornal.

NA BAHIA
AUOMENTA A CRISE NO SPORT BAHlIA-

NO — O POVO E A IMPRENSA SOLIDA-
RIOS COM OS CLUBS DEMISSIONÁRIOS. —
S. SALVADOR, IX (Serviço especial ria IA
NOITE) — o movimento levantado nos
meios desportivos deslá capita! conlra a di-
rectoria tia Liga liabiana tem encontrado
franco apoio 110 seio da população que. ainda
hontem, fez umn grnnde manifestação nos
clubs Ypiranga c Bahiano Tennis. Ao che-
gnrem os manifestantes á série dn primeiro
desses grêmios, falaram vários oradores, soU
applausos cntluisiasticos ria multidão, Va-
rios clubs se. declara ram, já, solidários com
os demissionários, assumindo altitude iden-
üci A desses o Auto Bahia e o S. Salvador,
os quaes enviaram commmiicnçâo ria res..lu-
ção que tomaram de ricmlttir-se dn Liga n
torins as demais sociedades congêneres desta
cidade. A imprensa loca! é unanime cm
condemnnr a áttilüde iln directoria dn Liga,
e. "A Tarde" termina uma nota a respeito,
da maneira seguinle: "Já sc não trata só-
mente dos interesses do Baliinno o do Yni-
ranga. O que está em jogo e o renome des-
pórtivo ria Bahia, que totlas as nossas agre-
minções tém o dever de defender c honrar."

NO URUGUAY
O MOMENTO SPORTIVO INTERNACIO-

NAL — FRACASSARAM AS NEGOCIAÇÕES
DE UMA POSSÍVEL UNIFICAÇÃO DO 1'ÜOT-
RALL intUGUAYO — Montevidéo. 2(1 (A,
A.) — Fracassaram ns negociações tendentes
a promovei- a unificação rio football uni-
guayo. O Dr. José Serroto, presidente dn
Republica, não ponde fazer as tentativas que
pretendia, em pró! dessa ímicaçáo, em vir-
tude de um facto, que é ob.jccto de commcn-
tarios nos círculos desportivos c políticos
desta capital.

Esse facto 6 o seguinte: a intervenção do
Sr. Júlio Maria Sosa. impedindo que os pa-
raguayos participem .do próximo campeonato
sul-americano. O Sr. Sosa, que é presidente
rio Conselho Nacional rie Admlnistrnção e,
ao mesmo tempo, presidente do Club Pcfin-
rol, "leader" da dissidência do foolbiili um-
guayo, recorreu ã sua influencia política'para
impedir a visita da equipe paraguaya, cuja
delegação, ao chegar á esta capital, faz pu-
blica essa intervenção, que teve grande re-
percussão nas rodas desportivas associacio-
nistas.

Em conseqüência disso, ficou suspensa a
tentativa dc fusão, pois que se suppoz que
não existiam garantias para uma solução im-
parcial do conflicto.

Hippismo
ULTIMAS RESOLUÇÕES DA DIRECTORIA

DO CLUB HIPPICO — Em assembléa geral
reallsatla no «lia 0 tio corrente no Club Ilippi-
co ficou resolvido o augmento da mensali-
dado para 5$Q00. A directoria assumiu o com-
promisso de rcalisar mensalmente um "The-
Dancing", para os sócios c suas famílias-.
Essas reuniões serão dirigidas por tuna riire-
etoria rie senhoras, sol) us vistas ria riirectoria
rio Club Hippico. Ficou mais resolvido a rea-
lisaçâo de quatro concursos hippicos annuaes;
sendo tres de caracter intimo (poules), só
podendo nelles tomar parte sócios do Club e
um inter-clubs, para n disputa da taça deito-
minada "Taça Club Hippico". Esses torneios
serão rcalisatlos trimestralmente e obedecerão
ao Regulamento ôrgnnisailo pelo director rie
concursos. Os sócios que desejarem tomar
parte tios concursos hippicos, serão obrigados
a pertencer A classe dos "Mantenedores" c
pagarão 10? rie mensalidades, A directoria;
contando eom o vosso valioso concurso, pre-vinc que a cobrança rias mensalidades que se
acham suspensas tlestlc dezembro ultimo, re-
começarão a contar de 1 dc. outubro proxi-mo. Na mesma assembléa foi eleita a se-
gtlinlo directoria : presidente, Elpidio Gui-
moraes tle Azevedo; secretario, Agenor Sove-
rino ria Silva; thesoureiro', capitão Alfredo
Castcllo Branco; director tie concursos, capi-
tão Bernardo Caslcllo Branco.

LIGA BRASILEIRA DE DESPORTOS (Notaofficial) — O presidente conviria todos os
representantes a se reunirem em assembléa
geral, hoje, ás 3 11*_ lioras da noite, para tra-tarem da seguinte ordem rio dia: a) eleição
rie cargos vagos, e b) interesses sociaes 

'do
grande importância.

'— IJsln lul» prometi* ser umn dns mais In-
loresiinnlo", Jnynta Sniitoi JA liilo»» »liins vo-
•cs com AiilhiTo Sniiri".. lonilu empatado rui
ambas, Venceu por ltiinvli*oul a Jortn Santos.
Marllns, venceu Abri Privai por liiiurli-niil.
venceu ainda linldoinert) Fernandes, lambem
por kiiocli-oiit, e outros. Riiseblo Máximo
venceu loiloi ns competidoras nu" M' ¦•'•' nnu**
icnlnrnni nnu provas ollinliiiitorlast Rio Soa-
res x José Anilré llarle (leve) -- JostJ Andri*
llarlr tem tluiis vicloria*., nmlia* por \V, O,
Rio Soares venceu Jnii llnrbosa. 110 6' rminil.
por iloslslencln, 1».»/ knoclt*oul a Brncslo
wlnliolinnnii o leve um combato anniilliidu
cm Romeu Carola! .lohnny Cacliorepel x
Albino Alonm (iiiola-nioillo) — listes .lous
iidvcrsarlan tiveram quasi iodas ns mios vi-
ctorlus por W, O.

OS AMERICANOS CHEGAM NO DIA ,'. 1)15
NOVEMBRO — os tres pugilistas norlu-iimc*
1'lcnnoH, (pie n(pil vem afim ile se medirem
eom os brasileiros, deverão chegar ti esta cn-
iiili.l pelo vapor "Vandicli", em 5 de liovom-
bro, Caso ,1 directoria do Contro Nnclnnnl do
Cultura Physlcn possa obter hoxciirs patrícios
capazes tle os enfrentar condlgnamenle, faro
realisnr esso Jogo neste nicsiun dia, pois os
lutadores nmerlcnnos deverão partir pur.i
Nova Yorlt na lerça-fclra, pola manhã, pelo"Vnudiclt".

VALENTIM. PRODUNO NAO
HOJE — 0 Iioxoiir Víilentlm
quo se devia bater, hojo, rnm o Si

5 [Não é preciso repartir as
fibras, porque as temos

de differentes espes*
suras

A propósito da concessão de ia**
vores para estabelecer a in-

dusiria da íihratura
no Srarü

,\ r.ulii (|U0 nu vae ler abaixo no* loi
ouvindo, im dias, pelo icii signatário, u.,iu
.*..'. hoje, ilovldo n l;tlia tle e.p.iço, poilrmos
liiserll-iti"líxmo. Sr. ivdnctor iln A NOITE. — **'
no seu precioso jornal de ante-honlem, um.»
noticia referente ao estabelecimento da in-
ihistrla de "flliroliira", em nosso pai/, eom
favores antecipados, que lhe fornecerá o
Congresso, por ísm. ipie 11 sun commlsstlo de
aiirlctillura deu parecer favorável a um rc-

LHTARA' j ipicriiiunlo sollcitnndo t.ics favores,
Froduno, A outro rjua mio eu une, om uma vida iu*
Rio Snn- 1 teir.i tenho me esforçado pelas fibras naeiit--

res, dn Centro Nacional tle Cultura Physi-1 nac*», poderá passar despercebida tal pro-
ca, ferindo-se nos joelhos c prohlbldo tlc vldcncln, por i.>->o procuro scnipro esclnrcccr
treinar, coinmiinicou este fneto A directoria [os poderes publico*,, para quo não sejam cou-
rii..|o. llc Centro, eshihlnd.i o altr.t.irin me-
illeo. Assim, 11 luta ficou transferiria "sino-
dic".

S. CHRISTOVAM BOXING Cl.ril — Os
boxeurs Manoel Fernandes t* Spinclll San-
tos, (ie accôrdo com a directoria rio Síin
(ihristnvani lloxlna Club, deliberaram trans-
ferir para amanha, a luta que estava mar-
cada pura hoje.

— Bm regosijo A victoria rie Lnurlndo
Armnntlo sobre Arthur .Insé, .1 directoria
do S. Chrlslovnni lloxlnj* Club, resolveu
offcrcccr-llie um Iiineh iiuc se realisará uma-
nhã, nn série tio referido club, Sendo uma
fesla intima, a entraria st*, será pcrmltttdii
nos chronlstas, sócio:, a portadores dc per-
iminentes.

sem que, em provas pratt-
ns candidatos no amparo

Yachtillfj
A SEGUNDA REGATA A' VI-LA -O VEN*

CEDOR DA "A NOITE", NUM DESAFIO —
Cogita-se nas rodas dos ynchlmcn, a realisa-
t*3o do unia regala a vela, figurando um
match entre os Clilters Murcclle, dn aildaxln-
no Joaipiini tios Santos Callurio. versos eui-
ter Orlando, do Sr. E, E. Wagner. Murcclle,

vencedor da prova dc honra desta folha,
que conquista a challcnge, num percurso de

hora e 45 minutos, vae medir forças com
um burro respeitável e dc tonclageni cqulli-
brada. Será um match importantíssimo. Além
desse parco, haverá duas provas, sendo uma
aberta a convite tios clubs de yaclitiug em
(Icstaqnc, como: Sailing Club, rie São Paulo;
Club Piraipié e Vacht Club Brasileiro.

DOUS Pilll.ONAUTAS NO AUDAZ CLUB
— Foram arecilos para sócios rio Auriax Club,
os Srs.: Daniel Wyler e Joaquim Canclla ria
Costa Almeida,

LIGA NÁUTICA DE VELEIROS — Está
Convocada paru amanhã, a reunião do !
conselho superior da Liga Náutica «lc |
Veleiros, para approvação dos relatórios
dos juizes fia regata rie I- tio corrente.

SPORT CLUB FLUMINENSE — Pelo Sr.
Raul Quaresma tle Moura, director ile Re-
gatas do Sport Club Fluminense, foram cs-
caladas as seguintes guarllições e barcos que
disputarão os pareôs "Prova Clássica Ju-
lio Furliirio". "Intendentes Municipaes", |"Federação Brasileira das Sociedades 11» Re- I
1110", ".Dr. Alaor Prata", e "Annibal dc Me-
dei ros". i"Fosca", yolc gig a 2 remos, novos, gunr- |r.ição: patrão Pedro Silva, voga Otto Sobral
e proa Alipio de Oliveira Campos.'"Fluminense", yolc gig a 4 remos, novos. I
guarniçao: patrão José Costa, voga Nelson
Carvalho, soln-vogo Oito Sobral, sola-prúa
Alipio do Oliveira Campos e proa Manoel Pe- |
reira Simns, |"Carmen", canoa a I remos, novos, gunr-
nição: patrão Luiz de Almeida Teixeira,
voga Octavio tle Andrade, sotn-vogn Manoel
Rocha, solá-prôa Augusto Rlair Sym c prda
Antônio Ventura Rego."Loliengrin", yole frntiche a 8 remos, no-
vissimos, guarniçao: patrão C.astão Guima-
iães. voga José Costa, sotn-vogn Cuclyiles
Solano de Mendonça, conlra-voga Manoel
Arnntes, 1" centro Mario Valladares, 2o cen-
tro Alberto Poiava, contra proa Herdy Mar-
ques, sota-prôa Anlt.itio Peralla Ferreira r.
]irôn Francisco Levy."Parsifal", yole trancho a -I remos novis-
simos, guarniçao: patrão Nelson Carvalho,
voga Hermencgildo Ferreira, sota-voga Raul
tio Prado Rabcllo, sota-prôa Angelino C.
Dias e proa José Carlos Pereira.

A directoria avisa aos Srs, ussociados,
que, para conducção rios mesmos, haverá
uma lancha qne partirá tia ponte fronteira
ao club ás 10 112 horas ria manhã, e, s.'> será.
permittido o ingresso 11a mesma, com a apre-
sentação do recibo n. 10.

Noticiário
UM BANQUETE — Festejou hontem 11 seu

.'inniversiirio nntaUciò o boxetir Augusto
Santos, empregado da "Casa Indiana". Seus
companheiros daquelle estabelecimento, que-
rendo liomenagcal-o e festejando lambem a
sua recente victoria num encontro offcrc-
ccram-Uie um lauto banquete, para o qual
foram convidados vários sportsinan re-
presentántes rie jornaes. Correu o agape na
maior corriialriiarie e alegria, trocando-sc
expressivos brindes ao champagne, Tarde,
já, terminou o banquete, que deixou nos
convivas a melhor impressão, tantas fo-
ram as gentilezas de todo o pessoal riu "Cn- ;
sa Indiana".

Box
A DECISÃO DO CAMPEONATO — Confor-me já tem sido noticiado, reallsnr-se-á, no

próximo dia 10 de novembro, a ultima eom-
petição pugilista para a decisão do campeo-
nato, nas classes de pesos mínimos, Ievissi-mos, mein-lcves, leves e meio-mediós. Essescinco malchcs vão *-:er cffcctuados no ringde combate do Centro Nacional de CulturaPhysiea.

As lutas que se vão rcalisar são as seguin-tes: Alberto Cardoso k Mario Vieira (mi-nnno) — Ambos os contendores tem -10 kl-los, sendo que Mario Vieira tem uma victo-ria por knocU-out, e Alberlo Cardoso tem nmempate c uma vicloria por pontos  O quesair vencedor deverá medir-se eo»n o cam-
peão ria classe, Antenor Dutra; Orlando Soa-res x Rubens Gomes (levíssimo) — Kstn pro-va será em 8 rnitnds dc 2 minutos. OrlandoSoares é possuidor rie algumas victorias, con-
qtiistarias em provas do campeonato (elimi-natorias) c fora dellc. Venceu Altino An-
gclin por Unock-oitt no 1" rotmri, venceu Mar-tins 110 3° ronnd, por desislcncia, e venceu
por AV. O. mais dons concorrentes. RubensComes tem, apenas, uma victoria por W O.-Jayme Santos x Eusebio Máximo (meio-ievej

Inauguração de nova sede do
Centro Ferreira de Araújo

Conimitnicam-nos desse Centro, o seguin-
te, cm data de hoje:

"Começará a funecionar amanhã em sua
nova série, á rua Tcucnle-Coróncl Agosti-
nho n. 13, sobrado, em Campo Grande, o
Centro Ferreira dc Araújo, que abi vae
desenvolver todos os seus trabalhos, at-
tendendo aos iseur, associados nos dias
úteis, das 7 ás 0 horas da noite.

Essa nova série é um vasto prédio, onde
lambem funeciona o dircclorio politieo do
intendente municipal Sr. Antônio Teixeira,
qne fez ao Centro aquelle offerecimenlo,
num requinte dc gentileza para com 1» im-
prensa, de que a sociedade beneficiada è
operosa auxiliar.

O referido Centro, alheio is lutas parti-darias em política, apenas continuará tentlo
cm vista o bem do povo, sem credo po-lilico, embora aconselhando aos seus cnm-
pnnentcs que. nas eleições, procurem sem-
pre prestigiar, livremente, candidatos de.
sua própria escolha, de preferencia ok mais
populares e amigos do Centro."

' mmt- .

cedidos favores,
cas, se cvhil.i.iii
official.

Em primeiro lognr não vejo vantagem tm
crenr-se Ial industria que, dizem-me, con-
slslo cm "blpnrllr us fibras grossas" e rc-
duzll-as a "mais fluas".

Ora, Sr. redactor, em um pai/, como o
nosso, riquíssimo cm plantas fibrosns, inrii-
g.uas e exóticas, que produzem matéria pri-
ms têxtil, rie todas ;.¦; espessuras, cm sua
feição natural, para to.Ias as applicações in-
tlustriaes, é uni absurdo dos maiores pro-
curnr-sc dar um oulro aspecto, mnscarando
n fibra, que tem certa c determinada oppll-
cação.

Cogitar-se, por exemplo, dc "bipartir" n
fibra ria "piloint", do "sizal", rio "hene-
quem", dn "manilha". rio "liurity", tio
"Cairo" ou rie qualquer "p.ilmacea" (Ioda.-;
preciosas) porque 61*111 grossas, quando temos
para a aplicação que as desejamos, outras
mais finas, como .-. "sanseviern", o "caroá",
os gravatas em geral, é realmente ter muita
vontade de modificar o aspecto natural <-•
industrial ria fibra!

17 pnra que? Parn, com cila, produzir n
lecciagcm? K\ ainri.i, absurdo porque para
esta applicação nós não vamos procurar a
espécie, na familia das "ngones" e, prin-
eipalmcnte, na "froncroyo gigantea" (pitei-
ra) o sim nas malvaceas, como a "gua-i-
ma" turciiii lobata) no próprio "paco-paco",
se não qiilzennos cultivar o "chorchuros"
(juta).

Tem-se estudado esle assumpto, desde BU
annos a esta parle e ainda se procura mas-
carar ai nossas fibras tão resistentes, tão
bellas e tão preciosas. appüca.irio-Ilics pro-
cessos chimicos, que concorrem, é certo, para
o seu enfraquecimento, quando, justamente,
a "resistência" é ri principal condição exi-
giria nos mercados consumidores,

,Tí, A commissão que estudou as fibras,
na Sociedade Nacional do Agricultura, m>
periodo da guerra, apresente! parecer em
que, dcp.iis rie apurados estudos, digo tor
chegado a conclusão que as "malvaceas",
quando bem cuidadas, serão, sem duvida, as
siicceriancas ria "juta indiana".

Volla-SB, novamente, ao assumpto e com
a piteira que, ha IUI) annos passados, já era
assumpto de estudos e pcsquizns praticas.

Em segundo logar, não coroprehendo que.
o Congresso ou o Governo, por seu deporta-
incuto dc Agricultura, possa dar favores a
qualquer cidadão, sem que elle sc apresente
com a preeisa idoneidade, sem um "privi-
legio para processo seu, sem uma prova pra-
lica, sem unia cxhibição publica" ou a uma
companhia que não tenha já produeção da
sua industria ou processo seu de prcp.irnl-a,
por meios práticos e econômicos!

Nem é possível que o Congresso Nacional
011 o Governo, que negaram, até hoje, fa-
vores solicitados por competências, consagra-
das no assumpto, como o saudoso Dr. Aline!-
da ¦Gomes, venha dnl-os, agora, quando o
paiz reduz o.s seus orca meu los, a outro, por
mais digno c respeitável quo seja.

Eu que. Infelizmente, fui o primeiro »
pagar o tributo, na industria fibricolo, tpie.
ha mais de 25 anuos delia trato, com loilos
os sacrifícios, nunca ousei pedir favores aos
poderes públicos, sem que, cm troca .lelles.
alguma coisa produzisse; ao contrario, orga-
nisci duas exposições, uma internacional 0
outra nacional, graciosamente, oblen.lo. ape-
nas, duas meda lhas o muitos oborrecitnehtosi

Nunca mereci rio governo uma gra11fira -
, ção, uma cm..missão remunerada, em troca.
1 dos meus serviços, a não ser, por I mezes.
I o cargo de delegado rio recenseamento, em' Vassouras, missão esta quo, mercê rie Deus,

soube, honrar. Como, cnlão, agora sc cogita
tle fiar, previamente, favores, naturalmente
pecuniários, sem ffue lambem, previamente,,
sc exlilbam no nssumplo os pretendentes,
por mais práticos c proriiietivos?

Eu não creio o, sc lul se fizer, então a
Companhia Propagadora ric Frutas c Fibras
Brasileiras que, por mim e alguns amigos,
será organisada, a lê o fim do mez corrente,
será candidata tambem a favores, logo que
n sua protlucção s.; faça sentir, Parecc-mé
que Isto i: lógico o juslo.

Sem mais, com os n.eus agradecimentos.
jo leitor e amigo — (a) Dr. IV. F. rie Sampaio

, Vianna, cji-reliifor ria commissão rie fibras
j ria Sociedade Nacional rie Agricultura.."

\ AGORA, A PROPHYLAXIA RU-
RAL C0NDEMNÂ OS

POÇOS!

Mas os pequenos lavradores,
prejudicados, appelían*»

para a S. P.
aos
ao

AS AGUÁS DOS RIOS DE JA-
CARÉPAGUÁ PRECISAM DE

SER LIMPAS
Foi enviado ao director do Departamento

Nacional de Saude Publica o seguinte of-
ficio;

"O Centro de Protecção aos Lavradores,
com série á rua Olivia Maia n. 33, na cs-
tação tie Madurcira, pede respeitosamente
a V. Ex., dentro do possivel, determinar ásecção Prophylaxia Rural desse departa-
mento. que riejam limpos os vários rios dcJacarópnffiiíí, cujas águas estagnadas tan-!n prejudicam a saude rios lavradores o fa-nii 11 as que por perto habitam.

Crentes de que seremos nttendldos nesseappello, valemo-nos ria opporltmldade parancriir licença dc podermos apresentar a\ . Lx. os nossos protestos de alta estimae veneração Rio ric Janeiro. 18 rie otltu-bro rie 1023 — Henrique Souzadente.'" '

A directoria do Centro de Protecção
Lavradores enviou o seguinte officio
Dr, Carlos Chagas:

"O Centro rie Protecção aos Lavradores,
com série á rua Olivia Maia n. 33, na es-
tação rie Ma.lurçira, reverentemente peite a
preciosa attenção de V. Ex. para o Re-
guinle:

A pequena lavoura, especialmente as ver-
duras, precisam c muilo dagttn para as re-
gas. Pontlo-se rie lado o serem titilisadas
águas dos vários rios, existentes nas zonas
ruraes desta capital, verdadeiros escoariou-
ros faligarios que ninguém terá coragem de
utilisar, 6 certo que os lavradores preei-
sam ler em sua.; roças poços. Contra esles,
a prophylaxia rural na sua fiscalisação de-
terminou guerra, exigindo o arrusamcuto
imniedintó.

Ora, V. 15-i. deve saber que os geueroéde primeira necessidade estão caríssimos', o
essa guerra pertinaz contra os lavradores
determina, não só o augmento de. famin-
tos, pelo extermínio da lavoura, deixando
muitos indivíduos sem trabalho, como
concorrendo assim para o augmento' do pre-co rios gêneros repu tarios indispensáveis.

Nesse sentido, appellamos para V. Ex.no intuito rie serem consentidos nos 
'terre-

nos da lavoura poços, sem outros requi-sitos senão a cobertura, certo que geral-mcnle perto desses poços não existem ca-sas o pelas constantes regas as águas não
podem offerecer perigo á saude, porquecni constante evolução não podem estagnarPedindo a prolceção rie V. Ex. rientrò dasnormas ria justiça, ousamos esperar —
Favorável despacho. Rio de Janeiro l!l deprc.i-l outubro de 1923 — Henrique Souza, prèsl-

¦•¦¦:;i.

dente.

i,,i ......
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A m :CAO OPERARIA

ESTACIONARIA A GRÉ
. tW

D'C LA
O que nos disse o presidente da

União dos Operários em Fabri-
cas de Tecidos sobre a tabel-

Ia dos industriacs
priin.ineee oslnclnnnrln a greve dos opc»

rurloH dc algumas fui.ricas de tecidos de IA
•Jesla capitai, iniciada n.i ultima in-niann ele
u.íwrie., \ no»;, laliella eiu snlnrlos apresen»
!'>il.i ,*.'••. Iiuiuslri-ic*. foi considerada In»
neecitnvi'1 pulos oprrurlos, que sc iiuinUni
po llnn propósito •!¦ n.'.i. voiloj' lio traiu.*
lho, emniiiinto oãn lhes fo.eui garantldoii «>•>
1'cnciniento» quo julgam Indispensáveis.
Sobre o-' motivos que íevurnni o> operários
• repeliu a proposta tios Industrlacs, ilccln*
rou-nos o Sr. Manoel lg.ii.elo de Cntlro,
presi.lenlo tia Ulllíin dos Operários em Pa»
bricas de Tecido-, o que tanibem i tcceláo
de lã:

— São om grande- numero us objecçoes
que os operários fizeram á tabeliã dos in-
riustriae*.. Deixa cila d» ser prallcnvol, logo
du Inicio, pela gra nele desproporção que
nella se vorlflcn sobre os salários que po»
derá fnrnccr aos tecelões, t"m tear. eom O
rotação dc 00 voltas ou passagens dc tramas
per ínlimtn, c um lear eom a rotação de lll!'
voltas por minuto caracterizam essa des-
proporção bastante ncccnliindn. A primeira
dessas niacliluns pntlr-rn remunerar o tece»
iáo, cm seti horas de fiiiicclonniiieitto, te»
rendo com fio 2 20 a 2'2."i mim, com um sa-
lario máximo diário dc 1088.17, ao passo qne
urn tear dc 130 vollns, i." .iirs.no tempo,
proporcionara lt!$-M8. inclusive o nddieio»
nfll do lã "\", isto e, uma dilf.-rcnça superior
ii .'(4 ".'¦ em tlesfavor dos lecelúcs que traiu-
Ihnrem com os teares de OU voltas ou pus-
Migcns dc tramas. Aldin disto, lemos a rc-
ducção de* alguns preços e. ;. deficiência de
outros, leitos de uni modo (JHC nfio compen-
.«=.1111 a melhora de salários que solicitamos.

Numa rias fabricas, por exemplo, por oc-
casiao ria greve, era pago, em t.-ar ele 110 a
lll voltas, o prnço <l" *J',11 réis por mil tra-
mas. o que. com o addicionai sojicltodo dc
.10 "'.". passaria a ser .'iS'j réis cernira 324, que
;, nova tabeliã propõe pagar, ou sejn. uma
illffcrcnçn dc .">S réis ! Noutro estabeleci»
mento fabril, o tecido com ti,000 fios nu-
n.e-n 2J58, em tear com Sá voltas, ora pago
por 880 réis. Com o aiig.nenlo pedido, seria
dc llu réis; mas a nova tnbolln apresenta
o preço rie 4.11 réis. incluídos os addicionacs
pelas fracções excedentes dc 5.000 rir urdi»
dura e os lã *¦'".

Os fios crus ns. 2'20 a 2'2ã eram pagos,
cm tear dc S!l voltas, pelo preço de 850 réis.
o qual se elevaria a 455 réis com os .10 *|"
<* pela nova tabeliã el!<* não ultrapassaria
de .'171 réis. Para a trama ele fio singelo,
a desproporção ainda ó maior, sendo, por-
tanto, a tabeliã inacceilavel, uão só por es-
tas razões, como também pelo farto de uão
ter conseguido formar lima tiniforniisação
satisfatória, ou, pelo menos, preenchido, ca-
da fabrica de per si, o augmento dc 30 *|* !

Além disso, o regulamento apresentado
para a cobrança dos concertos constituo um
excesso, estipulando o preço tle 1? á hora,
/pie o teeelão teria de pagar á serzidelra
oue corrige os defeitos tolerados, isto c, os
fios quebrados, visto que nas fabricas, ein
regra geral, eram cobrados á razão dc 200
réis por meiro tle tolerância. Sendo que nl-
gomas 'dcllas não os cobravam. Quanto As"raleiras" or, ás "sombras", quando não
.são produzidas por negligencia tio lecedão,
o mormente quando cilas surgem após a
operação por qne é passada a fazenda, foge
ria alçada elesse operário c não pe'>de elle
íc; icsponsnbilisadb on obrigado a pagar
as mesmas, como a nova tabeliã institu*.

Não podem ainda os operários concordar
com 't redacção dada a .'semana ele 48 horas
de trabalho! a qual, assim como está, sus-
citaria continuas discórdias na suo inter-
préíação c execução, especialmente na parte
que diz respeito aos diis feriados c ás ho-
ras consideradas extraordinárias, porque
concorreria para que o pagamento do arieli-
cional a essas horas referentes, epie também
é deficiente, fosse feito á discrição dos Srs.
industriacs.

Sobre os salários dos diaristas, máximo»
c mínimos, da nova tabeliã, é cabível o
prognostico dc uma lenta, mas perspicaz
sèlccção desses operários, elaneio logar a que
sc extingam quasi totalmente os "salários
máximos", c passe a existir, em seu logar,
o mi.limo como maioria esmagadora, o que
seria causa de não pequenos dissabores,
lauto para os operários como para os pa-
rfõí-s. além de constatar um tão sensível
prejuízo para os operários, que os prometii-
r/ps-20 "\" de addicionn) não cobririam. •

Nestas condições — concluiu o Sr. Cas-
tro — estudada a tabeliã en*. questão, os
operários são unanimes cm preterir um
simples e novo addiciunal sobre os seus sa-
lãrios antigos a uin objèçln paradoxal, que
>.•".-. estaheleceria ;. concórdia que deve. rei-
iiar nas fabricas."

1—<a-»-'»i— ¦»¦*,t *> A H V Hei-navalhas suecas .) coroas ¦ 
^,^nd

n. 31; Rs. 188000, Pelo Correio, Rs. 10.-000.
Casa Hcrinanny, Rua Cone. Dias. 54.
.. —«*£*>***• .—-_—-..__————

BELLO PASSEIO
C»io V. Ex. deseje lazer nm bello passeio

eom sua Exma. família, ehamac pelo lelcpho-
lie B. M. '.'."11 á lia Garagc c peça um auto-
movei HUDSON ullimo modelo. Pree;o liíJOOO
por hora.
M-.. . _¦,„ — —.,.., 4__ò>tHü—-*~ ».- I

DR. F-RN-IiSTO CARNEIRO
Doenças internas, prat, hosp. Europa

(.2 ás 5) S. .losé ti». G. 515. Res. S. 2841.

FOI MliTim D'«fl ílOITEr,

OI. BE MKNAttl)

A Ã II
Palavras dn Or. J. J. Seabra so»

hre o candidato á jovòr"
nança do K;;.ir»do

S, KAl,V*.I)OH, |H (..*'l.i iSnvic.i cspieiitl
dn ,\ ,miiij;' P.it- i;.)vt?rnndtu-ilo li.ludo,
loi reeelili.lii, im pi.l.ido lll.. ll,.nicii.ii 1'i.n,»
mlSMio e|., iii||\ eiiçá.i dn P.illí.l.i llrpiililicn»
uo iiriiioiTiii.i, iiniiii-iniii pur.i coiiiiiiiinlvor a
S. Ii,\, a oiculhu ti» iii.ii.i< do Dr, tlÃoi Cal»
iiimi im governo, nas próximas vIcIçih-s,

I-.iu i.o.i.i- ria eoiiimlssao, filiou o Dr, Um**
Animal e, em iiniilf tio iniuilclpio di- Castro
Alves, o Dr. Itatarl .luiiibriro,

llesponilendo, disse o governador Sentira,
onlro oulrai •ousas, que sc rniigr-tlulav-i com
u ll.-ilila, por ver nssfin homologiida .-. Inspira»
vão rie- patriotismo que tivera, porquanto, nfio
duvida que o Dr, (ida: Calmou cnrrsspuhilc-
ia .'i riimlniiicntuda v-mifiniirii eom que to.ln-i
os cIush-s ificiiti-niii n l.-iubiíinça do -.tu
uniu.. i> imã mim política de iiuperloi eoiifm.
Icrnliução. liio iHccs-arlii nos íntcrcjiscs do
progresso o do prcíllgít. rii. torra que elle
Imito Idolatra,
O Sr. Oóos Calmou lelcgrapha ao

p^osidonte da Republica c visita
o Dr. J. J. Seabra

S, SALVADOR, 17 (llct.) (Serviço espe-
Ciai dn A NOITE) — Ao Sr. prtsiilenle d.i
li-piiblie-a, o Dr. Ciors Calmon «-iivlou O ti-

Igcrniiiina seguinte:"Iim 2eS de fevereiro do corrente anuo, oralelcgramnia dirigido a v. iix. pelo Dr. J..1. Seabra, fui o meu humilde nome lembra»elo |iara candidato á suecessfio do mesmo.no alto cargo de governador deste Rnladocomo elemento ri.» conclllnçfio entro as cor-
rentes jmrtiilarlns cm luto, para qur uni
accôrdo digno se pudesse rcallsnr.

V. Kx. uoi-rcspnudciidi. .... appllo queem tempo, ihe fora felt. pela concentração
republicana rieste listado, eu. bem tia noa
ordem política, ncniisclhon a mesma, como
solução tio prohlema político da suceessao
no i--.i.iii.i. a aoci-itaçáo definitiva de minha
candidatura.

Os membros ela concentração republicana,
em vista disso, resolvera... indicar o siislen-
lar o meu obscuro nome. o Partido llcpu-
bllcano Democrata do Estado, em solemne
convenoão, hoje reunida, homologou a ineli-
cação do seu chefe, rraftirma.ido os senti-
mentos do paz o concórdia na política lia-
hiana. Peço a V. F.x. licença para comum-
nieiir que. desvanecido, necoito a honra in-
sigtie dentas manifeslaeões rio immeracida
confiança, rognn<Jo a Deus forças que me
animem a satisfazei-;-, sabendo sempre*
nianlfr, quanilo uo governo, relações de
completa harmonia e amistoso entendimento
entre a administração c os partidos polui-
cos regionaes.

A certeza ela soliilarieiladc c das boa», re-
lações. que timbrei em manter, com o go-
verno federá! e a esperança ele poder eontnr
sempre com o apoio e os conselhos dc V.
Kx., influíram no meu espirito, para que
lllu não faltasse coragem cívica no corres-
pohder ao benevolo conceito i|ur V. Kx.
forma dc minha pessoa e As cnplivanleil ele-
innnstraçòes dc exaggerada bondade de meus
conterrâneos.

Rogo a V. Kx. aceitar os protestos do
meu grande apreço e de maior considera-
ção c estima".

S. SALVADOR, 17 (Rct.) (Serviço espe-
ciai da A NOITK) — O I)r. Üòes Calmon,
retrilmili ao governador do listado, ao Su-
perior Tribunal de .íustiçac ao venerando
arcebispo Primaz, eom sua visita pcssola, as
manifestações de apoio c syinpathia. eom
que o primeiro lançou e. os demais acceita-
ram. a sua candidatura a governador tio lis-
lado. no próximo qiiudriennio.

Falando ao Sr. Seabra, o Dr. Calmon
asignalou que ia levar ao chefe- do listado e
no chefe do Partido Democrata os seus agra-
decimentos á sun attiludc, lançando o seu
nome para dirigir or, destinos da Haliia, e
que esse facto importava em umn orientação
política superior, pois còllocavn o interes-
se da collectlvidade acima do interesse par-
ticúlar, porque elle. não vinha eios partidos
para o governo, mas de uma actfvidadc
constante, embora obscura, na ariniinistr.i-
ção da terra bahiana.

Acceilavá a sua candidatura, lembrada
e lançadajielo Sr. Seabra, porque, em tor-
no delia, via que os partidos generosamente
se congregavam para a obra comimim da
grandeza da Bahia. O seu propósito, por-
tanto, era não mentir a essa prova dc con-
fiança geral.

Discursando no Tribunal, o Sr. Calmou
dissç fIUft nenhuma manifestação o penhora-
ra tanto como a do Tribunal, porque vinha
dc juizes nobres c austeros, acostumados
A pratica serena da justiça, normalisadora
da vitla social e garantido!-., das institui-
ções. Vinha, assim, dos juizes para um ad-
vogado, o que era bastante expressivo. A
esse discurso respondeu o etetsembargador
Ezequicl Pontes, qne justificou a sympa-
Ihia.do Tribunal pela candidatura do advo-
gado que o precedera com a palavra, no re-
cinto daquelle templo da Justiça.

¦aua—aar.»wai i a _ nimuM»».¦»»>__._ _,1M

NOTICIAS DE SILVESTRE
FERRAZ

Como (oi cotnmcmorado o an-
nivcisario do coronel Gue-

<1cí Fernandes
lie iu'*.-. eom*f|ioiul*fBl« ;*íii SlUrmn* |'"t**vim/, nn !,-tii.|.i iic Minas Õeraetit"Pai-iiiit, i„> ,||, a7 iilllniii, „ aniilvcrsa»

rio iiíiliillci.i du cortinei •leroiiyiiio tliicdet
j-rrnaiiili'*.. director ilo Piiliomilii ABrl,'"ia
lieljihiiii Mon-liii, que fimwlosfl nu Chácara
dn CuncelçAo, liiiporlniilt- proprlcdmli aijri»
cuiu e eunhecldo liulltulo .!•• pomicultura,do proprU-dudu daquelle cilucador,

Não patiou em eilancio ci>t.a dntn, dndn u
esliiim rui que ,' lido o eortuul Huvdcs l-Vr»
iiMiitles, pi-lo» relevantes sci-vljus nrcstndos
a rauuii da i.i.liiicçím a A agriviiiliiiM, U
P.iiioiiiilo Dilpiiiin Moreira, «ueiHdo dn
corporação iiii(-,íeal "S, üviicllelu", dns «u»
lorltlndes niuniclpaoii, pré*ldfiite •: vk-e-pre»
sidenle da C..ii..'.i'„, iflri-ctor ri. imjifciisn
lc.*al, director i .:, . ...:, o.. *,rupn os»
v-...r i- mini.. ,„iii. , .-.iviillieivus dn in*'*.n
BOeiviiiirie, pi-ia niniiba. iora;.. ,, sim vlv.m.ln
levar-llic m u-u- ciiiiiprlineiilos e render'
III" sui',-. Iiomenngens inuirinnrin-o, peln pa-
iri.n.ito uu. ri. -..•>. aiiM.lii.ivsi depois, o
menor Daniel llcléui v, flualiiiciiiu. o pro-
fi-s-.ui- Antônio Nogueira, nos quaes agrade-
i-e.i o homenageado,

Aos presente» foi offerecldo bnnqiiolo i«-lo
nnnlvorinrlanlCi no qual loniaraiii parto nin»
da os Drw. Alfredo uc Albuqueniur, Aruian*
do Santos r Ovldlo Cc.ir respectivamente,
iulz rie elireito d., coinurca, proinotor pu-
l.lie-o e Juiz municipal do trrmo do Silves»
Ire Perra/, Ao "dessert". iisiiimiii dn |.'i-'avia, saudando o aiiiiiversariiin.e. os Sr

ASYLO DE ORPHÃOS ANALIA[Bacharéis de 1918dal1
FRANCO --- - •

adjunto do promotor, o promotor publico IlfiClJíliiÇ íld PQTflP-ÍÊflfl INTESTINOS. 1
c o juiz municipal. Durante o banqueta jüürn^fW üü COlUITIfiUU KADODNBItV'

•>MA BONITA AVENIDA E IN-
NUMERAS RUAS ARRUI-

NADAS
Koram*nni dlrlgldai prin Sr ^ Sllvnres,

>i'rrel»i'lo da Aaioelncftn Ilpiieflelmlora Villa
Isabel. »>• 'iiiiiiiiit'» l.iihii* i

"Si.l.nidiitíi.lii ft ppigritphu nfliiia ».u \vm. i*^-;, ,|OVa inslllnlefl
..•liii.-i» oisít». piiblii'».i nma laita ili um rn» 1 neu\m do niilhat' mit-i .
viillirlto, ii-eliiniíiiiilo o esloilo da run Soiin» prngrcs*.», gni«fl« «^ .HlKiituh' de «eus tlirC"
tlur .S'iiliiit'fl, e r.iiitif. o Inlcrcun?, que, pnr .*!t»r*"« o no coiieurw» du imldiru rm gerai,

ait» (in AsKorliivAi) neneflvlmlora d. Villa Uéiiinni pródigo um «onlribuir p-ir-' «« oürni»
»? llC 1.1'llt II.-TI'111'ÍH.

O Asvlu iiiliptlriii «ni linslfl piibh.a " flrnn

A compro do prédio para a sua
nova sede

!(• ,1'si'icni'lii iinoli.1
Rindo pu»»» ti<» wu

itarie '....
Iwiliel, Hn- pnreve exeliisivo em n-luvnn no
íioulovurd viuii* . Ollo dc St-tcnibro.

li' íncilliuo ircliiiiiar r rrllirar u ucç/lo dn* ,|a p,|..lin do Irei jinvlmento» ¦' lurreno coui
outros, V.u ver, uo enlrotnnlo, que S. S. .'i.iinti m,q, da nm KlBiicIrn n, IW. }»or twtTOO*.
nem i iodo dn AíROfllnçflo, nflo llio prfslniido, uiijn conulnicçno, diiem os f*jliitlcos, nso
porinnlo, o seu concurso, nem uintorifll nem ruiUrja h<*I>- inoiioi du l&OiOOQI, Alil p"-
iimr-il A A.ii.i-laçfifi mio m* ofqueceu ria rua ilorjlo wr ncroinmodiiilnii talvez cem ineiii-
.sniadoi- Nabiico o de outra», bem Inipnrlnn» nas, estniul.. tendo frita " mudança dn *.o"
les eumo Torra» Homem, Silva Pinto, «te. nolunl sèih' ft nm VJícoiiiia de roeunlini,
Mis. enlre <> desejo .1,. Asjoclnçilo o poder n As cuiiiiiiIssõon (|iit* c»lno iwreorrendo o
p..-ie|iiii,'i -..tisfiacr os i.riis pedidos, vne uma eommcivlo jã obtiveram donativo» nvill-
distancia inaitir d.» que presume o Sr. oli» Indo», neliando-se -iun»l cobcrln n linnorlnn»
veira, ein da comum, mas •'¦ nfceí*iarlo despendei

Vinguem ignora, nrm mesmo n l-rcfellnrn, com ns imvilliõe» que »erilo eniislruldo» paia
n chiado tlvssii um como rio nutra*., Parn fu» n íiisIi.Iíhviío .1» nfflehM» proflsslonncs pira
fer ta.-i* a ci-san Imiircielidlv i» ncccs-sldadc», creaueus, de niuli>*s os seio*, conformo o
sfto necenaarlos nillliares ilf i-unlo*. t dlnliei» ¦ progrninmíi .Io» c»...lutos.
ro nfio se ImprovlMi, Possu-llu .ilfitiuur que <• Coimollio Municipal, num Busto (to lôti*
S. lis. o Sr. Dr, Al...ir Prata. U-.ii pelo bair» vavel «ulldnrlcdnde P"r e*>.i iiwllu.lçno ile
ro dt Villa Isabel as melhore, ¦..Miipalhia., i ulilldnd.* pnlilim. ,iti votou cni .1* dlsctlSIino
conformo .•iiiirii...ii nu sua vUitn o reileron um projeeto Iseiilando de lo<io  imnoitos
ultliii.iiiu.il.*, (iiiniido iirncunuln pnr diiu-io»•" prnllo ndqiilrido, Inejuílvo ;. Inxn dr tr.ins»
rc» dn lleiicflclndora que lhe foram ngrnilccer uW" d« proprlejlnde, íiguardiiiiiin-sc uo
.. tua presença o* ft-slas ulliiuanii-nU- lc\adn». I *s*** preícllo a s.uiiçiio desse uito.
a i-ifi-iio naquello bairro. Multo lircvo .. Asylo \*no proporcionar nos

Aguardemos com confiança uma folga n«M¦'>¦}* l»">l«tprca .'m (fr'-'' • " ' •• '""¦•

npcrttirai financeiras «lu l-rofclluru c Villa i M','t
Isaliel Irr.i o prazer de ver as suas ubaittlo

vrc de Direito
'•¦is. •)¦

Darias ruas, transformada».

locou, nn jardim no lado, adrede preparado,a corporação "S lleneeliclo".
Não putlt ram tomar parte na manifesta»

ção levaria a effcito pelo patronato o a po-
milnção silveslii-.isi* os Drs. pmmOtor pu-
olleo e Jul** dc direito, devido uo utriun do
comboio que o» Irouxe, que por >•;¦• devia
passar áh ".to da ninnliii c quo no chegou
.is 2 horas d* tarde.

\' lardc houve retrcla no Parque Fran;
queira pela corporação musical "Coração
tle Jesus",

Poi offer<-cido no nnhlversariante um es*
pe.-taciilo de gala pela liinp.esa Vascòncel»
los. que aqui SC acha."

¦ ia» ¦

prof

Vil-
ÍTUOS X. Dr. Renato rie Sousa Lopes.¦Ia Fnculd. R, S. Ju ..'• ;!0. Vol. 1'nlria 33

IIZ •- ***•*. 1
01

iim do recçber, f»nn.. careço, novos
cstiiniilos pura desenvolver ém Ioda n pie»
nilildc ns seus esforços na continuidade crea»
conto o Ininterrupto dn sua missüo caridosa.

A directoria do AsqtIo "os pede para Inter»
er.ler junto aos nosso, leitores, solicitando-
lhes qualquer donativo em favor df-.su obr.i
pi:., podendo ser enviado aos Srs. Alberto
Silvares il C., rua dos Andrade» 71.

****»

iU Iiih-IihitIs il» tiii ma ,|e
Un*, Hsiulii lilvre dr Dlreiii), ,
morar un dia 21 d» novembi*]
quinto >i n..'i .lc Mia fonnaliua

Para parto d» prosramma i<ni. „ilo* advogados daquellN tiiru.» nas n ^l
i.i*. na inonliíi du dia 3|, "U»i

A ci.ti.iiiissii.. ri.if.ini.adoia da »,.„.,,
ia„ dns antigo» eullegaii, na iim,, ;'K,i!niiiiplfl.nii cllieo aniiiis de iei>araiín / t
po-.i.iK dos Dr/>. Min Antiinl*» d', r\ ¦''
do, PrnnclKn Snllri Mniiuii,,, \|,. f,*1"
dc Avellnr. 1'raiicli.cn Curríu do li-,,r
Álvaro Moutinho du Ciwtu, AlbtvlaTíS*
JoÃO l.m./nil.i v outro», -ft

Oi bacharela dn roforJdn tiirma „,.iiirlglr.'.i> n run litienoi Alrts ,ir \™<lnudnr (Mcrlptorlo do Dr, s»Un {i.|<HN
v Ouviilor (rt.nilinolro, (escrlpiorlaft
Mli. li-.. H.....

r,~

1

j>

A dllIrlbUlçIo criitiiiu r|«Dinheiro
friln i
frenli

AV, 1110 RRANCO Iliii Galeria Cruzelm ' *
• •*»*** t

Na dôr de dente, int,m' Or. Lniloia p'Para 10 »|»jJ
[« sua plurreiS

ns crrnnçn», ideal ! Tubo
çõrs. II:.. 39000, Procure

0 FOOTBALL EM MÍNÃT
.ll'l/. DE IiPIIA (Minas',. 20 (Senlm. Idal da A NOITE) - Seguiu para Vi|_'S_l

do Liou o Ttipy Pootball Club, que \ir •- umn p.irii-li, omisloin.' 
i n*l»a*ii

dispiiii.r
•ttltiiiiri^KiToiiiiMr-t

3

Co-».r5|M.e>« ,.sm
|00RE5 3CIA71CAS/;.f jr
f RHEÜMATI5M0 yg^?:>^|r

[Jockey-Cliib
Amanhã

tf" A I li II HAnOI\EAVKS * c.Wuf\ %J **-» !L< it, Quitanda IV
^*o*—

CABARET KESTAURANT DO

li CLUB DOS ZU A VOS
gjjHOJE ~-~ Duas eatréas — HOJE'"' ENGARNAGION LOBATO

: i

HOTEL GLORIA
Tnl. B. M. 3003

JANTAKES DANSANTES
Ao* aalibadòs, das ::a ,i^ -.•( *,,,,

CHÁS DANSANTES
**¦* i*" nem

Prêmios Jockey Gfiub de;

rG0TTM

WECC0E5t*PElli|

t eSBtciHlmeitl

11 Montevidéo, Sul Americag
ie Dr. F. V, de Paula

Machado

•; Aba d o min iro*., dan I?
| A gerencia re.scrva-se o dire
íu entrada a quem jiilj^r conveniente.
cni*tririi't'tiiii'tn,miiii'i".tii,i.i' Hmainnn ihh i tsm» • T" .¦sr*.,^.-^ g

Cantora e bailarino hespanhola — Anisi» | T" 
~ 

... ."" ***-¦rrc.-ir..eho«ailu do sul .- contratada exprcaaa» j A aSSGMülea (le CreilúrCS (It Aarj'

Moraes Almeida
! A respeito rir tuna noticia d» .1' Var* Üe. «
¦ publicado cm nossa edição do dij i; i"q tt-'BI rente, procurou-nos o Sr. Ar,r.í.. lieiract, iii

Ae ! niciila, que nos'declarou estar :• mu lirj fj
| em concordata preventiva e não em íalldiflil

como foi eiilo.
— ¦ ¦¦ ¦ ***** I

para o ne-sso

firiií-ro caipira

nicntf

CABARET
ANTÔNIO RUSSO

acompanhada*

Oi
o

Al

Hsli
a Coi
fiSSI-ll

'^rO•i I.
. pre-.ie
lin.-t.

%

t

ca lições
riolilo

Orchestra Typica Santos Sanches
"America"

ÁCIDO URICO

Kncontro de:
MOSTRADOR, BLACK JESTER,

ALGAKVE, MIMOSA, DIVINO
e outros animaes dc exccllcntc classe.

HE11CULES, M.1INSICY, MIRASOI..
I.IltlO, ECLIPSE. NASSAU,

MIRANTE.

eis

Encontro d.le seis potraucos
dc 3 annos.

nacionaes

jffij A segunda edição eio iiuiRiiiiico niettairtd
^11 brasileiro "America", que se publica nesta
tal I capital e circula e*m todo o pai/, veiu con-1
>S| | firmar o rnieloso êxito da primeira. "Ame-1

g rica" é um jornal illuetrndò que abre uma
KS I e-tcepção no que se vfi ordinariamente por [&Z ahi, visto como não faltam leitura frivnla ej
©I] clássica, de muudanisiho, de sciencia c <ie s
jgjjlartc, e desenhos, reprexli.cçõcs dc quadros jtg I famosos; retratos do celebridades, emfim, |
|h| , preciosidades, A capa, do Jeffcrson, rxeci- ¦
Setl! tente.

Duas çorifereiicias, aiiia-
nhã. do Sr. Gcórgc

Vounií. V. I>. M.

,' Aie*m
in

"Revista Social"
O Sr. Gcorgc Voung, V. I). M., realisa, TT"! ~ -———

amanliã, duas conferências publicas, uma, Ks'*1 p'íb,S?1«?01 ,° *lum.e-;?, '''' :U' ,,'t¦'Te,,.,"
ás 2 horas da tarde, e a outra, ás 7 horas ;!' '¦"¦¦*•.• <-»„ Bovlsta Social , orguo da 1.
da noile. no salão riu rua Luiz de Cnmões, I ÇaW10-'«**? nrasileira. Como sempre, conten-rua
n. 22.

Nn conferência da noite, o Sr. Vpnng,
V. D. M., dissertará sobre "A firamle Ha-
ialha ile Arinngçdon", mencionada no ea-
pilulo Ili" dei Apocitlypsc.. ***** «

Moléstias da pelle? Elixir de Inhame
——— *—m*** ¦ ' i . i .i ¦liiaii

\U\\* SABSAD0

JANTAR DANSANTE
Das 7 ás 10 horas

AMANHÃ

JANTAR CHIC

iSENHORAS SENKORITASI
\ ÜS1A PELLE BRANCA, DELICADA E«
\ PINA, DEBAIXO DA Ql-AL COMO SE Vfe«
8 CIRCULAR A VIDA. DEVE SKIt O IDEALS
S DE TODA A MULHER. íl
8 "POLLAH" - O CREME SCIKNTIFlCOft
8 DA AMERICAN BEAUTY ACADEMY, VOS»
ií DARÁ' ESSE INVEJÁVEL ROSTO. RE-»
» MOVENDO TODAS AS SUAS POSSÍVEIS»
» IMPERFEIÇÕES,
« O CREME POI.I.AH —encontra-se ern
» totlas as principaes perfumarias do lira-
}> sil. Reinétlere:iios gratuiíiiinente o livri-
8 nho A ARTE DA BELLEZA, que contém" todas as ihdiéações pura o tratamento e

enibcllczatuculo dn entis, a quem enviar
o cotipon abaixo aos Representantes riu
America, Beauty Acariemy — ll. I» de;8

»Março n. If.l — sob. Hio. ii
NOME
RUA

do a mais variada e escolhida coHaburaçã.u
foz honra aos seus tlirectores, Dr. Pio Ot
toni e .lonatlias Serrano.

1 m*** ¦ 

[LOTERIA SODA BAHIA)
hstracções is Quartas-feiras 5

***** 

| Cavalheiros ! 0 CÜTISOL REIS
i cm massagens depois da barba, cura c evita
| as irritações e garante unia boa cutis.

Nas perfumarias e pharniacias. I)epoai»o:
Ourives, 88.

para 0
forrar ü

ROUPAS PARA BANHO •

GALGADOS E UNIFORMES
Grande sorlimeni*

CASA SP0RTSMAN
A melhor cas.» tte artieus pau .-inn,

Rua dos Ourives 25 e 27

luuA I
«.'^-rz-w^fV^ iw >»/i*w-^»/-/v*> v-/»^si' / ^a>VV *^^/*>V*SwT'V»í-5
—'¦¦"¦—'¦' ' a miA0*>p*****<******-—.-- --,-—¦,..—-_.

JOCKEY-CLUB
JANTAR DANSANTE DE GALA• No próximo sabbado, 27 do corrente, reali-

sa-se um jantar dansante e tlc gala em ho-
níénagíihi á delegação do Jockey-Club que re-
gressa de Buenos Aires, onde foi alvo da.s
maiores manifestações ele carinho e apreço.

As mesas podem ser reservadas eleseíe ,já,
procürãiido-se para esse fim o e-creníc, o Sr.
A. Almeida.

ÁLVARO DE SOUZA MACEDO.
Secretario.

nm
Evita irifecções puerperaes. A' venda

nas casas de cirurgia, drogarias e no
Instituto Brasileiro de Microbiológia.
Rua Oito dè Dezembro 12S. Tel. V. 1846.

Seringas S
****•

a injeeções; reclame, reiis
00. Agulhas rie platina Lüer

legitimas. Afiam-se c solilam-se. Casa Her-
maiiny. fionç. Dias, f,l.

Uma partida de feijão impresta-
vel apprehendido pela

Saúde Publica
Noticiámos cm IO deste me;: a itpprehcrt-

são de uma partida ele feijão, pela Saneio
Publica, na estação elo Engenho Novo. Os
importadores elesse .-•rncro Imprestável para
o consumo publico pedem-nos declarar que
se trata de feijão "vaqueiro", velho. <\
como seu nomn demonstra, destinado á
alimentação dos animaes dos eslahillos es-
tiibelecidos na zona subnrlia.tn.

Em bem do decoro das juntas de
alistamento militar

Dc um conscripto da classe de 13(12. re»
eebemos uma carta em que faz aceusações
gravíssimas contra uni dos membros da

j junta — 10" districto •-- com série no quar-tel íeneral.
Diz o missivista que ao tirar o seu certi-

ficado foi destratado por nm dos membros,
j visivelmente em estado alcoólico — pois' acolhiam com risota as palavras do func-

BÍonariõ em questão, cujo nome. o missi-
vista não declina.. m*** 

))'lr íisp
inc •*'•.: m
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'Brazilian American'
Está cm circulação o nume;., 'ii)." de.tili

semana, etesíe conceituado semanário «ji|
publicação, cm inglez, ,'• f^ita nesta capiUI,
A íCição sympathica que ps >ctis editosi
conseguiram imprimir a tste maifaiii
crecou-o de invejável prestigio
colônia estrangeira desta capit.-*,: ond
cuia largamente e tornou-se nm incj
vehiculo, eie iargos recursos, no tocan.
divulgarão du nossas grandes possibilidatiw
O resumo elesse numero deveras :*i'.:-•.•"<--.
te é o .seíjuintc:" O que signifiVa * dopi
naeioiialklade", por Georse Marr; "Üiw
visita ,i Petropolis", p^lo professor IPrniât
Ci. James"; "O turbilhão da reccitr', peli
Or. Herbc-rt Moses; " A responsabilidade di
Estado e a lei brasileira", pelo Dr, ílidiar.
Momseii: "Sport em geral", de Thrcc Ba*'
(fer;; "Xadrez", de Aubrey Stuart; "A pi-
sajíeiii da primavera", de Garcia Redondo;"Iliiiuorismos" c "Secvi.0 Maritima",

b lações iw

A
iim-

ira.
. ços

e..'d'
- tine-
irem
[frat' 

COS

ção
O.ltl

feun
E

5 fere
} os
| var:
; dtie

lein
fali
os ]

: con
S.
tra!

Canivetes Rodgers e Herder, legi-
limos.

Rcceberam-se novos sortimentos; (.'asa Iler-
inãniiy. Rua Gonç. Dias, li-l.
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(RoíTiaiice sofíi-imento)
Primeira part-í

XII
A CASA DA ItPA PAGEVIN

— Preciso falar-lho, disse-lhe ella de mo-
«Jo que sua mãe não a pudesse ouvir. Quau-
do descer pare no primeiro andar, c bata
duas pancadas ;'. porta da direita.

E immc.riiatâmciilc fiigiu para o seu quar-
to e fechou-se ptir eleintro,

Iristairtes depois óuviu-so abrir a porta
du entrada, o ruitlo dc passos no corredor,
e. Broussel apparccéii aos olhos rio sua mu-
lher c do conric ele Latibespili.

XIII
LAR SEM ORDEM

,Jorfíí Broussel (o famoso Brotisse) como
The chamavam na infância) era homem rie
40 annos, alto, bem feito, e eic extraordi-
jiario vigor. As suas feições rcfitilares sem
distineção, de expressão fida e socegada, não
deixavam presentlr o caracter violento e
Inimora! que linha feito daquelle homem
o flagello da família e autor da própria
ruina.

Goíiitúdo, examliiando-o com mais atten-
ção. dpseòbria-se-lhe entre as sobrancelhas
profunda ruga. nos olheis negros e encova-
dos lampejos de um máo caracter, e nos lo-
bios bastante delgados certa meiguice as-
¦uirarada que pouco a pouco inspirava des-
confiança'; a testa era rio ambicioso, o olhar
dc homem variável, o sorriso dc hypocrita.

Quando esles Ires caracteres ¦ se confündeini
o resultado é ná orelem moral, como o pódc
ser na ordem physiea, a comliinaçâb rio en-
xofre, rio carvão o dó salitre.

Por çxqiils.ilíi contraelicção. o vestuário
do padrasto eiu Laura não oftcrecia neiiliurri
inilicií- da pobreza que reinava em sua casa.

Sol.ne .-..íe ¦ ctijo corte irrèpVehcnsjyei
llu- aforiiuiseitva a estatura, chãpóo novo.
botina-, ci.- verniz, luvas elegnnles •— o etue
mostrava bem o seu caracter, pois ,.s luvas
são a primeira diis superfliildndés rie ejuc
o infortúnio nos desénibiirnçã, finalmente.
roupa fini.ssihia qur- tienhúm ele.aiinlc se
envergonharia rie vestir, lal cr;, o !rajo dc
Broussel quando entrou no miserável quar-
io onde o esperavam sua mulher enferma
c Henrique de Laubespin.

A' vista do conde, o padrasto de Laura
não poude conter um movimento de sor-
presa, o os seus olhos brilharam como os
do tigre á vista da presa; ina-i por mais vio-
lenta que parecesse aquclla coramoção, foi
immcdiatnmciite reprimida; ss feições do
dono dn easa não exprimiram dali em dc.an-
te senão a fria e reservada delicadeza, alr.-is
da qual se entrincheira qualquer homem
bem educado quando recebe em sua casa um
desconhecido.

Posso saber a quem lenho a honra dt
falar V perguntou elle correspondendo ao
cumprimento dc Henrique. ,

Engenhosa ou não, a resposta do conde
estava preparada.Senhor, disse elle, a minha visita tal-
vez o surprehenda um pouco, como já sur-
prchendeu sua esposa, mas espero que me
desculpará a sem cerimonia em favor da
intenção. Chamo-me Henrique de Laubcs-
pin...

A estas palavras o rosto de Broussel traiu
nova admiração, que foi notada pelo joven
conde.

Vejo, tornou este ultimo, que o meu
nome não lhe c desconhecido.

O scu nome, Sr. conde, e -muito eo-
nhecido em Lorena, para que eu o não le-
nha ouvido pronunciar algumas vezes, dis-
se o cunhado do ferreiro com cmphasc
misturada de ironia.

—- Talvez que ouvisse também ji falar

O n.elhor dos bons fortificantes !
FORTIFICA E ENGORDA

CALCIFICA OS OSSOS'
Precavei-vos contra a velhice precoce, pois •

cncoiitrnreis no VANATONICO o verdadeiro ;agente thcrapeulico. capaz de conservar-vos í
com o mesma saneie c vigor de um adoles- I

.Gente. O VANATONIGO i'< largamente empre-
_J| _^ *¦*•***.****„*** --%•« _-_ i'**"1" -,r> c°mbate de todas as moléstias do

apparecerá brevemente, com
curiosa, fartamente illusti
com o primeiro numero. ;•
berbó romaticu dc A. Dnir.

ROMAHCE

DE ESOR1PTORÍ0

Moveis de Esfylo Amerícait
PALERMO & Cia.

RUA SETE DE SETEMBRO, 211
FABRICA': ItUA UO RIACIIIÍBI.O, 2I«

(edifício próprio)
•mu**-

*****
¦•-ra variada c

itiiciaiido-aoj
ícííçÍío do SOr

; PELOS CLUB.S"

mi-
des-

uni
imã-

pios projeelos de alliança que existem entre.
a família Palçonèt e a minha? periiunjpu

J Henrique, que pròinettern '.i si próprio cem-
i servnr imperturbável sangue frio.

Effectivamentc ouvi dizei que
nha dõbrinha Felicidade ia eu, hre.;
posar nm conde, que agora 'ci que
nhor. Receba os mciis páràbei).',, f
«oberbb negocio. A bolsa rio meu i
ve) cunhado tem c i-.i qní i-eiii.vai .. sita
i'orò/i de conde, quo já está pouiio dourada,
segundo diz a-.tlironicá de I,o rena*.

Henrique fez-se multo corado, mu; ieve
bastante! força de. vónladc i*,ãr;i ,-e absler de
responder Aquella tombaria

Agó.ná) tiounou dor;'.; Broussel lio
mesmo tom irônico, terá ,i bondade dc m'c
dizer qne relação pódc. haver entre o seu
futuro casamento e a visita com que me
honra?

Pois não é uso o noivo cumprimentar
os parentes da seu hora com quem t*e vae
casar?

Sim, mas julgo qiic não 0 uso apre.-
sentarem-se a si próprios. Para sói- em ro-'¦"a, pelo menos segundo o pouco que eu
sei. era preciso que o illimtrc ferreiro sc
tivesse dado ao trabalho do vir comsi-
go. Não esteve para isso e fez bem. poisIres andares descidos pela janella c o uni-
co acolhimento que elle peide esperar ele
mim.

Sem altender ao epie esta ameaça brutal,
dirigida a nm ausente, podia ter de of-
fensivo para elle próprio, Laubespin res-
.pondeu tranquillamenle:

Sei que ha muito tempo as suas rela-
ções com o meu futuro sogro não são as
que devem existir entre parentes tão che-
gados. Foi essa a razão que me decidiu
a apre-sentar-me em sua casa, c com um
fim conciliador...

Traz-nos o ramo da oliveira! inter-
rompeu Broussel com riso sardonico; na
verdade não esparava vel-o representar o
papel de pomba pacifieadõra, o Sr. conde,
que me parece muito mais próprio para .*.-
de gavião ou milliafrc.

Um olhar tão agudo como lamina de pu-nbal acompanhou estas palavras.
(Continua),

G. I. P. ESTHELLA DE BELÉM — Para
solehinisar a posse da sua nova directoria.

; eleita em julho ultimo, o Grêmio Infantil
; Pastoril Kstrclla rio Belém, com sédc em
i Encantado, á rua Xavier de Conchas nume-
| ro 32, .realisa hoje uma "soiréeV dansante.

DIATRIBES DE UM GUARDA Z\V\L\^\^l VlffiS'r'SftU(! _E
tholoihcii Pessoa, vice-dilo; Ismar Odilonria Rocha, I" secretario, reeleito; .lost- Mar-

Publicámos, ha dias, uma carta em qne mo- j quês Costri; 2" diló"; Rodolpíio Gaspar l'*.)

Os Tres Mosqueteiros
EM COMMISSÃO

Para o estômago
Um remédio éxceJleiUç

I;sc.-8e ha muito Itíiopo nm remedio t|»''
altumente effleaz r, admirarei, frala.se J.
um bicarbonato aperf#ie(->»de. süjierlor (
agradável ao mais delicado paladw. Btitinea-
tes medicn-i tiemonstrr.rs»-! f|Uf •'*<"• íiieí.rbo-
nato esterizado é optíino, poU- as pessoas i«'
soffrem de azias, gazes más iliiostões, «Ií-
ctícoritrani coro o «eu r.so mu allivio ininie-
dlato. Córivérií ter presoile que t-sle bicarbo-
nalo esterizado como se eliiiiiia na Vllf.manha
só se encontra cm nosso paiz em vidro- bcw
féchatlós.

radores dt Madureira se queixavam amarga:
mente de. um guarda civil ora em commissão
uo Corpo de Segurança na secçãei rio Meyer.
P^sse guarda, de quem os referidos queixosos
pedem o afastamento dali, c.hainii-se .losé Ma-
rinliò, '.- não Moreira, como saiu; por équi-
voco.
-' --..-.¦-. ~..~'-.~-.-»~..|-..<*|'-.,>*,p**^^

RESTâURÂNT
'Oltuaal

||f:5_98Il

Ihesonreiro; Emygdio Alves d„ r,r,:\, 2J0Í maltratado Uü Santa CaSUÍ
thesoiirciro;. Hmygdio Beniárdes, 1" pro- Esteve em nossa redacção .. S:
curador José Paula dc Lima, -2- procura- ; da Costa, operário da Fábrica dt
dor; Adão Vugiisto Itum, 1" fincai:; Leandro, ia Isabel, que nos declarou que

US

ROSAR.O, 152
Casa cie 1" ordem, á in carte

Tendo um optimo serviço de bar
"La Raza"

-«4»>a*--

Góniiiicniorhiido a
outubro, a revista
uma edição especial
qua! o itixo tia confecção
colha rios .issiniiptos. A

gloriosa data dc 12 de
La Raza'' fe;- publicar
do grande formato, na

e casa com a cs-
capa, Iiiitlanicntc

colorida, representa o immortal descohririor
Christovão CólÓnibo, iiiostrantlO ainda os es-
cudos ele todas as nações hispano-americanas,
Portugal, Brasil e a velha Hespanhii. Em
medalhões, os bustos de Camões e Cervau-
tes. O texto c variadissimo e interessante,
impresso em papel "couchè", contendo, ain-
da, muitos "clichês". Optimo este numero,*****

j. FABRICA DE —^
J E R S E Y

seda, lã, fio dc Escócia c algodão, vende-se
a varejo á R. Theorioro da Silva 490. Tel.
V. 5878.

Gonçalves, 2" dit
tçchnicn; ltoiiiéu
sáiadòr!

SOCIEDADE
SOS. ¦ Mais
sulijtc proporei
sy-mpiitliU-o greiiiio

Djalim
de Miri

Saturnino'ChlUs Vil-
lendn h»' Ga

lida
mo, director I

mestre eo- i
indo á 13* enfermaria da Santa Casa ela M'

.MUSICAI. PEREIRA PA-S-:
liina cscelli-nit* reunião d.iii-¦iinr.i; hoje, i diroctoi.-ia do

tia estação de í.amosios seus inniinieros lissoçiados e Exniás. In-.

sOricórdiá, fora ali maltratado p
fermeira r por tim servoiilc, qn
ran, .'.té de riar-llie umn surro
Hontem, a referida irmã obrii
alia, vendq-sc-,' devido " ¦'¦"'' soffi
tervenção cirurgirã, impedido i
riiotivp por epie cbamumo.i parn

dminis

en-

rnillas. ,A festa de ho.iu foi òrgánisadii com ¦ teiiçáo dns iiutoridadcsespecial carinho, o qne é nma garantia pa- qiiellc cstnbclecimentò.ra o seu completo exilo; Deverá locar, du- í- ^m»rante a reunião, uma l,0a orchestra
*******_, -. - Í^:-ÍOT^M^tS.Sudandeluxoir^^s;;;^;,:;5"c Rua Mar-

sabb. 2 S

eomi photoijraphias das mulheres mais bcllasdc rrança.
1 ****** ,'¦ -_____..Dr. Aristóteles Outra

Affc-çõcs das glanritilas ile sccreçOos inter-nas, sangue c apparelho digestivo; Moléstiaselo cresci meu to, nutrição e seiiilismo preço-ce. Cons. Assembléa. 18. Das 12 ás 14 Cen-trai .1728. Rcs: C. 48S.

"A CASA"

Todí as mães devem ter em casu a
Cera Dr. Lústosh, con-

tra a dôr de dente. Tubo. 2S000. Procure
lua mu a pharmueia.

Mais uma revista vem ae surgir nesta ca-
S* :J—,,."A Casa", que, editada pelo Sr.Ricardo Wricdt, se destina a sen-ir de guiaot: mstriietor aos que desejam escolher umaplanta, do exterior op do interior, parasua moraria ou qualquer edifício de maiorvulto.

E' um magazine .bi-senianal, ele archite-etnra e arte decorativa, que vem preencheruma lacuna que ha muito se fazia sentirA ajuizar pelo primeiro numero, o seu pro-granimn será a risca cumprido. Innumeràs
plantas e esboços dc palaeetes para familiasalem de outros "croquis" illtistram o seuI texto, que é variado e escolhido.

Os bacharelandos era
visita ao Hospital Na-

cional de Alienados
Os bhciiíirolandos da Faculdade d-. DlreJ»

da Universidade do Rio de Janeiro,,.-aw-J
punhados pelo eathcdratieo de Medicina w
gal, Dr Maria Teixeira, estiveram, hoje «
visita ao Hospital Nacional de Alicnad»
Recebeu-os o professor .luliano Moreira, qc'
após lhes dar uma aula eic psychiatria,;^
zendo demonstrações praticas, com JIua-°Sdescriptivos da classificação das divers»
molestins nientaes, lhes mostrou as di«
sas depenricucias elesse estabclçcinicn10'
Acompanhou os alumnos em sua visita.0 -;
Mattoso Maia o o chefe da "Secção UM"
Sr. SatifAmia, que lhes forneceu t'M°s *
esclarecimentos necessários. ..

Ao deixarem o hospital, falou o PT°*.«fs
Maria Teixeira, agradecendo as attenç
dispensadas pelo seu director, f*«-t-**yjlii!
tos pela sua continuação naquell.* estaw^
cimento, frisando ser o professor uni _vu
eminente da mediei. «, não só no Brasil»w

iiuo no estrangeiro. .


