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WO Mül^lpa DOS ESPÍRITOS

Ai llr ©was existem
OGERISA AO TRABALHO

Conselhos de Olavo Bilac
Muiii.li). ao iii-ar.0, um livro, o Sr. Mario

fl.iilwM. vii-e-prcsldcnlo.do Outro Curlda-
d.-. Lu/- e Amor, leu e ct.iiiineiilou um Ire-
rim .lc AHhii Karilec, e u Sra. I.iniliu Tor-
res, Improvisando uma prece, declarou aber-
t* a sessão, ás nilo liorus da nollc, no pri-
meiro andar tio sobrado n. 1118 du rua da
,\|f,iii.!c'ii,

Numerosos médiuns, dos dous sexos, ecr-
tnvani a nie-,:i. lendo .rido considerados
.orno i.oltirnrões do prole.-lores os seus pri-
mcir»* liiin-.es. Inli-landn-se os chamados
Irnb.llius tlc caridade! uma senhora gorda,
¦;ija fj.ee ní.o vinmotí, começou a ugilur-sc
ii* cadeira, pedindo asylo conlra persegui-
d.iros iiollciocs. ,

NAo lenhas receio, Níio te entregiire-
-im* 11 policia. Di/c-nos, porém, se ès cri-
mino50- . ... .. .Não sou criminoso. Ano fiz mal a
iiiníiicni. «

-- Dize a Herdade, pediu 1). Emilia. Se
/s irrlininosoSJióts lc esconderemos num lo-
(wr especial. Sc não, ficas aqui, com-
iiosco. ...

Sustentou a niediiini a sua iiinoccnciii, c.
p.issnnilo a doulrlnadora a descrever-lhe a

Sra. Emitia Torres

Êk

min passagem do mundo material para o
espiritual, após argumentos imiteis, disse:

—¦ Eras -uin iniiliilo alto c estavas na pri-
-,io. inns estás falando pelo corpo dc uma
mulher gorda e branca". Examina. E's um
CbpiiilO.

Depois de examlnar-sc, a médium concor-
duu:

Cnintanto que en me escape da poli-
cia, o resto não me imporia,

Continuando a conversa, a entidade repu-
tada presente, após 'haver confessado as
culpas tlc sua vida de. criminoso, ante con-
itclhò/s severos formulados com doçura, pro-
Icsluu:

Isto é uma brutalidade. Eu morri,
.cixcnirinc em paz.

A's insistências de D. iEmilia, exclamou:
Pura Sc ver nesies trabalhos cra me-

llinr não ler vindo aqui.
lim seguida; assustada, exclamou:

Estou perdido. Vim cair no inferno,
íl inferno c nt|iil.

Não. Aqui c um laboratório.
Então não comprchendo esta droga.

Explicou-llic 1). Eniilia" que teria de res-
falar as tsuas faltas trabalhando com cie-
vjição.

-'Mais trabalho do que 
"eu 

tive na vida.
Sala!

Trabalho differentc do que fizeste.
Caramba I Pois ainda tenho que tra-

jmlliiir!?
—- Tênis de resgatar as tuas culpas com

03 luas obras.
Mas esse trabalho c muito pesado?

Descrevendo a natureza desse labor, per-
/unlou-llie a doulrlnadora sc queria um
guia;

Naturalmente. Pois eu nao conheço
nada aqui. Não posso andar por ahi aos
litihibolIiõcSi

Terminada essa -manifestação, a médium
Eenoliia, cm transe, gemeu, offcgando.

Vicsle aqui só para gemer''
A médium disse alguma cousa, que não

percebemos, e D. Eniilia, suavemente, como
íc falasse a uma tuberculosa, pintou-lhe um
eslado de gravidade extrema, os lances da
agonia, e, por fim', a morte. Silcntc, a ca-
beca enlre as mãos, a médium, por algum
lempo, chorou copiosamente. .

Exprimia somnoleiito cansaço a physio-
ronda do Sr. João Baptista Fontes, em
transe:

Em que podemos ser-lhe útil?
•— Nada.
D. Eniilia objectou que, sem objectivo,

não se entrava naquella casa. Que desejava.
pois, o irmão? Sem manifestar desejo al-
gum, o médium disse:

Cansaço, .
—¦ E', certamente, o cansaço da edade.

O meu irmão í velho e sente, com certeza,
»s fadigas de uma longa existência.

Talvez. • .
Não acha que, nessa edade, depois ae

tanto trabalho, a morte é preferível.a uma
vida que se arrasta entre canseiras?

Deus é que sabe. *
A doulrlnadora, dotada de. uma eensi-

bilidade que lhe marejava os olhos de pran
te ao dialogar com os médiuns em transe,
tonliniiou. carinhosamente, a exaltar as
ramagens dn morte ante as tristezas da
velhice, e, de súbito, interrompendo-a, o
médium ergueu, num só movimento, ae
•luas mãos, e, num longo suspiro, exclamou:

Graças a Deusl
Comprchendcra o scu estado de morte, e,

tem a physionomia reanimada, interrogou:
E agora? , .

Expoz-lhe D. Emilla a theorla das rein-
tarnações, falando-lhe de scu regresso A
terra, com outro corpo, a completar o eeu
aperfeiçoamento.

Não, voltar á terra não quero.
Quo desejaria, então, buscando íurtar-se

•• cumprimento da lei inevitável? •
-Eu quero ir para um logar onde

1»*. ,. _
A doutrinadora repetiu, ampliando-as. as

suas explicações sobre o desenvolvimento do
mesmo espirito através de diversas exie-
•cucias, e voltou os seus cuidados para a

inediuiii Margarida, lissii, conforme o dia-
logo que ouvimos, eslava acliiada por um
malfeitor que morrera, matando.

A mediiiin Perpetua, em seu tranee suave,
det.cji.vn saber onde estava e pontue tanto
se rezava numa casa que não era uma
egreja. Havia sido conduzida aquelle logar,
mas, accicsccntavii. só soubesse que era
paru fazer oração, teria procurado uniu
cru».

Queres orar aos pia da eruz? Pois bem,
verás uma cruz e mais alguma cousa. K's
um homem inlclligente. Receberá» nova
luz.

O rosto moreno da médium estava stiavl-
sado por uni sorriso tranquillo. Coiiccn-
Irou-sc I). Kmiliu c, após, proferiu, coinino-
vida, uma prece. Num repente, D. Perpetua
estremeceu, e, apoiando n cabeça na parede,
mostrou a face enncvoada de espanto se»
guido de tristeza:

Como è que eu passei desta para a
outra sem saber?!

Houve ainda dous transes. O da médium
Maria Gonçalves u o do médium Alcides.
Este. sobreiutlo, impressionou, pois o me-
dium, em termos angustiosor., declarava que
fora conscientemente mão, e pedia preces:

As trevas existem I As trevas existemt
Eu não vejo nada c ouço gemidosI

Feitas preces cspcciacs por essa entidade,
o finda a dc encerramento, começaram os
"passes" praticados por mcdluns cm tran-
se e observados com espanto por pessoas
que se debruçavam á caçada dos prcdlos
fronteiros.

Conversávamos com D. Emilla, vendo-a
de momento a momento agilar-se, estreme-
cendo como as médiuns uo instante consi-
derado como o da incorporação do espirito.

Deixe estar. Não é nada. Passa.
Em meio á conversa, porem, cila, vol-

tando-fic paru nós, cm estado de transe, fa-
lou. Suus palavras representavam votos c
conselhos referentes á nossa pessoa.

Uccobrou-se D. Eniilia inus recaindo em
trausc, continuou:

A médium não quer rcccbcr-mc. Nao
pódc rccüsar-_Ci Fu| teu companheiro, teu
amigo. Sabes quem sou?

Não. Não sabemos.
Olavo Uilac.

E a palavra que dizia scr a do nosso Mes-
tre reatou o.s conselhos iniciados, mas 1>.
Efmilia estremeceu num movimento de re-
aeção. -... . ' . . '*'}..

Heprelíendãm a médium. Amigo, Tica
com a paz dc Deus.

D." Eniilia conseguiu, cmfim, dominar-se.
Por que sc recusou a receber essa ma-

nifestação? .perguntou-lhe o Sr. Mario Bar-
bosa. .

Porque a sessão já estava encerrada.

LEAL DE SOUZA

NO ALTAR ÜA
De ouro ou de azeviche, lisas
ou ondadas, todas as trancas

váo caindo
... i mmm -

0 que dizem algumas tezouras de salão

^g^H alma dos nossos lares
Porque é errônea a orientação' da

architectura do Rio
Por todos ns lares do Itlo do .lanelru, como

sob a Influencia dc nm poder t,obrenBtii-
ral, cetia o (trllo de guerra do bello sexo
contra suas lindas c tradlcluilacs cchcllcl-
ras.

Nunca, ao que parece, a tyrnnnia da Mo-
da isc exerceu com lanla'extensão e origina-
lidade, quiçá mesmo Jamais tão ostensiva?
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nosso interlocutor — que essa senhorita
siSbo as nossas escadas para o sacrificlo e
nrrci.ende-se. Assim niio se surprebenda o
-.ciiimi- se ella mudar de Intento.- Isso,

porém, crela que é perfeitamente commiiin.
(•liando vem junlas, entfio, o caso é mais
thfficil. Discute-se a opinião do papae, que
"dará o cslrllo", e da mamfc que 

"morre-

ra de desgosto", on do "pequeno", que scra
capaz de "disparar". Algumas fazem pri-
meiro mil experiências, exigindo que se
lhes íaca um penteado que imite o cabello
a inelcza, sendo um dos mais poderosos ar-
gumeutos o de que, se se arrependerem, po-
dírãt" preparar um coque coro o cabello ar-
reWWo.

—:'E anal —, Ii qual — perguntamos a moda mais
usada?'¦—- 

A victoriosa é a

v— -o-

Pala-nos um verdadeiro e commovido
artista

0 vôo em torno do mundo
¦»»¦¦_¦»—

Está concluída a segunda etapa
do grande 

"raid"
NOVA YORK, 19 (Havas) — Telcgrapham

dc Sacramento, na Califórnia: "Os tres
aviões que iniciaram a viagem á volta 71o
mundo partiram para Engcne-City, no fcs?a-
do dc Oregon, a segunda etapa da expedi-

O quarto avião deve deixar Santa Moni-
ca hoje, com destino a e6ta cidade."

NOVA YORK 19 (U. P.) — Communicam
de Eugcne, Estado de Oregon: Chegaram
aqui hontem os aviadores americanos rea-
usando o vôo cm torrio do mundo complc-
tando assim a etapa do segundo dia.

mm

Era um dia uma "ttnda cabeUeira...
Em baixo, os últimos retoqneS nnnt

córle "A la Garçonne"

incute exhibiu o seu poder Incontrastavel.
Dctcndo-se apenas na commodidade pra-

tica proporcionada pela cabeUeira curta,

poucos se aperceberão das scenas cômico-
trágicas, dos transes dramáticos que so des-
enrolam por conta do cabello á ingleza ou

la garçonne".
A Moda, porém, vence, soberana, e tran-

ças, opulentas algumas, negras, louras, cõr
do ouro, ondeadas, do jovens e de matro-
nas, rolam mutiladas, como num supremo
sacrifício, levantando como ,quo ura novo e
delicioso martyrologio, annullando. ¦_ como
uma fatalidade-as forças de tradições de
raizes multiseculares.

Ao percorrermos hontem alguns dos mais

..  demi-garçonne", viu-
. do em seguida a "ingleza" • por ultimo a

*) "garçonne .' ...
.' Para illustrar sua affirmação o chefe do
Instituto, que regorgitava de senhoras e da
•erfumes escancarou • nossos olhos algu-
mas dúzias da figurinos parisienses para

I uio dos "coiffeurs pour dames".
_ l.embrando-nos da carestia da vida, acha-

mos curioso indagar dos preços.*¦_ — Tres ou cinco mil réis. apenas, con-
(orme a Moda.

Outro scenario dramático, ou tem_>lo do
.acririclo, é um estabelecimento da rua Ura»
líuayana — a Casa Erilis.

Quando ali penetrámos, As 4 horas da
tarde, funecionavam 12 officiaes, a havia
uma clientela "chie", á espera, relativamen-
te tão numerosa como a de uma ante-sala-
de exhibição de films.

Os chefies da casa gentil e alegremente,
dando pasto á nossa curiosidade, foram ta-
garellando:

Pe ha uns tres mezes para cá isto vae
ora um crescendo incrível. Nestes tempos
nós atlcndcmos a uma clientela de cerca
da 150 pessoas por dia, sendo que 50 pára
cortarem pela primeira vez as trancas.

E jovens todas?
Obl Nem todas, da 30 a 35 annos,

um dez por cento.
¦^-E* penosa a tarefa?

. — E' mais para ellas. Ha senhoras e se-
nhoritas que vêm cá varias vezes seguidas
«se arrependem, até que um dia tomam, a
riran^lc resoluçãor-ixiru depois se desfaz.;-
.em cm lagrimas. Houve mesmo um inari-
do que" se zangou comnoseo e nos respon-
sabilisou pela perda das vastas e ondulosae
trancas dc 

'sua 
senhora.

E velhas, também?
Ha poucos dias tozámos aqui cabel-

los brancos e ainda hontem, uma senhora
de luto poz-se A ingleza.

E os cahellos? Que fazem delles as cli-
entes?

Levam-nos comsigo, para um "ex-vo-
to" a uma santa, para guardarem como
lembrança, ou para mais tarde delles se scr-
virem.

Suppõs então que a moda nao dura
muito...

 Pois qual é a moda que dura? Isso
é uma questão de mais ou menos tempo.
Pena é que algumas difficilmente recon-

lindos e vastos cabello» com

O artista, multo Joven ainda, mergn-
Ihava scu pensamento, como uma flor es-
multada e fresca, nas correntezas do passa-
do, que era curto ou recente, cm verdade;
mas, para elle,, se afigurava jA bem longin*
quo: ...-- Revi o meu paiz. em 1917, depois dc
uma longa ausência. Partira crciiiiçii, volln-
ra rapaz feito, tendo quasi todas as lem-
brancas dos meus primeiros delírios no cor-
tejo das sensações estrangeiras, impressas
na círa mollc da adolescência. Dc maneira
que, avistando o Rio, percorrendo-o, cada
imagem se refleetia no meu cérebro como
uma novidade.

Anoitecia, quando desembarquei; e a som-

nppor esses elementos r o mie se chama bom
goslo, c em architectura domestica o num
i-ede o logar no sentimento, no bom gnsto.
Com o mesmo amontoado tlc moedas .pie se
faz uniu casa preleiieiiisii, inexpressiva e
fria, de uniu complicação que nada çxprl-
me... pôde fazer-se unia join de arcliilec u-
ia, um piirnlsn onde se viva; iiinii casa rica
dc simplicidade, de belleza, dc conforto;
tpie pareça viver comnoseo c coinnosi-o sen-
llr; tpie tenha personalidade; que esteja cm
harmonia com o temperamento daqucllc qnc
nclla mora... Uma casa que tenha alma,
.-influi. Assim como a principal missão da
mulher 6 ser mãe, a missão principal ila
casa é scr lar. Ella, eom tudo que a cora-

freqüentados cabellcireiros de senhoras ti-1 quistarão os li
vemos bem nitida essa impressão. Eram qua a natureza as adornava __ jim então, sido sacrificadas...

— Obl Uma fazia pena. Eram trancas
cheias, "tiotadas" que iam até * barriga
da perna I' —. E o preço é o mesmo?

Fallecimento de um joven
cearense

CAMET.V (Pará), 19 (Serviço especial da
A NOITE) — Falleceu, mesta cidade, o jo-
ven .loão do Moraes, proprietário aqui
residente.

H.IIIUJ uvin «•.-..._— ----- _t _,..-_

verdadeiros enxames de mariposas em toruo
n voragem da luz. . , _. .._.,_

No Instituto Pliysioplastico, à tarde, to-
dos os officiaes estavam oecupados com cn-
entes que cortavam os cabellos. O chefe da
casa informava-nos que do seu estabeleci-
mento saiam diariamente sem as trancas
com que entravam umas 12 a 15 represen-
tantes do bello sexo, desde a primaveril
edade de 15 annos até a outomnal de 45.

No momento cm que assim elle nos, tal-
lava uma joven interrompeu-nos para altir-
mar, com uma voz tremula 0 nervosa, que,
afinal, tinha resolvido.

Não seria talvez a ultima resolução. Ha-
via que esperar a sua vez, porquanto exigia
cllu quo lhe ceifasse as trauças o mesmo ca-

belleireiro que operara era uma amiga.
— Ha tres dias — informou-nos então o

A CARESTIA
'DESENHO DE SETB.)
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— Do .'órtã varia. Nos gabinetes reser-
vados se cobram 6J000 o nas simples cadei-
ras, 3$000.

Ao deixarmos a casa Erilis, reparámos em
duas senhoritas indecisas. Uma, mais ani-
mosa, encorajava a outra, de olhos incendia-
dos, em verdadeiro' transe de commoção:

_ Então I Como é? Decide t
Na casa Doublet. onde a média dos oortes

é de quinze por dia, narraram-nos também
episódios Interessantes.

Hontem, por exemplo, uma senhora que
pela manhã se descapillára, á tarde reap-
pareceu com quatro senhoritas, cuja /elu-
tancia vencera com seu exemplo. Na vespe-
ra, a resistência de ultima hora de uma
cliente fora vencida pelo marido, que, en*
tre outros argumentos de ordem pratica,
lançou como ultimo o decisivo o da não se
poder af.irm.ar de uma mulher de cabello a
Jeanne d'Are ter idéas curtas e cabellos
longos. ,

O chefa da casa Doublet, como o profissio-
nal Veiloso, da casa Schmidt, é de opinião
que a moda não vae durar muito, até mes-
mo porque já apntaxocem figurinos com
"chi-chis" e coques postiços de um lindo ef-
feito. Até lá, porém, o bota-abaixo vae in-
crenientar-se ainda mais, antes dos primei-
ros dias de inverno. Prcvendo-o. muitos sa-
lões. dos communs para homens, já frequen-
temente procurados por senhoras, estão ado-
ptando gabinetes discretos para as clientes
dií-bello sexo, tanto mais quanto a grande
nlaloria faa a operação em casa. »

E nesse andar, daqui a pouco, as senho-
ras que já concorrem com o "feio sexo" no
commercio e na burocracia, disputarão eom
elle a vez no barbeiro, aos sabbados...

Que dlrío desse revolucionamento. no
mundo do espaço, os manes do nossos avo-
engos?

Trata-se da reorganlsa-
ção geral do exercito

Irancez
¦ m m mm «

Principaes disposições do proje-
cto em elaboração na

Câmara

Subiu tunto que acabou nos cornos. da lual

PARIS, 19 (Havas) — O Sr. Fabry re-
lator do projecto de reorganlsação geral do
exercito, que a Câmara dos Deputados está
discutindo, expõe, no seu parecer, a política
militar franceza .essencialmente defensiva,
e acereseenta que essa politica se inspira
nos princípios seguintes:

Primo — Proteger o território nacional
contra toda e qualquer aggressão;

Segundo — Explorar todo* os recursos do
território, em lempo de guerra;

Tertio — Não considerar que o terrlto-
rio nacional termina nas fronteiras da Me-
tropole, más. se estende ás colônias;

Quarto — Trazer á França, pelo cami-
nho das Slliaúças, a assistência do maior
numero de eslado*.

bra, que tudo confunde c ^mistura, jA bara-
lhava as fôrmas feias ás bellas formas...
O trajecto da Mauá a Copacabana, naquella
suecessão de avenidas e enseadas, com
aquella illuminação deslumbrante como eu
nunca dantes vira, maravilhou-me. Pareceu-
me um conto de fadas... um sonho*,.. E
um sonho fora deveras.

Ao despertar, na manhã seguinte, —- uma
linda manhã de sol — foi cruel, bem cruel
a minha decepção: Habituado a viajar por
terras diversas, estava eu acostumado a ver
cin cada novo paia percorrido uma archite-
ctura característica, que refleetia o ambien-
te, o gênio da raça, o modo de vida, as nc-
cessidades do clima cm que surgia; uma ar-
chitectura que transformava em pedra e
nclla condensava numa synthese maravilho-
sa toda uma época, toda uma civilisacão,
toda a alma de um povo. No emtanto, aqui
chegando, nada vi que fosse a nossa ima-
gem... , ,

Já se adivinhou, pelo amor com que raia
das linhas dos edifícios, que esse artista
joven que durante tão longos annos se au- |[
sentara do paiz é um architecto. O que nao-b
se adivinhou ainda, ou o que bem raros des-
cobriram, é que se trota do Sr. Lúcio Costa,
cujo curso completo de architectura foi feito
na nossa Escola de Bellas Artes, de 1917

•para cá. Elle passou, de facto, a flor dos seus
annos no estrangeiro, estudando na Ingla-
terra e na Suissa, fazendo um curso de sete
annos que se reparte pela Royal Grammar
School de Newcastle'e pelo Collége National
de Montreux. Mais, porém, se particularisou
a conversa do artista, ou a Impressão que
natural se derivava, pelos seguintes concei-
l0»» , .. Não vou ao extremo de achar que ja
deviamos ter uma architectura nacional. Na-
luralmente, sendo o nosso povo, um povo
cosmopolita, de raça aind.s não constituída
definitivamente, de raça "'ainda em caldea-
mento, não podemos exigir uma architectu-
ra própria, uma architectura definida. D»ve-
riamos, porém, ter tomado, e isso ha muito
tempo, uma directriz, e iniciado a jornada
acceitando como ponto de partida o passado
que, seja elle qual for, bom ou máo existe,
enàstirá sempre, e nunca poderá ser apago;
f/â. Para que tenhamos uma architectura
íogicamente nossa, é mister procurar desço-
brir o fio da meada, isto ê, recorrer no pas-
«atlo, ao Brasil-colonia. Todo esforço nesse
sentido deve ser recebido com applausos.

Luclo Costa, referindo-se incidentemente
ao concurso em que ultimamente tomou par-
te, para a construcção de um edifício de ca-
racter regional e histórico, assim Justificou
os motivos da inspiração de seu projecto,
que figurou por signal na Galeria Jorge,
onde teve a admiração de todos.

— Neste ultimo concurso organlsadto pelo
Sr. J_^_Iariano Filho, tratando-se de um so-
lar colonial, procurei, não como archeologo
que mede, examina e disseca, mas como ar-
tlsta, como poeta, traduzir o encanto dn
nossa primitiva architectura. Empregando
os materiaes que elles antigamente empre-
gavam. como caleareos de Lioz, telhas de
canal, ferro batido, azulejos, cerâmicas, etc.
procurei fazer sentir toda a poesia daquclles
ambientes, toda aquella belleza sóbria c se-
rena, aquelle aspecto ao mesmo tempo in-
tlmo e nobre dos velhos solares, das velhas
casas — cosas de outros tempos... visões
de uma época que iá passou.

Infelizmente, em architectura, sobretudo
em architectura domestica, nós, aqui no
Brasil, ainda estamos na época das fôrmas
"bnnitinhas". na phase da architectura
"chie", como o povo costuma dizer. E muita
gente pensa que no "novinho". no "pintndi-

nho*. no "bonitlnho", é nue está a perfei-
ção, o máximo a que se pôde chegar em ma-
teria de architectura do lar.

Triste engano I
E' verdade que já passou o tempo do des-

prezo absoluto o tudo aquillo que se velo
cionasse á casa. ou melhor, não passou
esta passando. Seria, pois. uma magnifien
opportunidade dc enveredarmos pelo cami-
nho que nos conduzisse á perfeição: entre-
tanto, não é o que está acontecendo: F.mbre-
nhamo-nos • em direcção inteiranipnte erro-
nea. O idon! em architectura domestica não
é css.-i casa de aspecto eternamente novo.
reluzente, lustrada, polida, que parece gri-
tar-nos: "Cuidado, não me toquem I Cuida-
do com n tinta 1" Não... longe disso. A
verdadeira casa é aquella que se harmonisa
com o ambiente onde situada está, que tem
côr local; anüella que nos convida, que nos
at.trae, e parece dizer-nos: "Sejn bemvin-
dol"

Afinal, pensando bem. o que c uma casa,
senão um mixto de linhas e cores, rie claros
e sombras ? A arte de saber combinar e

A nossa grauura, ao alto, tao pltoreteá
e poética, reproduz o principal aspecto
do edifício colonial, com cujo risco eon-
correu Lúcio Costa á prova instituída
pelo Sr. José Mariano Filho. Ao lado,

e, em baixo, o retrato do artista

põe, é o scenario onde representamos •
nosso papel quotidiano. Nella vivemos, pas- .
samos momentos de alegria e instantes d»
tristeza. E' um canto que nos pertence, um
complemento do nosso ser; e cora o correr
do tempo, a ella dedicamos um amor que se
confunde cm noss'alma com os mais eleva-
dos sentimentos. Convém, pois, quando che-

gar a oceasião de erguer esse abrigo oe tao
alta significução pratica e moral, fazel-o
com todo o carinho para com os recursos
disponíveis obter um lar digno do papel que
terá d? -.desempenhar em nossa vida.r. ' 

n..' ' m'm '—:

Qúe castigo merece
o Sr. Epitacio?

Perante o tribunal da oçl-
nião publica!

UMA CONSULTA 0PP0RTUNA
Continuamos hoje a abrir a nossa copio-

sa correspondência provocada pelo concur-
so do tribunal da opinião publica que, co-
mo tantas vezes temos dito, foi -organisado
no propósito e intenção de se attenderem
aos mudos desejos da opinião publica. E
de que bem o Interpretamos não ha mais
eloqüente e inapagavel prova do ojue o próprio
vulto dc nossa correspondência. E' ainda
da lista a que hontem nos referimos
que extraímos agora mais os seguintes cai-
tigos:

Contar quatro milhões de pardaes M
Largo da Carioca.

Vender phosphoros baratos na Avenida
Central, em mangas de camisa, tres caixas
por duzentos réis.

Ir até ao Banco 
'do 

Brasil, pulando nun
pé só e cair na secção transferencias...

Descer o Pão de Assucar até tirar fa-
iscas das pedras.Descer de tamancos o cabo aéreo é»
Pão de Assucar.

Contar as estrellas do céo numa nolU
escura.

Trabalhar nas obras da estrada Rio-
Petropolis.

Ir a S. João d'El-Rey fazer calçamen-
tos de paralclepipedos e jogar dados na
Confeitaria Ideal.

Sei soldado do 4° Batalhão de Enge-
nharia de Itajubál

Ter necessidade de dinheiro e fazer um
empréstimo n'algum banco rural de Minas.

Scr vendedor de casemiras na praça do
Kio.

— Em moedas dc vintém
Os laes milhões reduzir
Não dizer nada a ninguém
E ludo, tudo engulir.
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,]nn P"l«lroi procurando.IpIVOl a ftUc cnm nuo estava sendo ume..
tioderin assegurar o aliai

Pf|^,.S»t>0'So que, cm ullima
«do o povo. iioi
tocliiieiitn de n/f o. n»„0.„0 «,.,., ,,., „„„„.

lffi*ui\JriJ*ni"',u.n e»l»'»°le««f* l»""U.

fi..,í„ 
"rM "«n»"1» rintalKcr, pc a proíia-

•nrarrnnailni dns que prclcniílain crear •mio. JOeiinli, pm.pi, o exemplo i dos quaRiais lllll IIVclllllll «a •nnm.nl.' ," ".""
terno coKlla de vencer oi de.nali mònonofiô
jm. 

encarece,,, aillflclalnieale ^"rò" ^ne-'
MCUMlvn* e Imnioillutoi. Ao nue parece as
•» neçoMldadpi, Pelo menoi, o «uc o Sr» nistro da VlaçS.i resolveu 10b «i o leitefoi mu Io dcbil A nada rcpreient. na .M*
Je medida* que o transe impõe. O que eal».U entre nAs é a ínrmaçiio de "trui »"! vi-•ando Rcnern» alimentícios. Sem combate•os "trust,", 

quaesquer providenciai fali," 
'

Parece immiiiente a solii-
Cão do litígio entre o Va-

tlcanojM)Qulrlnal
Aflirma-se que a Santa" Sé ficaráde posse de toda a coluna

do Vaticano

A NOITK — Qmirtn.fHrn. i j .io ai.,^, ,io 1W24
PARA GARANTIR 0 EXERCI-CIO DAS FÜNCÇOES

Dvemeiite resolvido, vuinnm tora

jor completo. Çom os transportei em Vi lóo governo nodero cnírenlaLoe vanUInum.»U, V«icemlo.Q| em pouco tempo. Nisto ie:

Ao mesmo tempo, pore*m, se apresentam
ttais ficrnl e .jue demandam es torço» quc í•A dependem Jo «overno. O mali Impor- fe
•ante delles é, sen. duvida, o que respeita•o lnflaclo„|sl„„. A emissão Intensa de
ja lel-mneda, desmerecendo-o, determina a
2?i;.r.Mçfl0 '»««»«• ,«••»• produeto.l.tS
Sniii.lr n-r\ rud,,n""»«'»' <*• economia
política, quc sA so cita em casos de desea-
pero, como agora acontece... Nós sabe-
jiios quc o programma do actual ministro
fi fazenda # surdo A critica contra o iu-•Ilacionlsmo. O apparelho emissor funecio-

pilispifffei
bre .,..„„

•Se/pindo um boato cnrrcnU. n* ......

<"e .iinaTmrl".""'" Si mmt pM* dü P"1"*»
Nessas co„dl(Aei, n papa „fTu um «nl....

KÍBUCAS^

0» funecionarios públicos portu«ueies, em greve, serio sub-stituidos pelos militares

IFnfrpnf-ím/U -«J pRosegue o julgamento
jLIIIl tnictllUO <1 DEHITLERELUDENDORFF

carestia
Procura-se desenvolveri ikiuí " ""ww*,,wv,,'ti o com-

.ib.iii(lt.i,„r»m „ trabalhomilitares nus ti...,."
contratndoi quec ordena,nin '(,„»

latuto de um estudo autônomo.
"**"r"" *r'.-t-i77J'vit*!tS*lí*t_tí,'j'j*i*yt*í!t*,t!*j_)%

PENHORES?...

do proilar nrv.cn emr„„ 
'.'"''"""V »"»•

''"••Indo a liberdade le K',Th 0,V *< *»¦

LEILOEIRO
JULIO MONTEIRO COMES.¦ennaln <l« l..:i *-. """"'W*

1 Menor lar.» Maior olferta SKr»&íar™i
comp áurea ¦"• ¦-7 «"•'»-* •«: ,,ra«a'v,,m i'Ci*;:„t•HHAflWw..". Avenida l>...o. ii l tar a nua nimcmfln A jI-EÍ!???1"^agSSSSggasr ig»?1;, q»V « «-onaMcr. como aosUm "raid" automobilístico Sáo

Paulo-Buenos Aires
?^!PSk,AinES. 10 (A. A.I - Com,,,,,-

"«Mia prcMiidoa amigos.
ai x liado pelos mus «nligos conin .nhciroi q„e Irabalhavum no Tc".

., .....t,„. i."r»W''-'di aiilnniovel, de S. Puulo.no lira-.Ba, quotidianamente. Por forma que nSo J";» }\»"»»m Aires, já lendo percorrido•e conjugarão os esforços de combate á 4*f,on kilomctros."*" i at» »—- _>_
A sociedade elegante deve vi-altar a — Guanabura — na Mialuxuosa Installação. para ver co-mo pódc, sem pagur exugeros,

Si vesl r-se com os meninos finoitecidos e a mesma distineção dascasas de luso. R. Carioca. 54.*—**

«arestlo de viverei. Por Isso nic.mo le-Vantamos duvidas, aqui, • contlnuamoi•ótico confiantes na cfficacla das provldcn-
2?.* .<,Uj' «efu"d0 *". *''"S*, eonslltuirfo
faceto de lei, decretada pelo governo.

A
Subiu 4 presidência da Republica um abai.*o-assignado de 250 assignantes de telcpho-Bcs rio nosso commereio, o encaminhado por I«ma associação da classe, protestando conlra

t\ nnciin.il bi.***....,* .i_ r t—t.* '

ftíüfe ftyiaSiíK «f* .-níiiiiido ;,rm !^sI^^ts,a^l,,,'com
Arba.sc cstnlielecldo á 

" 
Avrnirta™m \a!i™«m!& «o lado do fi

M

o intermediário
" ' "»¦•«-.—

Como esse produeto transitará
pelo "Entreposto Livre"

„ ,í' ... . " nl)rlr "»'" s«'*vão de lucilei-nlis, creando. ,,;„,, ,„, f||, 
»J 

J8.'"»

l!
iiiii io u prcÇO lllinlino UC 4S0 ríis nor lilrn
?aU4le,CrDcadn° ,H'r P0r, WOTÍSS
.íi; nnr ''" í ,UQ ,,,¦V', "»'«' dé DOíis por lilrn mcdlanlo a qunl recebe o lei-
1% 

'!n.í.5,flS°M '"'•'•'"viárias desta capita •o dcsen.bi.raca. *uh„wi,0IM)0fO ,,„ ™ 
,"4 .,"

COM LEITE QUENTEVindo de S. Mathcu

DOENÇAS VENEREAS

¦idade quc se vae tornando duvidosa e ore- : cldá. nn» i.iK. ü, . 1uel"'''«"ras prCaria, apezar da indispensável missão que é thoínxP qUe"te' no r"Mo* braS'
íhainada a desempenhar. ; "lu",s-

O povo cansou-se de protestar contra •desleixo do serviço lelcphonico da Light. e.mais ou menos resignado, supporta todaa asimpertlncncias, descuidos e má vontade dopessoal, defeitos que podem ser explicáveis,Bias que de modo algum se justificam numaempresa que impiedosamente explora asmaiores necessidades do povo, sempre dia-posta a aggravar-lhe os orçamentos e a ma-
Ü,enJn.r CT. 1.uxilio d' «criP,a» comprovada- — —,„,. „„ „qm,
SCdcKaoSnorol«?PS"io\rerr í JE fchGa°.nfce»dC ^"«SHiiaíSiS
a^frci^ubltóSàfônmítH: JSSSfeCS? 'abS^" UnW quòda- fi"
i^í^^íí^^^íPro^^^oÇcultàrlu. A Assistência prestou-Ihe oi prlmeiroí

""ti Tel. C. 2300.

Nâo ha receios sobre o estado íesaude de S. S. Pio XI
nOMA. lfl (U. p

?htPaoPi,> X.'' rt,Cel"''
lnmlicmMdívoni'«.«,nmi,J "r'l": U'P '"^P"* e !'*. "*'*'.'" ««>erir «raiidcs lucros c á iionula»
motiva de receio X'L 

Nno.,,"• "ür 0T*>'H !""Va,l"liirir.? ,fc'ilc "cl° ""o P'n*o que
do saude L £..?.. íf.ll.van,cn,« «» «»«<«o I •«¦ /"«ndo ulllmamènle. A empresa nio

.... , 'cvn(,° °" cred to do nsinclroou fjiícndc ro que lhe envie o nroduc o A
enganariir c seus aoccaior os, disiionito dêgrande quan Idade du frascos A (SslçfloiIo Icll. d,.., fa/eutlciros, cobrando, 'neilcs
casos, somcnie as dcspcsai ertrlctamcntarealisadas cmn t„| scl.lK,, dc dUlrltailSSiien mim, remuneração exigindo. ,0,^4
v elrltvT 

'.'e 8? réis* ° «n»«PoitS ll-vre de lc lc yen. sepprliiilr o nlcrmcdhiriu m>commcrciodc ni, produeto que interessí. parti iiiiirnieiili' a n iiiieiitação infanlil e hosnl

A sentença, na melhor das hy-
potheses, só itrk pronuncia*da em 31 do corrente

HlilU.IM, io (U, I».) _ lioiiiiniiiil.Mii, do•Miiiiicln
Q. general wn l.udendnrff, Inlerrogndolontsm pelo promotor publico, dl .se lanieii-iar o rraciisso de «eus pliinos tendciiles aiisMimlr a dlcludiira d.. ||aviera, Itepcnliiiii-menle, o general lembrou que elle, nu ves-

para do movimenlo «crilciuso de novembrooIlimo, ainda era de opinião que ai illffl-cultl.idcs da Allcuiiiiihii pnilim,, ler sido re-lolvlilai pela pressão política sobro ller-um. arrirmando que nio pensava em umamarclia militar contra a capital do pnix.(j JilU disso ai» general I.udvnilorff queo depoimento que acabava du fiuer lidavacm coiitruilicção com as tuai prlmelriis de-clar.içAvs,
MUNICIi, 19 (ü. P.) - A sentença do

processo conlra o general von l.iidomloríf oo .M'. Illtller, ncciisadiis de participação numovimento subversivo nesla capital, no dlua de novembro dn anno ullimo, será pro-nuncliula, aegundo se eipera, no dia .'11 docoiTcntc.
¦ m** i

ATE 3SO0O SÃO GRÁTIS
os concerto» ópticos feitos nnCasa Vieitas, á rua da Quituuda, 80

MO ERA UM PAE WHs=sjmm. 
"

Mas, sim, um hábil "chantagis».,»»
"0 Bbalxn.niilanndn, guarda vlallimrturiio Miinocl W 0.ivc^Z,mu!t\ n>*

rua ii. III ciisiitlo, p„(, ,|„ se|', fj) 
'''"» 'la|,

lon.., hojo nerillilo uma »,,« lill, h'"!!,'"».i-ilii.lt, .1.. cinco annos * nAo té | „ '"»
pnrn fazer o enterro, vem do 

""ií '"'"Ilu «i .nu
o com

1)11110.

I"))U

vossos pii, pedir i. fiiiioTá' do"ajuda'iilguma eousa pura o entorro,
0 giinriln, cm nome do Jesus ii,i.„iia) Mnnool do Oliveira." ' "r,,'1,lft'e
Ura com esse "fllialxo-niiienadnii *vnlor rjiití o liiinifiujtliiht. andava hÍ."on, porta pelas casas tle BoUfoàoIS, cnmo cninplcinciilo de tudo m,..itrbile o doloroso, vinha escrli,,,l'nln*<''oli... de papel nliliaç,,. ,.||c , ol ." 3,u.el'«lilitorid. com exnflgero ,|e Im ,re«ion .r V"sim CDiisegiiiu sele aulgnaliiíns i * *U*

pnilor a oflíivn, leve o ei ,,\'..fa ff-
Foi na residência do llr. .I, 

"u. 
„fs 

*'»»'l".
A oipoia deite Illustre me 

' *f,r*'0«í*
do do homeiii/lnh,., houve por |,e,f 

' !,íl'-"1.¦ - • ..........in,., i iiiivc nr ,|.n i.i,,,,-n,.rp,.ra a sido da Guarda Noclurna d7n?'tricto. Inilagando so hnvit, n|« 
" 

ii 
"í'

com uqiicllo nome e contando caio i""«scrlpçâo. Imme.liatan.cnte o c0m.,Tb ?>Halho, cm serviço no •* dislriclo ""fado, se fca trunsporlar ao local ni.r'J°ençoninindo mais o luppoito ManoerSi 8fe

_, i »-.»«"«¦»•»«¦ » a.tmcniiiçíio iiif.iiilil e hosnl-) - Sua Santidade 1 l.nlor' ,* ossl,n vil* ser um apparelho reau-' hontem. em oudieiA (í'"'l4,«'1<"' a um tempo ncrml tlndo ao fa-'Je U«a. tres bispos c ^'íileijo auferir grandes lucros e á iwpu a-

saude do Santo Padre
I \*l*r t.\lttr d.e 'c"th' ?"Jccra »«llsruçSo cm

___ levar esle facto uo conhecimento de V

1*
Nao esperou o bonde parar e

caiu
rna<ríni*//enm^ondc em movimento narua Conde dc Bomfim ,o trabalhador Fran

EMPENHAR
aó na CASA
<5 RUA LUIZ DE

GONTHIER
CAMÕES

_Empresta o VALQR REAL

presa nio
cm

I cm^ylsta dc_ trazer iiiii;'i"u'prcci'à'vcT faJilida-
Rtir.'i ^on7.'«Vcs pliinci.larcs da população doDistricto I-edcral e vir dai um grande Im-pulso A sclccçao dus espécies leiteiras no in-tenor pelas vantagens (jue virão obter osinzcndeiros com o cninmcrclo de leiteValemo-nos do ensejo para apresentar av. iíx. os protestos do nosso elevado apre-ço c distineta consideração. (A.) — Dr. Ge-ruído Ilocha, dlrcclor-presldente;"

ÁW Ã*W lM*lm*^Ê OL^P^IM
**WW ****** Mt**>»l ^ft

tros e defesus dc contratos escandalosos.Nao sabemos se o governo vae tomar al-rima providencia contra essa Telephonlca
quc ate hoje se ignora se é daqui ou de SãoPaulo, embora de facto pertença A Light. oua respectiva empresa. O que sabemos é queeslepostado de cousas não se pôde prolongar,lanto repugna a lembrança que um povocomo o nosso, esmagado de impostos, paguepreços phuntiisticos por um serviço que lhoe imprescindível, como ao commereio, e nãolenha sequer a compensação dé usal-o quan-do mais instante é a sua necessidade, ouVais urgentes oa seua prestimos,

soecorros
* ¦—r

MkftfBOHH

0 que a estação da Praia Ver-
melha irradiará hoje

.,AeSliníaV"i,lo,tc,cPhonica «>» Praia Ver-

*

por mais lis£rque sejam
Cabellos crespe, com poucas

applicaçôes do
GRESPODOR 8ã0

segn-jQncm quer que percorra oi pontos cen-iraes da cidade, verifica logo quc a assisten-Cia is ruas nunca foi tão má nem tão des-curada. Ha buracos por toda n parte. O vas-Io lençol de asphalto, que cobre uma extra-ordinária extensão de transito, se encontraem péssimo csliulo dc conservação. Em face«o desmazelo, fica-se pensando como c
por que o»Sr. prefeito inicia obras e deixaque o serviço de reparações de obras existen-tos esmoreça a sua vigilância, que deve ser
quotidiana.

A par dos estragos naturaes. produzidospeto transito necessário, se registam os es-tragos produzidos pelos esburacadores daJ^ght, das Obras Publicas c da City, quenao restabelecem com segurança as zonascffendtdas pelos seus serviços. Dahi, a des-tardem, que sc aggrava dia a dia, pela conti-Uliaçao do espirito destruidor.
Se o Sr. prefeito não intensificar o ser-viço de assistência ás ruas, dentro de poucotempo ellas apresentarão um aspecto qucexigirá maiores gastos. E* por isto, princi-palinente, que damos éco is impressões dc

quantos percorrem os pontos centraes dae.dadc e verificam o estado lamentável do; .:;.. t—'«» •*» »¦ o.sincto queixou-se«cu calçamento. E* tempo do Sr. prefeito! Agostinho Fernandes dos Santos.

Leal Ferre.ra (medalha de ouro do Instltu-to i 3. (canto) MÍnon^íMa^^ ^"S?S?rnl!C,0,ní:i.slrani!elo: 4° - ViólònccHÒ); melodia (nnb.nstcin). pelo Sr. Nelson de Mcí

A' Garrafa
Grande

PERESTRELLO FILHO Ss Cia.
„ URUGUAYANA. 66 - RIOam Nictheroy — Drogaria Barcellos

Depois do furto foi preso
A* policia do 9" districto

com
rança

obtidos
VIDRO
6$000

pelo Cor.
reio 8$000

na 
Perfumaria Não passa de uma invencionice

ii , • ,." •; ¦-— -enhorita" Nadia Solerf-M..-
JI (viol.no), Nocturno (Chopln) . peú Sr?'Consnelo Leal ferreira; III (canto) 1 FUx.r d'Amore (Donigelti) pelo 

"sr 
FclFc o"

2*W?SP'! IV -*. (Violonccllo) - .) w.
pelo1? lcuLe*h\tL,i Cyinc Sain> S*°»'peio sr. ^cIson de Mello e Souza: V — Bo-letim da previsão do tempo.

«ápiará!»
~~ ~ ¦ i

*mmmm**mm***, m i .

HOJE no
CINE - FALAIS

MÃO SE CONFUNOAM
A Casa Vieitas mudou-se da esquina darua do Hospício o lem em suas portas opresente clichê.

*****

veira, ,,ue fugira 
"ÃÍGSSSL^o^tíSiu 

«!!'gnmlo» nas mão, da Sra. Dl*. AlíS^
O Investigador Doria eslfl ,)0 encalen a*espertalhão, que ainda consonilu? 52?„,d.°...linelras «ele victimas, „ Crlatl^,'

.i-M^.V.niiCE' d,ro'|,»,r des salons, demande
ler d- s# Exige référcnce*

Apurando o escândalo das
concessões petrolíferas

0 CONTiUIOSSUó

A ILLUST^COÍW^
A proximu recopç/io »lo BubsIlUilo

dc Huy ilnrhnsu
No próximo di., TJ do còrrcnln . i. .mia Draillelra realisará «Cpii^f«ao solemne dc recepção ,|<. acádenilrn<seu n„vo palácio, cm cuia fronta i""f°tj™gloria da França, n esplender nesle dl»llM"'; Republique Française". ««nco:
Na cadeira cn, que se' assentava, ..o «vllngcu. sob o patrocínio de Evaristo da \V-o conselheiro Ruy Barbosa, vft sen r. T'Petlt Trlanon, o Sr. Uii.dclino Frei è 

' n°

n„i; 
nc"vo 

,í,,l,1"I<-:mi'-;0 «éri recebido c saudadePelo Sr. Aloysio de Castro. U*
' *H**m ..

da população
fieow mí* j?so

i»s tiveram, desde madrugada, nma vcrilad.ra enchente. A procura de pão era S
Tl ?i:?-0,'»_!,e. h(?««sse prevenido, a,;?:dade i

RAMON NAVARRO
ALICE TERRY

Novos depoimentos contrários ao pro.
wA?!íESí!S£|5epa, da RepublicaWASHINO!Of, 19 (U. P.)1- A commis-sao dç. inquérito investigando o caso do cs-candeio petrolífero ouviu, hontem, diversastestemunhas, as quaes declararam que osars. Bascon Slemp, secretario particular dopresidente Coolidge, "

procurador geral di.
çom acções de empr,
do sob nomes falsos.

fréaco" 
"o 

m.VBv.er'á """"x'1^0 ««•»'«»*;
iam „**. I n * ,V?,CU* "0,ém' aof* 1»e COniC.ram pao duro foi o auxilio do C.V.V. Cam.™étVrmona„"i,ci',cnda ic»« ^m«,s ,a
tís$ abso7rir2arem °tonm -csq-- *¦
A' SOLTA, OS CãeTsãÕUM

PERIGO !
, u..v.>,„,,u, |„uiiL-iiiar cio A mais duas viclima* At. j,..,. i ,
;, 

c Harry M. Daugherly, teve a Assistência é prcíu ? „" ,Pus t TIa Republica negociaram ! ros dc urgência. Sãc, e • wa,dir 7, <ivrcsas. petrolíferas, agin-1 annos filho de Robe^ 
'&tov, 

m^dt <í

1 4*r

decS ,nn'JCXaS' a? 1,r?slar t«tcnmnho,;Vlègas, trabalhado? dc 48 nínrs ,S
fnn.T " " dlvers;ls loterias illieitas estão : **P morro do Trapiciíeiro ' n 

""t 
.rll-T

cclivoTd,,0,rn0 
S/",0C'Stc 

!'?.,laiz ro'il ° ""- pé "ireil"* » «» ESwtnP ' *"
.. jcclno de defraudar o publico. Allega mais '

_^ , I ° refcriuo.advpg.ido que o Ministério dá JusJ. QUEIROZ - SONHO, folha d*.ilbum, para l,ça' .^mb?r-" «ciente,- fingia nada saber aP"1'1"- Ouvidor 17!) - C. Vieira Machado? resPc,lü- - .
"**"' ' ¦-¦ i ***•**-— ""' ¦ ¦¦¦ i u*m*j\

AMANHA A' VENDAUma senhora atropelada por |j
um bonde em Inhaúma

No ponto dos hoiitles de Inhaúma, áPadre Januário, o bonde 584, dirigido
rua

| motorneiro Manoel llosa, regulamentou 8*>latropelou casualmente, D. Krancisca Rodri-

;, PARIS, 19 (Havaí)Mm:

que recebeu um ferimento na cabeça leveos soecorros da Assistência do Meycr e apolicia do li!» dislriclo soube do facto

«rganisar um serviço melhor e mais vigilan-tc^de reparos, como aliás já existiu.
t<f A rua Senh^^iw^hblfes^f^
f»T„ 

cQmPreKatl,° Germano de tal. que lhofurtou a importância de 1OOS000.Preso na praça Tiradcntes, pelas autori-dades policiaes do '* districto, Germano foiremovido para o 0", cm cujo xadrez ficou
*****

3Dr. Estelllta Lins—Vias urinarias (vene-reas e cirúrgicas) Ralos X. Labor. S. Jo:* 81.'~ ¦ —•**- ¦

Dr. Reynaldo de Aragão. Clinica se-
«moras. L. Carioca, W, i a;, 3. 2<i. 4" e 6". I Ç VDUII IC
DR. JULIO DB MACEDO - Vias uri Ml fllLU .«árias e doenças senhoras. 11. Carioca. 51-A. mUlhn nlPm„„... • a .P^ParaÇiio de bis-:~; ¦ ***** -""¦" ..." .^. «".lectavel por va mus-' ::^ «¦lar finclolor). Em todas as drogarias. Re-presentanteORI-ANIlO SOARES DE CARVA-1 LHO. Rua S. José. 23, 2» and. Phone C. 1C42.

tratado secreto entre a Franca P10?*,?0'".23 ni,nos' «sada;7moradora a nm
e a Tcheco-Slovaquia '- ^-^ '^ -^ A viclim"

Informam de Ber-

«i.'Ír 1Cfi?.^a da Tc'>MO-SIovaquia nesla ca-
t r seere" a"Z? T^?,° lral 

"d" 
»« -

hbill» Mi. ' ^ se!>"n.'° o "Berliner Tage-
^¦ofdi PS Se,d,?raga"C'UÍd0 ^ °S ^
i„lrep-rcsent'',í50 Icheco-slovaca declara nue*$^Jg$ «tendend0!í *.«&£* Experimentem a sua sorte

-«««««««««««ÍÍSíaií

Tratamento intensivo pelo
BISMUTHION

Dr. Edgar Abrantes. Tratam" TuberciiKie
pelo Pneumothorax. Largo Carioca, *° '' tl

5íí2,A-?flCo,WÃ.iPrajBl1 ?. Oa^riel de"An.drade — Oculistas — Uruguayana. li?.
Drs. A. R. Tinoco—Cir. dentistas. R. Ca-g Heitor Cunha—ri°<* 12-1*. t. c. 8464.^n— ***Combate as moléstias dofigado, do estômago, dosintestinos e corrige aprisão de ventre.******

«il
Dr. Castro Araujo «^P™°*,

Hostftal Evangelicc: 
ggvgg

.0 reconhecimento dos Soviets
pela França

Diz-se que ha divergências entre ossrs. Millerand e Poincaré
isív.mS' VM P-)-ReIalivamente & q„cs-
mJ^Át. 

C°^r n,?J'«o^elâ Franca da Repu-bica dos Soviets da Russia, diz-se em cir-•Mios bem informados que eilste uma diver-Sencia entre o presidente da Republica Sr
Póincw" 

' ° prcsident' do Conielho Sr.
Affirma-se que o Sr. Millerand se opnôefirmemente ao reconhecimento da RepublicaRussa, emquanto o Sr. Poincaré se mostrapreoccupadp com o facto de que a Franw«M unicai Importante nação âit Europa qíeainda está dc relações cortadas com o So!viet o que pôde scr desfavorável ao governo

DR. PIMENTA DE MELLO

*5aÍ.Ü:?s' de ' "s H horas. í

Para os pobres da A NOITE
Floriano3 £ffi If*™» * «• Marechal,

os pobres nossosDevido á indisciplina de diver- !|$f ,d0*'<ffii
sos deputados!

íe Loterias
a sua sorte na casa

SÔ VALE QUEM TEM
J. Âíiionaccio C.°

Dircctor-Gerente
DR. JOSE* MOREIRA OA SILVA

SANTOS

RUA DO OUVIDOR, 185
TELEPHONE NORTE 856

•iní R.0, I9 F,a.vas) - Em «onsequencia
tr?L. l°% de ind'?f'P1|n« «ie diversos depu-
o,m* 99C?"1ara adl°" " scus tmbalhoi párao dia 22 do corrente.

dè' Paris.

Dr. Nieolau Ciancio l)*\9,,»* >>• as-
3 h. S. José, 1. 324Wl Wfê?a* "• A'»

-**r

Prevê-se para breve um ac-
côrdo sobre o problema

das reparações
LONDRES, 19 (Havas) - Apreciando asituação internacional, a "Westminster Ga-«ette" prevô para muito breve a conclusãodç um accordo sobre a questão das repara-

ções, ao qual — acerescenta — nfio tardar*a seguir-se o accordo com os Estados Unidos«cerca das dividas das nações aluadas,

•¦*

Para extinguir os for-
migueiros em Per-

nambuco
RECIFE, 19 - As autoridades da secretariada Agricultura e os fazendeiros receberam

aTJtUnn' 
'atÍBra<ã° * noti"* do resultadodo ultimo concurso dc machinas e tngredi-

A* ! f.or™iclda», Promovido peln secretariada Agricultura do Estado de Minas I
t««. ?* fazendeIro» ' pequenos agrlcul-
« «i.V ? COm° OS P'»»t«dorei de canoa
êm nílm,lrdC .qUe C°m/ mach,n!1 P'****^em primeiro logar _ é a machina Werneck- o combate & terrível sauva será cfflcSz e
,W'"™M 

Enlre todas a, machinas quê toma!

$t#S8Sti&eJ£t,nBU,n- rea,mente* 'o-"»-
âfVHZl**80"' "0Í ¦«'•«Hóres dos Estados
1m**w eom_'"0.-"'""i", tambem, quc a ma-chna Werneck é a unica q„c lhea convTm,po 

^offereee 
vantagens rc.es sobre qualquT

Ai 
fcã* T&.J2* W" o. pobressoccorridòs pela A NOITE.''*** VIIM.-_S G0LLE6IAES

VIbLA DE PARIS - 35 OurivesDr. Sulljr PeriSSé Ass'"."cnte de clinica \fííWM uroníTT?
Assembléa, 34. 3», s| gbb!; 

'ja *£_*$•** QUE!" PERDEU?

NOVOS ATAQUES DOS RIFE^NHOS A'S POSIÇÕES HES-
PANHOLAS

MADRID, 19 riJ P r.

fieAaçò^,S^?retlAd,;d.ftr dCS,rU"'am « «^
Continuam os lemporacs uo levanto.

Pyorrhéa Dr. Ruflno Motta, espccialislae descobridor do especifico.
Rua b. José 38. Rio.

A realisação de uma conferência
para examinar as questões mu-

sulmanas de interesse
universal

rf„JWALEM> 19 <Hnva'> - O rei Hnsseln
Jr níiaZ> ° T° kam- resolveu esUI e ccer um conselho consultivo do kaIifa.lo <•convocar uma conferência para examinar isquestões mnsulmanas de IntereX u„fveN

Vão ser examinadas pela Ca
mara as modificações do

. Senado aos projectos
fiscaes do governo

francez
PARIS, |fi (llavas) - A commissão de Fi-nanças da Câmara dos Deputados examinaraboje. as modificações feitas pele Senado aospiojeclos fiscaes do governo.O relator Sr. Bokanowski, ao que sc es-pera. apresentar* parecer amanhã, devendoa discussão .«cra! 'As emendas iiii outra ca"aparlamentar iniciar-se depois de amanhã*****

liJ?}. & .'"!'. '.'° csc|,,P''"'io desta fo-
™?»*, W' 

Josí.L°Pes Corrêa, que nos t*.enttega de nm terço que achou na via pu-

Iti, ,„r '\X°'™. 'le honleiii. um aiinun-c o rcferenlc a um lerço perdido, julga seielle o quc achou. Cnso sc confirme o nuasuppoe, ; desiste; em beneficio dos pobre»desta tolha, da gratificação offerecida peloicguimo dono. No nosso escriptorio fica.pois; a disposição do sen verdadeiro donoobjecto encontrado.-- Podem osi legítimos donos procurar naredacção d.i A NOITE, onde lhes serão entre-gues, dous molhes tle chaves, achados napraça Benedicto Oltoni, pelo Si. Nilo Cur-doso, e no largo th Carioca n, 18, 2" andar.

Almanach
— DE —

PELO MUNDO
O mais bello e luxuoso «té hoje appurceidocm porlugucü

GRANDE SUCCICSSO!' *"—"- ¦ ****** .— -' "FÊ1NA"
Tertdo resolvido fazei- uma

GRANDE VENDA RECLAME,
solicita a visita de V. Ex., e cha-
ma sua attenção para os preçosverdadeiramente vantajosos mar-
cados em todos os seus artigos

GONÇALVES DIAS, 75
Central, 2893

Uma concorrência compromeite-
dora na Superintendência da

Limpeza Publica e Par-
ticular

Recebemos, ãjarde', esla carta:
i,„„YV''m?' i* r<!í)nc,or da A NOITE — Sn.

...'_' "*S.,?2'1?r,i!10. em sua edição extraor-

mr-evêm*

Lembre«sel
Ventre-Livre i 0 Melhor
Bemedio para tratar Priião de Ven-
tro, a Inflamação da Mucosa dc
Estômago, Vontade Exagerada dc I
Beber Água, Vômitos causados pelo 

''
Indigestão, Arrotos, (ía?cs. Deres,
Colicag, Fcrmentaçõi;s c Peso no
Estômago, Dores, Cdicas c Infla-
mação Intestinal causada pelas Ma-
rerias Pútridas e Tóxicas dentro dos
Intestinos, Dores, Colicas no Figado
e Hemorraidas causadas pela P,°

¦ de Ventre I

I "SE Ventre- Livre!

nisao

MENOR DESAPPARECfDO

lll ''J ,l'r?' '"qriulonin rui, ,!0SÍ Ve-
n!vÜr,h n8* f'e (""e.sc,-',n,ião. .«
yaviti, |C o «unos, dcsnppiireceu tiedesde tinle-honlcm. '
appa rec itio. A policia procura o des-

dinarla de 17 do
.. esse

dlçiio extraor
reclíim.,,To'n.;'»" n?n'cfn e* os ,crmos (,e '"""

«Ste& sx» vc,,ho '•eii,'i,r-
w_5srst,S'-x:,,,..o,,„

*****
bellez» 

"h," 
^re?.ÇÍÍO l-ala mantcr c restaurar a

encaít» »» 
"""í ¦ ° Crcme 'W'» "ue l!je «rr?«I^aT*' ° C-HtÍS* cI,imin:l aâ ru^s'

Quem fv.r » 
8 

.U8 '«WKMoa da pelle,
entfon.rX 7"fUra, do «Perimeata!-o, terá
mínimo: perpetuação da juventude!

Caiu do trem e esmagou uma
O menor

17
perna

Waldemár José da Ctmh-.-., com
d 10 ,' 

""''i0' ,n^"d01, A rua Angcllfi.
io ,\ 

'v'é • ""< ' ¦' ,"*" ll'cl» e») movimenlo,
la , ;,u.í '"*'.! c 'e"V« a perna cs,,,,.,,-«a csm.i^.ia. 0 mh,Vu> () SOí.corríliopela AMisIçhcia do Meyer, foi i,,!,,-,,.,,!,, „..»s tiiiloridades

CHICARAS E COPOS
Vendem-se na Casa America e

Japão, Ouvidor, 74, chicaras oara
chá a-5$500,9$, 12$ e 15$. cane-í;:^ a'=^^
quinhas para café, a 3$800.5$500, 

L°rnn™ crnm '""""
7$, 8$ e 10$. copos reforçados a
2$500, 3$, 4$, 5$, 6$ e 7$; e pra-tos a 6$, 8$, 10$, 12$ e 15$, pre-
ços para i/2 dúzia em talheres e
alumínio para cosinha preços re-
duzidos.

A PX(i([V: fíoVí iÜÜSS. \Zo P Nr solavan" ^ carroça
••) toiielatlii, e' cobre1,,..l1.0,,""1 no I"""') das barcas, no iii.ss.il

pois,
esses

JUSTO DI)E. MORAES Advogados : Rw.
HBEBBRflEOSES Tel.'»' ¦$.

cobre

P e\lrUcías'^ '"" 1,nVf!ndo «" ^ S fi
„,i |0.r "'em 'Hier (ine fossePe os preços acima estipulados f,,r.'n,'-"'lidos vendidos a J. Avre Ba ffi' »„r

hablIualmc.í.rJrVed .""éíf, SÊBS^ Previ„im,sc aprendciulo o

Êmmmêámw'
Muito

nnt* ..li „ . "-"-" "' una ««1'cas, Jio |íü
M-ino, »." V!"'r»C'i «íne dirige o eoehélró
¦ei in r" l:i'r"Vnks- ;l um solaviiiicn tio

nt, 1, n,.|f0' ',0PfI-0 ao S,,I°. recebedo ns
m e r„ ° Sftn.twíWf* no thòrax. Ferntimlesi

noí . Ç"c."rr'<'nTela Assislenciti, tem W«nnps,e>rcslclp^ rua Mira,„|:l yiillç, n. 76.
C?)ncurs.°.na È. F. Central do Brasil

superior.

pul-rrof. Godoy Tavares f:°ras5°' .
mão, rins e. nnr Iseus processos, estômago e intestinos A°Rio Branco, 137 (Odeon). N 7859 3*as 'menos 5«\ Vol. Pátria,'66. Su 3176 

'

|üm obolo para o Abrigo Thereza
de Jesus

Afim de ser entregue ao Sr. Ignacio Bit-encourt, como auxilio ao Abrigo Thei^ale . csiis, um assíduo leitor da A NOITE noscnv.ou a quantia de 005000.

Um submarino japonez abalroou
com um cruzador, indo a niaue
LONDRES 19 (Havas,-- i,,,'

.Sou (IVTx "^.if^P?0 dess"^ "«h«s- \\ZAr. ,:-..r-.x', mul° "tento criado c obri-te da 5SS?PSW&^ S«^°m

Sasclio nn innnn „*. asl ~ TáWkranima deno japao, annuncia oue uni siiHmri'-nno, lendo a bordo quatro r ffie a", 
" 

n,fa-enla.marinheiros,, «balroára com o cruza- Iac largo daquele porto, indo.1 pique I
. ; ROMANCEdtí i Em todas as

dor "Tuisutii . .
jniniediatamehfe

1 ía&i;U"' 
lli:liv«">ei.te. os trabalhos

j 
——————  -mm» 11 Esialues firas

-aí-
v.';:.^,

EMPOLGANTE
'.o-ilo- 'n'""-;1'11^5 "vrarias e no dc-'0-.uo. n. do Carmo, 35 — 1»

•¦ r-) .. r-**x*a**~.—
j wedio em leilão no EV2eyer

5 1«,«! f,° P^flWTA veriderá, amanhã, íi
re ln ?, ^WÍifP Prcdlò com enorme tor-
íoi oS,, 

UVCSS;' R ° fil*'»rIc ««o Norte 1,. 93,
ÍÍhicÍÓ" !""luncio ».<> "Jorj?al tio Cora-

Hmw.." ' *í<ft^*l **-mmm*m*mmmmm~mm-m-mm*

An? EK,,A,SiD0 AGGIDENTE ?
mhW i"21 "f'° anelmãdiirâs do 2- gráo, no
ftemi „na Pcl'n:' t,s,I"c"'!'. produzidas por
mí i!, 

S-," ':^i'k"^ foi trausportniif
fen cni postn',e Assistência e ali, convenien-
de íi ,?,, 

nmUc^ D- Alexandrina GaipaÃ
de sii r ,¦' v,uva c moradora A rua ba*ac bao Felix ,.. 126
comenda?'''1 d° 8° d'ÍSU'ÍCt0 ifi,lora cssa ot"
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WLTiMO^ TBL_;or.flMMA8
k^pcciacíoa '/»NOITE"
MO INTERIOR E wo
EXTERIOR Ei SERVIÇO¦V. _U.fe.NCIA AMERICANA

lsnme|És
em actividade!

__}£-_N_í_

A XOIT1. — Qunrlu-rdi-a, 19 «lc Março ile .fliU

ULTIMA ftnWff „ JLTIM/\5INfOHM«Ç085
vRftPIDA$ t MINUCIOSAS

1 da "A NOITE"

Quererá mesmo o Brasil sou-
struir couraçados do
35.000 toneladas ?

Como o "Journal of Commcrce", de
Liverpool. commentou as

noticias a respeito

O PÃO!A !5Mt-mia«ão da apura
; •. ¦-'"--" çao do pleito de 17

Vinte padarias deixaram do de fevereiro
trabalhar aa noite pastada

A policia e as garantias pedidas
Apenar dus hoaln* corrente* solirc n fecha-iiifiil.i de esliilielrclmenlos de nadaria, ncnliunr Incidente liouvo, durante Ioda n noitel»!is>iiilii. A pnllclii manteve vlgllAiieiu o for-neceu a rorçn nocosiiirla pnra a guarda dos-ftaliclcclinenlns, de necordo com oi pedidosfeitos pelos respeelhos |iro|irlclnrlos, desn-Ie (In (|ii.il.|iirr possível ulnqiic,l-.ssiis mesmas padarias, como os traliallinirorrcüsçni sem novidade, logo «pia amanhe-ceu, fizeram dispensar as forças, dissoünnrtn conlircimcnto ao delegado auxiliar deserviço. Apenas duas padarias contliiuumguardadas peln policia milllar e são ellas:A rua t.lille n. IU c á run S. Salvador n. 87.No serviço dc InvcsllgscSo feito pela 4"

n.rRPOOl 1» /ir P I n .i  i Jiclc/fncíu au.xijlnr c «|iic loi nclcntificado aoL1VF.RP0UI-, it iv. P.) — O -Joornsl. clicfo do policia, sabe-se que vinte padarias«f (.'ommírce , .omm.ntand* as aollclaa I ,Jn0 •ralialliarain. durante a noite. IMas pa-
„„.l recebida- aohre ss Intençita «Io Rrsall i í""?-5.,"! ¦',"" ¦...••• ¦•«.>¦• '¦oi° "• 103. <¦"¦«
_ cniinilr rooraradoa __ ai aoa i._.i._.. . .'"1 , '«VOlído», duas lia roria do II*., ronsirnir roaraçado» da 3..M. taaelsdu,, dislriclo, ollo na zona do lfi' districto e oito
«ir:  " ""

"Tnli-sa ila ama aspira.io qae asltlri
ruliladoa c demorado caindo »ob o ponto de
fiai* financeiro. Pôde.se arrnl.rar «ma cri-
ii.-a i scniatex dessa potência, pagando cinco
nn irii milhões de libras em ama unidade
ciar não estará em harmonia com qualquer
dr nnli dirlsnrs nat-ae», maa devemoe lem-
hr.r qne o Chile já poasne conraçadoa com
mnhõrs dr quatorze pollegadas, dcsenvolren-
de vinte • Ires nós de velocidade e qne no
nao dc prn.luHr-ne a competição dos arma-
mentos, pnr qualquer fôrma, a Argentina
•roTavflmrnl» não encommendsrá navios
inferiores.""

¦ mmm .

,11a xnna do 17»» dislriclo.
Durante o dia dá liole, nenhum pedido de

I garantia foi feito á Central de Policia e nemnos dislrictos policiacs.-iir

0 MOVIMENTO NA ARMA DE
CAVALLARIA

Classificações e transferen-
cias de primeiros tenentes

Foram classificados na Iirigada e corpos
abaixo mencionados dn arma dc cavallaria
ns .icRiiinles primeiros tenentes: 6* brigada
íBagé), ajudante de ordens Sylvio Ferreira
Canlio: ."i" renimento de cavallaria divisio-
naria (.asilarão), 1'rancisco de Paula Edge
dc Mendonça, Pericles Tcllcs Carneiro - da
Ciinlin, 1'anlino Pereira I.cmos Júnior, l.rna-
ni Muniz Tavares. Josc de Oliveira Montei-
rol Alhcrlo Barbcdp, Francisco Assis de Oli-
• cirn Borges, Oscar Furtado de Azambuja e
Descartes Cunlia; ','•" regimento de cavallaria
independente (S. Luiz), Oscar Valdetaro dc
Carvallio Molln: 8" regimento de cavallaria
independente (Çuarah.O, Américo Ilragu,
Onc.iino Rcckcr de Araújo, Orninar Osório,
llóraclu dos Santos, Deodoro .Sarmento c
Coriolano niliciro Dutra; !)• regimento de
cavallaria independente (S. Onliricl), .losí
Tlioinò Xavier dc Brito, lidgard de Freitas
Marinho, Ernesto Dorncllas, Mario de SA
1'rito, Paulo Goulart Jiiicno Villela, Mario
Fernandes dc Almeida c Daniel Kibciro Bor-
;;.'s; 12' regimento dc cavallaria independen-
le (Bágúl. N'cy dos Sanlos Braga, Bobes Mui-
ler dn Almeida. I.adario Pereira Telles, Josc
Martins Galhardo, Florencio de Lima Py,
Mario Neves Galvão, Dugoberto Gonçalves,
Nndyr Pires Martins, Armando Nestor Ca-
ralcanté c Artliur Dantnn Sá e Souza: 14'
regimento de cavallaria independente (Dom
Pcdrilo), Nelson dc A .nino, Coriolano dc
Andrade, Arcliinicdes Cordeiro, Carlos Meu-
mi Barreto, Orlando I.eile Itiheico, Paulo
Snrmenlo, Apparicio Brasil Cabral, Djalma
Soares Dutra, Oldemar de Menezes Dias c
Alliindiir Pires Ferreira; lõ" regimento (Vil-In Militar), Gustavo Adnlplio Muller; qua-(lio supiilemcntãr, José Carlos de. SennaVascniicellos c Bcujnmin Cnustanl Moutinlio
(lu Costa.

Foram transferidos: na arma dc cavallaria,os primeiros tenentes Joaquim IUbciro Du-
Ira e Tidffard Magalhães da 

"Silva, 
do qua-dio ordinário para o supplementar; Frederi.

A campanha da liberta-
ção da Irlanda

Em um cerco, as tropas do gover-
no prendem vários officiaes

(Havas) — Telegraphsm

Foi annullada uma secção da
Gloria

.V liorn legal, a Junta Iniciou, hoje, o»simii ti-i.liollms de npuracA.) dan eleições l'<-
«li-rurs effcctuadas no Itio de Janeiro, cm 17
de fevereiro.

AU1 As duas horas da tarde, haviam .«lil»apuradas as «ecc.es da Gloria, da 3" » Vi'(com excepção da II)*). c da I" a 7'. dc S.
José.

Nio foi apurada a 10» da fregnc/.in da
Gloria, por não coincidir o numero de vo-
tos com o dc votante-,,

Por considerar um dever
moral para a Allemanha

a execução do Tratado
de Versalhes I

POR FALTA DE MEIOS DE
TRANSPORTE!

A população de Timbaúba
ameaçada de passar sérias

privações

Foi preso, em Munich, o profes-
sor Quidde

ni.ni.l.M. 10 nindlo-Hnvns) — Dls-se que«prisão do professor Quidde, em Munich, so|»
a uccumi.iio do ,.,|ii, trulyAo, foi Tclla por lero nferido professor publicadn um «itlgo
7n "JKí.declornva que n execução do Traia-
lio do \crsallics c um dever moral para «
Allemanha.

A "Ca.cl.i Geral da Allemanha", escre-vendo a esse rc-neito, refuta a nllcgaçilo
(Io professor Qulddo c declara que o Tratado
dc Vcrmilliò. foi Imposto A Allemanha c n
sua esecução não coustitue pnrn os iillciuãcs
um dever moral, mas um nnus material.

Nu opinião dn jornal o Tratado de Versa-
lhes não pode dc modo nenhum, -ser compa-
rado ao de Fraucfort, que n "tia.cta Geral
da Alleinanha" pretendo que n Fr.niça as-
signoii "cm perfeitas condições do llbcr-
dade".

mu*
NA EMBAIXADA DA

ITÁLIA
O nini-ccliiil IMoIro Bado^lio

v a i'iMrc|)<;3» dc aniaiiliã

I.ONDIU.S, 19
de Dublin :"As tropas deram cerco a um Krupo decasas, onde se suppiinham asyladas cercadc quarenta pessoas, entre as quaes se des-cofifiavn estarem o general Tohln, o coro-ncl Dalton c mais alguns officiaes.O general Tobin conseguiu evadir-se. Osorriciaes, coronéis e commandantes, em nu-mero de oito, foram presos, escondidos noforro das casos, não tendo apparccldo o co-roncl Dalton, que, segundo parece ter -fica-
do apurado, não estava presente.Terminada a diligencia, a tropa levantouo cerco."

-fMWa
Transferencias de primeiros te-

nentes de infantaria
Foram transferidos, na arma de infanta-ria, os primeiros tenentes Homero da SilvaGuimarães do _• regimento para o quadrosuppleinenlar, Adamnstor Emilio Haydt e

Jorge Gonçalves dc Pinho Júnior, do quadrosupplementar para o 10" regimento (Juiz da
Fora), João Saraiva, do __• batalhão de ca-
(.•adores para o quadro supplementar, Augus-
to da Cunha Magessi Pereira, do quadro or-
dinnrio para o supplementar, Cicero Odilon
Mafra de Magalhães do -'l- batalhão (Forta-Icza) para o II» batalhão (sem cffectivn.,
Scvcrino Antônio da Cunha do S* regimento
(Cruz Alta) para o 7° (Santa Maria) e
Scipião da Silva Carvalho do _2" batalhão
dc caçadores (Parahyba) para o _• regi-
mento (Quitauua).

TIMBAÚBA (Pcrimnihuco), 15 (Serviço cs-
pecial da A NOITK) — O commcrcio local
tem em deposito nos armazéns da (ireal
Western, cm It ceife, milhares dc volumes,
que ha mais de dois naves esperam cniidii-
cçào para aqui. Não obstante esse fi.cl... 0 onibiii.ia.lor da llulia marechal 1'iclro
do"isCl« mZTrtí ?r\t* .dP .C,,",-Ír •""•„ »«VoS"".WVcn,dde' cíed n°-
n»r_ «rS.u.ICi '|C CarW scln«»,,CB Clacs naquelle alio posto ao Sr. presidenteP I n«m l 

l?.t"lulfu,c- . . ,. <la llepuhlica, fará abrir amanhã, ãs 10 ho-
iiJ);.PTÍS .í"_asad? í1' í,cnr scn?,*" ¦"-í'»s du noite, os salões da embaixada da Ila-
lí_ - ii P ."C » v...l'r?-s,t,,,,,C' «PPdlaí, por' Ha para receber as mais altas figuras da co-

«?.mi"Ô. _„íí.iA ^-fcN.líl.irni-°fi nq(,crcs ,0"la c (l° ,",SSI, sociedade; dc accôrdo compúblicos competentes' «ollcllando-lhcs pro-ios convites que estão sendo expedidos.

ENTRARAM PELO TELHA-l
DOE FUGIRAM PELOS

FUNDOS

videncias tendentes
cario situação.

a melhorarem mis pre-

AS DESPESAS COM A REFOR-
MA JUDICIARIA

O Tribunal de Contas resolveu responder
affirmativamente A consulta do Minislerio
da Justiça sobre a legalidade da ahcrlnra do
credito de 265:850.869, vencimentos dos
magistrados postos em disponibilidade em
virtude da reforma judiciaria no Districto
Federal.

Pelo mesmo tribunal foi rejeitado o cre-
dito de 45:2205365, para inslallação das
carteiras dos escrivães criminaes dos jul-zes federaes erradas pelo decreto legislall-
vo n. 4.G.2, de 17 dc janeiro dc 1923;

Vae ser iniciada, em Juiz de Fora,
enérgica campanha ie re-

pressão ao jogo
JUIZ DR FORA (Minas), 1!) (Serviço es-

pccinl da A NOITE) — O novo delegado mi-
lltar desta cidade, capitão Josc Augusto de• Moraes, vae cmprchcndcr enérgica campa-
nha de repressão ao chamado "jogo do bi-' cho" c outros, tendo já para esse fim bai-

(-.ado um edital, em que avisa que os con-' traventores serão processados.
-**M

Concluiu os seus trabalhos o Con-
gresso das Misericórdias,

de Lisboa
USBOA, 19 (Ü. P.) — Terminou, hoje,

os seus trabalhos o Congresso das Misericor-
dias, tendo votado diversas resoluções ten-
dentes a melhorar os serviços.

O próximo Congresso rcunir-se-À no
Porto.

mim

QUANDO PASSEAVA A CA-
VALLO

— ¦I.. ,m> m*ms+ «

Um funecionario publico mi-
neiro é cuspido da sella, fra-

ctura o craneo e morre
JUIZ Dl. FOBA (Minas). 19 (Serviço es-

pccinl da A NOITE) — O funecionario mu-nicipat Caetano Braga, quando passeava acavallo pela rua Ilalfcld, perto do BancoPelotcnsc, foi cuspido da sella, fracluran-
do o craneo nas pedras do calçamento, vin-
do a fallcccr pouco depois.

¦—a»"HABEAS-CORPUS" CONCEDIDO
PELO JVIZ FEDERAL DA I-

VARA
Por despacho dc hoje, o Sr. jnis federal

da 1* Vara concedeu "habeas-corpus" ao
sorteado militar Pcricles Martins.

¦ «aaic* .

Para despesas com a E. F. Oeste
de Minas

A Directoria da Despesa Publica conce-
deu o credito de 600:000$ â Delegacia Fis-
cal cm Minas, para pagamento de despesas

co Leopoldo da Silva, \lo""Í5»_"regiinenV()ldecorrw ,'le 1™tt-tÇ,1?:* e s«-V*$o- cora o
rimi.....f.,!,.'... '.,. . .'"9L'"~"!,r i nrneocci.imo.ii» .ios obras da Estrada de'Villa Militar) paia o''.» regimento 

"s. 
Bor- P>-*>scguimento das .

}a), Thcophilo pttoni da Fonseca, do 6° re. _______ 0cstt! tle M'"a^
«imento (Alegrete) para o 3" (JagiTarão);Henrique Mttcrbcck, do 10» regimento (Bella\ista) para o II" (Ponta Poran), DjalmaBitynia, dn ijuadro ordinário para o 1" rc-
«imento (Capital Federal)'; Jacob Manuelfiayoso e Almcndra, do quadro ordinário pa-'-.-i o supplementar: João Maximiano Serra,

re-
de

... .. iii.p|Jiuiui:iu!ir; .loao .Maximiano Siap 10° regimento (Bella Vista) para o 2'gimçnlò (S. llor.ja): Eduardo Monteironanos júnior, do 6° regimento para o 7"(Sant Anna); Amaury Kruel, deste regimen-lo para o :!•; .Manoel de Azambuja Brilhante!
a _! l'.',™ ° K1" -nio Pardo); Sady Folch,<i» 5* (Uruguaj-ana) para o 5" de cavallaria•lirisonaria' (Castro),' e Estevão de Souza'•una, deste para aquclle regimento.

¦ ia» —,

Portugal pelo telegrapho
¦¦-» » mm—

Uma fabrica de papel destruída
por um incêndio

f„.nSB0A •' (y- p-;) - Foi destruída pelo'o.o a iaôrica de papel Bodoquc, na cidade"« Lousa. Os prejuízos materiacs são cal-
, ._•".•-¦¦ cei" juntos de réis.

J.ISBOA. 19 (u. P.) - Falleceram neste«pitai o poeta Antônio Rosa e o capitslis-w (eiseira Marques; no Porto o conegoMírques Souza.
..i.1^80^,19 (U' •p--) -Os jornaes, notl-
.» t a,c'"-8ada do cônsul geral do Brasilw. Landulpho Borges Fonseca, elogiam o«migodc Portugal e o fomentador da appro-«imaçao dos dois paizes irmãos.

DOUS PAGAMENTOS IMPÜ-
GNAD0S PELA DIRECTORIA

OA DESPESA
Tenda a Inspcctoria Federal das Estra-"-" solicitado à Directoria da Despesa Pu-

«ilí-f ° 5"-*an>ento da ajuda de custo dc»«'»,, a eada um dos engenheiros Waltcr«Iliçiro da \.m c Francisco Fcliciano da•»iotta e Albuquerque, o Sr. director da«espesa Publica declarou ao respectivo in-
í.7cto-r.„federal que, dc accôrdo com o ar-"íto J6S do Código de Contabilidade, nãoPodem ser effcctuados os pagamentos portonta da verba 17', art. 196, da lei n. 4.793,"c l rtc janeiro ultimo, pnr 'pertencerem as«spesas ao exercício dc 1923, por isso que•ios liiiiccionariqs a que alludcm as feq'uín'1-
toes foi um designado c outro removidovpt portarias dc 13 de" dezembro do auno•indo.

CGn.ii.cani tensas as relações en-
Ire os partidos políticos

cearenses
13 (Serviço,. [OHTAI.l-Z.V, 13 (Serviço especial dn A'•OI 1h) — Conlin.iani tensas as relações

POlilinai; ncslí. capital, esperando-se « lodo0 ntonienln um ronipinichlo entre os clcrncii.'°s rabcllisfas é aeciolyslas, o que constitui;" assumpto dc Iodas as rodas. Hcceia-se que*'l"e]Ies tudo ceilani para não romper com
??us nUiados; que tem forte ápoió do podercçntrnU

¦ -ia» ¦

Quando Zanni espera iniciar o
seu vôo á roda do mundo

BUENOS AIRES. 19 (A. A.) — Segundo
noticias aqui recebidas, o aviador chileno
capitão Zanni, declarou que espera iniciar
o «eu vôo á roda do inundo, no mcz dc niaão
vindouro.

mmim
Uma reclamação dos fis-

eaes do sello adhesivo
em Sergipe

Em telcgramma dirigido ao Sr. dirc-
dor da Kcceita Publica, os fiscaes do sello
adhesivo em Sergipe reclamaram providen-cias contra a forma por que tem sido pa-
gos os seus vencimentos, em formal des-
accôrdo eom a circular n. 8 de 23 de feve-
ceivo de 192.') da Directoria da Despesa.

Tomando em apreço a reclamação, o Sr.
director da Receita, depois de ouvida a Di-
rectoria da Despesa, mandou officiar áquel-
le delegado fiscal, pedindo a sua allen.ão
para a alludida circular, pela qual foi ve-
guiado pelo Ministério da Fazenda o paga-mento dos vencimentos dos fiscaes do sello
adhesivo. •sa»

Os debates de hoje no Jury
Perante o tribunal popular foi julgado,

hoje. o réo Francisco Pereira dos Santos,
àccusado dc haver desfechado um tiro de
revólver contra Gilda Maria dc Medeiros, ás
11 1]2 horas da noite dc 4 de novembro do
anno passado, na porta do Café Triângulo,
á rua do I.avradio, não tendo sido atttngidn.

Lido o processo, após a organisação do
conselho de sentença, foi dada a palavra ao
representante do ministério publico, que,
pleiteou a coudcmnação do réo pelo crime
de tentativa de morte, affirmamlo que o réo
náo conseguiu a rcalisai-ão dc sua intenção,
tão somente' devido á intervenção do guarda
civil Joaquim Rodrigues da Cunha, c que
existiam no processo todos os requisitos evi-
gidos pela lei para a constituição da figura
juridica da tentativa de morte.

Em seguida, usou da palavra o advogado
do réo, João dc Oliveira, que pleiteou a ali-
solvição do mesmo, pela negativa do crime.

Findos os debates, o conselho dc sentença
resolveu condemnar o réo a 15 dias dc pri-sâ.o, pela contravenção do uso de armas pro-hibidas.

i nau 

Thimanoff é o novo iirector io
Banco io Estaio ia

Rússia
MOSCOU, 19 (Radio-Havas) — O Sr.Thimanoff foi nomeado director do Banco ,.-.„do Estado da Rússia, cm substituição do Sr. i desfavorável.

0 cambio continuou a
descer!

6 114- A 5 718
Ainda hoje encontramos o mercado mal

collocado c frouxo, operando os bancos sob
a influencia de uni movimento desenvolvido
de procura dc. letras para remessas e des-
provido dc coberturas. Eni vista disso, não
havia como reagir contra o estado de deca-
dancia em que se envolveu o mercado e a
baixa das taxas prosegüia sem obstáculos.

O Banco do Brasil, pretendendo suslen-
tar o mercado, affixou a taxa dc 6 1|. d.
a praso, mas sacava á vista a 5 35110 d.,
recusando negócios quclla taxa, a não ser
dc quantias insignificantes. Os outros ban-
cos, porém, iniciaram os saques afie

15|1_ d,, com dinheiro a G d. para a com-
pra de letras particulares. Pouco depois,
não existia mais nesses bancos a taxa de

d., pois, todos elles passaram a sacar
a_ 5 15)1. d., mas cotando-se o particularainda a 6 d., compradores.

Deixamos o mercado assim durante as
primeiras horas do dia cm situação preca-ria, que denunciava o proseguimento da
baixa, mio grado a resistência que era cm-
pregada pelo nosso banco contra esse surto

0 que houve na primeira ses-
são do Jury de Monte

Santo
MONTE SANTO (Minas), 18 (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Sob a presidência do
Dr. José Eduardo Amaral, servindo como
promotor publico o Dr. Telcmaco Autran
Dourado, rcalisou-sc a primeira sessão do
Jury desta comarca. Foram submcttidos a
julgamento quatro rcos, todqs defendidos
pelo advogado José Caetano da Cunha, sen-
do o seguinte o resultado dos trabalhos :
João Thimotco, condemnado a 22 annos e
nove mezes; Silvestre Fernandes de Olivei-
ra, condemnado a 22 annos e 9 mezes; Pri-
mo Vellami, absolvido, e Analina Marisna,
absolvida.

O Dr. Dourado appella da absolvição
de Primo Villami.

A nctuução do corpo de jurados tem sido
muito elogiada.

mism

A succorsal da Casa Clark
soífre roubo vultoso

A POLICIA EM ACTIVIDADE
Os ladrões, que, ua -.ciiiiiiiii corroído, tan-

Insolémdl.sIlnKuid.i prlas suas façanhas au-
(Inclusas, auiinieiilarauí o iiu.nci". dns suas
victimas com o assalto c vultosa roíihu
que levaram n cllmln ua Mieeursill da
Casa Clarl,, ii rua listado dc Sá n. lil). IC
para bem se avaliai' como elles agiram
tranqiiillamcnlc neste cslnnalcclincnlp, Inus-
ta dl/cr que IÍ/.it.iiii nn... verdadeira limpe-
/a cm todas as prateleiras ilciii.iraiidn-sc
nellc, por mais dc duas ou Ires horas, com
as lu/cs accesns, sem — uno se siilic por»
quo, — terem causado suspeitas aos viul
lanlcs nocluruus que rondam nquclle tre
cho de run.

Apesar da serenidade c dcsprcocciipii.flo
cnm que trabalharam, .... ladrões deixaram
não poucos vestígios da sua prolongada per-mniicnciii como sejam Im^.s os moveis des-
arrumados u o principal c mais laincnliivul
ns caixati dc sapatos, jogadas pelo chão, vil'
sias.

Tudo oceorreu ás primeiras horas da ma-
drogada. O plano. Ulitumliucillc ha niuilo
concebido, foi. então, pasto em pratica. Sal-
tando pelos telhados vizinhos, conseguira ui
chegar ao d» predio onde rslá iilolililnilii a
súccursúl da casa Clark; depois dc 1'ullr.ir,
pacientemente, telha a telha, as sulliei-
entes para se introduzirem no forro, nsslni
o fizeram, ganhando então o interior. Por
meio de cordas teriam descido A .-.ala grau-
dc da frente, onde eslão as prateleiras.Munidos que estavam dc saccos, ns Iara-
pios, que foram, lul vez,' mais dc cinco, dc-
ram inicio ao "serviço". Ãccctías, as luzes,
começaram a retirada dos calçados. Jogar
vinil as caixas já sem nada para o solo; cn-
quanto os sapatos caiam nos soecoti. As-
sim, pnr muito tempo, elles se conservaram,
estendendo o raio da sua ncção aos conipar-
limcnt.it, contíguos, donde subtraíram va-
rios pertences c objectos outros.

Terminado o trabalho, isto c. a casa lim-
pa, os ladrões depois dc inutilisdrcm uma
machina du cortar sola, abrindo unia por-
ta dos fundou, lograram evadir-se, pulando
pelos muros dos quintaes vizinhos e carre-
íando, cada nm, ãs costas, os saccos abar-
rotadoH dc calçados.

Foi pela manhã que o Sr. José Cindido
de Souza, gerente da casa roubada, deu pelo
vultoso roubo dc que fora victima a sapa-
faria. Como primeira providencia, o Sr.
Souza correu á delegacia local, a do 9"
districto, narrando o acontecido, como está
descripto linhas acima.

Attcndcndo á queixa, de facto merecedora
dos seus cuidados, o Dr. Durval Ferreira;
delegado, instaurou inquérito, afim dc mm-
rar quaes os responsáveis. Vários Investi-
gadores já estão cm campo c na pista dc
nm indivíduo que julgam ter sido o chefe
do bando assaltante.

Quanto á som ma precisa dc quanto mon-
tam o« prejuízos do estabelecimento, o Sr.
Souza ainda não poude calcular. Só á tar-
dc, depois dc meticuloso exame nos livros
da casa, c que então determinará o "quan-
tum" do prejuízo.

«a»

Foi reposto o governa-
dor de La Rioja

IIUIÍNOS AllllvS, lli (A. A.) — lUassamla
o r.nu-t.... du i.ruvincla de I.» ítloja, o respa»
clivii giivcriiiuiur, Dr. I Imiiicio Davlla San
llnlll,.11,

O ALGODÃO
O mercado dc algodão regulou; hoje, em

boas condições de firinesa, com um movi-
mento iictivò de entregas e com os preçosna alta.

Colaram-se os sertões de 70$ a 715; as
primeiras sortes de 1583 a 699 e os me-
diaiios dc liis a liã? por dez kilos.

Não houve entradas, c sairam 599 fardos
e ficaram cm stock. lfi.450 ditos.

¦ msm ¦

Está causando prejuízos em
Corumbá o novo horário da

E. F. Noroeste
• ÇORllJli*..' (Mallo Grosso), 18 (Serviço
I especial da A NOITE) — O novo horário
i dc trens da listrada dc Ferro Noroeste tem' prejudicado cnorincmente ao commercio e
i á população deste município, pois ainda não
I foi possivel fazer chegar a Porto Esperança
, um trem com menos dc 12 horas de atraso.
i A correspondência e os passageiros dessa

capital chegam aqui com grande atraso, por-
que os vapores fazem transbordo naquella
localidade e não podem esperar ali mais de
12 horas. Além dc tudo isso, não ha dia
marcado para os trens mixtos, havendo ape-
nas dous rápidos semauaes, quo não condu-
zem senão pequenas malas de 30 kilos.

Scheiinann, que pedira demissão.¦ ms*
0 juiz federal da 2' Vara man-
dou archivar uma queixa-crime
contra o agente da E. F. C. B.
Perante o juízo federal da '2' Vara, em

junho de 1923, Vasco de Lacerda Gama apré-
sentou queixa-crime contra Gualhcrto <Jo-
mes, agente da estação da Estrada dc Fc-
ro Central do Drasil que o mandou recolher
á 14" delegacia, não attcndcndo a uma re-
clamação feita pelo mesmo contra o con-
duetor do um trem directo de Cascadura a
Central, que queria que o reclamante par
gasse multa. ,¦ -

O Procurador Criminal da'Republica,.pro-
nunciando-sc «obre a queixa, julgou-a im-
procedente, c o juiz federal substituto, em
cxcrcicio, por sentença dc hoje, deixando
dc reccbcl-a mandou fosse a mesma archi-
vada. . .'

Gabriel d'Annunzio offerta uma
coroa de louros aos seus le-

gionarios mortos
FIÜME, li) (U. P.) — O pocta-soldudo

Gabriel dWnnunzio enviou magnífica co-
rôa dc louros dedicada aos legionarios mor-
tos por oceasião da expulsão das forças de'l"Anniiiizio pielas tropas rcgiilarcs italia-•ms. A còròa foi collocada no túmulo dos
legionarios

Os soberanos cotavam-se a 48S000 e a li-
bra papel a 40.500 e 41Ç000.

[O dollar regulou de !>$400 a 99530 á
vista c de 91)450 a 9*470 a praso.Saques' por cabogranumi:

A' vista: — Londres, 6 27132 a 6 29132:
Paris, $490 a $506: Itália, «404; Nova York,
9$550 . a 9$560; Suissa, 1TG40; Hespanha,
1?220; Bélgica, «410; Hollanda, 315500.

Foram affixadas officialmcntc a's seguín-
tcs taxas:
.A90 d|v.: — Londres, 5 15|16 a 6 114;
Paris, $47.9. a $483.

A' vista: — Londres, 5 7|8a 5 15110;Paris, $482. a $480; Itália, $390 a $402;Portugal. §298 a $300; Nova York, 9$400 n•J-5530; Hespanha, 1$200 a 1$230; Suissa.1"b30a'1'__.(*i lluenos Aires, papel, 3S226a 3$260; ouro, 7$325 a 7$38(): Montevi-
2S?_«7*-i?5' a 7$380; JnPíio* '•-•i073; Suécia,2fl'r5í/l NJ.rucfía» 1W7; Hollanda, 3$460 a
__a#at. P,"am_-.£a,» 1-8.°°i S-tTÍa» W «
S4_A_..Be_f,ca' ?407 a W0' Kumania, $060a $06J; Slovaquia, $270 n $272
$001

. Allemanha,
or,.„,,.por u"* n,i">»u dc marcos papel c2$_00 por marco da renda; Áustria, $175por mil cordas; café $485 por franco; So-beranos, 48$; libras, papel, 40.500 a 4ISÜ00.O mercado monetário chegou a descer emalguns bancos a 57|8 d., mas, depois, aual-inou-ee e passou a melhorar. Com erfeilo,
^ "a « "Rv. »' a.; fi H'12, « 1116, (i IJ»,i a|ib c . I|4 d., a quo vários bancos cs-trangeiros operavam.

A* tarde, porem, afrouxou novamente,descendo o bancário a 0 c 1|32 e fechando ad d., com o particular a 0 l|lfi d., com-nrailo.-os jnal enllric-flclo

«sa»
Nomeado auxiliar da Ia collecto-

ria estadual de Juiz de Fora
JUIZ DE FORA (Minas), 19 (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Foi nomeado para o
cargo dc auxiliar da 1* collectoria estadual
desta cidade o Sr. José Ccsario Morta.

mésm
0 CAFÉ ESTACIONOU

O typo 7 regulou ainda a
41$200 !...

Abriu o nosso mercado de café, hoje, sob
a impressão de grandes alternativas de bai-
xa dos centros de consumo, tendo a bolsa
americana caldo no ultimo fechamento de
seus trabalhos de 22 a 34 pontos nas opções.

Os nossos vendedores em face dessa cir-
cumstancia revelaram-se um tanto transigon-
tes, mas ainda assim declararam o preço au-
terior de 41$200 por arroba do typo 7, ao
qual se mantiveram inalterados, sem que o
mercado pudesse aceusar nova alta, uma vez
que os compradores (..punham certa resis-
tencia á esse propósito.

Na abertura, porque alguns vendedores ti-¦ vessem cedido, abaixo do preço divulgado, fo-ram vendidas 3.265 saccas, ficando o iner-
cado calmo, embora sendo de baixa as suastendências.

As ultimas entradas foram dc 5.610 sac-cas, sendo.1.963 pela Leopoldina,'2.473 pelaCentral c 1.174 por cabotagem.
Os embarques foram de 9.263 saccas, sendo4.863 para os Estudos Unidos, 2.750 para aEuropa; 1.150 paru o Ilio da Prata e 500 porcabotagem.
O stock, hoje, era de 150.147 saccas.O mercado dc café durante o dia regulousem maior movimento, por isso que ape-

li1aSoSSnycn,íIcl'am 1"nis •»-*¦ saccas, no totaldc 3.794 ditas.
O mercado fechou sem firmeza'l.sudo. c para-

Para que o governo do Maranhão
vae contrair um empréstimo

de 2.500 contos
S. LUIZ, 18 (Serviço especial da A NOITE)

— O governo do Estado está negociando
empréstimo na praça desta capital para con-
clusão das obras dc águas, esgoto, bondes c
luz elcctrlca.

O empréstimo, em um total de 2.500 con-
tos, será feito por intermédio das casas
commerciaes Leão & C; C. S. Oliveira Neves
& C.; Eduardo Burnctt & C.; Mnrcellino Go-
mcs.de Almeida & C; Abelardo Silva Ri-
beiro & C; Cunha & C. e Francisco Aguiar
& C, ao typo 70.

Essas firmas entregarão o produeto liqul-
do ao Estado, que dá como garantia os ren-
dimentos dos serviços dc prensa de algodão.

Nâo deixou de causar estranheza á opinião
publica a noticia desse empréstimo, pois os
serviços que elle se refere estão apenas cs-
bocados c já consumiram um empréstimo
americano dc um milhão e meio de dollarcs,
contraído pelo Estado no anno passado.

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os vales-ou-

ro para a Alfândega á razão de 5S18S por
1$000.

Esse banco cotou o dollar, A vista, a
9$500 c a praso a 9$470.

mu*
Installar-se-á, breve, a villa de

Corintho
CURVELLO (Minas), 17 (Serviço especial

da A NOITE) — Será installada, breve, of-
ficialmentc, a villa de Corintho, preparan-
do-se para commemorar esse facto muitos
festejos.

¦ mu- ¦

0 ASSUCAR CAIU...
O mercado dc assucar abriu a funcclonou,

hoje, puralysado e frouxo, com os preços em
baixa accentuada. Cotaram-se os brancos
crystaes dc 86$ a 89$; os terceiras sortes de
86 a 87$; o 2° jacto de 78$ a 80$, os demera-
ras de 75$ a 77$; os mascavinhos de 75$ a
77$; os terceiros jactos de 68$ a 70$ e os
mascavos de 65$ a 68$ cit, por 60 kilos.

Entraram 200 saccos c sairam 3.653, sen-
do o stock de 147.265 ditos.

Morreu após uma operação de
appendicite

JUIZ DE FORA (Minas), 19 (Serviço es-
pecial da A NOITE) -r- Após haver sido
submettido a uma operação de appeudici-
te, falleceu aqui o Sr. Wilson Bello da Sil-
va, professor do Collègio Lucindo Filho.

¦ m*$* ¦

O TEMPO
Temperatura de hoje: máxima,

26°,9; minima, 23°,2

BoletimdaDirectoriadeMeteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

Districto Federal c Nictheroy — Tempo
ameaçador com chuvas e Irovoadns. .

Temperatura — Estável, uiorniuco; maxl-
nin entre 25°0 e 27"0.

Ventos — Variáveis.
Estado do Rio — Tempo ameaçador comchuvas e Irovòadas.
Temperatura — Estável, niorniaço.
Estados do Sul —O tempo continuará per-turbado com chuvas e trovoadas. A tempe-ratura manter-sc-á estável com mormaçó,sendo provável entrar cm declínio no fim do

período, no Rio Grnndo do Sul.Ventos — Variáveis cnm possivel ronda-•»m para o sul no Rio Grande.

COMMHNUcADOS
VESTIDOS

0%

Jw2s\\*m\

Crepe da China
bordado

desde 135S000
Vestidos Messa-

lina seda
desde 120$

Vestidos Marro-
quim

desde 198$
Vestidos Char-

mouse
desde 195$

Vestidos de linho
bordado

desde 98$
Vestidos ue cropo Costumes de IÍfiníssimo pura se- „i„_ u_-j-j_
da.egualaomode- nho bordado
lo acima 93.000
Secção completa

desde 110$
dc artigos para

noiva

Grandes Armazéns de Paris
Largo de São Francisco, 19 a 23

Junto á Egreja

I VESTIDOS LEVES I

para Senhoras; ¦
para Mocinhas. M

I Antes de comprar, visite asm
exposições ia m

|H" Brasileira I
B Largo S. Francisco 38 a 42 H

íir i. I ifi.iarPt ~ Assis'- da Façnl»ur. u. i_innares dadc cirui,gia gert_,Gynccologin. Doenças das vias urinaria*.
Rua Chile n. 9, das 4 As 0 horas.

CRETONES
O mais bello e delicado sortimento
em cores e desenhos modernos,'

acaba de receber a conhecida

W^e-3. fa*> Carta... 67~Bl»

CASA ALTILIO
Costumes — Robes tailleur

Amazonas — Toilettes
silo especialidades desta casa qne emprega a
mais primorosa arte e requintado tosto na

sua confecção.
Chapéus modelos

oa mala chies e preferidos pela nossa Bode-
dade elegante. Arte, bom gosto e preço da

verdadeira propaganda
Assembléa n. 111
CORTINAS

Ai mais modernas, preços sem timpifnírla
LARGO DA CARIOCA, 9 — Tel. cTm

Sonza Baptista A O.

Dr R Pardellax d09 ••0SP|t-*» da lf»ur. a. rarueuas, iericoraia , 9n Mt.
tre. Coração, pulmões e app. digestiva, daa10 H as 11 % e das 16 em deante. Assembléa,
74. Tel. 446. C. Res. C. Bom.im. 716. T. 941 V.

OBESIDADE
Cura-se com duchas e banho da lua. ]¦•.tituto Physiotherapico. I^argo da Carioca, 9x

uara Dentistas
HK- u K- - Garantidos - Gr. 6$70t¦"^^ J 22 K. — Garantidoa — Gr. fiSflOA

18 E. — Garantidos — Gr. 4SS0-.Prata fina em lamina — Gr. $3fl_lSecção de afinação de metaea nredeaoa
VIANNA, IRMÃO & C. RÜA ™*o »%

i. 28 • 31
(Antiga Espirito Santo)

tTTVTi^-rrrrn-T-T^I-v-yl

TAPETESI
JE' tão grande e variado o nosso' \
portimento, que V. Ex. encontra-;!
Ijirá, sem duvida, em nossa casa o;;
lj! tapete que deseja.

| • 15 o|o DE DESCONTO
! Souza Baptista & C.
Ifl — LARGO DA CARIOCA —. 9

:•.....^•:*^-:-.:.'{.-:..:..:»>^«;«x-*j-'M^'**<M''m4»
A INDEPENDÊNCIA

Mobiliário para urna casa, com 36 pecai.2:500$ - Uun do Theatro n. 1. Tel. 476i __
Dr. Humberto Gotuzzo doen«as "**

¦ , ,. ... vosas, estorna»
fo c inlcstinos. 7 Sclcmbro, 109. 3 As 5 horas.

1

't

1

J

\m

'»!

É-. ^i-k-ií*-,-, '¦wii..^-.,.-..'.

¦y;?¦<'.; 3,...

..i ' '*. -; :'¦ »



'

í V

m

Mercede. Alvares de Aievedo
Castroí mir" /"!& %*¦ id0 c«?'w Ju-

Mi-r.ticet., w' i Miranda, ponliorAdat,
ri, ,,.''", " '"',l"* a»» WMOall que ca^

»!™*M« 4JIIHII mia. sqbrliihaj Irinfl
ÚO sua ...•a ciiiilm.lii siíniiVihTnim mi au i.iVív .

m$íií£S_,TOtt"M fUfl 0'" ««'"iii«i?í«ô

Caiu do caminhão e foi para a
Assistência

orador* A rua •smli.vbuni. i. o À iiii.

S«-_f_",íPd0» '••'•¦Mudai-se pnrn a suu resi»dencia, logo, qua „ V|.. iiicilTjado, 
"

'- "~<mt1.. M,»W^MtlSII_^_»_^M_M-|0_IM.I.ii
" ' r'''''*"l""'l,,''í ""'^!ÜP*| W^**"''1r '"'**• *"'****• *"T --¦-¦'.-¦'.***••»¦>-.•*»

A NOITI. — QiniKn.fAi.... 10 (1(l Ml„,ço lo 10Sí|
•

•Io cnrr. na. A.ín """""•¦' ni'HHn-r.lrn. 20

Alice Carneiro de MirandaI .. , , «•* MIW)«Jilmlra Aiiguslu do Miranda convl-
iate manda rezar .!.„¦ al.n, , e sui nf

jO. Ihiiila Al. Cl CAIINI.II10 I)l? xiiiiJv
S M'»* <""'"«-f« ra, 

"lí 
do cSie;«-. i ,iíe!:,,,,írpa,is„r,rU Uu ss- S8<~-

LEILÃO

•~ _^ jmum. iitriciio «• novo; linda .
rnpna o FLORES NATURAES 3r°,,c 'T .'0,lm*co,n '-»«• •
UOrOaS ~ Os aneaiore? preço?-, g 

*"}«-• «• O VnHoln, «ua
ih,a en» __ ...CASA JARDIM "ra.Ba,a°.,c i"»".»' o»» o «» ¦«UA GONÇALVES llRít^è

O leiloeiro Julio voutlorii cm lei.Mo, iiniiiu nl, iliu 20 «Io eorrenle, da
j> lioniB dn .arde, « rim AlmirnnluCooliraiio n. 538, Rcgiiimonio A nmMara « Hiirro», ou inovei» u demaiswbjwioM «ui- gunriiccoin cuia ro»|.«lencia. pçslac.,.._ |j„,|„ ,,}„„„ fíor.«on. .perfeito o novo; iindn puarni.

nibiili.
guiirniçúo

, fi ~ ;¦¦ -.••»."•¦ «neo verme»'•«o e muilos olijeeloa de (irandevulor.

Vae acabar * caMI_aria LUVA PRETA

Nssve, Quintino e L<>Pes Trovão!...™«?^r^^»r« ,a
IO

£M

Camizas Ramiro Leão i .
ç meias parece escossia, o par IOi

li

 — Tel. «¦'. 38» ,

B Morais p_ra escríotoríos I 
~t—r—

GRANDE VARIEDADECASA LION
Jtosario — Norte 3153

Dr. Eduardo Pinheiro dos Santos
,- AGnADIJCÍMUNTÒ

nos s'ívrKl0 l.)''; ¦•¦1»»-»w.»o WNiíiiinò
g^rwS,v';í*:;,,;í:,«''~
¦is..'"»,;;sr ,,;,£»- *£=";:
*'»»* A m-iss" i1" 

•'" !l"« m 
"'é 

vi 
" '

ISi?í."UM-,«Pros«ocs dc condolências porcurtas ou tclegraininas. ' ,

&*&'&&

mil Camizas.
RUA SETE 29

»3!..

OJVOSSO SORTIMÈtSi.¦¦>|i->-k'-iifii-ii.i ,., i-f,»»-,^! -t -j^,

TO DK TAPETES E' O¦iEaaw-w»»—_-v»«_ij,,/j..._.k...j__(0»,),.Ji;<í

MAIS VARIADO E MAIS»i«i.,wimtii^^A.hWfV)1(IW(/,fci;u|)

MODERNO OUK »ía«•*a-.«-»/rj.íií__T,—ir_r.-rv-j»,_-„,

E,M TOPO O B«ASÍL

"*w* ' 'm^w'''i^^^^^^Kn^^^^ÊmWÊIKWp'

PREDIO=001^"^^"^-^^^^^^"^S5'^1

0 porto, peia manha
í.l.t'Miir.ii.1* de (í tt. .... - ,\l|

lnnl.*uiiiiiii.iii,,. ".AiiumIi.ti)
paiiaMlrosi da llambucsi
uni ""• "¦•'
LdlldlVi., ¦¦ |..|.|iirir li,.,., .¦ -|,i ,! , , ;
çoni; P»»«níolrni, ,,„ iIhiiiIiutro, o v.Ií"loiniiu 'l.ljc Hiiko Sllünoi», coni vs,?ír|!aaerohi da l.aMiimi, o vn|...r ii;i.'I„„.I'!,**•"çom vários «ema.asa ds (Iviiova. , ,,.^"Ilnllann "Tonin*,.. m Savola» ,'!, „ ,.!"'I^hros, u dn lliienus Aires, .. lunuéii"Ocsendo" com pasiaKoiroí,m%m^

lamlrosi da lairtbiiciro, o im,»,,' ^m
divs.ii pn.piel,. Ii.rUv "li^i,,;;,;;/' ia.

BUS»
. -"liltll

llUlrl
' ¦—m 

Senlas^
na

lll

o Caju „. 19, em cllüo, torcn-íclro,liu 2.>, «n 4 hora» du tanlo, pelo lei-, iociro Julio. ,

VAE COMPRAR PERFUMARIAS X-j de ceu interesse
verificar os preços dnLAMBERT

Rua 7 de Setembro 92
 ' '¦¦¦-'¦-¦•¦••¦•-¦¦¦¦¦-¦¦¦---¦¦¦¦¦íbiiiwii amem

M JAVA
OUVIDOR, 191

Communlca nos seus amisos e íreirucses
qne devolvo dlnrinmcntc o dinheiro dceaa» vendas cm mercadorias.

Nota: — An vendas aos vabbados dãodireito a restituição cm dobro.

BÔNUS BRASIL
EMP. DE ANNUNCIOS

Rna da Carioca n. 10 Ci" andar).
I •Piscollsada pelo Governo
Jleçam prospectos. Accvitam-se represen»tantes para o interior e Estados,

Rio de Janeiro

-aa-rlM».• ,rr^—a »~s»n ¦—._Vitrines elegantes
eiaenrre_;.-..Se de fnzer Imhil profissionul „•„

ShS^1".! riCÇ.°7 n comb,í""1 Sl6$M0
_l».irtn.s ii Vitrinisln neste iornnl.

A
Apparelhos electricos

Acccllam-so offcrlasdc crystal.
d** tlí.'il!!'.n50 ^ ° "•" ya™° «ortíitiènlo por motivouc terminação do seu contrato.

para a venda das armações c vitrines de porta com vidros

J.UA SETE DE SETEMBRO, 96 - TEL. C. 3345

"8AND0RANS" Crí'
. tinfiuc

èine ou leile, ex-
• ..../{ue em 25 dius pan-lios. espinhas, cravos, nodoa de Gravidez equalquer mancha da pelle.

E OS NOSSOS PRE.¦a—ami h iu,,—.___.„,.._.....tmumaM

__ÇOS SAO SEMPRE

BARATOS
'¦'¦a——IAuMiMUUiM

IflÉlbiB..
93 — OUVIDOR —» 95

¦w-MBalSf.... «..- . . -•¦'•**_nfl||T-|H

41 — OURIVES ~ 43

FAZENDA
com'nèrt»e.|,r!n'n r'í<|,,C"ft "[' l'M«do rl" »*10
rnnnís 1- 

"M?™ ÚK <"'™ num dos
SKitó„f''.S' "• «""'Plotamcrite èqul-i>nti,i e cm fnncclonnmento; íllneo ahiuclrcs«'"lavouras, hon ,„„.(„ e pastos V Agnn corrente. Opllnu, cisa dc moradia, inohilladspaiol, eoelieirn, ensas de colonos.' Crlacil lê
i iiíiu i""""1" c' l''.,v"llí,r* P»"»»». 

"•afc.-iaii

ara nfomoçoos dirMr n M. Almeida
&s?em'de«nle^ZaSa' 21°' MEI\ 8' Das fi

Só ae pôde comprar

La Maison Rouge
31 a 37, Rua do Theatro, 31 a 37Oa proprietários deste
grande eatabelecimento,
depois de terminado o seubalanço resolveram vender
todo o seu grande e variado
sortimento de sedas rCi_seu euato real.
Seda lavavel japo-
neia

Setim liberty to-
daa as e o r e s
100 

Foulard de seda
todas as cores .

w?.
*&-

BLENORRHAGIA WÊ
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

¦leilão de Arte Retrospectiva
O Leiloeiro Islesias venderá, «ma.nha, em leilão ií 1 hora da tarde, na __™_f ^õüi".,.-!praça Olavo Bilac n. 11 (Mercado SrePe da China. .

«Ias Flores) o importante stock da Crepe da China SU-f«aleria Fanzeres que liquida defini-1 perior ..ivarnente todo o maravilhoso co«.C ga f* J J ^ 
'£

Lyon todas as

1O3800

18$500

junto de moveis antigos, porcellunus rarisslmas, bronzes, marfins e«U kilos dc prata em obra. Pintorastios maianotavels urtistaa das antigasescolas Flamenga, Italiana e Franct-za, tapetes autênticos persas, col.chás de damasco e manteaux de ma.nii ha

16$300
17$500

19$800

35$OO0

i8$OQ0

ACA
FERREIR\, GRAÇA & CIA., ectabclccidos á rua dos Arcos n. 86,com negocio de Madeiras e Mate-naes __ para Construcção, comniuni*

cam á praça, aos seus Amigos e Fre.
guezes, que a partir de ln de janeirodo corrente anno, de accordo com aalteração de seu contrato social, ar-ehivado na Meritissima Junta Com.mercial sob n. 94.474, augmentaram
o seu capital e admittiram como so.cio solidário o seu antigo interessa-«o e amigo Sr. Armando de BritoRodrigues, continuando a sociedade
com a mesma razão social.

Esperam, outrosim, continuar amerecer a preferencia e confiançatios seus Amigos e Freguezes, hon-
?•-ndo-os com as suas presadaa or-cens, as quaes, como sempre,'serão
•xecutadas com o máximo cuidado c
presteza.
-«?!° de J-neír<>a 18 de marco de1924 Ferreira, Graça & CS

DROGARIA EÁPflSTÃ"

Não comprem sem ver os grau.des sortimentos da
r _. r

varejo.
Marco n

Vendas era
,, grosso e aIreços harutissimos. Ilua 1" de

pieOS MIEMÃES
Vi)noAlY-li>»n >v.-«~n.. ..11 - _ ^r_Vendem-se marcos aílemncs, papel níocdi.¦ ?*!*a *?? <-l-?*000> fiuntro mil réis endn mil

jrnilhoes (1 000.000.000). Acceltnm-se- pedi-dos do _interior, mediante a remessa da im-poriainci., em vnle postal. Passagens e cnm-
_.?;.:T í?-sa t' €altlb °* Cohstantino & Cin;Avenida Rio Brnneo n. 29, tel. Norte 272a•

Loteria de Minas Geraes
'liáiSSU/1f?'»,(.. Ia sextrac«ão de hontem:
nm<nun»yy) 

'í\  mo:00o$ono

«197 (Barra do Plral y) '.',. l-OOOmo7825 (Camhuquira) ...... 2-üK n

j™ (Bc"° Horizonte) ....... 2:000$000

Loteria do Rio Grande
s«.ênoSUJ«do.da ext™««5p de hontem:12G00 (Montenegro) ;.;., ioo:0OOSOOO

Charmeuse de Lyon, a
melhor qualidade, to»
das as cores, metro 40$000

Crepe da China, supe-
rior, de todas as cô»
res, metro 22$000

Crepe marrocain de pu-ra seda em cores,
metro 26$000

Crepe Gcorgelte encor»
pado, qualquer côr,

„ metro 18$800
Crepe Façonnee, GRAN»

DE MODA, mclro. . 55$000
Grande variedade em Taffetás

lisos e shangeant, a preçosminimos
2, Largo de S. Francisco, 2

ÀSÀUDE
DÀMUI/_Et>

é o melhor Remédio
para Incommodos de
Senhoras, porque, como
nenhum outro, regula-
risa, acalma e estimula
as funeções uterinas."A Saude da Mulher"
combate as Flores Bran-
cas, as Suspensões, as
Colicas Uterinas, as Re-
gras Demasiadas, as Re-
gras Dolorosas, as Con-
gestões e lnf lammacões
do Utero e dos Ovarios.

Dep. Nai-, S. Pul,.. LI.-, rai, lijiinliu-lói»

esças d. Coração e Pulmão
IÈ_^^ffi_^V^ÍTÍfíísÍ

•-•-paeaoana 
847 — Telephone de residência Ipanema 1788.¦»awii~«»M_wwwmwiim)|._ "0°»

oor^

—«S»8a.

ESCRIPTORIOS E SALAS
Àlugam-se hous o nrejudas salas para es-criptonos e rcsidencius. Ouvidor, 4.

-»»l»«a.

A MELHOR VASE1.1NA
Produeto amerienno

A venda nns dr_s_i»iá'_—tr- ¦
I

ÃÊMmmmmmmmk\
Abaixo a carestia!!

«843 (Paraná) .
8723 (P. Alegre)

|14(!0 (Rio) .....
1*846 (Rio) ..,..,.
•269 (Rio) ....".
S760 (Rio) .....
S555 (Rio) ......
1074 (Ilio) ....'.
•32!) (Rio) ¦1692 (Rio) ,

10.-0005000
3:0008000
2:000$000
1:000$000
1:0OOSO001ioooaono
1:00Olf{l00
1:Ooo$ono
1:0008000
1:000,-500l)

E' o nosso grito de alarme em be-
neficio do povo, offerecendo-lhe

preços sem competidores.
ROUPAS BRANCAS PARA HOMENS

E MENINOS
ARTIGOS PARA CAMA E MESA

Esperança do Brasil
RUA DA CARIOCA, 52

Loteriafda Capital Federai
Resultndo da extraegão de hoje:

t*Ko2' >••¦ 60:0001)000¦252* • 10:0008000
2:25 -r ••• 5:0008000

t£r\t' 
' • '¦ 2iO()0S000U'JI 2:0003000

«ortes grandes—Centro Loterico |C_3SS LOUfC
LEILÃO DEi MOVEIS

A' RUA GENERAL DELGADO DE CARVA-
LHO, 66 (Antl-ra rua Industrial

Larffo du 2"-foira)
A leiloeiro PALLADIO venderá cm leilão,

•manhã, 20 do corrente, ás 5 hoijas dn tnr-
êc, valiosissimo conjunto de moveis de cs-**y!o, importante pinno-pinnola PLEYER, ri-
(nlssima mobília de LAQUE' CREME, pnrn
0a!a de visitns, finíssimas porcellanas, bons
frj-sfncs, metnes, legitimo tapete do Oriente
mobilin pnra snla dc jnntne dc Gonçnlo Al-
ves e quantidade de moveis avulsos, etc. Vò-
tfe catalogo que será publicado no "Jornal do•Commercio", _,„ tija d0 leilão.

m/mmt

ESPLANADA DO SENADOVende-se uni predio novo de dous pavi-nienlos, com garnge e jardim, pnr„ familia
10 íob meU Il'nta-se á 1,ua Uruguayana.

•MM»

ANÊMICOS
NERVOSOS!

NEURASTHENICOS!
USAE

FERB0T0NINA
¦ «• 1— —

Escola para chauffeurs
Em virtude dn próximo mudança da sede

firm nPPr^'>° pi'°í>rio & AVEN'DA SALVA»UUR de SA, resolveu o seu director, faserreducçoes nos preços das matrículas dòs dif-ferentes cursos.
Minljtram-se instrucçõcs a domillclo.tranquea-se entrada ao distineto publico.Rua Riachuelo n. 383. - Phone Norte 5349

fCADEMIA DE COMMERCIO
J"^â™' !90i -7 D'«-igida Por profeÍBoreB da Universidade

IV-tíS-Vp.™í/1 rZn^£%£ ti'th£ rSÍZ^™r dc -mmereio que. ron»

MATRÍCULAS. Em 1922: 460 (45 mocas). Em 1921» <*.•-.- íte *. s

Cão publica. ^llcpâ^go^SS - Z™no\?S£?*eS' ;.ndustrla« ¦ «dministr.-
l*requencia obrigatória - Progrnmni^s amSf?rau]S^S^ "

DisciPi ^-as iSm T° lnoc,urna8 Pap« -«"bos os sexos
«uaSÓSphla c7mnereSCZCnlC^^^^ ™» » »"
Uesenho,; Pliysiea. Chimien H. ^S^^^^SaI^^^ Geometria
nnginpliin, Contabilidade, Noções dc Direito - I eeUl» .5 °. _ ' Çactyl?Sn.phia e Stc
tien juridicp-coiiimercial Legislação de Fazenda e Aduaneira; Pra-

«W-ÍSÍ" Cidmie^ q"aGSS-ÍáStÍÍ 
\?W™«>' 

-Laboratórios de
ra - Tiro d) Guerra - Cl_emalogl_pno ~ MuSfU Comn'e"í*«i - Bibliothe-

. OUHSO DE FÉRIAS (Dezembro a Marol
feSÍS %lueSÍ\ttlTdt h^ «a P%£& * ««so Geral

^-Síj^r^slà ?Í4d2.c marío)

Grandes Saldos de Balanço
Fazendas e roupas brancas por preços nunca vistos!

TERNOS E MEIAS «JJ^-lgMTi 6 ANNOS A PREÇOS

a/Z°ot fo! 
'1° 

iràúrS b?im4?eaeu6r?ô ^1^%'™?°* listad" * »
10.?, ditos tle brim branco iupcWor^?é^òe_r_d_ff-^í"^ r ' G*nnos de 8« *d los tle Inmnulios grandes dè%™Mj&&.%*% \â 

b(Ii?"noId,e ,7* ¦ •«*,mcüclüdo typo caçador dc 2 a « nonos tio s« » ií« j°, Y "' -s de hrím escuro
riiiheirn de (i a 12 aiu.oa de IOS _ M. O valor Íe'cÀ^Te? .COm g0,a * «•-cas ultimas era de 258 n 30$. Meias para, ç?e_ie_s -fé SrStüM^l ,,UJ,tro mar-brancas, de cores e pretas, de SOO rs. a 1*500 1I)0S" grand« s*lào,

Verifiquem esles artigos nn

cores
Crepe da China
fantasia

Crepe da China' radium fantasia
Palha de seda . .
T a f f e t á fantasia

lindos padrões . 27$500
Gaze chiffon todas

as cores 1
Crepe Georgette

todas as cores . 12$500

27ÇQO0
12$7C0

A La Maison
Rouge

1

1

1

E' a única casa que vende
pelo custo

31 a 37, Rua do Theatro, 31 a 37' 
Telephone Central 688

' —*¦_-¦ ____,

Df. Silvino rsalios,
laureado especialista
cm dentaduras anato.
inicas, com on sem

, chapas ou eéo de ho;-
ca, para a mastigação
perfeita e belleza da

Preços módicos, 7 Setembro,
5. Tel. 1555 C.

mmm»

iríSBk»-Xkmjâ
nlij-fionomia.
231; das 7 ás

* 

PASSOS N, 93 (ToiJft' de vidro)

I 

Convida as Exiiins. familias
desta capital a fazerem uma visi-
ta a este estabelecimento, onde
encontrarão um escolhido sorti-
mento de Calçados á Luiz XV, as
ultimas novidades, cm cores e mo-
delos, a preços convidativos.
TRAVESSA S. FRANCISCO DE

PAULA, 6
Teleph. Central 669

tmmmMBttiHAmatmmmtÊa\t, iMunintua.^ - _-

TIZiHAÍOlFARo
Píi)>idti;á(i4 :\õ'.fáM,:.tiòs,-;í'

^QEPU;F4*[y0&A-lS
: ,^iaS'ò:tebÊ,atòiiÍ3'':':v,"»;*:

OD AS
... Depois de uma bella toilette, torna-seindispensável a mialquer senhora ou senho-rita, um bello .chapéo, unico ornamento quefaz realçar a belleza feminina. Em gosto earte só na A' Dama. n. Uruguayana, 14. _Telephone

-aa»». ¦

LOTERIA FEbERAL
AMANHA

2 0:0 O 0 $ O 0 O
Por ll{600

SABBADO
100:000$000

Por 8$000
Os bilhetes para essas; .oterias

acham-se á venda á rua V de
Março, 110.

A NOVA DIRECÇÂO
DA•Star

I convida V. Ex. a fazer uma
visita aos seus vastos Ar-niu-ens das Ruas Gonçalves

Dias 69 e 71 e Uruguayana 82.
AS SUAS ULTIMAS CREA-

ÇOES.de MOVEIS e TAPE-
ÇARIAS farão o encantode sua residência.

Martins Malheiro & Cia.

Os grandes remédios daSYPHILIS
"NEOSALVAKSAN» 

C»I4-)SHyDRARGON EBRUCB-

aosEAirDe!Mí Fen,"dM M«,n«» * C •.. ._*»

Saldos de
Balanço

GRANDES DESCONTOS

10, 20 e 50 °|0
Meias para senhoras, cre*

ancas e homens, bolsas,
carteiras, artigos de

fantasia, leques,
etc.

Casa Cavanelas
R. OUVIDOR, 178

'° 
^^^^__, 

»-

MEIAS Para senhoras, homens" e cre-
carteiras,. reiidaT^^ra^ti^r^tiS535'

Luvaria Gomes
38 T. S. Franoisco Paula 38

— ¦-_. ~

Doenças da pelle e syphilis
l-r*,, 5,RVW*?RNECK MACHADO

RAIOS

COMER BEM
Por 38000, só no Restaurante "A Fidalga",

Bua S. José, 81, optimo serviço a carta, pre-•os módicos, luxo e bom gosto.•mmm*.¦*" ¦¦¦ .i i _^^^_---» i—_-__-_-_¦

Pensão Rio Branco
Cozinha de Ia ordem. ("A Ia cárie'

Rua S., José, 122, sobrado
')

¦mmtmaaia.a-- ¦ -»H__Haa_nM

NO DIA 10 PELA MANHA umn fnniilin quotomou um tnxi rin rua Voluntários da Pátria,esqueceu um Rtinrdn-chuvn de cabo de ourocom o líome dn pessoa gravndo. Pcde-se nochnuffeur o obséquio de o entregnr nn Ave-nida Mem de Sn n. 252, que será gratificado.

sana-syphilis _grr__ür
PIANOS e aütõpiaiios allemãcs, empório
; „ . se«» riv'''- R» Ferreh-a & C l!u»"s, Francisco Xavier 388.. Teleph. V. 59G.,

->*•Masareth & €.
Antiga ca.a de loterias. Ilua do Ouvidora. 94. Pat,am todos os prêmios da LoteriaFederal. Posto de venda de estampilhas.

C\ CIGARROS'
Nl

JJI-TBA.VIOLETA. PeÜI

DR. PEDRO MAGALHÃES; ' "*.

APROVEITEM A GRANDE LIQUI
DAÇÃ0 DEFINITIVA DA

Casa Schmitt
Faltam poucos dias para liquidar

o seu colossal stock de perfumarias,
meias, leques, artigos para presen-
te, bijouterie e cutelaria fina, pen»
tes de legitima tartaruga, etc, etc,

ALGUNS PREÇOS.:
Po de arroz Coty.  6$50ü
Pó de arroz Dorin  2$500
Pó dentifricio Dr. Pierre 1$000
Brilhantinas Houbigant... lOSOOO
Pó de arroz finíssimo 2$ e 2$200
VEJAM OS PREÇOS EXPOSTOS

NAS VITRINES

I

f
den
coli
tro

LEILAO
Quem quizer vender prédios, terrenos, mo-veis, etc, procure o LEILOEIRO PALLADIO,

4 rua São José n. 57, Central 5538. Rio. Pn-.{a suas contas dentro de 24 horas, depois deretiradas as mercadorias vendidas.

1ZA

Kheiunatismo syi>hiliUco—pedro curou
,„ ,. ° rbeumatismo syphiliti-eo cm 12 dias com 1 vidro de Luctvl »>.«tando BS000. - PAULO, pnra curar o'£.motismo syplulitico levou 00 dins, tomou 10vidros 1e outro depurnlivo

«)y-

0 REI DOS TÔNICOS
Opulento fortificante contendomais valiosos saes de phosphoros e

Ürmw 
h°jphnt0 dc «"dio, habilmentecombinados com a pepsinn. AUiança daacçao tônica com a digestiva. Indicado naAnemia, Fadiga Cerebral, Falta de Me-mona c Convalescenças. Preferido pelascreanças. Sabor «grndnhllisslmn

l irt. rã». ¦'."*"»'»*' c 4S"»101=s _U_11L so cm boas pharmacias

Vias urinarias c_,ra. r*d.ical da bIenor-
gastou ãõWOa moieàtias venereas. ^'"úelX vXtaie;Larjjo Carioca, 10, 1 ás*6.

HADDOCK LOBO
PREDIO Travessa Cruz, 11

Leilão amanhã, ás 4 1 2
horas da tarde, pelo leiloei-
ro Palladio, em frente ao
mesmo.
-, —' mtm- —¦
CSCOla Avalíred Acha-se aberta n In»

scripçno pnrn ns n»
vas turmas de abril ,1o Curso Pratico d

;commercio (todos os horários). Ilua Si
Jose, 100.

LE. i 'i/El
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A XOITE — Quarta-feira. IA tlc Mar-yo flo 1021
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Unia coniedia de suecesso
no TRIANON

rama» i>
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Valcrio (Jayme Costa) a Macario (Aristóteles Penna) e ao
Coiomenclador (Pinto de Moraes) — Faz lembrar aquelle film

j colosso.

qga_j_P-B___H
r-.;~K*-:**K-:-:**"**H*-:**^

À solução do problema do pão
A ict humana do Exmo. Sr. Prefeito e as justas reclamações dos

Srs. Proprietários de Padarias têm encontrado uma formula de
accôrdo:

MISTOS É PROMPTO A RECEBER 0 PAOEf® VJKTE

^^Ct**-- ¦¦-. í ^" ¦'".'*>;';¦: ¦« *f^í."': jíaf - fí&fe*éí_f*' 
'" ^ Í_a__B :/r7' iiI7:: - *'_. ^v

^^ ¦ ^^^^|ftLá'L7riÍP^^
____l»i_ --aJ--^-*^

^^^S
em ROMA foram installados 92

MILÃO 87
PARIS 27 Producção excellcnte
BUENOS AIRES 18

(dos quaes dous pelo Governo Fiincciouamento fácil
Argentino).

Egüalméhte em todas as cidades Hygiene Indiscutível
do mundo.

Prociuctores: ANTONELLI E ORLANDO
CONCESSIONAáR.O EXCLUSIVO:rra " °1 — Wm Sia Pedro 117, sob.IJN

¦_¦¦¦_. ¦ -1

ÇafpsSB

!^^]Sü^S_|'i_|!

FABRICA de TECIDOS de ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO

Bancos, mesas, cadeiras, viveiros
para pássaros. Arame para cercas

e gallinheiros.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AIRES 102 —- RIO
*** *»• *•* *** **¦* *í* ****#¦* •_• •i* •í* •** *?* •** ¦í****' **• *3"iítí*

iísws >
Consullas grátis

alas 9 ás 11
J. Almeida Cardoso & C.Hua Marechal Floriano Peixoto

i ¦¦agajaw' "»

| ELÉCTÍliciSt-__S.EIW_.E_T _IW)S
LÂMPADAS

ASMAISRe.iSTENTES
ASHAIS ECONÔMICAS H

IMrOO
ns

a©3
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SILVAIgl^
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DA PLATÉA
NOTICIAS

A lyrlra llalo-brasllclri i,s»»s-»f para o
Rtpubllea

A coinimiilila lyrlea italo-brniilloiro, •i»''
nm im rinainliM nu l.yil.*u ita, iiiiuinliii. H'11
iilliinii oiiirelncuin imisi) ilíenlro, min »
"liiiliiini',". cm fiiila iirllstlr-i ilo l-iiiif Ho»
a» Sil vn. Hosla.folra « cnni|ianlils sa IrniH-
farlrâ para n llupulillca, A vlsln ti" ler <i>"'
a'a?ilt'i» sa»il lm.'-ir iiiii|iull. lliaMilru i rninpa*
lllllll l,i'ti Ciiiiilinl. Clljil €*•.!rt»;i rslil in.t"'*i*
tia purn tlfiinl». ilo uiiiaiiliíl iiicsino, A çom-ii..iiiii.a l.vrli».i Iinlo-Iiraslletra eantarn, hoje,
.1 "Ciivallfrlii rustlcfliin", o ii ü" a? a» nelos
ala "TosciiM u suMu-füIm, nu Hopulillcn, a
a.lirrii "lllitiila'ltii".
A líiiii.nrntln lyrica Italiana, nn S. 1'talrn -

Franco Tiirfurn virá na, III" !
O Kli» In. ConllOCOl', alrnlrn do lii't-'va»i

iliu», uma tl.ii mais .o|ir.sonlall.os níuros
.In sconii lyrlcn, " Icnnr Prnnco rnrrurn,
i|uc, comn Cnvirlo, Durnamnichl, Manirlnii
clc. ííu pariu ilai elenco da panhia «uri-

="» ur MOM
U Isr du nosso prrsado comjisnlislro Irl*

ii.ii Marluhi», dircclor da A NOITK, lem,
linjc os mais Jiiilns motivos para oilar em
fiiHiiils júbilo, pnls Irsuscorra a dala BiU«
licia de sua ilitiin» esposa, Ksma. Sra. I>.
1'ranclica 1'isiunl Marinho.

A jiilillnsa alala pnsin, esle anno, ainda
mui. Ichllva, por motivo do cnntrato da ca-
•.naiiciito ila scnhorita Heloísa Marinho, nm
ilni oncaiilus do iIIIiimi lar, dlln-ia filha do
a»nsiil Irineu Marinho, q ornamento da nossa
stit-lfiliiile, cnm o conceituado medico Dr. José
.liiliu Velho da Silva, um dus uo&sos bons
companheiros da A NOITIi,
ANNIVRnSrUUOS

Pãtlxé-
O cinema no lar

Cada um p6.le ter tm casa nm verdadeiro cinema sem nenhum conhecimento nem
Installsvlo especial a per um pre«o módico.

w *imVj.x*<>x^wsM

lii/a-in aniinn, hoje:
Ò Sr. capllflo-tononto Victor Mpndaln.j

a menina Maria Roglnn, filha do l>r. na-
niuscciio du trarvnlhn; a menina Delia, filha
ala, Sr. Alfredo dc Souzn Hnlo, funeciona*
rio da Imprensa Nacional.

Pai hoje niiniis o eonego Dr. Francis-
co do Almeida, vlgnrlo da matrls da Can-
dclarla. . . „-- Festeja hoje seu anniversario natal -
cio, o mnjair Olilcmiir do Andraale, sul.-ad-
iiiiiil.slriiilnr ala, llnspltal Nacional de Aliena-
dos. Coincidindo essn alata com o JO» ao-
iiivcrsnriii ale snn entrada para aquelle ma-
nicomlu, aiiitlu tantos serviços tem .prestado,
ais sem collogas do repartição far-lhc-õo
uma manlfcstagAo de apreço e carinho, peia
iliipliiinenii» festiva data de bojo.

Faz nnnos iimanhã, o Sr. Cezar ala
Cunha, uoüsn collcRa do Imprensa.
CASAMENTOS

yÃi&^^iJApy
O cinema no lar

Pelo seu programnia de "flüns" ezcesslvamente varlaaln, elle diverte os P-n««nlnoii,
Instrua as creanças. luteiessa os grandes e permitte passar agradáveis «solrios" cm
familia.

TTfc *tlI^ <+ Pt ^ i ^ m
¦•^•CjLiJlISJ " &3\xi$g

^M^^^^tm^^Êmmmmi^^^^mm^mm^mÊmmmm^mmm^mm 
n ^mw?

larO cinema no

Hcnllsou-se hoje, na residência da Exma.
viuva l!iln lit.tii;iilves Vieira Machado, o en-
Ince niiilrliii-iiiliil di, funecionario alo lhe-
souro, Sr. .Ilulieits de Saldanha da Gama,
eon, i, s./.limita Moria Vinlra. Machado.
O acto civil realisou-se na 5» Pretória C.i-
vol c o religioso nn residência da noiva.
VIAJANTES

{continua com grande exito todos
os dias a liquidação final de ca-

•1LI IIKIHIMI lll» » Cl (IV.. Llllllalliliai llllll «li.^.i . jj ——_»« — ¦ .1. mm 1__*«_*____*

soguldãB a "Cavalleri.-,". durante a estação,HlUlSaS, CUecaS, Ceroulas, tónçOS,

{••M

HOJE — QUARTA-FEIRA — HOJEj
GRANDE ESPECTACULO

1" parle — NA TELA: UM MILHÃO'
PARA GASTAR, por Herbcrt Rnwlinson.j
Külln Piisclia, Beatrice Burnham, Mel
bourne Mac Dowcll e Margaret Landis.

2» parte — No palco: A Sra. IKMAH
DE ItlMINI, com um escolhido e novo
programnia de ranto.

As 4 ROYAL GIRLS, em um reperto*
rio moderno de cantos e liniles.

¦ rjnmtimasrmvmKt*'
•mmm*

HOTEL D. PEDRO
CORRÊAS

Scguntla piiriitla litlenhtc tle Petropolis
Telephone ll. !'

Clima itle.il chi i'fi,'iíio Ihcòmpariivèl
_«.___¦

Salvados dos Incêndios
Por ciiiita tias companliias de .éguros, ven

«eni-se camisas, íiieiiis, gravatas, cuecas, tri.
toline, vfotiilos de serilíora, cliiipíos de fe!
"-o a tle pallia.j Praça '1'initlcnles

Camarotes tf baignoires, 20$000 — Pol-í
tronas, ,'18000.

Seuiinda-feiru, 24 de março — Grande]
acontecimento artistlco: Estréa do (ilml

DENTRO DA LEI, protaBonists a ge*
nial NORMA TALMADCE, acompanhada|
por um isclecto numero de artistas,

Todas as noites, diner et souper dan-|fl
[ sants no

GRILt ROOM
JAZZ-BAND ROMEU

Tcleph. Ipanema 1400 (Kunines 6)

¦ ___-_. ¦

O tenor franco Tafttro
gida pelo emprenario Billoro que, em fins
do abril, occupa ri o theatro S. Pedro, na
Empresu Paschoal Segreto. Tnrfnro nasceu
e.m Lecee em 1BIIII. Desde seus primeiros an-
uos revelou grandes teiitlcncias peln pln-i
tura, huvcnilo-sc, pois. diplomado, nesse ra-
mo, nas lascnliis ale Nápoles. Aos viule c
ilous nnnos ale ednde, os jornaes de Salcn-
lo prcoecupavam-se com a enrreira artística
ilo joven pintor, tcccndo-Ihc enormes elo-
gios. Mas, a mcdialta tine caminhava, ia-se
intimamente convencendo de tpie outra de-
veria ser a sua enrreira: o theatro c não a
pintura. E começou a prcslar attençao A
sua própria voz. Seria de tenor? Procurou,
então, oe amigos, entre os apiacs Tito Schi-
pa — gloria tia scena italiana, que ao tom-
po, tambem começava, c expoz-lhes o seu
pensamento-, Schipn o animou e o levou ao
maestro Alusle Geruntla, seu professor, que
o acolheu carinhosamente. Em 1915, quan-
do se deu a conflagração europeu, Tnrfnm.
que iniciava com vigor a nova arte. não
quiz faltar ao seu dever de cidadão. O go-
verno, porém, consitlcrou-o licenciado, dei-
xando-o em Milão. Aferrou-se ahi com
mais cntliufiinsmo á musica e dentro dc lire-
vo tempo estreava, com suecesso, no Po-
liteama Genovese, cantando a "Aida", de
Verdi, com suecesso tão pronunciado, que
Ilio valeu novo contrato para o Bcllinl, cm
Catania. No Iiellini, Tarfuro cantou trinta
e duas vezes, suecessivnmérito, "Giocontla",
"Lúcia", "Tosca" e. "Gálatía"; do Bellini,
theatro do menor reputação, ascendeu Tar-
furo ao Snslaiizi, tle llOmn .dirigido por
Mme. Corelli, cantando, nhi, com idêntico
suecesso, "Bolieme" e "Cavallcria". Seu
eontralo iiãti ponde ser renovado, porque já j
havia assumido compromissos para cantar
no Verdi, tio Ferrara, ".Damnation dc|
Kausl". Dahi, párliti parn Milão, onde se'
i?seripliiroii no Vcnie, cantando oito vezes

outomnal. De Milão, Tarfuro foi chamado,
com excellcnte contrato, para cantar no
Petruzzelli, no lado da celebre Idalgo, a
"Lúcia". Nessa mesma oceasião, arccitòu
novo contrato para cantar, ahi, "Lorenza",
ilo iiinei.tr<i Maechcrnni. üiimi) premio .', cx-
eellcrito interpretação dada & sua opera,
Maccheroiii o escripturou no S. Cario, tlc
Nápoles, para canlnr seis vezes a "Gineon-
tia". Terminado o contrato c tindo o suecas-
so obtido. Tarfuro o renovou poi* mais doze
cspectãciilbs; seis com "Giocontla" o seis
com "Kntlei-fly". Um mez depois, o tenor
pnssava-se para o Coniniuiiale, de Trenlo,
ontle cantou n "Giocontla", regressando, a
seguir, n Duri, agora sol, a direcção do ma-
estro Vilale, para cantar no Petruzzelli
"Boris Gòtloiiiioff"; " Tra Vi ata", "Taliar-
io", e "fiinnni Sliichi". De Bari, Tarfuro.
foi a Piilermu ,ontle canloii no Massimo,
"Fetlorn", "Olunui Scliichi" c "Rigoletto",
ao lado tle Tuti dcl Monte, soprano de apre-
ciavel mérito. Fiiialinenle, Tartufo, depois
de haver cantado nos mais afamiidos lhea-
tros da Itália, eniprchcndeu uma excursão
pelo Oriente, estréiindo-sc, com suecesso,
no Beale, do Cairo, onde cantou quarenta e
cinco vezes "Feilora", "Traviata" "But-
lerfly" "Ciivnlleria", "I.orole.v", "Ginctm-
da", "Lohenffiln", Indo depois A Alexan-
dria, onde olileve exito egual. Regressando
li pátria; Franco Cnrfurp leve os seus con-
tratos renovados em todos os theatrcèi. onde
já sc exlailiini. Eis nhi o lenor que, dentro
de pouco mais de aim mez. iremos ver, no
S. Pedro, ao lado tle Zola Amaro, na pro-
xíma temporada lyrica italiana, que nos IrA
proporcionai* este aiino a Empresa Paschaal
Segreto. '.. -

TARIAS
A "festa milleiiaria" do Trlanon ficou

adiada tle hoje para quarta-feira da senrn-
nn próxima. -Estrearam, hontem. com cxtraortll-
nario suecesso. no cinema Cenlral, os bni-
larinos Pedro Dias e Bosalia Pombo.

 Cora Costa, festejado elemento da
companhia do Triinioii, realisa ali sua "se-
rala dtitiore" a 28 deslc mez.

A bordo alo "Itiiy Barbosa", regressou, ho-
jc, tln P.nhiii. o Dr. Pedro Alves Carneiro,
Inspector sanitário da Saude Publica e cll-
nico nesta capital.

— Embarcou pelo "Almanznra , com des-
tino no velho mundo, cm viagem ele recreio,
o Sr. Ilnssib fichara, sócio da antiça firma
industrial dc São Paulo — Said Oebara e
Irmãos.
I.UTO

Fallcceu, hontem. D. Bita Cândida Vai-
le. O enterro rcalisou-se, hoje, no cemite-
rio S. João Baptista.

mmm - 
Só com a pasta SYNORÓL,
formula do prof. Frederico
Eyer. Experimentem.
¦ ¦**_--»¦ »

GORDAS PARA ENTERROS
(Somente flores naturaes)

A FLOR DE LIZ
AVENIDA RIO BRANCO 175

(Em frente & Galeria Cruzeiro)
¦ "¦**-_¦

E" um divertimento Interessantíssimo e barallsslmo. pois nosso servlto de locação
de fitas permitte apreciar a totalidade ilo nosso catalogo.

CUSTA APENAS 425$000 E OADA FILM 10$000
Trocam-se filma por 31-00

Demonstração permanente e gratuita:

RUA URUGUAYANA 9, SOB. - RIO

mo
A* venda nas seguintes casas:

LUTZ & FERRANDO — «0. Rua Gonçalves Dlaj
MARCO F. I1ERTEA - 145. Rua Sete de Setembro
PAUL J. CHR1STOPH COMPANY — 98, Rua do Ouvidor j

Peçam catálogos a Pathí-Baby, Serviço N. •— Cslx» Postal n. 1928.
_M';H">á4"H'»M»'ÍhM'»W

I líP3^n^2^^Í___^fr_>VB ?i^^PflW R|aSP^!y^.*'..V''fe''jffi

•M•^-^*'^^^w-M-^w^^••H*5••^w•+•M^•*^-»•H-^

010 3$ a 5$
Compra-se na joalheria

LÚCIO & RAMOS
41 RUA URUGUAYANA 41
a i—a»

CARÃO NEGRO ~ Ç°ccira»snrna»ecze*
JJHDAU l-t-inu ma> u]ccraSi f,iciras,
suor fétido: na Medicina Natural, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 7.

Curso Freycinet ^Z,Z^.i
admissão aos Collegiòs Militar e Pedro II e
A E. Normal, dactylographia, stenographla.
Uruguayana, 47.

¦ _S-_» "

UNHAS BRILHANTES?
DIAMANTINO 1 Vernis, tablettes, creme

e pó esmalte das unhas.

WÊÊmmf
^«JH|^^^.í«^•M^^••»^•H**•^?>•^•^•W'H••^•^•H»M^

ES Travassos & l
I

1MOS .0 HIO

pyjamas e meias.

CAMISARIA

PARIS R

Sempresa paschoal segreto
íTheatro S. José—As 7 % è 9 %

MEIA NOITE E TRINTA

A venda dos demais artigos será
annunciada opportunamente para
maior commodidade do publico

Não percam a bôa oceasião
13 - OURIVES - 13
(Canto da rua do Rosário)

Oonstrucções e materiaes de eonstrucção
8UCCESSORES DE

MEANDA CUETY & 0.
Especialistas em oonstrucções de cimento armado

Preços excepcionaes para:
Esquadrias, divisões e armações ¦— Molduras e guarnicões —•

Forros e soalhos — Tijolos e telhas typo francez
Eseriptorio: .Rua São José 78 — Tel. Central 4426

Deposito e Offieinas: Rua Frei Caneca 450 — Tel. Villa 5597

(^*-^M.^~--M_^.-H*»H'»H»»K»*»M^

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem esti emagrecendo e fraco do peito

procure os Dispensarlos da Liga (Barão de
S. Gonçalo n. 54 e Avenida Pedro II n. 138).
Se não puder freqüentar os Dispensarlos, será
soecorride em casa (telephone norte 3930 de
11 horas ás 2 l.orat). Medico, remédios, in-
jecções e leite grátis.¦ mymm ¦

O DEUS DO SOMNO

li, L'_a___9*_--"\,it _R_-.2 i_s»'ba\ <"» \r*\(lio*** io POs r
\ \\l , 11 m_lj m i ^C^/

GASAY08K
ASSEMBLÉA 22 a 26

GUARDANAPOS
Para refeições 60x50 dz. ....:.*..
Para refeições 60x60 dz. ........
Para refeigões liuho 60x60 da.

1S9M0
299500

ROUPÕES PARA BANHO
21.1800 27$000 295500

MEIAS PARA SENHORAS
Artigo forte par X'mu*m*,*-*.-*íji**i'm*.*/ _**?*?
Mcreerisadas psr ..,..,..*......•_¦_._?..• *.*.v _*.oOO

2.-5700
4Ç200
5$500
4.500
55800
6$50O
9$800

Eneorpiidus par
Encorpadas Super par
Typo escocla par .......
Seda s| defeito par ....
Seda encorpada par ....
Seda c| costura par ,,,.
Seda animal par 

•j%M» •.-•¦.•.•J-» **t
•.....•.• "j--»j*_-

•_•_•_ _.•_.-*•;•'-»_i
•.•._.•J•-t'-, •'-' •¦

TOALHAS COM AJOUR

fòri

leme

ficac
<a Marca «augyp^. Registrada

«meada NavalhaeLamina "OiUette"

CÃES E GATOS...
e outros animaes, quando atacados de lepra,
sarna, gafeira, darthros, piolhos, bernes,
bicheiras e carrapatos, são curados, rápida
e radicalmente, com o SABÃO DOGUE.
Preço 2$500, pelo Correio 3.500. — RUA
URUGUAYANA, 68 — RIO.

% Unho 150x140 ....^....................... 75800
% linho 200x140 .'.,. -i WSõOO
% linho 250x140 •*•-.-..*,*.w_a 12$800

PYJAMAS
Para dormir .......,_;............•_•••;.--_•.•_ ??§2S
Percale francês ,._,.,.,......,..•,»•.•.-...•..*.», 10?800
Percale puille ..... .............. JJíSOOZephir encorpado ...__ .• 14!$.000«•»»- 

Os gregos adoravam Mnrphcii, o deus_ do
soiniio. Se ha uni homem a quem deveriam
erigir uma estatua, c no pharmaceutico Foi-
Ict. O emprego do Xarope Fòllet, na dose
de uma ou 2 eolheres, das de sopa, '6 

quanl"
hasta, na verdade, pura dar muitas horas d*
soccRo, do somno c. do liem estar, c para cal
mar em poucos minutos as dores por mni
inlolcrnveis que scjnm. liis porque aconselha
mos As pessoas qli.! mio podem dormir ou
que soffrem de ijuiilajuer dôr forte, seja qunl
fòr a causa, que tomem Xarope Follet.

As pessoas adultas podem tomar até 3 co-
llieres, das de sopa, por 24 horns, sem o me-
nor inconveniente. Para ns creanças. bastam
Ires eolheres, das de eh.-i. Uebe-sa um gole
dagiin por cima de cada colher de xarope pnrn
tirar o gosto um pinico acre que deixa nn
bocea. A' venda em lodns as pbarniacias. De-
posito geral: rua .tncob, n. 19, Paris,
K**#**&.^

CAMPESTRE
Amanhã ao almoço; colossal cosido á cam-

pestre, rabada com carurii, roupa velha com
tutu. Ourives, 37. Tel. Norte 3666.

¦ •mmm* «

Drs. Leal Junior c Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi»

dos, naria e garganta. Consultas de 1 às 5 *
Assembléa, 60.

P

70

A VEGETARIANA
SAO ri3DI!0 71, TEL. N. 2794

Servimos refeições de frutas, mixta e vc-
{Ha ria rin; Aos doentes do estômago e inles-
tino prescrevemos a alimentação; Garanti-
lios n cura da prisão dc ventre cm 15 dias só
e°ni n alimentação vegetariana.

I

SP*-!?-6. O'A

Dize, querida, porque
Teu rosto tanto fascina?
-«' Pois ignoras? não vê
Que adoptei a Seabrina I

Prssssre nas pharmacias
Um vidro de MAGNESIA DIVINA e

soffrcríi anais do estômago
nao

BLENORRMACIA?

..:.^..;.^í..:.^.»-j.<.^*.:.->-:..:«i»

Só com "OCEANOL"
Nas Drogaria;* c rua Assembléa. "5

«a^.a.;..v.»..;.aV!.a.VV5.->****.v!m.**..}

GRANDE ARMAZÉM NA
RUA MARECHAL

FLORIANO
Traspassa-se, 5 annos de

contrato, o da Rua Maré-
cha! Floriano n, 225.

BAYERm VV_ ) X\
Agua de Junquilho

Produeto scientifico de bellezn. parn bran-
queav, ariinciar c aformoscar a pelle. tira sar-
dns. piiiinos, espinhas, rugas, etc. Vidro 43
Vende-se cm todas as perfumarias, droga-
rins e íiliartuacias.

'.•••???'?..•????••'^^

.único...yíâ insiâlphtjneamentê —^ *
as terríveis dores causadas |pela gotta. contribuindo I-para a sua cura. ¦

mm.m. A%9E i^T^&B ____Uw_.
K9 BHB

V3»»^'|.<'4'<''|.<.'1<.«..|»»4.»H.»H*<»»H'»M»»M*»^'H»»^

A soberana das tinturas popula-res para tingir em casa vestidos
usados. Existe em 28 eôres e custa só
1.500.
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São "©sé
-*— -— w ¦-* *•# «*

ifl» aolcmnidadcs de hoje na ma-
fru do Sagrado Coração de
Jmw e na do nome do glo-

rioio Palriarcha
%foel«!loÜÍIií" '.''i' 1J,*",*!-o «Io % «losí,
5.1 ..íi i''1"' oui0 fl,« «> venerar o hon*
fi« «u!"",,r ? ""'' t',,lt" «ilro oi fieis.

Í!ftrf^u*í 
v"r/" «oíeniiildfldoi hoje.íia»trl< lo .Sagrado Coracflo de .lesos' A ,.,,,

.Aim",,"diaü",?U"1' » *t nmSànlS,¦•siin, , fjlA do grande 'iitriiivhii cn.nil iMoiojhjMiind-i Família. „„ RaSS"
ANn',T",il,,,1,im',,,'l>!,lM",VB '"¦"<¦•*• *¦"*• <l 113. 7.
FhoMi ....,0,rM ''" mBP!íA* N" '"'**"•' ••¦»
lado 

'dl 
Wu c,?n.''"**nl'«.«>1ieJ'fll «los asso*

ionum.ri, !ii"«ünWo' v«"'''""' Ul" eleva-

fni,Tu 
^*ifMMIOnü «? »l'IM'o.xli.,i,r du Sn-

InTd. vi?, ''i! I'',u,|",|,'*'l« Pan. tomar o«-»ps^a*toh •• •»«*¦
iffSiii» JJ.Í"chr,Ml" (lí ""¦'*¦'•• ««ve inicio
m B«v«.p.r."./i "J.01"" ¦?•> Rov" directorin c
fflfoi?íV5I S.S."K,,V,0S. A.directorià da Pia

Cf-

¦Sênior niTã f„V..~" í'i",."v^*' ° ur« Mourflo
Sa . Wi. ii um W»*orlco completo da
dn 

* *¦ ' SÚC Sl,a tmd'et« '•'""•» **¦*"

¦".»»•!,.» »i :'" ¦"' ¦"•• ". nciirvi-iiui 'ra e
S^fô^l!'!aí?W*»*'fii sr«« .D*.Silvia «ou»»,, .ii*** o seguinte': iponr"% «ulti^:,uL«:_P/íJl,,,cn!-*».'Sp/,« J>« Beuovenla

UM DIA DE JÚBILO E GRAN-
DES FESTAS EM SAO

I0A0 D'EL-REY

Inauguração do pavilhão de
rargia da Santa Casa

Como transcorreu eisa brilhante
e solemne cerimonia

"Veiara"!!!,3 tó-TKWM "» n«vll«-«o
MSS} 5° Blifi!Pff.Yl0"m d0Un r™•I» ..í....,...01.""" "' '¦"•l". 0118 sc real sou

*A NOITE ... Qmirtn-felrn. lf> tlc Marco do 102 I

jiarn
j. ,„i„,  n»o se rcnllsoiidn iiiiiiiciiv

HÍS£'-ffHf

...fi i i . "•"¦"FIWO «'

FACTOS QUE, DIARIAMENTE,
SE REPETEM,,,

Feridos, não souberam ou não
quiseram dizer quem os

aggrediu
ii,'!fl''*I" n« vlaiüno* interesso cm (mc n po.leia nAo soiiKoko dos fados em'oU0 ' „.vlrnm ravo vldaif llnverln outrni ' ,„nZ

^iXf^s^i/^cihir;^0^-forneceu a Aiílíloncla, Irflo, ccrfaiiionlei

IN eom extensos forlmoiiloa, n uav.il ucabeça e pesençoi Alkanaglldo Iíli»»A,j 
"AsiV-

*S\,%íb ?n?3> "'HmuXo, morador A ruu
??-*?-" • -v ^f,'1<lo• " *11U>» no liomlirò c Iho*
i-ÍÁ/'¦"".?,ncn,e' •íorondyr Pinto dc An-tirado, de li annos, operário, domlclllndo« rua Senador Furtado n. |2, o nuàl a rcRcntou fractura da 7-costella 'esquerda, 

p.*Õ*lurld» por barra de ferro, na rua Conde dcllomflm.

f^esi 
thcsourelra, Sra. D. UÜ& VIMel. g S^^,S^^«^S

Siml» 5. Ü'nlí ° "Vdmo. padre .loiio Ba- <•<* S. ,In«o d'l!|.J|rr. S Ft ao 1„™
ticerdole, 1"fe* •,co1*>,,ad'> I""* mnis dois es a» palavras, M v vaínenU annlaudldS«ceraotes. Ao hvangelho. occunoii a tribu- ""''' —-¦-'- -'-•-¦ «»"»'*-«ne appiaudiao
»a sagrada o padro l.eoviglldo Frnnça. viga-
R»".,-- •}»l'ochi»' ,«l«« produziu lielllsslma
I&íS ?' áeM«Vendo a vida edificante de
«Aí. .i; rí-,,?n,J0 o» lances principaes
?f!5 «islencia Ioda devotada ao amor. rc-rerdando a sua morte «ublinif. H mais liella• mais doce de todas as morlcs, em que oWlTlno carpinteiro de Naaarclh repousou a¦ua cabeça 'venernndn nos braços dc .lesus¦ de Maria Santíssima. Terminou invocando» patrocínio de Sno .losé para o>( destinos dar*freja, para o nosso povo, a nossa pátria e,especialmente, para todas as familias, que«evem ter em SSo José o seu modelo c o¦eu guia.

Durante a miss», «e Ur. ouvir o coro dosrevdmoi. Padrea Carmelitas, soh a direcçãòIo maestro Galll.
Na matrli de São José. reirnram-se variasmissas, em louvor ao glorioso Santo, cujo

!»!•»..« commemora. A grande e tradicional•otemnldade, que se realisa. annualmcnte,

Cmessa 

matriz, nno foi renlisada hoje, por scrIa commum da semana, devendo scr cm umos próximos domingos, conforme aviso pre-mp. qne se dará ao publico. An missas dejtioje tiveram grande concorrência de fiéis.

Novidades de Paris:
phapéos modelos

Bolsas — Fitas
Poudriers, etc.

ÍA MELINDROSA

peta Brande assIsièTicIa'. ""'" "'",",u<"d0

Aucuíto* V& Wl1»™» «llocuçlo o Dr.
« tteiim* - Cr"J"í Pal".vn,s «'-"menteiuiiiimoieiam profundamente a assistcn-

Ao banquete, realisado 4 noite comnare-
í?™"1*' Ao «Ii«*np.ignc, o Dr. Fausto
mo,ÍL. f icrccceu, • Jwnquete, cm nome dosmédicos da Sanla Casa. aos collcgas da ci*(Inde c de fora convidados para a cerimonia,no que respondeu o Dr. Carlos Chagas, cum-prIirtentando seus collcffas o «lo*M *
mf^^ViJ? •,nedica' "uc "m «"and. eí?limulo sclçntlfieo vne nutrindo.

„ n«Pn fcl°y.n«í?.,<lcpoIs de cumprimentar
L?„* i ro,c"l>,ti If «Irai presidente da Ca-
;I !,e ''"*? ¦' '.làr?' W «spondeu, agra-(leccndo c felicitando seus collcgas, parti-cularniento o Dr. Andrade Beis, pda inau-gliraçno do pavilhão de cirurgia, terminandoassim: "Lsla festa è altamente significativa para a classe medica desta cidade."

— i

PERFEITA HYGIEN&

Forrrula de eminente 5abio
tV LUIZ PCREIRA OARRCTI»

•FESTIVA COMMEMORAÇÃO DO
NATALICIO DO VIGÁRIO

DEBARBACENA

Homenagens a monsenhor Lopes
de Araujo e ao Revdmo. arce-

bispo de Marianna
HAIIIIAÇFNA (Minus), IN n«| ,Sl,rvlc.i

do^iiccriiole .IffníricutlvíV* maíiIroÃacVo"^
«|,.u.,n"!i,,,iV.,m.,,""plí! loeiil, o revdmo ar*

i^^^^^immm^Si
^agraciado 

com o IHulo ilenfonSíTo";

^pms^mm^SèSk
rertnntcs o deputado José Bonifácio, nucproferiu um ap„lauiildo discurso. i'a?i o
?|4ar,ií,".t,i*rCcl,ls^ dí MTinnna como o
IZ-oLlJ0^ r,"l"""**ram a essa «a.iila.-no.recebondo .tambem, muitos opplnusos Ç

nono «r .82.r^?P5fÍ ".P"»*1*" manireataçün
?írcla i-nH»"-! '0ÍS "lwM,'os ministro*\ln, egreja. lendo orado, cm nome dn população.o professor José Concesso. S. KV I) iiól-
^éSi0n»,!.rfl•('P;e^•',0 (pcá,u •• ^i"*»' "ós

WKnJf.0* °* ,,,nbi"ln'." «' Barbaccna.
dol" c",cjo,s 

mUS'CnCS rtr l>»»««™» '"•

¦w ———mmi

SPORTS-
OÓrrldas

0 AN.VIIAIIIO lll) DHIIIIV.CI.IHI « Conll-imundo nn nqllro Inroffl i|iio a sl própriocoiiinioltcu, do ci.i'11'vi'i' u hlstorlii do valo*roíjp. Dciíiy.Cliih cm .iiinii.i; hi-., ii Sr, curo-nel Maimel VolIndAo ncnlin do nubllciir ò re*Intlvo no niiiin i|t. lOüfl, lendo lido n genll-ic/n do onvlur-nos um oxotnplnr.Au iii.iiiu incoiitvstuvel dcssiis piiblleaçfioitcnion rppollitna voücs feito Jusllcn noitncolu*llllin, Nuo o" ilcmnsladn, porém, repelir aiudii()iio os "Aiiniiuriii!," conitlliioiii uni Irnlinlhoiiilcrcisiinllssliim o completo como eslnlls*llcn, neccsMirio uns i|in- ncoinpunham u udiisporliva iincloiinl, Muito gratos pclu offoiln,
.'.''() OtDM ii

a i)im-:r.'rnni.\ no i:vi:ni:sr übunis-sis— llciilisii-sc, iiiiirinli.i, ús 8 h.ir.is du noile.n iciiulun dns dircrlnrcs ilo S. C. Fvolcsl. ONocrelnrlo. por nosso Intermédio; pede o com*
parccliiicnlii do indus,

O FI.A.MIÍN00 TIIFIVA AMA.NIIÍ - - llen*isu-sc ninunhü, ús I horns dn larde. umtreino dus jogudores dn laureado campoÃo(io lerra e mur fi, II. Flamengo, uo camporun Payaniiflu*.

CANHENHO fUNcBfi
IIIHSA1

Hoxain-se nmanliai
I). aiirlilíSíh Maria do Auvetto! a» 9 .•il». S, Fra nel -•¦-'•inpojln dn ccinliiT

da
M Ilio .\. fi. i- O direclor sportlvo do Sy-nn convida todos os Jogadores que queiramprestar o sou concurso nns equipes do font-hall no corrente nnno a comparecerem quin

Y l, ",', lí»n»»«n*M larbiiía ll,, E TII 112; I». i,.iiiii Smilh llnrhom, ' .*•na egrejn do s. Francisco de Paul»! 3Ijori,,,!,,!,", .lu Sllvi, llrax.1, Al U ,u ±\'>do .\. S. d,i Ci.m-i.içí,,,: d. .Mari,, , L !e«AMvedo Cosi ti, Aa ll, nu malri. . 'J! ?•lllm Ur. Julio Marquei Perdigão i, a'f ?in esreJadoN. S, dUo/ieVlçío'e'iM9'c: D. Mercodci Alvaroí do AMwfife
^^¦.«lÁWíltoAkrm&mm,. 
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' " ' '¦" "'• '. " l'l- ' 
\l,l. I.,«odrgijei. iii ni; Armando dn lC 1, ."I.I1118, Aa 0; Dr. Saneho de Barro 1 • *

M, As tl|3.nh Pnndelarln, Pn™Vte.Mur Ins. iis !). un c«rc.|;i dn Sagrado csE?Co dc iIcsiim Aniic Marln Nuvesnn linilrlg do S. (riirlslnvúo; l.ui/Cnrvalho fiomos, ús 11, nu cgrela
1» 7 I '<,
(Ifl SflUU

••iili.dn ÇnurciçiVo, ú niüAIcnèrã) CsmSr,Dr. .luiln Marquea 1'erillgún, As n Tia wJegreju do N. S. ilu CoiiitIçiio p n,,,, j1'"I), Antonin Carmon (larcla Heis, ús il n'Marln .losé Lacerda Machado, ús 8 1W '*
egreja de N. S. do Parto. " n"
íNTBKnoa

l'onim sepultados hoje:

-•^BBWSTÍIP?^ raçtt

Ar. RI0> Brinco, 110
Ed. Jorual do Brasil•Mt»

Inauguração do Café Iracema
Inaugurou-Be, hoje, e Café Iracema. 110¦boulevard de S. Christovão n. 42, que c oItntigo Café Judia, que funecionava na ul-lima dessas vias, n. 44, e ê de propriedade¦o Sr. Manoel Valente Compadre. Para o

MEIAS
Super <^

Meto, recebemos um convite do
(proprietário.

mi»
respectivo

Iíè m ainda 11
Aislm dizem na rua Chile 25, loja,

,» grande deposito de MEIAS dc seda

jfcue 
vende qualquer qualidade e cm

ijualquer côr por menor preço que
lualquer outra casa. Verifiquem.

I
^ 

V^ Extra-Finas

Garantia absoluta do
fabricante

!

!"l .. 1..II.U ü.i.
Appror. pelo O. V. S. V. 10b n. 11WJ. n. Pires—Caixa 2601-Rlo de Janelrol

OS "SWARAJISTAS" INDIANOS
VENCEM AS ELEIÇÕES

MUNICIPAES
LONDRES,19 (Havas) — Commnnlcamoe Lalcuttá, Indu, que nas eleições tnunicl-

paes ali realisadas recentemente, ficaramvencedores 83 dos 63 candidatos "swara-
.listas".

1 m.m ¦

f Depois de amanhã I
1 LOTERIA I
1 Santa Catharina |130 Ms I
%^ Inteiro 108000 M

ta-fclrii. an do convnle. no campo do cluli, WfiSítS?^ mí° '" .S*. ri'lncl'f0 X*v'*r: -A run Professor (iiiblío 11. 201, pira a reali- s'1'1 •' ' J 2 lc, :S**l,Mf,noMS' n,l,|'<* di»jií«o dc um lr„lniiiK, pelo qunl deverão ser rÍ'i.i.3íf !. 'Sii.' iV' i >í?.r'iln•,' ni" Oeocrifixadas ns cnllocnçôcs dos joundores. O í vo' "' 8ui.M"','i* Vidra, nm I5níc» ,irolnlnif lorâ Inicio As -I 112 torna na larde.'" íí ",cnlroi,nfi ,s7.' ,'',i",„ ' Oralnda, .Si
mm líMPOSSADA HO.II-: A N()\'A li í ic. "".''» -P»!«««ni I rancei Ino Wttmufifò
fâm !?¦*¦;!'•¦.$ Bj.-A. <:* - Mealisa-se ^l.l^Sebnallflo; Noemi.,, m/ía ,.. i....

. . lis 8 l|2 horas dn noile, uniu assem*iiicii geral na FcdéracAo Athletica Bancaria èi)'Xp (.( creio. Suo convidados Imins oücliilis liliiidi,s u .sc fazerelar. Ordem dõ dinrin; 1
111 nelln represen-

1) pnssc da nova ilircclo-nleresscs Rcracs.I.IGA GI1APIIICA DE SPOnTS - Nolaomclal -- o Conselho liivislounl, do ordem
,an presidenie, convida os Srs. representai!-
lei ** *- ¦ - "

ris. nccrolerlo dn policia: N>iKlndn, filha de .lofio Geraldo da Sllvn 1,.vossa Viisconccllos 11. 20; JulISo 1'cllcio il.'•ruz. losnlinl de S. Sebnslir,,,; Scba-Ui«filho dc .1.11(0 Machado Borecs, rn"Icllcs n. Oil; Adlicninr, filho de Alai
ia Ml*.
.Ilha iv."¦¦¦¦.',„; ¦•';¦*-"• '"" ,.,r' *N,||||"'o dc 1'iTii,,n. 201 j l-riincisco Pereira Alves,

I rio du policin; .losé Monleiro. lÍospit-,1 ,1,S. Sçbasjlíioi .loão Mncliiidn Gomes,ri*
c-

.vi, .. ,c icunircm no nia 2\ do corrente, ás i'»i ",V""Ü 1'''""" ¦'""¦;"">•' yonics, iiospl.8 horas da noile, em sessão extraordinária | íY . s.* 
, 

*"-"c"l ' °- As?isU Cal,,«"n«do conselho pura tratarem de nssuriiiilos ur-' (IS AJ.*"'"'J>í»o,ilndclra do Barroso nií.«entes. Hio. 1!) de março de 1924 T i^l. s í 
l,u''',,.1'Sl: í''T''" I"c,!!'i'l''e do Aniarsn,"Peixoto, secretario ficrol. i ?S|,ll.n.' ('l'""'al ,ln 'isercHoj Jorina li

EM PAOUPTÃ f-" 1<*'>."'P<is, t|in Coronel Cabrita 11. 19.
. men,.-,.. ,. . ' ','.',!1<> í,n ('osti* ¦''•"•'¦• 'ua Sara ,1. 70. a','"Vmiv^-V^i.ilA^^ ADHBJlAn ALVIM' «« Vidal, Santa Casa .1 Misericórdia*'~" l.K? ','' C; VBIWUS CAPANEMA I'. C. , - No cemitério dc S. João üapiiM*-— fc, tinnlmcnle 110 próximo domini-o quei "oloros l.e.-il Porto. Hospital Nacional' Aiem disputa, «Ia taça '.'Adhemar Alvin,", cn- Alienados- 1'rancis'co, lillio dc An «ni. 1contrnr-sc-uo ns equipes do Tupy ]•-. (;. c do Silvn Pereira, travessa Cassiano n. fi* lir"

O ministro Stefani vae falar so
bre a politica financeira do

governo italiano
nÒMA, Í9 (U. P.) — O Sr. de Stefani.

ministro das Finanças, marcou para as 11horas do dia 30 do correnle o discurso queIcnciona proferir no theatro Scala, de Milão,
sobre a política financeira do governo.

¦11 de Fora completamente in-'estada de mosquitos

.«.»,.« ^0lm — tm conseqüência
R..A Í.*ccl{'!í'u,adas nas ruas locnes, cm

inn. «ii * SUim-a?j enchentes do Parahy-
=í «n.niMtidai* c,daderinvadida por «ran-e quantidade de mosquitos, reclamando os*í.iifAi'pr?.v,dc?CIas ur«cn*es da Munici-¦paiidade, afim de serem exlinclos os focos
yxistenteB nas margens daquelle rio.mm*

jea

XAROPE DE AGRIÃO
DE LACERDA

Drogaria Central — Assembléa, 75

roa

IS:

.Rt. NOGUEIRA DA 81LYA - Homcopathii.

tMussolini recebe felicitações de
todas as personalidades de

destaque da Itália
* ROMA 10 (U P.) _ o duque d'A*ostalelegraphou do Nápoles ao Sr. Bonito Mus-•olirti, presidente do conselho de ministros,relicitando-o por ler sido agraciado pelo reiIJictor Manoel com o eollar da Ordem da
*. SXZ f.\ N.° T1-"' de sou -lelegramma,
§*¦ duquo d'Aosta disse:
l "'iRcgosijo-nie como amigo e «pplaudotomo italiano".
I Telegrapharam ao chore do governo, no
R1*í'no, ""tido, a duqueza d'Aosta e o duque
|De Spolelto,
i A princeza Lctilia teicgrapiiòu de Monte«Lario ao presidente do ministério Mussolini,«ando-lhe os parabéns por motivo do actoBo rei, agraciando-o com o eollar da OrdemHa.iAnnuncinda, e o duque degli Abruzzi en-Ijiqu, do Villa Abmzzi, felicitações ao presi-alente do conselho de ihirilslros,

O chefo do governo de Roma, por sua
Jt*ez, telegraphou aos referidos titulares
agradecendo as felicitações.

Vae realisar-se, em Madrid, uma
exposição de trajes regionaes

hespanhoes
MADRID, 19 (U. P.) — Sob os auspícios

da rainha Vietoria Kugcnia e sob « presi-
dencia do conde de Ronianoncs, rcalisar-se-á
uma exposição dc trajos regionaes hespa-
nhoes.

mMM»

Meias de Sedalina
GRANDE MODA

ÚNICAS PRIVILEGIADAS NO
BRASIL

Pur* seda, resistentes, elegantissimis, g.-iv.ntidas. Todas us côrcs para homens e se-nhoras a começar de .Ií* o par. Vendem-se avarejo no Deposilo da Fabrica, A rua Gene-ral Caldwell, 320. sobrado. M. A. MARES-CA. Teleph. Norlc 4'29ã.

Provável indicação do chefe do
executivo de Mar de Hespanha

para o Congresso Mineiro
.MAR DE HESPANHA (Minas), 19 (Ser-viço especial da A NOITE.) — A provávelindicação do Di*. Enéas Cahíera, advogadoc presidente da Câmara local, para unia dasvagas existentes 110 Congresso estadual, temdespertado muita satisfação em todo este

município e no 2" distrieto eleitoral; .Vqud-le chefe politico será feita, aqui, grandemanifcstaçfio de apreço.
mMM»

.npaiieina )'.(... organisado pela Re*¦ mero, filho do Manoel Albino da Silva niipartição Gemi rios lelcgraplios. Essa partidaV^ns Ferreira ri. •213: Anielib Climaco A.que nao fni realisada domingo pnssndo, dc- Souza, Hospital da Marinha, em Coiincahruno no forte oguacciro, vem despertando o "Oi um feto, filho dc Eslher Silva ci,,'mais vivo interesse un população daquella «le saude do Dr. Potfgl; l'*raricisco Kodri.Ilha, dado o equilíbrio dc forcas dos dons" P1.?5 (lc Pi,iv,*« run do Carmo n 71. Àlantagonistns. Foi convidado para servir dc Hndn Borges; Hospital Nacional dr AÍlàSS.luz o acatado sportman Millon Cnldns, doidos; Rita Cândida Valle, rua Frei Cane?iClub Itegatas Flamengo. n. -H'J; um feio. filho dc Armando Va"
Motocyclismo

"RAID" PETRÒPOLIS-THEREZOPOLIS -A junta governativa do Bloco do Trepa 110Coqueiro, em sessão de sabbado ultimo, rc-solveu promover para os dias 20 e 21 dcabril próximo, um "raid" entre Petropoíis c1 lierczopolis. As inscripções nchnni-sc aber-ias, podendo os interessados solicitar iníor-maçoes ao director sportlvo do bloco, na sededo Rio Moto Club, á rua S. Francisco Xa-vier n. 121.
Xadrez

EM NOVA YORK

Estômago Débeis
Chronicas médicas

E' dc mnito intereme fazer recalcar aqni o
que dizem algumas revistas «obre o jã fa-
moso bicarbonato esterlsado qne tanto se
prescreve aos doentes do estômago e aos qncsoffrem de acidez, gazes, más digestões, etc.,etc. Diz o Dr. Neubauer, por exemplo, que o
bicarbonato esterizado opera nma limpeza noestômago fazendo desappsrecer a hyperaci-
dez que sc forma, e as más digestões por ex-cesso dc secreção do sueco gástrico. No noB*so paiz aconselhamos a todas as pessoas obicarbonato esterizado por ser um remédio
admirável, são e agradável, devende-se pro-cural-o cm vidras bem fechados, e não emcaixas ou pacotes de baixe preço.¦ mMM» 1

Quer treinar para valente
Waldemar de Oliveira i nm mener sem

prolissão e sem residencia, que «nda a va-
gar, ali, pela Praia Formosa, á procura deum oulro pequeno qualquer, com quem pos-«a medir as forças. Hoje, encontrou elle omenor ' operário Antenor da Silva e, depoisdc ligeira discussão, arremessou-lhe uma
pedra na cabeça.

A policia do IO* districlo fe* medicar,
pela Assistência, a vietima, que tem 17annos e reside á rua Senador Alencar nu-mero 27, e prender o aggrcssor, trancafian-do-o 110 xadrez.
—_ 

1 *•*!!¦ _
RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS

Tratamento moderno e Indolor dos eeze*mas, ulceras, furunculos e doenças da pelle,Photosraphias (raios X) em domicilio. Dr. Da.uiasccno de Carvalho. S. .losé 3». T. C. h'16'2,- mmm

Homem j oo Her?
Diariamente vão á rua dos Antlra-

daa, 17, junto ao Hotel Globo, poislá vendem meias de aeda para ac*
nhorai a 4S500, 5$ c 5$800 cm qual*
quer côr e c| costura, idem cl cos* I
tura a 9$ e 12$.

I r,A DISPUTA' DO CAMPEONATO INTERNA-
Ç.IONA1, - NOVA YORK, 19 (U. P.Y_'Nosl»R03 de xadrez realisados honlcm, íl noiteem disputa do campeonato internacional o•V. lai-kahnower balou o Sr. Yatcs cm 45| lances.

Ie, cnsa dc saude do Dr. Pedro Ernesto-Arlindo i.ivnrcs de Mendonça, rua (\n \|*.xico, n. I.IO.— No cemitério do Carmo: — Antonl»Pinto I.ito, Hospital do Carmo.
, 7" foi trasladado hoje desta capital n»*..luiz de hora o corpo dc José da Silva Mel*lo. fallecido i rua General Câmara riu.mero 172.

"GUANABARA" ~
A melhor tinta de escrever (formula alltml)¦ mMM»

1
Camlaas de tricoline  a 30S000
Gravatas de tricot  a 19500
Escavas para roupas  a ísríoo
Escovas para dentes  a 1$100
Lenços a  a Í50II

T«mus_ todos os artigos para homens e os
preços são mais baratas qn* qailqner calleza
40 *i*. Ide • veriflcãe*

mMt»

ANNV1SCIA-SE VMA PRÓXIMA
CAMPANHA DOS CATHOLL^

COS ALBANEZES EM FA-
VOR DA ITÁLIA

LONDRES, 19 (Havas) - O "Daily Tele-
graph" noticia que os catholicos nlbanezcs
parecem dispostos a appcllar brevemente
para n Liga das Nações, afim de que a ad-
minisfrnção c a defesa da Albânia sejamcon findas á Itália.

Trabalha-se pela entrada da Al-
lemanha para a Liga

das Nações
LONDRES, 19 (U. P.) — O corresponden-

te cm Genebra da Agencia Central News te-legerapha dizendo que continuam as negocia-
ções nessa cidade afim dc fazer entrar aAllemanha na Liga das Nações.

Acereseenta o .correspondente que alimen-ta-se a esperança dc que se chegue a um ac-cordo na próxima assembléa da Liga, nosentido indicado.
mMM»

"lílustrazione dei Popolo"
Recebemos o numero 8, anno IV, da "II-

lustrazione", supplemento da "Gazeta dei
Popolo", de Turim, o que nesta capital é
encontrada na Livraria Braz Lauria

•Mt»

PARA A BIBLIOTHECA DE
TOKIO

BERLIM, 19 (U. P.) — A Associação dolvxtJ-enio Oriente de Berlim, a Sociedadeda Ásia Oriental dc Hamburgo, annuncia tero publico allemão respondido ao appello fei-to no sentido de que sejam doados livros
para a Bibliotheca de Tohio, que foi destrui-da por oceasião dos terremotos e fogo nomez de setembro do anno ultimo.

Grandes donativos de livros scientificos eobras literárias, philophicas, históricas, poli-ticas, econômicas c de historia natural fo-ram feitos á Universidade de Tokio, cujabibliotheca dc 700.000 volumes se perdeu to-talnicnte.

FObHETim D'«fl nOITE» (167)

CHL DE BERNARD

PADRAST
.(Romance do soffrimenío)

SEGUNDA PARTE
XIV

A VINGANÇA DA CONDESSA
fi a— Que bello serviço este 1 resmungou cllc
(passeando pelo quarto; uiiiu sobrinha quetne c-ie nos braços como sc nno fossem lias-
tante os meus filhos ! Foi o doido do Urous-
•cl que me metteu nesta embrulhada;.' mas
|que tolice que fiz em acreditai' 110 que elle
dizia, elle de quem tenho tanlas razões para(desconfiar I Para que havia no fim de tudo
He mc inetter onde não era chamado ? Não
lia duvida que o parentesco impõe deverus,
«nas esses deveres têm limites I Talvez pen-«em que vou desmentir os meus hábitos òr-
deiros e econômicos, auxiliando as pródiga-
lidades de uma doida extravagante que, te-
taho a certeza, gastaria mais num mez com
fe sua "toiiette", Se a deixassem, de que eu
gasto na minha, durante üm anno todo ?

Fazendo estas considerações, o velho ava-
rento continuava a passear pelo quarto, e
cada vez que passava por deante da õrphãj*5He ficara immovcl no pé da porta da sala,
Meltava-lhe ás escondidas o olhar menos be-
Bevolo que póde brilhar nos olhos de um tio.

, Por fim parou bruscamente, como homem

que acaba de tomar uma partido, e collo-
cando-se defronto de sua sobrinha,' dirigiu-
lhe, cm tom secco, esta aposlrophc, poucoprópria pura dissipar ó desgosto que ellasoffria ¦ .Então I senhora heroina de romance,
nao tem nada a dizer-me ?'Nada,'respondeu Laura sem levantar acabeça. ,

Bonita resposta, realmente I tornou ovelho avarento com um sorriso sardonico;
parccc-ine que vou encontrar cm si uma so-
brinha tão respeitosa quanto terna I

A òrphã fitou cm seu tio um olhar des-
confiado.

Não posso amar nem estimar a quemnunca 111c estimou; respondeu cila com voz
firme; não devo respeito a quem tratou mal'niinlia mãe 1

Que atrevimento c esse. ? exclamou Fal-
conet inflainiiiaiido-sc-lhe de cólera o hor-
rendo rosto; o que quer dizer essa inípcrti-
nencia ?

Laura sorriu cpm tristeza.Queria poder respeital-o c cslimal-n,
disse cila, mas seria isso possivcl, c acredi-tar-mc-ia por acaso sc lhe dissesse que cx-
perimentnva por si um ou outro desses sen-
tinienlos ?

E* essa a linguagem de uma moça dasua edade para com o irmão dc usa mãe ?Atreve-se a falar de minha mãe I tor-nou a orphã indignada; de minha mãe, a(üiein viu miserável, desesperada, moribun-da, c para quem não teve uma única palavra¦ufccluosa, uma única palavra de consolo IDe minha mãe, que se deitou a seus pésimplorando, c a quem não abriu os braçosdizendo-lhe: "Não implores a minha pieda-de; recorre á minha dedicação c á minhaternura, pois sou teu irmão 1" De minha
pobre mãe que, repellida, expulsa por si,voltou para casa ferida no coração e morreu
no dia seguinte amaldiçoando-o; e atreve-sc
a falar de minha mãe 1

Adiado o Primeiro Congresso de
Chimica Sul-Americano

Foi adiado para julho próximo o PrimeiroCongresso de Chimica Sül-Americano, quedeveria reunir-se cm Buenos Aires, no cor-rente mez de março, conforme communica-cão oue recebemos do presidente do ComitêBrasileiro, professor Alfredo dc Andrade, quedisso foi avisado officialmente.

A RUA ITAQUÍCOM ILLUMI-
NAÇÃO ELECTRICA

Festiva a sua inauguração

A falta de fome, assim como
o appetite excessivo causam j

Jl transtornos no estômago, fí.'j
gado c intestinos, a prisão de 1ventre é nma das conscqiicn-
cias. Conseguireis corrigir os]
males e defeitos do apparelho
liiíjestivo com o uso das "PI.
LULAS DO ABBADE MOSS".
Uma vida de estudos e cxpe*L

Q riencias garante a efficacia {Q' desse remédio. ,'
Em todas as Drogarias ejPharmacias. 1

Q Agentes Geraes: Silva Gomes
jpg 

& Cia., rua 1» dc Marco, 151

f»

'El Sol"

Rcalisou-se a cerimonia inauguro! da il-luminação electrica da rua Itiiqui. em Ra-
.mos, melhoramento levado a effeito poriniciJüva dc uma commissão de moradoreslocaes.

A inauguração foi festiva, «endo armadoum coreto cm frente ao n. 23, onde tocouuma banda de musica.
As festas coinmefnorativas da inaugura-

ção do util melhoramento foram promovi-das por um grupo de senhoritas residen-
tes na mesma rua Itaqui.

mm»

"0 Economista"

Os olhos de Laura lampejavam ao mesmotempo quo choravam, c o scu rosto brilhava(le enérgica indignação, que durante instan-tes desconcertou Falconct a ponto do nãopoder falar.Admira-se, não é assim ? continuoucila emquanto quo um sorriso dc desprezolhe brincava nos lábios trêmulos; é rico eeu sou pobre, orphã e abandonada, visto tc-rom-me separado do unico ser que podiaproteger-me; esperava naturalmente quefosse implorar a sua compaixão e deitar-me I as questões pelasa seus pes como outr'ora fez aquella pobre' ¦martyr; mns fique sabendo que se minhamae se lançou n seus pés era por niinliacausa: se fosse só nunca o teria feito ISua mãe era uma orgulhosa I respon-deu o ferreiro com rudeza que escondia mala sua cólera; c vejo que emquanto a isso6 digna filha delia !—Chama orgulho ao meu respeito pelasun memória ? Nunca me humilharei dean-te do homem que não teve pena delia 1Quem fala aqui cm sc humilhar? Semsc deitar aos mens pés com o que eu nadnmo importo, parece-me que 1110 poderia fa-lar de modo mais conveniente I Na sua si-tuação.que não é muito invejável...

Sanatório Botafogo
Tratamento de convalcseentes, esgotados,

obesos, toxicômanos, nervosos, asmaticos, oaffecçôcs do apparelho gãstro-intéslihal, 110"Pavilhão-Hotcl". Médicos: Drs. Prof. Aus*trcgesiio e Pernambuco Filho.
Tratamento das doenças mentiies pelos pro-cessos mais modernos. Médicos: Drs. UiyssesVianna c Adauto Botelho. Médicos assistcn*tes: Dr. Cunha Lopes c Dr. Collares Moreira.Serviço completo de duchas.

mMM» ¦—
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_ Mmm^m.*p^m-m—Ainda inspirando cuidados a sau-
de de um pharmaceutico

mineiro
MAU D1Ç HESPANHA (Mina,), 1!) rSc-viço; especial da A NOITE.) - Continuaispirando sérios cuidados o 

'estado 
d sau-e do pliarmaceiitico Mnnoel Feliciaiio Alvesile Souza, aqui estálJblecido

PARA COMBATER A CARES-
TIA DA VIDA

Fundou-se o Syndicato Pro-
fissional de S. José

Afim ds jHignar pela melhoria dc silas*
çao dan classes operárias, cm face da actiulcarcstia-de viveres, fundou-se, hoiilem,
Yr-,"- c,J]:>l}e- At accordo com a lei numero.d./, de o dç janeiro ite 1907, o SyndicatoProfissional de .S. José, anne.to á Coroor».
çao dos 1 rabalhadores Catholicos do Br«*Sl1* A,-assembléa de fundação reali*ou-s«lio edifício do Polo Footbali Club, A rm(.onde <le Bomfim 11. fifl;i e foi presididajido professor Virgílio Lara .Tirnior, prc.d-(lente da Corporação.

A sua primeira directorià ficou assimcomposta: presidente, professor Virgílio.ara .luaior; secretario vice-president;, \n-Ibero Augusto Lázaro (da Fabrica Maraca-na): lliesmireiro, Avelino José da Silva (HaIvabrica; Botafogo); consellio nrlministrati-vo; Josc Pereira Hastos (da Fabrica Rotafo*
go), Abílio da Fonte (da Fabrica Maraca-na.), e Josc Lourenço (da Fabrica Mara-cana).

A directorià pede, por nosso Intermedie,aos Vs industriaes cm geral e cm par-tleular, As pessoas Xencrosas, que a queiramauxiliar 11a fundação posterior da Coopera-iiva de Consumo, a cujo fim se destina nSyndicato, a finesa de dirigirem seus do-11:1.ivos para a sédc provisória do SynditáíòI ro fissional de S. José, rua Barão 
"dc 

Meu-¦•nula n. 367, Andarahy.
mMM»-

Está cm circulação o numero dc feverci-ro dessa revista de commercio, industria,economia, finanças, agricultura e transporteComo os anteriores, trás bons artigos tc-chnicos, além de amplas informuç.ões sobre
quaes propugna.

•MMM»

premiado com 20:000$000 na Lo-teria Federal extraída hontem, foivendido no
CENTRO LOTERICO •

a Rua Sachet n. 4.

EM BENEFICIO DOS FLAGEL*
LADOS PELAS ENCHENTES

DO PARAHYBA
S. Paulo mandou mais 20:0005

ao governo fluminense
°- S0.,YZ?,rân Esl:ldo dn nio recebeu, hojemais 20:0008000 angariados iia cnpit.il de¦>. I nulo, pnr subscripção publica, cm favorrins popu|açoos flagelladas pelas enchentes doParaliyba.
O Dr Viçoso Jardim, secretario dc Fi-n.niças do listado do Ilio, remetteu, hoie.essn inipoi-lancia e mais a de õ':OO0S, poslíioi disposição do governo fliiininènse paru o™* rimYvlR- r"'mn l,esla '»¦•«••¦¦ V. Fer-

c'. ,,C;' ," oominissãò municipal de
tr r' "ri,ni de 1"c csse dinheiro seja dis-"Dindo pelos necessitados da zona flagol-

-*?»•-

A inauguração de um novo curso
na Policlinica do Rio de Janeiro' Na Policlinica do nio dc Janeiro, á ave-nina Rio Branco, será inaugurado, hoje, ás8 lioras da noite, o curso official dc vias

0 "American Legion" veiu do
Rio da Prata

A's orimeiras horus de .hoie chegouGuanabara, procedente de Buenos Aires.

Al« 

1^—i

policia juizdeforana continua
perseguindo e prendendo

gatunos
«JUIZ DK FOIIA (Minas), 18 (Setm*cia. da A NOITE)' -Ã"„ i'£^

üidò S 
Dd0 -S galU ,0S' <<«comc-

m&P «M«"Ín • ma'S.0S .<|C n0"1CS Mi'»0l!l
Aeol*? Aw^d"1'- c b!ltctl01' t,c eartcirasi ote(taSri,roii,l)adoi'a*s.vi"-
íí fm »—7" 

*^4Vtl~m

Caras y Caretas"
ua agencia dc publicações Bran Lauria á

/fíftiW'* ^ ««bom"! o "C,u-a
y l..nc as , çdiçpcs de 8 o Av. Ifi de ma reo•vazeiido, entre outros assumplós oií o ili.
K!g 

"?ojiiplòtn reportagem' Ilíis rada dn
-.cirri,^^;;r;A;iP-'-e,,sacii,,i,,

Quem viu, por ahi, a menor-Joanna ?
viu* ,n!,a ,Pl'c,'ci'*' Scrzcdoilo n. ,'M0. cmvilla sabei, residência do seu tio c tutor.•^i. .lulio du Silva, dosapparcecii; hnntein, *noile. n menor Joaniih Pinto Corrêa, Ae. Vnnnos dc edade, c íiuc ha cerca dc mn incs•Miira do iiiii collegio onde sc achava inlci-noaa. Uo faclo, u policia do 16" districlo teveeouliecijiiçnto, vindo o Sr; Julio n esln rc-(l.acçuo coniiminiear-iios o oceorrido. solici-íiikIii, ]ior nosso intermédio, n niium deliativer noticia cnvinl-a ri A

a (piem
NOITE.

Prof. Austregesilo 7lis 'A horns
(t

Tclef. C. 1995

Consultório: Run
dc Setembro, 211,

"?"«SJWts»--»-

— Não lhe peço nada, não quero nada de' ',aí,uete norte-americano American Lériióiisi I exclamou a orphã enxugando as lagri- l fu|as c°nt»Soes sanitárias foram verificadas
mas e encarando-o com desprezo. Sei o oue boas, Pela,'SaudeuIo Porlo. O navio da Mun-«tenho a fazer I °'nn 'Li.1;' ÍPIttspprtou poucos passageiros na-— Apressa-se de mais em recusar os meus a R|0J ,c.onl° tap**jem. conduz reduzido
benefícios I replicou o velho avarento cuja numer0 delles cl" transito para Nova York.
perturbação começava a mudar-se em máo ir —- ihj» .—
humor; não lhe disse ainda, parece-me que! Uma COnierenCia transferidaconsentia em me encarregar da sua sorte I! Fol tra„sferida para o nroxlnín salibadoLaura só respondeu a estas palavrascrUcis com um novo olhar cheio de profundodesprezo, e dirigiu-se rapidamente para a
porta. .
, "7, 0nile vne'1 exclamou Falconet, toraan-do-lhe a passagem.Que lhe importa?

Quer voltar para caca da condessa?
(Continua) i

.,„ 0, r '?ari* o Próximo .iiiiiiiaiKi,dia 22,. a conferência annunciada nara hoie.as 8 horas da noite, fpie o Sr. PvthngornsFreitas deveria real.snr no Centro Maconico.sobre a realisaçáo- do "raid" a ,ic do Ilecifeao Rio c subordinada no tbenia: '«Praias
maravilhosas; tambem nas veias da mulherbrasileira ferve o sangue do patriotismo- Opescador, reservista dn Armada e guarda-costa de nosso querido paiz".

0 "Deseado" 
em ísa-üsiío para

Liverpoo!

S*V,= 
*iSr*Jr,r\'aisr';;™;»

Heni mgleza procedeu de Buenos Aireín

Mar de Hespanha recebe bem a
nomeação de um juiz

.MAR DE HESPANHA (Minas) ío (S,M.viço especial dn A NOITE _ IY ieeeebidn aqui 
*, 

nomençãó do d7 n" \i"
^^JnriindaMnn.o^./^-"-^;

Gazeta da Bolsa"
Foi posto cm circulação o numero 11dosle'semanário carioca, de assumptos com-merciaes. econômicos c financeiros.
"¦"' —*> mt$9»ffim ,——.¦ ¦ —-•

0 "Ruy Barbosa" chegou de
Hamburgo

Procedente dc Hamburgo c escalas, chegouno porto desta capital; esta munlin, o pa-qucle iiaciminl "Rüy Barbosa", que trans-
portou niuilos passageiros, a maioria iíniiii-
Pteantes nlleniães; A ünidíidédor-Llo.vd Briisi:loiro foi encontrada em bom estudo sanila*no pelo medico dn Saude do Porto, que pro-cedeu u visita regulamentar.

A seu bordo chegou n esta capital o Dr.Paulo Znuder, director de um grande estabe-lecimento hospitalar cm Berlim. O professor•íander e especialista em orthopcdia c vem'•csnlir no nosso paiz."' "' ¦"¦•*-*i«iS<t>jfc,*« 
i i. ,1.—,.i, ¦¦•*

ESPERA-SE EM FORTALEZA 0
BOTE "28 DE JULHO"

vmTrTALEZ,A,' 1S (Servi<;o especial du A
. V , ~ E esperado, breve, nesla capi-In, o bote "L'S de Julho", que, dirigido poloinloto Alcides Villar, realisa o "raid" Ma**ranhao — Rio.

^H_
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