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iluminou, hoje, a exploração em torno do abasteci-
mento de carne nesta capital

¦'ciumentos que o povo paga e nàocome: o carreio, a gorgeta,a Light, o imposto...
ofatina

l_!

mais tem de bater-se
tres vezes!

0 inquérito da! Père Gillet
carestia

E, no prim1^~e_rco^t7o, o depu !C0M0 SE MANIFESTA A
tado Molinari e o ministro Lc ASSOCIAÇÃO COMMER-

Falamos hoje ao philo
sopho e pensador

dominicano

fl [ISIS ff

%

Surpreendido e preso na
Quinta do Caju

iu-
spo-

deshuüwnri do negócios queIfffieultnndo, iirUflciiUincnlc, „ abaste-¦./•¦•¦ ile cante verde á população desta...ii. Ou cenlro urbnno nus recantos.. nuo se abalou com a silunçao cnm que ricarnm ..eus responsáveis wicKlos, ucm mesmo.depois de dcsàutori-oí pcln palavra officiul, qi,a.„d0i pl.e.'i.mlo justificar ns manobras ulllstaspromoviam, muito ,ic industria, julga-i confundir a opinião publica lançando) uc argumentos Inleirantchlo falsos cn-estes u deficiência ric transporto paia[ado cin pc. absolutamente sem funda-i". Collocados em situação delicada, osnao vacillam dc perder o pejo A verda-nem su doem dc <¦ .piorar com um ge*) essencial na alimentação dr. Illn nillhãonem dc crralitrns. nereditava-se. geral-e. qnc na impossibilidade em que fica-i dc explicar a própria condueta, cll-slassem um pouco, dando lempo ü mi-i. liaçãopublica para cmpreheudèr a rc-iinentaçá o da matei ia. envo. vendo suaiçâo como ninguém ignor-, aspectos com-¦ os e diífieeis de idciilificar e estabelecero pnr meio de medidas extremas contraculposos, n-mi sempre aconselháveis ou

numero do argumentos outros. Oinpi» a
mil c quinhentos c vltrto quando o l»_ di-
reclamcnlc, o quando o não fa/, de mil i*
sei.centos a mil o oitocentos.
Arranjou um boi por favor...

O proprietário do uçouglto Flor dc Hu-mavi.i, outro onde estivemos, nos declarou
qu,.- nos domingos vendo oito n dez qua.-los, quinhentos kilos, mais ou menos. Paradomingo ultimo, uão conseguiu comprarnada. Os Intermediários pediam òxaggcros,C assim teria de voltar sem nada; a casaestaria fechada no dia dc maior movimento.I m seu mitigo intimo, porém, cedeu-lhepor gentileza um boi, qU0 somente tinha'cento c oitenta e dois Kilo.. e foi com istoquc se. arranjou. Vende egualmeute •_ doismil reis, e repete as queixas que Udos témcifgatllhadns... **
Comprou a mil e oitocentos!

íl proprietário .do Açougue Nacional, quopor signal _¦> membro d;, dircctoria da Socic-dude dos Ictallilslas, assistiu, ba dias.guando ainda su eslava colando a carnemil trezentos e sessenta, no Kntreposl
próprio marchante impor mil

Breton ficaram feridos '
BUENOS A MIES, 7 ÍA. A.) — Os meios i

politicos argentinos aciimn-.o de viras agl-jtndos nestns ultimas 18 horas, em cnnsc*|
quencia do Incidente Mollnarl-l.e itrelon.

Como si* sabe. o]
depntado Dlrgo l.uls
Molinari, pertenceutoao Partido lrigoyc-
nisln. escreveu
bllcoit uma

a
ao

quatroecn-
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CIAL DA BAHIA
O seu paj-éçor é devoras

original
A eomiiiisíãi. do Inquérito sobre » cores-tia <in vida, acaba dc rfeceber um parecer<i<> nuiiia autoridade, porque da Assoelncflopu- Coiiuttereial da Unhia. c da maior origina-i ri a | lidadc, porque siiSKeic medidas quo, a„ qucatacando lottemente! i.os conste, nao furam formuladas ale agora,o Sr. riiomns Lo Mo-queremos entrar ua apreciação dc seusBreton, ministro da resultados práticos, ou na aiinlyse dc qual-Agricultura, o entras quer _| '

E, NA POLICIA, CONFESSOU
0 CRIME

Quando o homem entrou, desconfiado, n»"landinha", os que nolln estavam sn ea-

o sermão desta noite e a
contei-encin de amanhã

Pontos, hoje, \is!t_r o revcrcmlisslmo ilo-1mlplcunu piidrc Glllol, do Instituto c.itho-lliCOi de Paris, recebendo uma Impressão1muito duradoura dn vlvncldndo dc intclli-ftcncla e etiltura desse festejado nome das , ,,letras catbnlicns do Krauçn, Itcccbcll-iios o ,1''c,11,'H'nm. num espanto, l-.ia uma phj-sio-
sympnthlco dominicano riuni pequeno salão i uora'* f,t',1" conhecida nos seus principaesdo convento dus Lazarlstas, onde nos fa-.) Cfl,"jelorlstl_!os,*o isso porque, lia poucos dias
lou com muita clareza e Uiqiiacidade, como !ll":,5> ali mesmo, as mesmas pessoas sobre
orador pri moroso qUe _'•, já nos dando conta iue .sua pciiiiancncia cm Iluenos Aires, jãrecordando u sensação dc sua primeira pas-isngem, dc algumas ibom
dade. pela nossa ci-

¦->'¦ ¦¦ ;:¦¦... .',.!.. ,, ,„,. „ „.,,- , " Padre Gillei, que fe_ dois cursos dc con-
pcrsquallündcs poll-ldc cncamlnliar,sWc_tómeute todoi? o? parece" Ü _ fVM,'"' l""'""s A,rc5', '•*. CcnLro C*t'l-•"•'• ... . , »,es' •'cl" conimcntariosi mas^nio nodemos . T' i"""! con,° ".? Socl.edn'do dos Ami-

A .publicação dessa deixar do frisar, como frisamos,a id, lc ' ,.,('" rüT\u>:{ Es,_oIn (h lk'lln, Artoamissiva provocou se- do modo du ver In Ass(Hjincfw'Coinncrdal ',uZ „.a "° í,n Prcnsa «Vae. «orno. ltontçm
nas controvérsias cn- dn Dali a, o u superioridade con me He ?,,sscmos- demorar-se pouco entre nôs.
Ire as pessoas envol- é exposto eonforate^á ™«Tvrf° Mesmo assim o llio icrá boic. ás 8 lioras <la
vidas no escândalo
pelo deputado Moli-
uari, quc incoiitincn

"Associação Commcrcial <la Ualtia. — lí noite, oceasião de nprcciaf-o num serinnc
dc setembro de 

"lfl2Í.~'òfr"":Í77 
— 

"a" 
I *_í" Si S "'' ll,nlr,z dá-;'Gloria, no largo do

. ... iHusli.. commissão du Associação ("on.ioe*!--I .?._!¦ 6 COI-a Ul" lllcllla ,,a «-•¦" ri ci.icio:
ti, fo desafiado t-ara ¦ ,;.,, ,,0 nlo (lü Jalicl?o, deffida naniS ' ôu&?F ""* ""'¦ ,>U"'0S" ÁUm ,IÍSM'" I""**'

parecpr sobre a "carestia da t?da». ( n-._l«Tní";,Sr T"' "" {'T'" P?"*^'
Questão momeiitosa e complexa muito « [,' . Pm - ir *¦¦. '"":' V','" er .'¦•",:! ,s«l'i't«.eertadnmento defHtent VV.Kxâs o 

'q!" 'c 
,S£*l°uc 

lSn°,flIfl ,M0C"l:ul" ""*-»<-••• •"¦'
convencionou chamar "carestia da vida ".Ella onoíiitar social 

"
e. no inomcnlo liistoiieo «pie atravessam

sc bater cin ducllo,
.siicccssivainente, com
o titular da pasta da

Ministro 1,; Breton Agricultura, e pelos
ex-dcpulados Leonl-

das Anastasl e José Amucliastcgui. |„ „uveni uegrh ,. ,,„.,._.„,;., , r tO primeiro encontro vor.f.eon-se namanba '.,„ucios 
do tempetndo iinnilnente.dc hoje nas dependências do Circulo Militar. "•

o Sr. Tbomas|Lo Breton, ncompanlindo de
suas testcmunlnR, c o deputado Molinari
compareceram ao campo dc honra ás pri-

pre-
, que pairaiitncaçadpra sobro vnrios iiaizcs do inundo.impressionando fortemente nos seus gover-iianles o u Iodos áquelles quo, possuindoalguns bens d
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•¦ O diabo é quem

[lllfiBTj
pude ir tá pcgul-o á unhai.,..

i , ¦¦ ,¦- i •>/.¦¦ ii \ mu i ii; loriUHil. • il .'.I !',t 111 í*(lin IiPin
?_f_,í?,*°fiSi___? <l,a ,l0 ll0Jt*' veriricando-se | flI1,(1„(lo u,mm. a MIil iJ'1Si.f:iIl..V1V".. ííã.! ,íentão n jf>cleja.

Ambos os contendores ficaram iigelraraen-
lc feridos e não se reconciliaram.

IiL'1-N'ÜS AIllES, 7 (U. P.) —¦ O ministro
da Agricultura, Sr, Lo Breton, bateu-se eni
ducllo. liouteni, á noite, com o deputado
.Molinari. A anua usada foi a escada.

sua insegurança.
Vy.Exas. convir qm, o pbenomcnn náo al-tinge somente a essa capital ou mesmo a
todo o lirasil, mas sim quc sc reproduz,
mais ou IUC1103 iiitcnsaiuenlc, na maioria
dos pai/.c.*., tanto americanos como curo-
pcus. asiáticos, etc. mas, principalmente, na-
quclles onde o padrão monetário r,e acliaN'o primeiro assalto, após meio minuto de .„.,ni„„:.,i ,,, .,,-eomba.c, „,. dou, adversários ficaram ligei- trS*^U^SX ^S

slrcitamcnte ligado .. desvalorisação dara mente feridos.

ZANNI NÃO DESISTIU DE SEU"RAID" AO REDOR DO
MUNDO

moeda; melhorado o valor desta, tnsensi-
vclmento voltarão os produetos n preçosmoderados o desappnrecèrá a carestia; haja

j vista o quu já sueeedeu no lirasil ba cerca
Ide trinta annos, quando a nossa moeda cin:-' ;(ou á paridade do valor aetual ou a menos
[ainda, e quo os preços ile todos os produ-

Aguarda* melhor tempo para par- ctos M,1,,nnnl mmmmm-?. e depois.
tir para Kagoshima

SIIAXGHAI, 7 (U. P.) — Embora o lempo

veniontes. O quc ¦
ííadeira "revanelie'
icidoj

viu, porem, loi uma
Conhecidos o reco-iponlados e. denunciados, osaprii-aoures dc Iodas as oecasiões, veídudci-

ppportunislas das Iransacçõcs (ic gran-es lucros redobraram dc desembaraço c devido/ de ganho, como, talvez, em despedi-as, rceeiosos quc ilevení estar de quc ai-nua repressão venha, e ccrlamenlo virá.i .parte do governo sobre os que julgamlicito de riqueza impor valores pro-lliillvos ii um liilo dc carne, que. se parain Uos ('• um prato ã maior mi refeição va-itida, para a grande massa proletária ê
alimento exclusivo, o caldo pnra o conva-

ICsceule, o^ recurso dos enfermos.
Fueil foi, não ha duvida, detalhar como

arranjou a cri-*.*, p.tcilitnò scii relatar
quc modo reagiram ainda mais ns al-

Mis mil réis o kilo!
Montem ainda, com cerimonia c quasi

Ünndcslinninctitç. o preço da carne era ma-•ado c passava a dous mil réis o liilo,
mil/.c quinhentos quc 1'òra poucos dias

tes. Tão grave ,• lão difficil parecia a im-
siçâo (ie semelhante novidade, que uns

e desculpavam, outros pediam reserva, em-
ra, no fim ile conta... o consumidor pa-*•-(•. mesmo a tmvu taxa. Houve, porém,nliv os iiitcrínediurios, verdadeiras escaíã-

iiin-as, c dahi a colligação delles no scnlido
apanhar, nos poucos dias que certa-

nente restam, antes da ali ilude administra-
na coliibitiva, um saldo fabuloso no jogo
|uc fazem tjuusi sen, ca pitai, simples caiu-
listas qnc são do lioi abatido, no transito

uiarchanlc ao varejista. .Mas, lioje, o
ícauliamenlo dcsiippnrcccti, e os açoüguei-

abriram o retalho a mil noveccütos ò
3 mil réis, alguns. Muitos outros, iiuasi

anos, a ii.ms mil réis soniçiilb!
.etraimenio de compradores
tiom o augmento exaggerado o vertigino-

ío de preço, o povo. pobre, e cm cujas mãos,
ifiiial, esbarra cin ultima inslaucia. a dif-
[ieuldade, relruiu-e um pouco, passando a
lóincr menos carne ou uão comer nenhuma,•nnforme as zonas da cidade, e as condi-

da freguezíii. ' Provavelmente , desce-•am menos bois para u Entreposto, aggra-•ando mais ainda as Iransiicções. Açbugucs
|ue vendiam nove quartos dc bois, passaram

vender menos cinco, c por ahi fora, nes-
i proporção média. Desorganisoii-sc eoin-

ílétamente a marcha do aíiasteciiucnlo gc-'»!. Menos vendas, preços mais allos. com-
ta11to_ quc fossem quries fossem as circuni-
lãuòias dos iactoroS variáveis da crise,•CMillas.c. como resulta, conslanle a cifra

[orda do lucra'.
ios quatro cantos cia cidade

Jenlfe as centenas dc iiçotigues, quc. por
mi, se instailam, escolhemos, ao acaso, al-•uns que nos disseram sc. vendiam ou «ão•ame a duis mil réis c por que o faziam

deixavam dc .fazer. Rem sabíamos, con-
nidor.es que somos, quanto nos custara,
a manhã, cedo, o quc antes custara mc-
*.: tivemos apenas a prcòccupaçãó ile
•ferir que uni açougue fosse distante dc

iutro, de 'bairro a bairro, dc modo qíie as
competições mi conchavos de vizinhança não
pfluisscnt, Vn\ condições Cguacs, se os cn-
[õn-trassomós assim, as razões seriam com-
íuiiis, c ¦foram.

Jm açougue em Copacabana
O proprietário do açougue iioira-Mac, rua

iopácabana ir. filia, leiii elientcln que não
lisivusa carne, lí' do bairro, 'lendo spffri-
[p a diminuição que se verifica rio enlre-

,'i|o, passou a vender quatro quartos dc
ii ao iuvés de ume quartos. Faz uma

[ist-dbuiçau cquiliiliva. para i.ão descon-
tiitar. e vende a dois mil ieis. Allcga ein
,u favor o carreio, a gorgeta aos carro-

is. o aluguel; a luz. o teleplione, as
s nara renovação du tonlrato. e uni sem

los. >.essc mesmo dia. acercscenlou, a ma-nobra foi tal que o Sr. Francisco Fclippc. |estabelecido em Copacabana, teve dc adqui- >
rir carne para seu açougue a mil e oitoecn- '
los, com grande lucro para o intermediário, ji) Açougue Nacional, que fica á rua Ibitu-rima, 2, está com seu movimento reduzido c |manda a carne a domicilio a dous mil réis í
o liilo, abastecendo-sc na Brazilian Meat, on- i
dc, pelo menos, não lia intermediários.
Longe, na Avenida Siiburba-

na 3.096
/Procurámos conhecer, egualmeute, a. si-

Inação na zona suburbana, a niesma cousa
que na zona rural. O proprietário do açou-•gue S.Cosmo e S.Tlnmiáo, á avenida Subtirba-
tia ii.'' 3.09(5, affinnou-nos que, nli, a cousa
c peor mn pouco, pois não põdc comprar em
S, Diogo, onde não despacham para tão lon-
ge, ficando sujeito ás oscillaçõcs do Mata-
douro da Penha. Compra a mil c quinhentos»
c quarenta e .paga cinco mil réis de trans-
porte por boi. Lamenta ter de vendei* tão
caro,-mas como não tem outro geito... car-
r.o a dous mil réis!
Em plena cidade

O açougue Brasil, no largo José Clemenle,
antigo da Sc, n. 13. está nas condições mes-
niissiraàs dos demais. Comprou carne de va-
rios preços, a partir de mil e quinhentos, e
o seu gerente desfia o mesmo rosário de
queixas: o carreto, a gorgeta, os impostos,
a Light luz, a Light teleplione, o gelo paraa geladeira... Ouc mais? Km conclusão,
para não fechar a porta, cante a partir dc
mil c oitocentos.

Os quc não foram ouvidos
Não é preciso mais. ¦Propositadamente,não

ouvimos a nenhum consumidor, que .sendo
a victinia exclusiva, poderia parecer sus-
peito. Hasta a opinião dos açougueiros. Se
estes dizem que vendem a dous mil réis, não
uos admiremos sc já houver por ahi um
qüebriidinbo a mais, para reservar o peso
melhor. Pois, então ? A Light, o imposto, o
carreto, a gorgeta c outras cousas quc o pu-
biico paga, mas não come...

Este o verdadeiro aspecto de hoje da crise
artificial dc carne verde, quc reclama uma
providencia enérgica, que, seja qual fôr,
desde que effieieiitc, merecerá c terá os mais
francos ápplausos, lão certo c quc para os
grande-- males, os grandes remédios r

partida devido aos tclegrammas que recebe
dc Kagoshima, acoselharido-lbo a esperar,
devido a approximar-se forte tempestade.

O major Zanni tornou-se uma figura po-
pular nesta cidade, cspecialnicnto nos cir-
culos das colônias estrangeiras o por Ioda
a parte é cntliusiasticairicnte acclamado.

0 CAMPEONATO SUL-AMERI-
CAN0J)F^F00TBALL

Chega hoje, a Buenos Aires, •
íeam paraguayo

BUENOS AIRES, 7 (A. A.) — Chegará
a esla capital na tarde dc hoje, a delega-
ção dos foolballers par.igua_.os quc vão lo-
mar parte no campeonato sul-ãmericalio.1 -mm-. .... 

com a melhoria •;>'uqucl!a, voltaram estes
paru i) s-.mi nivel na'uv.ll..,, _¦O..., indicada :• origem do mal. indicada sc

. acha a sua cura. mas isso, o sabem VV.Exas.
nesta cidade seja excellente e não se obser-j muito bem e estamos certos de que' nãu é
vem nuvens nem o menor indicio de tempo- essa a therapeutica quo desejam aconselhar
ral, o aviador Zaniii continua a adiar a ao nosso Governo, mas sim outra qualquer

medida <mc possa, de momento, senão curar
o mal, pelo menos attcuual-o. IV ahi que
crescem de valor as nossas difficuldades,
porque o problema 6 por demais complexo
para as nossas poucas luzes; todavia, como

I YV.Exas. não nos pediram dissertações r
I sim opiniões que tendam a resolver quanto
! possível o momenloso assumpto, vamos
emitlir as que nos parecem poder produzir

I quaesquer resultados práticos.
j Sabc-sa quc os preços dos produetos, não' só alimeiitnres como dc todas as espécies,

obedecem ao reflexo dos quc vigoram nos
demais paizes, especialmente nos daipiellcs
com quem temos um contado mais constaíi-
te. (Juer nos parecer quc, se conseguisse-
mos conhecer os preços de consumo nesses
paizes, dc certo numero de produetos c

Para pagamento de pequenas
quantias no Ministério

da Guerra
O Sr. ministro da Guerra solicitou do seu

collega da Pazcnda o pagamento, no The-
.ouro Nacional, das seguintes quantias: dc
290$, ao general reformado Joaquim de
(lustro, 60-!.7_7, a João Evangelista dos
Santos, l;0l_.*_lfl_, ao major reformado Cal-
diuo ]__varisto da Silva, .IliOlji, ao capitão
Antônio Araripc de Macedo, 1Ü-ISS35, ao 2o
tenente honorário Oswaldo Valcnça c réis
-•OlõSlGO, u José Viegas.

-*__•_-•

principalmente sobre n
. começando o confercncista

por indicar ns linhas geraes da doutrinacalholica nesta importante questão, sohre-
luilo deptís quc cilas foram lixadas pelasimmorlaes encycllcns de Leão XIII.

Em seguida, nos mostrará o padre Gilleto quc os catholicos fruncezes fizeram ilc
eiijcoentn annos para cA nesse terreno, com
Ubcrto do Mim. o mnrquij de Ia Tour duPm, os catholicos sociaes. FalarA da crea-'.ao das Semanas Sociaes, dos Syndicatosi htistaos, das Associações Profissionaes deIndustria o Commcrcio, ele. ele, com as

confrarias religiosas qu clemb.rnm as cor-
põrnçocs e confrarias dc nutras épocas, ad-apladas porém ás necessidades modernas.

e_£t_85*_r^e__8 IBfc%'t _____________________¦( í-_k£_ *'%__w
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Padre Gillet
Finalmente, o padre Gillet abordará a

ainda os preços a que taes produetos pode- j questão da mòcldade intellectual. mostjr.n-
riam sei* postos "cif" uo lirasil, se pode-| do eomo salda da dupla crise do 

' "scientis-
ria fazer uni estíido comparativo do preço nio" e do "ct-iticismo". cila voltou nume-
medio de ncquisição nesses paizes com o I rosa ao .cio da religião calholica para -nclhi
que pagamos no Brasil. Com esses dados j insplritc-sc c viver profiiu_l,ameiile no após-

: tolario social. iAs grandes escolas crearain

INAUGUROU-SE, HOJE, A
EXPOSIÇÃO DE DAKIR

PARREIRAS
Unia tela histórica nacional

Como fora anmmciado, inaugurou-se lioje,

PARA ESTUDAR AS HERVAS
DA PARTE ORIENTAL

DO BRASIL
Vem ao Rio a botânica norte-
americana Sra. Agnes Chaz

¦WASHINGTON", 7 (ü. P.) — Partirá no
próximo dia IS desta cidade para o llio
dc Janeiro a senhora Agnes Chaz, botânica
do Museu Nacional. O objeetivo dessa via-
gem c estudar longamcule as liervas da par-
te oriental do lirasil, particularmente na
região que vae da Balita n Pernambuco. O
.Museu NacionaPcstá fazendo estudos, dessa
ordem em lodo o mundo, em vista da impor-
laneia quc os scientistas estão ligando aos
problemas das lorragehs.
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Os trabalhistas inglezes intensifi-
cam a propaganda eleitoral

LONDIlliS. 7 (U. P.) — Na perspectivo
de nova eleição geral, o partido do trabalho
fez um appello ás classes laboriosas, afim
dc. levantar 12.000 libras esterlinas para °
fundo da prupagundu eleitoral,, -.

"In hoc signo vincas!" (Quadro alíu-
sivo á revolução pernambucana, de

1817)
á avenida Rio Branco, em um dos salões ein
que se installa o Club dos Tenentes do Diabo,
a exposição de pintura do artista nacional
Daliir Parreiras.

Altas autoridades da Republica, represcii-
tantes eonspicuos das artes c das letras, pes-
soas quc brilham nos círculos da elegância
mundana visitaram, neste primeiro dia, a c..-
posição que sc offerece ao exame e á critica
dos amigos da arte. A critica, porém, nunca
se exerce nesse primeiro dia, cm que o nu-
mero dc visitantes nem sempre permillc a
contemplação conveniente dos quadros.

Pode-se, no cmtanto, assegurar, a essa in-
spceção rápida de inicio, que o artista colherá
bem merecido Iriumpho, possuindo, entre as
suas composições, telas como a que reprodu-
zimòs, referente á revolução pernambucana
dc 1817 c denominada "In hoc signo vinccsl"

Com esses
se consegui na saber muito approxiniada-
mente, sé os consumidores estrangeiros cs-
tão adquirindo os produetos por menos, ao
mesmo preço ou mais caros que nós, c, ua
primeira lrypothcsc, caberia então ao Go-
verno chamar os produetores e Jhes fazer
ver a necessidade de baixarem os preços
para o nivol comparativo daquclles paizes,
ameaçando-os, caso recusassem, com a dc-
crotação da entrada livre ou con. direitos
reduzidos, dc laes produetos. Se, entre-
tanto, os preços fossem cguacs ou maiores,
já se ficava sabendo que nenhum remédio
se lhe poderia dar. .

Naturalmente, para se ter uma idéa mais
segura sobre os preços dc acquisição aio
estrangeiro, ainda se precisaria conhecer
qual a média da jornal operário em cada
paiz, para a relacionar com o jornal quc
percebe o operário no Brasil) c isso porque
a féria operaria tem um grande valor para
q estudo das possibilidades acquisitivas dos
gêneros alimentícios,

'Seria, a nosso ver, de grande valia, que
tal inquérito fosse levado a termo por pes-
soas do commercio, que possuem a pratica
necessária para nm desempenho rápido <
cfficaz, porque sc fõr entregue ás .slaçòcs
burocráticas, corre-se o risco dc se ctcriii-
sarem as soluções; do elemento official só
seria conveniente aproveitar os pedidos lc-
lcgrapbicos dc. informações aos cônsules
gcraes do Brasil, nos vários paizes, ou aos
ministros ali acreditados, corno melhor cn-
tendesse o Ministério das Relações Exle-
riores.

Ainda, no caso cm quc o Governo viesse
a intervir perante os produetores, para os
obrigar a baixarem os preços, conviria que
lhes marcasse um praso razoável, digamos
de GO ou pelo incuos 30 dias, findos os
quaes, não havendo baixado os preços para
o nível deseiado, entraria o decreto cm vi-
gòr desde então, o qual deveria tor-.effeito
permanente, com reservas para o Governo
de o sürpcnde. a SO dias dc antecipação
c com facilidades cm todas as alfândegas
do paiz pára não sueeeder o tpie aconteceu
com o decreto de 1° de julho, cujas reslri-
cções foram de tal ordem e lão tardiamente
conhecidas quc não trouxe nenhum benc-
ficio, pelo menos ás praças do norte, ou sc
algum trouxe foi tão pequeno que passou
despercebido.

¦Cremos quc assim respondemos aos dous
quesitos do questionário de VV.lixas., c só
lastimaremos so as nossas sjiggestocs nao ti-
verem praticamente applicação, certos en-
Iretanlo W.'Estas: dc que as demos com a
maior sinceridade c desejo dc concorrer,
na medida das nossas forças, para o bem
do nosso querido paiz. Aproveitamos o en-

. cio para apresentar a VV.'1-.xas. os nossos
testemunhos dc elevada estima _ ditmcta
conideraçãó. •— (aa) Miguel Barlilo.lt, pre-
sidenlej Artluir Praga, secretario.." 

particiílarihcnle sob a inspiração dc Ilo-
berl Garvic, as (Equipes Sociaes que, á noi-
te. se vão pelas fabricas e usinas trabalhar
na formação de uma elite operaria quc
possa julgar por si mesma da complexida-
de dos problemas e uão reduz, por exem-
pio, a questão econômica a uma questãode salários, proporcionados ã diminuição
das pioras de trabalho.

Père GiMct, neste ponto, nos assi.,ti Ia
que o problema econômico sc tornará insolu-
vel se continuar como aqui ou ali, redu-
zido a unia simples questão dc lioras
de trabalho c augmento de salários. Pena
c quc a premencia com quc escreve-
mos estas linhas não nos ¦permilta
mais longa noticia da palestra do illus-
tre dominicano, que seduziu toda a so-
ciedade argentina, nas suas expressões mais
artísticas c inlcllectuaes, com as suas bri-
Ihanles confereucias sobre a musica c o seu
estudo cios clássicos, dos românticos c dos
syinbolistiis, classificação, esta ultima, onde
cllc iiicluc líeelhoveu e Wagner, entre ou-
tros, liem como couro seu formoso trabalho
sobro a -pintura religiosa, cm quc elle ahor-
dou a questão de saber se lia tini estylo
cal.holico, e sc as obras religiosas requerem
ou não um temperamento especial, um
sentimento próprio c original até ha com-
binaçãò das tintas. Mus o publico será cm
parle iiidemiiisado dc nossa falta <le tem-
po e espaço se. movido do alto interessei
que o padre Gillet inspira, lor lioje iá noi-I
te admiral-o na matriz da Glo.ria, ou anin-
nliã, no Centro Catlicilico.

O desafortunado losé Passos
cila discutiram. Sentando-se á primeira
mesa, a aba do ciiapco cuida solire ns olho-.,
òccullandó-os quasi. o recém-chegado pediu
ao caixeiro uma chicara de café, olhando dn
quando cm quando o grupo quc conversava*
baixinho:

E' elle mesmo...
Qual !

- I-', aposto. Aquellc e u "Carlola '*,
aqui e em baixo d'agua...

- Tenho as minhas duvidas...
tiram, então, quatro horas da madrugada .

Naquelle. trecho da Quinta do Caju' começa-
va a iutcusificnr.se o movimento dos pesca-dores c dc tantos operários, quc nclla resi-
dom. partindo todos para o Irai,alho. A¦"leiuiiiiha*' do "Marmelada", qua_i ç-.cpjt- ^j*'áídida no recanto cheio dc arvores, liul....'"^'*'^**''''*3'"*-'
sua habitual freqüência, que. agora, se pre- -•_.
oceupavn com a estranha appariçãò do ho-
incni infernal, autor de um crime de morta
e que, impunemente, sc confundia, ali, com
tanta gente honrada.

O homem, porém, apparentando indlffc-
vença, não deixava, romludo. dc estar pre-oecupado, pois dc. instante a instante, cr-
guendo os olhos, vigiava a poria, lira, a. -
sim, alvo das atlcnções dc todo;., o supposlo"Cartola'*, quando, dc niomcrilo, elle sc lc-
Vantou. Pagou a despesa feita, fitou o grupo
e saiu. Mal o ruído dos seus passos se per-
deu, um investigador da policia chegava.
Sabendo logo que dali acabara dc se retirar
o "Cartola", o policial partiu no seu cncul
ço. indo alcançal-o mais adeante á beira do
mar.

"Cartola", você está preso !
Eu ?
Sim, voec.. .
Está doudo. Não sou "Cartola", nem

riunea o vi...
li sempre protestando, o .losc Gomes. ¦>

"Cartola*' aiillientico, foi levado para a .*
delegacia auxiliar.

Como a A .VOlTli tem divulgado, cm edi-
ções anteriores, "Cartola"', por motivos in-

"Cartola", o criminoso
—«KH*»-

A fiança arbitrada para o almo-
xarife do Arsenal de Guerra

do R. G. do Sul
O Sr. marechal ministro da Guerra resol-

veii arbitrar em 15:0003 a fiança do almo-
xarife do Arsenal dc Guerra do Rio Grande
do, Sul, Oclavio Nuvicr Tottà.

ESTÁ REUNIDO, EM LONDRES,
0 CONGRESSO ANNUAL

TRABALHISTA
Mac Donald historia a obra do

governo
LONDRES. 7 (líavas) -- Sob a presi-dencia do Sr. Mac Donald. inaugurou-se

esla manhã o Congresso Animal Traba-
Ihistii.

O primeiro ministro, que foi recebido
com calorosas acelnmações c ao som de
hymnos, inclusive a "internacional", 

pro-nuiiciou longo e applaudido discurso, cm
que fez o histórico da obra do gabinete
trabalhista cm todos os domínios da admi-
nislraçãn. "O simples facto da nossa exis-
lencia — acccntuoii o orador — exerceu
sobre o mundo inteiro uma influencia ani-
madora, provocando movimentos de idéas
políticas análogas á nossa."

Ilim seguida, o primeiro ministro passoua tratar da politica externa do gabinete:1 mm— 
Vão ser reabertas, na Turquia, as

escolas das congregações reli-
glosas francesas

'ANGORA, 7 (Havas) -- Por a_lo do go-verno, foi autdrisadà a reabertura das cs-
colas dirigidas pelas congregações religio-
sas francezas.

si-ghificantes, assassinou o seu amigo inti-
mo, José Passos, vibrando-lhc tres facadas

I no ventre, no cruzamento das ruas União e
i Gamboa. Fugindo, "Cartola" nuiiea mais foi
i visto.

Dando suecessivas batidas cm diversos lo-
| gares, as autoridades policines do 8" distri-

cio, empenhadas quc estavam cm caplural-a.
desdobravam toda a sorte de esforços. Pre-
sos muitos dos seus parentes, delles não con-
seguiu a policia nenhuma revelação salisfa-
loria; Assim, os investigadores .lachado c
França; seguindo pista segura, que lhes foi
indicada por um conhecido do criminoso
foragido, cm pouco sabiam que cllc se bo-
mlsiara em casa da amante na Ponta do
Caju'. Desde logo. o agente ^policial que tra-
balha naquelia zona, teve a incumbência de
agarral-o. o que fe_ peta madrugada,

Na policia, "Carlola", sem nenhum con-
strnnglméiíto, confessou o crime de que é
aceusado, procurando, entretanto, attenual-o,
dizendo nue, no momento em que ..o prati- _
cou. eslava alcoolisado. v;

j A' tarde. José Gomes foi removido parn *
I delegacia da rua liarão de S. Pelix, pôr onde
' está sendo processado.

*¦¦¦¦'¦'¦'¦¦' '"¦ -1 'HJT9*'"** - ¦*— n--— ¦ mmm ii. ¦

Zaghlul Pachá a caminho de Paris
LONDRÜS. 7 (Havas) — Zaghlul Pachi,

o primeiro ministro do Egyplo, partiu com
destino a Paris.

Ao embarcar, Zaghln] Palia loi alvo dr
grande manifestação da colônia êjypcii.
desta capital, que o acclamava ínintcrruplu-
mente, aos grilos dc "o Egypto c o Sudão
para os egypciosl''

...ja--...^ _-_«._. - |--.|n|,nin- | .____.___._.
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Ecos e Novidades
Vao uer organisada, inaU mim ves, nn Ca-miiiii, uma vummlt>t>iio «•«pccint paru estudar<• ' "l'r.<» du« A-iiu. Nío í d» hoje que n

Jurisprudência loofo domínio e ullllinçuo da*,¦uuui .«i.Miiii.- olijeulo de estudos .iu,ni
comnilulo rs|nvi„i naquella cam «ln Con«
grcsm. Nu inielo das leglilntunit, sempre
quo iippai'i'i'i-iii (tontos provincianos nll, comttcrlplov, I* 111*111 pniieni nor expostos noutras
Jlliliie*». a commlmno do Código da» Acua»• linimivlinda, Apesar disto, em nnnos detr.jlmllii.*! penosos, rccobcnilo íuMtutdei da-"iul, dali, dni-ola, « aivurnulamli* trabalhos

li* i.liiiiiis mtinlirai mal* cnthuilnilni, nquel-
Ia i*ummU»ao cnrimi a reunir mu mundo de
Idéa» í-uvIl.Nit.s solire o nsMlinpto, Lembra-
mo* que ella leve, eni tempos, n* preildon»ei», mn apaixonado, que fui o «inidnsn re-
prcsenlanle de Mina», Álvaro Dolclbo. Com

ÍMtflenelu 
benedleilim ellc rccollou e reco-

lieu o que piiudt* encontrar lobro n leni*la-

S," 
das iijiiu*. em nutro* pal/cs, conslituln-

o assim um nivlilvu precioso,
Mas a i,iimiil»*iií, nunca passou dc or-

gani decorativo. Agora o "leadcr" iollcUou

Ss*«ti 
restabelecimento. Pelo raphto trans.

mpto, que abi (loa. se vê que é facll n cia-
boraçílo dc uni CoiIIko dns Águas, coni os
elementos que a coiiimlssAo possue. O res-
tabelrclmeiitn da comnilssão obedece a esse
elesejiif Kls o que so vae apurar. A propn-
•Ito da necessidade duma legislação sobre
águas, o rápido e prospe.ro desenvolvimento
da Industria chamada d* "hulha branca", en-
tro no*, explica com mais eloqüência do que
qimesqucr ouiras allegacões. Assim não vc-
¦ha, de novo, o comnilssão do CoiIIko re-
presentar nn Câmara o seu impei npcnns dc-
coratlvo, como tanlaa oulrns que ali se for-
mam. A sim|i1es siiRKestão do "leadcr" pa-aece dlaci* que sc cogita duma Iniciativa real,
«um fins práticos.

•• #
..a ultima reunião da Commissão dc Fi-

Bancas dn ('amara, ao ser estudado o orça-
mento da Marinha, verificou-se uma falha
impressionante: não havia tnhellas explica-
Uvas daquelle orçamento. Apenas um exeill-
filar andava d<* mão vm mão, Inteirando as
competência* dá comniissão sobro os vultos
das verbas e o tamanho dos cortes propôs-ins pelo relalor. No Inicio dos trabalhos os
ministérios remettem a Câmara grande nu-
mero dc tnhellas, no presuppnsto Ac que o-,'i\'i representantes do povo sc Interessam
mesmo por esses assumptos. Dc então por
deante cilas rolam um pouco pclns carteira:,
t pelas mesas c tem. não raro, destinos tri*.-
te>. Mas, os membros da Conimissão de Fl-
Bancas, em summa, encontram as fontes da
sabedoria...

liste anno, porém, o Ministério da Marinha
remetteu apenas 15 tabeliã*., parn toda _ n
Câmara. De nada valeram n Imprensa NV
Cional « as varias officin.is typojrnphicas
existentes no ministério. O cpi.-odio foi oli-
Jecto de contrnentarios o nós queremos rc-
gislal-os, expondo or. seus fundamentos. Não
ria nenhum prejuízo e:n fornecer tabcllns á
Câmara, em termos dcllas sobrarem, volan-
do pelas carteiras, pelas mesas c lendo des-
llnos, por vezes, tristíssimos. O espectaeulõ
dos notáveis da Commissão de Finanças en-
galfinhados em cima dc uma única tabeliã
tão sc deve repelir.

SOLEMNE PROFISSÃO DE FÉ
NA MATRIZ DO ENGENHO

VELHO

O grande aeto publico do dia 12
do corrente

Afim ile oommeinorar estu num,, ua mn-
III* da S. Francisco Xavier do KiiRniho Ve.
lho. mm maior solemnldQtte, n fcsla dc Nos.
mi Senhora do llosnrio, vencedora de todns
heresias, rcalkvsc. im próximo domingo, lã
do corrente, ás 5 liorns dn larde, Imponente
in;iiiii,M,i'>> de fé, promovida pola l.i,;,i Ca-
tliolicn,

A essa hora Irão cm procissão A egreja ma-
Ini todas us atioclac.es religiosas dns egre-
Jus e capella* e liiildns ás associações ilu
matriz formarão um Imponente cortejo que
sc dirigira pnra a frente da matriz., mulo
scrA feito o neto .solemne du publica profis-».',„ de fé cathollcn, confessando ns dogmas
de nossa Sanla Itcliglfio c rejeitando todos os
erros dns scltus ocathollcns,

O programmn completo dns fcslua è o se-
guihlot

A's 8 horas — Missa de commuiihâo geral
do todns as associações da matriz., A's It
horas — Missa cnutuda com sermão no l'vun.
«olho pelo Itcvmo. roncRo Mnc-Dowell. A's
fi horas du lorde — Profissão publica do
fé, sermão pelo llcvino. padre .loão lluptistn
Suiils, director da l.ica Calliolicn, e benção
do .Sniilissimo Sacramento.

MONTE DE SOCCORRO
(CAIXA ECON

Lelão de jóias
(CAIXA ECONÔMICA)

AMANHA, 4'-feira

As 11 horas

UMA AVALANCHE HUMANA!
Merece bem esse qualificativo o qnc está

DBcccilrurfo nn Clne Rlallo com as oxhlbl-
ções qne o IToirrammn Matara/to ali vrni
fazendo do empnlsante film nncionnl "Nos
Sertões do Avanhnndatn". Mal» dc quinie
mil pessoas, islo fi. :-. população de mtiilati
tios cidades do RnHll, ile olhos extasiado»
«• espirito embevecido, tém visto, cnthusiaS-
madns, perpassar na tela branca os scenu-
rios maravilhosos das nossas srlvas, leu-
voe* enorme*» dc atrua crystalllna u espume-
)nr no turbilhão das cachoeiras, e a.i peri-
pecias da caçada ás nulas, veados, queixa-
d;.>i, surury-i e onçna, que u Independência
Oninia film levou a effeilo o filmou. I>e
tal ordem, é, nu verdade, o fllm, que. o Sr.
llr. Azevedo Marque». ex-ministro, do Ks-
terlor. disse, em caria oue Jú publicamos,
que. sc aindn occup.iü«c aquelle elevado car-
ro promoveria a remessa desse film para o

estrangeiro como optima propaganda ri*i
nossa terra e expoente do projrrosso dn
no.*»a industria de filir.v !

A Independência Omnla tilrn não pude-
ria desejar r.ininr trlümpho: "it

e->

A XOrin^-TiTcn-folni, 
'7 

tio Ihitnhro tle 103»

Desmontando uma draga
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Num desastre, no Leblon, morre um
operário e saem feridos dous

Aindn quu exliaustlvô, o Irobalho corriaentro niiinlfcsliiçõcs alejret e cltístosas do»
operários quando, Imprevisto, o dolorosoacontecimento veiu põr cm todos quo o as-
slsllrsm um svntimento de profunda con»-
tbrnaçflo,

Incumbidos do desmonte dc um*, dr.ja

rransporUdoi para u p,><-to do Asifitenela
da *pr.i*,*a da IlepUDllM, um do* Inffll/fs, Ma-
rio lerfclra. nio resistindo A arave fractu«
r.i ipie soffreu na base do craneo, veiu B
fflllecer quando er« loccorrldo, <)< dou* ou-
tro-., Mniiocl d.i sllv.i PernatidoSi ile '.i* «u-
nos, iinirrídnr n ru.i do ItlicIlUClO n.' ill, <

u.
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Mudo 1'erreiru, o infeli: operaria morto, e João Maria, um ão» feridoi
para o seu transporta do Leblon para Ni
Ctlioròy, ti-es dos trabalhadores quo a i>sn
si. fiitroftavam treparam A hraç.ldcjra e, lóll-
Ke de suspeitarem o que o destino lhes rc-
r.nãra, com cila >c faziam transportar, cm
guindaste, para o solo,

Foi (tinindo, rebentando a corrente do
j*ullldnstc a qne m* achava presa a braçadci-
ra. esta tombou com oi Ires homens que,
para cumulo do infortúnio, Coram ainda co-
lllldos pela pos;«lissima peça dc ferro.

.loão Maria, do 31 anno.-i, e residente I rua
liarão de Maui, ti.** '-'38, em Nicthcror, tive-
ram, rospeclli*amcnle, ferimentos a-enerall-
tados 0 no braço direito, sendo irus o esta-
do duqucllc i- considerado grave.

O cadáver d* Mario, que. contava .15 on-
dos e residia ã roa da Chita n." SS, em Ban-
iíi'i, foi a principio depositado no necrotério
da Assistência e removido, em srpiida, para
o do Instituto Mcdicii Legal; havendo a pu-
licin do 'iá." districto registado o facto.

Dr. J5S.tclli.ta MaS-VIas urinariás (vene
rcas c cirúrgicas) lüaios X. Lnlior. b. ,Iose 81.

, ia» ' i*
OR. ROD. JOSETTI — Vas urinarins - i
ririirgTa geraf.iyot* jlajo. 30. 4 As C. o. 100a j

Dr. Manoel de Abreu ?H£S:!
pia profunda c intensiva (S M A -OU kv.). j
i:\aristo da Veiga. 20. C. 142.

i maa» 1

Desferiu dous golpes no ad-
versario

E. EM SEGUIDA, DESAPPARÈCEU
I-*oi na estação dc Bclfort Itoxo que se des-

enrolou a scena dc sangue do tão lamenta-
veis conseqüências. O faclo è que o foguis-
ta da listrada de Ferro Hio Douro, Ilygino
Cunha, travando violenta discussão com o
funecionario das Obras Publicas Oswaldo
Castilho, exaltou-se de tal modo que, vi-
condo du faca, desferiu-lhe dous golpes, rio
peito e nas mãos', ovadindo-se cm seguida.
Castilho, em eslado grave, estã em trata-
mento na sua residência.

O NOVO EMBAIXADOR KIÃ!?U
NA POLÔNIA

MOSCOU, 7. (Havas). — O Sr. VolkOff,
presidente da delegação soviolistn junto ao
-¦Comitê." rusSo-polaco de evacuação, foi
nomeado embaixador da iiussia cm Varso-
via.
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I PENHORES?... |
| Menor juro €£ Maior oftcrta |1\ PflMD fiínCII 167. Rua 7 Sítcmbro, 15-7ÍÍ
t\ büllir. HVlitA 11, Avenida Passos, 11 í*

VOLTA DA EUROPA 0 PINTOR
ALMEIDA JÚNIOR

I'olo s.ipor "Oelria", chegou, honlem, a
esto capital, o pintor Almeida .limior, preinio
dc viagem do Salão dc 1022.

0 joven artista percorreu as principaes ci-
dade*. artísticas da Europa, tendo fixado a
sedo òo^ seus estudos cm lloma.

(i desembarque ,1o dlslincto pintor eslove
bastante concorrido, leiido-sé feito represen-
t:.r por uma comniissão de sócios, a Noeie-
dade lirnsllelra dc Ilclias Artes, que foi «
bordo saudar o seu associado.

--rlM»»-
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Os methodos de
Sherlock

• melhor casa do ferragens, louças, metaes
c trens de cozinha. Lucram 10 a 20 por cenlo

-i ma*»'.':
PERSEGUIÇÃO A VM GRUPO DE

BAISDOLEIROS, iSO MÉXICO
MÉXICO, 7 (A. A.) -— Foi iuiciadá a per-

sèguiçâo, pelas forças do governo cr.via-
das para esse fim, contra um grupo de ban-
do'*eiros que na noite de sabbado ultimo de-
teve um trem na lirrha de Jalapá a Vera-
Cruz, obrigando a escolta que guardava o
comboio e defendei* o mesmo comboio, tra-
vando forte tiroteio, em que je deram algu-
mas baixas de ambos os lados.

Os bandoleiros foram dispersados e o go-
verno enviou reforços para perseguil-os até
serem capturados.

CUIDADO COM OS OLHOS
EXAMES CKÁTUITOS DA VISTA 1'ARA AP-

PLICAÇAO EXACTA DAS LENTES A
USAR, POR MEDICO OCUL1STA

liua da Quitanda, esquina da Hua liucuos
Aires — A ÓPTICA

NOTICIAS DE PORTUGAL
LISBOA, 7. (U. P.) --- O ministro argen-

tino nesta capital Sr. Cantillo, Offerecsu um
banquete á delegação argentina que vae to-•mar parlo no Congresso 'Medico Hispano
Afre-ricíino de Sevilha, antes de partir para
Madri.

Assistiram os medicos portuguezes Drs.
Cassiano Neves c Mello Brayner, o conse-
Ihciro da lcgacâò da Hespanha e o cônsul
argentino.'Foram trocados affecluosos brindes real-
çando a cordialidade das relações intclle-
ctuaes de Portugal, Hespanha c a ArgeiiU-
ua.

'LISBOA, 7. (Vi P.) — Falleceu nesta ca-
pitai- o coronel medico Dr. Cosar Freire dc
Andrade.

LISBOA, 7. (U. P.) — Nas eleições supplc-
mentares dc Bragança foi proclamado sena-
dor o Sr. Domingos Frias.

LISBOA, 7. OHavas). — Está gravemente
enfeiTno, cm Bruxellas, o ministro de Por-
lusal, junto ao governo da Bélgica, o Sr.
Alves da Veiga.

Tonto quanto o fa-
moso policia, os me-
tltodor. de Sherlock
Holmes ficaram ceie-
hres nn mundo lutei-
ro. Applicando, pela.
primeira vez, a lo,*.*ri-
cy. a obscrv* 1'ãc", a
aitalyse o a «t~-l.. ¦¦-¦•.,
na descoberta dos cri-
m*i, alio ciiíi-u ,<-
sultarios espantosos
que t, collocaram no
primeiro plano entre
os grandes détéct|ves"

K?sej mel bodo.-:, que
lodoM conhecem de
leitura, serão amanhã,
npresentados nn tela
do PARISIENSE eom
absoluta precisão, no mais empolgante dosfilm» "Sherlock Holines", que o Splendid
Programma distribuc. interpretado pelo jrran-(le John Barrymore, ao lado de ltcdda Hop-
per, Cnrol, Dempslcr, Reglriald Deniij- e Da-vid Torrencc.

TToje o querido PARISIENSE, cthibe pelaultima vez um magnífico trabalho 'Tresen-
(c, passado c futuro", mais uma impagável
comediu, e tem, no palco, ás 5 c !l horas,"Petit Encanto" num estupendo programmanovo.

Uiegerie fina
artijo francez

c "helga, cora

finíssimas

vendas

valcnciaiias,

recobcit .

A VIUVA DO CÔNSUL IMBRIE L\.
DEMMSADA PELO GOVERNO

PERSA
TEHEIUX, 7 (Havas) — A viuva do cor,-

sul norlc-ninericano Imbrie, assassinado lia
tempo, recebeu uma indemnisação de ses-
senta mil dollares.

A Casa m,-.!s inq.ort.-mío d,> ura-iil•mam—

Couraça
A\ melhor pasta dcntifrlcia portugueza

UNiCOS AGENTES c Depositários: PEKEI-
RA, PRISTA & CIA., Una General Câmara
ti. IÍO. Tel. N. 866;

Uma officina furtada
O Sr. Mario Simòeí, residente á rua Car-

valho de Sá ri' 60, quéixou-sc á policia dc
quu de sua officina de ferreiro ;i rua Dento
Lisboa tinliam sido furtadas varias ferra-
nientás.

0 investigador n. 125. encarregado das
doligoíiclas cffèctuoü a prisão dc Alfredo
Silva, que confessou a autoria do furto,
cujo produeto foi npprehciulido.

-ma*».
Inaugurou-se uma curiosa casa

de confecções de pelies de
cobras

Foi aberto, Choje, ao publico, à. tarde, o
novo estabelcèimcnto dc preparo e cohfc-
cgões dc pcllcs dc cobras, curiosidade da
moda, principalmente feminina, que ngorn
chega ao Bio. Installado no Io andar do
edificio da rua Sete 42, o novo estabeleci-
mento Icni, naturalmente, a visila das nos-
kis eleganlcs. porque nelle observarão quan-
ta cousii útil o interessante sc faz, preparan-
do chimicaincnte o ouro das cobras.

TT_» K„-a ..„„ Elementos dc PediatriaUm livro novo.., pcJo nl,ofi w; Bit.,._
trad. do Di*. Mártinhb da Bocha Júnior.
Livraria Leite Ribeiro — Bio.

Isentos do serviço militar, por"habeas-eorpus"
Foram mandados excluir das fileiras <lo

exercito, por effeito do "habeas-eorpus". os
• sorteados militares Sylvio de Oliveira Na-
tal, Virgílio Boanada o José de Aguiar.

_¦_• M

ü4f
Sabei* vestir é sahcr

fascinar; o meio de con-
seguil-o está na — Gun-
nabara — It. Carioca, 54,

•mt**-
E' uma jneonsciencia dei-

xar vossos filhos beberem
água sem ser rigorosamen-
te filtrada. Se não podeis
comprar um filtro de preço
elevado, a CASA AMERI-
CA e JAPÃO, á rua do Ouvi.
dor, 74, vos venderá um su-
perior filtro com pedra
franceza por 12$, 15$, 18$,
ou 20$. Não percaes esta
opportunidade.
Pequeno credito para a Contabi-

lidade da Guerra
O Sr. ministro da Guerra silieitou do seu

collega da Fazenda que seja a Directoria
Geral do Contabilidade da Guerra hahili-
tada com u credito de Í3Ít§83fl3j para paga-
mento uo capitão Francisco Pereira da Sil-
va Fonseca.

EU MZ A BARBA ESTA MANHÃ COM
UMA GILLETTE, j; VOCÊ'!

Mocürs
MODELOS DE PARIS

Novas Collèiçôes dc Vestidos para
Baile. Theatro « Visitai». Elegantes
Vestido» para Luto. Últimos Mwle-
'os de Chapéos, Linperie fina, Boinas
•í Novidades. ELEGÂNCIAS, rua São
JoscI20, sob.

mmrm
O melhor trabalho dn gniclosit c querida

artista CONSTANCE TALMAUOE, niuis uijiu
Super-prodiHição dn IhroKramma Serrador.

SECl-NDA-FKirtA N'0 OUEO.N

A esquadrilha Caproni venceu a
Taça Baracca

MILÃO. 7 (Havas) — Xa presença do jire-
sidente Mussoliui, que deu o signal dé par-
lida, foi disputada <i Ta,;a "llarucca. para
esquadrilhas de aeroplanos militares dc
bombardeio e caça.

Venceu a esquadrilha Caproni.

OS NOSSOS SERVIÇOS CONTRA
OS MALES VENEREOS

E as impressões de um illustre
visitante belga

0 doutor Hené Sand, professor da Fa-
cuidado de Mcdicloa de Bruxellas c secre-
tario geral du Liila das Sociedades da Cruz
Vermelha, estando de -passagem pelo Hio
dc .laneiro, em viagem ,para o Chile, onde
vae tomar parte no Congresso Han-Ameti-
cano, visitou", entre outras inslHulções, to-
dos os dlspensarlos aritl-venercos desta eu-
pilai. que. se acham funccioiiandn sob a di-
rêcção da Fundação tíaffrc-üuinlc, dos
quaes teve S. S. optima impressão.

Nesse sentido o professor Sarai, que ãca-
ba de eáeròver um livro .sobre a prophyluxia
das doenças vencreas no3 (Estados Unidos
c. na Inglaterra, dirigiu no professor Edu-
nrdo IVabcllo, o orgonisador o orientador
deses ser\ii;o3 no nos:,o pai,:, a -seguinte
caria:"Não quero deixar a vossa magnífica ci-
dade sem dizer-vos até que Tionto admirei
a organisação de quo sois um infatigavol
inspirador c qnc em tão poucos annos con-
seguiu estabelecer, de um modo coniplc"'
to o effic.iz. a prophylaxia das moléstias
renercas. .Vão coiriicço uo mundo inteiro
nada qua lhe possa ser comparado, e vosso
Iriumpbo foi ter conquistado u boa vont.v
de do publico, cuja collaboracão é indis-
pensarei em todas as obrus dc hvgiene.
Esta collaboracão, vós *a conseguintes cm
uma proporção que não sc encontra cm
parto Alguma no mesmn grão. Permlttt-riio
<iue vos felicite muito calorosamonto e quevos exprima toda a minha gratidão por este
bcllo exemplo que daes ao mundo., mat» .

TODAS AS TARDES
dc 4 y2 ãs 0 Yz chá-dansante
na "A CAPITAL". De 5 ás 8
funecionará no "Roof-Garden"
o Apperitivo dansante.

0 professor francez Basch reali-
sou, em Potsdam, uma confe-

renda' pacifista
BLTíLIM, 7 (Havas) —- A despeito do3

boatos que corriam, o professor francez
Bacli rcalisou cm Potsdam u sua annunciada
conferência de propaganda pacifista, As au-
toridades, porém; tiveram de garantir o ora-
dor c a assistência, empregando paru esse
fim forças dc policia armadas.

lnlensilica-.se a campa*
nha presidencial nos

Estados Unidos

AUXILIANDO A LIGA BRjf
LEIRA CONTRA A T(J,

BERCÜL0SK

Declarações dos senadores Mo-
ses e La Follette

WASHINGTON, 7 (ü. I'.) — 0 fenailor
Moics, presldonto da coiniiiliilo da proiw
innda eleitoral do Senado, declarou i.ontein
(pie » svinpatiil« nelo preildentè Coolldía
lugmcnta p*>r toda a ii!.rlc nccretcotllanuo
iliu* o candidatura do •>>r. Coolldgç torna-
ie cadn voa iiuis popular, caiieclaunoalo
noi listados ilo Ocsle, oiiiIií sanna terreno.
Todos »s Iradcri reiiubllcartot. são de ppl-
iiIiiii que 0 t)c*to sf-ri, ii «nrnjj.. de balalba da
eleição presidencial a rcalisar-se no m«
dc novembro próximo.

Ksscs leailer*. declaram «tuc todos rec»;
nlioccni que •• candidatura republicana »
presidência, está nssaguraiin nos listados do
Ia*iIc Allcisii-u* que o candidato democrata
Sr. .Inhn W. Davi», não dispôo de um tvdii-
cl» m leste do p.ilr.

NOVA YORK, " IV. V.) -- O senador
flohcrt M. \A rollelle. candidato Indcpen-
dente ú presidência d» llepublica, declarou,
hontem, cm unia entrevista fieral concedida
fi imprensa. <iue o movimento progressista
domina o paii em tal proporção <|iio ali
os elementos conservadores que acomiw-
nham o desenvolvimento da campanha, et-
conhecem que n. chapa progressista Indepon-
dente tem a» mesmas .probabilidades «'•
suecesso quo as do presidente Coolidgo • a
do Sr. .lohn W. Davis.

O senador La Follette afirmou nue o
ponto de apoio do su.*» canilldatura sao os
seus antecedentes como governador do h.s-
tado da Wisconsin e romo membro do Se-
nado, <• accrescenlou! "A principal questão
a que devem responder os leadera políticos
do paiz ó se o governo pode voltar a ter
aquillo que devi* ser".

<i candidato independente declarou que o
povo americano drve derrotar os interesses
0 Influencias que tem tido uma parte tao
saliente nos consrlhos da naçXo o controlar
as nomeações dc ministros, afim dc evitar
h repetição dc negociações encandalosas no
selo do gabinete do presidente dus Estados
Unidos."

VENDEM-SE á Rua Ba-
rio dc Vassouras 50Í52,
oanto de Barão 8. Franeis-
co Filho, 160, em Andara-
hy, 2 prédios novos para 30
contos cada. trata-se na
Rua São Pedro, 132, sob.
Telep. Norte 3259.
"A janclla da saudade'', uni

novo fado-tango
Acaba de ser editado o «ovo fado-tanío"A jnnella da Saudade", composição muito

delicada c sentimental dc Antônio Loürcncp
ltittcncoiirt, com letra do poeta Castro e
Souza. "A janella da saudade", do que nos
foi òfferéciao um exemplar, se destina, sem
duvida, n um Brando suecesso.

Os mosquitos são transmissores
de todas as moléstias e só desappa-
recem empregando-se ''KATÒL",
especial preparado japonez, contra
estes perigosos insectos. Únicos de-
positarios, America e Japão, Ouvi-
dor 74. Cuidado com as imitações.

Queimou-se num carro restau-
rante da Central

'Na cozinha dc um carro-restaiiraiite de
um comboio da Central, cm transito, quei-
mou-sé com apua ferveivte, nos braços e na
perna direita, o empregado de restaurante
Francisco Joaquim Pires, do 19 anno-;, mo-
radór á rua Cardoso Júnior n.° üõ. A Assió-
tencia peiisoit-Ihd as queimaduras dos dou»
primeiros grãos, soífridas nó ur^ãos acima
referidos.

Manteiga "Tupy^ lix. já experi-
nienton ? Puro Creme.

Unicó deposito : Ouvidor, 52.
> mm*i

Deixa o vicio dc fumar com os cigarros
de Tussllagem. Drogaria Huffier. S, Pedro,
V2S.— Já temos os de 75 "j" (23 de fumo e
70 de herva).

ÂS OLYMPIADAS
As enchentes de hoje no cinema Üdcon

attestam o quanto agradou o film AS OLV.M-
FIADAS DE 1921 no qual os nossos sporti-
meu c athletas poderão apreciar us citraur-
dinarios campeonatos cm todos os jogos.
Continua amanhã este grande film no
Odeon. ti

Vae ser processada por exerci-
cios findos

O Sr. marechal ministro da Guerra man-
dou processar pela delegacia fiscal do Tliu-
souro Nacional em Minas Geraes, por oxer-
cicios findos, a divida ua importância do
G80? de que i credora a prefeitura de Ara-
xá, proveniente de IranpOrlcs concedidos a
sorteados militares.

¦ ma*» .

ASTHIH.A? — KRAEM1NA
O eminente clinico Dr. José Cavalcante

af firma: "Tendo recebido alguns vidros do
preparado "líraemina" destinado ao trata-
mento da astlima, enipreguei-ns em diver-
sos doentes com o mais formal pessimismo.
Manda a justiça que eu confesso a verda-
de dizendo que todos elles se deram de tal
modo bem nuc sc proiuplificam a attestar de
publico sua cfficacia.

Itio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 1921.
— (Asjjig.) Ur. José Cavalcanti, firma reco-
nhecida pelo taljellião Lltiò.

-?—«ei*-.

Afundou-se, ao sul da ilha de Sa-
ghalin, um cargueiro japonez

TOKIO, 7 (U. P.j — O navio costeiro"Toyokmva llaru" afundou-se no sul da ilha
clc. Saghàlim Nove dos vinte c tres homens-
da tripulação foram salvos. Os outros, no
que sc teme, nfogaiani-se.

foram cncònlrudos dous cadáveres.

Exhibição do "iilm" brasileiro"Nos sertões do Avanhandava"
Dos representantes nesta capital das ln-

dústrias Reunidas !•*. Mniarázzo, recebemos
dez Ingressos para as òxhibiçõès do griinçlõfilm nacional "Nos sertões do AyariliàVidil-
va", pròducciíò da Independericin Oihhia l-'iliii,
e escolhido para à reabertura dò Ciue ftialto,
lia sua nova phasc, agora sob íi administra-
ção daquclla firma paulista.

mar*

A FORTUNA
GRANDES REDUCÇÒES

' 
NOS

ARTIGOS DE INVERNO
Aproveitem os últimos dias

Proços excepcionaes
PRAÇA 11 JUNHO

Roupa?
para Banho de Mar L

CJ-AOLOMBO
— ¦ ' » ma*» ______

Morto por um trem
Foi àütonsiádò, hoje no necrotério do In-stituto Medico Legal, pelo Sr. Ür. Arman-do Guedes, o corpo de Rodrigo, Silva, quefoi apanhado honlem por nm trem da Ks-Irada de Ferro llio Douro, na estação deUárreirá- vindo a fallccer no Posto de As-slstencjá do Meyer. Como "cansa niorlis"loi .-atestado fracturu de costellas, rupturado pulmão direito o licmorrlmaia interna

consecutiva.
Silva era brasileiro, de eor preta, soltei-ro, cobrador, tinha 29 annos do edade eresidia nas proximidades danuelia estac-ío' ma»., __ _* ¦ ...

Uma grande festa promovida^
Casa dos Artistas

Dai In.-*!ilulciiis qua se tnommti^,
ontlnia publica, » i*'Ka Nnfiieir* tmM
Tubcrculnje oonqulltou a hupreniac;» ufl
tiiiso-, serviços prestados - popuii^,, J
*.i. Hooioos do tolonela « outros <m.

du nossa sociedade denn*M as ihím, dj,
tros, pnra fundar essa obra btrurairlü
A proporçío que elemento»; respeltintiJ
llaavam-so no .sentido de tonul-i a;»ntl
o» seus benefícios furam crescendo, {,*'¦
n consulta tomo a visitu domlclilüji!
iilffusão d« enilnamneto» preelo oi ptn,
lar O terrível mal, lor.itn postos i*m ,*
o boje a lü* Brasileira contra a 'hu-l

sc ú n providencia do poluo e o iuxArt
cLisset» nbasludns, redtulndo em aprertt*.
liiniles os íffeltos da tritte eiiíctrnu,.
Todo o olntlo, pois, offorecldo * «m j,>
lulfio c abençoado por Ticos, sigulfltjj
Koslo de bem orientada caridade, um j..
nienlo difimi <lc altruísmo. Assim cia,
hendendo foi «jno « Cassi dos Artistaj ptft
ven e patrocina uma linda fesU qui (l^
Usa no domingo 10 do correnle, no u)
nobro da Assuclaeào do-i Empre|s4ij
Commercio.

Tratu-so de um concerto lyrico «cMi
santa que, do* 3 horas da Urde ís Jl
noite, enchera de alesrbi o elctínnt- local.t
— aeto dc refinada elegância e arti -iiipn
no qual sc conjugani a jnusir.i, 4 d.itsaf •
quarto do hora drf aranvcl convívio •»» ((
Alvcar que fornecu o chi.

Tomanrparte no concerto a» oanloraisJ
Maria Anlonictta Ribeiro; Ceslra \'c„*t;
Uppucci e Dolores Dòlchlor; 01 Srs. Ahr
Caminha (baixo), Nascimento Filho Uu»
no), Roberto Mario (tenor) e os pianin
Sra. Grisolda Lazznro Schedler «, o mie.
Kiiimiuclo dc Carolis.

n maa» 1 1 .~—_
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ÍDOENÇiDOENÇAS DO UTEROTl!

Falta do Rafr_».Re-
graa Esc*asM-R«|tras
_icesai*M-Co-<-a Ut«-
hnu -Swapt—~o • Corri-
aaontM 0 -«maia Do.
eaçaa 4o Uttro t doa
Orarios.

O MELHOR KEMEDK)

Par* to-oa «asei èa
conunodot, quo fazem
as aeahoras aoffrer tan-
to, o melhor remedi* é
"A Saudo da MuOieru
porque é um remedio
de um intemo, de gran'

¦ de energia quo acbia dí<

| rectameato sobre a j>ro<
[ pria séde daa doenças.

MgÈrfOtxWfm

_5^l_ii^

1 mam >
Convidados a comparewiy

:í séde do Tiro 5
O tenente ínstruetor do Tiro Cz G:;.:

n. 5, por nosso intermédio, convida loi
os candidatos n roscrvisla da turma der
anno a comparecer, áraánhü, ás í horas *
noile, no quartel do f batalhão «i.i 1'uli;
Militar, í rua Hviirlsto da Veiga, séde dar.
ferida sociedade.
__________ v_-)««M_

I "MARIPOSA'
CIGARROS MISTUJtl

500 RÉIS
LOPES Sá &

.—i mat» 
Um inquérito sobre dinheiro

tado falso
O 2° delegado auxiliar vae manda

mettei a exame 20 cédulas de _00í
foram remettidas pela Direciona Ge
Correios e que por essa repartlcâ
íipprehcndídas por suspeitas d

falsas.
Essas cédulas viciam da Franja

das sob o ri*. 021 e eram dèstlnadaí
co l-ranec.-llaliano. Sito du sério 11
estampa.

Só depois do resultado desse Ciai
aberlo, ou não, inquérito.

mifmmSim.

repu*

que Ia
rai i«

for»

reíisu;

da IV
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REIS 20$000
Lma dúzia de superiores facasfrancesas, só na , conhecida CASA

MUÍSIZ, Ouvidor 69. Em frente aoCafé Cascata.

Um coliegial caiu e fracturou o
braço

Nu ISscòla Allemã, sita á avenida Mem do
Sá, foi victima dc uma desastrada queda,
que lhe produziu fractura do braço direito,
o menor Francisco ,*.Ia Silvu Milho, de 13 au-
nos. residente á rua Faria n. *J6. Depois dou
ciiralivos recebidos no posto dc assistência,
o coliegial ferido rctiròu-so liara u sua caca,
onde ficou cm Iratamentu,

Tosse porque quer! O coritratosse
é de effeito sensacional!

I 1MXNOS. CRAVOS. KUGAS; ETC. 7
I CREME DE CERA PURIFICADO

(Putrilied IVjs Cream)'UuitiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiuiiiiiiiimiitiuiiMiiiiitiimiiiiiiMitiitiiiiijiiimiiiiiiitiM
- >—ii-tM O***™* —

Atropelada em Oswaldo Cruz
•Na rua Antônio liadajò.v émOswáltlóÇêuz,

foi atropelado por üm uuto a nacional Ma-
ria dc. Mello, dc 17 annos, residente aqueila
rua n." 7. Maria, que recebeu ferimentos nas
costas, teve os soecorros tia Assistência.

Em beneficio da Escola Cardeal
Arcoverde do Sodalicio

de São José
¦Healisa-se amanhã, 8 do corrente no ciuema Boulcvard, nm festival symnathico

por isso que sc destina a amparar, conio seu produeto, a Escola Popular CardealArcovci-de, sob n prolccção da hemaventu-rada Ihcrc/inha do Menino Jesus, do so-daliclo do S. Josi*. Promove esse festival ahsma. Sra. 1). Klvira Ainocdo, (pie muitotem sc esforçado çm bról da manutençãodessa escola, que c dirigida pela dedicada
professora D. Áurea Autrati

- I Tllllj «I-

Trens de Cosinha!
C4SAC0LOMeo

—*¦**¦ —»-» ¦-

AZEVEDO & BRANCO
ai,i-*aiati;s dã açTOalidadi*:

11. Gonçalves Dias. bl. 1" andar. Fone C vn______.. " '-'-;

Por onde andam as carrocinhas
de cachorros ?

Ferido na perna esquerda, apresentou-seno posto central ,1c assistência o mciior°7Ò5UBarbosa, dc 11, annos, residente ,\ rua Sen,dor Pompeii n. 154. A victima, dchOis^oscurativos, declarou ter sido mordido por um
çao 

.ignorando, entretanto, o local cinde sèverificou essa oceorrenciu.

O porto, pela manhã
Çheguram: dc Zarate. o vapor ii.Klc.** ">¦-

iiiio , com vários gêneros; dc Porlo W|o Vapor iittcionul VIvaliy", com vários i;*'*|'«cios; dc Buenos Aires, o paquete j«i|i**,1<,I
.^icoina Marir', TOm •passageiros; o J- "''i

Çifc, o batelãü "Sunono". em lastro.

Horquin
o melhor tônico para os cabellos. ¥6r^>.\

F\ tu ^° ''xmo-Or. Wcrneck Machado
» venda nas )ir.lnclpaès casas do Perfa*** '

•'ias e Drogarias.

m';;J

Numerosos lascistas presos, em
Potsdam

BliRLIM, 7 (U. P.l _. i, noiicia nlacouMprendeu numerosos fascisu' cm Polsdaffli |
S^iriV} tclll:,va*"- terlurbar uma reunião •!*:

^1) ,cni m os oradores condem» i"•w os llolicnzollcrn-i.

¦¦'**&-'h**$»'* ¦. »**íi. ¦" ¦ .:ã:í ;Í_5"»»iJÍ3,i,il-
4- -..í . .-____ 
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Vão ser limitados oa pro-
ços desse produeto nos

mercados Internos
de consumo

os Estados vão pagar um
imposto cm espécie

Reuniu-se, hoje, a commissão do finanças
da Câmara. O Sr. Antônio Carlos offereeeu
ii conslderaçío dc seus collegas o projecto
iloiixo, que, A excejição do Sr. Vianna do
Casteilo, o asslgnaram :"O Congresso Nacional decreta :

\rt. t* — Na execução da lei numero 4.783,
rio 31 de dezembro de 1923, art. 3' n. IX,
. i\«ri o governo federal assegurar o abas-
rcclmentò do consumo interno do paiz, em-
, regando as medidas autorlsadas por esta

*rt. 51* -- Para o fim determinado no ar-
. ^o 1" fica o presidente da Republica auto-
l<ario:
Paragraplio 1° — A rrohlblr a exportaçüo

. c quantidade equivalente até a ura décimo
das remessas feitos para mercados estran-
geiro*, proferindo para essa retenção oa ca-
fés dn t.vpo 7 ou inferiores.

Paragraplio 2* •— A regular a distribuição
das quantidades retidas, pelos mercados in-
vrnos, segundo as necessidades do consu-
,no verificadas no primeiro semestre do cor-
rente anno.

Paragraplio 8" —• A limitar o preço desse
liroducto dc fôrma a nunca exceder, nesses
mercados de consumo interno, á melada do
preço alcançado nos mercados externos, ate

, minimo dc 2500O por kilo.
Paragraplio -t° - - A entrar em accôrdo com

ni listados produclores de cifó para o fim
lc ser cobrado e.n espécie, como parte da-
-.ueüa retenção do produeto, um imposto de
exportação correspondente nté n uma deci-
,.,a parte dos produetos exportados e para
tibtor que lhe sejn entregue essa parte, cm
.-.(fés typo 7 ou Inferiores, afim dc ser ven-
tilda aos consumidores pelo preço que fôr li-".,do nos termos rio paragrnpho antecedente.

. Paraftrapho ú" —- A accordar com or. mes-
,,'os Estados sobre a fôrma de paga mon to
riesse imposto em espécie c sua restituição,
.-m ninoJa corrente, aos mesmos Estados ou
"os produetores on exportadores

Vrt. 3« — Rcvo;<uni-so as disposições em
rõntrãrloi"

4*»

Ptriida Ioda a esperança de
salval-o

PARIS, 7. (lUdlo.llavaa) - Sm, efda xm
mala deaconsoladoraa ns notlclua procedeu-
le* de Touri a reapclto du «tado do Anulo-
le Franco.

O grande escriptor Já perdeu oi sentido»
e eslá morrmd» lentamente.

TOURS, 7. (U. IM 1,10 horsa. — O trrandeescriptor Anatole Trance, acha-se ein catado
de conta, tondo-ao perdido toda esperança
de salral-o.

A morte do Illustre enfermo ê esperada a
.todo inatante.

mm*

.) ADIAMENTO DA EXECUÇÃO
DO PR0T0C0LL0 DE

GENEBRA

Para execução da con-
venção sobre proprie-
dade literária e artisti-

ca entre Portugal
e Brasil

O Sr. minislro da Fazenda expediu, hoje,
a seguinte circular:"Tendo, cm vista o decreto n. 10.152, dc
9 de abril do corrente nuno, promulgando
a Convenção especial sobre propriedade II-
teraria o artística entre o Brasil c Portu-
gal, declaro aos Srs. inspeetores das Alfan-
dcfi.is, para seu conhecimento u devidos fins,
quo ficam autorisarios n conceder u isenção
do direitos estabelecida pelo art. G" da rc-
ferida Convenção."

mm*

A Allemanha nio o considera
prejudicial aos seus

interesses
UlillLIM, 7 (Hadlo-Hàvaii) — O "llerllncr

Tiiggeblatt". em artigo n respeito do pro-
loco Ilo do Genebra, du que nau ô do modo
nenhum contrario aos interesses da Alie-
manha quu os Ingleses obteiiliam que o
prolccollo só entro em vigor depois dc fei-
to o necordo sobre o desarmamento.

O llclch —- continua o Jornal — tomni-4
posição logo que. for resolvida a questão da
.-.uu entrada para a Liga das Nações., como
grande potência. V. pudera subscrever o
prolccollo sob a reserva do que o desarma
incuto seja executado sem c.vccpção, sem
favores e sem ser A custa da Allemanha.

i mm* ¦

0 SENADO EM SESSACiA incidência
VERSOS IMPOSTOS FE-

Desmontando ama draga
A autópsia do operário Mario

Ferreira
Pelo Dr. Rodrigues dò, foi autopslado,

A tarde, o cadáver do Infeliz operário Ma-
rio Ferreira, $*mdn uttcstndu como "causa-
mortls" fractura dos ossos da faço e hemor-
rhagia cerebral.

Atô A hora em que escrevemos, nenhuma
pessoa, nem mesmo os responsáveis pela
lnorte do pobre homem, comparecera ao nc-
erotorlo, paru providenciar sobro o seu cn-
len-aincnlo.

l'oiuo vae ficai* o projecto,creando tres oi lidos dc
escrivflcs privativos dos
processos de accidentes

do trabalho
Uma sessão rápida roíillsníi lioje o Senadoeom a presença do 27 dos membros docasa. .\«n houvo expediente, nem oradores.•Na ordem do din, foi encerrada a Jl» dis-ciissno do projecto fixando as forcas navaes

para 1923.
Ao projecto iiiiiiidnndo crear. no Districtol-eder.il, tres officios do escrlviics privativosdos processos do accidentes no trabalho eaos seguros do vida e contra o fogo, foi apre-sentudn itiiia emenda, substituindo os arti-

Sos I, 2, 3 c 4 do referido projecto pelo ae-
guinte:"Art. I* — Fica crestlo no Districto Fe-tlernl o cargo dc curador especial de ocei-dentes no trabalho, coin os vencimentos dos
nctuiius curadores.

fi l" — O curador especial prestara ossls-
tendoi gratuita As victimas dc accldento no
trabalho, nos teritioi da legislação federal

DOS DUANNULLAÇAO DE UMAi MULTA DE 20:000$000

DERAES SOBRE AS EM-
PRESAS DE ELECTRI-

CIDADE

Dando provimento „ um recurso tle l;ran«
bisco Molla & Irmfto o Francisco Olheiro dn
Moita Vasconceílos, o Sr, ministro da Fu-
renda tornou sem cfolto a intiltu da ríli
2.ii0iiii8 que lhes nppllcou o delcuii.lo ro«
nlprial dn Inspeetoria tios Unucos no lis?
tudo do Itio dc Janeiro.

rendo a primeira nomeação feita livramento •>.,5" „_, ,,,,,., ,.„,„ _,« _„,„,dentre os diplomados cm scieneias jurídicas 
* 
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Para evitar abusos na
a ceei tação de procura-

ções em
própria

O Sr. director da Contabilidade do Mi-
n:--ferio da Fazenda baixou hoje a seguinte
j.ortai-ia:

causa

TENCIONAVA MATAR MAIS
GENTE!

0 que havia dito o bandido " Ja-
caré", antes de ser encontrado

pela policia alagoana
.TOAOUIM NABUCO (Pernambuco), 7

(Serviço cspccinl da A NOITE) — Pela po-
licia do Estado de Alagoas, sob o comuian
do do capitão .Toso Encena, foi morto, no
lüiRo.nbo Laranjeira, o conhecido Criminoso"Jacaré", que se achava foragido da ca-
deia dc tMncció. Seu cadáver 'foi conduzido
para Leopoldina, naquelle listado, onde foi
dhdo ú sepultura.

Poucos dias antes dc ser encontrado pelos
ipoliciacs. o terrível facínora havia dito
que pretendia matar o governador e oa ca-
pitulistiis proprietários da Fabrica da
Pedra.

Foi proclamada a lei marcial
pelo governo de Tirana

ATHENAS, 7 (U. P.) — O governo nl-
Inn,cv. dc Tirana proclamou a lei marcial e
convocou us classes militares do 1917 a
1920, afim dc dominar os insurrectos do
sul quo tentam avançar sobre a capital,
sob o commando do cx-primciro ministro,
Achmet Gocgu.

Quer certidão da provisão de sua
reforma

O Sr. marechal ministro da Guerra sub-mclteii A consideração do Supremo Tribu-nal Militar os papeis em que o voluntárioda pátria José da Cruz Leite pedo certidãoda provisão de sua rcfronui.
mm*

Tem a situação legalisada peran-
te a extineta Guarda Nacional
6 Sr. marechal ministro da Guerra com-

niunicou no seu collegn tia Justiça c Nego-
cios Interiores que o capitão da guarda na-
cionnl José Cabral Pereira Fagundes tem
a sua situação legalisada perante a che-
fia tio cxlinclo departamento da segunda
linha do Exercito.

m*m

REDUCÇÃO DA TAXA
PARA O SULFATO

DE COBRE
Em aviso dirigido ao Ministério da

Agricultura, o Sr. ministro da Fazenda rio-
clarou que o .sulfato do cobre, quando feita
a prova de se destinar a emprego na lavou-

0 director da Contabilidade do Minisle-..! ra como insecticidn, está sujeito á taxa rc-

üma concessão de afora-
mento aimullada

Negando approvaçâo A concessão feita pe-
Ia delegacia fiscal no Hio Grande do Norte
de aforamenlo de terenos de marinhas c
accrcscidòs no municipio do Assu', prelen-
dido por João Soares Filho, o Sr. ministro
du Fazenda mandou levar em hasta publica
o alludido uforamento.

mtm ¦

Começaram os serviços de pro»
longamente da linha telegraphi-

ca S. João Evangelista-*
Columnas

S. JOÃO EVANGELISTA Ütin.is). 7 (Ser.viço especial da A NOITE.) — O inspeetordos Icicgrapbos nesta zona, coronel JoãoCamillo, deu inicio aos serviços dc prolon-gamento da rede para Columnas. via Pintos,estando, pois, para breve o estabelecimento
tias coinmunicaeõos telcgrapllicas entro «stnvilla c seus districtos.

Satisfeita por esse facto, a população Io-
cal promoveu uma manifestação ao coronel
Camillo, teudo usado tia palavra o profes-sor Gasparino Rocha, a quem o honicnagca-
do. agradeceu. Organisou-se, apôs, uma pas-seiata pelas principaes ruas, ao som de uma
banda do musica « ao espoucar do foguc-
tes.

m*m

,ij Ua Fazenda reitera no Sr. escrivão da 1*
Pàtíãdnria rio Thesouro Nacional a recom-
inondação de não serem acceilas procurações
rn, "causa própria", sern tpie sejam devida-
nientc encaminhadas por meio dc requeri-
iuentos devidamente despachados por esta
direcloria."

<>» ¦ ,

duzida de vinte reis por liilogramma, de ac-, ,.
cordo com o art. 1.1, n." í da lei n.« li.ti^v, ilirecior ümjnow»
do Jll dc dezembro de. JOU, cm vigor por
torça do art. l.° da vigente lei da renda, que
tierogou o paragraplio 30 tio art. 2." das Pre-
liminares da Tarifa.

—•*•

Uma requisição não at-
tendida

O Sr. ministro da Fazenda declarou ao seu
collega da Justiça não poder pôr á sua dis-
posição a officinl da officina do composição
ria imprensa Nacional J>. Adalgisa dos San-
tos Carvalho, á vista do quo informa o

Licenças, na Guerra, para trata-
mento de saude

j O Sr. marechal ministro da Guerra con-
I cedeu licença, para tratamento de saude, ao
, ajudante d.9 porteiro da Intendcncia ida
(Guerra João Cai-los Coiròit Lemos, por dois

mezes, « ao operário ,1a Fabrica de Cartu-
chos e Artefaclos dc Guerra .Miguel Dclphim
Pereira, por scia mezes.

'¦ ^»^ 

Como o Sr. ministro da la-
zenda resolveu a cou-

sulta de um guarda-
livros

Um ctinsultn dirigida ao Ministério d» Fa-
renda, o Sr. Romulo Costa, guarda-livroscm Catalão, Goyar, indagou:

1" — So as empresas do clcetrlcldadc e de
tclcpliouc, que fornecem aos soim nssignnii-
tes os respectivos appurclhos o os matcrlucs
pnra a Installaçáo, como fio, Inuiparins,"abat-jours", clc, cobrando .somente o cuslo
dc taes objectos com insignificante commis-
são, stão sujeitas nos impostos do coutas
nssignadns, consumo, objectos de adorno c
de renda

as empre-
mpostd <iue
ão sujeitas

ao sello dc 1 $000
3» — Qual a providencia o t-imar quando

a empresa nno couseguir receber dos assi-
gnantes a importância da luz quo fornece,
uem a do imposto devido, constante das rc-
spectivas coutas.

Dc aceordo com o parecer emitlido pelo
Sr. Dr. J. L. Câmara, o Sr. minislro da
Fazenda rosolvcu inundar responder nos se-
guinlcs termos:

Ao I* item: As empresas dc clcetrlcldadc,
gaz, água, esgoto, Iclepboncs o telcgrapho só
gosum de isenção pelo fornecimento de taes
utilidades, e não pelo comniercio que façam
parallelamcnte dos maleriaes e apparelhos
Indispensáveis í Instollação dos serviços a .
seu cargo. Seja, pois, qual fôr o lucro aufe-|
rido uas vendas dc taes appurelhos e mate-
riaes, estão as referidas empresas por cilas
sujeitas ao imposto de vcudns mercantis, do
consumo, de objectos dc adorno, se com estes
negociarem, c no de renda, na conformidade
do disposto nos arts. C'J c 70, do decreto
n. 16.581, do I de setembro dc 1921.

Ao 2° item: As guias para recolhimento
de quaesquer importâncias on valores nos
cofres da Lbiião estão isentas dc sello fixo,
rio necordo com o disposto uo art. .".0, nu-
mero 08 do decreto n. 11.333, dc I dc sc-
lembro de 1020.

Ao 3o item: Sendo o imposlo de consumo
dn luz cleclricu arrecadado pelas respectivas
empresas, mediante contratos firmados oom
o governo, ahi se deverá ter cogitado tlu h.v-
polhesc, constante desle item, mus, caso seja
omisso, a cobrança deverá ficar a cargo ria
Fazenda, observadas as normas fiscaes, rc-
lativas aos contribuintes remissos.-. ¦ m*m 

COMMUNICADOS
¦¦¦Dnu
Vestidos!

Vestidos!
Vestidos!

Para senhoras;
—' Para meninas.

LindisBima collccção dos mais
elegantes modelos

|i Visite V. Ex. as exposições
no V andar do

HO Io IÍM1
AV. RIO BRANCO, 100

Casa Fonseca

L|mi tlv»w.

Quer contar tempo, para effeito
de reforma

EM PROL D0SPE8CAD0RES
A CONGÈSSÃO DE TERRENOS

PARA A INSTALLAÇÁO DE
COLOMAS E EXERCÍCIO

DA PESCA
Foi apresentado, boje, á Câmara, pelo Sr.

Belhcncpurl Filho, o projecto abaixo:"O Congresso Nacional resolve:
Art. 1° — Fica o poder executivo autorisa-

rio a ceder, por meio de aforamenlo perpe-¦jo, ao: peseadorea colonisados na fôrma da
'?i. os terrenos dc marinhas necessários A
installaçáo de. colônias de pescadores e ao
exercício tia industria da pesca.

Art. 2° — Revogam-se as disposições cm
''.'intrurio.''

Exonerado de ajudante do esta-
do-maior da 2a região

Foi exonerado o capitão Euclydes Espi-
nola do Nascimento do cargo do adjunto dD
serviço de estado-maior da segunda região
militar, conforme pediu.

A sellagem dos stocks
O Sr. director da Receita Publica dirigiu

ao director da Reoebedoria do Districto Fe-
deral o seguinte officio :"Conimunico-vos, jiara os de\*idos fins,
qne o Sr. ministro da Fazenda, por acto de
t do corrente mez, resolveu prorogar por
mais i)0 dias o praso referido na circular
n. 37 dc t dc julho ultimo, para a venda
sem o pagamento ou complemento do inipos-
lo .-, quo. estiverem sujeitos oa produetos
existentes no3 estabelecimentos cotrimer-
ciaes que tenham saído das fabricas ou diíí
repartições aduaneiras ale 31 de janeiro de
1923, cujas taxas foram creadas ou elevadas
pela lei da receita pnra o mesmo anno, bem
como as que tenham tido saida até 31 de
janeiro ultimo c cujas taxas foram creadas
ou majoradas pela vigente lei orçamentaria
da receita."

¦ as» ¦
Nomeações na Guerra

Foram nomeados, por actos de lioje do
Sr. ministro da Guerra: Commandante do
grupo de esquadrilhas do Rio Grande do Sul,
o major de infantaria Benedicto Marques da
Silva Acanan, sendo exonerado do cargo de
chsfe de seeção do serviço de estado-maior
da 3" região militar; auxiliar do grupo de
administração do Arsenal dc Guerra do Rio
de Janeiro o capitão da arma de engenharia
Scverino de Freitas Prestes Filho; amanuen-
se de 1' classe, o do 2* classe João da Silva
Santiago.

 ' ¦ » *S» i ' 
;Fugiu, mas (oi depois appre-

hendido
A' policia tnieixou-se o Sr. João de Frei-

tas, residente á rua Carolina Machado nu-
mero 176, dc que um cavallo-de sua pro-
priedade fugira de sua casa, tendo sido
inala tarde visto cm poder do um desço-
uhecido.

Entrando a averiguar, o investigador nu-
mero 210, conseguiu descobrir o animal,
mn poder de Manoel Silva, apprchcnden-
do-o.

PARA ELUCIDAR O CASO
DO PAGAMENTO DE

UMA CAMBIAL
O Sr. ministro dn Fazenda reiterou ao seu

collega da Viação o seu pedido rie informa-
ções sobre a epoca, logar e condições de pa-
[lamento ria cambial representativa de frau-
cos 579,317, correspondentes a 311:672?510.
tomada ao Banco -rio lirasil, para despesas
com áCquislção dc tubos especiaes de forro
funriirio que a Repartição de Águas e Obrus
Publicas contratou com as firmas Soares
Sampaio it- C. e Castro Almeida & C.

O Sr. ministro da Guerra submeltcu A
consideração (lo seu collega da Marinha o
requerimento em que o Io tenente do infan-
tariii, Amadeu Bahia Fernandes de Barros
pede certidão, para effeilos de reforma, do
periodo lectivo dc 1910, cm que freqüentou
a Escola Naval.

mm*
Escoteiros chilenos em visita

a Roma
ROMA, 7 (U. P.) — Chegaram a esta

capital trinta c cinco escoteiros c duas es-
cotelrás chilcncs, que tomaram parte no
Congresso de Copenhagiie, sendo recebidos
pelo pessoal da embaixada do Chile.

Os jovens congressistas visitaram os pon-
tos dc interesse da. cidade e foram recebi-
dos em audiência pelo papa Pio XI.

Troca de sellos para uma
agencia Dançaria

Requisitado para secretariar uma!
junto de alistamento

O Sr. marechal minislro da Guerra pediu i
ao seu collega da Justiça e Negócios inlo- I
,-iore.í quo sejn posto á disposição ri" com- jmandante da 1* região militar o fuhcciónn- |rio tia Inspeetoria rie Engenharia Sanitária
Oswaldo da Silva Vieira, para servir com» se- ,
cretario ,:le unia junta tle alistamento militar I
ua 2» circumscripção tlc recrutamento,

Acabamos de receber grande
sortimento de CHAPEUS-M0-
,DEL0 e dc CONFECÇÕES., ver-

dadeiras novidades.

Sempre bom.
Sempre foarato

Vestidos para theatro e baile j|

TE0SD0S PE míl
recém-chegados

7. Gonç. Dias c Urugiiayan.a

\pp;

Nomeações na Fabrica de Cartu-
chos approvadas

Dr. A. Moscoso ^i;;;;j'lll^u. ClVl
sultas dc 2 em deante. Hua Asseiublia, 121.

O Sr. ministro da Fazenda approvou o
acto pelo qual o delegado fiscal cm Ala-
•goas confirmou a decisão da Alfândega tle
•Maceió, permittiiidu a troca, na importan-
cia de •! :tS3?õt)0, do òstàinpilhas especiaes
para vendas mercantis por egual importan-
cia cm cstampiUias do sello adliesivo, cun- c v,-isL;rics Machado Trias para exercerem

• interinamente as funeções dc. escrevente dá

O Sr. marechal ministro da Guerra ap-
provou as nomeações feitas pelo direclor da
Fabrica de Cartuchos e Artcfactos de Gúcr-
ra, dos auxiliares Nelson Chaves do Souza

forme pediu a succursal do The fíank
Lontlom and South America (antigamente
Eondon and Rivtr Platc Bank).

Elevada a etapa das praças de
Juiz de Fora

O Sr. marechal ministro da Guerra rc-
solveu por acto dc hoje, elevar a 35500, o
valor de 2?700, fixado para a etapa das
praças da guarnição tlc Juiz dc Fora, no
corrente anuo.
... i ¦ «¦¦»¦ 

Como devem ser arbitrados
os vencimentos dos agen-

tes fiscaes interinos
Tendo o delegado fiscal do Thesouro Na-

clonal cm Santa Catharina solicitado fossem
arbitrados os vencimentos de Francisco Pe-
reira dc Oliveira Filho, nomeado agenle
fiscal do imposto de consumo interino, em
substituição ao effectivo Josi Gomes Silva
Jardim, 

'o 
Sr. ministro da Fazenda prole-

riu esta decisão: "Arbitre-se cm um ter-
ço dos vencimentos do funecionariò etie-
ctivo, de aceordo com o que dispõe o ,para
grapho 2o do art. 180 do regulamento ¦'¦
imposto do consumo".m*m - 

Posto á disposição do director
de Remonta

Foi posto á disposição do director de Re-
monta o primeiro tenente dc cavallaria Irl-
neu Ferreira dc Castro.

mesma fabrica.

Pedido de dispensa do Conselho
de Justiça

Distribuição de créditos ás dele-
gacias fiscaes nos Estados

O Sr. marechal ministro da Guerra soll-
citou do Tribunal do Çpntas a distribuição
ás delegacias fiscaes do Thesouro Nacional
nos Kstados abaixo mencionados para paga-
mentos dc despesas relativas ao actual exer-
cicio: Maranhão, 10:02ti5071j Piauhy
17:146?t20; Rio Grande do Norte. Í)1S$000,1 » j n i.££ ,2-73B3 e T:537S2oo; Bahia. 5:000?: río!A Câmara de Queluz índinerentc
Grande do Sul, 30080Ü0 c 8005000; Goyaz,
16:9758 e 157:Õ2'J?537; Matto Grosso
8245000.

O Sr. marechal ministro da Guerra soli-
citou rio auditor da nona circumscripção ju?
diciãria militar a dispensa do primeiro te-
nente medico Dr. Ismar Tavares Muttel, rio
conselho rio justiça para o qual foi sorteado.
.,--.-.- ¦ t-^^õbm I
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Vae ser incorporado em Santa Ca-
tharina

Havendo Avclido Freire Júnior, sorteado
para o seniço militar pela junta de alista-,,__._....,.
mento do i' districto municipal do Districto j s$450 a 88750; Suissa 18670
Federal, pedido designação para uma uni-
dade com sede em Santa Catharina, o Sr. ma-
rcchal ministro da Guerra resolveu attender
essa pretenção, devendo o mesmo ser incor-
porado no 14° batalhão de caçadores, no pri-
meiro dia útil de maio do anno vindouro;

APPROVAÇÂO DE AFO-
RAMENTOS

Foram approvadas pelo Sr. ministro da
razenda as concessões dc aforamentos feitas
pelas delegacias fiscaes em Pernambuco c
Bahia ao Dr. Gastão de Araújo Livramento
de um terreno á Avenida Lima Castro, mu-
uiclpio de Recife, e a José Rodrigues Pinto
Costa de um terreno & Avenida Luiz Tar-
quinio, na capital da Bahia.

as» -
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0 cambio prosegue na
alta

6 9J32a6 1|2
O mercado rie cambio, ainda lioje, arnanh»;-

,:cu muito suppririo dc letras de cobertura, ao
passo que escassoiivaiii os tomadores de
letras bancarias para remessas. Em taes
condições, os bancos, que não demonstravam
necessidade tle adquirir áquelles papeis se-
não sempre cm condições de preços baixo?,,
permaneceram firmes no curso de alta das
taxas, que subiram á proporção que os fa-
ctoves favoráveis se accuniiilavam._ Assim,
tendo sido os negócios bancários iniciados a
(i 9]32 c 6 C|1G d., o mercado subiu rápida
o siiccessivamentc a 6 15|32 e 6 |1|2 d. ban-
cario, tornando-se logo apôs geral a me-
lbor taxa para os saques. Nenhum delles,
porém, ricclarou tnxa para comprar, dc sorte
qnc cleixnmos o mercado com manifestas dis-
posições para píoseguir cm melhoria.

Os soberanos cotaram-se a 488 e as li-
bras-pápcl a 408000.

O dollar regulou a vista de 88400 a 88700
e a praso de 88550 a 88670.

Saques por cabogramma:
A' vista — Londres, 6 3|1G a 6 3|8; Paris

S447 a 8462; Itália 8371 a 8382; Nova York" "iulssa 18670; Bélgica 5422;
Hollanda 3?420; Buenos Aires, papel, 38250;
Montevidéo 78870; Japão 3?540; Noruega
18270.

Foram affixadas officialmente as seguintes
taxas:

A 90 dlv --Londres R 0.32 a 6 15|32; Pa-
ris 8439 a $434; Nova York 88550 a 88670.

A' vista -- Londres 6 7.32 a (! 13J32; Pa-
ris 8444 a 8457; Itália 8368 a 8390; Portugal

Para cobrança executiva
O Sr. director da Receita Publica trans-

liiittiu ao procurador da Republica lio Es-
tado do Rio de Janeiro diversas certidões
de divida de taxa de sorteados não incorpo-
rados do município de Sumidouro, na ini-
.portancia de 3:3608, rcmettidos pela cotle-
ctoria federal daquella localidade.

Um vae ser matriculado e outro
teve a matricula trancada

O Sr. marechal ministro tia Guerra man-
dou matricular no Curso rie ApéiTèiçpanieri-
to do Serviço de Saude. o oupitno medic*
Dr. João Baptista de Araújo e trancar a
matricula do primeiro tenente medico Dr.
Luthero de Carvalho Teixeira, que .seguiu
para o Estado do Paraná.

¦ m**> -—

QUELUZ (Minas)
A NOITI2) — A alta
ros alimentícios att
máximo, presentemente,

"Diga a sua mamãe
que lhe c!ê EmulsÃo
de Scott' '-—dizem
os professores cios

seus discípulos que, pela sua
1 delicada saude, mostram atrazo

ty®? nos seus estudos. Boa
! J® para todas as idades;

4 (Seniço especial da ilfjf mas para as crianças ó
l nos preços dos gene- 11/ n . j. j
ingiu, parece, ao sou i^#» inciíSpZTlSãVeL,, j

á situação afílictiva da popu-
lação local!

nesta localidade. (
Diversos produetos desapparcccram já do
mercado.

A massa popular começa a agilar-sc, pro-
curando attcnunr o mai cslur existente,
tendo solicitado providencias urgentes ás
nossas autoridades.

A Câmara Municipal, reuniria para tra-
ta rdo orçamento, 11ão tomou mediria uo-
nliuinu tendente a beneficiar a população;
ao contrario, indeferiu us petições cOileçti-

EMILSAO DE SCOTT

830íi a 8315; Nova York 88400 a 38700: Hos-
paiiha 18125 a 1.5.160; Suissa 18620 a 18670;pan
Buenos Aires, papel,sonn vr.

3? 150 38292; ouro,
BSd a 7S850;

SOLEMNEMENTE ÇOMMEMORADO
O 3o CENTENÁRIO DA FUNDA-

CÃO, NA ITÁLIA, DA BRI-
GADA DO REI

ItiniNE 7 (Havas). — Na presença do •¦• --•
rei Victor Manoel, que foi eutliusiasticamen- Japão 38511 a 38520; Suécia 25332 a 25340;
ã aedamado. a Brigada do Rei celebrou, .. .5240 a i8260; Hollanda .38290ia
cLtoda a iolennidade, o terceiro centena- -"«»¦ -! - 1«"n- r^n» ftSRsn-

rio da sua fundação. .
Em seguida Sua Majestade foi a Matignac-

co, onde inauguon o monumento local em

Annullação de uma con-
coiTencia

O Sr. ministro da Fazenda resolveu annul-
lar. por ser lesiva aos interesses da Fazenda
Nacional, a concorrência realisaria cm 1902
cm Santa Catharina de um terreno á praça
15 de Novembro, esquina da rua Fclippe
Sclimidt. na capital daquelle Estado, e de

memória dos mortos da guerra. Terminada
esta cerimonia regressou a San Rossore.

mm* 
Sorteado, deixou de receber os

vencimentos de foguista da
Central do Brasil

suhmetteu iO Sr. ministro da Guerra
consideração do seu collega da Viação o Obras
Publicas os papeis cm que o soldado. Lco-
nardo Soares pede pagamento de vencimen-

terSÚ T respectiva delegacia a abertura tos 
jgj^^*^ mezS^uSl ÕV^oTÍ »M-"- «°^» ° P"li«"^ «1S»-'38 dit!'V P , ,de nova concorrência, tomando por bass p|do «^' r^0 

192l, 6 15j32 dlf compradores,,... .\ O mercado fechou fraco
preco mmimo oo JU.uuujuutii mr^. —^_ •* ¦ ——•-—--———— -¦

,38400; Dinamarca 18550; Canadá 88650;
1 Chile 18080 (peso ouro); Syria 8444; Belgi-

ca $407 a 8420; Runiania 8050; Slovaquia
8258 a 8280; Allemanha 78 por trilhão cie
marcos; 25070 por marco da renda; Áustria
8130 a 5155 por mil coroas; café 8444 a 5455
por franco; soberanos 488; libras-papcl
408000. .

O mercado de cambio durante o dia,
depois tie ler subido a 6 1|2 ri., bancário]
tornou-se fraco, descendo a 6 13132 e ü 7116
dlnheiros.

Mas, na reabertura, ás 2 ílioras. todos os
bancos declararam sacar a 6 7j 16 o alguns
a 6 15132 ri., com dinheiro para o parti-
cular a 6 9.16 d. Por ultimo, novo enfra-
quecimento se deu, fechando o marcado
com o Banco do Brasil operando a 6 7|16 d.

Excluido do sorteio, por ter de
servir na Marinha

O Sr. marechal ministro da Guerra man-
dou c.Tchiir do sorteio e convocação pelo
13° districto de alistamento o pescador Pe-
dro Gouvêa, que tem de servir em um cur-
po tlc marinha, conformo, pediu o Ministério
da Marinha.

1 +tm 

0 café regulou calmo
Desceu o typo 7 a 48$000

Encontramos o mercado dc café, 'hoje,
ainda com os vendedores muito acccssivcis,
e por isso com um movimento mais anima-
do dc vendas. Com effeito, iliavia regular
procura, tanto mais quanto a bolsa. ame-
rioana aceusou no fechamento anterior 11111,1
alta de 4S a 55 .pontos nus opções.

As entradas verificadas foram mais ani-
ínadàs c os embarques menos desenvolvi-
dos. Ein Santos, porem, foram pequenas as
entradas c os embarques menos descnvol?
vicios c foram verificadas «aulas rio
l,}i.í.029 saecas. Foram negociadas na taboa,
l)(6"ivexi«'.:tação, 6.G11 saecas, na aber-
tura, tendo sido cotado o typo 7 á base
dc 4S8 por arroba.

As ultimas entradas foram de 22.725 sac-
cas, sendo 18.205 pela Leopoldina c 4.520
pela Central. Os embarques foram de 10.284
saecas, sendo 2.000 para os Estados Uni-
dos, 7.104 para a Europa e 1.180 por cabo-
tagem. Havia em "stock", flioje, 212.436
saecas.

 O movimento a termo regulou ani-
mudo, na Bolsa, tendo sido fechadas, ú
praso, 33.000 saecas. As opções estiveram
frouxas. Cotou-se para outubro a -178100,
para novembro u 468950, para dezembro n
468S00, puru jàiiéirq a 478, para fevereiro
a 478100 c para março a 475000 compra-
dores.

O mercado de café regulou durante o diu
sem movimento de importância, tendo sido
fechadas mais 2.527 saecas, no total dc

vas quo. Jbe haviam sido dirigidas.

Melhorou de collocação no Alma-
nak Militar

O Sr, marechal ministro da Guerra man-
dou collocar no almanak do Ministério da
Guerra o nome do primeiro tenente veteri-
nario Acylo Domingos dos Santos acima
do de seu collega Alfredo João da Nobréga
Filho, visto ter este menor edade do que
aquelle.

¦ mi* >

O ALGODÃO
O mercado dc algodão funecionou, hoje, es-

lavei t; com os preços sem alteração rie iu-
terosse. O movimento de procura continuou
activ-o, lendo sido animadas ns entregas. Es-
tas furam tle 854 fardos e as entradas de 193,
sendo o "stock" de- 7.177 ditos.

. mmm >

Dr, A. F. da Costa Jmiibr,!*"^"
I 11,ores, Jlariiiimlm.rapi:,, 11. Chile, 17 (4 ás 6).

:~GRETOMEST
O mais bello c delicado nortiuienio

I eni cores e desenhos modernos,
acaba de receber a conhecida'ASA>N<gNE«3

65. Sua d* Carioca. 67—81»,t;

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil cotou o dollar, á vista,

a 88700, e a praso, a 8?670. Esse Banco for-
neceii os valcs-ouro para a Alfândega á ra-
zão dc 4$751 papel por 18000 ouro.. . . •*••>

O TEMPO
Temperatura de hoje : inaxinia,

2áü,4; íniiiinia 20°,3

BoletimdaDirectoriade Meteorologia

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

da tarde de amanhã:
Districto Federal o Nictherojy: Tempo —

entre Instável e ameaçador com chuvas.
Temperatura — ligeiro declínio á noite,

estável de din com niaxiniã entre 25 e 27
grãos: hiòrmaço.

i'"ntc, ¦— variáveis e frescos.
.Estudo do Rio: Tempo — Oósle, Centro.

Litoral o Serra entro instave] o ameaçador
com chuvas. Leste — Instável.

Temperatura — Ligeiro declínio á noite,
estável de dia.

Estados do Sul — Nola — Não são feitas

HEMOPATOL
tilix.it" Bl-Ioriiitlo Arscniado

Arsênico, Mercúrio o lodurelo de Potássio •
reunidos numa formula feliz

Ao Ilcmopnlal. o Sr. Ur. Miguel J. Pe»
dro, medico ria Sauric Publica (assistente d»
[íispectória de Moléstias Vencre.is), assini s*
referiu:"Attcsto que empreguei cm pessoa dc ml-
nha familia, tendo obtido resultados csplcn"
didos, o preparado Hemopatol, do Labor*,
torio Biochimicb Brasileiro".

Rio, 29 do agosto do 1921. — Dr. Mlruol
J. 1'cdru." '

FOa&ES "RENATO"
a gaz, brancos, allemães, econômicos, novos

modelos; A' ri>t„ c n prazo.V1LI.MAXX XAVIER & Ç. — Alfândega, tt!»
tòMaaaSMjiÉKMiaiMBafflSMB 
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A ISOaiAíJNFAJNTiL
Casa especial de artigos paral

creanças que actualmente está fa-[
zendo grande reducção cm todos f
os artigos por motivo de obras.

Queiram visitar este eslabeleci.l
mento, a casa que melhor vestéj
as creanças.

lílJA Í DE SETEMBRO. 2-J5

Augusto Dutra de Araújo %
. Seus irmãos o cunhados convidam
,03 demais parentes c amigos para a.miissa de 7o dia, que será rezada ama-
nhã, quarta-feira, 8 do corrente, ás 11as previsões usiiacs devido á deficiência do[horas, na egreja do Sacramento* dc«U Mserviço tclegraphico ds S?] do peti5:, \% confcssani cterna.mciito"pitos.; \
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Damião Marlin- dc Almeida
FALLECIDO SO Pufiro - PORTUGAL

Os iilhu», .luiiquiiii e Anlonio 1'crclin
Martlni de Almeida, recMirmlo a In-
fausta noticia >i<i fultei-lniíitn da -.

. ulremoio \,*e UAMIAO MARTINS UE
Al-Mi.in.\, profunüamontt ptnMiiimio», cou*
vid.in itui i <ii-..'.••¦. e ainifot •> tfüsUUt* a
ni- .1 dc "• ju >ie teu fílleclmcnlo, qucinundam Kiar i. ¦¦• eterno it-pot.to dc tua
alma, kii.4i.li.'., querla-feini, ü do orieuu-,
és l» I 2 hnrai>, no pltnr>niôr, largo d* oj|ro-

ÍI 
iniiti 1/ de .Saiu.. I.i.... e iics.lt já »* con

«I

mmtj: — Tttwü-fcirn. 7 <le Oiitiilirp tl> lPgjf;
»> ¦- momom otmm». w—mm——

i—«s—¦ "" —i
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lessam peiilii.rail"

i Antônio Ferreira
Vluvs e mais parentes agradecem

ás pesfoas que acomp.tnluram o (u-
oeral de icu Idolatrado <.-,po>o ANTO-
NIO FERREIRA e participam quc

Band.un reiar a mlsiu du letliiio dia por
Ua alma, amanhi, quarta-feira, 8 do cor-
Wn'a ás 8 I 2 hora, na egroja dc S. Fran-
etsci, Uc Paula, fic.uido desde já molto
gratos i tud<>s quc te dignarem assistir a
tto piedoso acln.

Coronel Francisco Ferdinando
Costa

Anua de Toledo 0"Ij, suas filha- t
neta, Audré Machado de Azevedo
.Theophilo Tostes, sua senhora c fi
llios convidam a todos .o seus paren-

tes c amigos para assistir a missa «lc 30«
dia quc mniid.ini reiar amanhS, ás '.' horas
M egreja dc S. Francisco dc Paul», cm suf
fragio da iilin. dc seu marido, pae, sogro <
avô. coronel FRANCISCO FERDINANDO
COSTA.

Ministro Pedro Araujo Beltrão
Os funecionarios da Secretaria de

Estado das Relações Exteriores c o
dos Corpos Dlp.omatlco c Consolai

/Brasileiro, aetualmente nesta capita
legas c amigos ii. finado ministro PU-

DRO DE ARAUJO UEI.TRÂO f-/cm celebrar
ema mi553 por sua alma quinta-feira proxi-
Ba, íl do corrente, ás 10 1.2 horas, t:o ai-
tar-mór da egre.i.i dc S. Francisco de Pau-
Ia, e convidam os scu« parentes c amigos a
•tsistir a essa acto de rcligiSo. confessan-
do-so desde já agradecidos.

Ministro J. Oliveira Murinelly

1

|tolle

t-

t

Os funecionarios da Secretaria de
K-tad'> das Relações Exteriores e '•:
dos Corpos Diplomático c Consular

_ 'Brasileiro, aetualmente nesta capital,
eoilcias o amigos do finado ministro .). DE
OLIVEIRA MUUNK1.LY. fazem celebrar
nma miís.i nor sua alma. na próxima quin-
tn-feira, 9 ilo corrente, ás 10 112 horas, no
•!lar-mór da egreja de S. Francisco dc
Paula c convidam os seus parentes e ami-
gos a assistir a et-c acto de religião, con-
tessando-se desde já agradecidos.

João da Silva Nunes
Aida da Siha Nunes, -loão da Silva

i Nunes lilho. senhora c filhos, e Gui-
llermc da Silva Nunes convidam os
demah parentes c amigos do seu :au-

doso pr.e. sogro e avô .IOÃO DA SILVA NL'-
NES. para assistir a missa que, pelo des-
can.-o de -ua alma, mandam celebrar lia
cereja do Carmo, amanha, ás 9 1|2 horas,
no sllnr-mór.

Antônio José de Macedo
¦f Os fi«c.ie^ dn Companhia de Lote-

mom rias Nacionaes do Brasil mandam re-
J 7'a.r amanhã. 8 d<, corrente, missa de

tm sbtirod dia por alma rie seu pranteado
companheiro ANTÔNIO JOSÉ' DE MACE-
DO ás 10 horas, no allar-niór da eçrcja
de N, S. do Carmo; convidando para esse
acto dc religião todos os parentes e ami-
pos do fallecido.

João Cecilio
•' ANNIVERSARIO

mm ' Pae. mie, c irmãos do finado -IOÃO
¦ Tr,f.ü<»«,j'v; *¦•""* — ¦•-:..„Mt jq/»« nâr*1***"-' *

^¦s Ni mi gos do seu inesquecível tTliio e ir-
mão,'que mandarão rezar uma missa pelo
descanso eterno de sua alma, amanhã, 8 do
corrente, ás 'J horas, na ejrrcja de São
Francisco Xa\ier, á rua S. Francisco Xa-
>ier. Desde iá antecipam os agradecimen-
to;.

Pedro Machado Fructuoso
* • Leonor Fructuoso Jorge e irmãos

tm" convidam seus parentes e amigos pá-
I ra a missa de seu inesquecido irmão

J PEDRO MACHADO FRUCTUOSO, na
egreja d<: S. João, rua Bella de S.-Joãò
(S. Christovão . amanhã, quarta-feira, 8
do corrente, ás 9 horas.

ANTÔNIO LUIZ DÃ SILVA —
Tem carta nesta redacção.

¦-Tr^rrtímàt¦¦¦MU II'

Estreou hontem nos cinemas IDEAL e CENTRAL ama explendida

UNIVERSAL JEWEL

HERÓIS
quc interpretado pelos famosos artistas

VIRGÍNIA VAU) - WALLACE BEEfiY - ROCXÜFFE FELOWS
rToporcionará emoções agradáveis, deixando saudades.

»m S£SSS55SIS££? *

iji paris sapatos ti tep paia Inn

CASA AZAMOR
OUVIDOR 55

¦ »,¦ ^»^nr ¦ii-»—mm  — trrw~—»

GÃSIíAN
Ib Fabrica Melster. l.ueim í: lirucnnii.,

EM
Aili

Pclli
COMPRIMIDOS"ívalelni

ibinaçaa ue ?
PyramhloH.

Ilemcdío soberano contra Grlppc, RI.eu-
nistlsmo mu«.uilar e articular; AniifO-

rctlco c Analgésico.
rADHAW combate com ctCicaeia
U.\I\V/tU qualquer DrtR HHEUMA-

TICA.
A' vendo n..s Drogarias c Pharmacias.

Representantes: JOHN JUERGENS Sr CIA.
Roa d-, Ufandega !'.''1

PALÁCIO DIS
NOIVAS
SEDAS

Meias toda de sê-
d a ( franceza )
com b a g u e t
ajour ou borda-
da, todas as cô-
res, par 12$500

Seda lavavel (ja-
poneza), largura
1C0c, met. . . 9$500

Palha de seda (ja-
poneza), largu-
ra 0,90, met. . . 8$500

Palha de seda bôa
qualidade, lar-
gura 0,90, met. 14S5AO

C re p e da China,
superior quali-
dade, todas as
cores, largura
100 c. met. . . 1$$800

C r e p e da China
radium encor-
pado, largura
100 c. metro. . 189500

Taffetá de seda
( francez ), en-
corpado, todas
as cores, largura
100 c. met. . . 21 $000

Setim liberty, to-
das as cores,
larg. 100 c met. 13$500

Setim duchese
pura seda, lar-
gura 100 c. met. 17$900

Reps trançado
(p-. re poste iro),
larg. 0,80, met. 3$500
NOS ARMAZÉNS DO

Sortimento completo em
cortinas, cortinados, brise-

lhbria indiana, Becw do Rosa- |bise, tapetes para quarto e
sala, tecidos para cortinas,
reposteiros, abat-jours, do-

ceis e stores

«3 Em DAS
i.irpi' da (üiiiia. li-u. toiln» a» côrc« Metro 16Í800
Crepc da Cliina superior, totla* na cures Melro 2590ÜU
Crepo Marrocain funlasin, gramlt: muda. . . Metro 22S800
Crepo marrocain fantasio, todas ai côrcs . . . Melro 21$500
Crepc Marrocain •'Tutnnknmcu"  Metro 28*00(1
!!.-,>¦. ile «e-.-iu fantasia, grunde moda. ...... Metro 28*000
i repe luarrocain "Ficury", novidade. . ., . Melro 289000
Crcpe marrocain '*riiluri?la", noM*da(!c. . . !Metro 288000
Crepc ••Tokio". fantn»in Melro 328000
Crepo'-"Bayadérc, fanlasla  Melro 288000
Crepc "Chiffòn" li-o, loilus as core* Melro 248000
Crcjic •¦1'oiniiaiiour". fantasia. Melro 298000

Royal-Store
187- OUVIDOR -189

NAO SE IMPRESSIONE, MINHA SENHORA

•>..»:
1'/ K-rdsda que a Manteiga e a Danha i-hcísram a h'

mas... 0BOM DEUS Ê BRASILEIRO!.**

iora da morte tle um

na sua alta e wmmr«bodorta I'"»"*'
.r niconir.' o nfamsdo Aielte Btrtolll,
mente »ubMltulr a mantelsa e aj}»»"f».
tos psUc* ha em qae o Arelte BwtofflU J
e a bsnha o na proporção de dua» parto
de bsrhs conforme o cener.i da coainna
economia. pol4 uma laia dc um Mio "«
de manteiaa ! ! •

Experimenta minha feenhora. n«
,sbor. multo melhorado, da» Icunrlas.
as «sísa de alimentícios do Ilrasil.

o nos-o querido Rra*ll - permltt.nd» qM"om 
» qual, na eeslnh». •• pMa m^hm

ém ouasl toda* n* su.s appllea<8ei. Mm.
Vmpresrailo em .omhlnaçío eon. a m»nitl|i
d, XrMe Btrtolll. * »*¦}. <• ¦«* »
«o nsladnr. resultando disso uma gru4i
A»ello Uertolll. euhta a metade de nm kilo

primeira oeea.lio 1 - Prorari o dehcifc
- O A/elto Uertolll. eaeontra-su em todts

.„,.„„». . i mi iiuowMiaimsm »iiiin»iliilmmi' "~"
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Photographos amadores
'H. 

May & Cia. communica aos seus amigos e fre-

guezes que mudaram o seu estabelecimento da rua

7 de Setembro 59 sobrado, para a mesma rua 57,

loja, onde aguardam suas ordens.
ntmttiiiUrttumsintmna „imiM«annOTlini.ll.lll.il.K8m«l'ni.lr^WMW I » .

D i — Octavio Eúrioio Álvaro —

_ Carioca 5Q. V. 1'hoiu- C. 3392.

SÍMl^D/P CURA fSif^
patos do cão. \ idro, 4;'. Kua \a-,co lia Ga-
ma. 12, Drogarias c c-;ssas <ie sementes.

AGRADECI M ENTO
Venho a^raclt-ct-r uo Dr. Lconldio Ribeiro a

b.-iihanto cura dc uni hydrocelc de que sof-
fria lia muitos annos com uma unica appii-
cação tio seu processo sem operação, (a.) —
Comniendador Gíègorio Garcia Seahra.

NAO COMPREM
Jóias. Relógios, Artigos de Fanta-
aia, sem verem os preços da JOA-

rio, esq. L. S. Francisco. Attende-se
a chamados pelo T. Norte 3111.

. ¦ ii i mmm ,
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Quem não viu os novos modelos Buicli
não sabe qual à o maior suecesso da

industria automobilística em

PUOI

Compram-se livros
Compram-se livros

QUALQUER QUANTIDADE
típeciaiuieme: AMERICA. BRASIL. CLÁSSICOS e DIREITO. Obra»

ric RI l BARBOSA pagamos 50» por ex. do PAPA E O CONCILIO, e 40$
pelas CARTAS DE INGLATERRA.

Livros de CAMILLO CASTELLO BRANCO, CASTILHO, HEROJLA.
NO, VIEIRA BERNARDES, etc.

BIBLIOTIIECAS GRANDES E PEQUENAS
A LIVRARIA J. LEITE é a que melhor paga.

Rua Tobias Barreto 12

PAULICEA
Mez de balanço

Grandes ABATIMENTOS

CREPE CHINA, superior, melro 17?.")00
SEDA LAVAVEL, japoneza, metro 111000
FOUlfARD fantasia, metro 16Í800
MARROCAIN, pura seda padronagem chie, metro üSíCKJO

UM GRANDIOSO E VARIADO SORTIMENTO DE SEDAS LISAS E FANTASIA
UM GRANDE I.OTE DE VOIL. liso e fantasia, artigo fino, metro .... 35500
CltEPE MARROCAIN. cores lisas, metro  10Í2M
VOIL BORDADO. Saldos metro 4í50O
ROUPAS BRANCAS — ROUPAS DE CAMA E MESA, MORIXS. CRETONNES E

ÀTOALHADOS
VEJAM A COLOSSAL VARIEDADE E OS PREÇOS VANTAJOSOS POR QUE ESTA

VENDENDO
y

TRAVESSA K LA KG:) S. FKlSrlSlJO 2

A La Maison
Rouge

Rua do Theatro, 31 a 37
E' a unica casa que vende

pelo custo
LENÇÓES

de cretone inglez com
bainha ajour

200x140  7$500
200x140  8Ç500

ESPOLIO
SOBERBO PRÉDIO

RUA LügIo J)E MEX-
DONÇA, 50

O leiloeiro EDMUNDO, autorisado poi ll<
vara de Juizo, A-cnderá em leilão, <ixta-fí •
ra, 10 ilo corrente, ás 5 horas da tard», (a
frente ao mesmo, o soherbo predio íkinu.
em 2 rav'mentos. dividido em comrtwdoi pa-
ra residência dc tratamento com jardim, gn-
dil e portões de ferro, sobre supaUr 4e ui-

•taria-e cimento, próximo á rua Mar:/ ? 3j:-
ros. com facilidade de conducção a t^a i
hora.

M. B. NEVES

200x160 10$500

Milho "Oyarentão"
, . JÁ CHEGOU NOVA REMESSA

lisse prodigioso produeto. que fnz a riqueza da industria pastoril
, PRODUZ EM 60 DUSiodos os lavradores devem pianlar ja para terem seus paict" repleto* com as «i-s'

TRES COLHEI TAS POR ANNO '
Eslá debeliada a carestia do milho, sem prc.i-jdicar aa outras plantacôe» 1TTT ft ene

Representante ceral: -WíiW íUí

MAURICIO TROJMAN
KUA SAO JÓSé, 7í — V andar — Sala 8 — Teleph. Central 310*

ALFAFA de Murcia, legitima — Kilo 9$800
Remettem.se_encominen<a8. quer Correio, qner por eatrada» de ferrorwmm

83, 85 e 87 Uruguayana
(CANTO DE BUENOS AIRES)

Telephone: Norte 2875

mm*

hum w iiiiy
SUPERIOR PRÉDIO

ESPOLfO
O leiloeiro EUMUNDü venderá, eiii leilão,

amanhã, M-feirn; S 3o corrente, ás 4 1J2 lio-
ras da í. rik-. ii rn.i Joaquim Meycr n. 60.!
este superior prédio, t-dificado cm centro de
terreno t- dividido em hons comuiodus para
moradia, diSt.-inlc irei, iniuutus da estação,

CONDE DE BOMFIM
gnifico terreno á rua Ba-

rão taâm de Mello
: Leilão, amanhã, quarta-feira, 8
do corrente, ás 4 1J2 lioras, pelo

! leiloeiro PALLâDIO.

MN
Prcvine á sua dislincla clientela

que acaba dc receber dc Paris as ul*
timas creações cm chapéos "Mode-
Io", e um variado sortimento de
flores, tecidos, fitas, fôrmas de ban-
gkok, rotin, bengale, pervenche, etc.

RUA URUGUAYANA, 43 —
¦ mmm 

TERRENOS
Vendem-se dous á rua das Laranjeiras nu-

mero 585. que fazem esquina com a nia par-
ticulnr nrborisadu dc 10 ms. de largura, uri
'.¦om Ü'-' ni". e outro coni 18 ms. de frente.
Laranjeiras e -10 m>. dc fundo, isío é, de fren-
te á ma particular. Trata-se n run da As-
sembléa n. ili. 2" andar. Te!. Cent, 349:1.-m»*-

ERA DE 12S000
E por Fstar enm peir.ieno defeito "A No-

breza" resolveu saldar a Jí-õOO. o metro, dc
crepc esponja, alia novidade p:'.r:i o verá').

Vinde vir ã rfualldade e inilngar o preço
cm outra casa. 05, Urilguavanp, 95.

BELLO PRÉDIO
(Em construcção)

ESPOLIO'
O leiloeiro EDMUNDO venderá em leilão.

6'-l'eira, 10 do corrente, ás 4 1J2 horas da
tarde, o bello prédio em construcção, á rua
Ladislau Netto u. 13, próximo á rua liarão
de Mesquita, cuja construcção esta quasi
terminada, èdificado e ni terreno d c
12m,00x40m,00.

i mtm* i

INTRAKOL
(Soluto dc l>ola nacionil fresca estabílisa.

da, glycerophospháto de sódio, de magnesio,
ácido phòspHoriçO concentrado). O INTUA-
KOL preenche todas as condições da tlicra-
peutica moderna da NOZ DK KOLA encer-
rando deste modo todas as faculdades phar-ínacodynamicas integraes deste corpo. O IN-
TRAIiOL é preparado com a noz de Uola
fresca immediatamcnte estabilisada. kola co-
ihida na Bahia, guardando indefinidamente
toda a sua força medicamentosa. Indicado em
todos os estados de depressão muscular ou
nervosa, seja qual fôr a ana origem, cm to.

! dos os casnj de asthenia cm geral e nas do-
enças astliçnisantcs. Modo de usar: Uma a

.ires colheres das de chá por dia. conformei
indicação <io medico, cm um caüce dágua, vi-

! nho o-.; leite.

Laboratório Pasfeur da Bahia
Depositários:

Pinto Costa & C.
EUA GENERAL CÂMARA, 91

— RIO —
RUA ALVARES PENTEADO, 38-E

— S. PAULO —

220x180 11$500
200x160 13$500
220x200 18$0Q0

FRONHA8
oretone bordadas

60 x 60  6$800
70 x 70  7$Q00

TOALHAS
Adamaseadas com bainha

ajour
150x150  8$000
200x150 10$800
250x250 13$200
300x150 16$000

GUARDANAPOS
Para chá, dúzia . 3$4G0
Para jantar, dúzia 11 §500

CORTINADOS
Bordados para

creança .... 42$000
Bordados para

casal de 59$000
por  54$000

GUARNIÇÕES
De filo e setim pa-

ra cama com 5
pecas 59S000
com 12 peças . 72S000

ENXOVAES
Enxovaes comple-

tos para noivas
com 14 peças,
sendo o vestido
d e Charmeuse
ou Liberty. . . 185$000

À La Maison
Rouge

Rua do Theatro, 31 a 37
Telephone C. 688

Alfaiate, acaba de receber variado SOIÜ*
mento de tecidos leve? para a estaçüo.

KUA DO OUVIDOR, 189-1' m
¦ mmm» .

rrancez (todas as»
cores) boa qua-
lidade largu-
ra 100 c. me-
tro

Superior qualidade
larg. 100 c. me-
tro .......

KO6§CO0

18$009

**».
Dr.Silvino Mattos.

Organdy, largura
100 c, metro . .

Voi! liso, largura
100 jc, metro . .

Marrocain, largura
100 c, metro . .

Voil fantasia, lar-
gura 1m,10, me-
tro

EoMcnne fantasia
(linho e seda),
metro

Voil crepon, largu-
ra 100ÍC, metro

Linho belga (to-
d a s as cores)
larg. 100 c. me»
tro.

Filo inglez, largu-
ra 100 c. metro

Linon, larg 80 c.
metro

4$Ô00

2^800

63000

4|50Ò

4S50P

§?SÔ0

especialista cm denta-
duras, pontes, piuols.coroas c cantos de ou-
ro, ohturações, extra-
cções sem dòr, moles-

. , , ,i;:s bucaés, concertosde dcntaduivis quebradas, cie. 7 Setem-bio, 2dl. Das 7 ás 5. Tel; 1555 C.— i m*m ¦———____

Avenida e Prédio

Mcdicu Cirúrgica de Doenças dos 9I Clinica
Colons, Rectum e \nus

Tratamento especial indoior das

HEMORRHOIDAS
SEM OPERAÇÃO

DR. RAUL PITANGA SANTOS
Da Faculdade tle Medicina

r.ous. Passeio, 56—solí. de 1 ás 5
VK

r^elêct'""™ j:

I|Unico 

botão >\ que rivalisa il

1 garantido \f oom Krc- I

| ftia Casa Azamor — Ouvidor 551

LEILÃO
Rua Duque de Ca-

xias 98-88
(PRÓXIMO AO BOULÈVARu'28

DE SETEMBRO)
O leiloeiro AGENOR venderá omleilão, aniiinhii, á« 3 hora» da tardeem frente á inesnia. eèía esnletftlitlaayçnida eom seis prédios e o solido

prédio n, 9i! eom iréa tpiiiríos, .lua*salas, ilcspeiisa. cozinha, etc. Dandotudo a renda de 1:200$ ,„enS
(Alngucl antigo) .

3S300

3$€00

bupenor qualidade
e todas as cores

( enfestado)
metro ...... 2$5(

vÊÈ.9fàãfàwmÂm^^miiT\\

Folha  2$80Ô
(Vendas por atacado e a varejo) £-::"¦¦•

II
¦_'

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244
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lfi 'êlW ^ovo arscnical dc c,'e,t° surpre- I
Bl^/i) /£' liendente c tolerado até pelos I

I^L^W TRATAMENfO < sem 
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EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
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_J A PLATÉA
ssr-

1'ltlMKlltAK

A Companhia Italiana LOMBARDO-GARAMBA
estreou, hontem tio João Caetano, COm a opereta

I! PS SEI MLm
logrando exito extraordinário, que ae traduzem:

PELOS BIS DE SEUS MELHORES NÚMEROS!
PELA UNANIMIDADE DOS APPLAUSOS!

PELA CRITICA, EMFIM. DA IMPRENSA!

HOJE E TODAS AS NOITES

ô dei Campanelli
cm que a "soubretle" INES LIOELBA * inexcedivel de graça !

——-_i **m**m^*******m***m***m*M

AfcUGA-SE
lliingalow acabado, todo conforto. Taba-

xims -1, Copacabana, Informações B. M.
.501.

¦ *a**m .—

n. mm mm
Doenças ucrvosas, estômago, iiitcsllnp

c da níilriçSo (arthrilisino, diabetes,
obesidade, rliçuina(isnio)*. Moderno Ira-
lamento pela dictetien c physiòtliçrapiõ
(.lucilas, banho dc luz c do. sol, luz
ultra violeta, ele.'. Dispõe de iria bem
montado serviço tio Sanatório Kio Com-
píldo, ))8.'ii doentes internados. Cônsul-
ias dc Ji í.s ií. Largo d.i Carioca, 3.

-¦ "»!»_»—
í\r Hann 1 inc .Mico c operador. Viasur. nego J-ins,,,.,,,.,,.^,. VarUl.._ Uoejl.
ças dn senhoras. Cons. Av. llio Branco, 175.
3 ás ¦'•. rtesid'. 13 bina. 37. Tel. Sul 8*1!.

LUSTRES E
HA FOME RS

O melhor c o mais variado sortimento cm
diversos èstjUos

~— BARROSO. WINTER & C.
RUA DO }t O S A H I O. 

' 
1 5 0' "¦"¦ ¦ mtiOm. .

MANICURE
Mlle. Ibancz, attCDilu. chamados T. V. 4905.

LEILÃO DE PENHORES
1). Oliveira, It. Chile, 18. cm 10 de outubro

de 1924

A UEf. comprar, vender, concertar ou fazer"/jóias com seriedade? procure a "Joalheria

Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 991C

Pianos
¦ ***** ¦

c autopianos. Pcçaru catalo-
gos a It. Ferreira & C. Rua
S. Fr. Xavier. 388. T. V. 3968.
{¦ rnn ri*>-*•_ nr_..!n(i_Grandes jirasos

DR. FELINTO COIMBRA
do Hospital Evangélico, ex-asslstenta dos ser-
viços dos Profs. Krause, Bier c Betzner, de
Berlim, de volta da Allemanha, abriu seu
consultório á rua Canning n. 9, das 14 is 10,
uo Hospital Evangélico das 8 ás 12. Plione
Villa 2261; Cirurgia geral, nervosa, partos
vias urinarias c moléstias das senhoras.

Dr. Genesio Pitanga — Tratamento da

tuberculose. Pnèúiriòihorax arlifieal. Ouri-
ves, 43. - 4 1|2.

0 Medico Homoeopatha da Familia
Edição de 1924, angmentadissima, a 205000*

Indispensável ás t>essons oue se tratam pela
homoeopathia. — ALMEIDA CARDOSO & C.
— RUA MARECHAL FLORIANO N. II, RIO.

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
DR. PEDRO MAGALHÃES

Rua da Assembléa, 54, das 9 As 19
¦.".LJ-I.WI»**»1

COMPRAM-SE LIVROS
ATTENÇÃO!!!

(_ompram-se hililiotheeas de Direito, engenharia; Obras sobre o Brasil, antigas ou
modernas. Romances em portuguez ou francez; Obras de RUY BARBOSA — compra-se
qualquer uma c paga-se 80$ por cada ex. do «PAPA E O CONCILIO" e 20$ por cada ex.
da "REPLICA" o "CARTAS IJK INGLATERRA»; Compram-se os romances de CAM1LLO
CASTELLO BRANCO, edições anteriores a 1890, paga-se bem; emfim, qualquer bibliotheca
por maior que seja, mediante prooiplo pagamento.

Paga-se r>0?000 por uni ex. da HISTORIA GERAL DO BRASIL, pelo Visconde de Por-
lo Seguro. Ilua S. .TOS.:* 71 c 73.

'•***i,m**m-mm^*i*m*il*f*****mxima**^m*****m****m*m***0*mmam*****

'Tlu. luiii.", an Municipal,
A '.'.' ivi-ll.i du u.. iHiiiiluni .l.i roniimuliln

lhnlr... niu' u.lí nu Municipal í'd preenchi-dn, lnm!'ii, pcln reure.oiilnçiln ilu comediu"1'lus foiirn", th' Vaeíitil ¦< Sliu.v iiiii. que
agradou fraiicnmciite A pintei., Trulit-su dr
iiinii peta om quo «I ci.tulflilu.il' *! liem rou*
duililÁ i nt torno ilu um .liuluhu Av iritll-
uwuilo. A ícnliurltit Ii-ciiu Kelly ubtcvu Im-
vos aunl.iutüs, Speuccr (lca_li, Noniiuu Can-
nau, Lloyd Diiiln, ,\ii.,h uiri, * \-;\u,n JUiytun
inri.i» oulros hn..'. interpretes dn coiiiedla,

Ifpjo uão Im l'-|ll'ClllCUlu, Ullliuillà, "Eli/..
1'iillH", In SlOJ'","1,4 l.ui.t", ao l.jilcn,

iÁ 1'onilWllhln li.nicc/a du upcrctit. .1. u,
hunleiu, lambem, sua '.',' rreiln de n. slKiiutti
íii, levando ú scenn .. up.reln "I.n linui",
iiie.llln nli 1'ut'ui noi p.il.oi cariocas. ,líi il.-
mu. n.i liosv.t c.Hv.iii i'..t.'. iiiillnu.lii dc liou-
lem o entrecho ti»--»-»;» lleuii, Como sc viu í
iiin.i fiinluslii, Assim, "lu li,ml" \ivr .Ic um
puuiiin cheio ile díspaòilvs que iinivociuii cn-
ml.idade, postiuliulo uma piirllttira ligeira,
em que hn trechos quu .So blsudos, Nesse
osp-ctnciilo cslrcriruiíi n cômico Dai the/. c
OS arlislas Cfllilorcs Mlle, Cliuliuiitlas c M.
Irrniik. que agradaram. A senliorltn Lefcvro
i' n Sr. Itouvíòre, quo j.i se huvli.iu fcltii
nprcelnr nu "MosVulto", dc novo foram au-
plnudldos prin publico, l_.iscen..ção c coros
iiinilcsins, como du estréa."II piichI dei campanelli", no Joio Caetano

Antes da nuviilnde que constituía n rc-
prêienlavilo dn upcrcti. "II paesu ilci enn.-
panelll", o publien cnrioen cru, lionlcm, na-
iuralnloutc, iiltrnldo un .loio (loelnno, que
llnlin suns principaes locallduiles vcndldus,
l.cl.i estréa dn cunipnnhln Lomliurdo-Cnrani--
I.n, que sc credenciava por dois iioincs do vã-
lor uo theatro dc oporetn, com que está
rotulada. A curiosidade, qualquer que fos-
se o motivo :. nlimcntul-n, l"i bem cnm-
pensada, porque o espectaculo dc npresen-
iaçno .lesse conjunto Italiano esleve dc
molde n agradar os mais exigentes, \ òpê-
reta dc Carlos Lombardo c maestro llair-*cato. com scu poemu cspirllüoso, embora
em torno dc esi'nbi;oso assumpto, è alegrei
com partitura bem à épeca, Doiitrn Indo, .*.
empresa Loiiibardò-Carambu di-llie bri-
Minuto iúterpretacão, iiiuiitando-a com luxo
c gosto c offcrcccndo bons Interpretes c c6-
ros numerosos e atinados. A companhia cs-
triitnlc no c.\-S. Pedra pôde considerar-so
de primeira urdem, parcclladámciítc ou
cm conjunta aiialysuda; não lhe faltam os
prin-cipues elementos para ser assim rins-
sificada. "II pnese til-í cãinpanelll" serviu
bem parn'cssa dehionsl.ra-;ãii. O soprano
Incs LÍdelbn; a "estrclja" dn compniihi.aj
«pie faz a priitugoiiista ila peça, é uniu
nctrlz completa pnra o gênero; c bonita,
graciosa, conta c ropresenta bem, tendo u
vivacldado requerida. Maria Braccòiin.v é
umn cxceliente caricata. O leuor Artliur
¦Mari c sobicluihi um ariislu sympãlhicpi
representando o caiitaudo, ogtiuliiieute,
hem. O cômico Alfredo Orsinl é outro nr-
tist.i que agrada sul"I'iriciilciuei.U-. São esse.,
ns artistas dcbutni.les, qnc tiveram pn-
pcis dc saliência na opereta. Iumos nns cs-
queceudo dc oul.ros que tiveram personii-
gens do primeiro plano; o Sr. ítalo Grnvlnn
c a Sra. Annila ("oliliri. Esta í- nina wctriz
sympnthica, que porecè cantar bem. mns r|iic
nua rouquidão oue irão sabemos sc Impre-
islã lhe prejudicou o trabalho; aquelle

¦ um artista cujo comlcidade, nem mesmo.
ii por isso mesmo, com <*>s e_:aggeros cm-

¦regados, surtiu effeito.
NOTICIAS

\ primeira d» hoje. no Palácio
A companhia portugueza dc declaniação

|líc trabalha no 1'alncio Theatro dá-nos I
uijc cm "premiei.." a peça. eni tres actos,

do Dr. Fario dc Vasconcelos, "O turbi-j
hão", cuja acção se desenrola na Lisboa de i

nossos dias. A distribuição do_ papeis c «i
seguinte: João Seixas, Alve» da Curiha; in-
lio Caldeira, .lo.,. Gambos; Ricardo Valcn-
te, Lino Ribeiro; .losi Corria, Carlos San-
tos; Manoel Pinto, Hrnriquc Alves: Alice
dc Seixas, Bertha tlfc Blv.v; Isabel dc Sei-
xas, Lusitana Sayal: 'Maria do Carmo, Elisa
Mattos; orçada, Carlotn Sando
Os feslls*aes do Carlos Gomes

Tres fcstlvãcs annuiici.iin-se para esla se-
mana, no Carlos Gomes, com motivos espe-

; ciaes de exito. O do
amanhã, cm recita de
lilvira Vclle., cie-
mento de iunegaval
destaque na conipa-
nhia Leopoldo Krôes.
Serão acprer.ciitados o
acto "O l'"im", dc
autor brasileiro, e n
comedia "Senhorita
Tnlharim", além dc
um aclo dc vavic.I.i-
des. Qulula-feira é ..
festa do ..dor Gui-
íriarães ll.az.io, com
"Sangue azul", c uni
grande aclo variado,
en. que tomará parto
Leopoldo l'iúcs. O
outro festival, que é o
de Iracema tle Alen-
car, a galaulc "cs-
trella" da companhia,
será na sexta-feira;
com i. comedia ile

Gastão Tojciro, "Arrufos", c "Coração
manda". A festa de amanliã da nelviz Elvi-
ra Vclloz, como sc viu, lem inagiiificò pro-
gramma, que não será repelido nesta tem-
pornda."Pega. cachorro" não pude ser representada

CAMPOS (Estado do Rim. 15 (Serviço cs-
pccial dn A NOITE) — A iiolicia desta cida-
dc probibiu n representação da revista de
costumes locnes, "Pega, cachorro", do csc.i-
pior eanipistu Gastão Machado, listava n
peço já cm ensaios « ia subir á scena rio
Colyseu. representada pela companhia Pinto
Filho. Os advogados César Tinoco c Miranda
Filho impetraram uma ordem 

'de "liãbeàü-
córpiis" ao juiz local, cm favor do Sr. Ma-
chado.

VARIAS
Hccebcmos amável officio do secretario

geral da S. B. A. T.. Sr- Cardoso ile Mc-
ne.es, agradecendo as palavras com que no-
ticiámos a passagem do 1° anniversario des-
sa prestigiosa associação de classe.

ESPECTACULOS
HOJE, ãs 7 ?í e 9 ?í

A encantadora comedia
dc Paulo Gonçalves

I IJJfjilsJiJIJ™

i ¦

/ Proprietários de carros "FORD

Reaiizareis
uma dupla economia

montando o pneu de baixa pressão

MICHELIN

t»

Atropelou e evadiu-se
d ,iutn u, 0.011. atrnp.lou, hoji', nn rua

l'l'i'l 1'hIIICOP, ii llieiior Nelson iln Hlt.Ql.tt
(iiiiucs, dr in iiiiiios, oporarln i- rc.hl.nl»
á rua das Missnc n, _N, iitiilo n meinin,
que loi Miivnriido pcln A .sistcitrU, llrailu
(erlilu om rarlan pnrtes do corpo,

O "ohauffeur" evnillu-io « u pnlL-ln do
12' districto regl.loii o fado

-H-0*.

f
F

isfAiSLfc" wNr OKI
,.—

/ OM)ffO?.TSlx4.40 '•.
I «• *»1 .* emprega-ie •
i / sem cedl^c&çãe nu redas

t m iodo» oi carros calçando JO >• 3,S

com talio:

\ CHEVROLET. FOP.D.

| \ OVERLAND. STAR /
ele. *•

Me custa menos caro

do que o Cahlé-Cord)OX) i/2

elle faz mais kilometros*

BELLEZA SCIENTIFICA
A TOILKTTR ilt» II08T0 UM B IKMPIIS

i* l ,nai o rosto imn l'A
uu 1'Vl.TA il'AliieniI«i'ls Itni*
nhn ila llunurl» — 7? a (ií*.

a* •— ItefreKar n iiellr.
limpar oh pâros, lnnltlr_r 01
mu..miIiii rum a AHI A II M*
MIA UA IICNGHIA, IMOdO.

,1'^_ pnr (Vir a» fnt-i rom
o Itnuin dn \i** ItAIMIA DV
lll NGIIIV, HmuIiI» '.-.niin.

Tá. StSOO,
I' _ \p|ilii"ir rn-n.ii ItAt-

MIA IU HUKGRL. uup
lir.iin,in*i.i a |i-lli'. filia it
loriiHo-iiii da- um..-, ilnn.lo-
llir um ii\.*!liul.ulii r.iranla
dor, Amostra Jtíouo. Pni<-,
1(1*000.

5o — 1'oMlhnr o roato
rum o Pó d MlKii/ KAIMI.%
UA HUNGHIA, qu» sondo
multo leve i- não -nulo olin-
t«t. dplxa rrxplrnr llvrtmeil-
li- a pclh< .-cm olitiirur vs pó-
ros. Amostrai a lídOO. —
(hími 138001).

Ni iu» nusHaacni e pnr*
dormir ii,r o Crt-me Vel-
pean — ü.uo».

Sa n-*" a hui tullütte tre*
dia. com i-d-s proiiiirtna.
rpronhn-iTii quo cnt_ inata
nova, que u «ua pelle t«m
freneurn. transparcucla e um
iivrlluilailn ilironipnravel '

Oi> 1'RODUCTOS RAINHA
DA HUNGRIA podem ser
ii.s.iitn*. por (cnhoras ou ca-
vall,i'lrm que tenham pell*
secca im normal: .e » pelle

. K»rda e luzi.Ua, usa oa
1'roductus Meedjem d'Aca-
cia, «o tem OS pórii» ililnla-
doa, usn os 1'roductos Stvet*

te. O.. Pròductos da ACAÜBM1A SCIUNTI-
PICA DE DIM.I.F.ZV foram premiados rom o
GUAM) 1'KIX na EXPOSIÇÃO DO CBNT&
NAItIO e noutra» a nuc tem concorrido. Ites-
ponta inedhinle netlo. Itun 7 do Setembro
ICC. Itio — Onde •<« m vendem ua P.odmto»
da ACADKMIA SCIENTIFICA DB BELLEZA-
Catalogo _:riiti. Escreva hoje me*smn.

¦ ***** i '¦
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LOS GOMES
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TERÇA-FEIRA, 14
Festival artístico de LEOPOLDO FROES

PRIMEIRA E ÚNICA representação da peça
i.tiiiiiiiiuiM-iiiiih<miiiiMmiimiti!mmm!tf!!miiw

i/nj£iuirjt.i.HHmhmm^

39

I RP.i'' * ']____l
___-__a__BM___Bg_t-:*a '•/i*. ?*: WLmt

ÜECER
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3 actos de Tobias Moscoso, Herbert de Mendonça e Luiz Peixoto
mr PEÇA PREMIADA PELA ACADEMIA DE LETRAS.
Mmiiinii_mi.MimiiN...imiMimm.iimiiii

CABARET FRÓES — Pelos mais distinetos artistas.
iminimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimimiinuHitiiimiiiiiiMiiiiiiiitiiiiiiiiii.

Despedida da Companhia. — ADEUS AO RIO!
*<___R!___E___SB______n_R t_______S_BBBÍI

*r***mi***mma?*t*en*áv***e***
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SÂNA-SYPHILIS Sr£ro e to-
sangue.

Eluira Velltz

FERIDAS... FERIDAS...
Quem ns tom sc aclm exposlo a ura cem numero dc infecções, cujos gerniennesistem cm nuniero incalculável uo pó dan ruas. Tratal-as convenientemente, tra-

tal-as rápida, radical c .cientificamente só o conseguireis com a "SANTOSINA",
poinada seccátiva c anliscptica por excellencia: PÚS. as DOltES, as COCEIIIAS a ,
o arroxeado tias [cridas, cessam como por encanto com as primeiras applicações j
da "SANTOSINA". !

I/ata, :tí300 -- Pclo Correio, .-.SOO. Na» drogarias c pharmacias. Pedidos a
PERESTBELLO 1'ILHO & COMP. Kua Urnguajana, 6C. Em Nictheroy: Drogaria

liarcclloe.

SUB 1830
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
THEATRO CARLOS GOMES — A's"li h.\
L. Próes — O Eterno D. Juan
THEATRO JOÃO CAETANO -,VsS»i
ILPAESE DEI .CAMPANELLI

THEATÍÍO S. .lOSí: — A's 7 % « 0 %
.OLHA_0 GUEDES !

TAVARES
Ohá-aperifivo dansante
Dirijfi.Io pclo popular artista inglez

MR. GÜS BROWN
TODAS AS TARDES, DAS . AS T

Inauguração
5-FEIRA 5^-FEIKA

9 DE OUTUBRO
Ò PONTO DE REUNIÃO .DA ELITE

CARIOCA

Up-To-Date «Fazz Band
Êtcelleiite cocktail

service
Musica, Flores, Alegria
NAO FALTEM POIS A* INAUGURAÇÃO

5a-FEIRA 5--FEIRA
D T3E OUTUBRO

A entrada para o Tavares podo ser
pela rua Chile ou rua México.

4m\m*\%mm*WÊm\WK^

8COPACABANA GASmO-THEATRO
HOJE  Terça-(Viril HOJE

A's 21 liora.: -• "lillc subo do que eu
Roslo", film "Parai.Kiunt" em 8 aclos,
por I-oi_ Wilson, Kdwant Erncst Tor-
rcuce e Charles O file.
A's 22 horas: — Variedades no palco.
Poltrona» 1$. Camarote*) c haignolres 11)5.

GRU.L-HOOM — Diner c souper dan*
sauts todas ás iio.tts.. BAN AMKHIGAN
JAZK-BAXl). Atuauliã ~- Dia dc moda.

Dr FprnanHn Vaz Ciruraião do H. dir. remanao »«*s. Eep.de Assis. Cl*
r.irgia ijcral. Oiiignosllco c triilam*. clrurgi-
co dns nlTecçôes do estômago, intestinos e
rias l.iliarcs. Utcro, ovarios, urctlira, bexiga
s rins. Trai'', üe câncer, licinoirhagias, ..imo-
res do utcro c dn bexica pelo railium, As-
sciiiblí.i 21, Ues. C. lloi.iiti.il, ROS. T. V. :122a.

RESTAURANTE RIO DE JANEIRO
1 Uni l.avradio u. á. Aberto ato á I hora.**********

r o s a l i n a sssarag
tójCTwsaBjji

Theatro Reoreio EMpnESA
RANGEL & C.S

PRÉDIO NA AVENIDA
Alugam-se dous amplos andares, próprios para grande escriptorio com-

ímercial, situados no melhor ponto. Informações eom o caixa, rua Chile n. 15. sob-

: A's 7 % 110.IR A'e 9 %\

0 HOMEM MOSCA
EMPREvSA JOgF, LOVREIRQ_

• 9 THK.VIliO KEP.UUlilCA — A's 7 % c 9 %
PIPAROTE

PALÁCIO THEATRO — ás 8 3!4
O TURBILHÃO

LYRICO •— A's 8 »i
LA_HAUT.

CINEMA CENTRAL
EMPRESA PINTILDI

.'HOJE — Soberbo programma' novo!
Estréas! Novidades no palco! Na tela:
Virgínia Valli e Wallace Bcery lia sen-
sueioiuil super-producçâo Uiiivcrsal-.Ic-
wcl HRROISMO SUBLIME, 7 actos mo-
iiunicutacs cheios <lc emoção o senli-
mento.
:)A mais Rensacional predncçio de 1924
XO PALCO — A's it bs. — ú 112 — 3 ha.

0 1J2 e 10 3)4
Maravilhoso e soberbo programina

novo
ALBERT GCY — No seu sensacional

'"'Giro da Morte" num trnpezio collo-
içado a 18 metros de altura.

LYDIA ROBSI — La stella dei bel
ícanto.

GIOVANNI FIOR1NI — O celebro te-
inor italiano.
r ERNESTO DELLA VALI/E (Estrca)
i— Notável tcuor dn Cia. Italiana.

LA PRECIOSILLA — A rainha de
(Madrid.

Heen.rée dc
08 GERALDOS

Com secunrios novos c novo
repertório

O grande acontecimento do dia

A Gavaliaria Rusticana
cantada por

NA
RUA DOS OURIVES, 13-A

para reabrir novamente
A'

Rua 7 do Setembro it\ 17$
ÚLTIMOS 15 DIAS DE
VERDADEIRA LIQUIDA-
ÇAO DOS SALVADOS DO

INCÊNDIO
ADMIREM OS PREÇOS!!!
VOILE FANTASIA ENFESTADO rórte 8*5(19
VOILE SUISSO enfestari . cores lisas
corto  'J;?50t

MAIUIOCALV «ores lisas onfcstadu
metro  ($009

SEDALINA P.VNTASLV padrões chies
metro  2$l9tk

CAMBRAIA branca finissima cnfesln-
da metro  ÜÍ90O

ORGANDY snlsso toilas ns cures
laru. 12n:c  51(509

OPALA SUISSA a melhnr qualidade
larp. KlOíc.  B5ã0»

CAMBRAIAS OE LINHO saldo de
côrcí»  6$õ0(>

CAM.BHAIAS branca de puro linlio
dc IfiS pnr  ?$50»

OPALINE branca c dn rôrcs larcu-
ra 10!lc. m.-itro  l$5Ut

EPONGE FRANCEZA còrcs lisas do
«Í800 pnr  *|.«.J0|

EPONGE FANTASIA larg. .100 c. dn
US000 por  ....801

EPONGE IIAREGE E JACA11D dc 1SS
pnr  6$009

PALHA DE SEDA lisa o fantasia dn
15$ pnr  9.80»

GAZE CH1FFON dc 12$000 por .... 4S509
SEDA BRANCA LAVAVEL encorpada

do 18? por 11..50.
MEIAS DB SEDA para creança atú 6

annos a  1.50*
•MEIAS DE SEDA para senhoras a.... .($500
MEIAS PRETAS finas para senhoras a _S009

ATTE1VÇÃO :
Abre ás 11 horas e fecha ás 6

A PAULISTANA
RUA DOS OURIVES. 13-A

POR BAIXO OO SOBRADO INCENDIADO

LYDIA ROSSI e GIOVANNI PIORlNÍ
nas sessões tlc ó l|2 c 9 1|2

Mais 10 números de variedades
Programma colossal

Entrada 2$000 — Camarote 10*000
Ainuiilifi — Duas sensacionaes cs-

treas a chegar boje da Europa.

9**%*m*etSíK13*i!*-

Hotel D. Pedro - Gorrêas
Segunda parada adcaiilo de Pelrupolis

Tcleplionc n. 0
Çlin.a itlcal cm região incomparavel
¦ ¦<#_» .- .'..

SANAGRYPE mSS

SANA 1 U V. S £i BRONCH1TES

SECÇÃO INEDITORIAL

Remembsr
A cinco annos, sete dc outubro, a fê pr*-

cedeu nas sombras quem as lagrimas dizem
ludo e a iminortalldadc perpetua a gratidão
num granilo idii Praia dc Botafogo, que é c»»
Uísso dc bondade, onde figura a glorificaçâo
dc ininiorlal senhora rçuc espalhou lougot
licueficios dcmonstraiido subidos meritol.
Niio são fingidos os prantos que orvalhanj
o majestoso túmulo cie Clarissa índio do Brn»
zil no cemitério de São João Baptista, onde
sc curvam respeitosas as frontes A lembrai)»
ça d'Aquella que foi modelar, de coraçãei
grande, de sentir profundo, de caridade sin»
guiar. A excclsa Clarissc índio dó Unizil qu»
alfou n rainha das virtudes ao zcnith do dn»
ver acceitou resignada o calix de amargurt
das mãos de «un inimigo do bem.

Cremos que a bendita alma da itnmortnl
senhora, coroada da aureola do martyrio, rei»
plandecc no eco o a sua memória & senipi*
querida aos que a preza ni c estimam.

Alma iniuiaciilii que í_ cstrclla dos dia»
que vive o leu esposo, o glorioso almiranta
índio do Bra/.il. dil lliclyla marinha nacio»
nal; alma pura c bclla! quando o desalento
lòbrà-uos pediremos ii lua imagem a fortn»

lc(,'ii inq.icb.-inlavel para resistir na fé, nesta
Crença cn. que flrmaste a tua vida atd aoi
.uiiil.rncs dn eternidade.

Alma inesquecivel repousa cm pa_! iinmor-
Inl Clarissc, nos cxploudores da luz pci-pctu»
i tnu aluía seja abençoada.

Anonymo que foi muito soecorrid,"«la piedosa senhor..,,,

sisussâs



Á NOITE — Tcicn-feh-g, 7 «lo Outubro il*1 1024

Companhia de Administração Garantida
CASA ÉAKGARIA SOB FISCALISAÇÂO DO GOVERNOAumlnUlrnjjflo do prcdlou 

'compra;o;vendá 
do Imnioveli, l.ypotbeci oinnri. ,. venda .1.- -*u*n*. * ,.

73 - RUA DÍ["QüífÁNDA - 73

:'iMirmui:

.... .»-. ....... .. (IMíMu liroprlo)BALANCETE EM 30 DE SETOMBRO DE 1924
activo """**""~ "w "^Aiwur**^' ——x"*^

Letras descontadas
Letras e effeilos u rocebor
Empréstimos cm c|corrculoi
Valores caucloiiados
Valores depositados. . .'. ,Títulos e. fundos
Ilypothccns
lidlflclo social

Terrenos :
Valor dos existentes 
Prestações a receber. . , ...
Construeçoes
•Moveis & Clcnslllos. , , . ;.Admlnlstraçüo Predial, . . .

Caixa :
Km moeda corrcnle. ......
Diversas contas

11.'. :i.*.'ii«!>S0'1011(1001930
!I37:87JW05
IlOiOSOÍOOO

l,70li77MOOO
,'|ll;llllll;llllll
autuooíonu

001:8858280
5019318090

3.0I8IÜ308005 2.008:5708085
7515888580
38:1058010

11.0811:2008000

000:0018013
103:3209170

17.310:2128551

S"pí!"l#I iimlo dc reserva. . 

Deposito* com Juros:l-.m clcorrontei do inovlinciito,im i-correntes
Lm e correntes
A praso íisu. ,

Títulos «mi cauçí
l'rO|)rledndes de '
Diversos

ile aviso,,
;.ll,lllllll;|.,.

I.OOOlOOOgOOO
01 ti 138737

I,003i3008l-I2
07flt79l8-i36

113358010
21: '¦' -....

o e cm deposito,
orcolros

i.oni:ii:.í 7:;"

2.002:7858012

3.807iOOO8D8O
II.08012808000

785:7548303

iNNIVUtSAltIOS
****m*****-*-*******m*********m***w*mm

Citem annos hoje :
A srnlinilia límina, Nlhn da Sr. IlapTiao)It.iiii.in.,; ,¦ senhorita AdalgUn, iliba dó Sr.

Francisco l.ul* Coelho a ilu I). Alborlinn
UonçiiIvM Caolha o li-mA iio nosso prosadocomjmiiholro do rodncçAo Adalberto Coollio.>— 1'nisoji hoiileiii o nniilvgrsãrlo do Sr.
coronel Augusto du Costa Marquos, capita.
li 11 o prnpi-li-lmln nesta nipllul.Far iiniiiis hojo o Sr. Alfredo Das.sou, fiincclonarlo do l.loyd llriisllclro,Fn/t lianas amanhã à Sra, II. (i(ir,i,-lu.
da I.opcs de Castro, progenllurn do Sr. l.a
pes do Castro, do llancu Comnierclal, t- daí
professora muiilclpal seiihoriln lilallna Lo-
nes il cCnstro. Sua filha Lauro, pnr tal nm-
lim, ciihTivi'1'ii um chá iis pessoas amigas
da Iaiiui. familia.
liaii as

k.\v.»,>vvs..v<v»í*s>í >M »!41ANS^s.v.-.- •

I F

S. E, mi ii.
Udor

Or. Ernani F.
nltorus. II. S. .losé,

itio ,1c Janeiro, 0 «lc outubro do 1021. - OSCAR ti" SAXTANXA, Presidente;
17.810:2439S51

M. I". CANDO. Cn~n-

Alves
lí>. As 4 (—**>

,ilCirurgia geri
doenças das vL-
30. Tel. N. 71SS.

r»».....T.....**p..  ¦

j MACHINAS c FERRAMENTAS"
"EISENPUEHR" 

'
Pari Officinas e Serrarias

R. PETERSEN & CIA. Lttla.
«IO DE JANEIRO

Itua Huenos Aires, 178 •— Tel. Norte 2Ü.-.7

n n

VIGTROLA
MARCA REGISTADA DA

VICTOR TALKINO HACHINE COMPANY

no He i»

Completaram ho
casados o major
escrivão da '2' dele
Sra. I). lísther du

I lll ITj.llM.lli plll

ic \inle e cinco annos dc
José do Oliveira Hvora, I
gacla auxiliar, o a ttxinu,

Aücvcdo ISvoru.
ess» dala, os filhos do I

TOSSES BR0NCHITES.
i C0NSTIPAÇ0ES

T^J^^^TOs
/x< SAO RADICALMENTE CURADAS

COU O
1'w*7s

^
C*Mit*

'¦irunitaotA

THIOCOL

casal fizeram celelmír missa em ncçflo da
(tratas, hoje  matriz dc \. S. do Lour-
des, cm villa Isabel, sendo o aclo muito
concorrido. .V noite offcrcceiilo ús pessoasdr suas rclnyões unia reunião intima.
ItÁfiTISÀDOS

machina falante que

J^m9PZA

CASA TITO
"ÓPTICA"

Pincc-nez, óculos e lorgnons do* me-Iborcs fabricantes, liem montada offi-
cina para concertos. Trabalho rápido e
perfeito. Grande sortimento dc artigos
para photographia.

TITO, SALLES & COMP.
TRAVESSA J)K SAO FRANCISCO, 7

tem

ãt, Estevam Rezende GARGANTA
NARIZ E

,. J. OUVIDOS.bi-adjunto dos profs. Wclngaerlnor Gross.
mann, Passow, cot Herllni, e

Neuntann, cm Vienna.
TRACnEOiBltONCIIO-ESOBUAGÒSCOPIÃ

Iratamcnlij cirúrgico da ozona (tcchnicá do
prof. Sciffcrt) e das dacryoeyslitcs (opera-
çao do West). Carmo, 5, csq. S. José, 2 ás 5C. ü«ã'.'. lies. Regina Hotel.'

:.\

A iilustração
mostra um»

Vidro Ia
N. VIII
tamanho

39 x 31 x Ift
centímetros

que custa

_ A pia liaptlsma] dn matrlx de S. ,!.>s,(
rol levada n menina M.uv. lilli,, do nossocollega de Imprensa Dr. Carlos II. .loi-da-
?.0V.ÍC?.'!0 t,ftdriiihu< O Sr. Ur. Ternando
Mello Vianna, futuro presidente dn listado
do Minas, c a professora Anlonletta Sta-
mllc.
FESTAS

Passando, anlc-hoiilcm, o anniversarionatalicio do tenente ISi-nesto Adolpho (ias-
ton.Lavigno, funeciouario da Contabílldu-
do da Mnrinhn, a sua Kxma. familia rece-liou, ein >ua residência, ii rua 1'rtiRuay. in-
numeras pessoas das relações d,> iiiinlvcrsn-
rlnntc, promovendo-sc, então, uma lindalesta, em que se fez boa musica, havendolambem dansas, que i'órrcrain animadas.— Ilcailsou-sr, no snlilindo uUlmo. a iimií-
guraetio da uma sedo da Sociedade NovaItauila dc .Musica da COlohin Porluiíuezn, árua Evarislo da Veiga u. 132, icujò acto foi
muito concorrido, Aberta a sessão, usou da

Inalavra, como orador official, o Sr, Paulo.Magalhães. A seguir fizeram-so animadas
I dansas, qnc se prolongaram até às primei-'ras horas da manhã.
ENFERMOS

Madeiras do Pará
Novos carregamentos á descarga desta

i preciosas madeiras, garantia única dos pro
! prietarios, por preços inferiores a mais insi

gnificante madeira.
Dirijam-se aos grandes depositários MA

NOEL PEDRO & Cia., onde todos os esclareci
mentos serão dados.
Rua Figueira de Mello ir 23]

:••:">•;••;••:•¦!••:"•"• .•«•••;-'••:.

PARA 0 CABELLO
Acha-se enfermo o Sr. coronel FranciscoPeixoto, capitalista r proprietário e pae do

Sr. Dr. Áureo Marques 1'cixoto, industrial
nesta capital.
VIAJANTES

T=sr

7SOMENTE CARVALHO
98 Paul J. Ghristoph Company S. BENTO 45|

S. PAULO

Bar-Mira-Mar --
lidades variadas com
módicos; almoços.

*****
Restaurante, espeein-
todo asseio e preços

"Petropolis-Hotel"
Diárias, Cf. Mensalmente, outras vantacens

R. FREI CANECA. 92*****

:-*-:~:-x-:«h«H":~j~>.^w+4-:":-:s--:-k-í-í«hh~;-

NUXADG
Recomrnenda-se como tônico para o sangue

e os nervos.

A bordo do "llagiba", esperado hoie.
devo _ checar a esta capilal o sportmanOctavio Neves, vindo de Alagoas.— Seguiu iinje para S. Paulo, em via-
gem dc passeio o visita aos seus parentes;depois de terminar o seu curso do piano,
pelo Instituto Nacional de Musica, a senho-
ritirlréne Silva Lima, cm companhia dc seuirmão, o Sr. Mario S. I.itna. negociante nes-Ia praça.
MISSAS

UM PREPARADO MARAVILHOSO
A loção "BELLA CiHl" é de efreitos ra-

piilus v. maravilhosos contra a caspa, quída
¦Io cabello, etc. Tem u grande vantanem de
não ser tintura e dar aoR rabrllnx miu eflr
primitiva, lentamente, sem queimar no pre-
judicar o rottro eabcllnd». K' usada e acòh-
solhada por notáveis mcdlcos, conforme nc
attesladii.s quu eslão sendo publicado*."BKI.L.V C.ftll" i, suavemente perfumada,
não tem contralndicações o foi approvada
pela Saudo Publica. íob n. 2.177.

Enconlra-gQ cm qualquer pharmacia <>"
perfumaria do Urasil

GRi\NDE PROPRIEDADE
AGRÍCOLA

Vende-se uma firande propriedixir ^^rtu
li. situada nn Ksitodo de Minas Hcrj-», M|
5.000 alqueires geométricos dr snpcrfia
dos quacs mais dc 1,'JOO cm malta \\rt.r.n i
madeiras de. iei. O re«(o são campo* •. pjtos para criação e inventadas, - p-npr;.<lade é cortada, na sua maior cxtcnsÜo, pt.Rstrada de Ferro Central do Brasil, í tn
duus estações dentro dn Fazenda. Tom w
<ie morada, serraria a vapor, carros r urn
ções, com os respectivos nnimaes j-sta tr^c
porto de mndeirns. Preços e condições i.
pagamento facilitam o negocio. I'>ra trat,
com o Sr. Prospero Daratta, rua 1'rlaitÍH
de Março n. 85, Rio de Janeiro.

1^

V****Vw-*-M--

Nariz, Gargant^eOuvidos""' SK- M "^FCIDCUlO6
mm r,, o.,... BASTIÃO 3Ê n ¦ nCÉSAR DA SILVA, e.x-assistenio dos profs.Killian c Brühl, rie Ilcrüm. Com qualro an-nos de pratica nos hospitaes do Paris Bcr-lim e Vienna. Consultas do 2 ãs 5. Itua doOuvidor, 189, 1" andar.

Typho, uremia, infecções ÍL gj"aBW * ¦*
Intestinaes e do apparclho urinario. ei-i-tam-so usando UHOFOBMINA, de Giffoni,precioso antiseptico, dbsinfectnnto e diurèti-t-o, muito agradável ao paladnrEM TODAS AS PHAltMACIAS E RIÍOGAWASDeposito geral: Unharia GiffoniRua 1! de Março. 17

i- r. JU9 DE JAN'liIUO
L.c. D. N. h, V,^ 3?J> em ]ilo;g03

BLENORRHAQIA SÍ=as.í;„v:;j'„s-0i;T?5,g.'c's*'-L-!g-
tento do Instituto Oswaldo Cru/.

CA^A MORAES
R. ASSEMBLÉA, 107

TEL. 2119 C.

ELÁSTICOS
De todas as largara» e cores.,

Atlcndc-se a chamados para cintas sobmedida. PREÇOS MÓDICOS.

'Scrã rezada amanhã, ás !* horas, na
(igreja de S. João, ã rua Bella dc S. João,
em S. Chrislovão, missa ein intenção ã
alma dc Pedro Machado Pructuoso, .antigo
negociante desta praça, e filho dó fallecido
capitalista Frederico José Friíctuóso;

i^~ Na egreja de S. Francisco de Paula
foi rezada hoje, ãs 'A horas, missa de 30°dia por alma do Dr. Ahdró Rangel, saudoso
medico patrício c inspeetor do D. N. deSaúde Publica.

**•*> 

GUARANÁ' Maués

para o Paludismo
lio é asa experintít. nm

sii ua espetííu aeralitaft j*

)-.m fruta, cm bastões e cm pô. Deposito ge-ral, rua do Ouvidor, 120. CASA ÜUAItANA'.— 'TtíL. N. 1215: *****
^^ ¦ 

**•*

" n

hmèio é Dr.
Aycr

para as sezões
',"^}-^..}«r^.l^..-.,yy.„ -:">*m«w^.:^^.:~x~M"H-<.

I
Os que se excedem em beber ou em comer devem tomar diariamente¦ SAL- HEPATICA

remédio effervescente, de gosto agradável e resuiteS seguros

DRS. H. ARAGÃO E A. MOSES
Lxames do sangue, escarro, urina,

RUA DO ROSÁRIO N. 131,mo á Avenida. Tel. -USO N.*****

vacct-
prosi-

... .MAUkS—esmagado por COMPRESSÃO!
»5SS ,I)r"CCSS0 lue fica pó INTEGRAL EPURO! Patente Hduardo Succna — Rua
S. José 23. Preços os mais baratos.**•**

1S1
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CURA DA TUBERCULOSE
SANATÓRIO DE PALMYRA (Minas Geraes) — Altitude 500 metros, edifícios o r«<i.

ji men modelados pelos melhores sunatorios da Suissa. Tratamento lij-gieno-dieteHce
Curas dc repouso, de ar, de engorda (Mastkur), etc. Direetor gcrehto o medico rt<i--i dente: Dr. Alberto Cavalcanti, com mais dc 10 annos dc pratica nns Sanatórios dl
bmssa e Allcnianlia. Enfermeiros e enfermeiras especialistas, tintei de 1' ordem,'

O Expio. Sr. Dr. Plaeido Barbosa, inspeetor geral da Prophylaxia da Tubennís.!se, chegando de improviso ao Sanatório «te Pahhjrra; alti passou dous dias e deitou i
consignada no Jivro dos visitantes a seguinte impressão:

_ 
"O tratamento .da tuberculose, que a pode curar e que esti provado que * cura

c o tratamento hygieno-dietclico. Esse i- o tratamento que se nppiica no SanâtorS
de 1 almyra, c se nppiica de accordo com ns princípios seientifleos c a pratica dei
firandps sanatórios europeus, sob a direção competente do Dr. Alberto Cavalcantido Albuquerque. . "
Palmyra, I de março de 1021. — (Assignado) Dr. J. Plácido Barbois."
Informações no llio: Tcl. Norte 1239.

íraiiiii>.-.iiii.miiiiii,ii,i,iiimiiiiiiiii,i„„iii1|„l,,ii„,i,„,m, iiiiiwiiiiiiviiiiii'iiii.iiiiiiiiiniiiitiiiii,mi.,miiiii.inmiimiiiiiiitiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiniiiiiiii.iiiiii. ,¦¦„.. 
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PALLADIO. RUA S. JOSÉ, 57
Vende prédios e mov?|

•M"!

Morreu

O Seguro I
Compre I

das Meias I
134—URUGUAYANA-134 

|

de velho.
só no

NOIVAS
. Madame Tavares, especialista em borda-dos a machina, seientifien á sun elicntelln
que se mudou para a rua Dona Romana 188,bonde Lins Vasconceilos.
-——— ¦ ^«^ ¦-

DR. CUSTODIO QUARESMA
avisa aos seus clientes que mudou o con-sultono para a rua da Assembléa n. 10, das2 ás -t. Residência : rua de Copacabana,847. Ipanema 1788.

Iii- *

(LEILOEIRO)

BANCO MERCANTIL DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 1«l>4

ACTIVO
ntradas a realisar »„i^,,...
do estrangeiro ••«"•.«••...?•¦........;

***

•J-K-K-M-K"

PÔAZUL O VERDADEIRO DESTRUÍDO*
„ . BA3 BARATAS
Experimentem a sua cfflcaai»Vende-se em toda a parta*****1^

SOFFRE PE NEURASTHENIA?
FAÇA USO

ELIXIR DE SORErT
PODEROSO E EFFICAZ RESTAURADOR DOS NERVOS |SOBERANO NOS CASOS DA PERDA PARCIAL

DAS FORÇAS VIRIS.
EXPERIMENTE E CONVENCER-SE-A ! i

ELIXIR DE SORÉT e' composição vegetal,
A* vemla em todas ns Pharriacias c Drogarias. Approvado pelaDireciona dc Saudo Publica em 2(I|6|191U sob n. Ü7

Centro de Cultura Physica
Prof. Enéas Campelio

R. MARRECAS, .18 - TEL. C. 4J53
Massagens, exercício?, np.

porelhos de gymnastico.etc. Atteude a domicilio.
Euvta catálogos e preços
para o interior.

Apparelbo elástico d«
parede, 35?000. Pesos daijualquer tamanho, etc. Re-
jras para exercicios, 25000.
tlaltere coai molas deaço, 20$000. Curso diário,
mensalidade, 101000.
¦ **** i'

MB» V*^j3í3i*^I

[Mentliolaluoi: Para espinhas,
craves, erupçSes

da pelle

BLEN0RRHAGIA Cura radical pela

(tçchniea de Naselsehmith, Berlim c Kow 
'

shik, Vienna). Dr. Coelo Barcellos, ex-S-tente da Fac. de Med. Das 9 ús lí e das *as 6. Tel. C. 3864. S. José 53

.H»^*^"H•4"H»^•:":"^?-:•?•^•^•:»:«^•:»:«^.:»^.:•¦:.

Rhf>umatUmn syphiliticõ—PEDRO curou

co em 12 dias com 1 vidro de Luetyi, gas-
tando 65000. — PAULO, para curar o rheu-
tnatismo syphiliticõ levou 60 dias, tomou 10
vidros <ie outro depurativo e gastou 305000.
— LUEPYL só em boas pharmacias.*****

******** .r.A.'

Avenida
THE iONDON TAILORS
Ia Rio Branco, 142, 3" and. (ele'evador)

Dr. Jorge de Moraes WSÊM
Aires, 68, 3 as 5. R. Aprasivcl S6.B.M. 3253.

¦ ***** _
•nilllTtlIIIHim|lllÍltllll1l1lllillltlll1ll|i|INMIIIItl Illlllll<llllllllllllllll|[||]|llllllllltlllll!>.

A ^FNHnRA Esl1'1 trisloV as Sl,as i
O* WCHIIWnH regras são dolorosas |
c irregulares? Tome Cápsulas Sercnkraut I
(Apiol, Saliina, Arruda). App. D. N. S. P. I
n. 91. A' venda: R. Uruguayana n. 01. I

. Tubo 75000. 1
-iiilimiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiihiiitiiiiiiiiiitiiii ii. um ii ui iiiiiniiiiiimiiiuiii- i r—fcifc

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraqucsa physica e de idéas, desanimo,

duvida, medo, iudifferença, tristeza, angus-
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago eintestinos. Emprego local e geral de radia-
ções ultra-violetas do Bach e da suggeslão
nelos methodos mais modernos. Dr. CunhaC-uz. R. S. José 61, 3 ás 5. Tel. 4625 C.

ÁLCOOL PASTEUR
Sem cheiro. Especial ãs industrias deperfumanas e bebidas finas. 25», 38» 40» r42°, em litros e toneis. Drogaria Berrin ~R. Buenos Aires, 18.

.,.  ¦ **m*9f**-**wmm*******

\ Dr. Rolando Monteiro.Vias urinarias.
Mol. senhoras.

Opcrasoes, B. Aires, 08, 1 As 3, Ra V, ÍÍ909,

CONCURSO NO BANCO
OO BRASIL

Çoiitàliiiis.ln idôneo prepara rapidamente
candidatos ao próximo concurso deste Banco.
PódC-so provar aos interessados quc quasitodos os approvados nos últimos concursos
foram nossos alumnos. iDnsino criterioso emaulas de repetição para os que sc matricula-
rem em atraso. Curso especial para moças.
Avenida Rio Branco, 131, 2o, das 8 ás 11 e
das 5 ás 8 da noite, TE»

RIVER
-¦ —» . . . , . O calcado que todos devemusar, pela sua commodlda.

ue o preços, altas novida,des em fOrnias. Assem-bléa. 46 - Tel. C. 6477

|]|gy>QsLyqpA Metaes!

ACCIONISTAS:
Correspondentes
CARTEIRA

Títulos descontados ..,.:.¦-........
Effeilos a receber ...... ,„

Contas eotientes garantidas ^ r.Valores cauciònados 
Valores depositados .'.'.!!
Títulos e fundos pertencentes ao Banco'
Letras cm cobrança
Diversas contas .....'..,,.
Cai?;a: em moeda corrente ?.»'.V;-«,'wJ.-'

Capital' Vr*7ZZZ&2z?:-.f*-- ¦ 
" ?ASSIVO

I-uudo de reserva ••••¦..
Depositantes: — ~rr^V'*'*-'*-***V ¦•" * ¦

cm eje com juras -..idem .-iem jurus . ... ^.. ,. 
•••-.•.

idem de aviso '.".'.".".'idem de praso fixo .. ....'
por Letras a prêmio  J. [[ J, \ \ \','

Depósitos judiciáes .
pepositantes de tiíslòs c'váío're's' LI.". 1 ? 

'¦¦'"•¦-?
ntulos por Couta dc Terceiros " " 
Lucros e perdas .„..„^„v, 

"-•-"•••-.¦••¦-•¦-.
Diversas contas :ü'i J7 - -

67;78I:302$127
8.712:828507K

124i852«M

7b'.52-l:190}2o.V

20.Í96:523W»
••••-. *8.343:55Síl3«

174w38:290$93il
.........,„; 2.207-.887W
-••• 0.ni:316J37S
•...-', 6.177:171*251

^....;.y,..rfi '.H.062:OT4?5M

362.15Ô.-M3H3S

...»......„..,, 10.000:000!fl!l»
S.C09:730W)

fi0.r)fl0:272.?0ntl
520:G308G5'J

23;227-3008IOO
5.-.'l9l:070í168

10.408:4698165 106.0f7:7(WIO.ll

** «-^>-a:o>o>-. * "'¦!> "" '• ,11 » ° «.4j *.. vp n* ., . „ .S (,

3:38ÍSllifl
823.081:S47S06I

17.38í:!t'Jli5iii'l
1.008:1089514•i.l26:?«l3>óí

862.1BS:ÍÍ3J3^

.TííUr,

TELHAS e TIJOLOS
Materiaes de 1" qualidade. Deposito daCerâmica SanfAnna

450 — RUA FREI CANECA — 450
Rio de Janeiro

¦ !**** i
Experimenta «

Arsenovita
i O mais prodigioso tônico

H01VKEOPATHIA
| S£\ AT ífurrv i « . .»

Consultas
.1. ALMEIDA^ CÃR~DÔSÔ"& KCIAÍS
R. MARECHAL FLORIANO.*****— rm I

t M CAMPESTRE
Amanha, ao almoço: colossal feijoadacompleta, irish-steur de carneiro, arroz do

ter366Gl 
lrasmolllann- Ourives, 37. Tcl. Nor-

~~ ¦ ***** 

João Ribeiro de Oliveira e Souza, presidente M. Mor.es , r*.,rn \, -

0 MELHOR PURGANTE CASA.MARTINS - R. Alfândega 61
o o Pó Rogé; Elle faz cessar immediatamen- PrecoTS,8"1" de visÜ" " ,!t '
le a mais pdrlinaz prisão de ventre, . S faLnoa- ,pa a_s idéas tristes, as enxaquecas e as con- 
ffestoes que são a conseqüência delia. Comoo seu gosto 6 muito agradável as mulheres eas ereanças tomam-no com prazer. Em umapalavra, clle purga seguramente, agradável-
mente c rapidamente.

Por isso, a Academia de Medicina de Paristeve a peito approvar este medicamento
para recommendal-o aos doentes, o que émuitíssimo raro. Deita-se o conteúdo dovidro em meia garrafa dágua. Para as crean-ças hasta a metade do vidro. O pó se dis-soive nor si só cm meia hora; bebe-sé en-tao. bo lhes offercccrem qualquer outra li-inonada purgalivd em logar do Pó lto«édesconfiem, í por interesse e, para evitarqualquer confusão, exijam no envolucrovermelho do produeto o endereço do labo-ratono: Maison L. Frérc, 19, rito Jacoh
w-- 

A VCUíla cm todas 4 b°«" rliar-

ELIXIR de NOGUEIRA
GRÂHDE DEPURATIVO oo SANGUE

MILHARES de CURADOS

1
BRINQUEDOS

•Castro & Waldemar Praç,^ ló dç íNoyembro 43i

ÓPTICA,
- 

] CASA ROCHA
«om vidros cnpcciaes,

rcduzidoB
IA ASS1

por preços
^ RITA QAASSBMPT.** Kg.

LA GARÇONNE
Salão Mçruzzi, especialidade em corte, .7»cabellos A |„ garçonne á . <- e» «or es dc

especiaes para senhoras, ereanças o «w" 
tes

Hosarlo, 132, próximo A A^uTdt'r^^TJ'

mMW&$mmÊ.

niPadò).AEí!?id9n de'Moraes, (D» MjtfiJ,
- tJvni^ni - «ocento da Faculdade. P«t»ioyneco og.a mcdlco-eirurírica. Carioca «iUmbelina 13. B. Mar ISIS.

ms**
Trav.

- ~ ^-^^^>— **m****s**m*t**m*********j

,. CONSULTÓRIO
de esncl 1-7. 

n,05üiad0 '** 
»5o. com H3

4 rua «f ?a 
ndePÇ1?dentc. Para ver ,. ír»t«
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SPORTS
Football

nformaçõos prestadas ao Sr. ministro da Justiça peloDr. Arno Kondor
3UOi?c ¦','f,'|''m * clncinolouroplilo, A ItcvlstuTutelo trrmiiiiid» o ,.i..!.:,- gemi 1., |;.,,"'çáo Internacional do Ccnlenarlo. «lc cujo

»P»r,a tf gritara ....¦.,mi m|-., u Sr. I)r, Anui
indtr .ti..-1 > uai Sr, iiilnlilrt» da Justiça o
li-, «loi Intcrlorca um officio dando Infor-
tçfoi >fihii a orftuiilfAçto do cartnim-n .•
»navi| ij«r serviu uai vAtiai icccòea do
ÍMII".
.lm nnti.»". rrniftleti .i Sr, Mr. Konilair

nltliin» • riijliucs al.» "Hvliitoriei Gemi ,|„
ip ,'ho Internacional d-a Centenário", cuja
pbornvno iiu. foi roíiNadn e auj» Inipreuíii»;ic limita» mleantnda nas offlcllini d.i Iiu-

|cn».i Nacional. A Jrinorii mio houve nu
IneliisAi» dcipo trabalho foi devida niio .,,*,

farto ale iniii Ur podido concluir icniln
lirsntt- o me/, de nnln os lorrlços dn II-
JiliUçiai do ea-ri.imrn. Inclusive ti de confe.
hii-iu c classificação do arehivo geral, como
bmhrm p.arque lirmi drprndrndaa, nn parteNativa ,*,-. aibriir, cios clicfoi de icrvlço c ar-
liitectiis reipnntnvela pelu oxecucRo dessa
iipairlantlísima parla* ,1 ¦ frnoilçflo. lisscs

licfes <le serviço Já haviam deixada» n líx-
,..lçio desde o mez dc novembro du lttilioccupadoi eom outros trabalhos, nfio nu-
eram senüu parrlaluirnli'. A mediria que eiis-
uxeram de alaum. momeulo», fornecer os
»al„s que i» Dr. líondcr llio» pedira com
ílicili» *os nrebitectos leve que vencer uiiulii
nforei ob*-tceulos. nilu m". pori|ue, sendo eni
úmero da- dcr.eiel», houve maior dlffieiil-
ule em falar-lho pessoalmente, como tam-•ni r^rque, sempre muilo atarefado*. não

era fai-ll racaintiar tenipo paru a» pre, de nulas sufflclsnleincnlo detalhadas
abro ns trabalhos pnr elles executados; 1'ant.*e fim recorreu an Sr, secretario da So-
edade Central de- At-chlleclos, Or. Ncstor

r Figueiredo, que. por mui vez, procuroumaipiaíar. coni dados existentes na, arehivo
Sociedade, ns Informações qne, aluda ias-

im, ficavam faltando.
Cansla o relatoriai dc Ifl partes, das epiiie:,

Oram preparada., sol» a dlrccçüo d aaUr. liou-
ler a parte preliminar c an parles: I — (Ir-
|anh ii.-ão c regulamentação dos serviços.

— Hcgulnmcilto geral c rcRiilninento.-. cs-
cela es acerca da admissão dos expositores.
II •- Trabalhos da administração geral. IV

Obras dlluinlnaçiio. V — Mostruarios na-
>noes. VI —Participação estrangeira. Vil

Recursos financeiros o rendas, viu --¦'isitanlcs. IX — Solcinnldades c festas. X
Diversos serviços, >.l — Diversões, con-

e>sôcs diversas. XII — Jury de recompen-
us. XIII -- Exposição especial ale frutas c
lores. XIV — Trabalhos dc liquidação. As

rtes XV í- XVI e-ainslam <l«.,s relatórios apre-
calados pcl.i. Sr.s. professor Joà-, Baptista
a Cr-iUi ç Dr. Alcides du llocha Miranda•erca, respectivamente, d.i Exposição Espe-
.,1 ale Ijcll: s Aries e dn Quarta Exposição
; (iado, annetas ú Exposiç&O Iiiteruurio-

ul.
A ultima parle. "Bihlio£.-raphi.? ilo Cente

liariü", foi organisada pelo professor Fer-
lan.io Magalhães, que possue om sua biblfc,-
iliceii ii mais rompida colléeção conhecida
io obras publicadas para n eommcnioráçâo
lo ceulenario pelos governos federal, esta-
juars c municipaes e por particulares-.

As notas sobro o serviço do "Bônus" fo-
.:n cxlraidas do rclatoriaa apresentado pelo

L'r. Delfim Carlos Silva, que teve come» prin-
iipal collnborador o Dr, Mario clc Orliz Pop-

: do relatório du Dr. Paclila Rezende us
*******

OS CONCCllsos Dl', PAI.PITR8 - Cou,oh juc.,., ofilolnui, effoetuadui aiite-lmntem, ricou si iiilai a M'Kulute n coIIocrcAo dotooiinornmva „..•, lurnoloa do palpite» dnAlIpclHfAq ili» i.bii.ni-las PetporflVôllliiçu America — llornnnl Aguiar Síll
P-aiito. _ in içore», ii,,,,,-,,,„ Nett,, Maclmdo*.'' ;|K*./_'l"'l A. Oonçalvea !ll'.'-'Ji'. IfeiloXftii» Míieiiuiiii aii.|„, Quitür Graça. a.i.i-l.1,

Srmliuriliii» |iuuliitim pii |iiinini iu
iliiishiKlIvtia miinirpsiiKyCflii tio *,:<'

m*rai l'oty*;ii:ii*ii
S. l»At_0, 7. (A. A.) -• üi-a cominlssAo ¦,'"_{" i'!,"*"":::,'. *•;;'",";• "V""!' "•''v-/1 "*/•'"

, elite Kiiolnl 'i. ,0 ."'!vai'"1-:fAíAdaurttt do Atils 3!H«1*)
da ^noflcAÒ o «,. M:g_,h_sp«vilho;,:cl , S. 1'AUtO, 7. (A. A.) _ IV:, commlssAo » M»"S|» «W* "'""''' On*w m*lí
no rcklorlo do Dr. Jorfio Bolmlro da Armilo1')» «enhorllnj iwrteneoiitc» .1 elite miolal |..,, ,',',,.',,'. : ;:íl"!,.,',,, til3'^ ,•*•', l'-1
Iftrrnti foram colhidos oi dados acerco dn «niiHaln, milillca im crtlçflo do hoJ.< do "tíw ;., ., ¦ !J' ' -", "•., '"'"iviviiuli. da Ca*.-
UoyoluíAo ilus mu-iruarios. iielo Paulistano" um m»nlfm»to convldatido L, .. "'.',;*, ,*. ''l'1,' ,'.'' ",m .4'.','i'1' ,,-*,,'v''

As iir.arninçAi.s reú-rentr-s nus recuran» D- "i1 Joven» paulistas n concorrerem As cntliu. ii,\,'.,/',.,,',., "!! '"í'1''. 300-1B, Oello^ti*
runcolrot, as rendas o aos vlsltantca firam slnstlctis lioincnageiu que icràu prostadas no : ¦,.''',',,'„"' vJ .'•? «I?*»11? -'"'"H. Mo-tuncolros, ás rendas e aos visllanlca foram
fornecidas pelais Srt.. Dr Manoel de Ateu-eur OulmArAcs e coronel Atex-uidrã Cnlmon
o pelos funvelonarloi du Contabilidade dci.8cl
Minislerio, Srs. üplniianlo Soitres Martins,!
Alberlo da forro u .'nulo Ferreira.Na»s capítulos relativos aos soecorros me- jdh  im seiviço ii'ie.ii'„pliic,» o tolephonlco, Ia.i serviço de Incêndios, ao policiamento u ¦
.a.» liurv.iii dc Imprensa auxiliaram ,» Dr.
Arno Kaaiialer os fiiuccionnrioa quu estiveram
n frcnlc a,u lerviram nestas necções.

Para ai preparei do capitulo referente Asobras teve a» concurso do Dr. Octavio Mo-
reira 1'enuu e dns nrchliecluK que vfio no*inln.ilinenle citados uu parte correspondente
da» relatório: a» Dr. Roberto Marinho deve
u dcscrlpçâo acerca alos trabalhos dn illuiui
navio, e* no Ur. .lulb» Purtodo, inspector «c-ral de Maltas, Jurdlna, Caca u Pesca, os de-
talhes acerca do ajardinamente» do recinto.

As notas para n parle preliminar o paraas relativas aos mostruarios nacionaes c A
Ivxposiçúa» dc ItiiIus l- 1'loivs foram organi-
Miiliii pelos Srs. Dn. Mario Moreira du Silva
«• (iuslavo Adolpho llailly. Na parle cs tra n-
«eira prestou scu concurso o Dr. Nelson
Homero,

<)s quadros do capitulo sobre o Jury du
Recompensas forcou orguiilsndou pelos Srs.
Dr. Pio Jardim o líugcnlo Monteiro dc Bar-
ros. quo lambem fizeram a classificação da,
arehivo.•tlicnta o Dr, Arma Konder u cooperação

íeas homenagens quo le-ràn presumas nn  , ;,... ;,- .¦•; ••"••••• -¦;¦>,<. ,iiera.lc.» mutilado general T«rlnlano l'ol>'- n?S¦'%ST3;y^^¦^rfe-^W.,l-,Riuira por occaslfio do sua vblla u esta v„ i" ' 1c"' -'••'•l*,1-'*'*"*''*" Melai !fül»-ta.
pii.-.l. I Carvalho CorrAa IU5-1U, Ares Tenorlo 170.
,,. ,- c n i !¦'•¦ '•"" v'*»»** I7S-II. Ilaldoinero Uarnue.l.blno ti Clltígnr ii Iiiihm «« corpuH Ja IM-N, D "recõrd" ii.« •c-.-a.i íi») pertcii-•-isiI/.-iNuiii.mIo" ile Beil8 *iilclmlo«* ,V'e a» Sr. Manoel A. Õoiifulvua. ti "'reeenr

— O ciitcrmiiimit n> «o->,'s,,s,'siií:»mt,íitv'.V,•'"m" i''^*' «"S-?""!
vcgllrú do iuitioitoiieiu üraçal"' 

'"""" Nrtto ™*° v 0mav
ItAIIIA. ;. ,A. \., . r« operado nojo' -Prêmio A. C. II. - llnnnrlu NV.ta» Ma-nesta capital „ pmiuiIo "jlagú", i|u,.« .•.iiialu... •'"""do 115-1 -Ifl, Alberlino M. Dias '.'IH *.'*J,

ns corjios emhalsiimndoí dos soldados do|l'e'J0 n«lto Machado 241.19, llamcas No»l'J.' Imlnlbão do eacadiiros, inorln» na colll-1 Uiiolrn UM lll, 1'aracho Notie» 332-17. Custo,
na do YpIraiiRa, em dcfoia ila legnlldado, I'"1' Moura 2.12-lfl, l..,- i,,i: !•.., Itibcírn 281-10,>\ «irlmonla do cnlerramenlo desses sul-1 Rumos da Krellas ÍI20.U, Únianl Silveira
dados bahianos revcitlr-se-A dc grande lin-i-,-*•'¦'• *< Kodrlgucs da Moita 258.12, M.i-
poiicnciii. devendo scr prestadas (uda> ns r)no vett" Machado 222 17. Qumerclndo deiiaiiirui. fúnebres d.» ct.vio, cum a presença w_ro 2I7-18, Omnlietla Amaral JOl-ll,
das altas autoridades federaes, cataduaea o Axambuja Barcclloa 201-10. Rolllm Pinheiro
municipaes, 1107-10. Azevedo Santos, Itiii-12, Sylvlo Vas-
Balalhõcs .aúcl.o^i.uo aeguem ^.^^\^S*PS.itò &,Ptirlu Liiiüo

POfÍTO Al.liiililí, ti. (Ai A.) -- Communl-cam do Passo 1'undo atue seguiram honteni,
pura Porlo liliiâa», ei 3," t f.
Baila Auxiliar, sul» o commando dos tenentescoronéis Vaitúlmiro Dutra c lidmutiilo clcOliveira, tendo o S.«, I.M: « o 6." «12 ho-meus, ros|>eellvoincnte.

(Js esquadrões clc Santa Rosa o Santa» An-
gelo foram unnexados ao !l.* Corpo,
ipiaclrão dc S, Luiz ,*,o 0." Corp

Jorga: Merkor l47-.">. O "record" de seores
(22) portoncu no Sr. Alberlino M. Dias. O

iiouicm reeord" de. pontos por dia dc Jogoi (2H1
Cornos da Brl-jü?.rJíncc.. '",s *Sr-«- Honorio Netto Machado-- o Alberlino ,\I. Dias.

Acortarani teores os Srs.: de 3 s 2 da
V'1.',"1'1'.'-1.,'1" Villft '_•*! — Osmar f<v.\.n,
Jullc Silva, llrlnni Juiiiur, Kdiuirdi» Mala uAzevedo Santos; do 2x0 da vietoria ilo
Vasco da Gania — l.cíin d0 Castro: dc

\s visitas feitas, em Porto
Alegre, pelo conselheiro da

legação allemã desta ca-
pitai

PORTO AMMRIS, 0 (Ser»'lco e.psrlnl da
\ NOITK) -*-• AvIib-m nvilu còíillal, afim ila
representar " governo <la Allcmanha »•»*•
roslejOi eoiuiiieinnratlvoi ai» centenário dn
uiiiil,;,i'-.'',o alloniA, o cuiisclhclro du Ia*i;.i-
Ao at.opi. In- paU neSMi capital, Sr. condi»
•'nn Dasselnhelm,

I rn •oiopiiiln i do «on-iil liii.-nhirilt, S.!i,
\.*,ir-iantaiii ,i S. Leopoldo a Naivo Hamburgo

• osteve uo palácio i"V "' ', em visita
.io Dr. llnriícN d.. Meu^lros, com nuem mau-
leio amistosa i«al.>tru, o Dr, liaitcithvlm
visitou tamhein ¦. <àtrla Mvlropoiilana, onde
foi i\.*','iata|.» p.lo vlaurlo geral, mouseuhor
M.r.-iaiii di llocha, r.ui nAinè ala aulorldade
ccelcsliistlca, <> conego NIcolÃo Marx, á noile,
rclrlbulii .» vlsllit d-> represitnlanle AlIemAo.

As fealaa <l.» eelitenarlo ciiiillnu.ini scmlo
rcallsãdas aqui, tihcdceemlo a um rarlado
progranima.--  • • ****** •

A PUJANÇA!!!
nu rni»l<-•jHior dc art*'. o caméro,
ti iirufioiuiirlu e u iiii|iirral»ili.
«Inclfi nu i'iiiili*«vi*í» ile ruli-n-o» á
Luiz XV lem curnclfritiudo

CANHENHO FÚNEBRE
»1IS«'\S

lU/lllll M< .lio ,|i'l,", i
Virgílio PeruaudM

Çonvoiilo do Carmoi
SiiiifVnns, A« Õ| Ailli

Cll!0l;,l

___?;__M,^-__S -js^* •(U:s-r""1"c,n {r™ I#Geraes .• ..x...!aa-„,iv,f,.,i.. A., „.„„.ii„..i.. ,i,. . «•'•« l«inili:if» cios morto.- na «C- Rolllm
ido d
racs

galilneli
nome al
na ria
leu

cominlssão organisadora cm Minar.
e.x-enciii-rcgudí> de» expediente du

do delegado geral, destacando d
Dr. Herbert do Mendonça, fnnccl

«Ias íiiiiiilí-i.» dos morto** nn «lc-
fesa «Iu h*gu!i(l:i(lu

S. PAULO, 7 (A. A.) -- ivieva-so a ríl

O OS* \ ¦¦UIU MV »_"2xu da vicloria dò linmsuccessn — Giimcr-,cindo de ilustro, l.e'o Osório, líduardo Mala.!-Cartpicja, (iumbctta Amaral.'

J^^9
da Secretaria dc listado da Agricultura, -i.|'| ir>:»S-: ., produetoollaborador, a cujo denodado c firmei dos pela commissão dc

, auxilies uiigarln-
dístiuctús clamas

Rolllm Pinheira» e lleiilio Coelho; dc '2 s 1da vicloria do lingciiho de Denlro — Hei-mini Aguiar, Honorio Neto Machado, MelloNelt.» Machado. Osmar Graça, Moraes Ciar-alais'.. Riiniuu Peitai. Alhrrtilio M Dias

^^ier'^Z^
£?__¦«_ u'e ,,nrn."=;,, 3& ufe ^.líid-iy^^s^r-nn.ipH:^^^ afeWl^«emPSleT S £_B
mente ....esse serviço, eslava „ ,-elatorio ape-igiSrca .1í 1 *mntm o ,- s\ve rb «M_l, ie^nd íarf^í"*0^ 

"U'T rtS S?"
nas.alinhavado e ainda assim somente em votadas pelas tlnniarás Municipaes, inclu- S|elhon&parte correstioiidcntc a menos do um terço slvc a desta capital, qnc contrlbuc com 200' *"-»--?",cn!i V-a?.c-° '-,a í,u-ma **> Macllelixle•Je todo o traliullio; por assim se peide avaliar, J contos

*******

di.». a» Dr. Konder, aiuul a somma dc esforços
que foram obrigados a empregar para con-
cluir eni menos de cinco mezes um serviço
que o.s compelliu não se» a consultar niinii-
ciosa c demoradamente todo o volumoso ar-
chivo, como a procurar pessoalmente mui-
tos rios chefes de serviço e nrebitectos quetrabalharam no eertomen, supprindo, por esse
moda», as falhas encontradas na documenta-
çâo archivada.

Terminando seu officio, e> activo e esfor-
eado director do serviço da Exposição con-
signa ais protestos Wc gratidão pelas Iiinumc-
ras provas dc confiança recebidas do Sr. mi-
nistro da Justiça durante todo o tcinpo cm
que teve a felicidade dc trabalhar sob suas
ordens, estendendo também seus agradeci-
mentos aos Srs. Drs. Antônio Olyntho dor.
Santos Pires, Francisco Ferreira Ramos, Del-
fim Carlos Silva, Antônio dc Padun Assis
Rezende, Dr. Pereira Júnior, Drs. Augusto
César Lobo c Edison Mendes de Oliveira, of-
íicial c cx-official do gabinete, com os quaesteve que tratar muis particularmente.

mm i _fã_^f»»* sessã°de ca,cu'°me,rtai
Belém

S. BENEDICTO (Ceará*), 7 iServiço cs-ecial du A NOITE.'. _ Chegou a es'ta lo-
ralidade o escoteiro Oscar Lemos, que vem .
T«'alisando um raid pedestre de SnnfAnnn do |Livramento, Estado do Uio Grande de Sul,

capital paraense. Em sua companhia viu-
Lia, desde Aracaju", o joven Arnaldo «Al-

leida, tambcni cseoteiro.-..-. ._—...... w.ww....v. veiia, a quana enmensao, per:u, ciestemidos moços foram recebidos aqui scraolo no espaço euclidiano*:rtl i"'I,o,IKlr'.l,.,'„-.. ,l.v ,.«hIhI,h ...I. ., ....I.s .k ,. ..*. _. ."
_.. .. — _...., ¦—iwu •••w«-f i._. ,", aaill | WV-ll ll*lj.-) i'l|HJ

Cuiü dciiioiislrayôcs da carinho pelas auto--- -;  - -._.. — ..-¦ r^..._- ..,*»- __,. |»,U i
pelo povo, tendo seguido .já para reeiíativaiflidades c

Ebéreziiia, bem dispostos e confiantes 110
1'i-Ai exito de iicu eniprehendiincnto.

Oscar Lemos realisou, na Cantara Muni-
«ipal. uma conferência, nu qual descreveu,
com minúcias interessantes, as peripéciasde sua arrojada viagem, desde o inicio, ei-
thndo as principais cidades c os mais im-
purtante!) portos por on.-lc passou.

***** 
DR. PEDRO CARNEIRO -- Parlelro,
üiols. internas. Coiis., ás 1 horas. S. José, 10.

Prisão de ventre? *g$

Festiva recepção teve, em Belém,
o Revmo. binei Joffely

BELB M,6 (Serviço especial da A NOITE.1¦- A bordo do "Ceará" chegou a esta ca-
pitai o Revclnio. Irineu Joffely. cx-hispodc Amaiouas e aelual governador do bispado
paraense, o virtuoso prelado recebeu signi-
ficativas homenagens ela parte das familias
ele maior representação na nossa sociedade.mim 

¦i mente
as novas

Dragcas Laxàtivas FELLOWS.
Vidro 4$. Itaii. Rinder •— C. P. ÜOl-i -- Uio.

—» ***** i

Concurso de cães ames-
trados

No próximo dia 13 do corrente, realisar-
se-á no Boscnie de Flora c Diana, jardim daPraça da Hepublica, o grande concurso na-cional dc cães policiaes amestrados, promo-vido pelo TJog Club.

O concurso constará dc provas dc obedien-c:a, intelligeiicla, faro, instineto c coragem
e será julgado por quatro juizes, sendo tres

| por parte do Club c um representante, dochefe de policia.
Estão inscriplos dez cães, alguns de cria-

! çao nacional.
' *****

BOTAFOGO
¦ a» _ m m m »»

Grande terreno
Vende-se á rua Voluntários da Pa-

fria, quasi t»q. de D. Marianna, onde
eut_o os prédios antigos ns. 191, 193
*? 1?^'1«m ,eil5°» quinla-fcira, dia 9,
us 4 1|2 horas da tarde.

•****>

Protestam contra uma emenda
do orçamento da Agricultura

hoje, o telegram-Chegou-nos de Recife
ma seguinle:

mento da Agricultura, publicaria no "Dia
rio Official", de 18 de setembro, e apresentada pelos deputados 'pernambucanos.
Essa emenda importa em ferir os direitos

;, reconhecidos da verdadeira Academia de
Çomfncrcio de Pernambuco, para fay.òrecer
outra academia mais recente, que, usurpãri-
do o mesmo nome, apparecc suslentada e' rccoDliecidit pelo governador do Kstado. Talemenda viria lambem burlar os cffeitos de:
uma acção judiciaria intentada, que o Su-
perior Tribunal acaba de Julgar competen-
lc. Saudações — (A.A.) Santos Araujo,
presidente da Associação dos Empregados
no Commercio de Pernambuco; Dr. Mcthn
dio Maranhão, director da Academia d
ííommercio de Pernambuco c professor d
Faculdade de Direito de ilccife.,"

COMO ESTA' ORGAMSADO O
PROGRAMMA

O Sr. M. S. Ornellas, conhecido calculista
mental, dará, amanhã, ás 8 112 horas <Ia•loitaj, no salão nobre da Associação dos Em-
pregados no Commercio, uma interessante
sessão, para a qual organisou o seguinte
progranima:

1.* parte — Pelo Dr. Luiz Caetano dc Oli-eira, a quarln dimensão, perspectiva do les-

*****1378
1, í.nrioca 40, Villa Isabel .'17, Mangueira 1
£»cn.,J?'!,cs 2> Womsuccesso 40, Metropolitano22, Fidalgo 12 c empates 6, Independência
2u, Olaria 12 o empates 3, Engenho dc Deu-tro 33, Evercst 4 e empates 3. O total de
Roals marcados para cada club foi este:vasco 121, Mnel.onzic .Há, Carioca 111. Pai-meiras 2(i, Villa 100, Mangueira 42. Dom-suecesso 110, Esperança 26, Metropolitano04, Fidalgo 5,1. Independência 77, Olaria 55,Engenho de Dentro 00 e Evercst 46. As

E» .!««„ «. j |médias foram as seguintes: Vasco 4x0,ttesde cota época que a casa dc . Urioca :t x 0, Villa 3x1, Uomsuccesso
roupas de banho da l ^k^tim^dè hlít^Á

_ _,  _. Xeni uma sf» das médias vincou.
R. SETE SETEMBRO 52 nf;1^ «apuiça de spÔrts - Not.

| otliclal — Em sua sessão ordinária, realisa-
offercce aos seus consumidores _-|í#^ÜS^^^
garantias dc sua especialidade, como , u) •ora.m 'fdas c approvadas «s duas actás

.1. tlas sessões anteriores, .sendo que na actasejam zcpuyrcs, tricolmes, roupas do dia l dc setembro passado foi feita uma
de cama e mesa, camisaria c roupas Jc^nie dò^Fcmdiro lCto°S\n f'"-0 

rq>rC"
h) foi Jfdo c npprnvado o relatório re-fcrcritc ao jogo A .NOITK F. C. s Baptistade Souza V. C.j
c) foi approvada a summula relativa r,esse jogo, mareando-so dous .pontos ao 1"team do A NOITK I*. C.j
<I) foi lido c deixou do ser approvado orelatório do representante no jogo entre o5. C. Papeplaria União s A NOITE 1*. C,

por ser muito longo;
e) foi approvada a summula, referenteap jogo S. (..Papelaria União x A NOITEF. C, marcando-so um ponto ao 1° teamde cada club;
fi foi approvada a summula referente ao

dc cama c mesa, camisaria c roupas
brancos para senhoras.

0 ARBITRO DA MODA!!!!!
Eis o julgamento da KI.lv

CANTE l-LIÜADli CARIOCA,
qnc se extasia á frente da nossa
Buinptuor.ii collcceão dc inmle*
los ii RUA GONÇALVES DIAS
N.62.
Telephone Central 1387. Fn>
bricurão próprio. I'rccos con»
vidalivos.

s. /!•> 0, n»
v Itipi' l.lhernlai ilt)
i,a ferreira, .'•>, 8 |'.',nu egreJn de S. l-'r,in-.•,-..(» de MauIiii I.idai.iisliu Mollo, fl» I». mi egroJ.i ilo N, s, d„.RoneeltjAoi .Arlindo Vloiru liamos, ila 0 v:*lua ourcjn do Iil*.i»io Espirito S.into dn Ma»ivenitii! IJnnil.lii Murtlus Uo Almeida, A*» 1 -'. Il'l lll.alll; iiu Suuin J*.t!,,; JoRfllUmnpuealvea d.i Mlv.i t» I *j, no matrla <l«OlorjHi Dr. Alfri-ilo llmir:.', rt:. fl; JoSoJoidSpçrl», ii iíi tu matrlí <i-> Sneramontot

UjIí Nuiies Ptreti, l>-, », ua inntrl* <|a uÍOBj). Aunn Morquea AIvbvm, A. li IJ3, im ma'trii di* t>.tite» Antônio do» Pobres( Adriano,nUe-i llattii», ¦»*. '..'. im eci-ej.» da Itnmacula»da Coneçleao, u ru.» (içm-ral Cumaru.
j i..\vi:iii:ih

Foram icpullmlos, ln».le:
i No cemitério de s l*mnelseo Xavier —

II il.u-.lii, filho de Joio 1'ellclo, morro do Silo(.ii-.-la»K ''u : Joilo, filho de Juilo dns Suntos.rua Visconde do Nlothoroy. 1.12* Margarida
Pereira ab* Asais. Hospital de N. S. das Do*retu Clirlsllann Paula Ramos, Snuln Cana cU
MJuerlcoi'illnt Autonln Marlu da CnucclcAo,
nu» Vltacoiido de llailnn, lll, ciun XVI; Frao-
cisca Pereira. Hospital Pro-Molrci ftaisallnn
de Oliveira, Santa Cu*a da Misericórdias Stl»vln, (iijm <ie Anlonio Joaquim Monteiro, ruad.» Morro, lfl'2; Marletta, filha de Pedro c.Sou/a. rua Visconde dr Nictheroy, 140; |"ran«eiif.s flllii, de Anlonio Prròlra da Silva, ne«crotorio do Institiit,» Mr.lb-,» I.cjjal; Jorge,fiilv» i|p Venanclo Francisco dn fnsta. ru»
.Sa-iu.-.u Ifrancò, 'J'J2; Bendcicta ISlian d.» Esnl«rito Sanlo, necrolcrio do Iii>titiito Medu-o
Legal.

—-~ No cemilcrio <!? S. Jo.",.. Bapttstê ~*
Gullhcrnilm, Oomes ala- Parla, rea Assnmpçfio,Y2'.\; Mnrla Joscininu Pires Carreira, rua fiou-lart. 75; llugar/,. filho ,!•> Conslnntino I-'er«
rei,.-» ile :<uu/.ia. rua Jardim Botânico, 453,eaM» XV: Ilcriiaiiln Ferreira dn Cosia, Maior*iiiii-eelc do Ili,, io Janeiro; Cai Ios Freitas*,
necrotério da» Instituto Medico Legal.

*****

"BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO COM.
MERCIAL DE ALAGOAS

Temos cm nifio o n." 109, apparccido cm20 de setembro próximo passado, do "Bo-
letlm da Associação Comniercial" que se pu-hliea cm Maceió, capital do Estudo de Ala-'.aVis.

*****

-**•**»¦ ¦-¦--_ in —- —

Resolveram não vender mais "A

Folha do Norte"

parte — Pelo Dr. Domingos Magarinos,
'.V 

parto — Pelo »r. M. S. Ornellas, i) Uc- ,
teriniiiaçâo dos elius da semana, luas, epa-1
cias, paschoá", carnaval, etc: II) O Ciileulo
infernal, os números maravilhosos; III) Jíni-
zes cúbicas e epiinlas, c IV) Xo inundo dos jalgarismos, notável experiencia psychoíogi-'
ça acerca do subconsciente terminando por}uma notável experiencia de memória.******CENTRO

TRASPASSE
Contrato dc arrendamento do

prédio de ires pavimento» da rua da
Ahsaembléa n. 75, a terminar cm de-
zèmbro dc 1927, pagando de aluguel
1:400$. Vende-se cm leilão pelo JU«
LIO, quinta-feira, á 1 hora da tar-
dc, assim todos os moveis, utensílios
c mercadorias existentes ali. Vide
catalogo no "Jornal do Commercio"
do dia.

Nevralgia
tiir*, a?,« mmdoi e de dentes param in»

«JSt^. tenaamente oon o Liai»
mento Sloan.
Ê tel-o sempre i ato—

m -orai da
toffrímento

******
¦—"¦¦'-  ¦-.¦ ¦¦

A freqüência, o mez passado, na
bibliotheca do Gabinete Por-

tuguez de Leitura
Em setembro ultimo, n bíbliotbeea do Ga-binetc Portuguez de Leitura registou a fre-

quencia clc 1.132 pessoas, leitores e visitem-
tes, nus 25 dias uteis em que funecionou, cforneceu nos seus associados c stibscrlptores
para leitura cm seu domicilio M7 volumes
diversos, sendo 17,» o.m lingua portugueza, 81
em francez e .')! o moutros idiomas.

Recebeu, como offerta, 9 nioiiographias de
variados assíimptos e 28 numeros de publi-cações periódicas, entre cilas as seguintes :"Revista do Lingua Portugueza", "Amcriea
Brasileira", "Terra de Sol", "A. B. C","Revista da Academia Brasileira de Letras","O Mundo Literário", "Vida Domestica","A Cultura Acadêmica", "O Instituto de
Coimbra", clc.

***** a
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AMOR VENCIDO
Lindo romance de Hugo Wast por 2SO0O.

A' venda nas Livrarias FRANCISCO AL-
VES. BRAZ LAURJA, ODEON, AZEVEDO c
no deposito A rua cio Carmo, 35, Io.*****

Orpranisa-se u Empresa
Força c Luz Evan-

tána
,S. JOÃO -1-VANGELtSTA (.Minas), 7 (Ser-viço especial da A NOITE) _ Com um ca-

pilai subscripto de mais cie cem contos de
re!is, foi organisada aqui a Empresa Força c
Luz Evangclistana. E' desejo dos capita-

"Pedimos vosso auxilio ao protesto nue !ÍS.Us'i SeUS I"'0,,riet/,rios,' fazerem novas
-fazemos, contra a emenda n m"„ 

' 
orca- cnll'?t,as. Pfra, ílar in'Puls° * emprehendi-

mento da Aericultura. i.uhVio., il' li .ÍS5> ,uÇ.n,.os «duatriaos... . .Reina grande satlsíaíâõ ent«*e a .populu-
ção local, em virtude alcsse novo c impor-
tanto melhoramento iieiui introduzido.*•
Dr. Alvarenga Netto ££§g -o cn-

•¦¦-. o com-
mercial. Escriptorio •— Asscmbléa; 71, 1»
andar. Tcl. Oetitral '2'2'.iã. Du consultas.

BEM RECEBIDO EM DIVINOPOLIS
UM ACTO DO CHEFE DE PO-

L1CIA DE MINAS
DIVINOPOLIS (Minas), 7 (Serviço espe-

... ciai da A NOITE) — l*oi bem recebido -pela
dc população local o acto da chefia de policia'la do Estado, transferindo para aaui o saincn

to Sebastião Alves,

LINIMENTO
S-OANi

Obtiveram privilegio para con-
struir uma estrada de

automóveis
MANl-IÜÀSSÜ* (Minas), 7 (Serviço espe-ciai da A NOITE.) —O governo do Estadoconcedeu privilégios aos Srs. José CarneiroAvcllar e coronel Guarnciaba Aquino Affon-so paru a construcção do nma estrada deautomóveis entre esta cidade, a villa dosePedro e Mutum.
Espera-se epie dentro de um anno esteja

o primeiro trecho d8 referida estrada entre-
gue ao transito publico, o que será dc gran-des vantagens para o progresso desto mu-nicipio.

BELE M.li (Scn-iço especial da A NOITE.)— O.s vendedores de jornaes desta cidade re-
solverarn niio mais vender o diário "A Po- , ... .„. ni,K.uvaun a siimmuia reicrenie aolha do Noi-tc . lendo feito manifestação dc Ijogo dos segundos teams dos mesmos cluhssympathia aos oulros órgãos locaes "O marcando-so dous nontos ao V NOITPEstada» do Pará" e "A Hepublica". 11'". C.j ' 

'"-",l-

S) foi escolhido o Sr. Romeu Torelli pararepresentante, no jogo entre o S. C. Pa-
pelaria União x Jornal do Commercio P. C.jli) para o mesmo jogo foram escolhidos
para juizes dos .primeiros e segundos qua-tiros os Srs. Sylvio Vitcrbo e Manoel II. dallocha;

i) foi escolhido para representante daLipa o Sr. ítalo Motta, no jogo entre o Fer-reira Pmto A. C, x S. C. Pimenta dc.Mello;
ü) para o mesmo jogo foram escolhidos

para juizes dos primeiros e segundos teamsos Srs. Carlos Costa o Aristides Sanches.
São convidados a se reunirem na proxi-ma sexta-feirra, 10 do corrente, os Srs.Arduino Burlini, Jarbas Peixoto e Mariodc Souza Graça, para tratarem da revisãodos estatutos o elaboração do regimento,

interno. — Valentini Pctrv, S" secretario.
5*'OI DERROTADO PELOS PITANOUEN-

«SES O ITAVNiA F. C. — DIVINOPOLIS (Mi-nas), /. — (Serviço especial da A NOITE).— Lm trem especial, foi ú cidade de Pltan-
ftuy uma embaixada desportiva do Itaiina
Football Club, da localidade que lhe dá o
nome.

Os excursionistas, após festiva recepção,
empenharam em um match com o club lo-cal, perdendo por 6 x 3. A vietoria dos pi-tanguenses causou grande satisfação.

Box
iT.-VCK CORBETT x ÒÈCl GALHARDO. ~-

Rcalisar-se-A, finalmente, no próximo diaJG, o tão esperado "match" desafio entre os
valorosos "boxenrs" Ceei Galhardo, ex-
campeão da cidade de Vcronn c Jack Cor-
hett resistíiitc pugilista patrício. Ceei Ga-
lhardo continua treinando no Club de. Rega-
tas Vasco da Gama, cstanclo certo do ven-
cer o seu adversário antes do â.° rnund. A In-
da honlcm quando treinava com o seu•"sp.irriiig-partiner" Giovani (Tcrraro pol-o•"liiiouclc-out" com um "upercaut". Enwruan.
tu a Jaek Corbclt, nSo se tem descuidado dos
seus treinos, promettendo offerecer ac» seu
adversário grando resistência. Este match
nsrá em 15 rounds de dous minutos.
com luvas de quatro onças « ataduras com-
tnuns. O local será o C. A. Sampaio k rua
24 de Maio, 365, Riachnelo.

-— Antes do "match" principal haverá
importantes preliminares entre os seguintes"boxenrs"! Giiaraey Marinho x Licinlo Lei-
te; Ricardo Santos x Paulino de Freitas;
llenry Fort % José Costa.

Xadrez
iNO FLUMfNENSE V. C. — Domingo pas-sado venceram partidas os Srs. Oswaldo

Palmeira e OsWaldo Cruz Filho c adiaram
partidas os Sr». Franca. Firmo Pereira, Her-
maiiii o Oswaldo Palmeira. Faltaram os Srs.
Lòúres e Rabcllo.

ftbwiág
O CliUIl RI5SERVA NAVAIj NA GRAN-

DE REGATA DO DIA li). _ üm dos nume-
ros dé maior brilhantismo d* grande regata
dn próximo dia 19, promoVida pelo Club In-
ternacional de Regatas, será' dado pelo Club
Reserva Naval, «pie se fará representar no
navio "Uiguá" Durante as dansas.'que se
realisarão a bordo, tocarão a banda do Ba-
tnlhão Naval o o "jozz-band" da mesma
corporação. A Directoria do Club Reserva
Naval convidara, cm tempo opportuno, as
nossas autoridades da Marinhe, para assisti-
rem essa festa social.

—*  _¦-*¦-_¦ ¦¦!¦¦

Os serviços do Instituto de Pro-
tecção e Assistência á Infância

do Rio de Janeiro
Nos differentes serviços d0 Instituto de

Protccçao e Assistência » Infância do Rio deJaneiro foi o seguinte movimento estatis-tico durante o mez do agosto:
Matrículas, 391: consultas, 2.594; recci-tas expedidas, 950; curativos cirúrgicos, 826-operações, 14; apparellios applicados, 13;secções de niasagcm, eíectrieidade e banhosde sol, 165; exames de amas de leite, 2; ana-lyses e exames microscópicos, 84; obtura-

ções dentárias, 34; extraeções dentárias, 143;curativos dentários, 1.ÍG5; 1.280 litros dò
leite estcrilisiido foram distribuídos aos
pensionistas da "Creche Sra. Alfredo Pin-to" c da "Gotta dc Leite"; partos a domi»cilio, 24; foram dadas 71 injecções hvpoder-
micRS e feitas sete visitas domiciliarfas; aos
rcccmnascldos foram distribuídos tres en-
xòvaes. Os medicamentas, peças de curati-
vos, clc, fornecidos áeíj Indigentes, impor-
taram nn quantia de 3:Su7?00l).

A avaliação mínima dos benefícios, du-
rante o moz de agoslo prestados foram nva-
liados, num calculo minimo, cm 32:457$0OO.
- ¦¦- ******M_-*mm  **********"Revista Medico Cirúrgica

(lo Brasil"
Ala5m de um farto noticiário medico, que,como sempre, eslá cxcellente, e de outros

trabalhos dc redacção, traz ainda o n. 8 da
liem feita publicação mensal "Revista Mc-
dico-Cirurgica do Brasil" o.s seguintes arti-
gos sobre medicina publica:

Pires «Salgado — Discurso cm homenagem
ao Dr. Tavares dc Macedo; Miguel Couto —-
O analphabetisino fonte e origem de todos
es males, factor dysgenico c anti-hygicnlco
ua formação o preservação da nossa naciona-
lidode; Souza Araujo —- A propliylaxia da
lepra uo Pará,

Bom emprego de
capital

Prédio coni installação
de padaria

No dia 9 clc outubro corrente, á t hora datarde, será levado a terceira praça, e portem-to obrigatoriamente vendido, o predio, comuma completa Installação de padaria, sito
á rua Senador Eusebio n. 540.

Esse predio a vender se acha livre c eles-embaraçado <to qualquer ônus, não estando
também sujeito a arrendamento.

A praça que é feita nas condições acima
por ordem do jub. da 1" Vara Civel terá
logar no saguão do edifieio do Fórum, á
rua dos Inválidos n. 152.

ISXO HAVENDO PROVAS.
O RÉU FOI IMPRO-

NUXCIAJDO
¦Esteve, boje, nes!» redacção o Sr. ManoelNicoláo dc Oliveira, nascido na 11,'thin e fi-

lho de Manoel Nicoláo da Oliveira o Adelai-de Argollo de Oliveira, como declarou, qnedesejava, por nosso intermédio, tornar pn-blico não ser elle o indivíduo di» mesmonome, aceusado de ter desviado uma menor
e impTonuuciado por falta de provas;

LEITURA PORTUGUEZA
Cartilha Maternal ou Arte d* Leitura —

Aprende-se u LER cm 30 liçôci pel.i ARTE
poeta lyrico JOÃO DE DEUS. Vontade c me-
morio, e todos aprendem em 30 lições, lio-
inens, senhoras e creanças. Santos Braga e
Violeta Braga — S. José, 30, 2^ andar. Vãe
á residência. *****

AMOU YM.C1O0, de Hugo W.ist _.?00ü
US CIÚMES CÉLEBRES DO

KIO DU .f WKIKt), da» Dr. Ilcr-
meto l.im.a  2?5f,í)

O SR. LUBIN, A HEitANCA
TJtAGICA, 'ia; Consiani Gttíríult .%**oao

ESTATUAS'VIVAS, tle Picrro
Sali"-.  sjnílO

PADRASTO, de Cb. do Bernard, 31009
OS TRES MOSQUETEIROS,

ale Alexandre Dumas  ntúni
BAGATELAS, 'le Mina Harreto.. BSMl

Acham-se á venda nas livra-
rias Francisco Alves, Braz Lau-
ria. Odeon, Azevedo e no de-
posito geral á rua do Carmo
n. 35,1*„
O "Tacoma, ManV em via-

jçem para o extremo
Oriente

Vindo dc IJucno:; Aires, chegou á flu.iTi*»)
bara, esta nianliS, o paquete japonez "Ta-
coma MarúV, qu» foi visitado pela Saude doPorto e encontrado em boas condições s«ni-
tárias. A unidade nipponiea, a-pie üc destinx
a Kobe e portos intermediários de escala,
conduz poucos passageiro*.

RICOS MOVEIS
, Iieilâo

j O JÚLIO, atitorisuilo por lostVjii.
Ido ariiatn que sc rclii-a desta a-jyylal,
[veuderá om Idlão., rjuintn-feitn, u**

19, 
ás 5 horas da tarde, o primoroso 

'*

fino imobiliário «|ue guarnecò sua cn-
cantadora re-sidencia, á rua Silva Ma«
noel n. 125, Todo o mobiliário é d»
apurado gosto, bclliasimos e rico»
tapetes, muitos objeclos do grande
valor, enifim, c deslumbrante »
conjunto de toda esta, eont'ortavc>
vivenda.

****** «_,

Dr faf.rrA Âianín cinuiiüiÃO.ur. .asoro Aiaujo c„,,,cn privad8.Hospital Evangélico. Phone Villa 2261.mm
O governador do Pará ga-

nüou uma manifestação
BELÉM, <5 (Scrv*ia;o especial da A NOI-

TE) _ O Df. Souza Castro, governador doEstado, pela maneira por ciue sc conduziu
durante os últimos acontecimentos reyõlü-
clon-nrios aqui verificados, foi alvo de uma
grande manifestação de apreço, a que se
associaram elemento de dcstntpia no nosso
meio social.

Defeitos no rosto ,um?rcs- ^a»^ ci-iseieuus uu rusiu catrízcs vic*oSas mx
face ou na» corpo, c outras deformidades da
pcllo ou dos ossos, resultantes de ferimen-
tos, queimaduras, tatuagens, fistulas ou do-
feitos naturaes — tratamento correctivo, ra-
dlcal è perfeito — DR. HOBEIlTO FREIRE,
da Academia de Medicina, com pratica dR
cuerra c deis llospltaes da Europa. RUA
DE S. JOSÉ' 100, diariamente das 11 áfj 22
Tcl. Ccutral 1103- *

CENTRO
R. Buenos Aires 3-M
Vcnde-sc estè predio antigo, pelamaior offerta, em leilão, pelo JL-

LIO, sexta-feira, dia 10, á 1 hora da
tarde.
•' ai ****> , -

FAZ ANNOS, HOJE, O VICE-PRESL
DENTE DE MINAS, EM EXER.

CICIO
KEU.0 HORIZONTE, ti (Ret.) (Serviçoespecial da A NOITE) — Poi* motivo dc scu

anniversario, tem recebido, hoje, muitas
felicitações o -Dr. Olegario Maciel, vice-pre-
sidente deste Estado, em exercicio. Os mem-hrps dó governo foram, incorporados, ciun-
prlmentar S. Ex., a quem fizeram Offerta
dc nm rico presente.

.As reparíic;ões publicas suspenderam o
expediente.

¦»

Bom Jesus merece ter um*
agencia postal em

condições
Campos (Bsti do Rio), li (Ret.', fSerrlee) ***pecial du A NOITE) — Os industriaes é*cõa5merciantes de Iiom Jesus, uma elas zònns ca.lecirns muis prosperas eleito Estudo vên_

por intermédio da A NOITE. appel!»r pamo dirce-tor geral dos Correios, solicitando des.t,a autoridade a creação de uma agencio, pos.tal, ali.
Eom Jesus conta jA mais dc duzectots métabelecimelite..;; comniciviaes es fabris, »cn»merecendo, pois, o melhoramento pedido. Ofunecionario postal, nctualinèiito ali traba.Ihaiielo, além cie nâo ter aiitorisaçãO para *j»

pedir valos postaes. ajuH-.i nunca dispõe et»scllos, o que traz muitos prejuízos A corre»*
pondenci.i da população e tias casas cominefc
eiaen.

^Cuífea!

| OR, PIMENTA DE MELLO j
V OurIve9, 5 — terças, cpilntas o sahba-í
i dos, cie 1 ás 5 horas. Affonso Penna, 49.<i
4 segundas e sextas, do 1 As 3 horas. *i
_**Í**'3**!**_**_!*""í-*-**-1 *v**X******r'** •'~' »**¦?*• **_ ."'«'tT*****

Pelo professor Joio ftntg*
Lições a domicilli»

rnforin«çHes e o Noto Ma»
lhodo para Guitarra m*}

Cavaquinho de Oura.,
Uruguayana 137. T_
N. 3291, e Casa Mozarfc
Av. Uio Erauco, 187.

DUAS POR DIA
Uma ao almoço outra ao jantar, é a doseindicada nas enfermidades elo estômago, fi-

gado.o intestinos; prisão de ventre 6 a causade innuineras doenças, livre-se tomando PI-LULAS \*1IITU0SAS, Pílulas' dc Papaína cPodophyhna. Vidro 2SS00. llua do llo3ario 172*****
INAUGURAÇÃO DE UMA NOVA

SECÇÃO BANCARIA
JUIZ IDE FóftA (Minas), 7 (Serviço espe-ciai da A NOITE) — A Companhia DiasCardoso inaugurou, aqui, sna nova secção

bancaria, de quo íicou encarregado o Sr.
Pedro iMeurcr,

Collegtacs apèdrejadoresT
O gerente da Fabrica tio Sabonetes da rilgCardoso n. 29, no Méyór, aprc-ieiHou queitaas aiitoririadcs dó 19° districto de epie o»alumnos da Escola Padre Antônio Vieh*»têm o máo habite» de apedrejai- e quebrar «*,vidros ela referida fabrica, na parle do*iundos.
O queixoso adeanlou.que já se. cnte«a«a)^a_ respeito, com o director daquelle estabclt*cimento de ensino, c não foi lomada a ra*»nor providencia, e tanto assim que hoje (_scena sc reproduziu.-— i ***** im,

SALA NO CENTRO
Aluga-se uma, de frente, com tr_

sacadas, em casa de familia. Rua d«
Roearlo, 61. 21* «ndar.

Fizeram, a pé, o percurso
de Juiz de Fora a

Rio Novo
JUIZ 3)1-1 FóftA (.Minas), 7 (Serviço •_.

pecial da A NOITJi)'- 0s alumno, da aSdemia de Coiumercio, eoustituidos em nel*.tao de suerra, j-o.alisai-.-nn. um "raid" ncdeS.tra ato a cidade de ltiõ Novo, rc-jressand»
Jiontew a. noite. '

mm
--..¦ 
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A MU Ti; — iViTu-IYini. 7 de Outubro rte HKM"Sàapistolar
A negra historia de

grande suoleraclo
tara fugir á morte, o tio de Ja*

burú teve de fugir do Rio
*-** • «* * •-

Como uma pobre velha teve a
mais horrível dar mortes

!•¦«! posto vm !»h>,--;!i!«f,. lionleni; A noite,
i'i!i!i'iiíi nucturnü Cr.uilJu Flores, que se

iitMiiVi. di-lhlo a, ,lfL.í.,i„ dó !'-•' dístrleti).
ir» '."' ¦•*•*•'•-!•'><» .le Anlotilo Ferreiraile Oliveira, nm «los nomes por qua nltondl.io i.imosti scelerado '•Jaburu'". \ aulorlda-«e nuc preside nu Inimcrito julgou dlspen-

Mvel t.-l-i» soli custodia, ...un vci «tue verl-
•ficou i.enl.iiii.n cotinlvencle ler olle no cri*
inc que livrou u sociedade «le nm do* inalo*
iv bandidos que lém lido a nossa capital.

MuiTfii <|iiii..tl«» procurava iiiiitni*
Está mais ou ii.citc.-i apurado que "Jabu-

ru morreu procurando ninlar, isto é. queinn investigador, cujo .io.no uno consegui-
oios ainda, no momento em que est» notl-
«•la e escripta, apurar, atirou contra o ban-
uldo para fugir á morle certa que lhe rc-
•errava o acelerado. O agente sabia bem
que, se não acertasse o alvo, teria sua vido
cm -.erlo perigo, pois o bandido, enfrentun-
do varias vezes policl.i-.-s, jú ferira diversos
nestes cm outraa oceasiões.

Nâo hn ainda ciei dins ''Jaburu'" travara
tiroteio com uma turma de Investigadores,
na avenida Gomes Freire, conseguindo; nii-
Uni, fugir. Tres «lias depois, clle repetia a
façanha iu. rua Vasco on Gama.

U invostlgdor que .. tirou do numero dus
Ivos cncoutrnrn-O tentando assaltar umn

rasü na au.. Frei Caneca, no quc parece, c
»>roeurou Itr.pedil-o do levar *¦ effeito o
hòvo crime, o larapio reagiu c correu, t»..-
•Io. como dc costume, uma pistola em enda
mí.o. Foi perscguidij c, finalmente, morto.

.A fuga «Jo tio de "Jaburu"
Fizemos referencias, hontem, a Antônio

Guimarães, ,.,. "Guimarães Sopa", como
vw mais conhecido o lio tle Antônio Fer-
leira d. Oliveira. Esse homem foi sempre
uma victima tio sobrinho, quc o ameaçava
constantemente, chegando mesmo, mais tie
orna voz a aggrcdil-o."Guimarães Sopn", que vivia de negócios
enrios, teve um momento ile descanso (|.inn-
do Jaburu,", condemnado pelo nssãssinió
dc um enl).» «Io policia no antigo morro tio
Senado e pcL. tentativa de morle contra o
Investigador Guerra, leve tie ir pnra n Cor-
jvcçito cumprir II- nnnos de prisão. Foi nm
«nspio de itliivio para eiic O scelerado sou-
bo <iuc seu Iin exultava cnm a sun prisão,
«• prometteu vingar-se quando saisse tio j.rc--cliito.

Eram, porém, .'12 nnnos «pie elle teria «Io
ficar segregado da sociedade e "Guimarães
Sopa" não se tncominodou, Veiu, porem, a
fraca presidencial e "Jaburu"' foi jiosto cm
liberdade. O tio tremeu, ç, sabendo que u
sobrinho estava disposto a cumprir a pro-
mossa que tizera, isto c. tirar-lhe a vida.
resolveu tici~nr o Hio, tomando um vapor
remo a Portugal, dc omle nunca mais vol-
tou, uem deu noticias .ui",.

Uni crime horripilante
li' longa a lisla de ciimcs bárbaros com-

mcttldos pela quadrilha chefiada por "Ja-
bur..'", quc specedeu, na sun direcção o
celebre Santiago, dé «tuern se dizia dlseipu-
lo mais amado e "ajudante de ordens".

Vm tlesses crimes foi praticado, ha cerca
(L- vinte nnnos, contra uma polire mulher
velha c indefesa, cujo nome agora não nos
«iccqrrei l.rn uma parteira aleijada e «pie,
n.i.» obstante, exercício a sua profissão, da
<l„:tl tirava os meios de subsistência,"Jaburu"' o seus companheiros pegaram-
n'a, unia noite, em rua erma, quando a po-
bre velha saia. no exercício d" sua profis-
são, pari. attender a pessoa que necessitava
«I-; seus urgentes serviços; Os bandidos pre-
tenderam forçai-,, a aclos libidinosos, ao
que a victima resistiu com rara energia.

Santiago c seu lugar-lenenlc ficaram in-
dignados com a resistência e, não conse-
guindo vcncel-a, apanharam um guinde
pão pontutlo, enterrando-o na infeliz até ao
ventre. A desgraçada leve uma morte hor-
ri t\T, pois, uão aciidiiido qualquer pesson
que a pudesse soccorrel-a, entrou logo ein
agonia, morrendo com aquclla madeira nas
entranhas, aos pouco-, a'0 que, já de ma-
nhã, um popular, passando pelo local, viu-
s estertorar e tlar o ultimo suspiro com a
physlonomia congesla c as orbitas de fira.

"'Jaburu" csiavn rico ?
Um velho investigador, com quem tive-

mo.', oppòrtUnidaãc de falar, hoje, disse-nos
que Antônio Ferreira de Oliveira, ou Ma?
noe! Ferreira tle Oliveira, ou aiudà, Aulo-
uio de Oliveira, estava rico.

"Jaburu"', disse-nos o antigo policial,
tinha cotiseguidu muito dinheiro com os seus
assaltos. Não hn ainda muito tempo, elle"limpou'.' um estabelecimento commercinl
de São Paulo, de onde conseguiu tirar cer-
cn de oitenta contos de réis.

E que fez elle de todo esse dinheiro?
Ninguém sabe onde clle o gunrdava.

Mas é certo que o tinha em logar bem sc-
guro. Além disso, jogava, e só procurava as
casas de tavolagem onde cra conhecido c lc-
mlilo, para ganhar sempre."Jaburu" estava também sendo procura-
d» por causa desse assilto da capital pau-
lista, havendo contra elle um mandado de
um dos juizes da Paiiliçea.

Ficou, assim, encerrada, de um modo tra-
gleo, a carreira longa ,le um dos maiores sce-
lerados de que hn memória no Rio, e que
S iniciou ainda em tenra edade. Essa car-
rr-lra durou, portanto, '20 annos, pois "Jabu-
ru'" que a começou aos 15, tinha aclual-
mento -11 annos de edade.";********

Para escapar li aceâo'Jamais
da Justiça! terão

imcücao
"Jacaré", resistindo á prisão,

é morto por um destaca-
mento da policia alagoana
DELLO HORIZONTE, O (Serviço especial da

A NOITE) -- O destacamento policial uoin-
mandado pelo e.ipltao Lucena, ao qual o tf»-verno alagoano havia «lado a Incumbência «lc
capturar «> bandido ".laca.v", asinsilho do eo*
coronel Bolinho Gouveia « evadldo dn Dc. |• leuçflo de Maceió, conseguiu nirprelicndér o'
tíicluv criminoso tm l.iigctthu Larniijelrns,
lio município de Lcopolillim, deste Estado. |lieHvIierlt) jiflu força inüilnr, "Jiicnrí'' ren-|*¦*-,.pronunciai
líiu, '.•¦mio ferido alguns toldados, i.u.s sen-1 •"'"lonnrlos

WiiHr
o

mino externo!

jOs perigos do
,i suffragismo

O conde de Lytton, adepto fervo*
roso do feminismo, aeeusado de

insultar a mulher chintza
**-..*.».*m-** ¦****-*—»-- ,

Cogita-se, na índia, de fazer a
sua boycottagt.ni...

Da penitenciaria, só sairão
um dia pnra o túmulo !

Cillt S.,.».

¦I assevera.se que a china

! PRETENDE TOMAR O
THIBBT

****** *• •¦*

for via dai duvidas, o sobera-
no desse paiz está preparado

-ara carregar os seus
thesouro»...

LÒKDHRS, 1 <¦•'• PO - Tclfg.auinif*
recebidos de Miaiirdliem «o*'-'"-1},8,"-- '"

dado l.oaloa uo uenlldo de que » t.hliwrou
pelo menos um «l->s governador.s dia fvo*
lindas chlncai, lonclona tomar o ll il tt.

Segundo fftrn noticiado. «» Uvlal Lum».
lobornno doso pai* e chefe universal da
ivllglão budhlsia. Icm -.rompia. dttlU»'"
mula», afim do fugir com

th. n,orlo na lu
A fuga i cento do referido facínora «Io

presidio d.i capital dc -Magoai, em clrcüni-
ítanclaa surprchcndcntcs, havia lançado
grande pânico em lotlo «» interior deste Es-
tado, onde nlndn sc recordam, com pezarprofundo, os façanhas terríveis «lo scelerado<)uu agora acaba de sucumbir para iiio sc
entregar, dc novo, á aeção d» jusliç..

GLYCEIUO (Pernambuco), 6 (Serviço es-
peciiil da A NOITE) -- No Engenho Laran-
Jelrai, um contingente d* policia alagoana,
sob o con-fnando do capitão Lucena, encon-
Iruu o celebre bandido conhecido pela nl-
cunha d« "Jacaré"; »i«is-,!no do industria!
coronel Delmiro Gouveia.

O criminoso, que havia fugido da Casa de
I)rtfii,,iio de Maceió, tentou resistir i pri-são, atirando contra os policlaes, mui foi
...orlo pelos mesmos.

O capitão Lucena saiu levemente ferido.*¦ ¦ **m '¦¦

lUtllil.

lembro. ..|.|'..- Antes
n veiitet.çn cuiideninaii.lo •-•
opoldii c l.ocl», A prlsÃu |.t-.'-.Ini/. Uverly Lt ia oi.lnlrto, u.i«.uni «li-.se quc, cm lista du profundo lute-

L-.".0 '¦",, ". c',!"' despertará", uno sAincutow.lii cidade, nus aimla uo Uíiíz I.iteir,' tinesmp iu. mundo, t, tilbunal JulRa-se nonevor «i«; declarar a razão que o ititltiziu »
pronunciar „ seu veredicto." Observou qi.cti coi.risMit» de culpa, ua maior"'•"*. criii.iiiiies. i o re-.ttll.ido d.>uo entre o advogado do íéo
hllco, seguindo o.diu

t:OMMl'NTCAI)0 1'0H C. T, IIAI.LLN \N'
LONDIUIS, seienilirò. .L'. I'.) • \s ne-

eiiHnçdcs fufinulu.liis pelos chefes Sivnrn-
,ii>ls tle. liiivcr o conde do Lytton. governa-
dor dc llenanla "Inuuilado i, iniilhcr .Miliic-
/sc*. ..fi., foram ncreilitndas nu Inglutorra,
'..uio tti.li", -e. recordam de ter sl«lõ c«>e es*
tadlstu um dos primeiros homens pübllcoi
«1.4 dr.í Urelanliii a apoia,' ns sitffrugistas
«Li senhora l'ai.Khurst iuj-í «lia-, autcrlurcs
ii "ejuide guerra.

A imprensa acha Iníposslvel que um cava-
_ lhein» «Ia dlstli.fçAo do conde dc Lytton o

n dos un-1 possuidor da convicções tSo arraigadas, for.*
um accor-1 ss capai do pronunciar palavras que, ao

o promotor pu-! tnenoa dc leve, pudessem offender it, senho-
arlaineute da senten-lr^s, mesmo nquollas de scnsibilldado mais

cxaggeraila.

Iiiiu.fillalaiiienlt'.
oliliièxos.

.0 vn
eu!, thfvfi...

(ipptMsliuarctti

MOSICA
****** tr*\***** ******>**+1***** *

II revlltd- hoiv* ilu ii.I.illiu d' tl>4iimdr„Ul
B*, iliiíilinciile, Jiojf, Ah ti ouií,'ilM

oue, n.» salftn nobre «i«» Intliluto V..1
d,- .Musica, u '«.iiíagraila iitairtiÚTl
d'A)e.iaailrow»K'. walUa o mji-ni.jf

¦eis aoiiumlyj
«i.ct»»ui.i,ntç
i-adok reelUh,

ÍJad-.s o» .
ro» incito} *j,
Jatla artiit» '
tupi:,**',* q«VfSexito alcai»»«
íesta dcsU *
iue vae oi,^,."
seguinlti , ._.
programam:"fiuatHti _.
tu n. In t,|.,.
Presto): lucii'.'.
di.ntr elCejiseg
CU .*»• luitiia,,
du meir, ; it.fli
- 3-J \'il

i'» recominendada pelo segundo. No caso i
i/.r,f*,1)c "t eont^si\0 niiu lorn"u i--*-- *¦<"''' í Nõ" eratanto, flegran.mas procedentes da. tateia do promotor. _ iuJia dejerevem a reallsaçfto .Ie um meetlug

monstro, cm que compareceram uuda n.cuos
de cincoenta ,«11 pessoas para pedir a e.to-
neraçSo «lo governador, réo dc Insulto cou

Os mellipres films e o melhor
Palco, por 2$000

Amanhã no | D | Q

TOM MIX cm

A Jornada da Morte
Supcr-produeção da Fdx-EUm cm 6 nrtoi

MARY MAC LAREN, em

O Paraizo dos Vivos
Film colorido cm 7 àctos da Metro.

NO PALCO: 2. 6 e 9 h.
KAYTO DE 0UK0 — n applaudida

tcançoncttista.
LAIIHA ORKTTK — a impagável can-

tom excêntrica.
GBNNI UAREM1CA — cantora inter-

nacional.
JI''CA-TATt;' — Hei dos caipiras.
HAILLY CAItDO — tíei tios «'«tullibrio

e ctcentricidatie.

SEGUNDA-FEIRA:
Jackie Coogan em Orphão rie

Frandes

Amanhl • l-ote*
ria, d» Victoria *»-
trie om plano d*
«0:000300» por 20$.
jogando simente t
milhares; 75 *\- em
prêmios e «rendi'»»

cm toda parte

_¦ 

"' " 

«>

¦¦ ÃW ¦

m

H 1^' *-'-_^H em d.
Triutiu
D

i lUfRijt.
»«¦:..

!_, Aqui « Justiça publica eslá na posse
j nao somente dos fados snl.stanri.es. m»stiimhpm da confi^ão voluntária «Ju rio, As-sim, a conflssSo de cuipnbilldado nno po.le
j constituir nm caso especial cm favor des

rios, Dcclarando.se culpados, os réos con-
, fcssorani a responsabilidade legai dos seus
I rtetos- ns provas convenceram o Tribunal
I «ie «tue o ciso em apreço mio «ra daquelles«.-ii quc fosse possivcl api-esenlnr coni osito

n derimente de insanidudo inental, tal co-
ino í refiuldu c comprehendldn uos prlno-
pios vigentes nos códigos da llopuhllca. Os

i criminosos, cm muitos aspectos esseneiaes,
j furam declarados anormaes; fossem clks
c,-.'m.?... if , 

nSí 
, .lu,'Í?m ,''l'l,l!U''*.\i;'^ ^So <!n muito p;-lo 1,1.11.11.0 , dec)i.rn-se complc-, ,, . ,grande delicio. Esta além dns po^lbllldades lamente'tranqulllo o seguro no cscrcicio do i filllSil, scnseçüo a lodor- a liquidação de

está loru dn capa-1 veu car-t, meios «lc pura vetla c i.crfe.t.is pnra senho-
'—.  *,.*,  hás n •S.-õon e pura homens a 08500, na rua

General Caldwell íi. 320 ! Ide c vcrlflcaé.
iTcl. N. 4205. "ttl

Ira n lionorabilldade .las mulheres «Ia In
«lia. O iue foi o insulto ninguém sabe di
«•'.r, nem também o governador s» dignou
tie rcsponrler ;»oh scu-í nccusndorcs. Inflam-
¦nados discursos foram pronunciados peln
pncU Nnidii « pelo leader tln opposiçfio da
Assembléa I.cgit lallva.

fin tios principaes Joinaes Swarojlsta pro-!
poz H boycptagem de todas as nsse.nblías !
puhllcns cm «inc comparecesse o governa-1dor.

O conde Lytton, porém, não parece ter da- jtio muito pelo barulho . dccl
HORRÍVEL CRIME!

Grave o estado de saude do Sr.
Munoz de Grais

MAL AG A, " 
(Havas*. — Aggráva-se o es-

lado do Sr. Muíioz tle Grais.******
EU FIZ A BARBA ESTA MANHA COM

UMA GILLETTE, ii VOCÊ?*****
0 annuario da B. E. A. para 1924

ftecehcmos um exemplar do annuario da
I). 'E. A., edição dn Associação Ingleza dc
lingenharia, referente ao anno de 11124, con-
tendo minuciosas informações relativas aos

í i>roductos da engenharia hritanni-ea.
i ***** i __

__ ^TOSSES e. ORIPPESTO L U O L-SO EL
Formula do Prof. Sarmento Barata, da

Fac. de Medicina de P. Alegre.
Dcp. Araújo Freitas í; Cia. c Hodolpho

Hess tC- Cia. — Hio.

do frlliunn!, assim comi
cidade da sciencia humana nn seu presen-te estado de desenvolvimento, predizer *
responsabilidade inlcgr.il dos netos dus
homem.

O tribunal deseja reconhecer com .'uidn*
do » nnalyso da vida ti:s réos c sua actual
fintlição, o quc ó de estremo interesse e
valor como contribuição pnra a cri...inale-
Ria c sente quc uma someíbante nnalyse de
outras pessoas aceusadas provavelmente rc-
M-lariu semelhantes auormnlf.láden."

Isso, declara o jiii-t. merece consideração
legislativa c nít» judiciaria, O crime foi
ile unia singular atrocidade c é incxplicáj-

: vel pela sua dcshnmanidadc c repulsão. Á
j curto eslá convencida de quc nãn houve

abuso do corpo da victima por parte dos
criminosoi. Coiriludo, nflo ha nenhuma cir-
cumstnncla derimente. Seria o caminlio
mais fácil impôr-Ilies a pena ultima. J.sc„-
llltndo a prisão perpetua, a corte foi le-
viidã principalmente pela consideração «ia
edade dos réos. Xâo cabe ii córle dizer quo,
tm nenhum cnso, áccii.-mrln á pena de mor-
te eomo alternativa, porem, cila acredita
quc •*sti dentro das suas atlribuições dei*
Air de condemnar á morte pessoas tle me-
nor rdade."

O juiz julgou quc a prisão perpetua, cm-
; hora não agradasse ú imaginação publica,
j seria, comtudo. castigo muito pec-r do qne

n morte, pois aquelles réos jimais terão
I qualquer cotiimiinicaçào com o mundo cx-
j terno, sendo-lhes absolutamente prphlbido
j o uso da palavra.

O juiz pronunciou então a sentença.
Um cordão dn cavallaria de polícia mon-

I Lida. guardava o edifício tio Tribunal con-
. tra Indivíduos que desejavam atirar hom-
I lias de mão contra elle, emq.ianlo doze po-
| licii.es protegiam a residência do juii Ca-
. verly. Os rapazes assassinos estavam gtiar-

dados por quatro officiaes tle policia. A
vizinhança do tribunal estava severamente
patrulhada. Leopoldo c Loeb receberam a
sentença sem uma contrneção no rosto, sen-
lándo-se nas suas cadeiras por um monicu-
lo, com ligeiro sorriso.

O pae dc Leopoldo chorava abundante-
mente, ti sherif immcdintanicnte mandou
transportnr os sentenciados pnra a_respe-
rtiva penitenciária, dc onde só deverão snir
um dia para a sepultura

¦ ***** i

ll PERFUMARIA LOPES
nâo far liquidações porquo nno lem alçai-•les pau, liquidar,

N'o em tanto, vende :. preços reduzidissimos
Ioda c qualquer novidade cm perfuma ria.

EUA URUGUAYANA, 44
E PRAÇA TIHADENTES»

34, 36 e 38
1 «»¦» ...

Victoria dos Giants no campeo-
nato de baseball

NOVA YORK, 7 (V. V.) — Os Xeiv Yorl.
Giants, ganharam hontem. o terceiro jogoda serie que decide o campeonato mundial
dc baseball. O score foi de 6 a 4.

New York ganhou até agora dois jogos e
Washington, um.

A maior assilencia jamais vista em uma !
partida de baseball reuniu-se hontem, »o
I'úlo Grouuds. A receita da bilheteria foi dc
186.000 dollarcs, sendo o total da assis-
tencia calculado cm 50.000 pessoas.******

l^LK
LA REINE LITRO

15$I01
A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA

Perfumaria MaBcotte — P. Tiridentee 18 • 21

PROVEM

PETRÓLEO HAYA
caspa e queda do cabello.

¦ ***** i

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

Tônico perfuma-,
do, contra a

Dr. Jorge G. Sant'Anna

0 La Porta:qne dlstii-
baia antl>

1 gamente a
sorte aela loteria do Pio Grande,
agora o faz pela popnlar Loteria
de Santa Catharina, dr> Qnal lão
coneeeslonsrioi La Porta & Vis.
conli.

Pincéis para barba, ,\ maior c me
lhor sortimento,

Casa Hcrmaniiy, rua Gonçalves Dias, 5-1.

OS TRES MOSQUETEIROS
Nova edição tio popular romance de Alexan-

>drc Dumas
pelo modesto preço de 3-?000

A* venda uns livrarias V1UNCISCO AL-
VES, B1.1AÍ. LAURIAi ODEON, AZEVEDO e
no deposilo, rua do Carmo 35, Io.*****
Referencias elogiosas da

imprensa mineira ao
Dr. Álvaro Alvim

LiELLÒ HOKIZOXTE, 7 (Serviço especial
ila A NOITE) — Os jornaes desta capital,
registando ó acto do .governo federal, quc
concede um premio ao Dr. Álvaro .Alvim,
fazem commentarios elogiosos ii pe.rsbna-
Ildade tlcsso benemérito e abnegado martyr
da sciencia e louvam a resolução tomada
pelas nossas autoridades.

Tinta "EÜHICE" De
M. Bueno

Para o cabcllo e barba. Inoffenslva.

JERSEY A 10$ O METRO

RECLAME —
r_ outros a preços razoa-

vels. Gonçalves Dias 13. I» and.. .Tel. C. 3097.
"Ceará lüastrado"

Eólhéia-se cuni grande satisfação, porquo
multo agradável o Interessante c tudo
quanto em suas paginas sc contei!,, n n.
11 de. "Ceara Illustradov, hem confecciona-
4a revista semanal, que se publica na cida-
ie de Fortaleza, sob a direcção do Sr. Dc-
Riocrito Iíocha. capita

Teníow matar a noiva, a tiros, e
loi absolvido

Conforme noticiamos. in s t aliaram-se,
hontem. ao meio dia, soli a presidência do
Dr. Oidemar Pacheco, e funecionando como
promotor publico o Dr. Severo Bomfim,
os trabalhos do tribuna! do jury da vizinha
cidade de .Nictheroy, para julgamento dos
processos preparados para o iuez de outu-
bro.

Foi chamado á barra do tribunal popular
o réo Henrique Gomes da Costa, contra o
qual pesava a aceusação de haver tentado
matar a noiva, a tiros de revolver, facto
quc emocionou profundamente a sociedade
fluminense.¦sorteado o conselho de sentença e lido
pelo escrivão o processo, produziu a aceusa-
ção o representante do Ministério Publico,
que, durante trinta minutos, sustentou a
responsabilidade do réo.

Dada a palavra ao Dr. Mario Carneiro,
primeiro advogado da defesa, desenvolveu
elle durante quatro horas uma argumenta-
ção cerrada e uma critica cshaustiva ao pro-
cesso, citando autores e pedindo a absolvi-
ção do réo pela dirimenlc da perturbação
de sentidos e de intelligencia.

O Dr. Heitor Lima, segundo defensor do
réo, produziu um vehamente discurso dc
uma hora, reforçando as theses do primeiro
advogado.

O conselho, de volta da sala secreta, pro-
nunciou o seu veredictum, absolvendo o
aeeusado, por unanimidade de votos.

com 2 annos
de prat. em

hosp. da Europa. CIRURGIA 1. GYNECO-
LOGIA. Assembléa, 23. Marq. Abrantes.m,

« **** ¦

Tnilae as mãá»<. dcvem ter em casa aloaas ds nwes c¦._.__. Dr_ Luslosa> con.
Ira a dôr de dentes. Tubo pnra 10 applica-
ções, 2?000. Exigir esta marca.

A Academia de Commercio vae
ter uma revista

A congregação dos professores da Acade-
mia de Commercio e da Faculdade de Sei-
eneias Econômicas do nio de Janeiro deli-
berou publicar como seu órgão official a"Revista de Sciencias .Econômicas", fienn-
do assim constituída a sua commissão de
redacção: Dr. Cândido -Men-iles dc Almeida,
director c professor de pratica juridicò-çoin-
inercial e de historia do comniercio e da
industria; Dr. Francisco de Avellar Fi-
gueica de Mello, vice-director, professor de
economia política, director administrativo,
legislação dc fazenda e aduaneira; Dr. An-
lonio dos Passos l\Iiran-da, auditor do Tri-
bunal de Contas, professor de direito com-
marcial; Dr. Izidoro Campos, profcssoi
de direito industrial; Dr. Armando Costa,
professor de direito commereial marítimo;
Dr. Francisco Sã Filho, professor dc Sei-
encla das finanças; .Dr. Francisco d'Auria,
contador geral da Republica, professor dc
contabilidade do Justado; ¦Dr; Raul ¦Eloy dos
Santos, professor de estatística cominer-
ciai; Dr. He.rmogenes Valle de Almeidn,
professor dc ínal.hcmalica superior appli-
cada ao commercio: JJr. Joaquim Soares
de Azevedo, professor de igeogra.pliia com-
mercial e economia; Dr. Sérgio Teixeira de
Macedo, professor de pratica jurídico com-
mercial do curso noclurnró': secretario da re-
õacção, IH*. Cândido Mendes dc Almeida
Júnior, professor dc francez e secretario da
Academia e Comniercio.

A "Revista c Sciencias Econômicas"' tem
por objecto: estudos econômicos, critica fi-
nanecira, divulgação do ensino commercial
b hibliographia especialisada. .devendo ser
publicado o primeiro numero no corrente
mez de outubro. ******

0 movimento, no mez findo,
da "Obra de Assistência

aos Portugüezes desampa-
rados" do Rio de

Janeiro
O ambulatório desta Assistência, a" car-

go dos médicos, Drs. Abel Botelho, Odu-valdo Moreira, José Pereira dos Santo» oAntônio Cabral Pilta. durante o mez dcsetembro findo, altendeu a 1.0S9 cônsul-tantes de medicina geral c applicou -ílõ in-
jecçoe-i o 82 curativos diversos. O Dr. Agri-
Pn dc Faria, em seu consultório de as.is-tencia dentaria atteudeu a 33 consuitantes
e o Dr. Pache de Faria, medico oculisla,
soecorreu a S enfermos, na sua especiali-
dade seientifica. Os advogados da "Obra",
Drs. Mario Brandão c J. Rodrigues Neves,
a cargo tle quem se acha o serviço de as»in-
tencia jüd^iaria que a "Obra" vem
prestando aos seus associados, attenderam
e despacharam 19 consuitantes sobro va-
rios assumptos.

A receita dn instituição, elevou-se a réis
la.-S-i&SOOO c a despesa total a MwTOf-tOu,
¦••ivendo, pois. o saldo favorável de réis¦I :.">77ÍG00 que foi mandado incorporar ao pn-trimonio, hoje assim representado: en» de-
posito no Banco Português 1-18:8865^00, idem
no 'Banco Ultramarino 10tS:0í?õ-?3üO e em cai-
xn, na theouraria li:34S?l-0. A "Obra" for-
neceu 8 passagens de repatriação parn so-
cio3 necessitados, com us quaes dispendeu
•i somma de réis 3:2.iÇ30O, por conta do seu
fundo especial de repatriados.

A sede da Instituição muda-se por estes
dias para o prédio n. 20 da rua Paulo de
Frontin, onde- ficará excellcntemente instai-
lada e com as accomodações necessárias pa-ra offcreccr aos seus associados o conforto
c a bygiene que a uatureza dos seus serviços
requer.

LVeste rnez os Drs. Jorge Monjardino, Abel
Botelho e. Oduvaldo Moreira, operaram na
Cnsa de Saude S. Sebastião, um doente de
hydroeelo, um de hérnia inguinal dupla, ou-
tro de íistula de anua c uma doente de hvs-
tej-ectomia abdominal total. Todos estes
contribuíram d eaccordo com ns suas pos-ses, para a caixa de cirurgia da "Obra", ten-
do tido alta os primeiros c estaudo cm via
de restabelecimento a ultima.

*** ,

Uma conferência sobre escotei-
rismo, no Circulo Catholi-

co, hoje
O Ilcvm. padre Dr. Lcovcglldo da l/rau-

ça, chefe tia delegação dc escoteiros nacio-
mies «iue participou do Congresso Interna-
cional dc Copenhuguo c vigário «lo Coração
«le Jesus, fará hoje. ás i*i horas, uo sa-
lão fie rruuifies do Circulo Cntholico, á rua
Itcirigo süv.i ii. 3, uma conferência, com
projecções luminosas, sobre o er.coleirismo c
impressões do ull inn. "Jnn.Itoive", c da-

jquella grande assembléa, lia pouco rcalisn-
• dn, na capital dinamarnueza, com o con-
[curso de representações «as mais importai.-

les agremiações «Io escoteiros do inundo.

..'uai,'£'-•>. .'t\«o, t>clierio, "*
tuba AltxanârowsUa Vrct-lo; I_i-.it O

nho do ..ii**,* .;
rturno); O «usplro (estudo >: iif-Vj.
Sdierio em (i menw; Sonubrut-Tii*
Marcha militar."

Audição d* alunitft -f0
itititti* Nacional dt %,

Esti matvado para o proxlnr..:, d-, 5lt-..
feira, o recital de piano c violino i*.

, n.nos do Instiluto Nacional rlt Musftã
lai.no dc I9'.'t. Un* recital, qu» •". 0 Ur,t
(terá inicio, ás 9 horas da iv.li-, c--._,
| gulnte progrnmina:

Plano -- Classe da professora D. &.'
, Navarro «lc Andrade; aluinu... M.riilj;.
Idello Guiinar5cs -•- Mncb — l'r,!«Jioeft'
¦... 3» (I" caderno); Lls/.l — Estudo Capríj
I Choplll — Dallitil.'. II. S.

Violino — Classe do professor Oíu"
Frcderlcoi aluhino, Oscar Rorgertl» nu- *.

¦ Bacli *— Clutcontir tia II ("artita (violinj**
I Mendelssohn — Concerto em mi ir.to-.i
j Allegro Mollo Appaslonoto-Andante.Fa

ll. Tatli — fiondollero Vene/.ianH (\fa
Isolo); Salnt-Sacns — llevnnahc: À, *,
i zini — La Ronde des Lulius.

O eonrerto du acnnoriti
Afcioli de Brito

i Rcaiisa-«e no próximo dia iã, ;r. 5 ht
: da noile, no Instituto Nacional de Maá
In fesla .irtisticn dn pianista patrícia, «é
|rlta Aecioli «lc Brito, grande ptvmiodii
i gem á Europa. O programina, bem orje

sedo, despertará a attençao d? íoJ.j
apreciadores da bclla arte.

A Sra. Gúrgel rio Imuiolt:
rcalisur uma sérir de co-,

cario..
Diplomada pelo Instituto' ; ** **.*• È

Musica, cm ti.ijos difíercnle' ?''•'<v.;
«piistou sempre approvações .ii*;'!.,.!»».
Sca. Gurgel
iui.n >cri. dc

Luvas para fricções.
rua Gonçalves Dias, .*>¦?.

¦ ***** *

Artigo superior.
Cnsa Hermanny,

i Lntería da Baliía I

approvações -.lis
tio Amaral resolveu nili
concertos nesta capital. '

Sõbéjaihcritc conhecida c ippIKÍ

AMANHÃ

100:000$000
Por 30SOOO

75 «!° EM PREMIOS
Jogam 18.000 bilhetes

A' venda ein toda parto
Concessionários La Porta & C.

nela sociedade da capital paulista, o.l,
imprensa não lhe regateou, em luai t-
cas. referencias elogiosas, a Sra. Ate
gran-geará' por certo, entre nó», raaio.i!
novas udmirações aos seus iiinmniro!
privilegiados predicados artísticos, cw
recitaes quc aqui tenciona r;a!b.r. c
salmente, cm dias quc ainda não c-tl.,;
davia, tlelcrmirratlos.

***** i i ——

C_____ para agna quente, forrades:•jattWS||_-(0_ 
A-tigo garantido. Cas» Et

mann-e. It. Gonçalves Dias, ó4.
*****

.mas o mo demonstra

que o TALCO FRAOOI

1 *** ___

ZALI
O MAIS ADHERENTB

O JIELHOU PO' DE AMO?:
¦ **•* i

LINHO PURO
directamente da fabrica ao fregue„ só

DAVIDS FRÉRES
Av. Rio Branco, 114-1.". Tel. C. 1902

A fermentação dos restos de comida nos
interstícios dos dentes, c produzida, segun-
do estudos scientificos, duas horas depois da
sua permanência na bocea. E' a fermentação
desses restos que dá origem á carie. O den-
tifrlciò-medicinal, Odorans, evitando a fer-
nientação, evita, ao mesmo tempo, a carie.
Multo concentrado, algumas gottas apenas
são sufficientes. Vidro com pinga-gotasSaOOO. Para aimliar a limpeza dos dentesuse a pasta Odorans, 2-J500-. A* venda cmtoda parte.

ê melhor qne qnalqner P(J DJJ AREÜ!******
Vae ser feito um serviço acrei

regular entre Brindi e
Constantinopla

JIOMA, 7 (U. P.) -- A Greciá. qus lii.
gnou recentemente uma convenção cofflj
companhia italiana aérea "E.v*;re:-5o Br:
disi-ConstantinopIa", acaba de ced.r*'.
gratuitamente, a t,itulo precário, um ter»
no paro a conslrucção de hangar., cate;;-:
tle aterrissagem e officinas de'reparos:,
região de Leuinos c na ilha «li». T,t\o..
companhia iniciará primeiramente: um .'..
viço semanal, que passará mais taríu
tri-semaiial, ******
Dr. Jayme Poggi

NOTAS RELIGIOSAS
. ***, *. ,**, ç ,,,,..

Em louvor de N. S. das Dores, ve-
nerada no Meyer

As cerimonias religiosas realisadas nacapella da Apparecidn, n rua Imperial, noMeyer, rn. louvor a Nossa Senhora'dasDores, foram este anno revestidas dauma soléhüiidade c assistidas
numero de fieis. '

A's 10 horas, foi rezada a missa solemne,celebrada pelo Bevm. padre Flórentlno SI-mon, vigário da parochia e acolvtado pe osRcvms. padres Gregorio Pietro c Simon Ne-
Ap Evangelho, subiu á tribuna sagradao capellao, Revm. padre ridefonso Peualbafazendo o panegyrtco dc Nossa Senhora das
Terminado o sermão, o Reviu, padre II-defonso Penalba leu. a riomihala -dos ií-mãos que vao servir do anno de 193i alí)-1.», c suo os seguintes:
Provedora, D. Cnrlolá Josepha da Silva*thesoureiro, Sr. Pedro Herculano da Silva; secretaria, D. Diva da Rocha Saldanha"

ma-
por grande

Ç. procuradora D. l.aura Cunha. Zeladdras:ü. .Ataria da Conceição Cruz Porto, ü Fiorcntina Figueiredo, D. Julieta Martins Tei-«ira, D. Marianna Lima Filho, U. nit-»Costa, D. Lea Loureiro e D. tíeorscta Mar-tins Andrade.
O coro da capella executou logo após umamissa ljthurgica com acompanhamentos

(le orchestra, sob o direcção dc D "\lari.,
das Mercês. * '-•*-'•*

A\ 5. horas da lardç, saiu imponente pro-cissao dc Nossa Senhora, percorrendo ai-gumas ruas próximas á capella. tendo lo-gar;depois o "Te-Deum" e benção com oSantíssimo Sacramento.'1'odas as irmandades

Prof. Austregesilo
Â's

Consultório : Rua
7 de Setembro, 211,

horas. Telep. C. 1995.

FARINHA ALLED Fino c excel-
lente artigo

para a lavagem da cutis. Amacia, embellcza e
evita as rugas precoces. No PARC ROYAL e
em todas as perfumadas.*****

*******

"Vient de Paraitre"
Recebemos o numero de setembro dá cx-

cellente revista bibllogrnphica parisiense"Vient de. Paraitre". offerta dn livraria Gar-
nier. Numerosos artigos de critica literária
e informação bibliogrãpliica dão a esse
mensario um grande interesse para quantos

ficial da Associação Christã dc Moços desta acompanham a produeção llvrcsea da Fran-
_i_t ¦ .... ... _ _—. -.->.:..-., —i . .t-.' _* i*.

"Triângulo Vermelho"
Está em circulação mais um numero do bo-

lélinv qne tem o nome acima, publicação of-

,;a e o movimento dns idéas.

U

Pyorrhóa

FESTEJANDO O FEITO DE AL-
VARO SILVA

 * ***¦ m mi * ¦. ¦¦ -

A Associação Fluminense de Es-
coteiros e o festival em seu

beneficio
IDO professor João de Camargo, directordo Gymnasio Pio Amcricaiiò, recebemos aseguinte carta:"Exmo. Sr. .redactor da A NOITE — Te-nho grande prazer de communicar-lhe, emnome da commissão tle quc faço parte, quepnrn o festival cívico a rcalisar-se noInstituto -Nacional de ."Musica no próximodia 12, ãs 9 horas da noite, em beneficio

ila Assoeinção Fluminense dè Escoteiros efestejando o glorioso feito dc seu pequenoheroe Álvaro Silva, já se promplificaram a
dai- o seu generoso concurso os grandes li-
teratos Alberto de. Oliveira, Coelho Netto e
Goulart de Andrade, e os notáveis artistas
patrícios Lydia Salgado, Iza dc Queiroz,Emilia Colonna «lo Amaral, Antonietta 'M.
Codevillia, Newton Padua, Nicatior Tarei no
do Nascimento e Frederico de Almeida.
.Saudará o escoteiro o Sr. Porto da Silveira,
brilhante orador e jornalista.

Também abrilhantará a solemnidade o
Orphcáo Portuguez. Um grupo de alumnos
do Pio Americano, da Escola Brasileira c
dos Escoteiros Fluminenses, cantarão os•hymnos .patrióticos. Tocará nos intervallosí
uma banda de musica. Os poucos cartões | . ii - 

"7 ¦*** ..
que não -foram distribuídos acham-se á ven) WStaliaçaO Cie Um eSCriptOrio dp

advocacia
O advogado Raul Alves de Sn,,,„ ,

KK#_& W&MÍ^2 &!n ão doPfimei.ro dr Mar

de
5" e snbl». 3 ás

Abrantes, 39'j.

Moléstia-, <ii «ib
ras, cin-r*ift g.ti
horas. Rua Marqti

ARTIGOS DE SPORI
EOUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS t unimos *****
CASASPORTSHAMt^S
*"" ¦ ***** I __—

0 ultimo andar do palacifr Mk
tecitorio destrnido peh logo

>*-V-?om}?' T (lí' !>'> -- ° Í°™- "1>Í]
Mail publica um tel-egramm» de "iornaí'
zendo ter destruído o fogo o ultimo >tl-onde fuiteciona o Parlamento, pilif»Jlontcc.torio. O incêndio è devid-*, reiutlise acredita, a um curto circuito

,  c associações «Iaparochia estiveram representadas nas «olcmuidades da capella da Appareeida.****
Dn Ruíino Motta. especialistae aescobridor do especifico.
Rua S. José SS. Rio

''QUARDA-MOVEIS"
(So. o pilroeinlo do mJust ul L-and-o M-rtín--*Chamados ; Ourivet,, 41. T. N. 1500'"" ' ¦ -¦' i mm*.

As PnlseiMis das Olympiadas, os Brincos"a La Garçonne", us Vestidos modernapara verão, c os chapéos lindíssimo, q."expomos, constituem o maior suecessoda inoda para o conjunto da toilctte fe

TAPETES E OLEiOS
para mesas, corredores c sabá. Cerilait

stores c capachosO melhor sortimento — Preço* ¦feduíljoi
CASA RAUL CAWP08

EK-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis do vime, mala-,, artigos d-
viagem c sport» _

—**¦

HvdrOCele. ?ura sem operação pelo D»,
10 7; 7 Leonidio Ribeiro, ru* S. Je*'10 — l" and. Tel. Ç. 3633,

Nova iniciativa da Radio So-
ciedade

A Radio Sociedade iniciou, üionltm, **
curso pratico .popular de inglez. d* •?«•"incumbm o professor Moraes Costa, Of .meio de pessoas que telcphon.iram à f'.'.Uio Sociedade, felicitando-.! por ess» »\
citiva, mostra bem quanto ella corresp.a-1,a uma weessidade do nosso meio**•*

miuina.
REAL MODA, URUGUAYANA 80

da tio Instituto Nacional c nas boas casas
dc musica.

Renovando o meu .pedido pnra qne Dão
nos prive de seu valioso apoio, sou Admor.
Cro. — João de Camargo, 5 tle outubro de
192..",

B.I.C
olSs "

i
Meias de 0
seda de Lyon
As mais dur-Vfi' :

EXIJAM A MABÍi
IMPRESSA

SA . 00 ESTÔMAGO SS:
—-"—¦ 

' **** —*'". 
¦

0 movimento em setembro da
Gruz Vermelha Brasileira

seu escriptorio, a
n. 20, IV andar. ,r;

rua 'SO

,'LpnsuHas; 3.795; receitas. 109; CuríiWfl
v;,',.' c'?!.a,'u-s de laboratório; òpcraM

i"e a,f,f! !,ílçues e-éctricas; 119; applicafáile apparelhos, 270; massagens; bÍ3; i-Pí
I; yáccihã t-onU'!' a«iCoes hypodeVmic^râiT""11^"5'

4c!,Üt!a.; SdÍò8™-.*Mas. Ijíraidioscopias,lentes Internados: altas; 50; baisasi


