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Todos devem experimentar o som de seus moveis

As informações curiosas da sciencia
Ila
littl

n, razão o Sr. Luii A. de Azevedo
piei. av.. i -nle Be cntomologla dn In-
to Biológico dc Defesa Agrícola: slio
bandos quo o puhllc» lem apreciado

iillima I ,1.1c
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os Inscclos que nvoc
nossos combustores

clcclricos o das luzes
rios bondes, e dus
nossas próprias bahi-
lações. A novidade,
porém. í esla: esses
l.amlos são do cupim,
o que espanta á pri-
niclra visla, porqunn-
Io o povo sal.o quc
cupim, o destruidor de
seus moveis, uno tem
azas... Mas. um pou-
co dc. paciência 1 O
Sr. Azevedo Marques
vae nos explicar
plienomcno des s a
transformação, expli-
cor c. i Ilustrar. Ai ndo
mais: voe nos dar uns
conselhos titillssImpS,
q „ c aproveitarão a

¦¦ - toda n população, no
[]i . /.. .-'. Marques (.ecòmbnle nos destrui-

Azevedo dores dos nossos trás-
tes.

in effcito. eis o que nos diz o conhe-
enlomoíogistn, falando especialmente

.-, A NOITE:
Os inscclos que, cm bandos nlados,

sendo vistos cm nossu "tirbs" nns ul-
i. tardos deste começo de primavera, no
• dos focos dc electricidade da illun.l-
d publica, como dos bondes e das nos-

as habitações, figuram no cadastro da
ciência cntomologica sob a denominnção'enncs 

(Leiicolérniès) tênues llagcu. Mas
une, pelo qual elles são popularmcutc

oiihcridos, c o do ''cupim".
Os "cupins" dessa espécie, cujo corpo da

a adulta mede de 10 a 12 millimetros
imprimento, vivem associados cm nu-
sas colônias compostas rie indivíduos
los ric azas c de órgãos sexuaes com-

Belos (macho, figura 1, c femea, figura 2),

0 restaurante éhvidraçadoí Aurora Bruzon
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do Passeio Publico
Já não será um casino de jogo, mas de

diversões
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Prolíficos, de um. fôrma espantosa, t*i»u,o
o são, pois umn só femea põe milhares de
ovos por dia, ns "cupins" procuram se cer-
cor de toda precaução afim dc proteger a
suo numerosa prole, não •'»'» do ataque d»
hoineii, ou de outros quaesquer animncs,
como dos arremesso*, dn própria natureza:
haja visla qunnl» elles despedem de destreza
ao cdiflcarem suas habitações, solida c en-
gcnhoMimcnte construídas, u os cuidados que
empregam quando em busca do) elementos
necessários á sua nutrição c dn sua prole:
sempre ás occullns, sol» as trevas, e a horas
mortas. Ds "cupins" tém o baldio de dar
du vez cm quiiurii. com a extremidade do
nl.don.cn, uma serie seguida de dez. c muis
pancadas, no interior do movei ou Immovel
em que sc locollsnm. Tncr. pancadas «ão
distiuclniiieiite percebidas, mormente á noile,
quando reina silencio no local. Dabi n creu-
dice dc que esses inscclos, com essas pai) a-
das, annuneinm a próxima morle dc um dos
habitantes da cisa, onde se as fiaeiam ouvir.
E mais uma obusão que corro por conta dn
crcdulldadc popular, aliás sempre propensa
a acecilar Ioda a soilo dc phantasia.

Quanto no meio dc combate a esses inse-
ctos, nada mais fácil; ó o commummente
ndoptario e qu. consiste em se empregar, di-
rcclnmenle. no local cm que elles sc encon-
Iram, dc formo n altlngll-os, um dos seguiu-
les insccllcirios: ncido-phcnico, sulfurcto dc
carbono, benzina ou agna-rnz. Mas, para quc
se possa determinar esse local 6 obvio que
sc façam sondagens nos moveis ou iminoveis
suspeitos dc conlumluação. Essas sondagens
podem ser feitas por meio de pancadas que
sc devem dar, aqui o ali, na superfície des-
tes. E desde que essas pancadas aceusem
um som óco, anormal, característico de mo-
vel ou immovel carcomido por "cupim", cn-
tão, com uma "verruma", "púa", ou outro
instrumento perfuranlc, fazc.n-sc, de espaço
a espaço, alguns furos nos logares infesta-
dos; furos tão profundos quanto bastem para
alcançar os ninhos desses inscclos. Isto fei-
lo, injectu-sc, por meio de uma seringa, uma
quantidade sufficicnte de um dos referidos
insecticidas e, cm seguida, tapa-sc o» fu-
ros com cera ou massa dc vidracciro.A pelle.
bastante delgada, dc quc so compõe a cs-
truetura desses inscclos, c o olfacto sensi-
vel, dc qnc clles são dotados, não resistem
o quaesquer insecticidas caustieanto ou de
cheiro penetra nle, taes como aquelles quc
acabamos do indicar.

mee* '

O
lá

cniprcsari» Viggiani fala-nos cio " Theatro Casino ,?
tivemos occaslfio dc noticiar que o — Quando • como pretende inaugurar o

csl.urm.le envldraçado construído pela ,»,. J 
tlicalro T-^ 

^ ^^ ^ |gm do
sailn administração municipal, e que recebeu
rio logo n denominação dc llio-Caslno, com
o filo unico de justificar a exploração do
Jogo, foi pelo actual prefeilo dado, em con-
correneia publica, ao Sr. N. Viggiani, co-
tiliecldo empresário Ihcalral e coinmcrclnn-
tn nestu praça, que, com» cláusula pjineip:,.
de sua proposta, se prohlblu dc scrvlr-so dc
lio custoso edificio pnrn tal mister. Cl Sr.
Nicoliuo Viggiani, qnc já rien sobejas pro-
vas dc suas qualidade-, dc empresário Il.cn-
trai, em tres nnnos dc trabalho no Triaiion,
poderia bem dizer dc publico o que pretende

*

0 HERDEIRO DÁ ITÁLIA EM
JEREZ

a .1 » m —— —

S. A. viaja incógnito
JÇIIEZ (Hespanha), 8 (U. Pi) -- Che-

gou o principo de Picmonlc, quc fez diver-
sas visitas. Sua »\llcza foi recebido fora
da cidade pelo marquez dc Villa Martl.a. A
Municipalidade offcreccu-lhe um almoço. O
herdeiro da Itália viaja incógnito.

mem

próximo anno e com afinada companhia na-
eional ric'comedia. Os autores c artistas
brasileiros! com os quaes fiz proveitosa lem-
porada da" Ires annos no Trinnon, couli-
miam n merecer dc mim a estima e apreço
de que são dignos. Não podia, pois, deixar
rio cstréorLjo meu Ihcntro sem o seu cor.-
curso.

-- lí a outra parte do edificio, como va»
explorar?

Pretendo fazer no oulro edifício um res-
(íiurnnlc; 'depende, porem, quc consiga —
j:'. estou trabalhando uesse sentido — ser-

e as revelações do teclado
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Muito profunda a impressão que provoca a pe-
quena discípula do professor João Nunes

... mmm -

O que ella nos disse e tocou

Stfrr-¦¦>'-¦¦:** •..-*'. . . -¦ - "V." ••*.--. ''Vft;-'*^j>*\

O «ifocfo nefuof do Thcalro-Casino

Mussolini janta com os pilotos
que disputaram a conquista da

taça Baracca
MILÃO, 8 (U. P.) — O presidenta do Con-

selho de Ministros, Sr. Mussolini, jantou
hontem, á nõitc, com os pilotos que tomaram
parle no concurso de aviação pnra a con-
quista da taça liuracca. A progenitora dc
Baracca achava-se entre os presentes, to-
mando assento á mesa á direita do chefe
do governo.

O Sr. Mussolini pronunciou inspirado
discurso prestando o seu tributo do admira-
ção aos pilotos que participaram das provas
queforam as mais severas possíveis o que
terminaram felizmente sem incideute des-
agradável. . mem ¦

Orna data
.'t'i ICnxinne dc cirpiri. voando ao re-
dor tle. unia lâmpada clceirica; ii) o
cupim cm sutis varias formas: 1,

femea; i), operário 4,iiuich
soldada; 5", larva, c. (i, nunipha
'.') Fragmenta de madeira retirado
th um piano inteiramente inulilisa-

do pelo cupim.
ele indivíduos de órgãos sexuaes ntrophln-

c sempre destituídos de ozas: ns vnI-
irnichtc chamados "operários!' (figuro il)'soldados" 

(fig. -I). Além rios indivíduos
DlliCailos, occòrre citai' as larvas (figuro 5)

:i n.vinplias (-figura 0), que não são mais
uno os referidos indivíduos, posto quc

ii eslado rio evolução.
Dc. faculdades instinetivas nssás dcscnvol-
irias, o.s "cupins" são considerados como
jnrielos nn que diz respeito á orgonisação
icial ilo suas colônias. Por isso, ilosdo que
es colônias estejam formadas, cada um
>s seus componentes assume a fnncção do
[ibalho que lhe compete, na seguinte or-
im: As fciuens e os machos, á vista da fa-
Idade (pie lim da reproducçõo do espécie.
isliniim-sc á formação dessas colônias; o.s
iperarins", dotados de cabeça pequena c
nnriil,ulns occültas, são os encarregados

construecão do ninho communi e dos
lidados da criação ria prole, e os "solda-
s", ric cabeça grande e armada de man-
aulas compridas, fortes e aguçadas, são os
(carregados dc velar pela segurança das
Ias c-oiònios.
E' geralmente na hoi-o crcpiiscnluí do ve-
p c, como acontece agora, elo primavera.

os "cupins", de ambos os sexos, cm
mia rie enxame, abandonam as antigas
ilritaçüos o, agllouelo as azas nacaradiis c
.nspârenles, om vôos nervosos', emprchen-

viagens migratórias, cm demanda d.c
lf ros logares, onde constróem novos ni-
los. Oa logares commtiniincnte visados
Ira esse fim são as nossas habitações, as
laes, clles, á noitinliii, attraidos pela luz,
-¦adem para se lociilisarem num movei ou

Imóvel qualquer, comtanto que sejam de
Vieira, e abi constituírem novas colônias,
ihirodüzldosi quc scjnm, em ns nossas ha-
loções, os indivíduos alados largam, desde
|o, ns próprios azos, ns quaes jamais vol-

õo o possuir, por se Mies tornarem des-
ressarias, á visla do modo de viria quc,
pi cm deante,.passam a adoplar no inte-

|r rios moveis quc guaniccem os siposcn-
das ditas habitações, como no do mn-
¦amcnlo que constituo a segurança des-

os quaes esses hospedes indesejáveis
Itróem, mináudo-llies ò interior c deixnn-

I intactas suas superfícies, "de fôrma
sen, quc dc lal se perceba, ao menor

ilo, dão-so derrocadas totaer»"_

sagrada para
povo de Israel

o

fazer. E' o quc, gentilmente, clle nos faz, at-,
tendendo á solicitação que lhe dirigimos. Vão
aqui suai palavras:

*— A mim não me illudem as responsabi-
lidades quc ma pesam cora a exploração do
cx-ltin-Casino'. Tal edificio, c cm local
como o em quc está eolloeado, obriga no seu
locatário a exigências especiaes. Espero des-
obriga r-niH. no em lanlo, dellas sem dcslus-
tre para o nomo quo tenho junto ao publico
carioca e de molda a. corresponder à con-
fiança dos poderes municipaes. Como sabe.
aquelle próprio municipal não está acabado;
ha muito por fazer, inclusive no corpo do
edifício destinado ao theatro, quc será a

I base do meu uegocio e a quc darei toda nil-' 
nha altençõo, u cm quc grandes serão as
obras a prneeder-se. Para não modificar as
linhas architoctoniens, tão artísticas; incuni-
bi aos mesmos architectos que rcnlisar.ini a
construecão nctual de organisarem o proje-
cio de qu» necessito paro ultimação dos
obras. O professor Arcliimcdcs Memória, da
Escola da Dellas Artes, c o .rchilecto !¦'.
Coucbct já so desencarregarám, tiiicluuiciitc,
dessa tarefa. O projecto, quc tevo approvn-
ção prévia do Sr. prefeito, está correndo os
conaej competentes na Prefeitura, e, logo
que tenha despacho final, dar.i axecução.
No corpo dn edifício do lado rio Syllogeu
será o theatro. Um theatro elegante e con-
fortavel. quer para o publico, quer pnra os
artistas, que terão bons camarins i até sala
rio banho, bem instállada, debaixo do palco.
A lotação do theatro é do mil logares, divi-
didos po.- 2.1 frisas. 28 camarotes, 500 poi-
tronas e cerca dc SOO balcões. Uma escada-
ria duplo dá accesso aos camarote: o frisas.
Da galeria correspondente aos camarotes
(no torreão) sóhe uma escuda paro o amplo
terraço descoberto, donde se descortina lin-
do panorama dn cidade, uoladiuncnle da par-
te da balda e da avenida lloira Mor. E\ dc-
pois do Municipal, o unico theatro quo pos-
sue serviço de elevador para as frisas, ca-
marotes c balcões. Além disso o Iheatro!
decorado a estuque, tem: ventilação natu-
ral, por meio de bellissima cúpula: amplos
installações hygicnicas, confortável salão d*
espera, bom serviço de bar, etc.
i- -ni—ai.-.—^—^—-»

viços dc cosinha. copa e mesa de accordo
eom a grandesa das suas iutallaçõcs e (lc
forma conveniente para minha empresa. S«.
assim não succcdcr, talvez, explore um ou-
tro theatro. No salão superior desse corpo
elo edifício, que é o que fica ao lado do
palácio Monroe, explorarei um "dancing"
moderno. Roalisar-se-nò abi, festas elcgon-
les. (pie farão com quc a sociedade carioca
o prefira,a qualquer oulro ponto. Nos bal-
xos desse .edificio. será installado, provável-
inenlc tiiK estabelecimento hydrothcrapico
inodeío**'Twra o que estou. em. ->u*godações
com importante firma estrangeira especia-
lista no assumpto. Emfi.ii, quaesquer que
forem os gêneros de diversões ou commcrcio
qnc tiver que explorar no cx-Itio-Casino,
scl-o-ão dc forma a constituírem modelos,
pois sò escolherei aqueles para que tiver
material c pessoal melhores.

— O ox-rtio-Casiuo quc denominação Ura
ua sua exploração".' .

—• "Thcalro-Casino", conforme iiitelU-
gente s.iRgcstão do festejado literato patri-
cio Coelho Netto, quc, gentilmente, ncqui-
csecu á solicitação minha n» curta que so

C"P.i'o, 
4 de outubro de 1024. Illmo. Sr.

Viggiani. — "Thcalro-Casino" não seru um
titulo retumbante, tem. porem, . vantagem
de servir ao que V. S. pretende realisar.
mantendo um nome de saudosa tradição.
Tal nome. por predestinação, talvez:, loi
pronunciado na hora do lançamento da pc-
dra fundamental do edificio, surgindo, co-
mo dc semente de arvore morta, rebenta,
para reprodu/.il-a, o verde novedin. Assim,
a easa, quc se conclue, será um ponlo dc ga-
lantcria e orle para a novn cidade corno
foi para a antiga o prédio ondo se cha ms-
tallado o C.Inh dos Diários E o nome Ui-
sino", reviçaiido no pavilhão gracioso, agra-
dará as duas gerações - a uma. recnrdan-
do-lhe o passado, a outra com os esperta»
culos a festas com que V: S. a ajtralra.

Salvo melhor juizo, "Tlicatro-Casino" é
o titulo quo me parece ajustar-se melhor
á casa em que V. S. pretende naugurar,
em brsvo, á qual. sem vellcidades dc prpphe-
ta. mas por confiar em quem a vae dirigir,
vi.ticino prosperidade a gloria. D. V. sn-
vimr. (a) — Coelho Netto."
MMtfMtaMMMW^--«.IHM^
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Passa hoje o dia de
Yons Kippur ou da

Expiação
Segundo o rito do sua crença niulti-se-

cuiar. os israelitas se recolhem no dia de
hoje, quc é todo dedicado, á oração e &
meditação. Yom Kippur .assim sé denomina
esle dia. Conforme explicam os doutos, do

Velho Testamento, é
o tempo dc "lim-
par". Limpnr os co-
rações do tantas
manchas e impura-
zas, que se aceumu-
laram durante o an-
no decorrido, cm que
o homem, levado
mais pelos impulsos
da maioria, se en-
clicu do scntimeii-
tor. de egoísmo, de
.maldade, de. injusli-
ça, e rie peccados de
lloda espeicie. Yom
Kippur é o dia da
expiação. riu contri-
cção, do arrependi-
mento. Eis porque,
neste dia. todo o po-
vo do Israel se con-

G ronde R ahbino centrn e sc peniten-
isaias Raffalouich cia, balanceando os

netos da vida passa-
da e desejando ardentemente voltar ao es-
tado original de pureza divina, pela clemen-
cia de Deus, o Juiz Supremo. _

Data sagrada para os judeos, ho.ie, pas-
sam elles cm completo jejum, afastados
dos obrigações mundana, comnierciaes ou
sociaes, e, nn synagoga, se entregam á pra-
licn elo expiação, o que vale dizer da rc-
construecão. . . .. ,

Nesta capital, onde a colônia israelita e
numerosa, esses actos são executados cie
accordo com as ordenações do seu ritual,
usando da palavra o Grande llabhmo Isaias
Itaffíilovieh, cujos dotes de oratória ç mtcl-
Üícncia são bem conhecidos no Brasiiu

«.—¦—-—-——¦¦¦¦¦ —a-
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Na Constituição Portugue-
za cabem todas as aspira-

cões demoGraticas
0 presidente Teixeira Gomes
concita o congraçamento de

todos os partidos' LISBOA, S (A. A.) -- Em palestra que
teve com vários officiaes quo fizeram a re-
voluçâo republicana de 5 rie outubro, o Sr.
Dr. Teixeira Gomes declarou-lhes que a
victoria do ideal do partido sõ depende do
congraçamento d« todas us forças vepubü-
canas existentes no pniz."Na Constituição Itcpublicana portugue-
za — disse o Sr. presidente da Republica
— cabem todos os desejos e todas ns aspi-
rações democráticas c do reconstrucção mo-
ral e econômica da pátria.

Esta ultima, a meu ver, será completa,
desde o dia em que o Estado applique me-
llior as suns energias na cobrança das suas
rendas e receitas fiscaes, o que actualnie.n-
te não está sendo feito com muita regula-
ridade."

mem

AINDA SE TERÁ SAU-
DADES DA ÉPOCA SEL

VAGEM ACTUAL!

D. Thomaz de Vilhena será o
novo logar-tenente do ex-

rei D. Manoel
LISBOA, 8 (A. A.) — Nos meios politi-

cos diz-se que o logar-tenente do ex-rei D.
Manoel, Sr. Ornellas, será dentro do pouco
tempo substituído naquelle logar, para o
qual o antigo soberano portuguez convida-
rá D. Thomaz da Vilhena, figura de pres-
tígio no seio do pnrtido monarchico.

mem

Como o scientista Oli ver
Lodgc descreve a fu-

tura civilisação
LONDRES, setembro (U. P.) — Dia ha

de chegar, antes de que a civilisação venho
illuniinar o mundo, cm quc o povo voltará
o seu pensamento, com admiração, paro a
época solvngoui de 102-1. Esse dia estará
muito longe de nós se fõr acceita a defini-
ção da ciVilisaçRo de Sir Oliver Lodge, scien-
iisla de fama universal, com enraeter offi-
ciai. Assim elle se exprime:"A civilisação é o estudo ou condição cm
que o povo pode viver junto neste pequeno
planeta, falando differeiitcs linguns e tru-
lando de sc comprelienricr da melhor fôrma
possível, explorando diffcrenlcs interesses
sem egoísmo e hulha, deslocando o compli-
cario mecanismo ila locomoção e do inter-
cambio humanos, cooperando o ajudando-se
muluamente como agora fazem os membros
du mesmn familia, empeiihnhdo-se em nti-
Iisar os frutos ria terra e as forças ria Natu-
reza cm proveito reciproco e procurando
constantemente o desenvolvimento no mais
alto grão da vida intellectual e espiritual."

Sir Olive Lodge não diz quando clle espera
que tenha inicio a éra da civilisação.

Para descongestionar o movimen-
to e o trafego das mas

de Santiago
SANTIAGO, 8 (A. A.) — A municipa-

lidade desta capilal concedeu autorisação
ao engenheiro Luiz Lngerdigue para que o
mesmo construo e explore uma estrada de
ferro subterrânea, que venhn dcscongesl.o-
nar o movimento e o trafego das princi-
saci *t__s « avenidas Ue Santiago

A CAMPANHA DE MARROCOS
CALCULA-SE EM CINCO MIL O NU*

MERO DE BAIXAS DOS HESPA-
NHOES, NAS ULTIMAS OPE-

RAÇÕES
LONDRES, 8 (U..P.) — O jornal "The

Times" publica um telegriinima dc Tanger
dizendo qnc. segundo se calcula, o numero
de baixos soffridas pelos hcspanhúcs nas
varias operações militares rcolisadus entre
os dias 18 de setembro ultimo e 1 de outn-
bro corrente, é do quatro a cinco mil cutre
mortos c feridos,

No (.ihiu.te d« musica do professor Jono
Nanei aguardávamos com Impaciência a
chegada de sua prodigiosa discípula, s a
cada rumor da escada julzavamoa que era
ella qu. I. entrar,
aviomauilo A porta,
nnn o seu viso de
nr.-ança. Mas Aurn-
ra Hrtiznn nos fez es-
jtorar uinda um quar-
I.» de hora, tempo
bastante a que iins*
sassomos em revista,
pela lembrança, to-
das as creanças que
locam piano, c que o
Itio já tem ohscrvado
cum a rrebatatnento
.•..rus vezes, coin
>• -.iipalhia muitas, e.
com i n d u 1 g e nela,
quasi sempre. A dis-
dpula do in a «itio
.loão Nunes seria de
certo, como as ou-
Irai», tocando os sen.

números clássicos,
numa I n terpr-etação
m.ichin.l, á custa de
muitas horas de cs-
tudo, e passando por
demonstração de la-
lento precoce. As-
sim, pensávamos fa-
.-rendo, coiiw depois
•veíi ficámos, uma.
injustiça cratuíta A
A u rora Broron, •
muito feia ao l»ro*-
fessor Joio Nnnes.
quo não Iria afinal,
jogar a responsabi li-
dade dt ten rom. na
apresentação de ciai
menina vulgar como tantas, ou como qnaai
todas que locam o seu Schumann * o «eu
Hach, c li se vão com oi dedlnho. teclado
abaixo, teclado acima, provocando da «ssis-
tencia as indefectíveis cttclomaçõca du ">:'
uma gracinha!" "Mns que moniiiH engraço,
dinha!" "Mal alcança os pedaes!" -- "F-s-
tou com vontade de be!ja!-a!" — "Vae sor
uma grande pianista!"

Nada disto. De Aurora Bruzon, verá o
publico quo vae aprceial-a no sabbado, bem
se podo. dizer quc é urna nevelação de avio,
umn creauça invulgar, nm gênio em botão,
c tlc maneira alguma o proilucto artificial
com um uão sn sabe que rie chocante, obti-
do pelos ralhos o insistências, pelo estudo
quasi cruel dc oito o dez horas ele piano.'
que perverlc as graças dá infância e des-
orgoiiisa o espirito que amanhece.

Aurora Bruzon estuda apenas ires horas
por dia, duas pola manhã e umn b tarde
e brinca a ri com.» toclus ás creanças, nâii
lendo apparcutemciite nada de anormal;
nem altitudes aconselhadas. Nem foi ou-
tra a impressão quc teve desrie, o primeiro
dia que a viu. em, junho do anno passado, ò
professor ,loão Nunes.

Que tal essa minha filhlnha, pergun-
tova no conhecido pianista, muito enterne
ciilii, a mãa tlc Aurora.

E'... E' uma mcuiua Inlclligcnta, não
resta duvida...

E não ia além o juizo do maeslrn .loão
Nunes, quo «ra hospede da mesma pensão
onde Aurora aprendia piano com uma pro-
fessora que a considerava, então, com o
adcanlameuto de unia aluinna do quarto
anuo do Instituto.

Foi nessas condições 'pie passou a cnsi-
n.il-a naquelle mez o maestro João Nnnos.
A começo nada achou de oxlraordin.irio na
menina; limitava-se a offeiccei-llic. gro-
diialmcnle, certo! passo* dilficeis. para ver
como a pianista os vencia, c n avaliar do
grão do sua applicação e iiitelligeneiii. .Mas.
ilentro cm pouco, tão accelçradá foi a n.iir-
cha daquella discípula, com tnl dcscnibãrã-
ço a galhardia sorria a menina sobre os
maiores obstáculos que. chegado o mez ric
maio desle anno, o professor já eslava sur-
preso, e foi tendo a revelação rio gênio que
tão cedo ss deixava p-escnlir. Nessas con-
(lições pensou em mostral-a uo publico, nn-
ma audição de alumnas. Nõo tardou ninilo.
porém, aceentuando-se mais surprchenden-
lo ainri;, o progresso d» Aurora, o professor
.loão Nunes pensou, não já numa audição
de alumnas, mas num recital cn, que sós
prodigiosa menina se upresentosse. E nao
se illudiu, antes andou muilo acertado nos
seus cálculos, porquanto de cnlão paro cn.
a discipula, apenas eon, ns suas tres horas
dc estudo, preparou-se para o recital de sab-
bado. .

iE foi assim preparada que a vimos liou-
tem cutrar na sala, onde aguardávamos a
sua chegada. Ella não sabe conceder entre-
vistas, porque i apenas a menina com quem
se conversa, e que acha graça em tudo e.
não diz que a musica brasileira i :, chi
sua preriilecção, afim de lisnn.jear „ goslo
do publico, nem quc uão sabe sc prefere
Cliopin ou lieethovcn. para com islo riar
uma alta idéa do si. Aurora confessa que
não tem predilecções, que gosta rie tudo e
de todos, sentindo muito prazer em tocar
piano. Só o que a contraria »*> locar para
gente quc não se entliusiãsmá pela musica.
Não sc faz uunca dc rogaria o vae sempre
no plano com disposições felizes. Era assim
mesmo:

— Vamos, Aurora, toque-nos algum nu-
moro de expressão — disse-lhe o maestro
.loão Nunes.

E eil-a ao piano, onde cila perde quasi
alguns minutos á procura de posição, não
por affcctado estudo, mas naturalmente,
por conimodiclade du execução. Começámos,
enlão, a ouvir o conhecido nocliirno em
mi hcinol de Cliopin, locado com Ioda cor-
recção c com a força expressiva a que nos
teni habituado tantos bons pianistas: De-
pois, Aurora executou o Estudo n. "-', do
mesmo autor, uno desmerecendo chi pri-
meirn impressão, para engranileeel-a de
muilo, pela sun sonoridade e nitidez ele
execução uo Estudo u. 12, que foi „hi pre-
cisamente quc tivemos a sensação dc admi-
rar uma menina á parte, que não leme ri-
vnlidades com quantas o Rio já tem apro-
ciado.

lEm seguida Aurora foi perguntar ao mes-
tre se tocara bem, mas este nõo respondeu
senão com um sorriso commovido ric or-
gulho, ao passo que a menina, mudando a
posição dn cadeira, foi executar, cnm

a pedra de toque do. candidatos de pi.a»
do Instituto, verá ie exaggeramos nessa Im-
pressão quo vimos transmltllndo sobre .
|,r.,ii-,!n tle» nove annos c que, sem ser da

Aurora Uruzon, Junli an seu plano/em pose especial para
.1 NOI fll "

Instituto, executa, .peu.s cnm lira mez da
eslüdo, aquella sonatx do ullinio niniV'.,. o
maltratada do lautos pianistas. Náo c, aliás,
s.'. eslo numero que cila tem do sen re-
l...i,uio em condições eguaes, quc ao lado
riu peças do 8* -anuo ha outras ainda tl>,
'fi, como o prelúdio c fuga dc Iludi n. 6, do
2" voiu mo do '•('.lavcciu Liou tempero".

Mas, o que abi fico. é bastante a que se.
i.v.illu ó prazer com quc hontem ouvimos
a prodigiosa menina, de mãos que mal ii!-
rançam n oilava, u a surpresa sem par qm**
resoVvaao publico irscu recital d.ftardc-d»
sabbado, no salão do Institui».

. mem 

Um menino de dez annos matou a
própria mãe

E' um desses casos dolorosos, quc muito
impressionam c con,movem, o que vem aba-
li.o.ilo, .lestlc honlem, ioda a sociedade dá ca-
pilai alagoana, .lá o telegrapho, lio seu laço-
nisinu, espalhou :, tristíssima noticia, sem
ci ii,tudo detalhai-;, nas tuas consterhodòraa

gil.nas notas . .
¦Caixinha de Musica", de ,Toáo Nunes. Era
uma homenagem prestada espontaneamente
ao seu professor, quc bem a merecia. '

Mas nossa surpresa lião parou abi. A
maior oitava reservada com a execução do
primeiro tempo da sonata 53, de Ueclhoven.
O publico, que vae odmirnl-a uesse traba-
lho, que é o escolho dos maiores pianistas,

1

l). Clarísse Pinlo Ribeiro
ininiiciiis. !'.' o fado, no seu desenrolar bru-
lal, lão horrível qiínolo emocionante, e isso
porque delle foi causador uma creiuiça da'
lu annos, num delírio febril .

Foi pela manhã. A professora cathedrati-
ca ela Escola Normal dc Maceió, D. Clàrlsse
Pinlo Itibeiro, preparavn-se paru sair dc sua
resiriencin, á rua .Marechal Floriam», 33. Aca-
riciai-a. antes, seus cinco filhinhos, um dos
(|iií.es, o mais velho, ele ll annos e .de nomo
.losé, vinha sendo prosa de lerrivel febre.
Eticáiiiinliava-se .iá a infeliz senhora paro a
porta ijiiiindd José, chamando-a, fôl-a retro-
cc-ricr. E cpial uão foi o seu espanto ao ver
o menino apontar-lhe uiiui pistola'; Baldo-
dumcnle gritou á ercunçíi, pedindo-lhe pura
desviar a urino. Mas .losé, delirando peln
effeilo da febre alia, sem ouvil-a, opproxi-
mando-se mais, puxou o gatilho, indo o pro-
ieclil crãvar-se na froiile ria infor!uiindo se-
nhora. Caindo ao chão, banhada em sangue,
f). Clarisse permaneceu por algum tempo
desacordada', recebendo" logo os urgeules suo-
coitos ele que necessitava^

O pequeno, apesar ,do inennsoicncia elo sua
edade e ri" seu eslado, ficou como so, uo mo-
menlo. perdesse n razão, balbueianilo phrn-
ses som nexo e blnsplieinanilo contra si pio-
pri o.

D. Clarisse, entretanto, a despeito de to-
elos os curalivos que recebeu, horas depois
'fallecia nos braços rios seus paes c cercada
dos filhinhos.

Soube-se, depois, que .losé, no dei,no da
febre, urguondo-so rio l.oilo. apanhou ,cía ga-
vela rio uin movei a pistola com que feriu

„.^.,.., .... ...........  al-ldo morte a sua própria mãe.
tle destaque, muito claro, ai A cxlincla era filha do juiz da 2* \ora

daquelle: Estado, Dr; Manoel Lopes l-rancis-
ce» Pinlo. o esposa do Dr. Paulo Valente Ri-
beiro, filho dõ Dr. lícrnardino Ribeiro, ex-
secretario do Interior do íncsmc) Eslado.

Os seus funeraes realisaram-sc coin grande
concorroiicio, o clles coniparoccndo Ioda a
sociedade ,:lc Maceió, eonslcrnado pelo dolo-
roso acontecimento^

*
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Ecos c Novidades
H«?t»<'S-» <lc loiiffo .Ifbatp. a Comara rejsllou

uu. ivqu.*i ini»*iiln, pi» .pu» tr couilnlm o ji--«
liiiln na Senado imi.i .Ur wii.b.mvíit») ..*» t*i*o-
ji-.... qu» rcülabclcco o incu.l»?!)''. .Io fun.vlo»
nalimiu inibll.'». Ao <|iiu par*'*., o r»*|.i«.»-
limeni») h» lnriiiir,» íiuilil, viklü filai* |W'ic

-min oi ultimou iv|t.iriiJ «iiteiiiü u i»ri>Jícl«.
>;u«j ilrpcuJa .Io voto ii,i»|u.-il,i *»*» iIo

A MORTE DE UM ANTIGO
DEPUTADO ITALIANO

Traços da vida do professor
Mario Cermenati

i;...i-
{resto, Sem iluvliii» aigtiimi, niiprova.lf» iwla
i.6inai'.i, b.i multo lcni|ie, .. projcclo .!<?mn»
»<«.i cxcenhüincnlc no Senado, iIíi».>ii>ii
inai. .Io qm» cra nwesMtrlo a uni ..r.-*¦.-.**-1»
fftuilo, o faclo |í»!í.' em iôco a vslna illver»
gencli., <|uc lem delido a carreira de lei*1
¦>|i|Kiriiiiirf» t reclamadas |ió)a coile.'l!vi.U«1e.
Millns projcclo» di Cantara morreram M4
hojo r.o Senado t* bi»»tiiria eltnnnofi o ds
févjbfto das tarifai aduaneiras i^rn tine •»*
comprclietid'1 a lallii duma min unidade )'•
,.i.*.|.liva entre «•» duas casas do |.arli.nienio.•\»i n.eimo tempo em que appareceu a tio»
tí.ía de que o projcclo que reítabolccerA o
montepio d» lunecioaaliimo publico viria

o lume já, uma ouira noticio dava conta do
movimenlo triumphanto em favor da crea»
«•A», duma carteira de empréstimos u„ Cal\a
iicoiiomlca.

Figuraram n.i ordem do dia d.i Câmara e
i»'rfiin opprovados ivquertmentoi de Infor»
inações sobre a . -•. :» mi. tia». re;<art!s'ú.*)
publicas. .**'<¦. so a natureza dnqueiles re.
qiierlincnloi, mas lambem as dlscussfics quo
«•lies suscitaram serviram para nio.-lrar que
o agiotagem se disfarça dr vários modo*, e
**<• Infiltra «!«* lal maneira que « combate s6
icrla," «rfficlcnto com a extlncçio das pro-
«.-uraçòcs cm causa própria. Para csUnsuil-»*.,
íior.m, ícm ilanin.» pára o funecionalismo,
se torna Imprescindível a cíeaçfio do um
nppnrelho dc empréstimo» fáceis e módicos.
Kste appareiho |M»d-.» ser o próprio monte-
pio. m.-.s emquanto elle não se estabelece po»
der.i ser *. carteira dc empréstimo.) da Caixa
Econômica.

V.-ic sc:- aberta uma avenida, que, partindo
de Botafogo, entre as ruas dc S. Clemente

ROMA. «. (A. A.» -» Falleveu lmis. ne*-
l.i eajiitiil, o mu- • i!?puU«1o Mario l*r»
menatl.

.Vol,. du .'«.*n»,/i* Americana — O depu»
Ij»!'. Mari». Cermenati, iiaseluo em Uece.
iu» .j.ut:.- || jil .1.» ¦ ¦. ¦ :•• d«» I80B| fei

DE NOVA YORK
%eEvS Sa nossaRes!°'AS MULHERES ARTISTAS]encerrada a primeira wposi-1

COLA DÉ BELLAS ARTES

A recepção do pintor Henrique
Cavallciro

Depois de uma longa estadia ns Kuroiia.i.-_.«*»..»ii honlem «> pintor Henrique Ca».allelro, prêmio >!»• viagem da Kscola .**««¦cional de li.llw. Artei. u i...¦•.••• . artista
varias'lonlatlvai para »êr êíello pela'elr» iji^ou a sede do» seui estudoi ariiitleos em

.'linento, »A o . .»i ' •"'.-. temi... entretanto, feito uma longallll*.- .'M ... ««.-ti n»«el
seguindo em IPOD, Km ss.uhta foi reeleito permaiieiu-ia na» principaes .idades da ll.
«*m iPi.rt. cm 19!lt c 1010, desta ve», porím, üa. Nome ja li&>li»iit.* acatado im no»'»
pela clrcumscrlpcio «1* l*omo.Sondrlo. molo artístico. Henrique Ovallelro, na

Knamorado uu sida política, pugnando | Kuront. continuou .» manter os seus uitrl»
pelo radicalismo, nio manifestou duram» .to» de pintor.
». exereielo «io seu mandato „randes am» | EsposiKr do Salmi de* Ari Me» 1'ran»
bicões, multo embora Iívcmc merecido a;cais, e «lu l'»po«i»"«i Internacional Mil»
confiança do governo por varia* veie». Americana, rralUada ultimamente cm I'..»
pois, em 1017. fscree»i »» ear<«. de sub.se» j ri«. n pintor patrielo li«»i>r<ui «. nome do
eretarlo da Agricultura, c em 10'.0 o dc* Hrasil nesle certamon Internacional, .".pon-
sub»sccretnrlo das PcniOes. No Monteclto» j do novo tralüillios. »lcs quaes Já tivemos
rio manteve sempre um» llnlm Impeecavel | opnortunldade.do nos referir, se;<un.ln a*
d»* eonducla t* de clevaçfo de caracter, q«e Mioticlai recebidas, «nUo, pel«»s Jornais de
0 tornaram deveras connecldo craípeítado. 11'arls.

Naturalista e piofe»«,»r .1.* sclrnelas n»lu» O desembarque «Io dlstinelo nrllsla foi
r.irs c de lllslorla na Universidade de Ho» muito concorrido. A Sociedade llraslleira do

Uma original exposição
da Galeria Jorge

TELAS, ESMALTES E BRONZES
f.ua exposição <U» grande orlglnnlldndo i

a que c*»ti «flora nos proporcionando a Oa»
ler.a Jorge, soli os aiisplcius do Sr. eml.al»
•»,..|,ir dos listados Unidos, nue ali reuniu
ns melhores obras dn AssoeinvAo Nacional
d.» 1'intor.is .» K>eulpt.»ras dc Nova York,

Na vi-.Ua, rápida embora, qu»- nll fixemos
pudemos apreciar a variedade tle producção
dn» artista» da referida Associação, e sua

!e;_í^-*tr!.tv 
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prehendia dc qunndo em •.«/ longas via» i —--— ...rT*"-*** ^ik-V*^ ^SM •tWy^ím
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I Empresta o VALOR

extrahin inleressanlissimos relatórios que
eram amplamente divulgados. Com» um
verdadeiro fabio, o illu-tre llaliano pecupa-
va-sc lambem de geol-jgia, mlneralogia e
dns tlteorins dí.rsvinianns.

Poi um dos maiores divulgadores da lus-
toria c da obra rie Leonardo da Vinel. «sol»
vendo varias eontrovcrsl.is que pesavam e:n i
torno da personalidade do celebre aulor c.i ;
'•Gioeond.-.'*. Presidi:, a lleal Socledaue |
Vinclano e fundou o Instituto dc Estudos
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O tenente Mario BraVO Vem ao diversidade de escola c eslylo. o que torna i' ' " conlein. liivao por |

ção de trabalhos de cegos

CERCA DE QUATORZE CONTOS
lli; VENDAS E QUATRO Mil.

BILHETES DV TOMBOLA
PASSADOS

Nâa fora preparada a cerlm.» il» f0;»
que ss encenou a primeira espo.telo»
trabalhos de cegos, que o favor . u >llç; " '>'
..¦.rou ¦• animou complí-ninento. Annuneta**

.1,1. enlrelanto, n t"""1»'1 h"ra . . '.'¦¦'*„5_'
rhostruarios qu* ostentavam objectos, nu»"
il iodos, adquiridos, a directoria da i*'»'-
de Auxílios Mútuos dos CCgos, Incorporou».
f..| agradecer As cooperadoras que se man»
tiveram, Incessantemenlc, n testn.do cena-
in.'.., s.»,a «ledlcací... pela enuso humana *

social do» que nío vêem. Pn on, eu ao, -o

Sr, .\„oitin!io dc Almeida, vice-presidente
,l. Lign. em exercido, níferecendo (. presi»
«lente «Ia» cooperadoras, Sra;--Alaôr;,ir«-
ta, uma cesta de flores o fniçtas. trali.ilb"
d-, Sra. I!.ir..!a lllhelro, dádiva t) exposl-
e..o. o adquirida pola directoria; A's demais
cooperadoras foram ofícreçidns flor.-».

v.. mesma oecasiâo f. I dado conbçcimen»
to aos presentes de que Já.se apuraro.nas
vendas a quantia de cerca dc qunlowo conr
t«.s. e tinham sitio passndos quatro mil W?
Iheles «Ia grande tombola. cujo .fv.hidn
rcvcrlcrn. cgualmentc. cm beneficio do anri»
Ko e offi;iun»s dos c.?os." 

Pnrn o ch.-*. dansante que so rcalisara no
dia doze de outubro, no Clüb dos Diários
dous bilhetes dn tombola apresentados oao
direito no Snfrcsso dc unia pessoa, o que
representa uma vantagem real.

mm»

íi lira p ii
m ilü

e a. oío
Uma oasa para <irr.nrr,r

pobreza, na csi.icão _0
Rocha

Knlre as Iniciativas que míre-fR» ..._>
menlo, p«r elsarcm amparar a pcbfmjá
frednra, nvnlia tnnls umr, mnrl!f»i, H
s;*i.s fins. E* a que leve. nsora. n rn»*.»,..,
«In* Clodoveu tíayre», promovendo » -,4
trucçilo de uma cisa diitln»»!. » f*fiji

•mvi»**-*.

— , ... , . ,..3i..c mono ngraqascj a.- voluntários oa i-nina, «J"™'"».¦.»_"Ivinciãnõs na HalM. todos elles dcfllcauos RlO, OU miSSaO Confidencial que menos monótona. Alím disso n expo
l:»r„o rios I.eoes. Procura-se. nsr.i.n, aí,,,*-r|e__i_..val_eni_ _. ncs«;„isas v estudos so» , | siçao consta dc «iu.»>l.n«, de miniaturas «•
o transito,intenso que congest ona a segun-|« "Uonar_0 da Vinel. (10 governo chiler.O ibroiucs, alguns dc todo dignos dc npreço,
«ii daquellas via», cm determinadas nora» , mttf - u.i,i?vn>- iinrc á /ti r, \ .).-,;-• eomo .*¦ o caso riu que reproduzimos c se
.lo din. N8o obstante ser larga aquella rua, ,*íw$$fc^*^ií»4{»*«t««5-*»*«-»íl«í^^ ••Offerecida", sendo devido á arte
emstitue a i.niea passagem para o» bairros ft^Z^ZZ TT r\ t> tts C O 2-ilS?£ .F«IL «".^Hfí .i, T, \.'SÍ2 ; uo Maloino lioflm.in. qu.* é reputaçSò mun
dn Gávea c do Lcblon, <rue tiveram rápido í PENHORES í... ?. !o n" ' ' ¦ 1*'lU ,Hpo ,,"., dlnl firmada com .» sen trabalho "Bnccha
dc»envolvlmen,o rie um anno para ca. 

| ^^"J^-™^^, g^nogogugz? 
C0"f',,C"di" "° "»»" S* «&» * &*«- * '-*"'»—

,.„,..„.....,„ .jil Menor juro * Maior oftertaj
i melhores c mai»;,; nflUD 1I1DCM t»-'. ••¦» 7 S««¦Jr•b*,,' ».7a '
,, muito tempo « ; tUIfll. rlUIlü*» 11 Avrnldi rss»o». II jj
nos poderes admi» | fAttiSStSStS' 'issttttit!K?^rtiii&X&-"'&'~'*"' .

o inicio decretado «ie tal serviço, entre»
t.siito, faz lembrar que um outro, da mesma
...iturczn, u:.is dc effcitos
urgentes, foi sugeerido h
não logrou impressionar aos pode
ni-trativos municipaes. Hssc serviço ò o, _„«__»',_«• . nuw «i «unnssciucs wasci ie-ilar-iamcnlo da rua do Cattete, em toda a InaUffUrftClO UC Uma HOVa C3$a ,. ,
mi» extensão. A passagem; para todos os inaugur*i_«w u». iüsm de8CO, 

80 Se eXOllCa peloi.nirros. inclusive para os que devem ser ue- (]. Sailde
neficiados pela avenida cm vias dc realiza

•mm*

A
grande affluencia que ten;
tido a conhecida Casa Te

., ., !„, ,,. ;„.,, . .,,i.!.' .»¦.. pe;n .wonioa , Inaugura-se amanhã, *s 
J 

hw ._'.''/ _o_á fa _nd em
Beira-Mar. A intensidade do IraYego, cm que dc, a casa ¦»*-."«^.f.^^ €1818 TaWliaO em
bondes e automóveis se cruram a cada pas- «»i«:,»«» {''_"A i oi ò n Kl 

' 
iteCidOS de SÔda, lã,

so, tem trazido inconvenientes quotidianos, tuado a rua Ha.ldocK_i.ono n. ... . _____
o noticiário regista eom desastres ,-• aigOadO. SenaO

'rasos deploráveis? A commissão teehniea
dc especialistas, ha tempos escolhida pela
Prefeitura para estudar as arcas eonquis-
tadas no Castcllo c ao oceano e seu apro-
veitarhentò racional, traçou um plano d»
alargamento da rua do Cattete, que nós di-
vulgàmós c que nos pareceu viável c ur-
s-iuic ..

ii projcclo, aflora, dc uma nova avenida
em Botafogo, parece indicar que o alarga-
mento da rua do Cattete foL pelo menos, I
preterido. Isto é lamentável. Começa-se pelo

desconto real de 20 oo que
todos os

Unho e
este verda-

54 Casamentos
Ternos dc casara ou de .

fraque, obra excepcional- pfeÇOS marCadOS e B VÍSta
mente artística, para casa- . eftmB_,__l0_,
mentos aristocráticos. .Na *»0 COIsipraaOr.
Guanahara. B. Carioca, 51. Sjm vaHadO SOIÜmentO

cm Paris, para não citarmos outros nome
como Ano.-. Hyatt Jiunti.iíío»., autora dc
uma estatui eqüestre de .Joánna dWrc, Jnnc
Sdnddcr, Harriet, Trishmuth c Laura Fràícr,
muito original c graciosa nos seus estu.!",
de animaes.

Quanto ís pintoras, muitas adquiriram iá
renome internacional, como Kllcn ilaul.
lionstance Curtis, Isabel Brouson, Camclia
Whitehurst c outras, segundo ns citações «pif
vamos fazendo dc memória, por não per-
dermos ó ensejo dè um novo registo da dc-
liciosa exposição que nos cs!.'i proporei .*
nando a Galeria .Jorge, mostrando não só
ter notáveis quadros e bronzes, como algll

I 
"COLGATE"

I Por qu®V
mm»

/T^\

-_ümíé_k]i -¦<___»• $'fmm E*«v» ¦•+"* h,. • íí_-

^Rggggg?_Ng*! mZ^.-)m • "*.

mjmac8H*é*j*jim>' '**^j*h. -..v..,

ji :'È.:Í:
*•<«-' . -at* ^S>» . ****'

*K*im*"t*XI*t

Dr, João Coimbra SniiÈIrarS!
. , .„ , iria das blcnorrhagins. (í.'tta militar. Sao

deirO deSCOntO feitO nOS i'Va5 dczenas de miniaturas cm «pie sc dis- ]osi 3-, _s 3 .,or.)s. pho,,. .ns C.w. w m «.- — .-. ^'tingiiem as maiores artistas da Associação;
ric Nova Vork. «••!•*» "»««»»'-*-

tal Reciíe-Arica
, No salão do Club i!e Engenharia vae real

.;m. descongestionando Hotafoío. que recc-! S!lr n0 prn»;imo sabb*ado, is 4 boras da tai' ': '""' 
de. umn conferência sobre a "Estrada A
Ferro Transcontincntal do Recife s Arica
o nosso confrade conv.nandante Lui/ Gomes,
Para essa conferência, que vem despertando
muito interesse, está distribuindo convites :.
Associação Urasilei» dç Imprensa, dc que c
sócio aquellc conferencisti.

A estrada transcòntinen- Ide meias dos melhores fa-»
bricantes, que custam o

bc o transito intenso que congestiona o Cat
leic.

j preço das fabricas. Só se
. dc| ganham os descontos.

Na nova lei de valorisação do café se
rontèm dispositivos tendentes a regular não
só o abastecimento tios mercados internos,
como também o limite de preços nesses mer-
cados. Cogita-se de uma necessidade, antiga
e justa. Em virtude da alta do tlollar e da
íibra entra a nossa moeda, aviltada desde
longos annos, os mercados estrangeiros con-
s-j.uiram até agora café mais barato do que jj» quasi que
nós. Desper.dcndo esforços para combater _ci0£_ a pergun-
a cirestia tia vida, creanao feiras livres, cs- (a; "j_0 

_a quem
Intuindo u Superintendência da Alimentação, nu'uc_ tenha lido
us poderes .-.dministrativos sc embaraçavam ns _yc_._ras clc-
no exemplo paradoxal do café, valorisado etrisantcs do cc-
por força de lei c com recursos do próprio je|)re policia, in-
paiz. Os dispositivos da nova lei, deste modo, jez admimvel-
vém corrigir um velho defeito, com opportu- lnc_'te descriplas
nidade o segurança. po_ Conan Doyle.

Mas ler não bas-
Dl'. Estellita LÍ_S-\'a. urinarias (vene» ta; é preciso vel-
r.t;.s c cirúrgicas; ita.osX. Labor. a. José 81. 0 tra_alhar pnra
íí í^i 7^—~Z*)**m~~'~::~~~rii7iZT~7Z formar uma itttaDr. Reynaldo de Aragao, cim ca se- cla crca do
nboras. I". Carioca. 18, 1 ãs 3, 2", 4" c 6"- - - -

Conhece Shtvloek Nolmes ?

seus famosos me-
VTratam-íTubèrcüloso ^r0* Pol'^3"-

B c isso que o

_¦¦» *** ^^__|

Dr. Edgar Abrantes. . ^..,t ,
(ieio P.icumothorax. Largo Carioca, 18, 3 as 4. piniglENSE hoje 

offerece aos seus freqüentadores, num
lilm empolgante posado pelo grande John
Barrymore, ao lado de Hedda Hopper, Ca

Aproveitem.
9 - Gonçalves Dias

FALLECIMENTO
Na manhã de hoje falleceu o menino Cer-

mano, filho do Sr. Germano da Costn Fi-
guciredo, rio alto commercio, c primo do
nosso collegn dc imprenen Sr. Pedro Mal-
tos. O enterro, marcado para amanhã, ás 9
horns, devora sair da rua Dias da Silva 14 A, j
para o cemitério de S. Francisco Xavier.

¦ mmt* .

Nâo pense...
Adquira com vantagen» LINDOS

MOVEIS
Le I&obilier

41, Rua Üruguayana
A vista nelos MENORES PRE»!

ÇOS e paivclladanicnte com JUROS !
BANCÁRIOS. i

mm»

VEJA
SSGUKDA-FESRA

XO

Cinema taii
BETTY COMPSOR

EM

is ines

Fachada principal da escala t dispijty..
rio para os pobres da matriz de .Ycü.

Senhora da Luz.
a classe pobre d„ sua parochla, n de S»s
Senhora da I.uz, na cst.ição do Hocha.

O predio, que se deve erguer cra briü
no terreno da cgre.la do nom* dsqttü
santa, STá de conslnicção simples, seaio
natos, mns cheia dessa mngestade sublio
que caràcterisa a» linhas graves •? soa
dos edifícios cati.olicos.

No ponto culminante dn fachada, dtií>
FLORIANÓPOLIS, 8 CA. A.) — Fo.laprc- l car-se-á, no vértice <ie uma cruz. o pisentado no Còhjrrcsso Legislativo dn Estado SVmbolieo, de que fala o Evangelho. A o

um projecto sohieionnnilo a questão dc li- trft_a principal, por uma escada d* cha
mitos entre os municípios de Campos Novos _c.!r_os. 5cr_ ladeada por altas ianiU»'

Campos Novos, em Santa Catha-
rina, ganhou a sua questão de

limites com o municipio
de Curitybanos

e Curitybano, daiido
l>rir..eiro.

..nho de causa :i»j

SEI

_S '"' i> ^\. ^c__k

_/__" ^EÍ_f__V*«»_ ^—^*'__».

•mm*
Drs. Moura Brasil e, Gabriel de An-
cirade — Oculistas — Üruguayana, íi.

¦mm*
Dr Lima Freire Cons.: Pr. O. Billac rol, Dempster, Iteginald Denny e David Tor-
II. 11 3 a" e sab. ás 4 h. Tei. Ni 5628.•mm»
Dr. Martinho da Rocha Jor .llfdc
creanças). Medico pela Universidade de Ber-
iim, docente de clinica pediatrica. Cons.:
rua 7 dc Set. 73. T. N. 7491. Res. Pr. Bo-
tafogo. -162. T. S. 3045.

1 •*"**¦

Consta que serão dissolvidas as
Associações Econômicas

portuguezas
LISBOA, S (A. A.) — Corriam hontem

boatos rie que as Associações Econômicas
seriam dissolvidas cm conseqüência dos
seus enérgicos protestos contra as noVas
tributações.

Esses boatos, todavia, ainda não foram
confirmados.

¦ mm» >

rence. No palco, ás 5 e 8,30 "Petit Encanto",
cm um progrsmma estupendomm»

Pneumaücos, Câmaras de ar
de todas as marca»?. ACCESSORIOS
EM GERAL para AUTOMÓVEIS,
COMPLETO SORTIMENTO. Preços
*»rm competência. Especialidades dc
FORD.

MOREIRA LAND & Cia., sueces»
sores de Moreira Braga & Cia, Rua
Evaristo da Veiga 24. Phones Cen»
trai M e 4196.

¦ m*m i
Deixa o vicio dc fumar com os cigarros

òe Tussilagem. Drogaria Rnffier, S. Pedro,
123 — Já temos os de 75 °;5 (25 dc fumo e
75 de herva). mm*

0 caso das cédulas do Banco
Francez e Italiano

Attendendo ao pedido do 2° delegado au-
xiliar, o director da Casa da Moeda desi-
gnou os Srs. Sylvio de Leão c Severiano
da Cunha para servirem de peritos no exa-
me das cédulas de 200* que vieram da Fran-
ça para o Banco Francez e Italiano e foram
apprchendidas pela Repartição Geral dos
Correios como suspeitas de falsas.

i «»•» '

LOÇÃO INDIANA
TIRA MANCHAS. ESPINHAS E DA AL-

VUIU A CUTIS.
Formula do Prof. Sarmento Barata, dn

Fac. de Medicina de P. Alegre
| *-' Dep. Araújo Freitas C. Rodolplio Hess C.Seduziu, foi processado, pronun- j ^__gg§_g^^^^g__^_g________g

ciado e preso \0S NOVOS ASPIRANTES DA
Arnaldo de Souza seduziu, no dia 19 de

janeiro do anno passado, a menor Victoria
Passei, residente A rua Sá n. 207.

Devidamente processado e pronunciado,
como incurso nns penas do artigo 25S do
Código Penal, pelo juiz da 5* Vara Criminal.

POLICIA MILITAR
O general commandante da Policia Mili-

t.ir promoveu ao posto de aspirantes da
mesma corporação os sargentos recente-
mente diplomados pela Escola Profissional,

Reeleito para o governo do Peru,
o Sr. Augusto Leguia tomará

posse no próximo domingo
UMA, 8 (A. A.) — O ex-presidente da

Repüolicá, Se. Augusto Leguia, que recen-
_ _  __o temente foi reelei'0 para o elevado posto

Casa de Detenção, á disposição do juiz com- j ..ímentares para serem também elevados 
°an de supremo magistrado do Peru, assumir;'.

já citado posto e onze dos diplomados, por « presidência no próximo domingo, com
já terem os requisitos legaes parn figurar toda a solemnidade c c mpresença dos Srs.

que expediu o competente mandado contra ; em numero de quatorze,
o seduetor, foi este, hoje, preso pelo invés- | Sete inferiores, que devem ccmpletnr o ef-
tigador n. 363, e levado á 4' delegacia au- fectivo do quadro de aspirantes, aguardam
xiliar. Dali foi elle mandado recolher á apenas a terminação de formalidades regu

Lindos Modelos x
de Roupas para

Danno de Mar!
CASA COLOMBO

•mm*-

gothicas, rie vitrnes. O i.' andar ti.-arit
viti»lo cm salas de aulas, de inscripçâois
pobres c distruibuição dc donativos.pl'
pavimento comportará um vasto s.i!'*i. ;i
ra reunião dos vicentlnõs; tuna bibllothu
e um gabinete de estudos. Nas jnnellai*.
fachadas lateraes, serão coliòcados yiuir
com imagens representando a vida miiat»!
sa de S. Vicente Ac Paulo, o protecteréa
pobres.

As as;oci.:ç«"»es daqucll.i parocliia. t.*3dn
m.-.ior empenho em .vf realisada, ircv« i
idía iiumnnitarin e generosa do ss. :;;.-
rio. esper... para a mesma, o concurso o
lioso rie todns ns pessoas piedosas,

A solemnidade do lançamento da p'-'
fundamental rio edificio que será prtiü
da pelo monsenhor Carlos Duarte tei
está marcada para o próximo dia '.2. i-
mingo. e _ cila devera-) comparece;- autor,
nades civis e ecclèsiiislícas.
**» ¦ ¦ ¦ > -tstqfe-^ t —I-. .»•.. nr"

Modas
MODELOS DE PARIS

Novas Collecoões de Vesti.lo*. pari
Baile, Theatro c Visilas. Eie^aul»
Vestidos iiara Luto. Últimos Modji
Ios dc Chapéos. Litigerie fina. BoIsíiI
c Novidades. ELEGÂNCIAS, rua Sái
José 120, sob.

petente. mm*

CASA LAMARQUE
Cambio ao melhor preço da praça

I Av. Rio Brinco. 14 — Tel. _f_ 6658

PARA O CABELLO
LOÇÃO"BELLA CÔR"

O ALGODÃO
O mercado dc algodão funceionou estável,

com um movimento regular de entradas c
menos desenvolvido de entregas. As cota-
cões permaneceram inalteradas.

Entraram 528 fardos e sairam 313, fican»
do em "stock" 7.302 ditos.m*m*
RIALTO SABONETES E

PERFUMARIAS FINAS

DR. NICOLAU CIANCIO
Assembléa 52—R. Aurca, 42—Tel. 324 C.

De novo o máo tempo impe-
diu a partida de Zanni para

Kagoshima
S1IAXGH.U. 8 iT.P.) — Devido ao máo

tempo reinante em Jíagoshimn, o aviador
argentino **M-ni deixou nnis .ma vez, de
levantar o vôo cm proseguimento do seu"raid" aeroo á volta rio mundo.•mm**

QUEM PERDEU ?
A* disposição dos seus verdadeiros donos,

estão nesta redacção, os seguintes objectos:
Um embrulho, achado num bonde da li-

nha "Aldeia Campista".
 Um molhe de chaves, achado na rua

Primeiro de Março, pelo Sr. A. S. Moreira.
 Uma argola com chaves, achada num

bonde da linha "Lapa", pelo Sr. Antônio
Andrade. mm»
Dr Osbome-Instituto de Radiologia do
Dr.'Manoel de Abreu. Evaristo Veiga 20. C. 442.

¦ mm* ¦

Syphilis ?
LIPO-HYDRARGYRO
Injecções indolores sem analgésico

intra musculares.
Creação do Dr. Vital Brazll

lUcntuif-ti •-Tii-.i»'' V'. Ex. já experi-manteiga 1 upymenton ? Puro Cremc_
Único deposito Ouvidor, 52

A ARTE ISLÂMICA E OS SEUS
ARABESCOS

Uma conferência do Dr. Paulo
Bonerchi

E' um prazer vêr uma creança
vestida cím uma roupinha da
"A Capital". Tudo nella de»
nota distineção e bom gosto.

II Volta-se a falar na dissolu-
Na Sociedade Brasileira de Bellas Artes Ç»*» &0 ReÍC-IlStag

«ne re.ili-;«r, amanhã, uma interessante' PARIS, 8. (Hy) — Inlorma o conespon-
conferência o Sr. Or. Taulo Boncschi. Eile j dente do "Journal" cm Berlim que nos cir-
vae ftòs falar dos "Arabescòs da arte de-1 culos politicos fala-se na possibilidade da
corativa isíamica'*, produzindo, sem duvi- j dissolução do Heicliitrü antes da abertura
da, um trabalho digno de curiosidade da da nova sessão legislativa, em conseauen-
escolhida assistência. Essa conferência cs-lcia das diffieuldadcs par» a remodelação
tá marcada para as 8 horas da noite. *','> aaiiinete.

Dpus atropelamentos na praça
Tiradentes

no quadro de officines, foram promovidos
sei-undos tenentes, para a creação do li'' ba-
talhao.

Dos 32 aiumnos diplomados pela Escoh
Profissional, nos annos de 1923 c 1924, to-
ram promovidos: a segundos tenentes os
sargentos João da Cruz. Carlos Chignall, Ma-
noel José Paes, Luiz Paes Barreto, Aurelia-
no Alvares Filho, Dario I.uiz Monteiro *. i-
cente Pereira de Carvnlho, Mendo dc S.i e
Bencvides, Ary Sayão Caldeira iJastos, Dc-
mingos Begilitd e Euclydes Gomcí Pinheiro;

O posto central de Assistência soecorreu ás a aspirantes o.s...sar_cea!os...-Fc«ia.ido Pereira
primeiras horas da tarde os operários Nosari Cardoso, Mario de Magalhães Gonçalves, Ar-
Anorelli, de 17 annos, e Antônio Machado dà unido Fernandes Dorna, Annibal Joaijuim de
Silva, de 51 annos, por terem sido colhidos Miranda Júnior, Antônio Pinlo Teixeira. An-
por automóveis, que fugiram, na praça Ti-, tonio Jonquim Vieira Júnior, Jsoliuo Tarou
radentes. O primeiro, que recebeu ferimen-' ril.a. Adelino Baltliazar, Jorge -te Cárc.ilho I ,i„„„õrt Antos pala perna direita, depois de soecorrido , Martins. Isaias Alves Carneiro, Joat ..im I aucÇao ao
recolheu-se á sua residência, á rua Florenti- \ Gonçalves, Mario de Carvalho Monteiro,'^vl-i
no n. 28, o mesmo fazendo o ultimo, que , vio Sayão Caldeira Bastos e Rnmon Eseudero.
tem domicilio em S. Matheus.

A policia do 4° distrieto não soube do
facto. mm*

ministros, do Parlamento, corpo diploma-
tico, etc.

Já viu os ternos meio confecciona-
dos da "A Capitai"?

São quasi feitos sob medita e custnm a
metade do preço commum. Ha bonitas casi-
miras e lindos tecidos para verão a esco-
lher. "!£!;

mm*
Segunda-feira — o—encanto—de

CQNSTMCE TAWGE
alliada ao luxo de uma super-pro-

¦ PROGRAMMA SER-
RADOR

ÁGUA FIGARO Sr/i^:
perfumadas, pharmacias e drogarias.

Vão recomeçar as negocia-
ções econômicas fran-

co-belgas
PARIS, 8, (H.) — Segundo o "Petit Pa-

risien", as negociações econômicas franco-
belgas recomeçarão no próximo dia 11.

Cuidado com os olhos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não se deve comprar óculos ou pince-
nez sem primeiro fazer examinar a vista. O
único estabelecimento que possue um gnbi-
nete medico oculista para esse fim, sem
nada cobrar, c A Óptica, rua da Quitanda,
esquina da rua Buenos Aires.

mm.
A imprensa ingleza e a de-

limitação das fronteiras
do Irak

LONDRES, 8. (II.) — O "Daily Tele-
graph" protesta conlra o fado da Liga
das Nações ter designado um delegado hun-
garo para proceder _ inquérito sobre a quês-tão das fronteiras .1»» Irnk.

EU PIZ A BARBA ESTA MANHA COSI
UMA GILLETTE. E VOCÊ ?mm*.
Adiado um concurso de ae-

roplanos sem motor
ROMA, 8, (U. P.) — Communicam de

Viccnza, ter sido adindo o concurso de nero-
plnnos sem motor qu.. devia reaiisar-sc no
planalto do Asiago. devido à falta de ven-
to. Apenas o aviador Martens conseguiu

ívoar ein uma distancia ds 4.500 metros.

ZANUBIA8AB0NETE F,m PRü-
^DUCTO RIALTO"GUARDA=MOVEIS"

(Sob o patrocínio do intltist ü.1 Leandro Martin»;
Chamados : Ourives,, 41. T. N. 1500

» »»*»^. —.

í__™ j£*Í>$5* W
l l*l*i_jM*K'"--':Jrv*;>'f¦»»_>_

I I "W Ttr^&éÚ É_al V

Artio-ospara I
Viasfem!... , J

CASA COLOMBO
Não recebem vencimentos desde

a segunda quinzena de
agosto

Operários das obras municipaes no morro
do Castello, vieram, em commissão, a A
NOITE, pedir que solicitemos tio Sr, pre
feito o pagamento dos seus salários em
atraso desde a segunda quinzena de agosto,

. segundo declararam os reclamantes,.

mm rar
O mais bello film de CONSTAN-

0E — Encanto no enredo — Mon-
tagem luxuosíssima — 0 mysterio
do Oriente — A historia do "Barco
Ho Amor".
Letreiros especiaes em — PRIZMA.

Será o maior triumpho, o maior
exito destes tempos!

0 porto, pela manhã
Chegaram: de Abomoutli. o vapor inglez"Ciris", com vários gêneros; de Mandos, o

vapor nacional "Macapá", com vários ge-neros; dè Imbituba. o vapor nacional "Fide-
Jensc", com vários gêneros; de Recife, o
paquete nacional "Ilagiba", com passagei-ros; de Cabo-Erio, o vapor nacional "P-cri-
ueus", com vários gêneros; de Nova Orlenns,
o vapor nacional "Alaláyá", com vários ge-neros; de Gênova, o paquete francez "Pia-
ta", com passageiros, c de Laguna, o pa-
quetc nacional "Miranda", com passagei-
ros.

•sos»
VENDEM-SE á Rua Ba-

rão de Vassouras 50152,
canto de Barão S. Francis-
co Filho, 160, em Andara-
hy, 2 prédios novos para 30
contos cada. Trata-se na
Rua São Pedro, 132, sob-

«Telep. Norte 3259.

Lembre-se!
Ventre-Livre é o my
Remédio para .ratar Prisão de Ven-
tre, & Inflamação cia Mucosa cc
Estômago, Vontade Exagerada de
Beber Água, Vômitos causados pela
Indigcstão, Arrotos, Gazes, Dores.
Colicas, Fermentações e Pe;o no
Estômago, Dores, Colicas e Infla-
mação Intestinal causada pelas Mi-
terias Pútridas e Tóxicas dtntro du
Intestinos, Dores, Colicas no Figído
e Hemorroidas causadas pela PrisSo
de Ventre I

use Ventre-Livre!

A escripta á machina
por methodo, dá maior efficiencia ao proflt»
s.onal e poupa-lhe energins. M:.triculcni*sJ
n.i Escola Hemiugton, rua 7 de Setembro.Jí

» mm» ¦—
Concorrida recepção com-

memorativa do 5 dc ou-
tubro, cm Porto Alegre

.-¦\9AI9, AI»EGRE ,S (Serviço especial J'I
A .NOITE) — Grandemente concorrida '«'
a recepção dada na sede do consulado <••;.
lortugal por motivo do anniversario.<
proclamaçfiq dn Republica natjúelle P*l'*.lLom pareceram os representantes consulat»','.uesta capital, as liossãs auloridntics c í^r^tte nuhiero de niembros da colônia po*í
guezíi aqui domiciliada.

CI (XV PARA LAVAR SEDAS»_"-<lV//V TECIDOS FINOS
mM

¦ m*m ¦. **** -¦-.

Creme Âiled
O creme da Moda. As senhoras c senli?')

Ins que o lèm usado attéstani a sua ell1*!
cia; tanto para embellezamento c conscrO'
çao da culis. eomo para espinhas, P»n"_,•«irdas. manchas, rugas, cravos, clc. No.r»!•Koyal e cm todas as perfumarias. H¦'ji ¦.-.-HHtm.
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m ASSISTÊNCIA
hospitalar

A Commissão de Saude Publica
da Câmara iavoravel á cessão do

cx-palacio da Agricultura á
União dos Empregados no

Commercio
Na reunião dc hoje, ,lu comnilssão dc Snu-

rie Publica du Cumaru, „ Sr. .losé Limi,
relatando •, pedido de concessão do ex-pala-
do rio Mlnístdlo dn Agdeiillurii nara ii
ItKlalIaçáu do Hospital Sanatório dó Eniprc-
título d" Coiiiincrclo, leu u seguinle pare-

"A assistência hospitalar lcm merecido
ultimamente a iittenção do Congresso Na-
.ioii.il c mais rie um projecto, tendente aiiielhoriil-ii enlre nós, lem sido apresentado,,"ii'.;,re ¦.•oi„ um ncolhlnftiilo sympnl bico
c animndor riu comnilssão ,!•.• Saudc Pühlt-
ca. Iiifdi/mor.to, us dlfiUculdiiiles flnan-
cclens do pniz léni vedado ao governo resul-
ur de modo promplo c satisfatório esse
reclamo lão Insistente da nossa defesa snu:-
Ia rin.

Du Iniciativa particular, sempre louvável,
temos logrado o beneficio dc algumas orgn-
uisnções liospilaliircs c ,le varias casas de
saudc; iiqiicllns dc utilidade pnrn associa-
ções c estas de exercício de medicina einir-
gn-n.

\s especialidades médicas, notoriamente
as ,lc cirurgia, u;",„ SÓ pelo alio custo dc uc-
qulsição de instrumentos c Installação, como
lambem pi lus necessidades dn vida, exigem
rios q„c prociirnin os serviços da sciencia
mediei uma retribuição, que n muitos clit-
ga, liijiislniiicntc, a parecer extorsivo e pou-... condizente com os sentimentos dc huiiia-
nlilnde que devem acompanhar o exercido
du nobre profissão dc alllviar os soffriinen-
tos ,i,i próximo,

D governo o o Congresso lém auxiliado,
talvez eom cxnggcro de generosidade, ai-
suns estabelecimentos que. ou não carecem
rir toiunnho nniparo eomo n Snntn Casa de
Misericórdia, nu não Justificam tão furtos
recursos, como o Hospital Muller dos
Heis. j.i algumas vezes denunciado nesta
Cnmiiru, como exploração dn crcdiilidade
dos legisladores.

A presente iniciativa da União dos Enipre-
gados rio Comniercio é entretanto, uma des-
sas rcalisnçòcs que se fazem ncoiiipunhar
rios applausos geraes d.a opinião publica. O
paiz inteiro conhece o admirável espirito
dc organisação ile classe que representa es-
sa associação dn mocidade rio nosso com-
mercio, nn capital ria UepnbUca,

Fundada com o objectivo de defesa rios
direitos dos empregados no commercio c
tendo obtido, depois rie bem orientada cam-
punha a conquista rin regulamentação rias
horas rie trabalho, a União dos Empregados
rio Comniercio aproveitou a cohcsão de cs-
torços rie seus associados pura a realisaçâo
ile um novo objectivo. altamente social e
humanitário, qual o ile soccoi-rcr os seus
companheiros necessitados de serviço lios-
pitaiár.

Longe de. transformar-se em apparelho rie
compressão rios direitos dos patrões, cila
soube conquistai' por tal forma a amizade
e o justo interesse rie solidariedade dos
mesmos, que jn agora consegue levantar um
vultuoso enpiinl, por meio rie donativos pa-
ru n installação e perfeito appiirclhnnicntd
do seu hospital.

O neto do presidente rin llepublica conce-
(lendo n titulo precário o edifício riu praia
Vermelha puni essa installação que visa não
so,nente soeconw os empregados do Com-
mercio como outras qiiaesqiier pessons que
um-essilarem rie serviços médicos, recom-
mciida-sc assim no Poder Legislativo como
niiiii csiprcssãó legitima e nutorisndu rio
consenso geral, consullundo não só os sen-
limentos rie. humanidade, como os ihle.rc.s-_
ses rie um nlevnnliiilo propósito tlc prover
n nossa defesn snuilnrin.

Nesles termos, a commissão rie Saude Pu-
blica uno somente se manifesta tle necorrio
com o projecto da commissão de constitui-
.mi e justiça; como ainJa npplaüdc com sm-
çc.ro desejo rie estimulo a louvável iniciativa
riu União rios Empregados rio Comniercio c
n benemérito resolução rio governo da He-
publica."
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0 commandante em
chefe da esquadra

Sob a presidência ,1o Sr. presidenlo dn IL--
publica leallsou-se, hoje, „ despacho colle-
cllvo seiiiiiniil rio mlllUlcrlÒ, lendo sido assi-
i;un,los o-, seguintes decretos ale á hora d."
tocha mios „ serviço desla pagina:Nu p.isin da Marinha:

Nomeando o contra-almirante .losé Maria
Penido commandante en, chefe da Esquadra
lirasileira c exoncrando-o de eoniniandiintc
ri.,, primeira Divisão Naval.

Transferindo pnra o quadro supplenicnlnr
o I" teiienlo (iiiiviu DUvflu Pires.

Promovendo, no Corpo da Armada, n ca-
pllão-loiienlc „ graduado Luiz Soares Dias
e o 1' leucnle Jorge rin Silvu Leite,'..riuhiiiudo. uo Corpo du Armildn, cm capi-
lãu-lenento ,» l' tenente Oswaldo Slorino c,
no Corpo de Saudc. em eapiliío-tonenlo o
I' tenente phariunccutico .losé de Carvalho
Freitas.

Concedendo us honras rio posln de 1° te-
nente riu Armada uo pratico rio Lloyd lira-
sileiro Jtistlnlniio Platão ' Bezerra, em vir-
torie de relevantes serviços prestados nn dc-
fes., riu ordem e dn legalidade,

Suspenso, aSé dsfeadiar-se

Rápidos que desapparecem e uma
commissão de inquérito

Havendo dcsappnrecldo os "rápidos" for-
necidos aos operários municipnes diirmitc os
mezes dc janeiro e fevereiro do corrente
niiiio, o Sr. direclor da Fazenda Municipal
resolveu suspender, nlé que sc defenda ca-
balmcnlo, o encarregado desse serviço, Sr.
Alberto Colrim. c convidou pnrn formarem a
comnilssão dc inquérito, instaurado por
S. S.. o Dr. Antônio Campineiro Ribeiro,
offieial riu sccrçlnrin rio prefeito;; Artliur
M.-I.nri... chefe de seceão rin directoria do
Patrimônio; Arnaldo Estrelln, chefe dc sc-
cçaa dn directoria dc obras, e o inspector dc
Fazenda Alberlo Wnols Teixeira;

Zaghlul-Pachá teve carinhosa
recepção em Paris

PAUIS, 8 (Rhdio-Ifavas) — .lã está em
Paris, rie onde partirá brevemente ile re-
gresso ao seu pniz. 0 primeiro ministro do
r.gv|,lo. Zidriul-Píidin.

A colonin cgypcin desta capital, especial-
inenle os estudantes que seguem cursos nus
faculdades superiores, fizeram-lhe grande
manifestação.
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O Congresso Internacional da
Paz favorável ao desarma-

mento immediato
BERLIM. 8 (III.) — O Congresso Interna-

jiónnl rin T'nz, aqui reunido, votou uma re-
solução em que se declara partidário rio
desarmamento lotnl o inimcdinto, não feito
progressiva mente como propunha um dele-
gado allemão.
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PARECE %m, OESTA VEZ, A
COUSA VAE...

A commissão designada para estu-
dar o Código das Águas

Foi; hoje. designada pela mesa da Câmara
n conimissão especial requerida pelo Sr. An-
lonio Carlos, parn estudar o Código das
Aguás. Essn conimissão ficou composta dos
Srs.: Manoel" Villuboim. Nelson de Senna.
Vicente Piragibe; Simões Lopes. Pires do
Hio. Álvaro líochn, Carvalho rie Britto, Octa-
do Tavares c Virgílio de Lemos.
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A propósito da importação de
milho com isenção de direitos
No requerimento em que Ormazabnl & C,

eomiiierciaiites em Urugunynna, pediam rc-
sliluição de direitos pagos por 72.1 saccos
rie milho, cpie importaram da Argentina hn
prcsumpçnó rie serem despachados com isen-
rão c direitos, bom lissim solicitavam a
mesma isenção para uma nova partiria des-
se proiluelo, o Sr. minislro rin Fazenda
proferiu este despacho : "Requeiram em
fórum regular e separadamente por assuiii-
pio, tlc aecordo com o que esclarecem a in-
formnção c parecer."

No primeiro caso, segundo o mesmo pa-recer, rieve scr eiicuuiinlindo o pedido porintermédio da Alfândega rie Urugunyana;
no 2" caso, por intermédio do Ministério
ria Agricultura, nos termos ria circular nu-
mero -Ki rio Ministério da Fazenda.

INCIDENTE PRQVOCADQ
pelo secretario da entoai*

xada ingleza no Rio
S. Ex. o embaixador Tilley vae

depor no inquérito
LONDRES, 8 (ü. P.) — Chegou, hoje. a

.Siiuthunipli.ii o emlmixiiilor Inglez no llrnsll
Sr. .lohn Tilley, procedente ilo Uio da Jo-
iiciro. S. E\. ilcporã iiniiiiihii, no Ml nisto-
rio do Exterior no caso do secretario dn
embaixada do Hio, Sr. Slcwarl.

LONDItES K (U. V.) - Chegou a esla
capital o embaixador da Gi-ii-Hrctoiihii no
liriisil, Sr. Tilley. ueguiiilo-sc foriuiilmcutc
n Inzer qualquer declaração A Imprensa, so-
bre o incidente provocado peto conselheiro
dn ombnixada, Sr. Stewnrl. Fnlniiilu, po*réiu. com uni redactor du "Daily Chronidc"
disse :"Iteahneiito. u.idn sei, mnis que o senhor,
sobre o nssumpto. listou Informado dó quese ni aberto inquérito, ao qual deverei as-
slslir; mus ignoro a ihiln e cm quc condi-
ções scrA effcclundo."

Consta, segundo Informações obtidas cm
oulrns fontes, quc o inquérito lera inicio
hoje.

A crise da carne verde

O mais longo vôo tentado por
aeronaves

COM mi A TRIPULAÇÃO DE 40 HO-
MENS, O "SHtíNANDOAII"
PARTIU PARA A COSTA DO

PACIFICO
NOVA YORK. 8 (Havas) — O dirlglvel"Sheiinndoiih", que hontem deixou Lake

llurst, com destino á costa do Pacifico, de
onde regressara a Lakc llurst, levou uma
tripulação de quarenta homens. O percursoa cobrir è de sete mil milhas upproximnda-
mente, cm uni só vôo, que será, assim, O
inais longo dos tentados até hoje por acro-
nave.
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UM QUE ESCAPOU DA PRO-

NUNCIA
Por.despacho do juiz da -l* Vara Criini-

nal foi julgada, hoje, improcedente a denun-
cia contra Marimbo Gomes, aceusado dc ha-
ver desviado uma menor, fado oceorrido cm
31 dc dezembro dc 1920.

O novo rei do Hedjaz vae en-
tender-se com os revoltosos

"wahabitas"
LONDRES, 8 (II). — Noticias procedentes

rie Hedjaz dizem que o novo rei Ali, filho
c suecessor do rei Iíiisscin, vae procurar cn-
tender-se com os chefes revoltosos "wahn-
lritas", uo sentido de pôr termo 4 guerra
civil.
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Uma panella cheia de
moedas de valor

JUIZ 1)10 F0I1A (Minas), 8 (Serviço espe-
cinl riu A NOITE) — Nn fiizeurin rio mujor
Biriliino Mattos, neste nnuiicipio, foi eneon-
Irnrin, nos escombros ele uniu antiga cnsn,
umu punellíi contendo griiíid.o quantidade de
moedas de ouro e praia.

A respeito rio achado, lèm sido feitas mui-
ins o vnrindns conjecturas.

Nada ha que deferir
0 Sr. ministro da Fazenda decidiu nada

haver que deferir em relação no pedido rie
l.cvi Frank & C, ncgoeinntes cn, Pelotas,
no scnlido rie ser-lhe oxperiirin cada puten-
te pnrn uniu secção rie cambio junto ao seu
negocio, visto não constituir isso éxigenda
regulamentar uniu vez que os requerentes jú
fiinccionavam com a suu secção rie cambio
mitos riu execução rio decrelo n. 1-1.728 rie
16 rie março de 1921,

Egual solução deu S. Ex. n mn requeri-
mento rie Segismuüdo Kramar & Filho, rie
Uruguayana.

Vão ser julgados, em Lisboa, os
falsários de cédulas brasileiras
LISBOA, 8 (A. A.) — Os peritos íionicii-

rios pela policia pura procederem ão exame
dns eeriiilns brasileiras rie üOü-í Im poucoiipprdienriirius hostil cupit.-il c quc fórnití
rrpulnilas falsas; npresciilarnm o seu longo
Inurio concluindo qne us mesmas cin nuiln se
díffercnçnin rins vernricirns.

Os supposlos falsados, que se acham rie-
tidos, foram enviados picu o Tribunal com-
pclcnlc, afim de serem julgnelus.

Praga nas bananeiras de
"Seríão"

Informações da autoridade com-
petente

O Sr. direclor rio Inslitulo Biológico de
Defesn Agricolu, rio Ministério da Agricul-
turn, prestou ú Sociedade Fluminense de
Agricultura e Industrias Ruraos, a propósitodos estudos feitos sobre a causa da morte
rias bananeiras rio logar denominado "Ser-
tão", linha' auxiliar da E. F. C. Bi, zona
que exporta grande quantidade de bananas,
ns seguintes informações:"Afim rie ai teu,ler ao vosso podido, segui-
rum pnrn n eslação rio Sertão, nu linhn nu-
xiliar, para colher material paru determinar
n eniis:i rin morte rins bananeiras iinqiiellii
região, o prepiirurior e um servente, rio Ser-
viço de Phylópnlhólõgin deste inslitiito. Mo
ninterinl colhido foram encontrados os in-
íicctos parasitas que causam a morle das ha-
naneirns c são os gorgulhos "Metnmasius
cnsiroslris" (Germ) e "Cosmopolitas sor-
riius" (Germ), esto é muito eomnium cm
torios os paizes em que. so cultivam hnnu-
neir.is. Os especialistas norte-nniorirnnos
chegaram ã conclusão que os únicos melo»
pura combíitcl-o são o nrraiicumcnto e (les-
traição de. toria a parte hypogca dn planta,
onde se alojam os insectos, onde põem c
effectuani sua nictniiiorphosò, cavando gale-
rias em torios os sentidos nessa parte da
planta c causando-lhc a morte c armadilhas
para attrair os insCctos, ou suas larvas, que
possam ter ficado enterradas'. Para isto
corlum-se pedaços da parte sã da bananeira
c collocam-so no togai' infestado os insectos
ene 'levem ser examinados a meiido c des-
tinidos, se nelles estiverm nlojnrios os in-
iicefos. São eslns ns medidas (ine a pratica
lem inilieario como ns mais effieazes. Ape-
zí,r disto, o Serviço rie Phylopnthologin pro-
cede ao estudo qiie lhe compete no material
colhido e se encontrai' olgunin consn que
possa esclarecer sulisidinrininoiito cominuiii-
car-lhc-ei. Sniirte o frnlernirinele. — (u) Car-
los Morcirn, tlircelor."

Exonerações e nomeações
na Marinha

(Por neto rie hoje do Sr. Ministro da Ma-
rinlia, foram exonerados os capitães rie mar
e guerra Octavio Pcrry, rie vice-dircclór do
Pessoal; Dento de Barros Maciindo da Sil-
va, de direclor dus Escolas Profissionnes; o
capitão do fragata medico Álvaro Ribeiro,
de instriictor de cirurgia c patiinlogia cirur-
glea da Escola Medica da .Armada; os capi-
tães de corveta Alcino Cockrnne rie Affon-
secn, dc immediato do tender "Belmonte",
Antônio Barbosa Gomes, medico, de instru-
dor dc radiologia rin Escolu Medica ria Ar-
muda, o o 1" tenenlc Frederico Eivcrlnii
Pinto, de ajudante dc ordens rio direetor de
Fazenda.

Foram nomeados: os capilãcs de. mar c
guerra Bento de Barros Machado rin Silva
pnrn o enrgo rie vicc-direelor do Pessoal,
Octavio Perry para servir .na Dirccloria rio
Pessoal eomo chefe ria I1 divisão; o capitão
dc corveta medico llcruclilo rie Oliveira San,-
paio iiarn o cargo rie iiistriictoí de cirurgia
e pntholngin cirúrgica dc guerra da Escolu
Medica du Armada; os cupitãcs-tenciitcs Leo-
nd rie Magalhães Bustos paru o enrgo rie
ajudante dn Capitania tio Porto do Estado
rio Ceará c Antônio Lopes dos Santos, me-
riico, pura instrtictor dc radiologia da Escolu
Medica da Armada.

Os novos orçamentos
» ? • m* t

A Viação já recebeu, na Câmara,
emendas, em 3a discussão

Terminou, hoje, nu Câmara, o praso para
o recebimento de emendas, em .1* discussão,
no projecto fixando a despesa do Ministério
ria Viação para 1925,

0 CAMBIO ESTEVE FROUXO

Morre, na capital gancha,
um velho e dovíado ser-

viclor da Pátria
PÒIVÍ'0 ALEGUE íi. (Serviço esperin! rio

A NOITE). — llciilismi-se, nesln capital,
com grande acompanhamento; ;, que se as-
sÓàinr.ím lodns ns nossas hltas autoridades
civis e íniiilrcs, o eiil°eri'.a'iiiçi'il.b rio mure-
chnl reformado Joãe César Sampaio.

O boletim ria !l" llcgiãp Militar, noticiando
n morte desse velho Mlrindo, publicou o se-
giiitite:"Falleceu, bojo, nesl.i capiial, o Sr. ma-
rcchnl reformado .Ioão César Sampaio. Ao
dar publicidade n tão infuiisla noticia, fa-
ço-ocom profundo pesai", por ver dèsãppa-
recer mais uln rios devotados servidores
que leve o exercito p llin veteVuuo, epic pres-
'.ou relevantes serviços na guerra (Io Pa-
i-agüny".
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OS VALES-OURO
O fim,co rio Brasil forneceu os vnles-ouro

pnrn ;i AlfnnrieKii, hoje, ú rnzão rie -l-*i;7-t(i pa-
pci por 1? ouro. Esse Bnrico cotou o dollnr
a vista a SíliílO e a prnso a 8ÇIÍC0..

6 3|16 a 6 11|32
O mercado rie cambio abriu e funecionou,

hoje, cm condições menos ncccssivcls, com
os bancos operando todos cm declínio, A
procura tornou-se maior c menos intensa
a offcrta de letras particulares.'Foram iniciados os saques a 6 R|1G e
(i 11132(1, .pelo Banco do Brasil, e a 6 1|4,
fl 9|32 c C 5|16 d pelos outros saendores, con-
tra o particular de ti 5|16 a 6 3|8 d. Pouco
depois desceu o bancado a G ílilé e 6 7|.')2ri,
com o Banco_ do Brasil dando, porém, ai
(i 9Í32 c ti f)|ífld. contra o particular a
G 5116 <1. compradores.

Assim deixámos o mercado cm condições
ir regula res.

lOs "soberanos e.ifnrnm-se a 49S000 e as
lihras-pnpd a 41.$000.

O (lollnr cotou-se á vista de 85600 a 85700
e a prnso n 8?fi(i0.

.—Siiepies pnr cnbogrnmina:
i.V vista — Londres, 6 ,r,i;i2 a G 7|32; Pa-

ris. Ç158 a $-170: Ituliu, t?!l80; Nova York,
8?730 a 85750; Hollanda, 35420; Buenos l.\i-
res, impe! 3S28fl; Noruega; 15270; Marco-
renda. 25080.

--Foram affixailas officialincnle us se-
guintes taxas••A 90 d'|V -- Londres, fl 1 *-1 n fi 11J32; Pa-
ris. Ç4-I7 n 5-!';f- Novn York; 85000.

A' vista -- Londres, (i illtfi n (i !l.'!2; Pn-
ris, -5450 u S-llr: llnlin. 5375 n 53S0; Por-
lugaL 531.*) ii .*125: Novn Yorli; 85K0ft n
S57O0; Itospanl"- ISl-fó a 15165; SujSsii;
15IÍ-IÕ i, 150.7(1." Pjieiiós Aires, i>apd 3$2f,0 a
35280; ouro 7S35C n 754G0; Monleviriéo, 7S300
a /.* 180; .lapão, 35429: Suécia, 25330 a 25:15!:
Noruega. 15258 a 15200: Ilollnndn, 35380 n
35405; Dinaiiinrcii. 15000; Canadá, 8S700;
Cliile, peso-ouro 15060; Syriiii, 5455: Bólglci,
5410 n §416; Rumiinin, 5053 a Sãfi; Slova-
quin, 5264 a 5265; Allemnnhn, 75000 por Iri-
Hino rie murros, 25070 por marco rin renrin:
Auslrin, 51ÍI0 por mil coroas; café, ís45ll n
•c155 por 1'nmcoj sobcrnnos, 4951)00; libras-
papel, 415000.

No decurso rio dia o mercado revelou-se
mnis' firme e como iiiigmentassc n offcrta de
lelrns, pnssurnm os bancos n operar en, me-
llioriu. Cc-üi effeito, suliin o bancário a
(i 9|32 ri... eon, dinheiro n (', 3|8 ri. Jlns, no fe-
filamento novn l)uixa acciisuram as taxas", fi-
ruurio o mercúrio frouxo; com o bancário u
G 3|16 e o particular a 0- l]l ,1.

À librn-oiiro cotou-se lambem a 485000.

Não Gabe aos marchantes
a responsabilidade pela

alta do indispensável
prodiiGto ?

Ha gado em Minas, mas faltam
carros para o transporte ?

'A 
proposilo dus infiu-iniiçòcs publicadas

peln A NOITE, relativamente As causas de-
tormlnnnlcs dn alta crescente da carne ver-
dc, nesta capital, recebemos hoje, oi lelc-
grnmmas seguintes :"Cruzeiro — Protestamos contra o voi-
so artigo publicado na primeira pagino da
edição de hontein. Os marchantes uão tém
culpa da crise da carne verde. Ahi não ha
gado, nus feiras, por falta de carros nn
Central.

Paru embarques, temos, hoje, 1.800 re-
zes, não havendo trens para o transporlc
respectivo nn referida via ferreu. Muita
responsabilidade do que se estã vcrlficiin-
do cabe aos representantes dos marchantes.
Saudações. — (AA.) Josccliuo Amaral c
Ucnclccliino Bali lano.""Tres Corações — Convidamos esse Jor-
nol a mandar um representante a Tres Co-
rações, afim de syndlcnr c constatar como
são errôneas ns Informações que recebeu
sobre a alta do preço da caruc. — (A.)
Marchantes."
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GENERAL P0TYGUARA
Um passeio pela cidade

O general Tertiillano Albuquerque Po-
lygiiar.i, que foi, h.i tempos, victima de um
ai tentado, assim como já (¦ do domínio pu-
bltco, c quc leve de sc siibmdlcr a nina iu-
tcrvciição cirúrgica, na qual soffreu a
amputação do braço esquerdo, npresenlan-
do progressivas melhoras; agora está prtates
a ter alta do Hospital Central do Exercito,
onde estava Internado.

Hoje, porém, o referido general, acom-
punhado do seu medico assistente, fez um
passeio peln cidade, indo, lambem ã sua
residência, visitar a sua cxcellcntissima fa-
mi lin.

Audácia da pirataria no Mar
Oriental

. mu m ^ •

O NAVIO "MINGSIIIN" TOTAL.
MENTE SAQUEADO

CIIANGAI, 8 (Havas) — Os piratas do Max
Oriental assaltaram o navio "Ningsbin" que
viajava para Fu-Tchcu, domilinildo a cqui-
pngem c upoderaiido-se ria bagagem de 300
viajantes, dentre os quacs sete estrangeiros,

0 Senado em sessão
O Senado, boje, renlisou sessão, com n

presença dc 30 senadores e sob a preside,i-
cia rio Sr. Eslado Coimbra. No expediente
foram lidos officios, devolvendo um mito-
grnpho de resolução jn sanccionndii c re-
niclteildo a proposição, que perdoa ao 1)5-
ehnrel .losó Gonçalves Neves n pena que
lho foi imposta prie Supremo Tribunal Fe-
deral.

Não houve numero para ns votações, sen-
do encerradas as discussões rias seguintes
matérias : cin 2*, n proposição dii Cániaiíi
dos Depu torios n. 49, dc 1924 que abre,
pelo Ministério dn Guerra; uni credito cs-
pccinl na importância de 10:0795004, parn
indemnisnr o conselho administrativo rio
Collegio Militar rio Hio rie Janeiro (com pn-
recer favorável riu Conimissão de Finanças);
em 2", o projecto ,1o Senado n. 18, rie 1924,
concedendo a D. Cucildn KrnhciÓhl de Sou-
zn, viuva do Dr. Vicente dc Souza, releva-
mento rie preseripção pura o fim rie poder
receber vencimento a quc linha direito seu
esposo, peln regência rin cadeira rie lógica
tio Gymuusio Nacional {ila Commissão rie
Finanças).

Terminaram as commemo-
rações do 1° centenário

da emigração allemã
para o R. G. do Sul

POIITO ALEGUF, 8. (Serviço especial da
A NOITE). — Encerraram-se, domingo,
com lodo o brilhantismo, as festas comme-
morativas da passagem rio Io ccnlennrió dá
immigrução allemã pura o Itio Grande
elo Sul.

Os bancos; cm altenção aos feslcjos, não
abriram, tendo tombem o commercio se
conservado rie portas fcehndns. O expetlieu-
te nus repartições publicas foi fncültalivb.

A preseripção salvou um, e o
outro foi impronunciado

No Juizo da 2* Vara Crininnl, Salomão
Modo Lopes e 'Paulino Alves foram denun-
ciados cm 1915, o primeiro como autor e o
segundo como cúmplice no crime de roubo,
praticado no escriptorio dc um dentista c
uma cus.i de ealçuris nn run ria Carioca;

Hoje, o Dr. Enrico Cruz iinproniiiieiou o
segundo aceusado; e julgou prescripta u
acção penal quanto ao primeiro, depois (lc
desclassificar o crime de roubo para o de
furto.

0 Café regulou estável
——. i ms m * ¦

Cotou se o typo 7 a ,48$000
O mercado dc caie, abriu e regulou, ho-

je, melhor inspirado, sob a impressão de
unia alto dc 37 a 4li pontos nas opções do
fechamento anterior d.i bolsa americana.

O movimento ele procura para novos nc-
goeios foi mais intenso; entretanto, os pre-
ços apenas sc. to-iiirani estáveis, não- ac-
ousando melhoria alguma. Assim, cotou-se
o typo 7 ã bnse anterior rie 4850(10 por
nrrohít, tendo sirio fechados nii ab'ci'lurà
Ji.027 saccas.

O mercado ficou iie:» inspirado.
As ultimas cntradai foram rie 19.598

saccas. sendo 17.1,91 pela Leopoldina, 1-709
pela Central e 190 por cabolngeni,

Os embarques foram tle 5.557 saccas.
sendo 1.792 pnrn os Eslndos Unidos, 1.904
parn a Europa, 1.711 pnrn o Rio rin Praia
e 120 por cabotagem; Havia em "stock",
boje, 226.472 saccas.

— O movimento a termo correu ilesen-
volvido.

Foram fechada.) a prnso, na Bolsa,
44.000 saccas;

Colou-se pura outubro ,-, 475-1110; pnrn
novembro u •115100, paru dezembro,'a
475200. paru juneiio n -!",?3()0, pnrn fevercl-
ro, a 475550 c pur.i março u 175500, com-
prndóros.

O merendo dc ente diniiuto o illii regulou
pouco movimentado, com os compradores
ietrniilos. Comtiirio, fórum negociadas muis'.2,579 saccas, no total rie 11.20.6 riitns. '»

Fechou o mercado sem alteração.

A Griação do cavallo puro
sangue no Estado do Rio
Que se dê cumprimento imme~

diato a uma lei fluminense !
Os fins que teve o Dr. Geraldo

Rocha intervindo nesse sentido
junto á S. F. de Agricultura

e Industrias Ruracs
A dirt-ctol-líi dn Sociedade 1'himlnoiiso tlc

Agricultura c Industrias llurnoi entregou,
hoje, on Sr. presidente do Eslado do lll»,
Dr, Fcllclano Sodró, unia representação ,,„
sentido de ter cumprimento IinmeiMnto :,
lei li. 1.111, dc 20 do novembro de 1917,
expedida qiiaiiilo na presidência do Estado
do Iliu <> |)r. Gerarquo Collot c que autorisa
o governo a conceder prêmios de niiimiicão,
ale 10:01)0?, nos proprietários terrilnriucs
fluminenses quc oxlilhlssom os indhores esc-
eiiiplares da raça ciiviillur, lei essn quc mui-'
to influiu c influi-, para o admirável surto
progressista que sa noln, aclualmcnto, cn-
tre os criadores do Cavallo Puro Sangue do
Eslado do itio. |

A Sociedade assim procedeu cm virtude
dc pedido hilto pelo seu consocio beiicmei-l-
t», Dr. Geraldo Rocha, quc insinuou, no
município de Vassouras, o "haros" ninior c
mnis imporlanlo du Ileiiuhllca.

O Dr. Geraldo lincha, fez ver á Socieda-
dc Fliiiiiiiicnsc dc Agricultura que abra mão
de qualquer prêmio a que tenhu direito,
com a condição d» mesmo scr entregue á
administração do Derby-Club, pnrn estoba-
lccer, ainda este uuni., dois parcos, que sô
.poderão ser corridos por nrilmncs nasci-
rios cm território fluminense, institiiiiido.se
liara cada um o prêmio de 5:0005, ao vence-
dor cm primeiro logar, tlondo-se a um pa-
ren o nome dc "Presidente Fclicinno so-
dré" e n outro pnreo o nome de "Sociedade
Fluminense de Agricultura e I. lluraes".

Concluo o ,Dr. Geraldo Iludia a sua re-
.presentiição, apresentando felicitações ."í dl-
rcclorin da Sociedade pela acção inlclligen-
lo c perseverante que vem desenvolvendo nó
desempenho rie sua gniiulc missão, zelando
sempre, com lauta solicitude, os interesses!
rins clitsscs dc que é a Sociedade legitimo'
órgão representativo.

ULTIMAS INF0HMAÇ0E5
RÁPIDA^ t MINUCIOSAS
lOETOUA A REPORTAGEM

DA "A NOITE"

Dispensa de revalidação de sellâ
O Sr. ministro ri.i 1'nxondn deferiu, pnoequidade, „ iieilhlo do .losé Pedro Hlrcnco,

dc 1'ulrnpolls ,nu tçnlldo ,h> sor illspensud»
dn |iiii;i,iiii"iilo do ii'Vi,ll,yiçi"io cm que In*coiivii, |i,,r ter tolhido liisiifflolciitoinonlo •
seu llvtn do vemlits ii vista.

C0MMIINICAÜ0S

Novo conflicto, em Allahabad,
entre mahornetanos e

hindus
IALLAHABAD, Iniliu, 8 (II.) — Deu-se hon-

lem novo conflicto entre mahomctonos e
hindus, por oceasião dc' uma procissão reli-
giosu hindu. Houve t!-es mortos c cerca rie
vinte feridos. As tropas uiiglo-indinnns res-
tabclcccrnm a ordem.

PAGAMENTOS NO THESOURO
Na primeira pagadoria do Thesouro Na-

cional serão pagas amanhã, ns folhas dos
aposentados da Vincúo — Officines dc Jus-
tilin, Varas e Pretorins.

Concessão de "habeas-corpus"

ao autor de uma revista
theatral

CAMPOS (Estado rio Bio), 8 (Serviço es-
peclal da A NOITE) — Pelo juiz da 1"
Vara foi concedido "habeas-corpus" ao Sr.
(iiislão Machado; nutor dii revista tle costu-
mes loeues intitularia "Pega, cachorro",
oue será representada, hoje pela Compa-
nhia Pinto Filho, no theatro Còlyseu dos
Recreios.

A ordem rie licença foi impetrada pelos
Drs. César Tinoco e. Miranda Filho.

A illuminação do edifício do
Thesouro

Em solução n uma consulla rio diredor rio
Patrimônio Nncional, sobre a hora em que
rieve ser interrompida u energia electrica
pura ni varias dependências rio Thesouro,
por ser indispensável ii segurança deste, o
Sr. direetor geral tio 'lliesouro declarou que
u corrente rie llliiininnção deverá ser inter-
rompida normalmente ús G horas riu tnrde
pnrn ns dependências rio Thesouro própria-
íhenlé ili to; salvo pròrogação elo experiicnle.

Itelulivumente ú pude oceupnda pelo gu-
binete do ministro, c peln Itecehcriorin, só
poderá cessar apôs a verificação rie haver
terminado o expediente.

Intensificada a vigilância dos
estrangeiros que entram em

território francez
IIWIUS, 8 (II.) — O "Pelil iloiiriinl" an-

miúda quo o governo vne intensificar a
vigilância sobre os estrangeiros que entram
no território frnnccz, cslubelecentlo nalu-
rulmenle. dislincção enlre os estrangeiros re-
sidenles no paiz c os simples liirislus.

Contagem de antigüidade de
classe

O Sr. direclor geral rio Thesouro resol-
veu que a antigüidade ele clnsse rio -l" escri-
pturnrio rin Itcceberiorin do Districlo Federal
Fnusto de Aguiar Bollo de Burros sejn con-
tndn tlu tiniu cm que tomou posse e entrem
cm exercício de egual enrgo nn Caixa tlc
Amortisação. •mtm
Officiaes gregos vão fazer esta-

gio nos aerodromos italianos
ROMA, 8 (U. P.) — Uín grupo rie offi-

ciaes do Exercito c da Marinha ria Grécia
é esperado- nesta capiial no mez de janeiro
rio anno próximo, nlini rie fazer uni estagio
nos aerodromos italianos.

-^•0»

O TEMPO

VESTIDOS
CHAPÉOS

Modelos de Paris
Compre na

No tre Dame
de Paris

182 Ouvidor!

SEDA jnponcza todas as corei
larg. 100 metro desde .... 11500

MARROCAIN 55^.5
lindos padrões dcsdo vMuiwtemt&a ÍW'

RAniITMfantasi* Puni ,,íâ •
Ivril/IUlTl muito encorpado $a«

drões originncs 195500 o oa*»v-v» 34tlM**;
Ul'. fUlit

fRPPF c,,ina francej rnnWo en^ '$.,<*"
liSidlL corpado todas as corei ítUK^

SETIM liherty seda todas as tm
res

CpTIM cli.inneii.ie eoras raoder-
s5£il Ii"l nas _L , <JiJ>M 3l|0O(t

CRFPF Gutfr"ulUra* n0^»** «w>

ENXOVAES Í NOIVAS
especialidade da casa _^>-^c*''

grandes;
Armazéns de Paris
Largo de S. Francisco ns. 19 a 22

JUNTO A' EGREJA <— TEU N. 3Í1

f*c&ec<it3*azp&€}tr
U>«r*C51 m tncK bat*ali»

(¦as -nicWi«r*C511^ mqy liat*oti»s V

[___ 6S, Rua do Carioca. 07 ••• mm 4

Fir R PnvíloIInc dos hospitncs da Mi-ui. iv. rarueiias, scricm.dia c Pl.0 Ma„
tre. Coração, pulmões c app. digestivo, dia-
rinmente, das Ki em deante. Asseniblé»,
71. Tel; -140. C. Res. C. Boinfim. 7ili. Ti 941 V.
<xF.*^ry"AK.,,.viwvHWiJagSTOtSMMMMMgBM___,

I.HABILITAE-VOS PARA NATAL
500 contos da Capital

Sabbado 100 — Capital — 9$
Terça-feira — 100 contos do

RIO GRANDE
COMPREM NA FELIZ

CASA ALMIRANTE
E' 11 casa qiíe mais sorle vende. Atlende

pedidos pura o interior
Avenida Rio Branco, 157

J. BELLUCI0

mwp CURO mm Donlislafi
Garantidos: 24 K 23 K 22 K 18 K
Gramma: 7$6 7S3 0S8 5S6

Secção dc ofinaçüo de metaes preciosos
VIANNA, IRMÂ0 & C. RU'\,fE,,"° ?*

(Antiga Espirito Santo)

Temperatura de hoje : máxima,
26", 0; minima, 20°,2

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

da tarde de amanhã:
Dislriclo Federai e Niellicroy: Tempo _

ameaçador ú noite, ihslnvel ele diu; chuvas
e possibilidades rie trovondus.

Temperatura — estável ú noile, en, asceu-
são dc dia com ninximu entre 21 e ^0 grnos;
mrirmaço.

Ventos — variáveis sujeitos a rajadas.
Estado ilo Rio: Tempo —- Centro, Oeste,

Littoral c Serra"; ameiíçndor » noite instovcl
rie ilin; clinvris e possibilidade rie IrpvoiKlas.
Lésle, enlre iuslnvel e niücuçarior com eíiu-
mis c Irovonilus.

Tenípcrulura —• eslavel 11 ir.ile ligeira as-
censão rie dia menos accentuaria :i leste:

Tendência geral do lempo após 0 horas
tia larde rie nniiinhã — ainda perturbado:

NOTA ¦— Não são feitas us previsões ele-
vido n dcficiehciii elo serviço lejegraphicó dó
sul rio paiz,

Colchões
CAMAS

AIIB
PAULISTAS

Guarde hem - C. 3586 - este numero
BOXIFi(l-M>\0 :

Compra:, n 300? 500$' 700-5 (iOOÍ

Guarde bem U» 0 U 0 0
r, % f>'¦-.% s ',.', o c,i

Rua Treze de Maio 35 — Tel. 3586

SIIHIIMIES
Apesar rie luilo nindn é a nossa casa quclenile mnis barato'. O maior sorlimento, os

iiüils v!iri;i(i(is n.itli^nps¦J — LARGO DA CARIOCA - 9~X"ÍNíÉF]£í#ENCÍA"
Mobiliário paru uma casa, con, ,10 pecas,2:'Xú)>i —- lluu do Theatro n. 1, Tel. 470 C,

jx. Humberto Gotuzzo ""w'»' w-
. , .... vosas, ostoiiia-•o e inteslinos. 1 Setembro, 109, a ás 5 bma»
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Lúcia de Macedo Santos Storino 'DROGARIA BAPTISTA
!• ANNIVl.ItSAWU

O eapllio (Io ft-aufll» Ur. Paulo Ptr-
fiundc» do» Santo» e o iirimtlro linen-
W Dr, 0*waltln 0*lrls Storino e ro-
ppecllvat famlllds (aicm .el.br.,,

atiii.nl..,, 9 do eoi-iviilr, n,js«.. poi* nlin.i .lí
*t\» latido.» filli.i, cipota. IrmA e pareiit*
l.fGI.\, DU MAr.BIIO RANTOS STORISO.
nnti i-:!n-i.-.i de S. Pranclíao «lo Paula, Ai fl
hora», o na da Coneolçilo ila Hon Morte (O..*
rivc* f5.;iili,a ilo Boiarlo), A« 0.DO, convi*
dando para e»*o noto Jpyronjf» oamlgoii."Viuva 

almirante Fabiano Cruz
(SfNIIASINItA)

Piscai <.*.r..elrn Soulo Maior e «.eu
filho .ToAo Monteiro Snntn Maior con*
vldim os parentes e «inlgoi pura it»*
«latir a missa que mandam mar pnr

¦Ima rio sn.i iirciuilli-lni.i •¦ *.ii,.i„-:, ciitin»-
da, Comadre e tia li, MAIIIA AI.VBS MON*
TKIlm DA CRUZ, amanhü D do corrente.
na rei-cja dr S. Krai.fli.co de IV.iU. i* 0 l"J
hora-., no nltiir de N. S. dn Cot.celçin, 3'
•iirilversarto do seu passamento, ncrmic-ccii.
êo cordialmente a tudo* o,tic comiiaracerúm
¦ eiw> nelo rcllgloio.

Maria Lydia Bahia de Souza
Martins (Marocas)

Í.Tnxí 

do Sou/n Mjrlins c mais pa»
renlc* de MAIIIA LYDIA HAIIIA l)K

.SOUZA MARTINS, fallecida n 5 do
corrente, agradecem ,, todos aquelle»

que 
'eotiip.irtilliiii.itn de .suh dAr c convidam

parente i „ nmlcos para assistir ;• mista
que em Miffracja de sua ulma mandam
celebrar ainniibà, iniinta.feira. 0 do corren-
tc, nu enrej.i dc N. S. dn Roíarlo, í» rua
l'r.i'.;i..'i>.-)ii... As 1" horas.

Venda» em |
«io»..» e u

linn I* dt Mar>

norvoiai «

Seleta
Único botão /y que rivalisa

garantido <:oní Kre*

oientz

NA OAMIS1i!í..I.i).it:OaRESSO

A bESSl das Sedas
A' RUA 00 THEATRO 7 - *oximo ao Largo de S. Francisco

Participa á sua fina e distineta elientella que, em retribuição á préffr^S^Scorn
distinguida e não temendo competidores, continuará a vender as suas sedas e novidades eon,

um pequeno lucro, sem exhibição de letreiros ^^^^^S^í^^
SEDAS rua a"

m*m**

í
Manoel Romero Nunes

JÓIAS PELO CUSTO
DESCONTO HE 10, 20 « 30 o/o

Por motivo de balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VEJAM ESTES PREÇOS
Collnrfa ouro de lei 12$
Puliclrai lülilite. ultima moda, a.. 3Ç90O
Corrente* folheada* a oaro  .1$
.\nn»l» d* ouro para <*rcan(*a, deide 101

••s**:*-
*mm*

CIGARROS
LUTEGIA

Mistura sem rival
mJ

Brineoa d* ouro, desde ,, 10$
\li»r.. ,l.i Costa Martins, «nhora •

filhos agradecem ás pcskoas que te
di(,'ní,r.,m acompanhar <n restos mor-
taes do seu saudoso Irmão, cuiilindo e

ilo í»..-..**.-.'.i. UOMfflU) NCSliS. -.- dc novo
•* conviriam .-, .insistir a missa do setimo
dia que por sua altnn fazem eelclirar ama-.
nh.i. (lUlnU-felra, 9 do corrente, no altar- i *-,°»»'** «e prata de lei
m6r da eürc.ia iin S. Francisco du Paula. ***»'*¦ "¦- Koaarlo.
ás lí> horas, c por este acto de caridndc se
eonfessam agraneeldoa.

Brinco» l.a Carcomi»,
1'ul». plallntte, ultima moda

rxeraviR, folheadas a oaro" Herdar, folheada a oaro..
Kcloelo pulseira, oaro de lcl

Alceu Coelho da Rocha
• Molchladcs Coelho dn Hnch.-i c fa-

**h jmili». Almerio Coelho da Rocha e fa-
l mill.i e Antonia Amalia da iloehu |

m (Zeli,) coiisidatn seus parentes e ami-
pos para assistir a missa de 7* dia que pnr
•Ima dc seu irmão, cunhado c tio AI.OF.l'
COELHO DA ROCHA, mandam celebrar
¦manhã, quinta-feira, 9 do corrente, is 9
horas, no allar-mòr da egreja dc N. S. do
Carmo Crua 1* dc Março), pelo que se con-
fessani desde .já agradecidos.

Aline Jordão da Rosa
PNOl-ESSOIU MUNICIPAL

•^ As diplomadas dc 19'2\ convidam os
0*H parentes, amigas e collegas para as-
J^ sislir á missa que, em suffragio da

¦Ima dc sua querida collcga ALINK JOR-
DÃO DA ROSA, mandam celebrar amanhã,
quinta-feira, 9 do corrente, is 8 1'2 horas,
tio altar-mór da egreja dc S. Francisco dc
Paula, pelo que antecipadamente agrade-
«em.

Isaura dos Santos Monteiro
, A múc, filhos, irmãos, sobrinhos c

OM cunhados da fallecida ISAURA UOS
I ;SANTOS MOSTEIRO agradecem ãs i

A 
'pessoas 

que acompanharam ã sua ul- |
lima morada c convidam para assistir a -
missa tlc 1' dia, que será rezada na matriz jda Luz (Rocha) ás !l lioras, amanhã, quin- |
tfi-feira. S do corrente.  I

Dr. Alfredo Gomes
As atumnns da Escola Normal man- i

idam celebrar amanhã, quinta-feira, 9 !
:do corrente, is 10 horas, na egreja -

já» Candelária, uma missa por seu eter-
lio descanso, convidando para esta-acio de i
religião a familia, o corpo docente da Es-
cola e pessoas amigas, testemunhando des-
de Já sua gratidão. ___.

José Pereira Patrício

f. 

Augusto Bittencourt convida as pes-
soas de sun amizade para assistir a
•missa do trigesimo dia que por alma !•de seu presado amigo c sócio .TOSE'

PERÍSIIÍÃ PATRÍCIO manda celebrar ama-
nhã, 9 do corrente, ás 10 horas, no altar-
mór da egreja de N. S. do Carmo, i rua
1" dc Março, pelo que antecipadamente
agradece.

8$
fi]
4$

ns
78$

1)800
6M0O

, ludo maia com grandea abatimentoa.
JOALHERIA LÚCIO & RAMOS

41 - URUGUAYANA - 41
ENTRE OUVIDOR K 7 DE SETEMRRO

m»m .. . ¦¦
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Verdadeira
•***—¦l—s_w_» ••«_¦¦__«¦——¦_SM_aaa_M_a—_¦—¦

Liquidação
de roupas brancas c ou-
tros artigos para senho-
ras e homens.
Variado sortimento de

ternos, vestidos, cha-
péos, toueas e gorros
para creanças.

Retalhos de sedas e
outras fazendas.
Exposição no 1° andar

Casa

<~K"X»H****.»:-X* ..•..•..*..>.*-K^H*W^^*H~H~,**H*<**t**í**W*'>

UO MSuns

Avenida Rio Branco, 76

socena
a 86 1

•m ,

A CASA

Ângelo Soares de Proença Rosa

f .• Filhos, nora, genro, irmã e sogra de
[ÂNGELO SOARES DE PROENÇA RO-
S.K convidam a> todos oa amigos e pa-'rentes 

para assistir a missa de nnno,
que por sua alma farão celebrar amanhã,

_f) do corrente, ás fl lioras, no altar-múr da'egreja de S. Francisco dc Paula, o que des-
de ,i"á agradecem.  

Mil
NA SUA FORMIDÁVEL

Ambrózina de Magalhães Bogado

t.T(

6" MEZ
P.ulina Rogado Leite, filhas e netas,

.Toão da Silva Freire, senhora c filhas,
convidam os parentes c amigos para

missa por alma dc sua prezada mãe,
sogra e avó, nn altar-mór da egreja dc
S. Francisco de Paula, amanhã, 9 do cor-
rente, às 9 1|3 horas.

Germaninho

tCermano 

da Costa Figueiredo c se.
nhora e Aluirá de Abrío Bravo parti-
cipam aos parentes c amigos o fal-
iccmento. lio.ie, do seu filho e neto

GERMANINHO e convidam para aeotnpa-
nhar o seu enterro, amanhã, ás 9 horas,
saindo o feretro da rua Dias da Silva 14 A,
com destino ao eemiterio do Caju, confes-
sando-se desde já imniensamente gratos.

«uO

Lúcia de Macedo Santos Storino

+ 
0 1* tenente engenheiro Oswaldo

Osiris Storino, o capitão de fragata
. Dr. Paulo Santos e respectivas fami-

'* lias mandam rezar amanhã, 9 do cor-
rente, primeiro anniversario do fallecimen-
lo de sua saudosa esposa, filha e parenta
LÚCIA DE MACEDO SANTOS STORINO,
missa no altar de N. S. das Dores, da egre-
Ja de S. Francisco de Paula, ás 9 .horas.

Alayde Carvalho da Silva
Antônio José da Silva, senhora c fl-

lhos participam que a missa de 7*
-dia, em suffragio da alma de sua que-
rida filha e irmã ALAYDE CARVA-

LHO DA SILVA será amanhã, 9 do corren-
te, ás 10 1|2 horas, no altar-mór da egre-
já do Carmo. Muito penhorados a todos
t|tie comparecerem, agradecem

i

_£¦ .*

Oswaldo Guimarães
SÉTIMO DIA

ÍPelo 

eterno repouso de OSWALDO
GUIMARÃES fazem seus pnes, Horacio
.Guimarães c Maria Augusta Guima-
rães, celebrar uma missa, que será re-

7i.tla amanhã, quinta-feira, 9 do corrente,
Íi» 1 1|2 horas, na matriz dc N. S. do Lo-"^AGRADECIMENTO

Encnntrando-me gravemente enfermo com
appendicitc suppurada. Intcrnci-me no Hos-
pita! dc S. João Baptista.

Operado pelos Drs. Mario Fonseca, Jayme
Poggi e Heitor Calmon dc Ccrqueira Lima,
tive a ventura de ver-me bom. rapidamente,
graças k proficienia c dedicação desses dis-
tinetos médicos a quem venho trazer publi-
cimente o.s meus sinceros agradecimentos.
Rio, 8-10-924 — Jon.inim Comes da Silva.

AGRADECIMENTO
Não posso colsr o meu reconhecimento ao

Dr. Lconidio Ribeiro pela cura dn minlii,
hydrocéle antiga com o seu processo sem
operação cortante. — (a) General Caetano
de Albuquerque.

TABELLA C|DESC. DE 10 °|n

CAPA gabardine ingleza....
CAMISAS americanas côr c|
coi  8$9

CUECAS percaline  4$9
CUECAS cretone  4*7
PYJAMES hella padronagem 1219
GRAVATAS foulard c|pinta. 1S9
GRAVATAS pura SEDA, 489
c.

LIGAS americanas
LIGAS pura seda. .
CINTOS KROMO..

Keps trançado eom
florões (para
reposteiro), lar-
gura 80 em. . . 3$500

Reps trançado com
barra (para re-
posteiro), I a r-
gura 100 em. . . t>*200

Reps trançado es-
peeial (para re-
posteiro), I a r-
gura 1,25, me-
tro  95800

Tecido esponja
avelludado, arti-
go rico, para re-
posteiro, metro 17$800

Tapetes de lã para
quarto, um. . . 19$500

Marquisette eom
barra para corti-
nas, larg. 90
cm 4$20G

Cortinas de c r o-
chet, bordadas,
para porta ou
janel Ia. par . . 29$8Ú0

Cortinados de cro-
chet, todos bor-
dados para ca-

i sal, um 84S500'Cortinados de filo
bordado, alto re-
levo, para casal 525500

Cortinados riquis-
simos em f 11 0
inglez, para ca-
sal e solteiro, a
200SO00, 180$,
16O$G0O, 140$,
120$ 10O$0CG

Sortimento completo em
cortinas, cortinados, briss-

A 30 "|° i bise, tapetes para quarto e
119)}8,sala, tecidos para cortinas,

reposteiros, abat-jours, do-
ceis e stores

NOS ARMAZÉNS

Desde 1915 que o nosso
programma tem sido um
combate systematico e per-
manente á carestia, razão
evidente do coneeito e pre-
ferencia que o publico dis-
pensa á nossa casa, onde
sempre encontrou critério-
sos processos de honesti-
dade em todos os negócios,
sendo esse o maior motivo
da nossa victoria na defesa
dos interesses dos fregue-
zes e amigos espalhados
por todo o Brasil.

Continuamos, pois, com o
mesmo programma que tra-
çamos, fazendo grandes
abatimentos de preços em
todos os artigos do enorme
stock, que acabamos de re-
marcar.

Confrontem os nossos pre-
ços e qualidades, verifi-
quem a verdade e não se
deixem illudir!...
Roupas brancas para ho-
mens c meninos, meias para
senhoras.

12*000

151000

16*000

18*000

Artigos para cama c mesa

Eepsrançi à Eras i
Rua da Carioca, 52

Tel. Central 54
,_«eco-

Palha de seda, lar-
gura 90 o. metro 9$000

Seda lavavel, lar-
gura lOOjo. me-
tro 10*000

Crepe Gcorgette,
larg. 100|c. me-
tro

8 a 11 n Duehease,
larg. 100 o. me-
tro .••••••

Crepe da China.
larg. 100 o. me-
tro •••••••

Foulard de seda,
larg. 100e. me-
tro

Taffetá de s e d a.,
larg. 100 c. me-
tro 18*000

Crepe Marrocain,
larg. 100c. me-
tro 2_*000

Lamé fantasia me-
tro 20*000

Crepe Satin, lar-
gura 100 c. me-
tro ..... . 92*000

Crepon de seda,
larg. 100 c. me-
tro 20*000

Marrocain fanta-
sia, larg. 100 c.
metro 24Ç000

Crepe Broche lar-
gura 100 e. me-
tro 24*000

Marrocain Broehé,
larg. 100 c. me-
tro 28*000

Charmeuse de
_ y o n, largura
100 c. metro . . 35*000

Rendas de seda,
larg. 100 c. me-
tro 33*000

dor Euzebio 540
AtisiMte aos iiiun«»aili>« qu* ,

nrwllo silo ii rn» Senador Kuitbhi
n. 540, que vae, amanhã, n pra<*« nt
juiio ila 1* Vara Civil, está urrmdi
do por m-riplura publica, em ooiu
do Tobelllio Uno Mo„e»'0i pH(
nlagnel mensal de Rs. 3O0#0iHi. ter
minando a locuçilo em novembro 4,
1929, a qual terá que ser rrspriud,
nelo arrematante, conforme protn.
to judicial já frito o publirailn Ri
imprensa desta capital.

Im*.-i~mvmm*~ ¦-

MÚ81UH Iffl
o ff andar)

Veiam os mm pi
ROUPAS BRANCAS
PARA SUMAS
CAMISAS DE DIA

paraCom ajour
verão 

Com ajour (tecido
espeeial). . . .
o m alça borda-

o m hombreiras
bordadas ....

C

25300

3$900

4$700

5S5O0

Wt ^lR ^fjJjS Ífíf eu*

L-WI.
eqrni.

; • • • •

3*9
118
489
189

MEIAS
Seda homem
PAR 4|Ç

MEIAS

oo
PALÁCIO DAS NOIVAS

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

Telephone: Norte 2S75
¦ mn* <-

No x co
l|4 dus. 10f8

MEIAS PARA SENHORA
SEDA  PAR 5$8
SEDA c|baguette. ...... PAR 1285

5-RUAGONÇALVES DIAS-5

i

im DR; HYGIINO.FILHO Operações;
ftppcndicitca, inol. Sras. S. Josu 69 -

hci-niüs,
3 4s 5.

VENDA DEFINITIVA
Rua Fonseca Telles,

184-186 e 188
(S. CHRISTOVÃO)

O leiloeiro GUSMÃO venderá,
amanhã, em leilão, ás 4 1|2 horas
da tarde, cm frente aos mesmos,
bons prédios c terreno á rua Fonse-
ca Telles ns. 184 a 188, serão ven*
«lidos definitivamente pela melhor
offerta.

¦B_H_a_H_M-_H-H_B-B9___D^

.kiviiivòü de
iiçn "Biciduer". Pianos

e ..utn-pia.ius, "ü. STEINWEG" Halan-
ças "Mercedes", Grániophones "AiiUüi",
Fu-íões. Macli; de costura ".A.ikcr", Mo-
veis, Riitlio-.Telephonía — UALLISTOL-

KLEVKU
tnico*. representantes para o Brasil

fflflO(SIÍS&ÜaaS.Pé.2I
Importadores e Commissarios

Rio de Janeiro
Tel. 6326

I*„c]u3iv*imcnie \c
De effcll.1 rnpid.í .

lido na ICTKItlCIA. C.AL-
cri.os. ni!i:iM.\TisMo.

AM'1'HHITISMO. OOTT.A; MO-
LESTIAS DA PELLE e
ECZEMAS.

Poderosissimo climiiindor
do ÁCIDO [.'RICO Líc. 1506;

Ücdicamentn extraído da flora brasileira.
cujas virtudes therapeutiças tem operado
verdadeiros milajiref nas moléstias para (juí
é indicíulo. Oe effeito rápido p garantido.

Um conseiho salutar
lin ubiiixii assiKnad.), declaro que adiando-

me aeeómmettklo de uma liiolcstin cie pelle
que me prendia ao leito, havia quatro mezes,
moléstia que se caracterisava por uma des-
camação gencralisada a todo o corpo inclu-
sive couro cabelludo, com forte prurido c
sensação de queimadura, comecei a usar a
consell.o medico um novo preparado de no-
me UROLITHICO, colhendo desde logo os
melhores resultados.

Declaro outrosim que somente ao uso cons-
tante e prolongado do UROLITHICO, devo o
bem estar que ora desfruto.

I\io de Janeiro, 15 de abril de 1924.
Assig. Leopoldo de Almeida Franca

(Firma reconhecida)
Guarda Civil n. 35 _ Rua do Prado n. G— Santa Cruz.

MIKI
Nouveaux modeles de Pa-

ris et ses dernieres crea-
tions. 170, Avenida Central.

0 que a uma se-
Éssra interessa

sata ?
V conhecer o Gramiella!!!

POR QUE?!...
porque em roupas brancas
para corpo, cama e mesa é o

Baluarte do século XX!

o RES m% OOLQKAS!
em preços e sortimentos.

89, CARIOCA, 91
¦ ¦<— 

CASA GIORGETTE .%vfgorí
Dr.

convida sua distineta clientela para
ver geu novo eorlimento dò Cha-
péos dos últimos modelos. Attende-
se chamados pefo telephone B. Mar
560. RUA DO CATTETE, 232.

TÔNICO SEM ÁLCOOL - Formula dc
Hocha Vaz. — Amargo Estomacal. Alue o
üiipelilu. Poderoso estimulante. Tônico dos
nervos e cérebro. .

¦Superior qualida-
de e todas as co-
res (enfestada)
Metro 23&00

CALCES
Com ajour  £$300
Com bordado su-

perior 4$200

camisas %i mm
Com ajour. . . . 5S800
Com bordado su-

perior 6$500
Cirande sortimento em rou-
pas brancas de nstisouk,
linon, cambraia e op-ia

II&.*.LERC6ES

Folha  2§8tt0
(Vendas por atacado e a varejo)

CISA PA,BECO
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina tia rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

¦'¦¦ ¦¦¦¦¦, | MJH^i ¦--.—_. _„

**^mB[ !_r^^L ,~ t__wW^_^y__ " _^_^__

Tornos mecânicos
DE ALTA PRECISÃO

de 80 c|ms. entre pontas
2 metros e meio

até

de 2:!
al6:200SOO3

Vendas i prestações
FERRAMENTAS

.Grande sortimento — os meino-
res preços

Peçam o nosso catalogo de me-¦canica com 240 paginas e maisde 2.800 gravuras.
Preço 6$000 e mais 900 réis

para o registro.
Mestre e Blatgé. Rua Passeio 50

Para solteiro arti-
go superior. . . S3530

Para casa! antigo
superior .... 14*5400

Para casal artigo
superior e ta-
manho especial ÍS$50Ò

PROS«HAS SE CRETONE
COM BAINHA AJOUR

55 x 40  23800
65 xv.4S"...•¦'¦;. . . . . 3$6O0
S0 x 60  45200
70x70  5$500
Cuarnição de ea-

ma em filo e se-
tim com 12 pe-
ças 72$O00

Cortinado de filo
bordado em alto
relevo ..... 49$5O0

Grande variedade em enxo-
vaes para (noiva) e

(báptisado)
Enxoval completo

para noiva des-
de 12O$O00

Enxoval completo
para baptisa-
do com vestido
de seda .... 25$OO0

Eponge*.. franceza
enfésiada fanta-
sia Tintos pa-
drões metro . . 4$500

Eponge francesa
enfestada me-
tro. ...... 2$4Q0j

Esta é a única casa que tem
de tudo e para TODOS

A Oriental
RUA MARECHAL Fl>

RIANO PEIXOTO, 51
Canto da R. dos Andradae

Norte 632
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FENINA, persistindo no propósito „
r susarflas

fe li. a„
a realidade destas vantagens

tf l lill*PyJíialna a attencãõ
^i_y veritioee
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«npi-rior

, i.JtiJf
uuilhti liuiKnimu
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muilo forte»
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Agiu» bíiüiieft<> bordndu
nem liiiuuellc
io dn iWn.a-.iii. miilli.i 1'íiiímíiiiii. 
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imr

llobiin em couro, nilifin fino — Novidndcrt desde.
RoIhun em «edii, artigo fino -- Novidades desde. . .

Eü|iecitilidude« em luvim, leque», perfimuirintt c «irrigo* pnrn »rc

1*2*111111
iíhmmmi
1 «símio
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99.100
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199000
M4Í50II
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Gonçalves Dias, 75
CENTRAI, 289»
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CÃES E GATOS...
lepra; sarnn,
indicoliiiciilo

gn feira,
.-urados

Miallos, boi» o outras espécies dc anima es. guando atacados dc(lartliros piolhos, bernes. bicheiras o carrnpotos, ::iin rnnlda vcom o SABÃO OOGUE. ft, renasce.- o pello.
UM SABONETE. 2$.1M.

niJirt_°r^ * rU!, ü"«"By»n«. ««. PEBR8TRKI.1.0HI.HO _ Cia. Usu A" «AK1U1 A GUANDU, L«m Nlclherov

ritlMKMAK
lurliilliA..", nu Palácio

\ companhia Alvo* da 1'uiilin-llcrlli!. ni.i.ir renrtfwntnn liniuiin. . ,. primeira, i.
peça "ii liiililihil».", nrlgliml itortupitit dnlavra du Hr. l-'ni'iii e Vmcunçcliofi Ã chuvn,ipic prejudicou gmiidciiivnla n rniicorVuuclit.cgiialinenla loa muna a rcprutciilavSoi lülii ruído i|iu h» ouviu duranlc Unia elln, A*ilni niojnio, n plíiii',1 prtttnu :.;t.-»..-..» ni ei»
l»i-ii,ii-iilu i- ii|iiii,iiiiiiu na nrlnclpnoi luier.
prelo* do "(» Tiirlillhrto", com Alvci tlnt.uiilin o Uurthu lti-.ni-, uu primeira plano,

NOTICIAS
A temporada dn Municipal

Vim m> dcioiivolvciidu rom iuccsmo a
temporada ilo Municipal, agora preenchi-du hclos csnòclaculoi da companhia Ingle-*.i dc ciiinedlii, llnjc. i ., ,-|. rOoit.i do iistl-
gnatiirn dcM conjunlo n-llstlco. i>»in n rc-

i preirnlaçilii dn runicdln "lüllsn coutos tn
ílny" (líllan vem npra flnir). Anianhil. n

Irijnipnnlila n/l.i ilui-ü npt-cliieiilo, nin* wxta-
j feira rcolUnnl um !• recita du asslgnnlu-

rn. riiiii a comediu "Culliiilon".
i \ fi-.-ttn .1.» lu.]; im Carlos (lontra
j llcallin Mia festn nriiulh-n hnjo. un

Curtos tionie», n Sr;,, Rlvlri Voltai, cleincn-
Ilu de uilnr dn rompniihi» Leopoldo 1'rócs,

Scrdü ii-pn-senliiila. u cninetlln nn um
aclo. '(• rim", i!-i escriptor brasileiro Al-

I ves dc Sou/li, c n comedia rm ire-, n.-los,
traduecân de .lm'»». I.uso. ".Senhorita Talha.

I rim", um nrln varindu fechara •» program-ma, nclle -.-.- exlilblnio. uiém du tòslejada,¦os artistas Leopoldo 1'ròos, Alfrc.lo Silva. I
tlosllnlio. .IoiYii IMnlio, Antônio Pnlhares, |Iracciiia »le Alenrnr e Margarida M.1.1. ;
A opereta franceu no l.yrico

A companhia frnnccrn de operolas e opc-
ras r«ml.•!»•.. ipm esln 110 l.yrico. represen-
I» hii.ii-, cui primeira e rCeiln dc aishiiin-
tura, 11 opcrrla de l.ui/ Vnrncy, "üs âius-
fiucteirps no ciiúveiito". que lem n M-^oiot.-
iilslrihuiçilo: llrlssac, l.ron Pmizlii; Sliiio-
nc, Mlle. du Pniichcl: Marle, Mllc. I.elevre;
l.nlzn, l.hnbanncs: n supitrlnra. M, Tbery.:
Sniiir Opporlune, Vral: .tscqucliiic, l>e«vi-
gne; .Ivanhctou, Pcrlllenx: Ciaiidiiic, I.o-
req: Margol. Vurricri Agalhe. Cnpricc; nb-
liaiic Drlilainc, llniivicrs; flontran. (íerardy;
goverundor, Amai.:; itlgobcrlo, lloger: l'i-

|1 lehard, Cnurlndn; l.niiglnls, Ocrald; Pariu,'31 Par rol. Ainatili,1 'icrft a primeira "matinée
}, I tilnnchc' i.i companhia, ns 2 3|4, com "Mas-

cotle".
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Programma unico
EBPKCIAMIBNTK 1'AIIA l-.HTA KKSTA

No camarim do Marzullo
(nURÃNTIJ A Í.BÍTÍIR.\ 11 TMA t>KÇA)rersonaffçnat Margarida ,M.i;. ella niesinoi ela M.iiiini",. ,1 iirònrlái \ ir.iul««", _lli.lliiu.i Mllonoj llriidipiel... lirlflin; Tlinnh.ri, Thfii l"»rahi Irm'. il.» lanliolltn, M.i-'rn lim;-: iciiío.c lMiini._ ilo enrloln .. Iivnitnlliihni ti colo hcu-íli-enir. .1. Mn!t>.«: i

Ki„0,V0"-i-'1',' \':\u'• •liropliiloi 11 prolondeulc a nelor. II. (liiivfa; 11 ilmio du peça,•Nngueiíii snürlnliui ílalfl nrropladu, .1. Multou» ,\ irliiva du Poclior, Maio, Terras «"Alileiiro: ll porlvlro, i:iiiiidlom»r: 1) i-oni..,,., -.„.m-,„. 11 -.,„w i,„i_ 11
it. cnri-ttii-' .1 i-iisalnrior Mnruullo.

•) rmut.l-.mtP .nilRiinl, |»m I nctoi
A FUGA DE MME. CARAMON

riguolrcdo. ,l. Maihi«, Terras,
Amt»rk»i o .'! r.iill.i

mii.r: o rohlrn-rcgrn, (Inrrcu; <» nirpo du

Pon ,1,

(I c.|i.» l.ui.l . (iiincr.i [iclti
hilariante burlcli

.i.-i.i da

o mmm %m&

DERRAPAGEM SINISTRA
t •• « ga .

Um pobre homem apanhado c
r.ioi-ío

nu iliuindo ei.iiin pniisng;'lrn 9ik» AiiiIi-iiiIi», peln uin ,l(i.»li,-y
à chtiip.lii dc Ü, Prunvlrrn .'.!•

Ih-acii 11, 1,117», illi-luhlii prluf.stuvtf-i dos S.inin», mu.
Ill/ li.in/iiiM 11, 7),
nlitii, çoiiiti »i liilhn

.'1 eluivii, dcrrniHiii o
11»' iiiiin, illrlfililo julou.lr.i, i-i.iii ,',|| iiiin.ii

I.m

IIO !
orJM'.

;»lu, viu-

1'nin •,.uni. 1 d,.

•*•••••* *!•*»*_*•

EZAS POR DIVERSOS ARTISTAS _miinici cpiilllm.-nir cciliiln loca ia nu Ini.lOn .!¦> 'Ilipiiirn ~
xausmsxta ¦_.•:« ttmsBB*wmsttMBOBiK&

B-aa-ttBBKTOi-^^^satv-ar»;.^^

Weyersberg
Pabricantcr

I

irmãos
OHülGS-SOLINGEN

d0 Machados. Facões. Cutolarias ° Ferramentas ^
afantad.-t mnre 1 "CortlCta"

rtEPRK.SKNTÁNTKi 

R. VILLA REAL
Ourives. 11,1 — P and. ~ Telephone, Norto a 101

______ lllu DK .lA.VKII

:..;..;..;..:.._|..;..:,.;..;«;..j..;..;..;..;„
IIEBAM CAVV:

Ousmvii
Mr, ,Uise Pncs
(Iliili, proxliunvi. r, 11 junn i|e"1'linillfi'lir", ,l».,V.i
iiiilur A nm S, I,<!,ulo iiiimienlii, ,1
vossa iiiiilhiiilo ilcvldi)
foi Milirc um liiiiinliii
riirrvtfuilor Munocl Pia
e iiil'iir ú um I). (Tlnra 2:1.o Infcllü Miiiiiicl fui iiiiriidn
,'i-nliillii-illi', Nufíreiiihi fnrlti chi

liiiiiie.linlaiiu-iile, o "ih i.illeiii'" IvmnvtJ
parou n :,t«u carro u dc iimoiiIo com 11 ims.Mitfvlro traiisnorldii Mniuiol Pljfiielrn nto ao

1 Pnsln C.iilr.il dc Asslolonclii, afim do serI medicado,
líin fiujtlilil.i, l-lüteivH, iu«()iii'|iiiiih;iiln fi|m|ndn iwssnjsvli-n e d» Irslaiuuiiliii nit-ui-iipio

I Pcsslllc iiiorndor ;i 111,1 Dr, Mcnu-.vcr, niiro»
HViiloji-iic ás nutiiriiludcs du KS'- dhlricto,
iiht conlalídu o i.ictu tal ijiinl flébu acima

I e:.pnsln.
liiin|iiiinli) 1» "cliniiffciir'' sc ciilciulln i-mn' n polida, após 11 scslo dc hiiniaiildnde niio

j prnllcára, afim de ver. se eoiisruuLi miiv.-ir
11 Infeliz 'iiriisiidi.r, esl»', pila violeiicln du
choque, fiillccln na ,\»iisleiieiii,

O i-.nl ivrr du Manoel i-i;,iii-ir 1 f,.i ri»»iio-
vido pnrn u necrotério du instituto Medico'____

11 IO |)K .lAXKIIIO
WmtOJSBISVSBZytlMt") 'ã^l&X&ffilliJWWMMmfÇ73tZrz ¦'¦ '..-,-/¦"

GLO ti MELHOR E ^^ MUS
SABOROSO

DKMliAKU PAItCKl.l.OS.
IODO¦ <-'''hh~K"»m-í-x-s--;--:~h~:«

l i.
fl

ra 1
Previne ii suu riíMiiu-ta clícnlcla

nc ncuba Ac receber »l« Paris-ns ul-
s crençães em cknpéus "'Mude*

e uni variado «ortiuientn de
lores», tecidos, fitas, fôrmas dc haii.
kok, ríitin. Iieugale, (terveuche, etc.

RUA IRVGUAYAHA, 43 —

.... ;A'_~Q,~==~a='^'-''l>'1 "«¦¦niTF.' IO ¦
e''''l"l'*<~><~rt''í'<"M"!r-'.--l-%-M^ I

BI I HEOYflGGlHflS!

Paraíso
Crianças

Descontos de
IO °Io

Ic °1
*o

em todos os artigos de inverno
I R^a 7 Ssfembro, 134- Rio

¦ mmm <—¦

0 FiLOGENIO serve em qual-
quer caso

Se ,tiiá'si nãn lem. serve o IMl.OGKNIO
porque fiii-ii v;>- iiahcllo iiovii j iihiiiiiliin'- '

pinico, so-ve ..óri|iie .« lem liu, io, »"si-vu
norauc (,'nranlc n hj-gicriu rltí cnhéllií.Aiiiilii pnrn n extirict-no dn cnspií pnrn «i !
X-InJivv,!'.1.;í','\ •'•"'''" e '"í'"1" 'l1, ióilètíe; '
O l':I.Ofil-.M(. sempre o PII.OíiKNlo, >
A vendn cn» Iodas ns phnrinae*ri:.? i; -.»».-i rumarins.

I.ie. II. \. S. I». n. 121, ein l-Hiltllintl

|pu
| te. Se começa a I

impede n queda.

roga-

Vncrinas dn typo Wrislit iIoiiiiIíih ilo uma
actlvldmle incomparavelmente maior th» ijne
a-a >>rimitlraM e de uma eons.ctvin.-Au m-.illlsal-
mo mais «i-Kiira.

ÃNl'1-UUNU.UOCCICÃ; ANTI-ESTÁritÍLÒ-
COCCICA*, ANTI-ESTnEPTOCOCCICA, AN-
TI-TVt'IIICA, ANTI-PAKATYPIIICA.

VACCINA NJ 3 (Estrcpto-cstaphylo-pyo-
cianlca).

AXTIKSPASMIXA (Vnccina conlra a eo-
(ineluche).

Laboratório Pasteur da Bahia
Deposilarios: i'IXTO COSTA íi C.
Rua General (amara, 91 — Rio

Rua Alvares IV-ntendo, 38-E. — S. PAU IO«»aja» _

A fcst.-i dc nmnnliii, no itrereio
Itcállsa-5C, ninnnhií. no llecreio. a festa

de l-inm-iM-o Mniv.tilto. director da com-
i jpniihlií desse theiilro. l-'m duas sesnões ser'i

ilail»» a publico um programam muito nt-!
I mente. Depois da:>|
roprcsenlnçôos do 'J" 

j
nelo da liurleta "O:
liumein-iiioíra" o do |
pTiitiil-ÃiiiBnol cm uin
nrln, "A fugn dc.
Mnie. (Ini-nnion", scrà '¦
ostruado o nproposi- :
to eoinieo "N'n camii-
rim do Marxiilln", tpi-.-!
lem n seguinte diMri-1
bliiyúu: Mnrsariiln Man;
ella nicsnín: M. Má-»
tlieus. n própria: a •
ii.-ij»it-a, ll.-tlbinn Mi-:

a n o : lleiiriqiieta, .
II r i e h a; Thcodorti,
Tlieo-Dórali; irmã do
Isabelita, Maria llulis;!
Kcnce it Isaura do jenrloln e liensalinlia: -
'» t-oio heneficL-iite, .1.!
.Martins; o homem ilo

1 .___™ ~_____™.

'¦ 
O actor

' «a—*a ' a_áo_3io___s_-S--oggo

|Rãg coinprem Gero. j

lii Barato!., I
°.

SEDAS-SEDAS

¦ E «H___S

i Km seda, fi». c aliiinliin. em cpinhpier »-Ar,
pura senliorns, hoinciis e crcaiirua, MUSSK-
LINK cm inilas as t-ilres, gnraulidãs e u.-i
loilns as (piiilldadcs.

As uossiis incins súu us nu-lliorcs.

Luvaria Gomes
lispticialiáadò om Luvnn fantasia

38 Rua Ramalho Oríirào 38
i-jivossa ile

<«9t*
S.

_v
Fnincisco)

SANA-SYPHÍLIS
comprada-i nos leilões do Monte
Soccorro o casas cie penhores, ven-
dem-se com lucro de 10 %. Com-
pram-sc c trocam-se jóias asadas O ptiMiv-^j-^-ni-fn
na JOALHERIA INDIANA; Bccco do! 

-in^*-'-«! "°
Rosário, esq. L. S. Francisco. At-
tendé-se a chamados pelo Tel. Nor-
te 3111.

Dopurattvu o in-
iiico (lo snu"ue.

SECÇÃO INED3TÜR1AL
do psrofos-

sor Raul Baptisía c as
Homcnagsns de seus

Marzullo

LYc|ie China radium, mc*
Iro. . . 

i(;rc|i« China ci-ysl.-il, mc-
" Iro
UCrrpc Hclim friuici-z. mc-" Iro

Palha ni.ila grossa, metro
Seda lava vel grossu, metro lOSílOU

ARTIGOS MESA
,-Unalliu'lo liiiiiit-n. larg.

],íiO, melro.

1651800 j
Í9SSÒO0

.'{«soiioji
12S301)

'¦::.!

Ií»'s lilmm Pílattcs,
Iíiii rendo espceiiilistn
cm ilcntadiirus muilo-

brldne-worltii

amigos
I _ A datn niiiiivcrsnrin ivnlalicin il».
I fessor Haul lliipiistii occòrriU.-i a !
| selcmhro ullimo, üeíi motivo n rjuc
i aniigo.s, collegas, eliciites e adml.rr.

pro-
ill de

deus
dores

hollczti dr
7 Sctciribr.

nuca:
(pontcD), sem auxilio
de chupas, pnrn :.
masliguviio perfeila .-

linmin. l'iv.;os inoilieos.
I55S C.

patciitcassciii o urnntlu :iprei;o .- estima(pie r lido n:i classe liiciln-ii e nn llussa

em run da

., -Ml; il.n; / ns ... ['hoiic.

^_^^_i__s_i_f___-imr!
(íltlillòs liioiieiiis de

Jr. Genesio Pitanga -
liilierculose. Pneuniotlinras
Ves. Cl. _ .| ||2.

•mm»

milênio dn
artifíenl; Onri-

No TAVARES
Ghá-aperifivo dansanie
Dirigido pelo popular artista inglez

MR. GUS BROWN
TODAS AS TAÜDES. DAS 1 AS 7

Inauguração
-o- AMANHA -o-

!) DE OUTUBRO
O PONTO DK REUNIÃO BA ELITE

CARIOCA
i Up-To-Datc Jazz Itaiulj
ji Excellente cockUiJI

sorvire
Musica, Flores, Alegria

; NÃO KAI.TEM POIS A' INAUGURAÇÃO
-o- VMAMIA ~o-

; !> DE ODTUlUiO

tro.

ARTIGOS CAMA

ia™,: - (i,,o na liÍ^^!Í?0-i_A?&t SÀ^ih^i^ncõ;;!!.;^
.- nho; o «ala arrepiado. .1. Matlosj a trinca'II n',0« *-»««*yj inclro.
Ido pnrkcr, Main. Terras o Américo; o i II Atoai ll.ldo côr, 1,60, mc-
porlciro, Claudionor; o contra-regra, Cor-
rêa; o corpo dc coros, todas as coristas; o
cnsaiadnr, Marzullo.
A primeira de sexta-feira, no Trianon

I .Sexta-feira próxima scrú representada,
I em primeira, no Trinnon. n comedia em

tres nelos, de Pnulo Miijínllines, "Senhori-
| ta Futilidade", pelo tpie estíi de despedida
I do cartas! do tlicitlrlnho da Avenida a ro-
i incd.ia de Paulo C.onçnlvcs, "1830".
. A fenti: de Ciiimiirâen Rratão
I li nctoi' (jiiiinarnes lirnzno realisa ama-

nha, no Carlos Comes, sua festn nrtistien.
IO projiriiminn desso espeolneulo <• o so
| üiiinle: reprejciftavã" dn comedia "San-

gne azul"; neto variado pelos artistas I.eo- i
; pohlo Fraca, Carlos Torrei;, Armando Ilo- |'sus, (iiiimnrãcs llra/.ân, Irncrma Alencnr e!

.««JOrto

58600

7S200

n
6S700_

O
fi
gCrctonc cnnia rnsal, metro

Cretone rama casal, o me*
Ihor, metro  SS.^OO

Cortinados mosquiteiro
gilonlnilo», um  49$5O0p
8 Bordado», uni 5U$000||

e":
'il

sou coivsuHoHo, j
e n.. presetiva do líoincnn-
saudações mie rceeíicii, í».-

ao professor lle.ul ItnptÍRtu
t- artísticas corbciltès de fio-
lém de pt-tuliis de rosas ilü-
a fronte do iiciitmlu ciruf-

A f-cTl V
I U-—-I : fas
ífSií;bII fíç-y

! c.iz.

¦O!

5ANAGRYPE PARA INFLHEN7.A
CONSTI PÀGÔES

:* ¦_____ Sr» CONFIEM NO"CASELL.A, LONDON"
^w»^h»mwi rwiiwii mii im iitM i ii tiwttt» miwi ¦tyliti ¦ m ¦ n .tu», m i ,m iimniiiim,

l.lIÉli (iimpiiir, vender, concertar ou fazer
__ ioms com serieiláde7 procure a ".toulheria

ralentun . rua Gonçalves Dins .17, fone ÍHII C.

T);ftWftí,! aiilopianos. Peçam eatalo-

1 ICIllUO-V '«'• Xi,,',(,r. :i8S. T. V. 31)118.
Grandes pratíos.--- *r-mmt»

Dr. Fernando VaZvcil;!"'f!ij0.,i01H- ¦*
, „. a. 1'co. de AüsIs. Cl-jrf|!a geral. Diagnostico e tratam», oiriirui.™L! ',lM,n,fcOÍ-.,í7i lio estômago, intestinos o"« oniaies. i.'iero, ovarios, urcthra. hexit rins. Iraf.de câncer, heniorrliiii>las,lumo•cs do ulero,e da bcxiKá pelo r.-.dinm. Astemblca 27. Ilcs. fi; Ilorníiiii, 6(58; T V 1223.

[Dr. R. Pitanga Santos J
|(- ânus
Idas. fem

oenças dns
... ons, 1-et'lnm1 rnianionlo especial das líêhíôri-hoi-

peraçno. Passuló. r.fi, soli.. de 1 ás 4.

Fraqueza da .philis — MAKIA ensorilou
.,..,,, (| Uií,9S cjh I11 dias eom 2 vidrosde Imel.vl, p.sliindo 1280(1(1 <• ficou forte. -Gloria engordou-a Uilos em ,1.meiff.-i com lil
ÍVJÍ»*^?'- ¦""''" .',c""«--'«ivo e finslnti Kr-íODí).'''¦'"'i. >« ein iioas nhariiiíicins.

RAIOS ^i^'10'-15^' Pelle,
Frnnuez.í scjual

u-UbarüUlónc. Ai.fciniii. Asüemlilén 5f. -.- iis »
lilí. PEDItO liiACAl.IIAKS.

—————— ¦ msm*
rias urinaria» Ctii-n rndicnl dn blt-nor-

rliagin. Trnlnniènto dns
ni.lrsliiis veiieienf. Dr. Uelmiro Vnlverile.

l»nr^o Gnriocii. 10. I fis (i.
-mmt»

DK. ALFREDO ALVES PINHEIRO
Cirnrtfião [lenlisla. IIun Sete de Setembro

.V. 180. 1" and. Das 8 dn manhã ás 9 iln
noile. TelepbOnr. ('.. 1806.

¦mm»
1874 — 1Ô24

A Drogni-ia André, cnnimcítioi-aniló jeu
ífl» anno dc cxislenci.i, eslá brindando »ain
ilistinctn clientela com preços evcepciunnes,
Ilua 7 de Setembro li. 39.

Prédios, Avenida e Terrenos G<l,n'v" pram-
jc em S. Thereza. VENDEM-SE nns tuas
Uriigtiny, Aven, Suburbana, Pniila Maltos,
|_d. Senado, etc.. Ç.-'48I2. S. José, ô9, 1» nud. dns

A .'iiliiiilii pura
peln ,-iiu Chile ou

o Tavares pôde
rua México.

'2?iinoeULoS
Óptica Especial
Preços Módicos

IUTI FERRANDO
CIA . LOA

40 GONÇALVES DIA? IO

>: *ft f VXF&'

SANATOSSE^S^

OLHOS
Inflàuvninyfies e puriínçõcs. Collyrio Moura
Urasil (iioimi registado). Em loilns ::s plim-
inacias e drotíarias.

nm**
LEILÃO DE PENHORES

D. Oliveira'. II Chile,
dii

18. nu
102-1 .

10 de outubro

Doenças nervosas e
fraquesà.da vontade
ipraipiésii physiea e dc ideiis. ilesaiiiitió

ilnviilii. medo, indilfirciicii, frislezii, nnffus.
lia, maniiis, sustos, iilitipies, ele. estomann e
inlèsüiios. Eiiiprcgo local e íjrriil de radia-
çõcs ultm-violelns de Ilnch e dn siiz/fieslÃo
pelos nielhodos miiis modernos. Dr. ('ualin
C-uz. il. S. Jusú Cl. S tis 5. Tel. 4625 C.

CONCURSO NO BANCO
DO BRASIL

Cnntnhilislii idnneo prepara nipidaiiienlo
candidatos no próximo concurso deste llnnco.
IV.de-s--' provar nos interessados qne (íuiisi
Iodos os ripprnvndds nns últimos concursos
foram nossos nlumnos. Ensino criterioso em
iiiilns tle repetição parn os quc se matriculai
rem em atraso. Curso especial pnrn inoi-ns
Avenida llio lJr.-nico; 1.11, «Jo. dns 8 lis íl e

as 8 da noite. Tíí

S.vlvia Ilerlini
A festa dc hoje no S. .Itné

Coiiiplcln hoje, no S. .losé, o seu meio
centenário de i-eprcseiil.K.-ries. a revista de
(.'.nrloa llillenciiurt e Cardoso de Menezes."Olha o Guedes", Por esse motivo, a em- -
presa Piischtinl .Segrelo prepni-tiu uma festa
em homenngem lupi.ellcs npplniidiilnn nulo-
res, em duas sessões, com sccnns novas o
iiiime-lüs dc "cnhiirer, ini-iuidos na revistai
O llieatrn de Cláudio de Souza

.hi é avultado l» bem fcslejado o lheairo• \e. (.'.Iniiilii. ile Souza, o escriptor patrício!de. nieriti», ciinsiiürado noni e no eslrnngci-'.
:o, onde trnilii/iilns, ein repertórios dê com-
liinjhiás .ifníiiiidns, andam muitas de suas'
obras, Cláudio dc Souza, ha pouco clrito
membro dn Aeiidemin Brasileira dt- Letras,
.-icnhii de dlyulunr, em excellehtes cdli/õas
tlc 1'imciitii de Mello & C. a "llevisia dn
i.iii-Rua PortuKiiezn", respectivamente, dons
mngiíificas i-oiucdhis de suu lavra: "Os bo-
tieco-i nrlicnlado-:". ipie a companhia Chii-
by Pinheiro representou cnm suecesso, em
Portugal e aqui. c "A Mntilha., peça em
Ires actos, do Ihese, e (|Ue aimln não teve
sun estréa-em publico, mas (pie, de cer-
lo, não demorará s. eonségiiil-a, ponpie
Cláudio de Souza não se òlistiiiará cm dei-
xnr de ncipiii-sccr As solicitações quc fá lhe
tèm sido feitas. "A Mntilhn" é uma'linda
peça, (|iie defende o divorcio, sem escândalo,
mns pela apresentação dum desses muitos
romances dolorosos de iiuinr que se ilesei»-
roliini no nosso meio, mercê da IesMneno
ãctunl sobre o casamento! Além de e.tpor
e defender umn Ihese, tcchhicãmcntn heni
feita, a nova peça de Cláudio de Souza
estii esc«i|it3 mini puríssimo í nacionalisvi-
mo portiiíjiiez, niio sendo poucas as vazes
ftin jnjo nu seu trabalho ti illustre literato
patrício r,_} rchelln eontrn o uso de expres-
sôcs estraiiiloiriuii qiiandn temos substitui-
çõcs ftdbiiüiidas e muito nossas. Por tudo,"A iMiilIlhii" vem enriquecer a ivo:;s:i lite-
rnlnt-ii Ihentriil e mais roalçnr o theatro
Cláudio de Souza, ji\ tAt» conhecido e jlisla-nienle fcste.iiido por plntéiis nacionaes c cs-
traiiiíeiras:

VARIAS |
Sexln-felra, n cnmpnnhia Alvos ,!.-i Cunha»

Berlim 1'ivnr dnríi, cln primeira representai
çao, a peça 'PnpA l.cbonurd".

ESPECTACULOS
IIO.IK, nu 7 9;J e » %\ encantadora comedia
de Pai:!,, fionçalvüs

BARATO DE VERDADE
500 CONTOS DE FAZENDAS

FOR TODO PREÇO
LIQUIDAÇÃO

CASA
RUA CARIOCA - 46„46-

£i_íCS

ROSALÍNA
aocao—s_.»..¦' .—..aio—ac

¦~m*w

COQUELUÇIU'

de Bernnrd
PADRASTO

Empolgante romance de Ch.
por :)?000

Nas Livrarias Francisco Alves, Iírar. Lanrin,
Odeon, Azevedo e no deposito á rua do

Carmo .15-10

lhe
em
sociedade.

Ilctinido!
Carioca, n. 28,
fícndo, apôs ;is
ram entregues
valiosos iiiinios
res liultirues, a
pnrgid.-is sobre
yi;*.-...

Interp.i-clànilo o regosijo dc todos »»¦! prc".«sentes, dcnlre os quaes se tlcstaciiviim !i.:u-
ras du relevo nn uiediclna', nns lei ras, nu in-i
diislria, no eiimineivio. emfim em todns asclasses sociaes, d Dc. Kraiicisco Diogo, anil-
fio e. conceituado clinico «estu capital; :iuclutmptttiiic, c dèvcrns ciiiocionailo, saiidduo nolnvêl professor llaul linplisla proiniu-ciaiidi» o seguinte c liíilliiír.-tc discurso:•'l.nnicnlo nnõ possuir predicados de ora-
loria, para eni um momeiilo tão signilijii-livo, vir saudur o carissinio amido e enu-í-.eiilc Cirurgião, o professor ii-atil l'.ápli:,Ui.'Icdavia, 

porém; cum nlgiiniii nildacia flvencendo loilns ns obslaciilos possíveis o •
inquehruiilnveis e revcsliudo-nic da cora-
goni neeessnriu, em moiiiuiitos e.xeepcionnes,
comn esle, sóu compelliilo por uni dexer
de honra e de sineern e profunda amizade
c pçreiino gratidão a vir dize:--vos nlBiiiuns
palavras, emburii losçiis e singelas, estiidiiii-
do c dissecando a persoiiaüilnde augusta '¦¦
solierana de lão eonspicuu e iiobre cidadão;i-iii-arando-i), pois. no ponlo tle visla tri-
pliee. Itiitil Uiiptista, o vnrno illiisln- r|i,:-
hoje nos enche dé prazer e que o elevamos
an lognr a que clle tem direito, ao lUntteul»dn líloiin, mereci- ser considerado e analy-
sailo como: cidadão probo c sineern; como
chefe ile família moilclnr o exemplar e
t-omu scientistii completa e cirurgião prove-elo.

Assim. pois. meus :nros senhores, que
____,,.__...„, „»-.,.._.¦__——..«..., ! llu' csciitam- I". Mu-ialiiieiile fulnndò, lá o
a@SSH__S!___fM_________l -!»1»1.»- — »"? »í«'ío?. de que nolirez:.

allemães, econômicos, modernos,j
hygiénicos, brancos c pretos,

marca PKOMETUBUS

UU HAMSURGO-S
I5WEI,

A ii tiradas,
& COIllíN Lida.

•l-t — Norte lDSii

NEVES. B
Alfaiate, acaba de receber

mento de tecidos- leves pnrn
EUA 1)0 OUVIDOR,

¦—¦ •--*«x>yí-—i—

variado sorli-
a eslaçiio.
ISU-J"

ÁÊÊÊÊk
_klfááàtâ_*íià
i_ü«_S_3RTO

caracter ilo
impoluto, in-

ja
fil). líua da Carioca, áO
liiiportiinlü çaSa de rou-
,-as sob medida e es-
nícrada Sécçãrt de IIOI'-
PAS PEITAS. Tecida
nacionaes é estrangeirí
A.

lor são .i leiiiperaiiHiiln
j nosso queridissimõ aiui:;n -
dependente e nústi ro...

2". Como chefe .Io fimilia, tniiibem
I o conheceis sufficieiileiiieiite, com íiue ca-

rinho e genfilézn é fiu., e ulevadn deilii-a-
ção, cuudiiii e guia, sua dislinefn prole, e,

• |"»is. o prntnl.v.po e innili-lar ,-liele de faliu-'lia, iiielhor hãiipódu haver, é um timoneiro'" ; perfeila.
IS <io (-.,

P. CUNHA .St C.

wmÈmmmÈÈãmÊÊW

Dr. PBANGISOQ 1IBAS 1 oari»
Professor de clinica dc f NAU

ANTA
,- iv\ltl/

na Facnldíide do llio. J OUVIDOS
Cirurgia -- Piiysiolherapia da espeelnlitlStlcl

II. S. Josc 01 - .1 iSs 6 h. — T. C. W2b

I WSBD,

Empresa Theatral José Loureiro]
THE4TRO LYEICQ. ,HOJE — A's 8 3|i — .*!¦ recita de

assignaturá

LES MOUSQUETAIRES AU
C0UVENT

Brissac, L. Ponzio — Simone, Stlle. (iug
. Por.çhel

Amanhã — Matinée Blanchc — A's 2

MASCOTTE
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Kcm exeiiiplO de r.onlcs(ai;n(i, a nossa c.-isaj
n que vendo melhorei moveis o mais

jli.-iinlo «jnc <i nal quer oulra consencre;
Diinnitorioa, estylo hollntiilez.. l:U*ifi$009l

ÍSiilnu dc jantar modernas  1 :l)OI)Süü!l|
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Theatro Racreio
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PALÁCIO THEATRO

O TURBILHÃO

LEÃO OOS MARES
ilua (lo Passeio n. 110 — r.arjjro da I.apn1

MOURAÒ li AMÉRICO
iPeçnni caltilõgo pnrn o inlcrior. Tel. C. S22
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Ainnniiã,
AS

i pedido
DUAS CAUSAS

THEATRO REPUBLICA
 A-s 7 M e fl 

PIPAROTE

IIOJK

0 HOMEM MOSCA

COPACABANA CASfNO-THEATRO
HOJE — Qiiartn-feira  HOJE
A's 21 horas: "Desbonra lionesla", |

film Paraiiiount, cm 7 actos.
A's 22 horas; -Escolhido programnin i

de variedades no palco. Grande suecesso;
dn cuntorn nissa Dinn Knminslin.

(inil.l. IIOOM ~ Hoje dilier de moda.
Sorteio dc objectos entre as damas. Pau-
American Jr.zz-bnníl. IV obrigatório traje
dc riflor e indispensável n npresentnçnd Jdo ingresso ro Casino.
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Como cirni-giõo cinineiilc, loilns vós
snbeis cijiinlinéiite e niais do ipic vós,' ini-ilíJ
caros senhores, eu vos posso dizer e assi-
ifniilar, inniln cousa solireiintural e de lar-
irar perplexos todos os assistentes.

Posso, talvez; dizer algliiiin cousa, rom
vaiitagein sobre \ós, |iiiri|ue dc lia niiüli».
c]ne venho estudando a vida de sciciiciá ilu
Sua Ex. em sua totalidade o rbccbeiídp:,
scniprc seus ensinamentos nn espheni dá »:!•
riii-íiia geral c tenlio sido testemunha do
sen jjríiu de valor, como professor lucrar-
cliico e fluente nas suas sabias pfelecçõcs
ciriirgieàs; (píer iia cabeceira dos seus cn-
ferinos liosp.ilalarés, (jner nas suas inagril?
ficas e sapiiiiitissimas aulas aos seus dis-
lindos nluiiiiins na Faculdade de Medicina
d esln capital e todos a una você o prorla-
inimi — mu grande inc.lre. Como operador
liralico. é resoluto c firme uos seus dia-
giipsticos e preciso nas suas intervenções,
possuinilo todas as qualidades de. um ci-
riii-glão completo cm Iodos o.s pontos de
vista.

Tenho sido tcsieiiiiinha oculor, como as-
sislcnlt- de iininincras operações praticadas
por S. Ex. b Iodas ellas com exitò o mais
iiriilianlo possível c -assim, pois, pennittl,
meus caros amigos, ("pie o compare aos sa-
liios e prcclaros cirurgiões europeus, mili—
gus e iiioderiios — Nelaloii e Jleclus e niúl»
los oulros illuslres cirurgiões, cuja reluçãò
sorin fiisliilinsn relembrar.

Tenho asslsiido — "ile visu" — n mui-
los casos, dil'1'iciliiiios e escabrosos, no pnii-

di

Reduza sua
conta de luz

Lamparina eleclri-
cn. Eiogíiiíte e erii-

liomien. Consumo
St) lis., por noile.

CASA BRAGA •
Una 7 de Setembro)

107 e (lonç.livcs
Dias, Si»

l.n de visla d
com a calma
seu saber e
eincrilo i-irnr:
Iliaiilcmcnlc, com
pos! õpé.Tiilidiie do
en, previiiincite IVilo

Assim, pois, meus caros
pneriiie. mas niio Irepiíln

díngnose eirurgien e S. líx,;
necessária e a sogurniiça dn

i inncslriu invejável de uni
ino, ludo lem resolvido bri-

i coiifiriiinçnó cxacla
seu perfeito diagnosli-

e estipulado.
sçiiliores, dcsciil-
nem vacillo, cm

Mobília, para salão
Vçiide-sc uma, c um grande tapete im-liv..

novos; na Empresa Giiui-diitlora tlc Moveis
l.avradio. 114.

-«so»»—«¦—¦
Colhido

No armazém
ali Iralrilliava,
recebendo, cm
i-o.sli» e pelo corpo, o opej-nrlq
dn -üilva. de .'10 annos, rcsidcnl
ealy n. 7,"j. A Assisteiicín

l»or um saçco
11 do Cáes do 1'orlo. (juniidn
foi lipanbndo j:n'f um snccncini»-i'(|ui'ii..-ia. fcrimiinlos ur

loão Marlia-' á run Ara
o soecorreu >-

j consiilcral-o como — n ílisluri de Ouro da
| Cirurgia lírusiléirii.

líis, i».»is. meus <|iiciiilos niiiigns, a nar-
| rativa svtillielica da pcrsounlidndc vciicrau-
j ilu >!»' llaul Ibipliiilii  o puro, o sábio c o
| perfeilo.

Assim, linalisamlo, eu vos convido a sau-
liarmos e liradarnios, bebendo coin lodo o
(•iill.nisinsmo, coin ioda a cITiisnu ilalina,
coin_ lodo o calor o todas as energias pus-si.yçiá, n Siiiide de llaul Hiiptista é dc linln
a sua nobre.e (Hslinelii familia, c quo pos-saiiios sempre com a griicn do 'rodo Pode-
roso, mini cslnriiios reunidos, ncsla glorio;sa c fansliisa, dala. por dilatadissinius tiu-
nos, para satisfação e cnniplctn alegria de
r.íln genlilissiina laniilia. a i|ucin liitiibein
lenbo n honra di; saudar c para completo
júbilo; c coiileiilaiiiiMili» de Iodos ns ninigos..' ndililj-ndoics de lão prcclaro e conspicuo¦iiladãn."

Muilo coiniiiovido: o projèiisor llaul lia-ilis.lá abraçou npcrUidaincnVc o Dr. Prnn-isco Diogo e a Iodos; aos (pines aiti-fid
nnifo pciiliorado e liypòiliceiliHló

na gratidão'.

eu
eler-
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Por que a Light não au-
gmenta os bondes
de Bomsuccesso ?

S.ítit-.n mnrlyrlos o*, mornilorei ila* run.
servidas pelos bondes ilu lloiniiiiccesso, I.I-
nl... ("_tcn.ii com Rriimlu iicciiintilii dc pus-
sageiros, oi sc.'. carros h.h cm numero rc-
iluxlilo, d.- uimicira .pu-, prluei|inlitienti) pelaiiiíi.iIi.I (< í'i larde. niin m* v.icui.lni uni I»'
cir. iiicmii.i no uklrlho, Ao Sr. I_ Ií. liar-
inn, Biiperlnlcn.lente dn trufogo tln còmpii-
hIiIii. pedem ns interessados, pn.* Intcrnic-
illo da A M.iiT'. iimn providencia.¦ mn* .

w*n9m*r*7i*t»¦? f •m mviwmm • \i
\ xoiTK — QuhrCii-ri _*n, S de Outubro dc 102J

MM• _•' *__ l**f/ WNM
i_

^-SlBffi ™

II...!
nu n.icn ou rm. tipuduni'.'

dò . ile
Im

Totllns ds ira:
cn lili pr

, KevrAlfftn V OAr aguda
iiic.lli.li.il.cute umn ilúsc

CAFIrtSPIRINft
. F.m poucos ninmonlns, nlllvln nlieolulo, lipi.ilnirnlc cf-
flcflx para ns dores .Ir ral,cen, dentes c ouvido», parn
os rcsfrliiilos c "reiacas", ele, Nflo «fferiu <> coração iirm
os rins.

-i.i-iii Indo pela H. S.
n. 208 cm 7-in-inif.,

lim t.ilins dc *.'(i c rm
dous >*niii|i: ini,,!!.-

i*:n'vi;i.oim,es cafiasphuna tio

Nçes do Mm __* *8ffiíM:._::_____ iígí
fim <__¦ mumvm mmtm t»wwiiww»ww.fiMWi*iT__i_i mmrmmmmmwm
!OOOOOOCOCCCCOC iOOOOC

______¦___••¦»cccooc

150 x150
200 x150
250 x150
300 x150
350x150 

Litipes

9$200
12$00Q
14$. »)0
17$_0O
2050'JO

B-t-PA___lf9ll1ll_
Com bainha sim-

pies 140 x 2G0 85900
Com baú .ia ajour

140 x 200 . . . 13$500
Com bainha ajour

140 x 200 . . . 15$000
Com bainha ajour

160 x 220 . . . 17Ç500

Ülll ^^>____.'.__(

V___V_P__^1
^_____Bi__ í^f-iSi_a'v_

¦¦__¦ ^M TIT1_a HlWfrsy .-„J. il' K_>"

„ Mir Mtt;
^aMww*,mnW""*»<'W'^**1*

WNlVnilSMllOS
l*'ll/l-|ll HIIIIIIS Inijci
d ,sr. All.x II, Moss, funccionnrio dos dor*

ivlu-i; l), 1,'ydln >i"liii Ijorlo, esposa do Sr.
Alberto ll..tio. Imiti . _ nostn praçai Br_
.i.mii di- Almrifl» iji.lrln.i, negoclauto) O,
• >U,. I.!.,!i. Pinheiro dc Siqueira, ílllia _•> Sr.
(IamlIdn I.hií».• Transcorre, '•* . • •' «Intn aii.ilvpr**i.i-li.
.I„ selho.•Ita Mm _cltu .il Franco, filha d"
:.i- l.ulfil di I 'ranço, nvtfoclanle c próprio*-
lario cm l'..i|..vlíi.

Fazem nnnos ninanhfis
I). Marh dos Anjos ( crqucl _, esposa d»

curouel Alfredo Pinlo do licniuclrn, antigo
f,in..-i..ii.,.i.i dn Alfnmlcgn,
i;;i.s'.i.i//-.'.v/yi.s

-HSkHBM». <m»*w-»^^,m*«*WWT^*^*'

FABRICA de 1ÉIOIOO3 (Ib AHAME

c EST A MHA l«A do ZINGQ
_.i»L ffloa» uidoir. viveiros

CARDOSO A puwo L^ Jf TBipESníi nu. voa AITtKB 3 03 — K*° fc__ __*^\ l

_ _. a*
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\" AfKC OS

Madeiras ÍIO
I. P,desti Sí.'

LAVOL
Prova Agora o
Que a Sciência

Pode Fa:er
ParaosPacicn»
tes dc Doenças

dcPclle

Aouelia mrM oewt^jM*^^^^/.,.., . ,.,, .-., -1, -:on"e!n cem por ccnio ar-pulaça»'In U.vol.
S™T_S_,T4-tSbo!_Tparao ir:,..niciao da celta doente, <Ji mdhores
SK__t_toosv___ri__i o Uvol na nova irrma-cin futeos grandes
tcIbOus—riomptoj paru uso.

O tinnld» tem asora uma ciSr viva dourada e a ra» acc*.'] cm todai as pauçi
da .o_ç» de i" H*_ rápida, «•mira. pcrmaacnle; O aoítriroenW nu li IntCTjo
6 a«S_âo com a primeira ai.j.lk-. o—aj mala ecriai aiiolatucj da doença
lão nllivi-.las cora tucccííJ.

Küo tcr.1 nuc u.ar I.avrl pnr uma f íiitnn.i rn um mes jura obter rp-niItaJO'.
ÓÍreço?d. prliíí. Kp'«r-Ibe-hn devolvido « arsumaUM-»Irao^.
íemilr í.llivll com cll<:. V. A « tuir.. Somente tem nm cicrever noa -rc..
Gf.OSSOP Klòde Janeiro.

1 <f_ i . fií Mf-"' J
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Um grande cortejo organi-
sado na Galeria Cruzeiro e
outro na Estrada de Ferro,

com destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CAM!-

SARJA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

ci,,i, ii icnhorltn
in do negociante
Henrique do 011-
firma i,i*.....l.iu-l.

OO

Lençóes para casal
com bainha ajour

180x220 20$000
180x 240 22$5C0
200 x250 24$500
180x250 25íp000

Lençóes para casal
com bainhade laçada
180 x 230 23$300
180 x 240 27$500

1 fi_ _
_l ore

W Ouvidor I
Jóias! Jóias! Jóias!...

Desconto de 10 e 20 o|o
A REDEMPTORA

Rua Larga -__s
Aproveitem ! Últimos dias ! Ultimos dias '.

Correntes folheadas n ouro, desde.. 2$
Anneis folheados a ouro, desde , 1$
Brincos de ouro dc lei 10$
Anneis com brilhantes!!,, 70$
Relógios para homens 22$
Alllan;as dc ouro dc lci.. 15$
Caixa com rosário  6$
Collarcs de prata de lci..  1$800
1'uls. fantasia; desde  1.500

kV TANTA A SATISFAÇÃO
que dão

OS MOVEIS
RED-STAR

quc quem os adquire rarca vetes
se desfaz delles, e quundo vendi.

dos cm leilão, não só chamam
grande

CONCORRÊNCIA
como muitas vezes são vendidos

por
PREÇOS SUPERIORES

aos que-tinham sido
COMPRADOS

RED-STAR
69 — GONÇALVES DIAS — 71

82 — IWUGVMANA — 82
i mn* '

GRANDE SALÃO
Aluga-se uni grande c amplo snlão irue ser-

ve para bilhares ou sociedade recreativa, na
Av. Jlcm dc Sá n. 10, esquina do Largo da
Lapa. Tratã-sc n:i loja com'o Sr. Salgueiro."CASA INDÍGENA'".

parn adquirir bons árticos pelos pretos que
vão abaixo :

Camisas peito de linho, pregas.... OTiflO
Camisas pçrcal francez 1 _.....!)
Camisas pcrcal lOJ.íOO
Camisas trlcolinc lisa, 2885110
Camisas li-icoline listada, a 'J.S-._.)
Camisas trlcolinc linho c sedi. 323000
Cuecas percal, 43901)
Cuecas iiioiisseline, 03000
Cuecas ciclone 5-5500
Capas de gabardinc de 2D03 170-5000
Meias inousseline 183500
Meias toda seda c| costura 83500
Meias seda «íOllll
Meias seda, ^íólll)
Toalha dc rosto, 23500
Toalha fclpuda de roslo, .13500
Toalha fclpuda, superior, 5-iUOO
Toalha de banho, 'J;8UU
Colchas de cores c brancas.
Tapetes muitos padrões, para quar-

to, 183500
e muitos artigos que é impossível descri-
minar .

TODOS AOS NS.

21 Avenida Passos e 54-A

Dr. ÀbdonLins Sí£_|
Dipl. pelo Inst. Oswal- Vaccinas nutogeiias
do Cruz. Do Lab. da contra acne, ozena.
Saude Publica e Cruz coqueluche, etc. Cur-
Vermelha. It. S. JOSí:, sos práticos dc Tech-
81 — Tel. Ccntr. 270,'! nica de Laboratório.

HEPATINA N. S. DA PENHA. Inful-
livcl nos males do figa-
do, estômago c icteriuia.
mn* 

CIRURGIA — VIAS URINARIAS
Dr. Alfredo llcrculano — Casa dc Saude

Estellita Lins. Das G ás 8 da noite
¦__«_-

BRINQUEDOS
Castro _ Waldemar Prnça 15 de Novembro 42
.. im i .«ac^i , ,1—.i .—

Leilão
O leiloeiro Gusmão avisa aos seus

distinetos freguezes c amigos para o
esplendido leilão de moveis, louças,
viclrola Victor, discos, etc, amanhã,
ií 1 hora da tarde, cm seu armazém,
achando-se cm exposição das 10 ho-
ras da manhã em deante.

17 -RUAS. J0SE' — 17
(Próximo á rua do Carmo).

1 lEBll
I LI í

MÜNSION STEAMSHIP LINE
Administradores dos vapores d*
United States Shipping

Board Fleet Corporation
A rota mais rápida para •

America do Norte
As próximas saidaa do

Rio de Janeiro para
Nova York são :

SOÜTIIEItN CltOSS Outub. IS
AMERICAN LEGION Outub. 29
PAN AMERICA Xovcm. 12
WESTERN WORLD..Novem. 26

Para o Rio da Prata
AMERICAN LEGION Outub. II
PAN AMERICA Outub. 24
WESTERN WORLD., Novem. 7
SOUTHERN CROSS.Novem. 21

E quinzennlinentc a seguir
O PAQUETE

American Legion
Esperado de Nora York, em

9 do corrente, sairá no dia sc-
guinte, 10, para:

e
Buenos Aires

Esles modernos vapores com-
binam a rapidez com muitas
opportuuidadcs de descanso «
de prazer durante a viagem.,
De uma limpeza inexcedivei,
camarotes espaçosos c bem ven-
tilados, lâmpadas para ler
e todas as coniniodldadcs nio-
(ternas, cm sua maioria coai
banhos privados. Grandes o
espaçosos salões o excellrnto
cozinha.

Preços especiaes para via-
gens dc ida c volta aos Esln-
dos Unidos da America, via
costa dò Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
dc Buenos Aires a Valparaisç»
pelo Traus-Andino:, _.

AGENTES:
The Federal Express Co,

Avenida Itio Branco, 87
EIO DE JANEIRO

•*-

Contratou cnsaiticnto
Cd In Teixeira I Ir."», ll
Ji.mí Antônio Pires. ,i Sr,
veira Mello, nuxlllur da
íi (,'., iIchIii |iruyii.—Itciillsitii-sc. Iiuji», o cnliire inalrlinouinl
da senhorita .luillth Alves llmlos, filha d"
fallccido i.ii.ivcl.nl Celestino Alies Dnstos. c
.iu I). I„.:i" Itt.l.i. líiistos, cum o Sr. 1" tc-
limito Ncslor IVnhu llrasil, Auilins ns cc*
rlinoniiis, (|iie sc revestiram dc lodn ii.tii.il-
dade, rc.ilisaraii.-so na rosldcnclú du líxinn.
fninllln da mil va. á Avenidn 1'cdro Ivo ...
i.su. Serviram de padrinhos, no neto civil.
por parto da noiva, Dr, ['nndlá Calogcras,
cscnliorn, no rcIlRloso, Dr, 1'lrmo Dutra u
senhora Ulysses dc Sonda. Hn noivo, no aclo
civil, o Sr. Ulysses do Souza è scnhnrlln .lu-
li.Un Alves llastos, c ho religioso, a lixinn.
viuva marechal Cel-r.llnn Itaslo.*. c Dr. Vir-
gilio Alves IliiNtos.

Ileal!sou-sc, nn cldnde de (luraúlHins,
Ivslndo .lc 1'crnn iiibuco, n cnlncc nintrlnio-
nlal d;, scnhorlla Oiihelln iln Itoehn 1'aru-
nhos. filha do Sr. Arlliur Alves do Hoclia
1'iiriiulios, com <> Sr. Atidilnx Aguiar, ge-
r.-ule da lili.,1 do llnilCO do llrasil, ua ...cs-
ma cldiidc.

(lontrntarain cssnmento o Sr, Eugc-
nlo Proclnn Marins, si-.-veiitii.irio do .lui/o
dc Menores, e a professora horniallsln senho-
rilá Mniia Ct.i-iiilliiii da Silva llos;i. filli.i
do nosso collegn dc Imprensa, Dr, Hosn Ju-
nior, alto funccionnrio .In secretaria dn Sc-
nado, c dc sua esposa 1). Maria da Cosia
lios:..
NASCIMENTOS

Foro
•cg.ií*"i>OB

«o ter

Novos carregamentos . á descarga

preciosas madeiras, garantia umea dos *•
prietarios, por preços inferiores a mais j, |-j
gnificante madeira. ffi;,^

Dirijam-se aos grandes depositários M/ *g

NOEL PEDRO . Cia., onde todos os esclarei

mentos serão dados.

Rua Figueira ã(_' li .'^

M n
W.
MR <

So n- 23M

nlalor
mia
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«SI SUPERIOR 11
lia \Wlnl
Marco. .,

DIURNO RUA
]¦' O MK1 IIDH: il" 

'

da rcs, csquliin dc I" dc
ocoooooccc '-

Uamh
ACONSSLHA A

PPDlUiliM-lul
DO OUVIDOR,

procure inforninr-s OUVIDO..
M0CTURNC

50 líB,
I

ivB-B-

Durval Gama, funeciouario
ía 1-Aiiiii. esposa D. Jupyra

CALCADO "DADO"
A MAIS IiARATEIRA DO BRASIL

Avenida Passos n. 120 - Rio
A CASA GUIOMAR lança no mrr.

cadn mais um _ aiarcn dc sua creuçúo.

I» lar du Sr.
público, c dc SI
dc Almciila Gama, foi a lll) de setembro ul-
limo, enriquecido com o nascimento de seu
primogênito, que: un pi.i bnplismal recebe-
rft o nome de Luiz Gama.

 d lar iln Dr. Oscnr Martins Gomes.
súh-dlrcclor dn Ciisn dc Correcção; e de sua
Kxma. esposa, D. Martlin dn Silva Gomes,
foi enriquecido com o niis.-iiiieuto de um
menino, nno. na pia baptisina), receberá o
nome dc Oscar.
CONl-EllÊNCÍAS

I

BA-TACLAN
Em vaqueta escura :

rfe ns. 17 a 26 — 5S..00
de ns. 27 a 32 — _.50O
de ns. 33 a 40 — 8S500

Envcrnisadas :
dc ns. 17 a 26 — 8S000
de ns. 27 a 32 — 10S000
dc ns. 33 a 40 — 128000

Pelo correio, mais 1$500 por par.
Rcmettcm-se catálogos illustrados.

Grátis para o interior a quem os so*
licitar.

Pedidos a
JVLIO DE SOUZA.

¦ mn* »

A cscrlplorn patrícia Sra. Maria Eugenia
Celso vae realisar no Instituto Nacional dc
Musica, no dia 24 do corrente, uma interes-
sante conferência, que terá nor thcinn: "A
fantasia na vida moderna". Para esta festa
intellectual, que está sendo esperada com
viva curiosidade, dados o justo c merecido
valor dn conferencista c o assumpto da
palestra, a nossa sociedade elegante já se
prepara paia applaiidir u Sra. Maria Eugc-
nin Celso, tão certa está do brilho com que
será desenvolvido o lhema. A conferencista
dirá tambem alguns versos do seu livro
inédito "Fantasias", cujo apparecinicnto
será cm breve.
VIAJANTES

AROMATISADA
A Magnesia Divina é um preparado deli-

ciosamente nromatisado, que allivia instan-
tnneainente qualquer perturbação do esto-
mago, aguda ou chroiiica. E' verdadeira-
inento adiriiravel, quasi'maravilhosa; a acção
deste remédio cm casos dc indigestão, dys-
pepsia, ncidez e outros incommodos do esto-
mago; neutralisa os ácidos c evita a ler-
nientação nos intestinos. Todas as pliarma-
cias c drogarias vendem a Magnesia Divi-
na cm pó ou comprimidos, deliciosamente
arnmatisadn.

App. D. N. S. P. n. 1.G85. 24|8123.
. mn* —————

Segue a 10 do corrente, pelo vapor"Rodrigues Alves", para a Bahia, o Dr.
Antônio Luiz de Barros Barreto, recen-
temente nomeado para o cargo de chefe dos
serviços de saneamento rural naquclle Es-
tado.

— Chega, amanhã, dos Estados Unidos,
pelo "American l.cgion", o commandante
linrrós l.nrrc.tò, que representou o Brasil, no
Congresso Internacional da Communicaçõcs
Elcctíicas; reunido ultimamente uo México.
IV TO

Em sua residência, á rua da Passagem n.
11.1. falleceu, pela madrugada, a senhora D".
1 "loriana Marques da Silva Machado.

Os seus funeraes realisarnm-sc no comitê-
rio de São João Baptista.
MISSAS

'mmmm**9*0^^ "**^i 
jjf

Escola para Chauffeurs
Director proprielario Eng. H. S. Pinto,

Tel. Villa 5809
Sédc transferida da rua Riachuclo, 383, pa-

ra prédio próprio á Avenida Salvador de Sá,
193 A. e B.

Curso rápido de 20 lições. Aprendei e sc-
reis independente.

PORQUE V. S. DEVE PREFERIR
o depurativo tônico

LUES0
de SOUZA SOARES

.— Não contém álcool I
Não prejudica o esto-

mago 1
Tem bom paladar 1

r- Pôde ser usado por lio-
meus, senhoras c
creanças !

A sua ncção é prompta
e garantida. — Não
falha !

App. pelo D. N. S. P., em 4/12/917, sob
o n. 335. A" venda em todas as pliarma-
cias c. drogarias.

ESCRIPTORIO S
Alugam-so boas salas para escriptorins,

perto do I_oyd, Alfândega c Bancos. Hua
do Ouvidor n. 4, 1° e '-" andares.___

MACHINA
de fazer meias em casa, vende-so e ensina-se
gratuitamente á rua da Passagem, 93, Botaf.. **n*

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

2O:0OO$0O0
t _r 180(10

SABBADO

tOO:000$000
Por 88000

Os bilhetes para essas loterias
acham-se á venda á rua V do
Março, 110.

-— ¦ mn* 

Hasaretli &
Bilhetes sem ágio. Bua do Ouvidor n. 34.

Pagam todos os prêmios da Loteria Federal.
Posto de venda de estainpilhas.

MACHINAS AUDIFFREN PARA A
FABRICA DE GELO

Compra-se, concerta-se, ou gratifica-se á
informar algumas, cm uso. Rua Th. Otto-
ni n. 104.

¦ m»m 

Theoria da Relatividade
(Pelo engenheiro Le Cooq)

A' venda nas livrarias Alves, Sei-
entifica e Briguiet,

Na egreja do Parto, foi hoje. ás 9 1]2 ho-
ras, celebrada a missa dc setimo din, por
alma do capitão Coiirndò de Nicmcyçr, que
durante muitos annos desempenhou o logar
de official mecânico dc aferição do Districto
Federal. A missa teve grande concorrência.

¦ mn*
Flamengo — Banhos de mar

Aluga-se esplendido quarto mobillado so-
mente a distineto senhor, 50 Silveira Martins.

mn*

C&BELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE.

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "Loção Brilhante" C* o melhor sspeclfl-
co pnra as affecçôes capilares. Não pinta
porque não c tintura ; não queima porque
não contem sáes nocivos, li' uma formula
identifica do grande botânico Dr. Ground,
cujo segredo fo: comprado por 200 coutos dt
réis.

K' rccotnmcmlada pelos principaes institu-
tos sanitários do estrangeiro, e analysada
e autorisada pelos departamentos de hygie-
nc do llrasil.

Dom o uso regulai- da "lA;áo Brilhante":
1» — Dcsapparcccni completamente as cas-

pas e affecçôes parasitárias;
2» — Cessa a queda do cabcllo.
3° — Os cabelíos brancos, descorados ou

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

4° — Detém o nascimento de novos cabel-
íos brancos.

5o — Nos casos de calvicle taz brotar no-
vos cabelíos.

C — Os cabelíos ganham vitalidade, tor-
ntini-sc liados e sedosns e n cabeça limpa e
fresca.

A "Loção Brilhante" é usada pela alta
sociedade de S. Paulo e llio.

A" venda cm todas as boa» pharmacias,
drogarias e uerfumarias.

MfMMJ fâiifô_P_IlHEfBrUu
•MASCARA DE

BELI EZA" A TODAS AS SENHO-
KAS"_ CAVALHEIROS QUE DS-

SEJEM TRANSFORMAR A
SUA PELLE EM 8 DIAS!

A MASCARA UE BELLEZA" .' o prn-
errso mais moderno de rejuvenescimento,
contra ru.ns, snr'- . manchas, l.cilc lordu-
rosa. acnts, vcrmcllildão, poros dilatados,
rapinhas. bexigas e todas ru Impcrrelç.ca
da pellc. Innumerns senliorns. já no líio c
na Europa, gozam a suprema felicidade dc
uma peile Invejável. Mostram-se as pcllcs
caldas do íosto n ouem desejar vcl-os. -O
TÔNICO YILDIZILNNK — ô » vida do-
fabellc. Faz dèsapparecer a calvicc cm
pouco tempo. Tira a caspa em II dias. faz
nascer, crescer, impede do cair. de emiii-in-
quecer, faz cornr os brancos sem pintar,
nstiluiiido-lhcB os pigmenlos perdidos —
cm todos os cnscn c cm todas as edades.
Experimentem um só frasco.

DE.MLATOKIO ELECrilICO KAD1CAL:
— Tira os pcllos parn seni.ire.

PRODUCTOS ELECTR1COS : — Enrije-
cem. desenvolvem ou reduzem os seios.

AS RUGAS SAO O TÚMULO DO AMOU.
para tiral-as para sempre deve usar os PRO-
DUCTOS MIRABILIA.

OS PRODUCTOS YILD1Z1ENNE — fazem
fartas c longrn pestanas.

O CREME SUPERÇILIAR — afina para
sempre as nnhrancelhns.

OS PRODUCTOS MIRABILIA — trans-
formam as mãos envelhecidas em niãon dc
fada.

OS PRODUCTOS MESDJEM — fazem as
unhas loniras c aristorra*as.

A PASTA D*AMENDOAS — para lavar o
rosto e mãos, faz a peile mate branca natu-
ralmcntc o asóctlnada;

O XOI.R ORIENTAL COM AS GOTTAS:—•
dão aos olhos umn expressão dc candura, at-
traindo todos os olhares.

U ROÜGP DE VIE V, IMPERATRIZ —
dão ás faces uma carnução fresca c rosada
que resiste á lavagem.

O FLEUR DE ROSE. com o Creme, fazem
a mucçtia dos lábios rosada e unida, tiran-
do os riscos que tanto envelhecem a bocea.

PARA TIRAR AS ESPINHAS -- deve usar
os Produetos Electricos.

PARA A VERMELHIDÃO use os Produ-
ctos de Menthc.

PARA GRANDE TOILETTE — Chás. thei-
tro, bailes, etc., deve usar Creme Esmalte
de Cysno ou Branco Rainha da Hungria.

TARA SPORT, PRAIA E CAMPO, evitan-
do o queimado do sol e o ar forle: — use ;
o TÓPICO dei. raios solares.

NA TOILETTE DIÁRIA — use Água, Cre-
me e Pó d'arroz Rainha da Hungria, nas
pclles seccas ou normaes, nas pelles óleo-
aas, use oa produetos d'Acacia, para cs pó-
ros dilatados use os produetos Civette : —
só 3 dias destes produetos transformam a
sua pellc, fazendo-a mais nova.

PARA PINTAR INSTANTANEAMENTE
OS SEUS CABELLOS em qualquer côr com
a duração de 2 annos — a TINTURA Y1LD1-
ZIENNE. O REGENERADOR para pequenasmadeixas de cabelíos brancos, córa-os em
2 diau, não sendo preciso lavar a cabeça nn-
tes ou depois.

A ACADEMIA SC1ENT1FICA DE BELLE-
ZA trouxe ao Rio -Iflfl produetos que são 100
maravilhas, premiados com o URA:,!)

PUIX, na Exposição do Centenário c em
outras a que tem concorrido. Escreva hoje
mesmo. Rua 7 dc Setembro ltíli — llio.
ííesnosta mediante sello. Catalogo grátis. **_.
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Atropelado, recebeu i>r
mentos grave»

.ICIZ 1)12 FOI1A (Minas). 8
ciai da A NOITE) — Foi nlro
automóvel, na run Halfeld, o

ndes. empregado da Casa

' Serviço c,
'.'!;ii!'i pc.»
S. - Joísm
Pestana, ^

Si
tubi
suo
que
Sio
dolicnilo ferimento graus. ¦
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BROHCHITE
Rouquidão, Àcthma,
Ci-.*.. .f;i03 chionicos

GRAKDET0RIC8
tir! i ;f:.!:t._;r»d__!

I:.*;i an::li'

Glycerat
Parti

elemena
para i
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dos pul*
mÕM,
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LA GARÇO^NE

ialí.l*"
A'

Salão .Mcruzzi, especialidade cm cortesI
cabelíos :1 lá garçoiine c á ingleza, cabia..
especiaes pura senhoras, creanças p matai
Rosário; 132, próximo á Avenida. Tel.

.-T5,,

_________________i£_____t__.j__..--- __.-._

BRIGOU ?
rua Alfândega G9 —

mas convenceu o noivo
a comprai* os moveis á
CASA MARTINS.

PENSÃO CHIC
PARA FAMÍLIAS DE TRATAMENTO

Em majestoso palacelc, com lindos salões
de recepção c recreio, alíighui-sc confortáveis
c luxuosos; apartamentos côni banho privado.
Rua das Laranjeiras, n'_.
_______ *—*ttt- _.
n Prof. Alfredo Andrade
l-.Y í_ m P __ Urina, sangue, ele.riAcUil. Uriimiayuiia, 7 

Prédios — Terrenos
Leilão oa Particular. Ninguém deve vender

ou comprar sem procurar o leitoci-ro Palladio
Rua S. José n. 5,7. Central 5538, Serviço com-
plclo de informações photographias e anlo-
movei parn levar n pretendente ao local.
--—— i — ¦ ..-¦ _ -àa+s. t i—

ÁLCOOL PASTEUR
Sem cheiro. Especial ás industrias de

perfumarias e bebidas finas. 25", ;iü», .10" e'Li0, em litros c toneis. Drogaria Berrini
B. Buenos Aires, 18,

ura•mnm*
0 "Plata" em viagem para o sul

Procedente dc Gênova e escalas fundeou
na Guanabara, esta manhã, o paquete fran-
cez "Plata", cujas coudições sanitárias io-
ram verificadas boas pelo medico dà Saude
do Porto, (ine procedeu á visita regulanien-
tar, A unidade mercante franceza trouxe.poucos passageiros para o Bio e conduz
crescido numero em transito ijiara a Ar
tina, a maioria iminigrantes:

SORVETE. ROS
pi n da fabrica Matheus

_ _.— — ?—~íéQQ»m*~-
Bua D,

.\'.:l

tomo r
-. nos:

Julb.ího:
„ _.— 1 -«fi.!- * —————

^^.'^^*-'^_^^!''f -^y^^saa-a

Mâ D_ Mm - Oswa
Segunda parada ndenntc de Pclropolll

Tèlepliohe n- 0
Clima ideal c:n região IncomparoTil

"" " ' 
-,—ají>*

US
cam
entro
Dr. f
L-asiã'
guesj

Drs. Leal Júnior e Leal N_ :
Especialistas cm doenças dns olhos, :!*

dos, nariz o garganta. Consultas deli,
Assembléa, CU.

Bebeu perma-n ganato
Porque foi, nâo se sabe. (I que í í>ít

cnliTlaiito, é (pie Eülina Dias Carneiro,íjl
annos, resi,lente ú rua Viscondo (ij Dk
n. 'J'_l, ingeriu, cm sua residência, nn.a;*pjj
tidade de permángánato dc potássio. AO
sistencia, porém, chegou a tempo _ P*
fórn de periga, deixanda-a ficar em ij
c;: < n.

PRÉDIO NO CENTRO
Compra-se um até 120.:OÒ0ÇO0O, rm pírlí

estado dc conservação. Cartas nesle fe
nal, ii .1. 1-". S.

>¦—_g09e_—« ___—. —.
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Lindo Bimgalow
LEILÃO

m
__flWfl

"'— ~
Que su ha í/t fazer para ur felix nata ftí.
7er uma esposa carinhosa, filhos iocets e ttotiiHi.

para digerir bem, chamada Caivão d» Bello».

O uso do Carvão de Dclloc rm poonl
pastilhas basta cITectivaincnle pura «:*;
dentro de alguns dias as doenças de estoc*
go, mesmo as mais antigas e as mais t*'
des n qualquer outro remédio. Produz W
sensação agradável no estômago, dá «PP''l
te, accelcra a digestão c faz desapííareçtij
prisão de vciitrc. Ií' soberano contra o I1*1

| "o estômago depois dns refeições, a' •""
queças provenientes de mãs digestões,»
rotos, quaesquer affecçôes nenesiis do <!1
mago ò do intestino.

j , Pastilhas Uolloc. — As pessoas cpie oP
., feiárem. liodcrão tomai- Cnrvüo do B'J
I sob a lorum de Pastilhas Belloc. Dose:»?' 

pu duas pastilhas depois de cada refclf*
A' venda cm iodas as phiirmaciaa s a
ganas. ,

Deposito geral: Casa Frére, IV. rur .
Paris.

83 RUA BiATTI

- Trata-
incuto c

cura radical pelo nco-silbersiilvarsnn c inje-
cções inercíu-iacs indolores, dialhermia c
raios ultrá-violeta. Dr. Cocio fiarccllos, cx-

I assistente da Fac. de, Med. Das 9 ás 11 c
das -l ás (i. Tel. C. .18(54. S. José, 53.__*_

(LARGO DA CAN(JELLA)
O leiloeiro AGENOR

venderá em leilão amanhã,
ás 4 horas da tarde, esta
linda morada, estylo mo-
derno, pela maior offerta.

, , CAMPESTRE
Amanha, ao almoço: pcixndas colossalcosido á Campeslre, rnbada com earui-í, l,.calhao e camarões. Rua dos Ourives, .'17 Tnlcphonc Norte -Jlitíli. *¦•**"

•'.'.provado pela D. Cr. S. P. em 2'"*
LSÍ,7.

""*" " "" ' '¦ *» "¦gj^tl»—-•— ¦" —¦'*

_ ^l í*^ *^5i i«fi_ P á?v ^_ _^

;Lindo sortimento de MALAS, <W
leiras pura senhoras, arligos «l***vl*.
—'-" '3ila 7 Relembro, •"*'{____>
LEILã© E)E_PENHOÍEJ

18 DE O.OTUBÍlb — JÒSl*: CAIIEN ;i
Huá Silva Jardim, v;

Experimente o'

Õs Tres Mosqueteiros
, MASSAGISTA

Jorge Schnjidt neccita chamados a doniici-
lio. Para informações nn Casa Merino. Pesi-
denc.ia: rua Haddock Lobo, Cl --: (lfeliotlie-'rnpiuni).

Nova edição do popular romance dc Alexa-ndre Dumas, pelo modesto preço do SsoooA venda nas livrarias FRANCISCO 
' 

\i 
'

VES, BRAZ LAURIA, ODEON, AZEVEDO lno deposito, rua do Carmo, 3Ó-1"

sefiovita
mais prodigioso loni

As tropas legaes de Hondurai
áerroiam os rebeldes

NVASHINOTON 8 íl- P i - - 0 '.'II
™f,nt. «o Bktado informo',, quê ns Uffl
leuci-nes hondürenses ropclliram comtmmento u,n :„;uilIe lIe slfr])rcza feito M
íoiças rebeldes do .general Ferrara, M 3.iituitlc- (lomingo passado. Houve i_!*:i"llíS-1v'<s de ambos os lados
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'A NOITE — Qunt-tn-lVlNi, 8 ile Outubro do 1924

TOS UM
catado ilu liopu iiollcltil iiiiulialn,
•eunlonoiln eni 1'wnlu C,vo»*a

I. l».\UI.O. « (A. A.) '- O Sr. eo«me|
idio Dia» de Campoi. oommandftuto «eral

Forca 1'ubllca do listado, recebeu hontem
¦eiiiinte ttlograminai"Ponta Oroisa, ti. — Communleo a v. Es.

ie tenho telcgraphado diariamente e nojo
iformo com sallsfacâo nua continua a aer
»m o estado sanitário da tropa iiviintnuu-

un quartel do IA' regimento de Infanta*
ri. \ disciplina C o animo dos meus offi-
Iti e i>raças estão «empre a altura do linm
mu- du que ««fa a Forçn Publica dn nosw
lerido listado.

aviarei hoje, pelo correio, um minucioso
¦¦tario dn nossa viagem. Podeis «nndar

¦ minha dedicarão e nu dos meus comman-
ido», que estilo orgulhosos du mUsun i|iio
II confiada ao 2' batalhão, Fi/emus Im.lo
li exercício o vivtmos na maior camarada-
,111 com o commandante e officiaes do 10*
italháo do caçadores anui acanlnnado. Cor-
laes saudações. — (a) Afio Mnrcundes de
íienile, tenente-coronel."

¦ i— '

vida Domestica
Amanha

Será posto a venda o numero de on
liiliio de VIDA DOMESTICA, mais Iu
mioso e melhor magazine no sen gênero
que se tem publicado ate hoje no lirasil.
Sio 1'.'0 paginas (le ussumptos de gran
de opportunidnde.

K" um numero de luxo, onde se en-
centram todos tu casamentos de elite
rcjjjssdog cm setembro

INQUÉRITO SOBRE AS
CAUSAS DA CARES-

TIA DA VIDA
Mals uma opiiilA» levada ániiiiiiiiNHAo eMpecIal daAssociação Com-

mcrvial
Prosoitiiindo no seu tiabstho A» U.....I.

no liraill o, particularmente, iiesta canllal

neclaf R!í£iMl,£'11 •*» Commlirto !*»•

A FUNDAÇÃO, NESTA CAP1-
TAL, DO INSTITUTO CEN-
TRAL DOS ARCMTECTOS

Como ficou constituída a tua
directoria

Dn Instituto ('eiilrnl da Arcbllwtn», rc-
rentonimla creado nesta capilal, rectlnm
o professor llanllola dn Cinda, direelur da
Hsmlii Nacional ile llella» Artes o aeeulnlo
officio:"1'muo. Sr. professor J. Ilnptiitu da Ca«-
ta. I). I). dircclor da liscula Nacional <lc
Hellas Arte* — Temos a honra de .-muniu-
nlcar a V. I'a. a fundação do "Instltulo
Central »le Archllecloi", como orglo unlcn
reprearnlativo de nossa clame e resultante
da tusho das esllnctas associações de iir.-lii-
teclot de mm* pátria. A' K*cola Nacional de
Hellas Artes se sente ente Imtllutn, newlvrl*
mente liando, porque foi nn ambiente dessí
grsndt trmplo de arte nacional que a inalo-
ria de irua membros st preimrou para en-

"líamos. Srs, membros da CommlmXo V.s
.*!!!}.?• AMoelasío CommircUl dt* Hio do I írcniaVãs" 

'pnrfiadãs'" 
luta» 

'èm 
proí 

"do 
en

ri.!,'1 «»n5ault* ,|"°. *B «ílsnarim ds mo di-
h.„.i "' dMemiKnho patrlatlco da incuiu-
cia dS Çf0raS'l,Ud«,* comprovada cnniSetVn-na do v. li*»., «obro como aprecio o nlie-

ò ní^S. '.Vii1cu «Unante, nesta capital.

.. mlj í. P2sU" «n* l»»'allca para minorar
KL?£JirM!l,to e ,c,'5,'«K«"-o no futuro.At en lendo a aniabllidada ricas* convite,

,?i„u. -,? * vel«l,l»',e de apontar provlden-
fí!2«!',iieí ""l"" *•'• ** P°f "i debol-orem as deploráveis conseqüências dn ollu-
íJi0„iJ'hcnomeno' tferlvado de múltipla.
çomploana.o variadas clrcumslanclss o dc

realmente,
m mal eaclu-

rnndeclmcnlo da arcliltccliirn narlonnl, nd-
Irindo através dos exemplos dns IlhiMrrs

membros do seu corpo docente o enthusla*-
mn. a rompetoiicla t- a ti nn grande dia dc rc-'lalillllaçao dos archllcelos brasileiros, Nes-
te momento em quc as primeiras vleiorlas de
nossos direitos reivindicam para a nossa
classe a pnslçfio definida qne lia multo deve-
riamos ter tido na sociedade, tem nesse aclo
da fusão das extlnctas associações de archi-
tectos, com a volta da harmonia a .-.ilitsão
da nossa classe, uma elevada slgnifiraçAo que
a V, l'.«. particularmente' agradará porque,
:.ciii|i!Y soubemos de seu interesse pela rea-
lisaçüo desle auspicioso facto. Aproveitamos
a tippurlunlilade para commuiilcar a V, T.%.
quo a nossa primeira dlrcrtorla ficou consti-
tiiida dos seguintes membros: presidente, I-'.
De Nercu Sumpuin; vlcc-prcsidcnte, Sylvio

fae reunir-se, em Milão, o Con-
gresso los Bancos e Caixas

Econômicas
MIMO, 8 (U. I'.) — Annuncia-se que

Iara mals de quatrocentos delegados, repre-
lentando vinte c cinco 'estados, tomarão
larte no Congresso dos Ranços c Caixas
econômicas, nue deve rcalisar-sc nesta cl-
1,-iile \tâ próxima segunda feira.

DR. PEDRO CARNEIRO
iiob.. internas. Cons,, as 4 hora

p«rt*'ro.
lioras. S. Josí. IG.

I presidente Alvear felicita o pre-
sidente Teixeira Gomes pela

passagem da data de 5
de outubro

LflSBáV, 3 (U.iP.) — Os jornaes publi-
am os telegrammas affcctuosos trocados
ntre o presidente da 'llcpublica Argentina,
)r. Alvear, e o Sr. Teixeira Gomes, por oc-
asiâo do anniversario da Republica Portu-

atete
Vende-se o grande predio á rua

'edro Américo n. 34, para ompre-
¦o de capital, em leilão, sexta-feira,
lia 10, ás 4 1|2 horas, pelo JÚLIO.

[a falta de trens de 1* cias-
se no percurso do Rio a

Bello Horizonte
."U1Z UE FORA (Minas), 8 (Serviço espe-

ial da A NOITE) — A imprensa local recla-
na ao director da Central do Brasil contra a

ta de carros dc primeira classe nos trens
mtre o Hio c Bello Horizonte, o que obriga
nnumeros passageiros a viajarem dc pe,
liariamcnte, sem a menor commodidade;

BELLO LEILÃO
- DE —

RICOS MOVEIS
1125 R. Silva Manoel

O JÚLIO, leiloeiro, autorisado por distin-
cta e festejada artista, que sc retira desta
capital, venderá, amanhã, ás 5 horas da tar-
dc, todo o mobiliário dc valor e feito por
•ncommenda na conceituada fabrica Red-

Stiir, que giinriiece a sua bem montada resi-
dencia. Oestacani-se harmonioso piano Pleyel,
Empo cm laqué forrado de sedu, consolo,
mesa e columnas do mesmo cstylo, fina
guarniçòo dc cortinas c reposteiros de la-
pecaria japoneza, rico e delicado dormito-
rio de .imbuya com espelhos òváes; guarni-
ção de peroba na côr de ae.-ijú, toda revés-
lida de bronze, pnra salão de jantar, ultimo
modelo da Red-Star; vlctrola Victor, gru-
pos tle couro legitimo, escriptorio completo
na c6r de acajú, tapetes finíssimos inglezcs
e orientacs. Bronzes diversos, metaes finos,
importante collecção dc crystaes legítimos
de Baccarat, pinturas a oleo, collecção de
pássaros, grande, quantidade dc criação, etc.,
etc. No acto será tambem vendido um bello
automóvel Chandler cm perfeito estada e
de uso particular.

Vide o catalogo publicado, amanhã, no"Jornal do Comnicrcio".
¦ -mm* ¦

ür. Castro Auujo «R™<"*>-

thesoureiro, I". Magalhães dc Castro; pro
curador, IC. Souza Aguiar, Conselho director:
A. Monteiro de Carvalho, A. Moralcs tle los
Itios lillio, Augusto de Vasconcellos, Cyprla-
no l.rino.'. C. S. San .luan, flubrlel Marboral,
.lohn Curtis, .lose Marianno Filho c W. I'.
1'etcrson. Sempre ao dispor dc V. Ex., su-
mns eom maior estima e grando considera-
tão. De V. Ex. Attos. — Neren Sampaio, 

'

presidente, c Ncstor dc Figueiredo, 1" secre
tario."

MM»

CENTRO
TRASPASSE

r a '-•¦¦-i.-..» xitiiiiriafados de Irradiação mundial.
A ''«vestia da vida", não é,

sixainçntc niwso, mas o reflexo dn crise inteiniic onal du elevação do preço de todasas. utilidades .produzida lentamente, nauniversalidade dns aga-cmlações humana»,onde, de hn multo, u cipitul e o trabalhoandavam empenhados cm terrível luta. Nâoattribuo essa alta dc preço das subsistencias.cujos «ffeilos. cujas oii3usllosas cunseiiiien-elas, entre nos, vim sendo sentidos commais accentiiado crescimento, depois da san-
3relL. Ver.ra e«ropéa, A inflação da mot-da fnfiu-iana.

.lá nm dos mals (Ilustres mcmhros dessaAssociação, o Illmo. Sr. Dr. Carlos Jordão;com a grande autoridade quc lhe o recnnhc-cida, fez sentir, em trabalho qno corre Im-
presso. lia dous annos. ua Hevista Commer-elat do lirasil, que "explodindo a guerra,em 1814, c tendo ella envolvido nm tãoavultado numero de homens era fatal o des-equilíbrio colossal qne sc verificou desde Io-
go. na procura de grande numero d# ntili-dades que era preciso consumir, qualquerquo fosse o seu custo. A destruição de ri-
quezas attingiu um vulto nunca antes con-statado; grande numero de produetores esti-vera.m distraídos do suas funeções ordina-rias; a elevação do preços era, pois, conse-
qircncia indeclinável, rfTiás, verificada comegual intensidade no decurso das guerras na-
polconlcas, do século passado". K. para <Sc-
monstrar que a ioflação não influía comolactor principal na eareslia da vida, o com-
potente economista reproduz o conceito dc
Fontana Busso de que "a depreciação da
moeda que se traduz Jogo pelo ugio, não
actua senão lentamente solire os preços, queoppõem uma força de inércia séria a qual-
quer mudança dc equilíbrio. Por conse-
guirite. o ngio e os preços náo variam sem-
pre simultaneamente c não variam sempre
da mesma maneira".

Fácil elemento dc adaptação cneontrou.
porém, o augmento do custo da vida, no
franco depauperamento que, no organismo
econômico do Brasil, vinha produzindo o er-
ro antigo de não nos utilisarmos convt-
nicutonientc das capacidades do seu sAlo
uberritno para a producção das subsisten-
elas. Hasta attender a quis a carestia da vida
mais sensivelmente sc manifesta no au-
gmento do preço dos gencros alimentícios
ou seja dos que intimamente interessam ao
consumidor, especialmente a carne, o leite
e seus produetos, os .legumes, os frutas c
oulros que, dos campos e da terra derivam,
para se inferir que o enenreeimentu dos
produetos do solo — e todos d'ahl proce-
dem, mediatn on iminediatamenti» — cor-
responde exaetamente uo cncarccimenlo da
vida. Baldoméro Orgentc já notou, aliás,
não haver paiz cm que a alta dos produetosdo solo não corresponda íh> augmento dn
valor do próprio solo c salienta que, nos
Estados Unidos, na Argentina e mesmo no
Uruguay, assim como cm quasi todos os
paizes, o phenomeno da carestia da vida
leve inicio e progressivamente se accen-
tnou com a valorisação territorial.

A razão & evidente: o preço das" utilida-
des é determinado pelo custo da p.rodu-cção c lulas tlespesas de circulação, lendo

o primeiro como factores o preço do traba-
lho (salário), o preço do capital (juro) o
o preço do solo (renda). Os salários crês-
ceram, com effeito, mas não proporcional- empolgante film nacional "No
mente ao custo da vida, podendo meumo Avanhandava !" Nao obstante a mclemencia
affirmar-se que, pelo menos entro nós, a
elevação da remuneração, tanto do operário
como do funecionalismo, não foi causa, mas

SPORTS
Football

os .tonos np. dominuo próximo -
Lm grande numero serio os jogo» officiaes
de doiiiiiigii prosimn, dn Amra e da Liga
Mi-tiuHilwiii, que dllCdci-ClAu á seguinie lu-
bella i

Amca — l Inn,Inr nuu x lirasil, no stadium;
S. ClirlstovAn s llcllenico, no vamno da ma
Figueira de Mcllu; Flamengo * llolafogo, no
campii da rua PnyannilA.

I.iga Metropolitana — Serie A: Mangueira
x Andarahy, no rampa da rua Desemlwrga-
dor Isldr»; MncLi-n/le a Villa Isabel, no
campo da run 1'rcfeilo Serzedello i Vasco da
(lama \ 1'ahnclras, no campo ila rua Moraes
o Silva. Serie II: Fidalgo x Americano, no
campo de Matliirelra; Mclmpolilann x Con-
fiança, no campo da rua Kngcnho de Hon-
iro; Progresso x S. Paulo e llio, no campo
da rua (U-nural Silva Trllcu. Serie C: Nio-
deito x Olaria, no campo dn estação de
Quintino ilnrayuva; Independência x ICngr-
nho de Dentro, uo campo da rua Joso do
Pnlrorlnio; F.vcrost x Campo Grande, no
campo dc IiiIiaúmi...

OyoUsmo
UM HAID TUANSFimiDO ~ Communi-

cam-nos que, drvhln As chuvas nue caíram
no dia *i0 do mez passado, foi transferido
para liontem o raid do cyclismo Hlo-Pelro-
polis.Os r>distas l.uiz A. da Costa é 1'lpidlo
Jordão partiram hontem do Engenho de Uen-
tro, ao meio-dia, e regressaram hoje de Pc-
Iropolfs.

RowlBff
O CLIT0 RESERVA NAVAL NAS PROXl-

MAS KECATAS — Continua despertando
grando euthusinsino entre os reservistas na-vars, a representação que o Club Reserva
Naval fará, na grande regata do dia 111, pro-

neliccchd; 1» secretario. Ncstor dc Flgucirc- 5°^!,,,c1?.(,lu1:, l",ernMC,0"8,1,dc ^««í0':do; •!¦ secretario, R. Magno ,1c Carvalho; .'"' f0?10 J*, n?Uelf",,os* ?*>US,|S c!l' í"r"
thesoureiro. F. Macalhács dc Castro: nro- reV"*T> ? ',or,.l° ll". «»Vlo "Hlgui". uma

animada tarde dansante, ao som do afamado"ja/z-band" do Ilatiilháo Naval, além da ban-ila dessa mesma corporação. Para maior bri-lhantismn dessa festa, n directoria daqueileclub convidará, dentro dc breves dias, as ai-
tas autoridades da Marinha.

A DrilFXVrOltlA IX) CLUW RESERMs na-VAI. VAE lU*t'NIII-SK. — Em sessão ordi-
nnria, reunir-sc-á, depois de amanhã, As 8

; horas da noile, a directoria do Club Reservai Naval, sendo indispensável a presença dc
, todos os directores.

Tiro
EM NOVA VORK

O PRÓXIMO CONCURSO INTERVACIO-
NAI. DE TIHO. — NOVA YORK, 3 (U. *\)
—- No concurso intri nacional de tiro dc fu-
sil, qno se deve realisar na próxima sexta-
Mra, em Wakeficlti, Massachussctts, toma-
rão parto representantes das marinhas dos
Estudos Unidos e da Argentina. O vence-
flor do matei] ganhará uma taça nffcrecida

. . . lc,a conimissão naval argentina nos Esta-¦lc contrato «lc arrendamento do pre- ltos tn,(,os 0 pr0((raiI^m comprehende
dio de tre» pavimentou, n rua da As-; exercícios de tiro a õtin metros, dc joelhos,
Bcmliléa n. 75, pagando um aluguel |e 

a «00 c 1.000 jardas, deitado.
dc ItlOOêOOO e a terminar em dc> Baseball
/«•inliro dc 1927. Esto predio aclin- ot nova YORK
rc optiniamentc flituado, com eleva»!, uma VICTORIA I)E WASHINGTON SO-
dor, Ires portas de aço. Será vendi- RR Ií NOVA YORK. ~ NOVA YORK. 8 OÜJP.j
do cm leilão, amanhã, á 1 hora, pelo ^'YV^.*','! ,<li\ *,", Amer)(,ft ft01?3'^8?-„¦,.,. i .i c i'i - híngloii derrotou, hontem, Nova York («lants
JÚLIO, leiloeiro. Serão veniIlUOS Jl0 quarto jugo .Ia serie que deve decidir o
iumhrm nrmaçõeü. halcõcs, vitrines, j campeonato mundial de baseball, por um
armários, prateleiras, divisões, me-^| ^orc de 7 a I. As "batterlcs"; dc Washin-
.... ^.i....:.!,.. k..Mn..v «.«.!«!. «'"» {nnm Moggrldgc cvRuc j de Nova

TRABALHOS PREPARATÓRIOS
DO PRIMEIRO CONGRES-
0 SSD FRFGMHMBCSCVM

SO DE ÓLEOS
Foi aberta excepção para in-

icripçio de um instituto
estrangeiro

A representação do listado do Para • do
município de llelém junto ao Primeiro
Congresso Nacional da Óleos Wgataes, fl-
cou assim consl ilu Ida i senador Dr. Rio-
nyilo Rentes, Dr. José Pantnja l.eita • Or,
Hayninnilo Fellpno de Souza.O Estado do Espirito Santo será re*
presentado pelo Dr. Ri-mvlndo Novaes.O Instituto Colonial dt Marselllt eserc-
ven ao delegado especial para organisar o
Congresso dr Óleos, pedindo para insere-
vel-o como membro do Congresso.

Apesar do Congresso do Óleos ter, ape-
nas, um caracter nacional, a inscripção des»
se grande instituto de pesquisas gorduro-tas foi acceita. *O Dr. Alphen Domingos eommunlcou
A Sociedade llraslleira de Chlmlca queapresentará um trabalho sobre "As possl-
bllidadfs do Estado da Parahyba do Norte
na Industria de Olcos Ycgctncs".

Tendo chegado ao cohcclmento do dele-
Sado 

especial para organisar o Congresso
e Óleos que algumas pessoas interessadas

não receberam as cartas rlrcularcs e pro-
grammas enviados, pede-noa elle avisemos
quo n mlhesão ao Congresso poderá ser fei-
tn até o dia 14 da novembro e poderão ser
recebidas no Club de Engenharia, diária-
mente.

¦Mt*Fraca •aIa nam
Barão de Iguatemy 74
Vendcse este bom predio, pro*

prio para residência, em leilão, ama»
nhã, ás 4 horas, pelo leiloeiro
JÚLIO. •SM»

CANHENJOJUNEBRE
MIHHAB

Rosam-ss nmanlul:
Alfredo Américo ile Soiiíj Range*!, ás H I J,

?¦ íí,!íf,flíl">..,>.< A.l"'r,,e' «i»«'v»ll» da Silva,As 10 l|9, D. Alda Horta Floresta de Mlmn«da, As D; Alceu Coelho da Rocha, As V, iu)egreja do Carmo; Jostpha Ssurw Prraln»,ás 9, na egreja ris Santa l.nsU; Di Marial.eáo Pires,, ás I» 1,'i, D. Allra JnnUo da Rn-M, ás 8 lia. Manoel Itomsro Nunes, ás II,minislro Pedro de Araújo IleltrAo, ás 0, ml-nUtro-J.-Ollvolra Muflnoltjr, i» n, na rgra-
ja de S. Franelieo de Paula; D. Alda HortaFloresta de Miranda, ás 9, na egreja do Coifvculo da Lapa: Joaquim Ilibeiro d» Cosia,
Rahla de Sousa Martins. 'Marocaa), ás 10,nn egreja dn Rosário; Anionio A. Rlbtir*Cataláo, ás í. na nutria de SanfAnna; D.I i-iirlquela Maria Rodrigues, ús t, na Poli*clinica das Crean«as, á rua Miguel de Priatlloto Lonrcnço de Asevcdo, ás •, na nutriade S. Irancitco .Xavier.
ENTRRKOil

JUSTO DE MORAES Advogados : Rua
— E do Rosário, 112.

HERBERT MOSES Tcl. Norte 6427.

Dous generaes allemães c um
francez condemnam a guerra
BERLIM, S (ü. P.) — O general Ver-

raux, comandante do sexto corpo do Exer-
cito francez no tempo de guerra e o -general
Von Schoenalch, parente da princeza Her-
minia. esposa do kiilscr, c o general Von
Dcimling nssi-gnaram a mesma plataforma
do Congresso da Paz 'Mundial, condcmnan-
do a guerra e advogando o desarmamento
total. O general Schocnaic.li atacou os chau-
vinistas allemãcs c o governo republicano.

, «as» ¦ -

PRI BlEi
38, Santa Lia

Foram sepultados ttojet
No cemitério de Sio Fraetsco ...»...: Ma»

íi* Sf* SSf" ,»lür«w. «™» SanfAnna, St|Murlllo, filho de Raul (*ardoso. rua .'o^kr'-
Club, «. 157, easa XV; llcloisa, /Ilha s]ÉA,>**'«»'••*¦{ «l« Moura, rua üanfAmu, U4.
casai XXI; Joaquim 'Martins, rua Franclsa*Mratori, n. 615 Alberico, filho da ManoelPacheco Rotclho, avenida Saburbana, an»mera M; Maria Emilla dos Santos, to» èmAlegria, 631; Heitor, filho «te Igaes Martada Concelv-ilo. rua Sousa Franco, n. l«t|Antunielta, filha ds Phitadclphn da Oliveira*ladeira do Barroso n. 170; Joaí Capnan*.
Hospital de Sfio Francisco de Assis; Joâ«
\ icent; dos Passos Hospital de Sáo Sebae*liao; Mario Ferreira da Costa, necroteri»do instituto Medico Ugal: 'Maria Josí da•Mello, rua Visconde do itaiina, jli; Nawisa
Taboadela. rua Pedra ilo Sal, n. 22.--No cemitério de São João llaptislai
Onilherme Monken, rua Sio Francisco Xa*
vier, 701; Floriano Marques da Silva Ma*
chado, rua da Passagem, 116; "Marrolina Ra*
mos, rua Voluntários da Pátria, 88; Moar-.-»
filho de Maria Hrigida Rorges, rua das l.a*
eanjeiras, 468; Clara Pereira da Silva, rua
Ypiranga, 44. casa VI; Marilia Miranda, rua
(icncral Hellegard, 149-A; Arthur Ilmli»
Pinto, morro da Viuva. *|n; Theresa Aufut*
ta dos Santos, rua ItaquI, 82.No cemfcrio da Penitencia: Accaeiti
Vaz da Costa, rua Conselheiro Zaeharla-t,
numero 111.

Serão inhumadon amanhã:
No cemitério de Süo oJio Rapllsta: Ali*

pio Zaeharias dc Can-alho (Dr.), cujo iert*
tro sairá. As 10 horas, da raa Cesta Bastos
numero 45.

No cemitério de São I'ranci».-o Xavier:
Germano, filho de Germano da Costa Fi-
gneiredo, saindo o enterro, As fl lioras, da
rua 'Dias da Silva, 14-A, e Assumpla Catai»
di, falleclda á rua General Aroglto, 73. «as*
V, rcaIlsando.se o enterramento As 10 horna

mtm»

BOTAFOGO
R. da Passagem 125

•mm»
jpelo leiloeiro JÚLIO.

¦san

.- . i. „ c Vende-se cate bello e modernoVcndcae cate bom predio com 5 \ prc|lio> com imM nccommoda.
a» oarrívaVilnfaM burenuv «ailei- «'"" ,ornn1 «»«™» • ««U <"^ iww I -..-J"1»8' 2/a,n.8. c demais jlependen. ções para familia dc tratamento, emnas, escrnaninlias, btireauv,, cactet- york ,BariIC8 c Gowdv Washington fez .l^clas para família, cm leilão, sexta- fejjs* «abliado dia 11 á» 4 hÀm.ras, utensílios c apelreelios de phar- SCOres no terceiro iimiog, 2 nn quinto e aiffl-rn, ás 5 lioras, pelo leiloeiro i _.|",',,"'||",1,, iJL "» BB * """"^
macia, balanças, mncliina registra- no oitavo. Nova York fez 1-score no quinto |JIjri6 iieioitisoeirn.uji.iii.
dora National, etc., etc. Muitos saca ,.»»,n»V 1 «» s«'"-1 ,"'> "iíav" c »,*** »?»¦'•; ¦ .. 

'
... .. .1- .»'>' «gora. e.nla um dos teams ganhou div.s ¦ .mmmWÊtm«-Iinnicii.4, drogas e in«ilirumrntna «i- partidas dn serie.

versos, plantas inedicinacs, tinturas, g0„
ácidos, artigos dç perfumaria, lo-
ções, extractos, sabonetes, etc., etc. . .,* ' .; „ nin^ri nniVide catalogo publicado amanhã, vArf ?Voc$'' KANStó/^NOVA
no "Jornal do Comnicrcio j YORK. 8 (V.V.) — O boxor chileno Vicen-

da poiitica interior franceza

SO' PARA HOMENS
Chapéos, camisas, gravatas, cintos e mais

árticos, só na CHAPE.LARI.A E CAMISARIA
RIAI.TO, que vende por todo o preso

15, R. ANDRADAS, 15

Hospital Evangélico.
Clinica privada.

Phone Villa 221! 1.

0 QUE SERÁ IRRADIADO HOJE
Será irradiado, boje, á noite, pela Radio

Sociedade, o seguinte programma:¦A's 8 1|2 'horas — Noticias; "Quarto de
hora literária"; concerto vtKiil c instrur'mental, dedicado a ",!. S. Bacli". pelo agni-
piinieíitò artístico organisado pelo Sr. fie.
Urutus Pedreira, especialmente pnrn dar
audições no "stiidio" da Radio Sociedade.
E' o segundo recital desse agrupamento ipie
tem o patrocínio da Exma. Sra. Guerra
Duval.

0 concerto obedecerá o seguinte ordem:
1 — Algumas palavras sobre a obra musi-•cal tle Dach: 2 — Tocata o ftiía. — Trhiis-
cripção de C.Tasing, Piano. I.ycinin MOl-is-
son; 3 — Gavotte, cm rondo o prêliidioj da
sexta sonata .para violino — Guiomar No-
gueirada Gama: 4— decroit. Sursiiiii. Can-
to—I Cecília Uudge — Acompanhamento
Ide quatuor de cordas; — T. — Chancon-
ne, para violino solo. Violino — F.rcderlço
de Almeida. C — Repôs cir Dieu. ("anto —
O-Ka (Ie Carápeliu's: Àcómpãnhamènids' de
quatuor de cordas; 7— l.e bon berger". Can-
j" — Cceiliá .Rudge; S — Suile em dó
|iiiaior. para violonnello solo. Vio.loncellõ —*'."ewloii Pndua, (I —- Concerto pin ré meivbr,

ra dois violinos, Solistas: Guiomar No-
Riieirn da Gama, Augiislo il>. liraiitlâo.
ieomparihamcutos da quatuor de cordas.

effeito ou exigência dn carestia. A alta dos lorganisou o film e para o 1'rogramma Mata-
nlugucres das casas, aluada á do'preço dos raííz<> 1ue ° e*hibe. Ninguém deixe de ir ao
alimentos, tornou impossível aos prolet.i- R,alto ver 9, maravilhoso "Nos sertões do
rios viverem com os salários e ordenados Avanhandava" _^_^
quc antes percebiam, sendo, por consetfuin- - - - -'- ' •¦••*
le, o augmento destes, que muitos, errada-
mente, apontam como causa da carestia da
vida, apenas conseqüência inevitável desta,
sabido como ú que o salário não pôde ser
inferior ao inininio da necessidade da sub-
sislencia do operário.

IA nllegada depreciação do juro do capi-
tal encontra justificação neste facto. O queaugmcnlou, portanto, inquestionavelmente,
foi o valor do solo, a renda. 12, como nesta,
está com-prehendido o preço tias utilidades,
ú concludente que íoi a elevação da remia
do solo quo originou, com o augmento dos
alugueros, o do preço dc todos os alimen-
tos e dos produetos imprescindíveis á sub-
s.I.stençia.

G' obvio que a tliffieultlado de transpor-
tes, e, pois, da circulação dos produetos, e
os crescentes impostos sobre tacs produetos
constituem, egualmente, elementos podem-
sos c conhecidos do phenomeno aetual, e
quc, preexistentes embora a esse phenonie-no, têm, comtudo, se manifestado eom maior
intensidade nestes últimos tempos, paraile-lamente á depressão cambial progressiva e
á valorisação territorial. A -tributaçüo sobre
o valor do solo,- cujos effcltos no momen-
toso problema do preço das casas c da pro-
ducção agrícola, assim' como sobre a aguda
crise dt> trabalho rural, não pode sor deu-
altendida. constituem, com a reorganisação
da contribuição industrial, por meio de fúr-
mas mais equitatlvas, que .permitiam redu-
zir o preço dos impostos eme entrava a
actividade produetora do "paiz, providencias
que so me afiguram inadiáveis; como im-' prcs.cindl.veis, por egual, considero medidas

¦ que facilitem o transporte rápido e barato
dos produetos e promovam o desenvolvi-
mento das industrias nacionaes.'Diminuir gradativiiinente até abolir os
impostos actuaes que, na plirase- caracteris-
tica de Lavellcye "são .acompanhados de
tantos vexames, c desperdícios de força so-
ciai", construindo a base principal do im-
posto na valorisação gradual rio solo, sem
ngaravação do emprego do capital e do tra-
bailio rcalisados nesse mesmo solo, islo é.
sem oiíeraçãò dos melhoramentos quc a mi-
clativá particular néllo realísa — será a
iinicn formula capaz, de reduzir o fardo

| iisph.vxiantc de impostos deseguacs que, cada
I vez mais, pesa solire toda a população, con-
i correndo poderosamente para encarecer o
rusio da vida o estabelecendo uma luta tre-
iiienda c constante entr.? a administração e
o contribuinte, com prcjtiizo exclusivo do
consumidor;

Só assim sc conseguirá intensificar o Ira-
' bailio agrícola, tle modo a que elle nossa

produzir mais, melhor e mals barato, facill-
tando. no im-sino tempo, o accesso aos cam-
pos. i'i lavoura c As granjas, o roliusteeendo
o labor rural. ¦ nue é a fonte e a base-de
toda a producção e,' pois, da prosperidade
e da grandeza nacionaes.

São eslas, Ksmos. senhores, as eonsíde-(
rações que, era resumo, me oceorreni Sobre

,-,,,, i1'11' ''-ve completar o seu training cm Am
O prefeito de Bolonha fere, a tt- itlovcr- Noyá. ',ersc''- »•?. sMmdo próximo,... | P*1'1' ° match quo vae disputar no domingo

rOS, Um medíCO mtmiClpai -'swsutnte-com o norte-americano lighlweight
,¦,«,,.».,,. ., /,. v, , r- i ' Rocky Kansns, cto caso dc Viccntmi der-BOUIMIA, 8 (U.-P.) -Communicam tie,.„,„., „ocl i;ans0S( cl)C| cntSOi jogara um•etgato, que o prefeito municipal dessa ei- 'match 

com Ilcrnstéin. Depois disso, Vicen-.lude.i Sr. Armando Fulgeri, disparou va- tinj tenciona passar um piriodo dc fériasrios tiros tle revolver, contra o medico mu- ^ ;Gh,ie a(é 0 mM d(! ma do „.„„„ .„.
«•çpal.-Uiwarini, fenndo-o gravemente i.-a xiIno t, depols> ,.„„.,,./, aos Ksf;idns Unidosíiatíoinen. , e j||sfstlrA t-m lutar eum Renny l.eonurd,O ferido foi condiH.ido ao hospital ,oeal. , c.lml>,al) ln,tll(jiai dn c]nssc de lighlwight.

Noticiado
: A PRÓXIMA REUNIÃO DANSANTE I>0
íTMUCA T1CVNIS CLUl1. — No meio da maior
I intimidade rcalisar-se-4 no próximo dotniii-
i go, 12 do corrente, uma reunião damiáiite;
das 7 ás 11 borar, da noite, óffenecida pelaa
madrihlias dos "teams" dísputanies do Tor-"\ ••'••¦¦ 'i * naio interno de baslcet-bali aos r.cus afi-

<3f- Nem mesmo a chuva poudo servir de: Unidos. Os Srs. sócios terão entrada com
obstáculo" io r;ucc'esso, sempre crescente, doía carteira de identidade acompanhada do

sertões do' recibo do corrente niez, sem excepção.
i ————i———' mm*

do tempo, o Riallo, tem citado sempre ú
cunha constituindo isso a nteis absoluta vi-
ctoria para a Independência Ouinia I-'ilm que

Nem mesmo a
chuva!

Ralas dc licllo Horizonte, com rcehciol

Ide 
frutas, as mais saborosas o delica-J

das, somente na A VIOLETA.
R. Raraalho Ortigão, 9

(Ex-Mercado de Flores)tmmiaâ
mm» m%w3

RECUSOU UMA HOMENAGEM
EXCEPCIONAL

Quem quer exportar borracha
para balões de ereanças e di-

versos artigos para a
Madeira ?

0 doutorando Novaes Baunitc.
agradece a gentileza des

seus collegas
Em sessão dc assembléa geral, 03 douto,

randos que este anno concluem o curso me»
dico tinham resolvido prestar uma homeua-
gcin excepcional ao seu colega Novaes Bau»
nitz, prcsidenle do Centro Acadêmico Fwn-
cisco de Castro c "leader" dc todas as aí-
tjtudes acadêmicas, desde que a nova tur-na

ga•a.-
£1?

A Itália limitar-se-á a observar o
incidente entre a França

e o Vaticano
ROMA, 8 (U, 1\) — O jornal "Tribuna"

diz que a Itália pode permanecer como "ob-
servador tranquillo" peranle u eont.r.overr
sia entre a Fiança o o Vaticano, corisidèr'Ügflg^ aiiianhã, Ú9 4 112 horas, i>elo
rando o assumpto como mera manifestação YtTt.ii"»

BOTAFOGO
Opti terreno
Vende-se o bello terreno á rua

Voluntários» junto ií esquina D. Ma-
rianna, nieclíndo cerca de 20x50,
onde se acham construídos os pre*
dios antigos ne. 191, 193 c 195, cm

JÚLIO.
.Aecrcscenta que, "coin o tle-siiiembraiiieiilo i ^.w,,„v, . .....^44.X-X-<»X.«-->*.W<-t»K'

da .Áustria, a política da Kj-ança para com | --' ¦• • -% • • • '^''• '• '¦" ' ¦' *V *> , Jj.
o Vaticano perdeu peso e importância no, v flD BlnSIãli | A 111» Iflpl I II >}•
que diz respeito .;i Ilalia, o quc significa que "< Wsls nitítiUlH MB EniblibV .j.
se eliminou outra fonte de intrigas anti-ita- .), Q , „ „ inUs bta V
lianas dentro da_t6i1e_I*oulIfKm. i dSg. (|„ {ás „ hoi,-,vs; Affonso pCIlna. v)l

4 segundas c sextas, de 1 ás 8 horas.¦^'*4***''>****v ¦ '¦ " *-*••
¦ mm* •

A PRÓXIMA VINDA DE UM
GRANDE INSTRUCTOR

Uma conferência do general
Seidl

Na sessão de sexta-feira próxima, na
Cruzada Espiritualista, a qual se realisaru
ás 8 horas da noite, á rua do Rosário, n,
133, sob a presidência do pregador Sr. Oiis-
lavo Macedo, 'fará o gíineraí Raymundo
Seidl, secretario |/enil tiu secção brasileira
da Sociedade Tlicosophiea, uma conferência
sobre a próxima vinda dc um grande inslru-
ctor da humariid.Ude, crença eommnm a mui-
tos credos religiosos. A única dcvocional
que se fará ouvir nossa sessão estará a car-
ç?n da seivhorita Gieclia Vilhçna e Nair Cruz
que executarão o 'ivinno thcosõjiliico';

" " ' '" ' *> ¦*y<sK*'"1 asnui,. .,..¦¦¦¦.,¦

AMOR VENCIDO
Lindo romance tle Hugo Wnst pnr íiSOOÕ.

A* venfla nas Livrarias FRANCISCO AL-
VES, \m.\Z I.AITHtA. ODEON. AZEVEDO e
no deposito á rua do Carmo, 35, Io.

o importante ob.iecto da consulta eom que
VV.Esas. me distinguiram.

Se outro mcivèlmçnto. além do de pro-
curar corresponder á bondade dessa con-
sulta. VAr.Exns. descobrirem em taes consi-
derações, pod.irâo dcllflS fazer o uso que
lhes convier, acccltando, com o meu reco-

"Revista Marítima Brasileira"
lístà circulando o numero de agosto pro-

ximo findo da "Revista Marítima Brasilei-
it.", constando do seu summario os seguin-
tes artigos: Pro-Patria: O capitão de mar
e guerra ílcnrique Anionio Bapiistu, almi-
rante li. Boitcux; O emprego da Rosa de
manobra e do Indicador de rumos do Bat-
tenberg, capitão de corveta João Francisco
tic Azevedo Miláncíj Os inimigos do navio
dc linha, traducção de Augusto Vinhaes;
Problemas tle artilharia, R. M.; A edade de
ouro da construcção naval, capItão-Senente
Sebastião tle Souza; Uni d-.-stroyer Inglez, i

0 Overseas Denarlment» 
^rlanKaio á,-^— n'^'^^^^^ 

"SJ- -
de Ultramar) da Câmara d.o Comniercio n- Ksco|a da Praia de s,,,,,1"^ 

'£„ *£
Icrnacional do Brasil, recebeu as seguintes to na„ s(!ria iIlcluido po ql!ftdr- tm 

'lf)g(
cnr.„ : „ ,, „ Jtlf ordem o sim destacado, entre o pãranyn.«Presado senhor - Rogamos a V. Ex., ,lll0 e os |>rofcssore9 homenageados, alcn» iUfineza de nos indicar os nomes dos exporta- <!ue lhc fi4ri:lm uma msnife9façSo Coxn ofíç.dores de assucar. café, banha dc porco, fa- recimento de um brinderinba, etc., e commissionistas que tenham
interesse cm entrar cm relações comnicreiaes
com a Madeira para agencias e representa-
ções. Agradecendo desde já este seu presa-
da favor, somos com estima Amaro, Cabral
& Cia., Rua do Esmeraldo, 3, 5 c 7, Funchal,
Ilha de Madeira.""Presados senhores — Peço a fineza do
me iodic.r o endereço dc alguma fabrica de
artigos tle borracha quc se oecupa em con-
fecções de balões para ereanças (brinquedos^
Agradeço etc. — Nrirmim Livingston, 2123 W
21 SU Los Angelos, Califórnia, li. U. A."
—«¦¦'¦¦ . ii 'ii «<tas»i'i .. .. .-—-.wm

Vende-se bello automóvel Chan>
dler, dc uso particular, em leilão,
amanhã, ás 5 lioras, na residência
de festejada actriz, á rua SILVA MA«
NOEL, 125.

DUAS POR DIA
t'ma ao almoço outra ao jantar, é a dose

indicada nas enfermidades do estômago, fi-
gado e intestinos! prisão de ventre é o causa
de innumeras doenças, livrcrse tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS, Pílulas de Papaina e
Podophyüna. Vidro 2$5(H). Rua do Rosário 172

mm*
Recital dc declnmação, na

A C. M.
No próximo sabbado, 11 do corrente, rea-

!isar-se-á na Associação Christã de Moços o
recital de poesias de' Murillo Araújo, pelo
artista Jayme Paraíso. Após breves palavras
sobre o interprete e o poeta, pelo orador
Dr. Isaac f^crqninho, será iniciado i o pro-
gramnia seguinte:

Parte lyrica — Idealismo; Heroísmo novo;
Ária da noite; Marina; Ária' Serena; Pela
sombra em flor de ouro...; A'suave espera;
Ária do rei. Intcrmezzo dc prosa — Legcn-
da lyrica — Parte allcgoriea; Canlos I, da

Em data de hoje. porém, o riíiivtorâtuli»
liaunitz pediu aos seus collegas que disis-tàia
do que, haviam resolvido, cs.-revenda n tie-
guinte carta ao seu coiliga Zoroastro Máv-
ques, vice-presidente dó Centro:""Meu prezado amigo c collega /íorop.:;h-i)
Marques. Felicidades. — Recebemos, hój;,
a comiiHinícação de que a turma, por pro-
posta do doutorando Hyf*i»o, a quem iremos
agradecer pessoalmente, rssolveu cm sessão
dc 30 do mez passado pvestar-nos uma lio-
n-enageni. Meu amigo, a turma é tão gí-.iíil
o desprendida qu.; nem sabemos como cor»
responder, ás suas arnabllidadesi Meu velha
amigo, ninguém, melhor .do q-se você. p&do
nos servir do porta-voz jüii'o aos nosi-.os
collegas.' Como sabe, em a nossa vida d* ími-
ttldante, nunca pensámos, n?m esjxíi^nMS
recompensas ás nossas boas iniínjôcs, aiíuS
da amizade franca e leal dos <T.)ii«rada4. So
benefícios os alumnos da Facilidade tórn rc-
ccb',do, devemos ctmfessar.. a nós não .leveis)
obséquio, ,,mns, sim, ao Centro Assdemles"Francisco de Castro" oiitl.i todos mlliiáui
e trabalham. Por isso, neu icompinlielvo,
pceo-Hw, ,cm nosso nome. dizer a tutuifi aom
acceitámos a intenção excessiva do preüt»
para, pedindo lieença ao? eolletías, declinar
Ue toda e qualquer homenagem. 0 lémmti «Ij
Centro você conhece: "O premiu do traíi*»
llio é o -próprio trabalho"; Assim, r-ii' >
obrigado, por mais esto favor. Novácí Bau-
nitz." •'•'' *

. ' ' . ' ¦ m'*** i ¦¦

Augusto Vinlmcs; Hevista de revistas, S. . "Cidade de ouro", o III, VIII, IX, X, e offer-
de S.; Noticiário, !•'. P.; Bihliographia; Es-. torio da "Estâncias á Chimera".

militares, marechal R. Trompo-'criptores
wslty.

Avenida
Vende-se a avenida com seis pre-

dio» da ladeira do Valongo n. 25,
em leilão, snbhado, dia 11, ás 5 ho.
ras, pelo leiloeiro JÚLIO.

i mm* ¦ 
Está em péssimas cou-

dições
Sobre a noticia que publicámos com o tl-

tulo acima, fomos procurados por D. Au-
guslu Gonçalves, inquilina do predio da rua
.losii Bonifácio "• S7, cm Nictheroy, que nus
declarou serem falsas us aceusações feitas
contra a sua casa, que, pnr signal, não ó
umn pensão, como disseram, c sim uma
casa tle familia. O predio referido não cstA
em péssimas condições, pois foi elle, ha pon-
co, refor in a do completamente c antes de ser

Bom emprego Ú&
capital

¦ ¦ »»***•*••*••' -

Predio com installaç?"
de padaria

N'o dia 0 de outubro corrente, a t hora ....
tarde, será levado a. terceira praça, e portatv-
tò obrigatoriamente vendido, o predio, com
uma. completa installaçilo de padaria, sito
á rua Senador Iíiiscbio n. 54(1.

Ksse predio a vender se achu livre e des-
embaraçado dc qualqíuer ônus. não estando
tambem sujeito a arrendamento.

A praça que é feita nas condições acima
por ordem do juiz da 1" Vara Civel terá
logar no saguão do edifício do Fórum, A
rua dos Inválidos n, 152.¦¦ ¦ r mm* 'i.i. n ¦-

A festa começará ás 8 horas da noite.-^ . ¦ m*** ¦ ... • - —

Centro
R. Buenos Aires 341

Vende-se este predio precisando
de alguns reparos, em leilão, sexta*
feira, pelo JÚLIO, á 1 hora da tarde.¦ mm» i i
O Sport Clúb Juiz de Fora

venoeu, afinal, o Tupy
JUIZ DE FORA (Minas), ,7 (Ret.) (Servi-

ço especial da A NOITK) — No ultimo jogodo caníbeónató de footbaU aqui realisado, o dia 27 de setembro, Nem a missa.seria co»
Sport Club Juiz dc Fora derrotou o Tupy,; lebrada, nem seria .per.riilt.ido insi-esso «à
pelo r.core tle 1x0, tendo a partida despertar egreja a grupos c estandartes, espiritas. Tal
do grande interesse, ,;• a lei da Santa 'igreja, á qual todo-, oa dn-

K' a primeira vez que, desde ha oito annos,! tholicos devem obedecer, sendo-hfs ábsrthli1

UMA PROCISSÃO ESPIRITA
Sobre a noticia que, sob o titulo acima,

r .iblicainos em nossa edição da 2? de sn'em-
bro próximo passado, recebemos, hoje. a
seguinte commüuieáçfío do, conego ,'ulio. Vi-
meney, cura do Santíssimo Sacramento:"Com o titulo de "Uma procissão espiri-
ta"? publicaram os jornaes quo um centro
espirita mandou celebrar officios sacros na
egreja deste Curato do Santíssimo Sacra-
mento.

Devo fazer publico que nesta matriz igno-
ravam Iodos a circiiinstancia de sei* um con*
tro espirita quo eucommcudoti a missa c'.d

íiheciir-nto. os pro|e''os de minha reipoi- _.
tosa admiração. Ite VV.'Esrns; amigo, scrvd'l:hábithdo teve o competente "habite-se" da I o Sport Club consegue derrotar o seu jiodc-i lamento prohlbidu qualquer particiiiaeào
obrgdo. (a) Mendes Tavares." IPrefeitura. 1 roso rival, lactos d* lispifitismo

etsj



ê
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0 theatro e a poesia
na Bélgica

Cario l.ilen

Fala-nos de uma cousa e
de outra o trágico

Cario Liten
O ultimo recital desse artista
Cario l.ilen, trágico lielga, quo (e/. da nrtu

de dlier uma escola de iinliiriilliliiilo e nen-
tinivnto, escola (nic tanto Icm Impressiona-
(lu o |iul>lii-'i ciiriocn, varrendo, dc ve/, com

o» \c Um.-, pruccssiis
declamatórios dns dis-
cipiilos ilu .Mniinct Sul-
l.v, n ii».il, iiifrll/.mcn-
lc, lautos adoradores
tem entre nós, realisa
a um n hã, ll do correu-
te, As 5 lioras da tar-
de, na Associação doa
Empregados no Com-
mercio, o sen ultimo
recital do Poesia. Parn
essa formosa festa de
arte foi organisado um
programma de muita
pnl|iitaçào, cm quc
mais umn vez devemos
render praças no des-
tino que nos tem pro-
porclonndo o ensejo dc
nprerlnr o artista liei-
ga, nem a nós nos fez
perder o dc ouvil-o
numa palestra rápida
e muilo animada cm

quc elle assim nos disse do tbentro c dn
poesia dc sua pátria:— Que eu vos fale da literatura belga
contemporânea, c, multo especialmente, do
Theatro c da Pocsin? Vejamos! Sem come-
jai- por .Ichan Lcmalre que foi. já no se-
'iilo XV. soli todos os pontos de vista, um
liomo digno dn Renascença; c, mesmo sem
ritar ns escrlptorcs belgas qne no fim do
•óculo XIX formavam 11 que se pódc chamar"movimento literário independente" — os
Charles Polvlr, Wacken, NVcrnslewnldt, An-
dré vau Hasselt, etc, posso affirmar quc o
verdadeiro porta-cstnndnrtc dd joven litera-
tura di meu pai/, fui Iitlmoild Picnrd, fecun-
do c brilhante cscriplor que lançou a sc-
incute dc onde, mais larde, brotaram ns cs-
pi ritos quc liojc são a gloria da Bélgica.

I-'alcnios, porém, cm primeiro logar, um
pouco dc theatro. Deve-se a Plcard a ten-
lativa tln nosso governo que iiislituiu uma
commissão literária, fazendo representar, of-
1'icialincnte, pecas essencialmente uacionaes.
Desse bafejo feliz surgiu p verdadeiro theri-
Iro belga na pleinde interessante, que tinha,
à frcnlc, nomes como ns dc Paul Spaak c
Margueritc Ilulcrne.

t) movimento symbolistn, eni França, pon-
cn mais ou menos por essa época, influindo
solire a nossa poesia não deixou de influir
poderosamente, tambem, sobre o nosso
llicalro, quc nos deu, então, Macterlink c
límilc Verbaeren. O primeiro gosa nindn
lio.ic de um renome universal; mas, na
Bélgica, o segundo, o formidável poeta das
Villcs lènlaculaircs, é. mais festejado c que-
lido, talvez, quiçá, por manter a sua oliva
nm caracter menos cosmopolita, para não
dizer essencialmente nacional.

Como actor creci cu o Cloitre, uma dns
suns mais formosas peças, sendo que, bem
patente trago, ainda, na memória, a lem-
branca dos suecessos levantados pelo mes-
mo autor com os seus poemas dramáticos:
Philippe II c Ilclene Je Spurte, peças que
levantaram, positivamente, a Bélgica lilc-
J-arin.

Hoje, os discípulos, tanto de Macterlink
<onio os dc Verbaeren, nomes como os dc
Isi Collin c Vali Ofien, formam o núcleo
interessante dos autores de amanliã, sendo
que, entretanto, não convém esquecer uni
grupo á parte, tambem digno dc atlenção, e
quc merece ser citado. Falo do que segue as
pegadas do moderno theatro francez, o
theatro da psychologia c da plirasc, o theatro
dos Bataille. dos Pc Flers, dos Dcrnsteiii,
dos Capus, dos Poiip Hiche, ed reliqua...

Fonson e Wfchclérj os bregeiros autores
de Mndtmoisctlc fíoulcmeiis c Filie de Ma-
tjazin, parecem chefiar esse mesmo grupo
que trabalha, tambem, com actividade c
valor. \

Actualmentc, Paris acaba dc consagrai-
mais um novo, Crommclinck, autor de uma
peça de retumbante suecesso, Le cocit ma-
íinifiqtic, representada pela primeira vez no
Thealre. de VOeuvre. Biiisscret 6 ainda o
nome de outro artista quc começa n fazer
representar cousas interessantes.

Infelizmente, o nosso bom theatro, o nosso
melhor theatro, está lodo emigrando para a
França. Os nossos mais fortes adores, por
exemplo, são todos elles seduzidos pelos em-
presarios francozes, mescl-ando-se, assim, cn-
tre os que hoje sáo os mais populares da
França.

Bcrthe Bouvi, Franccnc, Jane Fabcr, Fon-
son (que por signal, além de. autor, é um
excellcnte actor), Crommclinck e outros, fa-
zcm. hoje, a delicia das piatéas dc Paris.

Quanto ã poesia, Werbacren ainda é o
nosso grande mestre. Citarei Buisscrct, Mar-
cel Vyscur, Cnmille Mauclair c Maurice Gua-
cher como poetas de maior nome c maior
consagração entre nós.

O futurismo tem tambem os seus adeptos.
A revolução sempre acompanhou o espirito
da rn6cida.de. O numero, porém, dos "ino-
dernissimos" é reduzido e sem moines que
còhvciihá citar especialmente. Não sei de
cousa mais velha que as novas escolas cm
arle.

O que de mais interessante possuímos, cn-
li-ctanto, é o que anteriormente tive ocea-
sião de citar. O resto...

-mmm*-

Lloyd Rea
HOiâÉZ
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O seu luxuo-
so e contar»

. tavel
paquete

«GELRIA»
Sairá á 22 do corrente mez
para: Bahia, Recife, Las Pai-
mas, Lisboa, Leixões, Vigo, Sou-

thampton, Cherburgo e
Amsterdam

Pára passagens e mais informações com
os agentes geraes:

Sociedade Anonyma Martinelli
106 - Avenida Bio Branco - 108

O pugilista Lucien Vioz derrotou
o campeão europeu dos

pesos leves
PARIS, 8. (A. A.) — Perante grande a.s-

sislencia. realisou-se, hontem, o esperado
encontro púgilistico entre os "boxenrs"
l.ucien Vioz e o campeão europeu dos pesos-
leves. Frcd llerlonnel. A iuta esteve muilo
intercssnívlc do principio a fim, tendo o
juiz dado a victoria a Vioz por pontos,
llerlonnel, por esse motivo, perdeu o titulo
de quc era delcnlor.

PARA EVITAR MAS CONSE-
QUENC1AS

0 governo norte-americano re*
commenda cautela no empre-

go de capitães na Ame-
rica do Sul

WASHINGTON, 8 (ir, P.) — O mliililorlo
dn conimorclo está distribuindo a Imprensa,
por Iiiiiii n paiz, mu Ind. Um prevenindo au
publico a mnlni' caulcln solire ns chamados
planos de cnlonisnção nn America dn Sul,
que estilo sendo aiiumiclndns nos Fstnilos
Unidos, A rceonimoiidação do govero Icm
por objectivo evitar as cntrarlcdadcs nus
Rcrnlmenle acarretam esses plnnns, cujas
conseqüências são, ua maioria dos casos, a
perda da saude c a mlsorlft, uo invés (Ias
prometi Idas riquezas.

O governo ncorrsotlin ús peioas Interessa-
das ua coIonlsnçAo da America dn Sul que
consultem o Mlnlslcrlo do Conunorclo, os
cônsules das nações Intitin-iimrrleanns nu
ú 1'iiliin Pnu-Amcrlcnnn antes de empregai-
us seus capilães, nas propriedades off.-iv-
cidas na America do Sul.

DIAS APENAS
ESTARÁ'

TERMINADA
A

Liquidação
Ânsiual

Assembléa, 22 a 26
TODOS DEVEM APROVEITAR

ARTIGOS PARA H9HENS

0 temporal de
hontem

Varias ruas inundadas e
pequenos accidentes

Desabou uma garage da rua Ge-
neral Pedra

Não obstante o céo ter-se mantido durante
lodo n din de liuntem coberto de nuvens, foi
iiiiiii surpresa o temporal quc. ã noite, des-
aliou sobre a cidade. Como srmpic acontece,
varias ruas ficaram logo Inundadas, rcgis-
Imido-sc ns secuiis coinmuiis cin taes ocea-
slúcs.

li.-ti,in-(.• então pequenos Incidentes sem
importância, sustos c intrnnqiiillidinla quan-
do a luz, pnr varias vezes, entrou a piscai-,
ameaçando deixar n população ein trevas.
Felizmente, essn slluação não foi além das
10 horas, quando a tempestade amainou o a
chuva diminuiu sensivelmente.

Na rua General Pedra i- que oceoneu um
desastre de maiores proporções, pois ahi des-
abou uma garage, ferindo seis pessoas. Foi
isso jã na madrugada de boje, quasi A 1
hora.

Trabalhavam na Caraçe Comniereio, dn fir-
ma Andrade & ('.. Limitada, estabelecida
áquella nia ns. 33 e 85, vários emprcínVns.
quando foi ouvido um grande rumor. K' qm-
parte do edifício acabava de desabar. Seis
dos referidos homeus não tiveram tempo de
fugir c ficaram feridos.

As victimas são o gerente Sylvano Gabriel
Marlins c os lavadores do carros Antônio
Honorio, (iastão Pereira, l.uiz Ignaclo, Pe-
dro Marques o Eduardo Pedro.

Avisados, co m pa rece ra in prompla mente no
local uma turma da estação central do Cor-
po de Uombciros, soli o eommando do lc-
nente Wcnccslão, ò 1* delegado auxiliar c n
commissario Xavier l-Ntcvcs, do dia ao U*
dislriclo.

As victimas foram levadas para o Posto
Central, recebendo abi os necessários cura-
livos c retirando-se, em seguida, para ns re-
spectivas residências, vislo serem de natureza
leve os ferimentos recebidos.

O Corpo de Bombeiros verificou que uc-
iibiiina victima havia sob os escombros.

O commissario F.sleves, do 14° districto,
quc esteve no local, tomou todas as providen-
cias que o caso requeria.

CAIA E ÜESA
TOALHAS

HORRÍVEL CRIME!
Causa sensação a todos a liquidação dc

meias de pura seda e perfeitas para senho-
ras a -líãOU c pnra homens a 35500, na run
General Galdwcll n. 'd2tt ! Ide c verificae.
Tel. N. -129:). 'SS

0 presidente do Conselho de Mi-
nistros de Portugal con

decorado
LISBOA, 8 (U. P.) — O presidente do

Con-sel-ho de Ministros Sr. Rodrigues Gas-
par foi condecorado com a grã cruz da Or-
dem dc Cliristo.

Rotisserie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

44 — LAKGÒ S. FRANCISCO — 44

JF" E 3R. DF* TCJ1MC A. Ir*. IA Si
'Antes dc comprar, veja os preços da casa

Orlando Rangel-83, Assembléa, 85

Pyorrh-- tratamento garantido com ocd» especifico PYOL* ápp.r. pela S.
P. — Manoel Duarte, Gonç. Dias, 84, en-
trada Rosário. 3"", 5?" e sabbados.

Os actos dos Estudantes Biblicos
Os estudantes biblicos não rcalisarão no

próximo dprilingo as suas babituaes coiífe-
rencias. Amanliã, á noite, porém, levarão
a effeilo, na sua sede, á rua Luiz de Camões
n. '22, uma reunião de testemunho, louvor
e oração.

DMRRF00O 
das ^s^haColonia

1 mn*1n--i
RAIOS X F, ÜLTRA-VIOLETAS

Tratamento moderno c indolor dos eeze-
mas, nlccràsj furunculos e ilocnças da pelle.
Pliotographias (raios X) em domicilio. Dr. Da-
masceno de Carvalho. S. José 39, T. C, 5282.

1 rn}»»» i"PHALENA"
O.s li lu ni nós do Collegio Pedro II acabani

de crear uma revista, a que deram o sugges-
livo nome rie "Phalcna". Seu primeiro nu-
mero, que nos foi enviado, apresenta-se sob
uni aspecto attraente e contem cm todas as
paginas interessante e variada matéria de
collaboração literária, quer em prosa, quer
em verso.

São director e gerente da nova publicação,
respectivamente, os S'-s. Helcio Auler e Fa-
him Pedro.

CASA REPUBLICA
A unica casa que fornece o seu lindo stoek

de finos moveis cm boas condições sem en-
trada nenhuma. A'

CASA REPUBLICA
Hna do Cattete, 104 (csq. Andrade Pertence)"Déa •• Água de Colônia

Perfuma...
delicia.

AO PULAR DE UM BON-
DE, BATEU-SE NUM

AUTO-CAMINHÃO
Ao pular do bonde linha Praia das Pai-

meiras dirigido pelo motorneiro de n. 3.116,
o empregado no conimcrcio Manoel de Vas-
couccllos Ribeiro da Costa, de 32 annos, ba-
teu-sc, ferindo o nariz e o rosto, no auin-
caminhão 1.61.1, sendo do local — o cruza-
incuto das ruas Senador Pompeu e João Ili-
cardo — transportado para o Poslo Ccnlral
de Assistência. Dalii, depois de convcnlcn-
temente medicado, Cosia foi recolhido ã sua
residência, rua de S. Chrislovão, G08.

A policia do 8" districto tomou conheci-
meuto do fado c rcgistrou-o..

Joias-Wp
FANTASIAS

Ofi]8Gtos ob arte
JOALHERIA

A Nacional
126— Av. Rio Branco,

ESQ. It. SI.CTE

Nossa venda reclame, com
grandes abatimentos nos
preços marcados, continua-
rá durante todo j racz cor- |
rente.

' Aproveitem esla unica
opportunidado

¦¦¦¦¦¦¦BeaHBHMDaHE

EU FIZ A BARRA ESTA MANHÃ COM
UMA GILLETTE. Ií VOCfí'!

O principe Hovansky em defesa
da nobreza russa

Solicitam-nos a publicação destas linhas:"O principe Mihail HovansUy, official do
vapor "Pionnier", do Lloyd Real Belga, de
passagem pelo Rio. teve. oceasião de ler
uma publicação feita pala imprensa do Rio
e São Paulo, no dia 2" dc setembro findo,
sob o titulo: "A nobreza russa", l.onlic-
cendo a familia dos principe Gãlitzino,-
como uma das mais antigas familias da
nobreza russa, nã-i pode acreditar quo a
aceusação feila na referida publicação, a
um dns membros daquella familia, possa
ser attribuida ã esposa do principe Ciali-
tzine, por isso que, mesmo na hypòlli.cse
de se encontrar ella numa situação mate-
rial bastante critica, o grão duque Nicholas
Xicholaicvitcb. que se acha actualmentc cin
Paris, e que c, pela força das circumstan-
cias, o "Marechai" da nobrez russa no
estrangeiro, pudesse deixar a esposa de um
dos mais antigos servidores do throno, cm
uma situação que a forçasse a recorrer a
semelhantes expedientes";

i mm**». 

A Loteria do Rioi
Grande não es-

quece o Rio
O sorteio dc hontem desta acre

v ditada Loteria premiou o ri. 4659
com CEM CONTOS DE RÉIS, cujo
bilhete foi vendido no Kio e o
n. 8395 rom CINCOENTA CON-
TOS DE RÉIS, enviado pela Agen-
cia Geral para os seus suli-Agentes
de S. Paulo Srs. Antunes de Abreu
& Cia.

Além destes primeiros prêmios
foram vendidos, como sempre,
.muitos outros ile maior valor que,'nos tempos que correm, sempre
auxiliam os amigos e freguezes
desta bemfazeja Loteria.

ttLa Novela Semanal"
Muito agradável é a matéria que enche as

paginas do numero dc "La Nqvclla Seiuii-
nal" correspondente ã ul tiniu semana do
mez de setembro findo c jã cm circulação
ncsla capital.

mmm

Sellagem de Stocks
A LIGA DO COMMERCIO communica aos

acua associados que o praso para a sellagem
dos "stocks" foi prorogado até 30 de outubro
próximo, o não até 31 de dezembro do cor-
rente anno.

Rio, 8 dc outubro de 1921.
A DIRECTORIA

r-mmtm-'Vida Capichaba"
O n. ,'!1 de "Vida Capichaba". que nos

acaba dc chegar ás ihãos, não desmerece cm
nada o conceito de quc já goza essa publi-
ciiçãò esplrito-sarilensci pois sc apresenta

muito bem confeccionado inatcriiilmcnlc c
vem cheio de poesias escolhidas c de prosa
variada c amena,.

MUSICA
Çoiuurio tuba tVAloxan*

ilrmm lin
0 mão limpo prejudicou, lionloin, tud»->

as rciiiilfic* qno «tf deviam ivalhar a iiolto.
Cmn o liMffRn ipnsi totalmente Intcrroiii-
plilo, ilopols dn atfuncclro formidável quc
caiu, a cidade ficou deicrta. A penar dl»*»,
não foram poucas ns iiessuai quc vcnccrAiii
IoiIms iti illfflculdailon para irvm ouvir, «Ind.i

 ws, ,i feitejfldii pianista rui»n Luim
irAlcxaiidruwjlia. E1 <|tie essa artlila, Ja
conlioclda do ims<o publico. dHi^e de nflu
nniicm admlradoroí uni mus qualidadci no
exccutnntc admirável, com cunho pessoal
umi!.¦ pronunciado e possuindo unia tcchnlca
apreciável, o concerto do honlem, no Jji-
stiluto d.i Musica, foi uma nora afflrmncap
da Iodas essas qunlldntlcs do l.ulia d Ale-
ijruwsliii. qur linha a auslli.il-a, desta w.
um plano de cinda, de «ranile modelo, ue
imluslrln nacional, marca Bsscnfoluor, a»
Paraná, c «pie cansou grainlc effeito, o of-
feilo «lh'n 'esperado iielus fabricantes do re-
ferido plano, Srs. Esscnfeldcr e Bcrlliolilo
ILiiicr. quu vieram ali esta cnpitnl assistir
,i pianista afaiiiiida C.WCUlar tão bello pro-
irainnia no seu KUscnfelder, isso n despeito
do Instituto Nacional dc Musica possuir nu
palco ns chamados reis dos planos: Bcctis-
iclnn. Stelnway e niuthner. Foram muitos
os applausos recebidos pela cslnila planlufl,
cujo próximo concerto será na sexta-feira,
lo do corrente. .

Miccio norsaomki
.Sabbado proslmo dará o seu primeiro con-

certo nn salão do Instituto Nacional Ae Mu-
•ilcn o famoso pianista polonez Micclo Ilors-
zowskl, que é hoje uni dos niaiorcs mestre-
do delicioso Instrumento, d publico carioca
iá leve ensejo de oiivll-o, hn dezoito annos.
Mleclo era abi "o menino prodígio". Hoje
as suas faculdades se desenvolveram e clh'
renlisou ludo quanto era dado esperar. "Ks-
iieciiilmeiile ua tcclinica, disse o crillcn il.i
IViVnrr Atlencmclne '/.eitiiinj, em novembro
transneto, fie! reflexo dc sua musicalidade,
absorve n ouvinte por completo. (I menino
prodígio Ac oulr'orn atllnglu já a ai firma-
can absoluta da personalidade artística, Por
vezes a perigosa enfermidade Infantil (a pre-
cocldotto • ficou vencida, Mas um grande ar-
lisla chama n attcnçãn do mundo."

Ií a "Ncue l;rclse 1'rcsse" escreveu: "O
talentoso c joven a ri Islã impressiona não só
por sua ncnbadlssima tcchnlca como pela
comprchensão conscjenlc dn nina, dcnionsr
trnndn possuir especialmente o puder dc
uma compenetração siiblllissima cmn nlmn
das obras Impressionistas dos nossos dias.
Com singular firmeza Interpreta Schuraanii

Chopin c ius composições dc Bnch nssi-
..naloii cm fôrma Interessante o momento
romântico do maestro, Obteve um exilo co-
lossal."

No seu primeiro programma Miccio cm--
enlata Iicctiioven. Chopin, Bnch e Minis-
sorgski.

Espinhas ? EL1XIR DE INHAME

Sabonetes "Thermal"
Da firma Homero jardim & Companhia,

drsta praça, recebemos de presente á A NOI-
TC amostras dos sabonetes "Tlicrmal", que
eslão lendo grande acceitação por serem f-.i-
los com as águas incdlCinacs de Poços dc
Cal.dns.

IUSE!
'El Guante"

e ECHARPES dc seda
ESTAMPADO- Gohçal-
ves Dias, ii, 1!J— l* niidar.

Tel. C. :)!l!i7

Itcccbemos ns mais recentes iiunicr"El Guante", o diário liberal c Indcpi
Ic, (pie se publica cm Guajaquil, ICquadi
— ¦¦ .— ii ¦¦¦> .«fl»»—r4

os de
•ndeu-

. !* '.

Proí. Dr. Allredo Gomes
As homenagens das alumnas do

3" anno da Escola Normal

Missa ü romaria ao túmulo
neu!ltou.io, hoJo,á« ii 13 "-'"V,1', .

nlil, no «ItsMiiôr dn «roja d ™ ".'
eivo Io 1'aiila. n mino mninladn. reiWM>m
Mifimgio da alma do Pro^""^^^.^ do
Qomoi. «elas ««Itnimas da segunda *'»* "***
u-ivi-ii.i anno da Kscnla Normal,,.

Finda a cerimonia, que fo mj " <"'IC r

rida, ai rererldo» nlunmai dlf sJ»"»*^™?
romaria no tumu o <b> pranteado pn»™»»"
ho cemitério de Silo Wo B.aptUU.,-ondí • 

;
poüitnrnm uma corda, cm nue a\ia os »»

Bulntes dliereit - 'Ao muilo ornado
mestre, lagrima de saudade da icguuun
turma dn terceiro anim." .

Sexta occnilüo usou da palavra ° ',r'
Alalllin Alves <lc H«'ll". 'I»c proferiu a si-

M""|fi>hns 
senhoras. •- Depois das rnonj-

reslnções do pwar irlbittadae '",1%,,ll'"A1c^'i'l",
so nmigo o quasi parente, 

-Dr. A'fredo
(ioiiics, pelo ('inliienii) Dr. B.rlclo Filho '
outros ciiltns oi-iidoics, pnr oocoilflo uo cer
linionla fúnebre e Ae despedida au saudoso
esl indo, eu, um simples e npoucadp.raoij"
cador de livros, dc espirito embrutec dofpelo
lidar continuo dos números, nao devia laini.
Vacillet desse propósito, o sentimento na
(ratldSo que não deve conhecer, somente,
quem possuo as credenciaes do lalrnlo e (io
saber, è que me faz vir proferir algumas P"-
lavras incolore», m»s ilnceras e gratas
Não venho fazer o pnneg.vrico do Dr. AJ-
,'iedn Gomes, a sua passagem pela terra co-
mo astro do primeira grandesa » despedir
centelhas do seu privilegiado talento, quer
,-oino fstinlanle, medico e professor, quer
da bondade do sen coração Ae armin-ho, esla
iá foi ampla, brilhante e sufficientcmcnte
demonstrada, pela Imprensa e pcln voz bu-
mana. Ru venho falar de Alfredo Gomes,
intimo, com eu bom amigo que era e
sempre exemplar chefe de familia.

Comi) era tão terno, lão carinhoso para
sua companheira nn vida e para a pcquonl-
Ia I.iliaii. a cujo precoce talento, quando a
mesma te rcfcrlas, sempre teclas um hy-
innol Pobre Alfredo, meu bcmfeitor cami-
go, ua cserlpturação dn minha gratidão no
meu livro Diário e nas voIiiiiiiiíis do nazno
(pio para comtigO cu tinha do 1910 a I91/>
as sommas sc avolumaram tanto com a
inslrucção gratuita que ininistrastes aos
meus lies fi llios, que não sei como pngal-as.

H. apezar disso, sendo cu tão grande dc-
vcdòr a ti, eras tu (pie lc mostrayãs deve-
dor-á minha esposa, quasi lua irmã. por pc-
qiicnos serviços prestados á pequenita Ll-
liai», quando seus paes de casa se ausenta-
vam para léccionarcm nas escolas. Ncssi
saudade que sinto pela tua ausência repen-
tina para lodo o sempre, seja em noites
dc prelúdios ou nas escuras em quc o céo
se acha ponillhàdo dc billiões de èslrellas,
nn minha fantasia de demente, talvez, dl-
vise uma. pequena como o leu pliysico, mas
dc um brilho invulgar, palpitando c treme-
Ia/indo. c o teu espirito de cscól, o teu cnin-

,ção de bomlatlc, pedindo a Deus pelos teus,
pela dispersão do ensino pela felicidade da
iatria .I ¦ mom >

| SABONETE \;

100RLY Não ba melhor ,
á venda em todo...

o Brasil. ,|

PERFUMARIA LOPES |
PRAÇA TIHADKNTKS. 30 c 38 e g

RUA URUGUAYANA N. II - RIO
OTI»'i5SSaBffK'JÍIfiKVE33{52&^SSiIS^

Precisa de dinheiro ?
A Tioluraria Alliança dá cm dinheiro, no

elo da entrega da roupa, o valor da jmesma,
11. Visconde llio Branco, 3S. Tel. 5351 C.

—sos»—

J

JJTERIA
tâlíi

PLANO ESPECIAL

Inteiro 20$
Décimo 2$

Resiituam o bote do velho ca-
traeiro !

Fumos procurados pelo velho catraciro
Firnio Francisco Villela, proprietário do bote
"Cereja.", que faz ponlo no Cáes dos Mi-
neiros. Firmo nos contou quc eslá inipossi-
hililailo de ganhai* à vida lia já alguns dias,
porquanto o seu bole quc deixara amarrado
naqucllc cáes, tora appi-cliciuliilo, alia noite,
pela lancha da policia do Cáes do Porto,
quando encontrado cm meio da bnliia, flu—
cliiahdo, sem tripulante algum, c com gran-
dc carregamento de café.

O catraciro Firmo disse desconfiar dc uns
piratas dcshuriiãnòs, que. sc aproveitaram da
sua embarcação para transportar o produ-
cio de um furln.

1 -a»f» « •-¦ —,

Está soffrendo as consequen-
cias das faltas do senhorio

UM OFFICIO DA LIGA DOS INOUJ-
LINOS AO DIRECTOR DE OBRAS

A Liga dns Inquilinos dirigiu ao elirectoi
geral <Je Obras Publicas o seguinte offi.
cio;"A Sociedade Protectora dos Inquilinos
solicita enérgicas providencias c lions of-
ficios de V. Ex. no sentido dc sanar o at-
tentado do que est-á sendo victima o seu
associado Manoel Pena Gnlcotc. residente á
avenida Amaro Cavalcanti n. 'J2,'). cm qucii respectiva proprietária D. Maria de ,1c-
sus Pereira do Lago, se acha em questãocom o mesmo, afim dc obrifinl-ò a des-
oecupar a cilada casa e como Icnhn conhe-
cimento dc qne a sua causa é perdida, vislo
estar o inquilino cin tlia, recorreu ao meio
illicilo que eslá tendo resultado c com o
auxilio involuntário da repartição que lem
a bonrn de ler V. Es. á fcente de sua tli-
recção.

Tendo havido um desarranjo nn caixa
dágua, foi a dita proprietária intimada n
fazer concertos, b como o não fizesse foi
iniiltnçln, continuando a desobedecer á ln-
limação, foi novamente multada c final-
mente 'conlims.an.do no firme propósitode uno cumprir ns ordens emanadas dessa
rcparliçáo, deixando tambem de pagar as
multas, foi cortada a água da citada casa.
Assim, está soffrendo o inquilino com tal
acto, para gáudio da referida proprietária;qne o vc privado do precioso liquido, sem
poder tomar providencias outras que não
sejam perante V. Ex., afim de que seja pu-
nida a proprietária c ligada novamente a
água, por não ser justo que responda este
pelas -faltas daquella. Agradecendo anlcci-
padanicnle a V. Ex. aproveito o ensejo
para apresentai- os mais íiltos protestos dc
estima c consideração — (A.) .Josc Fer*
reira da Fonseca, presidenle.!'
-—¦-—¦ - V—mCisQ SíW—-1 ¦¦ —, —. .
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O MAIS ÀDHÉRENTÉ

O MELHOR PO' DE ARROZ

Os empregados da C. M.
E. organisam uma co-
operativa de consumo

M'17, DE FORA (Minas). 7 (Serviço ospe-
ciai tln A NOITE) — Inaugiii-mi-se. hoje,
ncsla cidade, a cooperativa de consumo, or-
giinisndii pelos empregados dii Gonipnhhia
Mineira dc Eiectt-icidade, com o tini dc com-
bater ii carestia dos gêneros alimentícios.

I".' crença ge:\il que o operariado local
Imite semelhante exemplo, ile modo a poder

Próximas saidas para Europa:
15 Novembro 1924

7 Janeiro. .1925
25 Fevereiro. 1925

11 Abril 192527 Maio 1925

Êê^mlMiti^r

assuSi aC^^r?! Agentes j
i |]\'m. x/^r Geraes: i

ITÁLIA AMERICA"

AS NOVAS ra
DO EXERCITO §

Os que vao ser incorê
rados pelo districtf

da Gloria
0 piT>iiii-nl(i (In .Imita d^

lltnt' faz saber, pnr um ,
furam sorteados para o -
In, ncsla cnpllali o<s clilad.ii
ivliição abaixo Irnnscrlpln i
apresentai' cnlre o% dias Io
próximo, nn msiIp desla Jun
Annirico, ll. I. nliui da r
tlficados de apresentação .
au ponto de concentração.
o nãn flwreni, ficar Mi.íriluj, t
liclcclilas no regulamento miü

Pnrn o 2" (Impo do Açllilui
com qunrlcl na horlakuá de s.i
se de Iíl"-1 -- 'l"ã". filho de
dus l\e\s; lilninlneii Antunes <:,ikl;jfJ.|
do Sou/a Coelho, Joiií, filíüi (i('i;|
Parcnll; Douplm. filho d- I3enu3
beiro Peixoto; Oswaldo, flltin. de Ad
Ferreira; JoSò Morcello Ramos, Ainl
lho dc Manoel Marques; liuícnlo. fiâ
Antônio Augusto Hiunos; VJcenk I
Vicente nourlgüeç: Olavo, titijo *i!e -JgB
Itosquini Suarez; aosé Hodrlguei ii',J[Sf
.losú Anlonio llasilio, Antônio l.uh fl
ras. Arlindo. filho dc Alfrcdn Ptr&fl
Silva; Salvador, filho Ae ,Ios&Í,e]|.^a
lião dc Oliveira, Olavo Fráuc i ¦
Pedro do Amaral Sobreira, A»liaili»iS
\ntonlo Arruda dc lirito, ^ li!,-niJr'™

K ' ¦' í-1--crntc£.B h•¦•".''» il« fl 
-

¦ ''niijiJH

', «nci,',;MI ljà¦•i'u.l, k^j,¦isr, ¦A

do -Iiisc Maria Moreira Xcto;
de .losc Augusto de Mcdcii • •-.
dc Maria dc .Tesas¦ Carlos, li
Marques Mabóa; Joál|llilii '!
Joaquim Mendes, Jnsé, íilli0
José ImtiiiiikIcs: Edmundo
Angcliiiii Pereira. Álvaro, fili
reiii; Francisco dos Snntos
rneio, fiilio do Maria Josí ,1
ronymo, filho dc Manoel Mai
Cardoso Seillilll, Oclavio !
Nelson, filho (lc João Giialbi
Álvaro, filho do Anlonio i
llcynaldo Pnnciano Pires da ,v
José Alves, Jorge Medeiros
Souza Vasconeellos, Manoel.
Ilnario Josc Brauqulhho; livai
tas Castro, Antônio Rodrigues,
dò Gonçalves Fernandes, Cai
Carlos Moreira Guimarães; li ¦
de Ismael da Costa Hrngo; Jos
verlno João dc Abreu; Mm
da Silva Gãlhelro, 1

'i.i-,: 
.'.'ii-: . -Aex

í teuriJi
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Digestões difficeis
Methodo boje empregado

para as facilitai'
São muitas as pessoas quc soffreni do cs-tomagpi sendo a causa as más digestões -.cl-dez, dores, peso depois das refeições, etc Fstas altestani que com o ue.o do liicarbonalo«tomado «m colhido admiráveis rcsulSMuitos médicos tem constatado qu0 ò dito h\-carbonato caterizado allivia o wto,n'agò r -zendo desapparccer a ii.vpcraciriez que irr Iac ínflamma a mucosa do cstóinngo E' ¦„„•isso muito aconselhado, agradável e são Snnosso paiz deve ser procurado o blcarbonatbesterizado cm vidros bem fechados esnèc ac°c naoem caixas ou pacotes de baixo^ proco

Regosajo pela solução do caso
político de Pirapora

Pedem-nos dc Pirapora, Minas, a publi-cação da leguiiHa noticia sobre a sohí"odo caso político ai destlc muito su sei a 1"S.
i A noticia dc- Jiaver „ Tribüi ai da"neià-

çao negado provimento ao recurso • ,it, r .intentado, contra a Cnmara amíilcii a c- uson. satisfação nesta cidade, civírc , s „ir -danos do coronel H;„„„s, clictV d 1 i.,

iherl:ir-se das exigências rada vez mais ai)-1
urdas do nosso coiiiincrcio. •

M
Ic
fado
cia rc

. filha é
H Hotí
I?<ndSJ

va, João Chaves, Antônio, filh.
co Gonçalves l.opes; Josc, f
Martins Tosta; Salvado:-. :"
Marlins tle Campas; Dlogcnc
Ihur Dloficncs Miranda; '• :r
\ffonso Silva Moreira; Vic
Ernesto llosas; Hermnnn Gu
Moura l.eilc. João Evangelista
e Caetano Freire,

Para servirem na 4* bateria I. do ir
ria dc Costn, com quartel no '"i-teiliJ?
— Classe de 1001 — Djalinn Pires Feft
JayniB dc Moraes dc Almeida, Ucocleslt.
Neves dns Santos, Adalberto Vaz Fk»
Mario Franca, Marques Scabra ile Sdft
João liraz. Domingos Serrano.- Job i;m
íúeiredo, l-ino Silva. Eugênio Pires, $Ê
Martins Couto, Joaquim RcHirigiics b*H_
luo, l-àistaquio Josc Patrnciiii... t.lnvii'.Ipraia
cal. José Locschc. João Mü- ' 1'fn'i: mco.'.
guslo Xavier Iiastos. íil.vcci-io l1 Sml'!.*M^'J
.Manoel da Rocha Miraml.i. :-!o''ifconhi
de dc Miranda Urandãn. .1 •¦ ¦ ¦'¦:::¦ -ipêrft
lonio Soares, Narciso C:r'..i !'.• ;::-;%íloí ]
Avelino Lopes Ribeiro, li.-;-. ¦';'.<'.¦> .'-' ^e as
.loaquim Hcrculano Camilio ' i! . L-j. !: {urgi
Gomes Moreira, Alberlo l\r,-: ,. iU C-n Siinei
ção, Ademar Bezerra da dst;.. Mip!1 fpis,
dri^ues de Oliveira. Frant-i: . ¦ '¦ •«<'¦¦' .ion,j
lo. 

"Joaquim 
Járbas, Accacio Moreira tiflei li

Affonso Agostinho Hcnl. Manoel ViiinB
Fonseca. Jcronyiiio Pinheiro de fJasli|
venal Fii*níiíió da Silva.

Classe de 100D — Amadeu Muna m,
Filho, Ccsarino Antônio Nasciincnjó, Ç
Luiz Alvarenga Vianna, José Correi tli
Ia, Álvaro Fernandes Iiastos,
zonas. Adalmir de Oliveira ãl
Faccioli, Jnrbàs Almeida Pinhi
dc Assis Volaíida Tavora. Antoi
dc Paula, Eüclydes José Alves
go Santos, Josc Dias Ferrei'';
Filho, Ademar Martins, Alberh
Maria Isabel; Jnsê Pias Sicuí. 1
mes tia Silva Júnior, Humberto
Frederico de Godòy.

Sorteados dcsignndos para servirem a|
coinpanbia tle administração, com ç
cm Bcmflca , t

Classe dc 11)00 — Rnymundo JI
cha Marinho, Ucné Ramoii Porte,
Maiiolai-iiin, lScnlo Rodrigues
Mario Uragn.

Classe dc 180!) — Leopoldo Amaro
meriiío dc Sautis. Orinindo 3
Pinto Mòhtcii-o, Manoel Nunes Ui;
nor dc França Navarro, Arlliur Vi-i!
cisco Torquato dc Almeida Jm
mar Ferreira Póvoas. Antônio (i
dcinar Mirmidcla, Jorge II. dc ¦
Ulin A. Bittencourt, fiuilliêrnic
Navantiuo Alves, João Pereira (1
iluy Nogueira.

Ciasse de ÍSOS — Luiz Anlonli
ra, Joaquim Prado tle Araujo,
Cosia Barbosa, Alceu de Fra
Horac.iò Teixeira Caincllo, Alvar
varo Paulino, Paulo Fausto '1
Oscar, filho dc Francisco Osc;
Martins Freitas, .lorae Brenil, l''raucl«
vino Moura Filho, Manoel Dias. Alfredo
Ia Araujo, Detnocrito Lavras, Renato r
ca, José Augusto Toledo, Antônio AS
Rosa, Américo Garcia de Campos, (j-«
do fgnácio Nctto; ,

Classe de 1807 — Augusto Estcves;-*
Mergülhãò tia Cuiiha, Raymuiido jS?"'
tas, Jaciiitbo Alves Pego. Honorio *
Tlbàu, Salvador Sabljado, Leonel Vn»^
noel Passos, Manoel Fernandes Totct
berto (i. rtòêsche, Robert-Broviii,..***,

vçalvcs Barreto, Leonardo da Costa;-.1'*
Raul Teixeira Pinto, Galilcu Livio, i
Passos, Frãnklin tia Costa Barbosa

Classe dc 18% — Wnldeinai
Gomes, Jorge da Cosia Vau 1
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a Nac
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1.0
eniilll
.das, ;
rclatí
caso;

me Affonso Browiie, Vasco .1 MarlMlll*i lllIUIIJli III1I1IIU 1 lllIVW .¦ .,_

lcnlinn Francisco dn Luz c Manoel OM
->-¦«cgtsí "•*'--¦« —

Dr. Júlio Vieira 0uvid . nariz i f
„ãíiia. Asseáibg

Central -JS03. 2 ás C. Praia dc BotafoJJj
Sul 79(1.

Preços THi fabrica a vi
dade. Largo da Carioca,

ire.io. i;r.inde'-j Mr ,
ía-sobrialn^^jj
-*¦ "~ • foi• c::o do

Dai
ao

I v C

Dentada, (k
Mordida no pé esquerdo, por »'" 'tà

medicada no posto tle Assistência ''•{
ça da Republica a viuva Sanla 3InOT
Oe ¦"'! annos e resiiienic á rua I
onde tambem occçrreu o facte
~"^—~_~~———————— *—»4 O &¦¦*

ESPS.A
\8$mo

S« ! 'CI3

^dHmi1^UV0' 5Un &$¦

o metro de Jcrsev do seda em Iodas,"?-'
da fabrica ATLÂNTICA, (a iiie"l0r|

Tel. C. .|,-,|() Run 7 dc Setembro, 107,1*5!
""" '-6—«íJ-CÍJI»—< ——'

DR. ALVIM H0RCADES
GY.NECOI.OGIA E SYPHILIS í:

Instnllação perfeita de RAIOS V.W
com apparclhos dc alta tensão. Con»1
(je 13 ás 18 horas. Av. llio Branco, W3 (!
da Casa Lohncr).

Agredido :i taniáncó
A Assislencin prestou soecorro? no '*

operário Jayme Faissal; dc II annos,--?«oi- u n,., Grcgorio Neves u. M. I)!
Jios curativos dc quc carecia, pois «l!rí
•avn tcrlnioiilos n.-i cabeça. •• mel""'1oo declarou ler sido aggredido. a l«*?
em sua residência, nada dizendo, '"m
io, sobre o seu aggrcssor,' •


