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tgistam-se, entretanto, os maiores preços no
fomento em que possuímos os máximos stocks

re. rOSeill peln
03 plienonicnn

Juem valores dc
Jni nos gêneros

i prineipios o leis nn*
, «pie. neste inoincilti).
exeepção c jamais ,i'-
inipiiM-iliili. eis ;', Mlb-

cia e. ailitii - e.«>enciaes á vida nesta
I. oi, seja cin lodn õ pai/. Consci|tien.
.. puro ailificin. verdadeira innnolirn.
liile. portanto, o prol,lema tia carcslln

ila niio , lie-ii, „ lei- existência real nem
ira. Milvo pela iimbiçiiil desmedido
visar fortuna, tpie caraclcrisa mio
parle dos responsáveis peios nossos
ile praça. O que existe, rcem duvido",

i intiviiiicnl» nllislu desenfreado; uniu
jsaçáo ficlieia pela sustentação dos
Us" seni base. sem molivo honesto r
ftrguinenlo justificativo acecilnvcl.
¦ li- lionlcm a replica tia administração

onliul do lirasil dcilando por terra ni
nações reiteradas de alguns márclian-

4, - .MmWÊÈmWn
vííjs ¦*«" ^.SS* tTtSÈtxisSK

presidenle do Centro dn Commercio
dc Cereacs, rir. Jusé Corrêa llibèiro
iuc pretendiam íillegar. em aiiono dos

preços iii.Mippoilaveis «Ia carne verde
(irèjõ. ,i deficiência tle transporte pura
iil«. em pé. Dalii o coiigeslioiiaiucnlo dos
os c centros tle engorda e o contrario,

ncia «.te rcíes, nos curraes viznhus íios
iitlouios. (C-.IA provado, agora, dc modo

lifiiiiavel ,|uc ii verdade não eapcavá
meio ii, a ceei In vel ili; defesa com que se

i iiio ii própria culpa os detentores ex-
«lé nm negocio que lhes assegura

crescente .', eus!;,, embora, dc
íião pequenos do

sritlade
;ões e sacrilicios

ii>.

inte

ii

berri niio lemos registado esse fado,
i falsa dessn mercado e o valor >:ul-
tle dous mil réis pelo kilo de carne

, feijão e i, farinha marcam, egual-
irpiclle „,„ grande 

"stock" r esta o
le totlos o.s tempos, e por pãrailosoiha.ximas colutjôes cobrada.-, aos lelalhis-

,_sueêcssivaiiieníe, á população, .lí, lioje
iiin lui cobrado cm nfio pequeno numero
uie.jus à razão tle ilotis mil róir, o Itilo
farinha a selecciilbs c. oitócenlos reis l
motivos teriam eritno os Intermedia"-

ili rerenes a seu favor ? Os mesmos (los
ei,antes '.' Vejamos os eommeiiliirfós sc-
«s u :, Hiterprcjaçáo «Io falso mecanismo•iresliii do feijão, uno/., farinha c bitnha,

presidente ,1o Ce,ilro tio Com,ncreio de
laes, Sr. José Ciiiréi, liilieiro. a quem,

tarde, tomos encontrar quando nos cn-
avitinos ás pesquiziis que sua palestra
,.ilou c estabeleceu como se vae ver.

Por que subiu o feijão ?
penas lin liámos perguntado tio -jr, Cor-
Ijibeiro por que subiu o feijão a ponlo••. estar vendendo íi mil nlfòi-üniòa o kilo,

)iis iííii réis. ali-, o presidente tio Centro
Coiiiinercio tle Ccreacs respondeu proiii-

¦ I' -...• exploração 1
. 1'Km. iicrrosfeiitoii:
- Xão In, motivo quc corrcspoud.-i ti situa-

."ielii.il do pânico, qne outra consa pão
ransaeyucs ,!.: eercaes nesta capital. O'¦.li" é e.nornie, a colheita loi boa; appro-
(i-se nova safra òstininda cm quanlitlatle
sfitloiia. Só, portanto., sr. está definiti-
íeii.tè adniiltitlti o critério absurdo da

itradição, i iç.ic poderemos tolerar a'Usem tle preço para mais quando os tle-
s são animadores.

JiiíiihIii presa de assombro — considera o
Corrêa liilieiro — a liumanldade assistia
luif^igração europóa, cm 1(117, jusláinetí-n.i oceasião en, quc exportávamos em lar-
escala, e tínhamos um pequeno "stock"

I lli sicc-js, o feijão era vendido t«
MII.; Iíu, seleiiiliro dcsje niino, com urn
locli" tle 4"". 1 Gli saccos u cotação elevou-

n HôStlUd para allinglr, lioje, lOáSOOfl !
Ji-site. o coulliülii inlernacioiial, observa
S„ lia enlre certos liou,eus dc negocio, uma•dadeira allucinação. cujo reflexo é o cs-
lo permanenle tle resta cm quc vive n
atle. Iraiisifada por i;cnlc que o.vtiiba opu-
leia, daiido nos forasteiros unia impressão
fcri-nlc di, realidade; lvssa febre dc grau-*a se verifica cn alguns homens dc com-
rei», ei,Ire oa quaes o trabalho, o esfor-

.•'.ilellij-cncin e n-. tenacidade e, Ai vezes;
íiiniticüi inesjuo foram substituídas poi

Significação pejorativa da palavra
nsneção". 1'* preciso comprar o vender

iiiieiliiitiiincnie, com urande lucro, soffra
cm soffrer...

De onde parto a exploração
O presidente du Centro do Commercio dr
ienes emende, que a exploração está sendo
tu pelos próprios produetores que uão que-

iu mais vender seus produetos, ínaudan-
paru esta capital "á ordem". Se o ne-

ciãnte comprasse uma partida de eercaes,
riu o maior interesse en, piissal-ií adeatitc-

demorar gêneros capazes tle fácil dete-
oração 6 perigoso c tlá prejuizo a quem
S|)i")c de capital limita,lo. Tal, porém, não
verifica. Os representantes dos produeto-

s prendem " mercadoria e se o exportador
réclsa dc dinheiro tclegrapha, mandanilo
ISocinr um pouco, firatido o resto eu, de-

Semeadores da fome
Eniquanto isto se dá, uma verdadeira oi

cnildn a Palhiirtllii c iipnlpaniln o^ contllcõf"
«lc «ikI.i um:

—¦ Cnm pre J<„jc. cjup amanliã .ter.l peor.'..'Ia sul,uni,,. Var subir.
•'• .:'.'I'"' ""' ""ve. cm toda parle. Ií. nssim.

o.feijão, que cnst.ui. cm janeiro desle mino.
.148 a .'111$, siiiiiii. em março, a .''3?, r/i> nbrll
a .lf.**. cm ii,ait, a 48$, em jiínlín „ tiiií o de
inibo a nulubro a TO?. 811$, DOU 1(103 a'é os
105*! de lioje I

Jamais tivemos tanta farinha!
Niiiiti, livcmos a 'liiantldailc tle farinha'""*• ehigamos n possuir em deposite, no dia

llll «lc setembro ultimo, coint,, ainda hoje,
OS.825 saccos ,.. nada obstante, ahi temos
«> maior preço tle tmtaü ns tempos: 00 liilos
por .125000 !

t»s motivos... Não ],n senão os nue diffi-
clillnm a inquisição de um kilo do feijão,
parn o jantar do pobre,

Islo quer dizer «pie i- .-linda a retenção dos
! stoclts" vindos "ã ortlcm" que miiiitétu a
crise aitificial e eleva „s colações.

52.742 saccos de arroz armaze-
nados. •— A banha

K,nhora lenha,nos armazenados 52.74'!
suecos: dc arroz, jiarallelanioiile i", larinlia c
ao feijão o preço tio intigo vhc pura cima
c altlngc actualmcntc .•'.",'¦ o sacco. >

A baiilia, cujo "slock" não é graude, dc-
vido, lal vez", ã cxpui tação, nem pur isso de-
viu estar pelos valores iictiii.es. (,'uundo li-
vemos 12.'2(1(1 caixas armazenadas, custava
1108000, depois dc ler sido "OfJOOO. Iluje tc-
mos lü.IIltl e custa nada menos de 2208000.

0 recurso
Na opinião tio Sr. Corrêa Hihciro cada

um deve transigir um pouco a bem tia col-
leclividadc e a niliiiinistração deve scr im-
placavcl com os intransigentes. (Juc a in-
dustria se valòriso pela producção é um
plienonicno normal quc não acontece com
as safras. Ao governo cabe no seu modo tle
ver a promoção dc uni abastecimento deli-
nitivo dos centros de consumo nesta capital
principalmente, para „ que dispõe de recur-
soi^tlc transporlc, cou») se viu recentemente,
providencia que a aiicrtura dos portos por
tempo maior :'i entrada franca de gêneros
completaria' E' preciso opjii1»- o dique de rc-
sistenciiis íiialeriitcs e nioraes uos negócios
insustentáveis, quc alimentam

ppiicipe D. Luiz privado
(Ici GO!i(!i(;ao do infante

de Hespanlid
A sua condueta não ihe pcrmiUe

conservar dignamente
esse i-itiifo

MU)|LU. Ul (Hnvas) — A "(iacela «Mii-
ciai i*iljpi., uu, decrelo cm quc r" privadoda condição dc inlaiilc dc llcspaiiha c dc-

o corrompem vlrtudèa. Deixemos dc negócios
de opporlunidade, do salve-se quem puder,
para pensar com solidez palriotica no lirasil
de imanhS dos nossos filhos c dos nossos
netos,

— Não podemos continuar ,,.. maré das i"Iransarçóes" — concluiu o presidente du
Centro «io Conimcrcio dc Ccrcucs.

Os preços •
Foram estes os preços afiliados no Cen-

in-. Commercial dc Ccrcncs, paru o negocio I
poi atacado, a partir tle 4 de oulubru cor-'
rente:

Ano/.: brilhado de 1*, GO Itilo-,, 875 a ÍHI";
brilhado tle 2*, GO kilos, 82$ a 848; especial.
CO kilos, sr,.*: ,-, SR.?; superior, 00 kilos, S!lí
., .",*y*k bom, (in kilos, 74j a 708; regular, im
liiio*"1- ili.? a 72Í: assucar: refinado de 1'.
kilo, 18250: refinado tle 2-, kilo 18200; rc-
lin.,do de :i\ kilo l**lii0: bacalhau especial,
;,« kilos, 170$ a 17,'iS; superior, 58 kilos,
1055 a IOiS"; batatas: especiaes. Itilo ?.',(l(l a
8600; rcfiiilnres, kilo 8400 a 8480; banhii.
ruis.-, 2153 u 22.",?; carne de porco salgada,
kilo 28200 a 2-5500; xarnue: mania llio da
Praia, kilo 28700 a .')"": especial, kilo 2SÍI0O:
superior, kilo 2*800; regular, kilo 28000 a
28711(1; farinha dc mandioca: de 1*. 6(1 kilos.
30*",*)00 a 32?; dc 2'. f,(l kilos, 2!l" a IÍOí": de
.1'. :.0 kilos. 278500 a ''8Í50I): grossa. GO ki-
los, 248 a 208; feijão: prelo especial. 0(1
kllos, SIS a S6S; prelo regular. 00 kilos, 828
a 818; inulalinh», 1,0 kilos. t'*!"' a 858; luan-
co coinniujn, tio kilos, 85S n UO?; inantelgii".
lin kilos, 77S a 7.S": córes não especificadas.
(««) kilos, 7US a 7*i:-; milho: vermelho supe-
íior, OU kilos. .'!4? a II.",?; misturado u re-
guiar, 00 kilos, 328 a 328500: toucinho, kilo
28500 ii 23700. .Merendo firme para arroz,
reijão, milho. Mirque e farinha, devido ús
pequenas entradas.

Cifras eloqüentes
Tcuius. agora, o quadro estatístico abaixo1;

orgunisado pelo Oulro Comiucrri.il tle Ce-
reacs ilo llin tle janeiro, dcmonsliíilivo das
entradas ulubacs no mercado tio Mio du .]„-
neiro, nos amius dc 1013, 1017, 11120 o dos
nove mezes decorridos tle 1921, tios seguiu-
tes produetos: feijão, arroz, larinlia dn man-
dioca c banhas, t: no, qual sc f.,/. a apuração
das médias do consumo mensal, os stocks
saldos no fim dc cada anno, os preços eni
média annual e os correntes en, 30 tle Sc-
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Bourbon
mais honras inherentes r esle tiliiln, o
principu l.iiiz-.Miiriii-Ziicliarias dc Orlcans e
liorl.on, lilho tia infanta lililalin.

O derreto real accentua que a eonducla
que vem sendo observada pelo príncipe, co-
mo ainda -recentemente uo escândalo em
Paris, cm due foi loimidn como ,, príncipe
das Asturias, herdeiro do throno, nno lhe
peí-míllo conservar, tlignauientc, o referido
titulo, rasãij pela qual (• delle despojado.

¦ —»a»

ambição lembro ultimo:

PROSEGÜEM
ii rx——^m«—>—>*jw»^*»^—mem**

as negociações para
a íMlgfação do oa

1)1816 allemão

convocado r.uu n no cor-
liENTE O VARLAàlENTÓ

YUGOSLAVO
UKI.CII.UK). !l tllavas*» - Foi publicado

uni decreto convocando o Parlamento para
u tlia 11 do corrente.
di 11 ¦ i tf i n i C3t f i f i n i ti 11 c ãi 11 nin fi 11 c-i i -r itmiftTn i rt Ülllll I iclíltií 131 tlj l j C3 tf i ir till fffl f 11 c x ¦ ¦ t ¦ ¦ i ¦ 11 it j c j 1111 n i 111 j f raj rj]i (lOi nj cs tt ii íilllf • t cz u f(iiiiiuiB_tiiitiiuiti c-uifiiii i Ml* -^ 1 ittl

Mimo e as borboletas de

Considera-se inevitável
a dissolução do Rei-

chstag
lU-.KI.IM, 10. (Hadio-llnvas*. — Hoje cc-

«Io. o cliuncellcr Marx cnlaholará novas ne-
goc.iaçõcs para rcniodelaçno do gabinete, lis-
sus negociações terão cou,o fim a formação
do chamado liloco Burguez, mas nos cir-
eulos políticos leni-se a certeza de quc fra-
eiíssaj-fii), porquanto nem os democratas
nem o Partido du Centro concordarão cm
participar dc semelhante colligaçãoi

Considera-se inevitável u dissolução do
Itclclislàg, se os populistas, como tudo faz
prever, abandonarem o governo no caso do
fracasso dns negociações acima referidas. Ao
contrario, sc o Partido do Povo sc pronun-
ciar pcln manutenção du colligação actual, o
Centro c os democratas aceciiarão, por seu
lnilo. essa solução.

r.l-.IU.IM, ld. (U. P.) — As negociações
iilicindiis pelo cbanccller Marx liara a orga-
nisação de um gabinete de concentração,
ainda niio tiveram a desejada solução. Os
nacionalistas líiõstrain-so agora mais exi-
gentes devido á situação politica da Ingla-
terra, na qual cllcs vem uma probabilidade
dc modificação geral du situação politica in-
Icrnncioiial favorável a sen prosiamiiii,.

'Ila grande confusão nos meios políticos,
acrcdiliinilo-sc 

"fue 
finalmente o Sr. Marx

será obrigado a pedir ao presidente Ebertn
dissolução do Iteiclislag.

líIlUI.IM. 0. (Ilavas). — Os socialistas,
cm reunião tle ultima hora, approvarain u
orientação tjue o chnnccllcr pretende impri-
inir no programma do novo governo c rc-
solvcrain dar todo o apoio a qualquer go-
verno chefiado pelo Sr. Marx.

Santa Thereza

O Brasil
é o paiz que melhores
possibilidades offere-

ce á imigração
japoneza

Serão enviados, annualmente,
10.000 emigrantes para

São Paulo
WASHINGTON', In (U. I' > - Segundo

uma informação autorisada obtida nesta ca*
pilai, dos estudos fellns prio governa japo-
uez. a respeilo dus possibilidades tpie a Ame*
rica cm' geral offerccc ;', iinmigrução japo*
iieza. resulta scr o lirasil o paiz quc upic-
senia melhores vantagens.

Acreditii-se cm virtude dc noticias colhi-
das em fontes dignas tle credito, quc o .lu-
pão tencioua enviar dez mil emigrantes
aiinunlnicnlo an Brasil, direcla,netc paru o
Estudo de S. Paulo, onde, segundo consta,
as autoridades estadoucs os recebem com
salisfação, pois elles trabalham nas plan-
taçôes de café c arroz..

Consta quc o governo japonCz auxiliara
os emigrantes, facililnndn-lhcs bons mulos
de transportes c outras regalias.

¦ ,M»m. ,

A lei do "sursis" e a
nossa Universidade

An n oi EnlrHdus
Consumo

mensal
Stuclis i Preços Mcdias

leljão:

1913 .....
1Ü17 ....

92(1 .„...,¦vai....:..

^rroz:

3--13 .....
1ÍI17 ., M .
11)20 . ., .
1924 , ... ...

Farinha:

191*. . . M .-
1!I17 . . •.; ..,
192U ...,.;
11)21 ....

Banha:

1013
I!)I7
lTill
102-1

(i2,*,.71.',i
1. Mil. 181|

'.188.171
759.131

.•|ít5.H2C>!
«Itr,.'l2,s;
(ilY.liãS!
573:244

M9..I71Í
•152.080!
588.720
013.33")

l,r,8.f,«ir,
19IÍ.54,")
2I9.3UIÍ
178.U93Í

61.46-l|
89.0581
80.788
79.5521

30.999|
35.f,90|
•18.1391
57.833

.17.881
33.270
43.452
40.050

12.978
H.7I3
19.8«ll
18.738

8.1-1
74.41,91
18.711
43.160

13 (131
18.317
39.882
52.71'i

65.0I1
.r,3..t*0
47.288
98 825

2.79!)
19 389
12 266
111.319

22*400
1GÍ500
29$300
ar.-íoüti

39*í4()(I
39-iOOO
40ÍOOO
85$00U

18J000
175300
13S500
32f00ll

70*000
OõfOOlI

11OÍ0O0
220*000

0 MENINO INTERPRETE DE CHOPIN É HOJE UM
DEDICADO SERVIDOR DA ARTE

Mediai annuaes.

1"m 30 d* Setciobru. 19V4.

Médias anuunes.

Em 30 dt Setembro, 19Vt.

Mídias Annuaes.

Em 30 dc Setembro, 19;tt.

"Mídias annuaes:

Em 30 de Setembro, 1924.

Como elle nos fala dos oytros tempos e discorre
sobre a musica moderna

'Xão ha quem soPhaja esquecido daquelle
menino; vestido dc vclludo. que ba quinze
annos apparecèü. no palco desla ci
dade c era considerado como um pheno.
niciii, do teclado, não tanto pela sua me
canica, como, senão, essencialmente; pela
sua força iulcrprclativa, pela sua prodígio
su 'faculdade tle sentir em sua alma iii-fan

í til todos os abysmos da musica tle Cho-
pin. M.icciol Miecio! — cru a exclamação
tf ii ti o acompanhava por toda narle. auet
elle refugisse com a imaginação trabalha-

Nota — Os algarismos relativos ti feijão e arroz represenlam saccos dc 00 Iiilos, os
dc farinha saccos tle úU Iiilos c os da banha coisas de 00 Iiilos.

-loiiiiHiiiioiiuiiiniiniiiiiiflniiiiii^^

OS ARABESCOS DECORATIVOS
NA ARTE ISLÂMICA

O anniversario da Re-
publica Chineza

O anniversario quc hoje sc commcmora
da Itepublica chineza, envolve ns imagina-
ções cm nevoas orientaes, co.-n as poéticas
lembranças ligada
leste império. Ma

idéa antiga do Ce-
Juziiido entre nquellas
nevoas, como monta-
nhas de pedrarias, os
largos séculos da mais
velha civilisação pia-
nètaria, erigem as
lentas conquistas em
que repousava a pia-
eidii o inoomprehen-
ditla, por tanto tem-
oo un tumulto das
ultimas cdades, a Chi-
ua eterna.

A civilisação do
oceideute encami-
nhou-se por ideaes
diversos dos de-Cou-
fucio, ,?. A proporção
quc a sua influencia,
•ilargaudo-se pelo es-
pirito ou pela força,
alcançava nações, a
China ia ficando afãs-
tutlii, como sc se iso-
lasse da terra para

Ministro Sliia-Y-Dinn constituir um mundo
aparte.

Resolveu, porem, o mais edoso povo do
planeta reassumir papel de relevo na vida
politica universal, c sem alterar as ha-
ses moraes de sua civilisação, despojan-
do-se dc quanto pudesse retardar o seu pas-
so ao lado das pátrias jovens, começou a
assimilar, com admirável sabedoria, os
prineipios em quc as nacionalidades do
oceidente fazem assentar a sua grandeza.

A China, rcentrou. jii, como "força acliva,
no concilio das nações, e em breves de-
eennios. ns qualidades de sua raija e as
suas massas de população lhe terão asse-
gurado, entre os povos, uma situação re-
levante.

Podemos, pois. hoje, saudando o povo
chinez. na pessoa do Sr. Shia Vi Ding, seu
illustre ministro no Kio tle Janeiro, feste-
jar a aurora que se levanta nos horizontes

*7:í|i|ip77l«>7':

*• v r" • '

nisação corre as casas de commercio lan- da velha China rejuvenescida

A conferência de liontem na So-*
ciedade Brasileira de

Bellas Artes
Com grande assistência rcalisou-so hon-

tem, ã noile, na sede da Sociedade Brnsilci-
ra de Bellas Aries a conferência do Dr.
1'aulo Bpiiéschi sobre os nrabescos decora-
tivos na arte islâmica.

Depois de breve exordio, o conferciicista
abordou o assumpto, definindo o vocábulo"arabesco" e mostrando que, coiitrariamen-
le ao que parece indicar a etymologia, esle
gênero de ornamento não nasceu nein teve
o seu maior desenvolvimento na penínsulaarábica. Por arabesco deve-se entender aornamentação própria da arte islâmica, ar-
lc produzida por diffcrenles povos de raç«nem arabe, nem semitica, que com os ara-
bes se englobaram, em apparente unidade
cultural e religiosa, depois do grande ca*
tnclysino histórico que foi o advento c o
triumpho do Islam. Observa o orador queos elementos constitutivos do arabesco fo-
ram mais harmonisàdos do quo fundidos,
mun processo syncrctico. tle sorte que a ar-
tc decorativa islâmica não alcançou nunca
verdadeiro eclectismo esthetico.

Passou em seguida u examinar e a des-
crever os diversos elementos constitutivos
do arabesco, csludando pornienorisadamen-
tc as tres categorias principaes :"elemen-
los ycgetacs", "elementos 

geométricos" o"elementos figurativos", com abundante
documentação archeologica.

Levantada a questão eslhética de saber se
o arabesco pode ser considerado verdadeiro
produeto de Arte concluiu pela negativa;
e, depois de ter falado brevemente sobre a
estylisação dos elementos naturaes na arte
decorativa, convidou os artistas patrícios a
devotarem suas energias "á fusão das li-
nhas grandiosas e elegantes do estylo colo-
ninl com a decoração opportunamente esty-
Usada du nossa flora nacional, procurandoencontrar em nova fôrma de harmonia su-
perior o estylo architeclonico inconfundl-
velmente nosso, que atteste, entre nós e'
perante os estrangiros, qa união do elemci
lo histórico com
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Miccio Horszaivski
da do medo das serpentes dc nosso paiz,
que a creança receava encontrar em todos
os silios, quer sc mostrasse pelos caminhos
de Santa Thereza, alrãs das «borboletas
cujo irisado de azas o fascinava. Que dif-
fercnçal Foi a esse mesmo Miccio Hoís
zoivslti que fomos hoje procurar no salão
do Hotel Gloria, c vimos homem feilo, sem
nada que evocasse o menino de outros Ieni-
pos, a não ser o olhar vago, flueluaulc de
sonho.

— Tudo está mudado — disse o pianis-
ta numa coinprehensão natural tle nossa
muda inlenogatíva. A cidade c lão outra
no seu conforto moderno, com as suas edi-
íicaçôes, com as suas mas c movimento,
com todos os recursos da civilisação mais
exigente! Quc progresso! Espero," c estou
cerlo, que a cultura de seu povo evoluiu da
mesma sorte. E assim o digo porque me sc-
ria muito doloroso que aquelles que já
amanhã me vão ouvir tivessem cm inciijc
o menino de quinze annos atrás, e quizes-
sem ligar aquella imagem de virtuosidade
á do mero servidor da musica que hoje sou,
preoecupado que vivo em esconder n minha
personalidade, pnra que se sinta apenas a
obra do compositor, a bclleza da musica
quc eu procuro traduzir escravisando-nie ao
seu próprio espirito. E' que a época das
hrilhaluras, das interpretações originaes já
passou; boje o que se quer do pianista 6o JKtiiiralistico, a autono- ¦ jj-taauu; iiujc u que ao quer üu pianista c

mia çslhetica o a pujanto força crcãdora I uma sensação tão fiel quanto possível da
dos filhos desle grande Brasil.."--j. *• alma dç cada compositor, c do sua, obra...

Prof

Que ninguém compare portanto o menino
,1c liontem, o Miccio tle outros tempos com
o de hoje, que Ieni nutra personalidade'.
Não veja nisto nenhuma falta tle ternura,
porque ninguém sc sensibilisa mais do que
eu coin as coisas daquelles tempos, e nem
pótle haver quem imagine a emoção que
liiiritci.il experimentei jantando com Arthur
Niipolcão, que locou «inimigo ali uo thea-
tro e que eu pensava encontrar muito
acabado, sem recordações palpitantes, senr
energia nem cntliusitismo. Vi-o porém bem
forte ainda depois de tão longa ausência e
tive mesmo o iueCfavcl prazer dc ouvil-o
tocar uma de suas mais lindas composi-
ções, cuja melodia ifão esqueci.

Nesse periodo evocador de sua palestra,
Miccio se referiu nos músicos quc se forain
o com quem privara algumas semanas, co-
mo o saudoso Ncpomuccuo. com a mesma
íhélatieholia poética eom que. alliulia ás
borboletas tle Santa Thereza, e lamentava
o seu quasi total desapparccimento, lem-
brando a necessidade de leis quc proíiibam
a caça aquelles encantos alados, porque, di-
zia elle, tudo fica melhor voando na nalu-
reza do quc. immovel, c sem .vida, nas cai-
xas tios colleccionatlores. Era- um crime.

Fülando depois de sua vida de artista, re-
cordou-nos que passara uns quinze annos
dando concertos na Itália", nu Áustria, Suis-
sa c França e acompanhando com dcsvelos i ciar
o surto da musica moderna, tpie o surpre-
hende pela sua riqueza dc cores e de ex-
pressão. Citou especialmente o grupo de
Paris, dc mais de unia nacionalidade, mas
ali reunido pela solidariedade dc uni mes-
mo sacerdócio, desde a grande guerra. Es-
tava lá o suisso Arlhur Honeggcr, dc grau-
tle inspiração na sua tocata c variação pa-
ra plano; I*laneis Poulenc, já conhecido
bastante do Hio pelo seu "moto perpetuo",
pelos seus números dc canto e pela "Pro-
menade"; Darias Milliaud, outro nome que
aqui se admira, c Gcrmaine Taillefcrrc,
uma mulher de estranha sensibilidade, com
uma magnífica sonata para piano c vioii-
no tjue Havei considera comp um enlevo, e
com uma producção rica de composições de
orchestra.

Na Allemanlia. como musica dc todo op-
posta á dc Strinvinsliv, quc sc acha domi-
nando cm Paris, domina a personalidade
tle llindemitli, com a sua abundante, origi-
nal c expressiva musica tle camera, c, en-
Ire os moços é para cilar-sc Arnoltl Schcn-
berg, outro nome dc grande destaque.

A Itália lambem surprchende com a côr
orclicslral de Pizzctli, que ó o seu maior
nome, c com as protlucções dc Malipierro,
Picspighi c Casella. Entre os polacos ó do
máximo relevo actual Charles Szymaiio-
wslty, com as suas "Trois Masques", com
as suas sonatas e symphonias, com as suas
operas e com os seus cantos sobre os poe-
mas de Tagore. Outro polaco, moço de 25
annos, c já tle notável renome em Paris, e,
portanto, no mundo, é Alexander Tansman.
autor tle um quatuor, dc varias peças de
orchestra, de seberzos c dc dons bailados,
gênero aetualmente muito em voga na Eu-
ropa c, sobretudo, em Paris. Além disto,
cllc possue uma série estranha de melodias
japonezas.

Falou-nos ainda Miecio da musica tle Pro-
Itofieff, c dc Moussorgsky, para collocal-a
no mais alto gráo de sua admiração, como
um apaixonado que ó da arte do autor de"Bovis Goudonow".

São os autores que o nosso publico co-
nhece, entremeados dos números da musi-
ca moderna qne Miecio acompanha com tan-
ta emoção c desejo de servir, que o Hio irá
apreciar agora na série de concertos quenoa vae proporcionar o grande c sereno
pianista dc hoje,..

Foi dada a primeira aula
sobre o assumpto pelo.

lente cathedratico de
direito criminal

Mnnifcstâguò dos alliiimos
do 1" anno

A condciiiiiiição condicional cm boa hora
ndoptada eu, nosso juiiz. dc cujos resultados
práticos c efficazes não hn que duvidar, dia

dia inais tlecididos defensores encontra
e procuram lazer sentir; á luz cluiivi-

dente rios factos, u
excelleiicia de suas
reacs vanlugen.;.

I' esse sysleniu tle
coiidciniiação dc tan-
to cffcito principal-
nicnti: li., França, dn
onde lhe. veiu o nome
e na Bélgica, a favor
dos quc, sem ante-
cetlcnlcs quc os cohl-
prometiam, as mai-t
das vezes são levados
á pratica dc rim cri-
iuc por um impulso
tle. momento ou outra
qualquer eventuali-
dade, acaba de scr
enaltecido, pela vcâ
primeira, nn nossa
Universidade, na pala*

vni eloqüente dc um
conhecedor da mate-
ria, o professor llcr-
meiiegildo Milhão de

Almeida, cathedratico tle Direito Criminal,
que sonhe, por isso mesmo, dissertar sobre
o assumpto.

Prelcecionundo sobre a palpitante tpies-
lão da condemuação condicional, peranto
seus alumnos do 4" anuo du nossa Faculda-
dc ,le Direito c que attentanienle o ouviam,
por mais dc uma hora sc deteve o professor
llernieiieffildo em mostrar a grandza dessa I
lei magnânima, pondo cm relevo os seus
fins altamente sociaes, adoptada qne cila c,
con, efficiencin, segundo ò modo dc ver c
sculir dc cada um, em totlos os paizes civi-
lisiulos, para seu eiigraridccihiento, dc cujo
numero acaba tle entrar o Brasil com o de-
ciclo de 0 dc setembro.

O "sursis", como é denominado na cida-
de luz, loi desenvolvido com carinho c pro-
ficiencia pelo professor Hei-mencgildo, lim
dos mais antigos mestres daquella Faculda-
dé, onde vem dedicando o seu esforço desdo
189Ü sem que, até á presente data, tenha du-
do uma só falta.

E após u prelecção cm quc foram discuti-
tios c .coiíimeut.ídos todos os pontos essen-

ilu lei rcceiilcineiile sanccioiiada peto
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Mililão
Almeida

governo, foi o Dr. llerniencgildo vivamen-
ie applüiulido por totlos os seus discípulos.

A ULTIMA SESSÃO ORDINA-
RIA DO I. H. E G. BRA-

SILEIRO
Vae empossar-se o Dr. F. J. de

Oliveira Vianna
licalisa-sc a Jl do corrente, sabbado, A*

5 lioras c um quarto da larde, a .*>" c ultl-
ma sessão ordinária do Instituto Histórico
c fSeographieo Brasileiro, no presente anno,

Nessa sessão, que será presidida pelo Sr.
conde de Affonso Celso, tomará posse et
Dr. Francisco .losé dc Oliveira Vianna, elei.
to sócio cffcctivo cm 18 tle junho ultimo,

O Dr. Oliveira Vianna, que substitui; o
saudoso Dr. Aurelino Leal, õ um dos uo-
mes mais justamente reputados no nosso
meio inlellcclunl, sendo autor .de varia»
obras notáveis, como "Populações meridio-
naes", "Pequenos ensaios do psyehologia
social", ele.

A sessão será publica, não se cxigintl»
traje dc rigor., m»w —_
Novos tremores de ter-

ra registados nos
observatórios de

Roma
-¦¦ ¦ ¦ HJ» a *», m ¦¦ i ¦ .

Âcrcdita-so quc o epíeen-
tro seja no Oriente

Próximo
HOMA'. 10 (U. P.) - Conimunicam dnl-aenza quc os apparelhos do professor Ben-'landi registaram uma série dc tremores de•erra, 

que se sentiram, durante uma hora.i. distancia de quatro mil kilometros, acre-•iitando-se 
que o epicentro seja lio Oriente

£rosamo. ~ - ¦• - ~- • - -
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Ecos e Novidades
im._0 «ablncto du director da Contraililleatl uma lariíu iinlu para responder "u

iQilnuaçio du eiicarcclmcnlo tio m-oço dacariin por culpa daquella vln-fcrrcn, <le dc»morar os lianiporlei, Sem iluvitlii alguma,oulros racionei oslílo influindo podorom*ijiotito no plicnomcno o. dentro illes, uedoitacA a cobiça, lautas vcxoi provada,aos Intermediários, Esta a verdade nu caio.Do um mudo gemi, u verdade ó u iiicmiiu
parn oi demais caso* da alia inonlnnlc, ae-eclerndn e Inexplicável de preço-,, hircecnos
quo as lei* votadas u i espolio nfio proilu»alrain ivsultados sensíveis, pur ler mu dei.»
prezado este aspueln du questão. Do Iodaias providencio-, lovndãi a cffeito só as foi-raa livres vljarain collòcar us produetorescm contacto directo com os consumidores,
supprlmldos os Intermediário). Mas as fei-
ris livres cnnstlliirm esforços débeis cm
comparação .10 vulto do problema, Elln cn-
volve oulros tantos, do ctisloia bolucAo.•Uu.imlu inaugurou os tr.-ili.ilhu. da Com-
missão dc l-ln.iiiçiis 1I.1 C.im.ir.i, o Sr, Au*
lonlo Cnrios, seu presidente, c "lcader"
daquella ema do Congresso, pretendeu pro*•univcr 11 revisão dns tarifai aduaneiras, vi-
•ando o problema da earestia, Vimos qnc o
pedido, feito no Seiinilo, para dar nndaiiicn*
to ao projecto naquelle sentido, o «piai lá
»e encontra e que desobedece ao critério do
protcccionUmo "A ou trance", encontrou
tropeços no nlvitre do Sr. ministro da Fa-
lenda, que julgou inopporluna a solução dn
caio, Comprphcnde-sc, assim, ipie se ctor-
nisem us conscquonclas da carcitia, a des*
peito das medidas flrnu-mciitc ndonladns e
executadas pelos poderes administrativos
federaes c municipaes conjugados, Agora se
subo que novas medidas vão mm- postas rm
execução. Estiveram estudando 01 phcnomc-
nos geradores do transe dc inquietude os
membros do governo c o Sr. prefeito
ucomp.-inhoti os trabalhos da reunião. Não
se ronlieccm ainda os pontos dc vista ven-
cedores. Qiiacsqucr providencias, porém,
que nuo alcançarem os intermediários terão
rffeitos multo lentos e insensíveis. U' Isto,
pelo menos, o que demonstra a experiência.

*+-*¦
A reunião dos que sc empenham nn nu si*

lio da estrada dc Pclropolis, eonstrucção cujo
alcance nunca é demais encarecer já que im-
porta na ligação desta capital aos Estados
do ltio c de Minas Geraes, veiu renovar as
esperanças da próxima e definitiva conclit-
são daquelle trabalho, c teve ò mérito dc
ainda uniu vez volver todas as attcnçôes dn
patriotismo em beneficio daquelle cmprehen-
dimeiito. Quando se. sabe o que já ali ai-
rançaram a iniciativa particular do Automo-
vel Club c a boa vontade do actual governo
do Estudo do llio, não ha como oecultar-s:'
a estranheza de que não se ultime afinal unia
obra cujas prineipaes parles já estão con-
cluldas. Ü governo federal, lão interessado
naquella estrada, não deveria perder uma
magnífica opportiinidadç de collaborar cffi-
cuz e promptumeute nn sua conclusão, afim
dé que se desminta 11 crença geral de que
ns nossas administrações são us primeiras
a promover a quebra dos estímulos dn ini-
ciatlvá particular. Demais, não sc trata, co-
1110 ii primeira vista pódc parecer, dc uma
obra adiiivcl, visto que nada existe dc mais
illtidiavc) cm nosso paiz do que a constrn-
i-ção de estradas de rodagem numa época em
que n paixão, gosto on necessidade do noto-
movei, procura forçar caminhos intransltn-
vei>. levando o progresso ao nosso vasto in-
terior.

Nessas condições ludo leva a crer que o
governo deve estar lão interessado como as
populações do Kstado do .llio. dc Minas c
desta capital, como o Automóvel Club c como
n Sociedade Brasileira dc Turismo, na offc-
cllvação dos auxilio» que o Congresso Na-
cional votou cm beneficio do patriótico em-
prcbciidimcnto. •«*

Vão ser dadas providencias para o poli-ciamcnto da avenida das Nações, ou melhor
para o antigo recinto do certamen do Cen-
tenario. Não é sem tempo, principalmente
porque os antigos pavilhões, offcrccidos ao
Brasil pelos paizes que tomaram parte nos
festejos, tèm sido depredados sclvage
mente. Não é sem tempo, porque a ave*
nida das Nações se vae transformando numa
Sapucaia lamentável, deposito dc lixo das
vizinhanças c esconderijo mulsão dc vndios
c de gente suspeita.

Haja vista o estado em que se encontra o
pavilhão japonez, dado á Prefeitura paranclle iifsUllar-se uma escola publica. Hou-
yc logo o projecto dc dcsarmal-o c trans-
íeril-o para a Gávea, afim dc cnlregal-o
uos seus nobres fins. Mas o projecto ficou
em projecto... c o pavilhão lá está, dc vi-
dros partidos, de lambrequiiis quebrados,asylo dc lixo c de desocetipados. Sorte ana-
loga está tendo o pavilhão italiano. Nin-
guem comprchende que devam permanecercomo sc acham as obras caríssimas do Cen-
lenario.

Obedecendo ao antigo veso as diversas
jnslallaçõés sc vão transformando cm"'.cabeças do porco" de repartições e ilístitu-
tos de pouca montn. .Mas, antes isto. O
destino triste que vinham lendo era licor,
muito pcor. As ordens para o policiamcif-to regular daquella zona urbana, certo evi-
taráo males maiores. Aqui mesmo, nesta
columna elle foi reclamado, por mais d«|—
nina vez. Registemos, com louvores, a sua
vigência próxima.

LeopoldeLoeb çança-rDesappareceu dos jardins delfla nrptnrift liara'dos da monotonia da um sanatório Ud P1 blU1 ,d P d
vida penitenciaria " 

"

IC »'iiii.|t-i-ii'..m, ainda, ape-
nas 20 dias ila Mt-iik-iiya

»l« iirisslü pci-pctúü!...
CHICAGO, 10 (U. i-.*- — Nulhnii Leopold

0 lliilüinl l.oeb, ns dous rapazes, du 18
oiitins. abastados, (|iir confosiarnin ter as-
latilnado llnliert 1'ranki, por dinlicirn. pre-iiieillliiiliiinenle, liiiriiiram uma ruuipniiha
qui' c.pcrauí dará como resultadn a sua
Iranslercnrla paru uma instituição que ini..
si-Jii 11 penitenciaria du Estado.

Os dous assaiinoi aponai cumpriram -'.»
dias da iciltctiça de tirltãu perpriuu a que
foram condctriiindoi, Sabe-ie, porém, quo oi-
les se sentem cantados do rude trabalho
diário e da iiinuotoiilu da \iilu penitencia*ria cm Jollct a preparam ns tnolos para,
primeiro, serem transferidos para outra par-te c segundo obterem a liherilailc logo que
su apague a Indignação popular causada
pelo liiiiliiiro crime.

O Dr. Clarcni-c Ci Darrovv, advogado dos
criminosos, declarou liontem ipie. segundo
elle acreditava, os jovens assassinos nãn
serão postos cm liberdade duruutc muitos
annos.

? PENHORES?...
| Menor juro $ Maior oftcrta %

IS", Rua 7 Setembro, IH
tt, Avenida Pessoa.

E A FAMÍLIA, AFFLICTA, |»ltO.
CURA-A

Clir|,i do iuiIo, a família, vontlo quo nJovcn vinha pe ura ml o, muilo embora «allcnacno montai du que in«»r vlcllmu «In-do estivesse uns s*ii* primeiros jierlndoiiI11lfr11u11.il. prl» nmnliA ds RCguiida*folmullliiiii, nu Sanatório llio Cumprido. Ahi ¦>
enferma pus  i.ni., ,, noite u .-, manlü dodia icgulnle, iiormaliucnto, nem se lhe »l*terar n citado ila saudo. A' tarde, pelas
quiitrn c mela, A Jovcn foi pormlllldo um
pauelo pelo parque diiou-dlo cttobolecl*inrnlii. Partiu, pnis, vagarosa, trajandoum costuma do côr venlv. multo viva. Poivista paliar, lr*ni|ii!ll.i. iidmlruiiilii o pano-ronin que dali so dcirnrliiia, Pouco depois,sem que se ialbn como, a moço doiappa-rcela, llaldailiis todos us i-sfnrços emprega-
dns pura em-ontral-a. l'or todos 01 ludos o
mus vizinhas, a Jovcn enferma foi Inútil-
mento procurada.

Affllcta. n família queixou-se ás nutori-iludes policines Iocaes, que estão empenha»das cm descobrir o seu paradeiro.A mnçu trni os cabclins cortados A In-
glma. il clara e na oceasião dc dcMipparv*
cer estava sem rhapvo.

A hypolhcse de nue a moça se tenha sul
nccolta pela familia, 1

uin di

e quecidaili) nilo é nccolta
Infeliz moça não solfria da
ioguiçfio,

¦ mem ¦ ¦
111:11

íots a
c per-

54 A ironia feminina cm-
nuideee deanlc (le um
verdadeiro elegante; esse
tiinnipbo sõ sc consegue
na — Guanabara — RV
Carioca, 64.

am»
Exposição de Rendas • Bordados

No salão nobre da Cornara PortugUL-za dc
Commereio vem da inaugurar-se uniu in-
leressante exposição dc amostras dc hor-
dados e. rendas dc Portugal, organisada pela
Srn. Kmilia da Silva Carvalho. Essa expo-
sição, que reclama todas as attcnçôes da
gente de bom goslo c iipreeiiidoris daquella
delicada industria lusitana, ficará aberta
durante alguns dias, du I ás 1 horas da
tarde.

¦ mem •

Balões!...
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Amanhã das 2 iís
5 horas a todas
as creanças qne

visitarem a

EMPENHAR ?
tó ««• CASA GONTHIER
45 Kl A LllZ DE CAMÕES 47

Empresta o VALOR REAL

Portugal vao commomorar con-
dif namonte o centenário da

morto do Vasco da Gama
LISBOA. 10 (U. P.) — O governo no-

Bicou uma couimissán encarregada dc nr-
ganlsar a comincmoraçáo do centenário da
morte do grande navegador Vasco du Cama,
que passa no dia 25 dn corrente.

Casa oloio

Dr. .Estellita Lins
rcas e cirúrgicas) flii'

Vias urinarias (venc»
aios X. Labor. S. José 81.

Sirs. 
Moura Brasil e, Gabriel de An

rade — Qculistus — Lruguayuna, 37.1 mem __
Dr., Luna Freire Gòris'.": Pr. o. Biiiac
l|. 11 — íl", õ" c sab. ás 1 b. Tel. N. Õ628.

RIALTO SABONETES E
PERFÜMAKIAS FINAS
-i —á .

Quem primeiro gozou as van-
tagens da lei dos ferro-

viários
FOI UM VELHO CONDUCTOR DA

LEOPOLDINA
As conseqüências benéficas do decreto

sobre a aposentadoria dns empresados fer-
ro viários puzeram cm destaque, por ser o
primeiro a gosal-o, o velho conductòr de
trens da Leopoldina Ilnilway, Sr. Adolpho
Linhares Tinoco.

lEsse humilde obreiro, depois de 35 annos
de constante labuta, no seu mister de pico-
tar passagens, acaba dc ser contemplado
pelas vantagens dessa lei, sendo aposenta-
do com todos os vencimentos.

O Sr. Linhares veiu, 'por isso, visitar a
A NOITE, (icserevendn-nos as peripécias da
sua longa carreira devotada ao trabalho.

MANHÃ COMF.U nX A 11AHI1A ESTA
UMA GILLETTE. E VOCÊ '!

¦ mmm >

As exige n ias da
cozinheira

Maria Joaquina precisando cmprrgar-se,
como perita cotinheira que i, comprou o"Jornal do Itrasil" c procurou nos annun-
cios. Vrndo um que pedia cozinheira de for-
no e fogão, em Copacabana, para I.i se dl»
rigiu. Viu ainda outros, mas deu preferen-cia íquelle, por que Maria só costa de tra*
bilhar nos bairros chiea. Logo que chegou,
contratou o ordenado que era dc tentar.

Porém, ao entrar na cozinha, ficou aborre-cida, por que os utensílios em uso não eramos da Cozinha Modelo da CASA RAJAII. E,«çni mal* cerimonias, despediu-se. A senhora
ainda quiz attrall-a, conrcnccl-a mesmo,
promettendo snrtir-sc. de ora cm diante, nacasa da sua sympatliia. Tudo, porem, foi in*utll.

Conclnsão: Todas as pessoas qne se oc-rapam cm cozinha, c mermo todas as boasdona» de easa, ficam satisfeitas, comprando
na CASA RAJAII, á Rua S. José 118, bemem frente ao Hotel Avenida. *i*a

«Ma
PARA CONSOLAR OS TRISTES

• ¦ ¦ a a» » ^ a ¦

As conferências no Hospital dos
Lázaros

As conferências organisadas para confor-lo moral dos enfermos recolhidos ao lios-
pitai dos Lázaros continuarão no próximodomingo, cm que falará o conhecido cari-catunsta c jornalista Sr. Haul Pedcrnci-ras, nosso prezado collahorador, seguindo-se, depois, os coiifcrencistas nesta ordem :19 de outubro, padre Olympio do Mello; 20,Mme. Heitor Cordeiro: 2 de novembro, Coc-
Iho Netto; 9, Mme. Affonso Celso Mcndon-
ça; IC, Or. Raphael Pinheiro; 23, Dr. Au-reliano Amaral; c 30, condo dc Affonso
Celso.

mem

a delegacia
FLAGRANTES~CHISTO-

SOS DE UM CASAMENTO
QUE SE NÃO REALISOU
Os apuros da comitiva

nupcial
Se reinava Intrusa nli-ria rntre ns que

oli aguardavam a .1:- -..ntii do .iul'. rude.ni-
do a noiva pallidu, de olhos tristes o dcsnni»
mudos, o inesmo, ccrlo, não ni-oiilrein ao
iii.iii.rlm dr terno preto c do luvas brancas
que, numa impaelciicla crescente, dc Instiin-
te a Instante consultava o rlironomctrn. A
mova eiigrliiiililadn, também, por seu lado
não demonstrava nenhum contentamento, o
que causou certa cslraiibeia aos que, Aqucl-
Ia hora, tratando dos srus Interesses, so cn-
conlrnvam nn 3' Pretória Civcl, a praça da
Hcpublica, Dlr*se*la nté que a cerimonia
prcsles a lnlclar*so mais prazer causava aos
1'lrcumstiinti's do que aus próprios niihcn-
tes que. Iiidlffcniites um ao outro, mal si-
mulavuin p coiittrangimenl oque os envolvia,

•lu a comitiva ntiprlõl sc tinha demorado
no cartório «ndc assistira n leitura dc todos
os documentos c ns minutos corriam, sem
que lhe fosse oberla a porta dn sala do juiz.
I. enlrc n agitiivãn ,|0s quo linn c vinham,
ntorcfadns. dos que palestravam nos cantos
das Janellas, aquellus figuras immovcis, pa*radas, no ccnlrn da iintc-saln, bem consti-
tiilam n nota bizarra da manhã. Não foram
poucos os rommenlnrlns mais ou menos
chlsloso.i que o grupo esquisito fez brotar
dos lábios dos que o observavam, lanto queao ser aberta a poria, todos, num movimon-
to dc natural curiosidade, seguiram os pas*sos vagarosos da noiva e os da sua comitiva.

Parados cm frente ao juiz, o Dr. Ernesto
Stampa Bcrg, ouviram, numa nttcucão pro-funda, as palavras do ritual quo o máglstra-
do pronunciou. Este, entretanto, fitando a
noiva, teve um estremecimento. Tornou a
mirai-a, porando cm meio da phrasc, o juiz.I-ixaudo-Ihe os olhos c onvindo-lhc ligeiras
palavras qoe a noiva proferiu machinalmen-
tç, sem nexo, o magistrado ao invés do dc-clarar "eslão casados" silenciou para dizerdepois :

¦— Esperem nm pouco. Não posso fazereste casamento...
Grande foi o espanto e maior ainda o ter-ror que, de súbito, sc estampou nos olhosuas testemunhas c amigos dos noivos. A

jovcn, ao contrario, numa gargalhada me-tallica, como sc acabasse de ouvir um gra-cejo cheio dc humor, fez menção dc bater
palmas, emquanto o noivo, encarava-a, per-plexo. E, na companhia de um policial, osdous que sc não chegaram a casar c us oito
pessoas que os rodeavam, se encaminharam
a delegacia do 11" districto, obedecendo aordem do juiz, onde, com o ruido dos seus
passos e a algazarra infernal dos seus com-mcnlanos, foram surprchender o commis-sano Dr. Freiüs Abreu."Seu" commissario...Que ha ? Tanta gente, hein 1E* um casamento, "seu" Abreu... res-mungou o promptidão

MENINA CAIU PELA
CLARAB0IA

B foi cstntolnr-sc grave-
mento ferida, uo kó!o

Subindo a escada, aos pulos, a ineulii.i, n\e-
erc, alcançou o ultimo pavimento ila |i"«'d".
o dc n. M», .I.i rua I"iel Canccn, Rm «efiulda,
cantarolando a nrln iln sim prcdllccçllo, «»•
nhuii o Iclhnilo, cnCBinlnliatiuo ns neui pm-
sus t\ rlaraiiiiln, oudo a sua infle eslenderfl
a roupa lavada que ella In, niíitn llio con«
tente, apanhar. Com cuidado Anlonlcttai
esse o nome da menina, que conta 12 annos,
foi iigiirninilo, uma n llltio, ni peças, atd que,
a uin iteiculllo, perdendo o equilíbrio, n infe-
li., creança cseon-rgoii, caindo, cm cltolp, fo*
bre a cl.iriiliiii.i. Perfuruiido-a, o corplnlio da
creança rolou, indo oitntclar*ao ao solo,

Gravcinonla contundida pelu corpo e les*
acordada, a Infeliz AnluiilcIU, cm ninbnliiu*
cia, foi levada para o Poslo (.entrai de As-
alsícncla, ahi recebendo os curativos dc que
carecia, sondo depois transportada para o
llospilai da Crua Vermelha, ondu ficou cm
tratamento,

O commissario Dr. 1'rosculo Machado, em
ícrvlçu no 12' dislriclo policial, cdmparcccu
no local, fa/.endo as ryniliraiiclus precisas c
registando o fnclo.

Antonlrtla c filha do Sr. Souza liamos,
empregado no commrrcln,

¦ _e_ i

44COLCATE"

K
Por que?

«CARETA» ex-
plicará amanhã

PARA ATTENUAR AS ali»
RASJIA VIDA

A venda do peixe
fresco

O boletim <la priraciraí
semana

Enlre ns medidas adopladns p-l0 J
verno otn fncó <l"'i hovoi augmcntoi J
custo dos tfeneros nllmenllcloi, a vtndi d
pelxn n preço fixo, assentada na reuniãot*.L
nllterlnl da anle-lionlcin, o honl.iu p^l
cm vigor, foi uma conseqüência d.i tli^f
ção dn preço dn carne.

A Confederação ticral dos P-nca-lorci jte
Brnsil já liavln sido incumbida, pela Dl»!
ctorlii dc Pesca e Saneamento dn |,|||0ri;
da organisãr n administrar o lítrlrtime
1'cdcrul da Pcscn e Iniciara com pmiajl
esse duplo serviço, sendo o seguinle o V;
primeiro boletim semanal, do 1 a H (|f ,*,.
tiibro, referente ao pelxo desombarcad-, t.
quellc entreposto: .'«•'¦">,

Aluiu, 20 liilos: badejo, TiS; ljadrjcte.nl
bagre. 1.333} batuta, .'ll; bicudo, <",;;*, biBútí-
120: cação. 1..171: caçoiwtc, 3»; chóJ
1.331; bljuplr.., 03; rnchovas. 32,891: «£j

7
Uf
m ' ¦¦>.,-*_i

I

(Ií t:.
'. i! V''
ilialii.:'
«.tó

roca, -158* corvlrin, 11.110: espada, ,",SH;;
ropa, 807: Baropela, 2; linguado, i,j
cuadlnho, 14; lula, 48j niicnolos, ;":
rimbã, 14; namorado. r,.\lú; oi li
30; palomlirta, 78 pampo, 0; par-
polvo, 46; plraiino, 3; serra, U**.:
rala. 801; tainha, 828; sardinha,
tartaruga, 6; viola, ii. (

Num total dc 108.133 hllos. dercarresaí-.
no Entreposto por 18G embarcações, scnl;
canoas 134, varais 2, poveiros 38, chiliu
2 e cutraiiis 10, pertencendo rcspectlvamaJ
íc: ». colônia /. 1, 48; A coloni.i Z 2, 15j|
colônia Z íl, 11 A colônia /. I, 8u; :i coloai:
Z 5, 2; â coonia Z 7, fi; A colônia Z 8,5!
ú colônia Z 11. 28: á colônia '/. Vi 8; it*
lonia Z ló li a colônia Z li, i e *i colora
Z 22. • __.

¦**- 
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Horquina
melhor tônico para os cabcllos. Formula

do Esmo.
Dr. Werneck Machado
venda nas prineipaes casas de Perfuma*

rias e Drogarias.—— -¦ mmm ¦

Do Rio ao Rio Novo em nove
horas

Com referencia á nossa local dc hontemsobre um "raid" cffcctuado por destemidosrapazes a llio Novo. em Minas, em tresautomóveis, ha uma rcctificUção a fazer,e e a de que o proprietário dos automóveisde us. ,*)27, C.807 c D8, (. o Dr, 1-eliciano
Isto, aqui,"não é Pretória, homem de siiu"publicá.fò. 

"^ 
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Não se esqueça!

m iniei
BETTY COMP80N

Cinema Avenida
SEGUNDA-FE1K A

*i?!JISClíii
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llmanha mm

Dr. Reynaldo de Aragão, Clinica se-••'  ¦ "—*  "¦ * ' 3, íi", t*""o G".iilinríi X.. Carioca, 18, 1 As•mem
Dl*. Edgar Abrailtes. Tratnm-Tuberculose
pelo Pneuniolhorax. Largo Carioca, 18, 3 ás 4.

mem
Dr. Manoel de Ãbreú R*'djo'-j«S'*°s«--

co. Iiadiotlicra-
pia profunda'e intensiva (8 M A '200 I.v.).
livnristp da Veiga, 'JO. C. *I12.

¦ mee. ¦— '
As festas da Escola de Mu-

sica da R. S. Club Cy-
mnastico Portuguez

A Escola de Musica da R. S. Club Gy-
tniíaslico Portuguez, sob a direcção do Sr..leroiiymo dc. Castilho c regência de Emílio
Malheiro. marcou para este mez duas festas
que promettem exito pouco vulgar, dado o
cuidado com nue eslão sendo preparadas.A primeira, ser/i rcalisudii no próximo do-iningo. 12 do..corrente, e consta de uma es-
plendida taídc-iibite diinsanlc. ao som do cs-
plendido "Gyniiiastieo .lazz-hand", e a se-
gmida, será effectijaila na noile dn pròximiilerça-feira, 21 do corrente, constando dc umsarnu musical e parte dansante.

Do programma do sarou musical, rara par-te a execução, a pedido geral, dR S.viiiphouia
do Guaran.v. ultimo grande suecesso da
grande orchestra da Escola de Musica do.¦vnuiastico Portuguez o que será bastante•iara garantir O suecesso daquelle festival.-*>K>_<

Não comprem capas im-
permeáveis

.(cm ver primeiramente o enorme sorlinieri-
to da "A Capital", que faz preços inibimos.

mem 

J
Soirce dansante no '*Roof»
Gardcn" da <CA Capital", ás
9 horas.

¦ mem ———
Foram postos em liberdade os

indigítados assassinos de
Erzberger

BUDAPEST. 10 (U. P.) - Segundo fora
noticiado, as autoridades húngaras negaram-
se a conceder a exlradicção pedida pela Alie-
manha do Sr. llciiirich Sebulz, aceusado da
cumplicidade no assassinio do estadista- ai-
lemão Sr. Erzberger, e dc outro indivíduo
de nome 1'oerstcr, também suspeito de par-
tiêipáção no mesmo crime, sendo ambos pos*tos em liberdade.

i li—fc* I

| R_Jm Bedcb. a roupa f4eal
j mé pdrdocdlor!
(OMAIS MODERNO SORTIMENTO
I â o melhor'alfaiate

no

CASA COLOMBO
MORREU NO HOSPÍCIO

O syrio Elias Taniera, que se achava re-colhido ao Hospício Nacional de Alienados,fnlleeeu hontem, nesse estabelecimento, sen-do o seu cadáver removido para o Neerotc-rio do Instituto Medico Legal.
Abi o autopsiou hoje o Sr. Dr. Rodri-

Rues Caó que attestou como "causa mor-tis' congestão cerebral.
a*M»

Deus I
—- Vêm com ordem do juiz...O commissario ageilou-sc nas almofadasda cadeira e dispoz-se a analysar o caso.Eu sou o noivo...Seu nome ?Sebastião Ferreira Alves e ella se chamaMana da Gloria Alves...Com que intuitos o Sr, se ia casando'com uma enferma mental ? indagou o com-1niissano. |

Eu não sei, não "senho"... o qUe eu '
sei e que gosto delia. ¦

Immediatamente, o delegado Dr. Bastos,scicntiticiido do caso. fez abrir inquérito
fl°.« nn°i a0 Gnbinet*? Medico Legal um pro-flssional, para examinar Maria da Gloria \1-ves. _m poucos minutos o Dr. Haul Ber-
do snnvn,"1'"1*'r «a-min»nJq-'* c verirican-do softrer a infeliz, realmente das faculda-
í 3»wí ia°P Vahl,,pl'oseguindo ° inquérito,o delegado Bastos çliegou á conclusão dc queas testemunhas t nham agido de má fé, nãodescobrindo, porém, até agora, as suas Ttençoes. Nao se trata, ainda, como ficoutambém apurado, de interesses econômicos°c
ína°crttralnoivae 

° U°'V° ern P°brC' I'nl,Perri-
Dessa maneira, a policia do 1*1° districtovae processar às testemunhas do casamentouesçimarcaisoi, c que são .losé AWeTcJpsc Alves Barbosa. Assim, Sebastião e Ma-rui voltaram para o Bangii, onde residem,ao contrario do qu0 esperavam, livres, tãohvres como quando dc lá partiram pela ma-

•*_•«•

FLOX PARA LAVAR SEDAS, LAS ETECIDOS FINOS

_IS **P ^_t^^ ^_ff^

PEM PERDEU ?
Estão nesta redacção, A disposição dos

seus legítimos donos, os seguintes objectos:
Dous rolos com plantas, achados num

Irem du E. F. Leopoldina, pelo Sr. Araújo
Costa.
, — Diversas pliotographias achadas no
auto 1218.

Uma luva,, achada no largo da Cario-
ca, pelo Sr. Luiz Moreira. *

Um brinco, adindo na estação do En-
genho de Dentro, pelo Sr. Figueiredo.

-me

Lindos Modelos
de Roupas paraBanho de Mar!
CASA COLOMBO

Dr. Martinho da Rocha Jor. (Moles-
lias dc

creanças). Medico pela Universidade dc Ber-
lim, docente de clinica jicdialrica. Cons.:
rua 7 de Sei. 73. '1*. N. 74U1. Res. Pr. Bo- sorteados a serem incorporados este anno no

Aos sorteados nos annos de
1923,22 e 21

UM AVISO DA JUNTA DE
INHAÚMA

O major Alipio Pereira dn Costa, delegado
militar da Junta de Alistamento do 10° dis-
Iricto (Inhaúma), pede-nos avisar os alista-(
dos nos unnos de 1923, 1022 e 1921, por esse
districto, que o "Diário Offieial" de 9, 11 c
13 do corrente está publicando os nomes dos

Modas
MODELOS DE PARIS

Novas Collecções de Vestidos paraBaile, Theatro e Visitas. Elegantes
Vestidos para Luto. Últimos Motle*
los de Chapéos, Lingcrie fina, Bolsas
e Novidades. ELEGÂNCIAS, rua São
José 120, sob.

mem
Para a senhorita Thereza de

Jesus
Por alma de C. IV,, um anonymo remclte-

nos 5S0OO, afim dc serem entregues á sc-
nhorlta Thereza de Jesus dns Neves.

mem- _-_l

Não pense...
Adquira com vantagens LINDOS

MOVEIS
Le Mobilier

41, Rua üruguayana
A vista pelos MENORES PRE-

ihncaEios "enlc com JUR0S
"Revista da Semana'

Está dos mais interessantes o numero dcamai,lia da "Revista da Semana'*, m," %boje, tivemos o prazer de folhear. Contendopriginaes aspectos phótograpliicõs, relativosao movimento social c mundano dos ult niossete dias, apresenta, ainda, „ conhecido equerido semanário novos grupos de pboto-
Tn^V0'0S n'1-S f.estas e'« Konra (lc SuaAlteza Real o príncipe Umlicrto dc Savoiarealisadas na Bahia. Esplendida collabora-rao literai-la assignãda por «lustres nomesdas nossas letras; liem como notas da maispalpitante aeliialidadi completam o encan-tamento deste excellente numero do antigoc luxuoso magazine elegante.

A VERDADE E' ESTA:
O PO' DE ARROZ

LADY
cofttináa a ser o melhor e a '.üâu

ser o mais caro
PERFUMARIA LOPES

Praça Tiradcntes n3. 36 e 38 e RaaÜruguayana n. 4-1 — ItIO

Nascimento Filho, no
Parisiense

Será a nota sensacional da próxima semanaa estréa do querido o notável barytono pa*triclo no palco do elefante PARISIENSE No
nS ,a "íí^f,,** na tí,a «-"herino MaeUonald num film delicioso "200.000 por hora"
Í3. pros*:;?|lc ° suecesso de "Shcrloclt Hol-/mes ; na leia, e no palco, novo o estupendoprogramma por «Petit Encanto", „ „Tni„"

Manteiga "Tudv" v- ^- já esperi-
it. • ,v —'inenlon V Puro CremoIjiiico deposito : Ouvidor. 5*2.

Ur. Rufino Motla. especialista«descobridor do especifico.Rua S. José 3S, llio
_ ¦ mem u.—.
Fallecimento no Estado do Rio
BAlYlvA DO FIRAIIY (Estado do llio), 0,(Serviço especial da A NOITE) — l*alleMÜnesta cidade, a Sra. D. Leopoldina llaranto'Santiago, çsposa do Sr. Aurcliano Santiàfofunecionario postal, deixando drphãõs treze'filhos menores. Qosava a exlincta de erau-de estima, no seio da sociedade barrense cera afilhado do coronel Luiz «arauto, agentedo Correio aqui. Seu enterro, realisou-sccom grande acompanhamento, lendo o sepultaincnto sc verificado

"GUARDA=M0VEíS''
(Sob o patrocínio do iiulust ~1 Le»fti!rn Martioil

Chamados : Ourives, 4*1. T. N. i50i
¦ **—m y,

Duas victimas de atropstatnen... wíi
Um auto, cujo numero a policia do i'

districto suppõe seja 2.05*1, apanhou ti
avenida Mem dc Sá o funecionario luuiiió
pai Alberto Soares Pinho, de "-'J aiuiüs ú
ed.-ulc, residente á rua Haqui, 61, produit*
do-lhe ferimentos genernlisadòs, ferira::-

tos que também soffrcu, uma hora depoii
cm frente no cdilicio do Supremo Tril-J
uai, na Avenida ltio Branco, produzido -si
um auto que fugiu, o carregador Manoel <*
Costa Pereira Oliveira, septuagenário, ':•

miciliado á rua Gomes Carneiro, 94, qa
como Pinho, leve os sòccórros du Assisllíf
cia.

1 A TVTI TDI A SABONETE FINO. PRO
._<AI>.Ut>IA DUCTO RIALTO

Pyorrhéa

^gX42£2!v^nr*ti

I TEn ___^i__
| 

O MILHOU •&«^/'_l^.

"*—>' má l s

Santa Rosa.

• MISSA FESTIVA
Guilherme Moraes c sm, esposa Mocinha

de Siqueira Moraes, em regosijo pelo lo anui-
v-ers.ãrlò de sua extremada filhinba DalilaGeraldo, que receberá esse nome na pia ba-
ptisma) du Cathedral Metropolitana, amaiihü,11 do *v»rrcnle, ás 9 1|2 hs. fazem depois ás10 horas celebrar uma missa de síala, afimde que sua filhinba já a poss.i assistir cbrls-tã. Serão padrinhos da innoeente, Dalilu Ge-raldo. seu irmão ,lorge Geraldo c Mme. Ma-ria da Gloria Muia Teixeira'. Terão grandeventura que assistam a esses actos de ver-dadeiro cliristianismo os seus dedicados anil-gos.

Ufoüo, 462. T. S. 3045.

Os vôos á volta do mundo
O MAJOR ZANM CHEGOU \

KUSHIMOTO
KU.SHIMOTO (Japão), 10 (Havas) - Pro-eedenle de Kagoshiitia acaba de chegar aesta cidade o aviador argentino Zanni, quuesta realisando a viagem dc circiminavegá-

çao aérea do globo
TOKIO, 10 CC. P.) - o aviador argenti-no iíaiini e esperado, hoje, á tarde eni Kàsu-migaura, depois de se abastecer de combus-'.•aso dc insufficiencia da primeira chamada.ativei ciu hushimotu,

Um grupo celebre de m-
sicos Zamboguari virá

em breve visitar-nos
,,X"^c0.ntrataI"os ° RESTAURANTE SA-LC.RNO- Lavradio 25, cozinha itolianu c vi-nhos especiaes. CASTEL S. LORENZO(marca tres torres) .

Â segunda reunião da commis-
são iniciadora do Centro

Exfremadura
Devido ás condições do lempo, não sercalisou hniiteni, enmo estava arinítnciaÜáa segunda reunião da comniissão iniciadoradeste centro, sendo transferida para a nro-xima quinta-feira, 18 do corrente. Na sedodo (.entro Transinoiitonn, á rua Senadorhuselno n. /3 c ua revista "Portu-ial" árua Theophilo üttoni lf,'_>, contimia"aberta

a ínr.cripçuo para novas adlicsões.—v _________, mem

no cemitério dc

***H«*«i- .

^mmmTütKKWrmerKietizT !•—_.-¦—*-__«^j—«g_f..
- ^OSSES e GRIPPES

Formula do Prof. Sar.ncnlo Barata,' dal'ac. dc Medicina dc P. Alegre

——* _*.r*w™|*,*>**'..^'! 'p

jArfijos para Wr
J Viajfemí... f Jj

—-*¦ mem. .• —;
O ¦¦Reina AictoriaIfigênia

e o "VaMivia" rcgiTS-
.saram do Rio ún

Prata
A's primeiras horas dc hoje. pi-occdcnld

dc Buenos Aires, chega ram :'i Giianiibàra (j
paquetes "Rçina Victoria Eugenia" c "™
divia", esle francez o aquelle- licSjiaiiM
ambos com poucos passageiros pura n fl*
A Saude do Porto procedeu á visita reSUji'
montai', oncpntrando-òs cm bons eondlco?
sanilarias o. poi- isso permiltiti que utraM*
sem ao cáes. Os referidos paquetes zarP1'!
ram ainda hoje, á larde, para a Europa c"l
(luzindo muitos passageiros.

tintura ideal r:IIV
A FI0AS10 cabcllo e barba. »|

perfuniarias, pliarmacias c drogarias.

A

CASA COLOMBO

GOUMÇA
ííãS-rS niÍoS" Ul,a Gcueral Camnra

NÃO MAIS APPARECEÜ
EM CASA

^^ammsitÉ^M
oven Guilherme Krusc, dc 18 annos dc cda-
n Tahfvò èK 

t,a C*,-Ít"1 ',c''»«-»l>ucâ-iu. li.ij.ua elle, na oceasião cm que sn ..„_!en,oaZ1,rtscuroT-cs'tiw.i S^llà':nint
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A familia, afflicta,.:. „. i , * P^ocura-o com insislen-cia, nuda, ate agora, sabendo sobrel-auideiro.. o seu

UM CONSELHO ÜTI_
As pessoas praticas n3

vida sabem que, o que nân
presta, ainda de graça é ca'Í|
ro. Por isso, quando preci*
sani de alumínio, appaifl
ihos para; janta!, filíroSi
chicaras, e t c, preferem ..f
systematicamente, a CASÍ.'-"::**."
IViUNíZ, Ouvidor 63, m *nl
não compra nem vende ai* V?!l
caides ou refugos. ';.*.W
a O MALHO"

Um numero repleto dc grandes nlli"'1'1'/'
offercce-nos amanhã esta revisla, a eonwi
pela reportiigcm phbtògraiihicii no (|U«1 *
encontram paginas de phlpitiinlc inlerflg
como: Jiírnnícrito á bandeira pelos alu»»1-
da Escola Militar: Aeoiitcciniciil.os da Scn-f;*
na; Notas desportivas. Vem ainda neste tf- :.*£$£.
mero todas as secções de iiifiirniaçòcs '• ç*"V ».B
costume.~A2EVED0"& 
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exerclGio da medicina
flULTlMA

10 SENADO EM SESSÃO

HORA
uos diplomados
no estrangeiro
commissão de saúde

publica da Câmara
mantém seu ponto

de vista
.orno ficou redigido o novo

projecto
En«unlu«M. hoje, a commissão de Sando

(iiiillçu, d. Câmara. O Sr. Clemeiitino Fra-i leiiitnu a. emendas offerccldas no pio-cio rc. nln ndo o f.ercielo da medicina aosMiJoiuiidos no estrangeiro. O parecer, «rie
Bl assignado peln commisiio, í o seguinte:\ coimiil .s:io de Snude Publica, cousldc-

FOI VOTADA TOSA A
ORDEM DO DIA

Mais um "raid" consti-
tucional, agora pela

Argentina
Em virtude de urgência, cn.trou o projecto de mora-*tria para Matto

Grosso

Nenhuma alteração no qua-T 1 C^rn^we^
dro de serventes da Saúde I** vflltlíll-a

Publica

contra
polo

Os que votaram
veto parcial

prefeito
.i_\•S_,.,a.llo, 5o1' " Pfosidoucla do Sr. lí.ia-
mero para a» volacOci, mus o Sr. Lonc«.«oiivalves fc. mu discurso, semollianlc\ coniinlssào «le Snude Publica, consldc-: i„ i.„„i_.„ ,M "'" «""«mo, seniolhaiilo no

indo sobre n mu-mla do deputado Sá Fillio, I !_|, ,?"1,c,l> c',",° ""ecober avliio de «iuc ha-li _ acçresce dç paragrapho o artigo !• dcI1 ii?.;.'?,"?™'-;«fc.,*°1" ,» trlliuna . O "raid"
Jlistltut vii. uai. hesita cm Julgar da suq,S. ', !l du '.,oic ,fo1 Peln Argcutinri.
ai-uiivemeiiçla. «jue tanto ê » pcrinlssioí US !',u,,'"lloí," Co"sl|tu1çi.o «te ..„.-,¦ 
lin ciccpcluiial. dos r-.nn.es dc todas as|_.i.„ „,. ,*",¦ «0P«l»M«i. ondo se iidmitto <

iilcii-as «lo curso iiiedlco, do -uma s«. ver,ln„„__" li"'' "íí?",1 P»Vlncl_» b/io ns dCordobn, Mendoza, Enili.ibiliinv.o proflssiõnaído"s dípíomn^ês-!»_-e-no._ *•!'"¦
igciros
,-it«i no raso, ü cxcepçSo se tornaria re-iiliiiricndo normas cssenclaes dn mo-v-i-ào «bis provas que legitimaram os
illoa nc um projecto tle lei na regula-«l.i espécie..

1-mçinhi quo autorisa a contratar no es-
igelrn missões .eientiflo... para o ensino
medicina «i liygienc, o cominissâo consi-
i. i»««i cgnn., ém absoluto Inacceltavel,

inilii-h'.- íi .subscrever

o
rc

. Sou
ii.v ... i ." ¦' —J7 •"• '••''¦•'inaiiii e .lu-Jn.v. Ao terminar dis».- quo deixava pura

líih. tCí,n?_'/M,_Tu,cu,J!'!n' Sanríiíani.uis, i.a Itiojii. Sunla I'
tenniti.il- disse qu,-amanha o exame dos constituições dos pro._ú_4m S**"* "_»'• ,la su« '"»»••'<> ""

?,,.n . -"'c "s "'""'ores, fiizcn.lo. porem,Juslicn ii nosso Constituído nuo ti^u sertnodclar uo riíudò e ua fôrma?U cxpcdieulc couslou doministro dn Fazenda
ginn"

um officio tio
rcmetlòudo, cm mi-

p processo originado 'llantlo.sc i« .:subscrever as considerações ?'"".'• "Processo originado do requerimen-•lo «Ij coiiiinlssHu de Instrucção, já ouvi- „ 3" V •}?. novembro de 1 n_iO. cm que I).' respeito. M«M tia Gloria Mattos Costa piclcuile rei-t.iki-c-.s- tia oppoi-tunldade a commls- }' «¦ ?.r a MujTnvor um tcrrciio _ rua Piiií-il« Snude Pública para declarar que man- 1", ,a'«os, onde existia um ciinfnrlz c «pieirisis tilleris, o substitutivo assignado,
in ãs emendas de sua iniciativa, subscri-¦ pela maioria du seus membros.

¦ .Io tendo motivos para voltar atrás dos
nlos dc vista iá definidos, a commissão.

i illliuii palavra, torna bem claro o scu
iimciilii na redacçâo do projecto do lei,
espeta mcrçccrá as preferencias do voto

Cumaru:'ii i iiii,íic.sm) Nacional decreta:
.ii, I" -- Us profisslonncs diplomados no«•«:«..t-iro. «|i*p preteriam exercer* a mediei-
uo Ijiusll. Clciini obrigados ao curso das

;-ii Idades «Io paiz, nu forma da regula-•rilio-âo vii;cn)C, «itianlo is disciplinas e•t.n dc rsiM__Ío escolar.
• I'íiíh -i matricula nas Faculdn-
tllctnu u protissioual estrangeiro
eiitar documentos, que compro-
i-t-gulai- dc hiim. iiiilajtles cm qual-«• icellfieittlo dc aiiprovarão nos
i»irl Uiiiicz, gcoRrapiiia c iiistoria-i'. dns estabelecimentos officiaes

irus de eiisiiiu sccundai-iósi
•'!' 1'ÍL-ani isentos «Ias provas de lia-
in profissional os docentes e tcchni-

l eei:ili:..t«!oi;. «inundo, nos termos de
ntrato especial; furem limitadas suas
... :• i-.iiili;liecimcnlos dc ensino, in-

. Icclmlcos. I.iboiiilorios c bospitnes.
I- Mivu;;iii:i-'je os disposições cm

:.'l'l. -.'."
•S «le Ml
!«e nprci
ilil ••«ll*'.ii
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FEMINISMO TRIÜM-
PHANTE NO CHILE

[«•nnçjranieiite, serão cqui-
liarailas as iimlliercs aos

lioiuçi.is i|uaiito aos di-
rcitos civis (_, depois,

aos políticos
MlMiO. 10 iA. A.) — O chefe do ga-intle. Sr. Alcebiades Roldan, entrevistado
ii in jornalista, declinou quc julga in-

ispctisavc! conceder-se ás mulheres chile-
totlos os direitos civis que são conferidos
homens.

l;ma \c/. feilo isso, deve ser estudado o
1'olileuiu ila concessão dos direitos políticos

mesmas.

vm é o novo director do H. C.
do Exercito

Foi nomeado director do Hospital Central
:, lixci-ciio o coronel medico Dr. Álvaro
tirl.3 'ròuriíiho.
—— ¦ me** 

Approvado o regulamento
para o Serviço de Geo-

graphia do Exercito
ii -i. presidente d. Republica mandou' iieiii* o decreto da pasta da Guerra, que

nviii* ii reguloiiienlo para o Serviço tic-iilniiin.
¦ mn** •

T( rpposilo da annuüação de
«ma venda de trilhos
processo cm quc o Sr. director da E;
uli-nl do llrusil solicitava providencias
iuc lc*.iso aniiulliida tuna venda cm lias-
blica procedida pela Alfândega do Rio

iro de SIS trilhos pesando 328.200
urJfjiilHdos por aquella via-ferrea, Tra-»" tle Medeiros & Cia., o St*, ministro'uzeniln proferiu este despacho: "Jã es-ndo r.-snlvido o assumpto, rcstituam-.se csiçuniònlbs e tirchive-sc o processo."

foi doado A

¦«•¦•"¦ 
¦¦ **^

UIMA5 INf0f^M«Ç0E5
RftPI&/\5 E. MINUCIOSAS

TODA A KCP0RTAQEI».
DA "A NOITE"

V EMENDA, HOJE, AI'1'KOVAUA
NA CAM VIIV

A Ciiin.iiii npprovou, hoje,' no orçamento
do Interior, a emenda do Deputado llcnrl-
qua Dndsworlh miinlciido, nos rcsjicclivoi
lu-tnrcs, todos «>s scrvciilcs do Uciiuitaiucii-
l" il. Snude l*ulillen.

I.in vli-ludo clossn dclibcraçíio, o aclual
Uii.iilio desses fiim-cluiiiiiios mio sofficrA ai-
lira., o,

« Ul» i

A crise política ingleza
"¦ ii a> m-emte-*—~m

Foi assignado o decreto disso!»
vendo o parlamento

LONDRES, 10 (U. P.) - O rcl .lorgo
nsilfinoii a proclnintiçfio dissolvendo o Par-
liiiiiento, convocando uovn eleição geral e
iiiiirciiiido a reiiuii.o do novo parlamento pu-ra o ilio i,s tio novembro próximo,

LONDRES, 10 (Havns) -- A situação po-lillcn está sendo oilipluinonlo ilisctititln pe-los joi naes que, em geral, reconhecem no
primeiro ministro Mac Donald o mérito dc
i«r rcalisado unia obro pratica nos tlomi-
nlos da política europeu. Alguns insistem
nu ucccssidudo «le se pôr termo ús questõesem «piu a Inglaterra eslá envolvida com a
Turquia c a . Icsopoliimla.

mmm
PAGAMENTO D0 PESSOAL DO

POSTO Z00TECHN1C0 DE
PINHEIROS

O Sr. direclor dn contabilidade do Mi-
ni>lcrio da Fazenda determinou seja feito,
ii«> próprio local, no dia 13 tio corrente, o
i.iigfimeiilo dos vencimentos do pessoal do
Posto Zooteclinicd tio Pinheiros.

.In

Hespanha pensa em aban-
donar parte do território

marroquino
\' ililS. tl (Havns'; _ o correspondente do,.-ilin" cm Mndrid insisto em affirmar quenensqnienlp do directòrio militar abando-
f parte do território marroquino, ficandoi podei* dn Hespnrihã sónienlc alguns pon-' <lll 1'llStll.

--¦ g||| ,

MAIS UM PEDIDO DE ISENÇÃO
DE DIREITOS PARA 1.000

SACCOS DE MILHO
No requerimento em que Guimarães _too l.sliulo da Põranà, pedia isenção de
!'•''«''¦. para 1.1)00 suecos de milho, o Sr.
(uisli-ti ilu Fazenda exarou o seguintes.llin-lio: "Uirij_.se ;io Ministério du Agri-iir.i."

mmmRecolhimento do imposto de
energia electrica

P .Sr. ministro da Fazenda permitliu ás
Jipresos Ciirneiro Junqueira & C (Empre-do 1'orça e l.uz de Conceição do Rio Ver-. lunpit-íii l-oiçii e Luz Melhoramentos¦Mos*iíio. Companhia Industrial Sul-Mi-m*ii, de Itajubá. recolherem ãs collccto-as locaes o imposto de consumo de encr-~ clectrica que arrecadarem,

.. , P"zeiidn Nacional por scu avò
,?.1lí.SC0_dV,m,Iu MnUm- òffriclb «Io sc-cietarjo da Câmara tios Deputados do Pa-ií, 

çoinniunlcniido a iiislallaçúo do sessão
iuc tem do dirigir os trabalhos: «Io secre-tario t-enil da Liga da Defesa Nacional,

convidando a mesa c o Senado paia a so-cmnídadc da cntiegii tic medalhas que vãoser offerccldas ao escoteiro Álvaro !•'roncis-co aa hiiva c aos governos do lirasil c doUnle. coinineiiiorativos do "rnitl" Hiò-Saii-inigo; tclcgriimina tia Academia de Com-mercio dc Pernambuco, reclamando conli-aa apresentação da emenda oo orçamentoila Agricultura, a qual, diz, nltcnta contraos direitos da mesma Academia: telcgram-ma do governador tle Alagoas coniniuiViciiii-tio que o serviço de saneamento rural con-tmiia a ser elfecluado de aceordo com ocontrato celebrado com o Departamento Nn-ciona de Snude Publica, pagando o Estadometade das despesas.
Passou-se á ordem do dia. o Sr Azeredorequereu urgência para a proposição «iuc cs-abeleec a moratória para o Estado dc Mat-ioa(acosso, ja com parecer favorável tia com-missão tle Finanças. Isso deferido, foi, cmseguida, nppcov.itia a referido proposição.O projeclo que concctle o vetó parcial do

prefeito tio Distrieto Federal ús resoluçõesdo Conselho Municipal, foi approvado, comas declarações dc voto contra o mesmo pro-jçcto dos Srs. Antônio Azeredo, AntônioMoniz, Soares dos Santos c Mendes Tavares.As duas primeiros foram verbaes c os duasultimas por escri pio'. A do Sr. Soares dosSantos está assim feita:"Declaro ter votado contra o projeclo nu-mero lü desta caso, s>,_scripto pela dignacoiiimissaõ de .lustic. , p,„. questões de prin-cipios, visto entender quo o mesmo pròicctóvira annuUai- as atlribuiçõcs dò legislativomunicipal c representa, porlnnlo, um alten-lado conlru a autonomia do Distrietoi-ederal com a funeção quc emprestaao prefeito desta capital, dc siispcn-der lotai ou parcialmente todas os re-soluções do Conselho Municipal que sc-
guutlo o critério daquella autoridade, iorem
julgadas, enlre outros motivos tic ordemconstitucional, préjiidiciacs aos interesses do
próprio Dislriclo, sem nlvitrnr o recurso dei ,,,nova votação no Conselho para npprovação '
ou rejeição dos respectivos velos.•Clai'o está que dentro dessa novo fórínu-In que sc ]irctcntle crear na legislação fede-ral, serão suspensas todas as medidas «menao forem dc iniciativa do chefe do lixe-culivo Municipal, sob o fundamento tle quecilas prejudicariam o scu programnia de atl-niinisti-nção.

'Ji' verdade que o projecto declara numtios seus "itens" quc o velo parcial fica dc-
pendente da npprovação do Senado para sctornar effeetivo; mas esta restrlcção, querepresenta mais uma intervenção indébita,servirá, apenas, pnra augmentar a responsa-
bibdade desta assembléa rovisora, por isso
quc em virtude de uma velho praxe verifi-
cada, a aeção do Senado consiste, quasi sem-
pre, em manter os actos ilo prefeito emexercicio, approvando os vetos por elle op-
postos ás resoluções do Conselho Municipal.
15' preciso não esquecer, oo caso presente,
que sc trata dc apparelh. r uma lei peruia-oente e que a Constituição Federal, cqui-
parando o Distrieto Kcderal aos demais Es-
ladosda União, concedeu n esle o outono-
mia que lhe tem sido usurpada', por força
du uni regimeu provisório, cárneterisado
pela nomeação dos prefeitos."

Approvado o projecto que institue a Fes-
Ia da Creança, em Vi tle outubro, o Sr.
.M«:ndoiiçn Martins pediu dispensa dc inter-
íticio, nfim dc quc a matéria possa entrar
em ordem do dia, amanhã, em D." discus-
são.

O Sr, Lauro Sodré requereu uma cmen-
da dc redacção no projecto sobre a Pheni.t
Calxeira) do Pará. o qual consisto em tle-
clarar-se na lei quo os diplomas, que serão
reconhecidos como officiaes, são os da Aca-
tlcmio tle Commercio, mantida pela institui-
ção acima, o não os da mesma instituição,

As demais matérias foram npp.ovadas.¦ ia» 

0 desastre do theatro Mel-
pomene

COMO OCCORREU O SINISTRO
O Sr. Heitor tle Souza recebeu o seguinte

telegramma:"VICTOniA. 10-110-192-1. -- Deputado liei-
lor do Sotizn. — Só agora recebi scu tele-
gi-iimmã pedindo informes sobre desastre
Mclpomcne. 'Mortos Manoel Nunes e Hadti-
gnzio Monteiro, ambos menores; feridos, fo-
ram recolhidos _ Santa Caso: biiidolpho
l.citc, José Ferreiro Costa, João Berietlictó
Victoria, Antônio Nascimento, Agenor Cor-
rêa, Paulino Lé, Paulino Trancoso, Pedro
llibeiro Aguiiio, Manoel Ludgero; Mariaimo
Pinto Mesquita. Ignaeio Braz Bomfim I.uiz
SanfÁniiã, Manoel Hugo dos Santos, Dalco
Santos I.astbcnio Regis, Gustavo (hicrzc.
lilém desses, outros feridos levemente que
receberam curativos nus pliarmaeias c Santa
Casa, rccolbcndo-se em seguida a seus la-
res. Presidente Estado não deu liontcm rc-
cepção costumeira cm signa) pezar lutiioso
acontecimento. Policia, procede inquérito
sobr* «desastre. Abraços, (a.) Mirabeau Pi-
mcii.tl secretario Interior."

mmm

Por que arribou em Porto Segu-
ro o bote "28 de Julho"

POR TO SEGURO (Bahia). 10 (Sei -viço es-
pecial da A NOITl*;) — ATini de substituir
uni mastro, arribou a este porto o bote "28
dc Julho", em «pie o piloto Alcides Villar
realisa o "raid" Maranhão-Rio.

A população desle município recebeu ca-
rillliosiiincntc, o intrépido marinheiro e
seus companheiros de jornada, que estão
muilo bem dispostos, apesar de haverem
feito, ein 'J0 horas, o longo percurso de
lin milhas.

Depois tle visitar as autoridades locaes,
os "raidmçn" assistiram a uma sessão da
colônia tle pescadores. Presidiu essa ecri-
munia o piloto Villar, que proferiu um
breve discurso sobre os fins do scu grande1 '-i-iiid", terminando por dirigir uma suutla-
ção á A NOITIi, representada no acto pelo
seu correspondente especial nesta cidade.

mem
O JVIZ FEDERAL DA Ia VARA AR.

CH1VOU UM INQUÉRITO
O juiz federal da 1" Vara ordenou o nr-

cbivamenlc tio inquérito que se refere ao
desapparceimento tle certa quantidade dc
chumbo pertencente á secção General Villa-
nova, nn Fabrica dc Cartuchos do Rea
longo,

1 mBt, ,

A justiça demorou e o crime
não se apurou

Km outubro dc 19Ifi. Manoel l.ueio Formo-
so e Maria Soares Velloso foram denuncia-
tios como incursos no crime dc roubo. Uni
fevereiro do corrente anuo os autos foram
i-cniellidos no Juizo da 8* Vara Criminal e,
opôs a formação da culpa, o juiz Dr. Chry-
solito de Gusmão, considerando que se não
ponde colher nenhuma prova dado o nume-
vo tle niinos decorridos, impronunciou os
dons aceusados.

¦ me** 

Exonerações e nomeações na
Marinha

icto dc hoje do Sr. ministro da I_a-
linha foram exonerados o capitão-tcnenlc
César Augusto Machado da Fonseca, do car-
go tle ajudante dc ordem do coniinaiidantc
da esquadra tle exercicio, Mansuedo Eíicli-
tlcs Queiroz, continuo da Inspectoria tio Ar-
MMial tle Marinha do Estado tio Pará, c. a
pedido, l.aymundo de Oliveira Moreira, do
cr.rgo tic secrelario da Escola de Marinha
Mercante tio Eslado do Pará; e nomeou o
capitào-lciieiite César Augusto Machado da
Fonseca, para o cargo dc ajudante da Gopi-
tniiiii tio Porto tio Estado do Ceará; Man-
suctlo Euclides Queiroz, para o cargo de se-
cretnrio da Escola tle Marinha Mercante do
Eslado do Pará, e Juvenal Honorato Corrêa
dc Miranda paru o cargo de continuo da In-
spectoria do Arsenal tle Marinha do mesmo
Estado.

FALIJECE« O SENADOR ITALIANO
CARLO FERRARIS

ROMA, 10 (Havas) — Falleceu o professor
da Universidade de Padua c senador do Rei-
no, Dr. Cario Ferraria.» ^, <_.,

•me*

O CAMBIO REGULOU ES-
TACIONARIO
61|16a6 5|32

O mercado tle cambio esteve, hoje, muito
éstiicionariòi coin pequeno movimento de
letras offcrecidas e sem maior procura do
bancário poi'n remessas.

Os bancos estrangeiros iniciaram os sa-
quês o ü 1|1G e 6 3|3líd, com dinheiro _
II. B|32d para o particular. .Mas, o do Ura-
sil declarou a tasá tle ti 5|32d, a quo ope-
cava para o mercado. Pouco depois torna-
vain-se accessiveis as condições do mercado,
pois passou a regular naquelles bancos a
taxa de 0 1|Sd, com dinheiro a 0 3|10 d,
pnra o particular.

Os soberanos regularam a 495000 . as
libras-pnpcl a .'JS000.

O dòllar eotou-se, a vista, de 88330 a 95
e. a praso, de 85770 a 88970.

Saques por cabograiiima:
A' visla — Londres; 5 31|32 a 6d; Pa-

ris. St...) a 5467; Italia, S389; Nova York,
88900 a 98050,; Hespanha, 18200; Suissa.
18.720; Bélgica. 8125; Hollanda, 38520; Bue-
nos Aires, papel 31.330; Montevjdéo, 8$100;
.Inpão, il8'17ü; Noruega, 18310; Marco-renda,
2S150.

Foram affi.tadas officialmcnto as sc-
guintes tnxns:

A 90 dins -- Londres. G l|l(i a 6 1|8; Pa-
ris. S'I52 n 8-157; Nova Yorlt, 8S770 a 88970.

A' vista —- Londres. U a (i 1116; Paris.
S-ID5 n S-IIÍ2; Italia, S385 a 8390; Portugal,
.310 n $355; Nova Yorlt, 88850 a 98000;

llfspniibii. 18190 n IS. 1)5; Suissa 18700 a
18725; Buenos Aires, papel 38320 a 38400,
ouro 78540 o 78570; Moiileviileo. 88045 a
88100; Japão, 38450 a 38514; Suécia, 28390
o 28400; Noruega, 15289 a 18300*. Hollanda,
38470 o 38510; Dinamarca; 1S580; Canadá.
8SB00; Chile; peso-òuro 18070"; Svria, $456
fi S458; Bélgica; 8422 a 8420: Rumania Ç054
u 8058; Slovaquia. 827! a S272; Allemanha.
78000 por trilhão tle marcos, c 28130 a 2S140
por marco da renda; Áustria, S132 a 8145
por mil cordas; café, 8455 a 84G2 por fran-
co; soberanos, 498000; libi-as-papel, 428000

O mercado de cambio funccionou durante
o dia completamente eslacionario e inalte-
rado.

Fechou o mercado sem alioi-açãtv aprecia-
vel. com o Banco do Brasil sacnndo a 0 5|32
e os outros o 6 3|32 c 6 1|8 d., contra o par-
liçular a tí 5|32 c G 3|1G d.

Os soberanos cotaram-se, por ultimo, a
.48$ o as libi-as-papel a flG?0ü0v

em
sessão

Votou-se, em 3" discus-
são, o orçamento do

Interior
A lei do iiiqiiilin.il.. uppro-

valia chi 3o lurno
n'"u."v?' ',0J°i s«sõo n.i Câmara; O ejtpc-alente foi occiiiindo com n dlsciiísáo dns ll-nbns lülcg.nphlcns cslrnteBlcus de Matto(ii«jsso ao Amii/iouiiv, Jusllflenndd um ora-dor uma emendai 'l»c npreseitlnvu no on.-o-
menlo «Ia Viação, .estabelecendo, a propo-silo, as verbas dn proposta do governo. O«o odor demorou-se no exame das vniittigcnstlcssa linha, fazendo, por fim, um appelloa iiaiiinrn, afim de nuo a sua cincuda fossolevada cm consideração.

Outro deputado tratou dn questão tias cnr-
nos verdes, dizendo ser esse, npós o da lia-bilaçuo, o princlpnl problema para o Dis-moto Pederni. Disse «me u alia dos pi-c-ços sc prendo á exportação, demasiado cx-ccsslva, dns cumes, Icnilo, a propósito, va-rias estatísticas.

1'assaudu-se à ordem do dia, com a pre-sença do 128 deputados, proseguiu a vo-
taçuo das emendas, em, IV lurno. orfereci-
Uas ao orçamento «lo liikrioi*. Quanto á
Frppliyluxin Marítima, o plenário resolveu
manter os cinco ajudantes médicos. Foramlambem reservadas ns parles da entenda:
quo se referia a inspecionas e sub-inspe-
donos dc Saúde dos Portos dos IJslados.
siib-conslgiinçáo n. 23; a tpie supprline lo-
gares no Hospital de S. Francisco dc .\s-
ms, com excupção do jnlilinciro e tlaclylo-
gi-npho; e n ipie soppriinia vários logarcs tleserventes tia Saudc Publica. As demais par-tes du emenda foram npprovadiis.

A emenda n. íl, sobre, o Instiliito dc Mu-sina, lambem soffrcu alteração. O plenuriomanteve a verba dc 12:0005 para pagameii-io «ie imyn serventes. Na de 11. 12, relativa
a Bibliolbeca Nacional, manteve-se a cmen-da rio Sr. Henrique IDodswórUl, fitlando Oor. Nogueira Penido, sobre a «.-onsignação
para pagamento dc um "cliauffeur" tle c-a-
miifhão. A de n. 13, soffrcu, lambem, li-
gt-ira modificação, sendo apenas consigna-du verba para o ensainilor da banda de
musica do Corpo dc Bombeiros.

Discutiu-sc, depois, a dc n. 1">, sobre In-
stituto Oswnldo Cruz, lendo um deputado
pedido que se mantivesse n verba dc 65:0008
para construcções, rcconstrucçõcs c instaiInçocs. O relator reformou, nessa parte, oseu parecei- c u veba foi mantida.

Dois oradores discutiram a emenda n. 19,
sobre o Instituto Medico Legal, combateu-
do-u. O relator, Sr. Annibal Freire, concor-
dou com o alvitre dc seus expositores,
sendo, por isso, retirada a emenda.

As demais emendas da commissão não
soffreram impugnações, sendo approvodas.

Nas de plenário, prevaleceu sempre o
voto da commissão tle finanças.

Em seguida, foram npprovarios os seguin-
tes projeelos: prorognndo até 31 de tle-
zembro dc 1925 o prazo estabelecido paralocação dc prédios; temlo parecer da com-
missão de Justiça, contrario á emenda (.'!"discussão); autorisando a abrir, pelo lli-
nistej-io da 'Marinhí, o credito especial tle
«8.085:2938676, para compra dc gêneros, dic-
tn do pessoal dc navios o estabelecimentos
dii Marinha (3' discussão); aulorisnndo a
nbrir, pelo Ministério dn Viação, o credi-
to especial dc 1.500:0008, para pagamciilode despesas com a reparação da via perma-nciile tia 'Estrada de Ferro Central do Bra-
sil; (3* discussão); autorisando a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras Publicas,
o credito especial de francos belgas 
1.'8421198,33, parn pagamento ix Société
Melallurgique dc Snmbrc-cl-Moscllc (uuica).E levantou-se a sessão.

•Mfr

itotistinft
mercantis

POR UM TRIZ, o "Z R 3" ESCA=
POU DE SER DESTRUÍDO

Salvou=se devido a uma mano=
bra rápida de sua tripulação

t<LONDRES, 10 (U. P.) - O jornal'"Dailylelegrapli" publica hoje um telegramma deBerlim, dizendo que o dii-igivcl americano' / I. 3" escapou por muito pouco tle sòffrer
um accidente quc teria causado a suu destrui-
ção. Ao aterrar o nerostado, lionlem, após ocurto vôo de experiência quc rcalisou, quasiabalroa com o teclo das Usinas Maibacli
Otaças a uma rápida manobra du tripulação,
alllviando o dirigirei dc grande parte do Ias-
tro, o "Z R 3" elevou-se sufficientemcntc
de fôrma a pennittir quc os motores fimc-cionassem de novo. O dirigirei desceu tle-
pois com completa segurança.

LONDRES, 10 (U. P.) - O Ministério daViação deu permissão ao dirigivcl americano"Z R 3" para cruzar a Inglaterra, se assimo desejar.

Nove annos depois da denun-
cia, foi impronunciado

Por despacho de hoje do juiz Dr. Chry-solito de Gusmão, foi impcoounciado André
Godefroid, quc, cm 19)5, foi denunciado
como incurso no art. 3(12. § Io do Código
Penal.
—— ¦ «aa» 

OS VALES-OURO .
O Banco do Brasil forneceu os valcs-ouro,

hoje, para a Alfândega á razão de 4Ç915 pa-
pel por 1!. 000 ouro.

Esse banco cotou o dòllar a vista a 9$ e
a praso a 85970.

¦ mem «

O CAFÉ REGULOU FIRME
*»——-m—m ft m* - i i ¦¦

Cotou-sc o typo 7 a 48$000
O mercado de café esteve, hoje, menos

netivo, mas com os vendedores firmes, ao
preço anterior de '18$ por arroba tio typo 7.

A procura para novos negócios aceusou
sensível declínio, de sorte qíie os negócios
na taboa correrani moderados.

Foram de pequena imporlancia os embar-
quês verificados e animadas as entradas,
além do ter a Bolsa Americana aceusado
uma baixa de 60 a 66 pontos nas opções
do fechamento anterior.

As vendas realisadas na abertura foram
de 6.834 saecas, ficando o mercado firme,
mas sem animação.

As ultimas entradas foram dc 14.167
saecas, sendo 12.961 pela Leopoldina c 1.206
pelo Central. Os embarques foram de 8.204
saecas, sendo 1.428 para os Estados Unidos,
5.696 para a Europa, 1.050 para o Rio da
Prata e 30 por cabotagem.

Havia cm "stock" hoje 236.134 suecas.— O mercado a termo funccionou sem ne-
gocios dc interesse, mas as opções estive-
ram impulsionadas pelos vendedores.

Foram vendidas na abertura, a praso. 9.000
saecas. Cotou-se para outubro o 489700,
para novembro a 48$200, para dezembro a
485300. para janeiro a 485100, parn feverei-
ro n 485700 e para março a 485600, com-
pra dores.

O mercado de café regulou durante â
tarde sem alteração, mas com um movimen-
to activo de negócios.

Fecharam-se mais 8.252 saecas no total
de 15.036 saecas. O mercado fechou bem

¦ collocado e bastante animado, .._¦-¦

O Sr. ministro da Fa-
zenda resolveu mais

uma consulta
Km requerimento dlclgilo an Ministério tl.i

Fazenda. «> Sr. Ilomulo Costa, guordn-llvroj
em t.iitiiliio, tlo.vn., consultou:

I" — Sc o negociante varejista pude lan-
çni- nn ltcglsto dns Vendas •'« Visto us im-
porlnucliis dns vendas Icllas a credito, dire-
ctnmcnlo ,- -shtumldõres piirllculnrcs, cujo
fornecimento mensal, u cudu um. não cn-
cedo dò 3011-', no mesmo mio du soroill ditas
quantias debitadas un "Dlnilo", juntamente
coin as vendas realisadas n dinheiro do con-
Indo.

2" — Como deve proceder o negociante quc
em ia mercadoria a eommissario para ser
vendida em iioino deste, incdlnuto a commls*
si"«cs "dei crcdcrc", podendo sacar, tlestle
logo, conlra <• mesmo eommissario 80 "I* du
valor provável dn mercadoria o bo é per-
iniltido cm it t Ir d ii pli cn tu pelos 80 V su-
cotios.

O Sr. ministro da Fazenda, du aceordo
com o parecer do Dr. J. L. Câmara, resol-
veu fosso respondido:

Qunuto aa 1" item: O decreto n. 10.375 A,
de 22 dc dcczmbro dc 1923, cm scu artigo
21, considera como sendo "á vista" as ven-
«los fcitns dlrcclaínonto a consumidores,
dentro do mesmo me/, c manda csciiptu-
rnl-ns no Itcgisto respectivo, por ocensião dc
scu pagamento, loinl ou parcial, attendendo
n quc, eniquanto o vendedor sc acha no tlcs-
embolso da importância <lns mercadorias
compradas, não sc considera coiisuminndn a
venda u dinheiro o lanto assim t|tic podo
transformar-se cin vcuda a praso, desde, que
o vendedor entenda dc emiltir duplicata,
conforme lhe faculta o paragrapho '. ' do
artigo 21. Occorrcndo esla clrcumstancia, «i
imposto seni pago na duplicata, com os sei-
los que lhe são nppostos.

N'o coso do pagamento ter logar, Inilcpcn-
dente tle emissão dc duplicata, o imposto 0
satisfeito no Registo das Vendas á Vislu.

E assim não haverá nunca duplicidade do
imposto.

Pelo melhodo proposto pelo consulcnlc, a
Importância dns vendas u consumidores di-
rectos seria iiiinicdlntamcnlo lauçada uo Rc-
gislo das Vendas á Visla.

Acontecendo ter o vendedor dc emiltir a
duplicata, viria a ser pago duas vezes o im-
poslo — umn no Registo das Vendas ú Vista
o — outra im duplicata, o quc não c licito
o fisco exigir.

Ouanto ao 2» "iten".
A Iiypothcsc figurada ncstc 2o "iten" jú foi

objecto tle estudo, como consta do despacho
do V. Ex. sobre consulta dc L. Sampaio &
Filhos, proprietários de uma xarqneadn cm
Catalão, publicado no "Diário Official". dc
8 tle novembro de 1923.

O eoinniissiirio que vende cm seu nome
mercadorias de outi-cm, percebendo ou não
a comniissão "dcl credore", assume a rcs-
ponsabilidade do pagamento do imposto pela
venda que fizer, "a praso" ou "íi vista", c
fica na obrigação de conunuiiicar ti venda
ao cotiimlllcntc, para que este. por sua vez,
emitia duplicata para ser nssignada pelo
eommissario, salvo se o liquido da venda fi-
cnr imiiii .nulamente á disposição do mesmo
coinmittenle, porque, enlão, este considera-
rá ã venda "á vista", cscripturnndo-a no
Registo próprio.

A acccilnção do saque, no valor provado
dos 80 "l" da mercadoria, pelo coiiimissorio,
não o desobriga da assignatura du duplicata.

O saque é, no caso, operação ú parto que
equivalo a pagamento por conto c pódc ter
logar desacompanhado da duplicata, porque
esta, de aceordo com o citado art. 23, deve
ser expedida depois que o eommissario com-
inunicai- a venda.

FEBRE AMARELLA NA
BOLÍVIA
¦'¦ ¦!*?» I I

Xoliclny itcHií.I.is afrnvViN
do Aiiisi/.oiiíik

O illicclor dn Dofoin Siunlailii Marítima
«< I Inii.ii Infoiiuou uu illii-i-lni- do Reparta-
monto Nnciiiiiiii do Siiiulit i .iblli-ii ter reco-
lildo Icli-gi-iiiiimii tlo_4|is|ieètor da Saúde dos
1'nilns du Ainiizõiina soliro noticias do uppa-
rcciniciilo ilo ciitos do Miro nmiirclla riu
nuçlioull'11 I.spcinnçn, un lU-publicn da Ilo-
livl.i.

Gircu am numa cidade minaira
notas falsas de vinte mil réis
S. JOÃO l)'i;i.-lll-:V (Minas), 10 (Serviço

cspccinl du A NOITE) - •- Apparcccram rm
i-liciiliição iit-sln flihiilo tllvcisna cédulas
iilvi-, tl«> '.'us estampa _l.'l \, sério 30, trn-
tln a polli-iii s.'ii'i'lii rigoroso iuqiici-ilo ufllil
«li- apurar o prs-cdonciii tias mesmas.

COMMUNICADOS
vM

COMO MEDIDA ECONÔMICA ?
Campos tem ficado ás escuras,

por ordem do prefeito
municipal

CAMPOS (Estado do Rio). 10 (Serviçoespecial da A NOITE) — O ür. Bruno Aze-
vedo, prefeito local, como medida dc eco-
nomia ,tem deixado, lia já lies dias, a ci-
ilatle ãs escuras, fiinccionaiido, porém, a
usina electrica, pnra fornecer energia ao
trafego tle bondes c á corrente de illuini-
nação particular.

O facto tem dado logar a coniniciitarios
completamente desfavoráveis da parte da
populção, que realmente não encontra jus-
liiicativa para a medida ndoplada.

mem

Mentiu, quc, uu momento, não
pretenda comprar, V. Ex. deve
visitar as nossas exposições dc

CHAPÉUS
AGASALHOS

CONFECÇÕES
São as ultimas novidades pelos

menores preços

CASA
FONSECA

7, Gonç. Dias e Uruguayana, 10

" 
A

Emulsão de Scott
auxilia o perfeito descnvol-
vimento das meninas
tornando-as senhoritas
robustas, risonkas, o orgu-

lho dos paes e a
bsmaventurança da
casa. Não ha nadaV.'i\r^ mais efficaz parn

\u combater Anemia e
*^- tornar rico o sangue.^52_J.

NEVRALGIA CURi\DA
Soffrcndo ba 1 mezes de ncvralgins lioni-

veis no pescoço, braço c peito procurei o
Di-. Godoy Tavares quc me receitou um vc-
médio <|ue elle Inventou pnrn dores c fi-
quei curada cm uni din.

¦Muito agradecida.
Aii(.ii_l:i Miigalhác. ,

General Scvcriuno; !)0.

CORTINAS FINAS
Stores, etc., de Ste. Gall .(Suissa),

lindos e variados desenhos por
preços excepcionaes.

[ASATVÍgSÊf)
^__ 65. Ra» «U Cartoca. «7—81»

S0' OBTERÃO ISENÇÃO DE Dl-
REIT0 AS OBRAS LITERÁRIAS

REGISTADAS
O Sr. ministro da Fazenda resolveu defe-

rir o pedido de Pinto de Azevedo Jè C, no
sentido de ser-lbes concedida isenção dc di-
rcilos para lí) volumes contendo livros para I
leitura, cin brochuras, vindos pelo vapor j"J.uy Barbosa", desde que fique provado
tratar-se de obras literárias registadas nos
termos do art. 2.'' da Convenção promulga-
da pelo decreto n." 1(5.752, de 9 dc abril de
1924.

«w ü. «ÜO mn* Itanfisfas
Garantidos: 24 K 23 K 22 K 18 K
Gramma: 7S6 7$3 6S8 5S6

Secção de afinação tle metaes preciosos
VIANNA, IRMÃO & C. «uapedro i-,

••o O oV
(Antiga Espirito Santo)

O ALGODÃO
Esse mercado funccionou, Iio.ie, regular-

mente movimentado, tendo sido mais desen-
volvidas as entregas.

Os vendedores, porém, estiveram acccssl
veis c declararam prej;os mais baixos. .

Cotaram-se os sertões de 675 ã 
'73$, 

as
primeiras sortes de 6BS a 715, os medianos
tle «35 a 675 e os paulistas de G45 a 713 por
10 liilos.

As entradas foram do 596 fardos e as
saídas de 9M, sendo o "stock" dc 8.601
ditos.

O mercado fechou estável.
« mem 

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

23°,6; minima 18°, 4

BoletimdaDirectoriacle Meteorologia
—-¦ * mm % em .

Previsões para o período de 6 horas
da .tarde de hoje até 6 horas

da tarde de amanhã:
Dislriclo Federal e Nictheroy — Tempo,

em geral, mão.
Temperatura — Km declínio acccntuatlo

com máxima entre 18 e _U grãos.
Ventos — Uo qundrante sul com rajadas.
listado do Kio — Tempo, niáo, salvo a les-

le, onde de ameaçador passará a mão.
Temperatura — Em declinio necentuado.
Tendência geral do tempo, após 6 lioras

da tarde de amnuhã — Perturbado com lem-
peraturu baixa.

Estado do Sul — Tempo, ameaçador com
chuvas em S. Paulo, instável, sujeito a ebu-
vas no Paraná c cm Santa Ctitliái-liiii. 13om
no Hio Grande do Sul.

Temperatura — Ein declinio.
Vcnlos — De suéste a nordeste com ra-"jadas uo Paraná c São PaulOj, .

pnra operações tle
OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

PROFESSOR JOÃO MARINHO
Cathcdratico da Faculdade do Medicina
DR. CASTILHO MARCONDES
Assistente da Faculdade de Medicina
AVENIDA MEM DE SÁ 335

End. Telg. Sancir — Tel. Norte 1092-1093
Os casos de cirurgia são ntlendidos dc

10 ás 12, salvo os urgentes, que serão a
qualquer hora."ZmmemESiKMimil! wm\ «gama.

DR. JORGE SANTANNA
CIRURGIA-GYNECOLOG1A

Tratam, dns doenças das senhoras pel»
methodo de Bicr e pela diatliermia. H, Ai-
sembléa, 23, dc 2 ás 5 horas.

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma casa, com 36 pecai,

2:6505 — Rua do Theatro n. 1; Tel. 476 C.

AMANHÃ
100 Contos da Capital — 9$

Nafial 500 contos
Terça-feira — 100 contos do

RIO GRANDE
COMPÓ1E3ÍI NA FELIZ

CASA ALMIRANTE
12' a cusa que mais sorte vende. Attendc

pedidos pnra o interior
Avenida Rio Branco, 157

J. BELLUCI0

TáPETES- CQRTINáS-STORES
Apesar de tudo ainda 6 a nossa casa que

rende mais barato. O maior sortimento, oa
mais variados padrões

!) — LARGO DA CARIOCA — 9
Souza Baptista & C.

Dr. Humberto Gotuzzo j|l§ n"*
„ vosas, estorna»ia e Intestino3. _ Scteinliro, 109, a ia i íjorít,



Thcodoro (Martins da tioclia r FAÇANHA DOS IRViu-..» Ti  m.....i i_ ..

in

VIhvh Tlieodoro Wurllni tlu
túcliHi filiio*. gunroí- itóriiij »•

itclos foiiviiliiin fVisi iiorcnleii
e mnluoH puru ntmlbtlr u niíiiti quo«ni >*iillni'!íii ilu nliiiii tlu «on exlre*

, nttiüianiiiii- oiiitmo- imi- «• nvA Tlll-.o*
DÜltO MARTINS DA ROCHA; f«-
gem celebrar, pcln 6* miv tio icti
fullccliucnlo. nniiinliií. nnlilindo, 11
«lui còifcnlc, tli y I 2 lit-rii*. no uljnr-
tnór ilu matriz «lu Cuiiücliirlu, ante*«ipntiilo 0,1 m-iii ngrudecimonlog.
Tenentes»coroneis José Duarte
de Almeida Carvalho e Franeis-

co José de Almeida Carvalho

A : 'OITÍ3 — Sexln-fclrn. 10 «U
iMpaa iii-mi ...i qaiiÉ«ii,,, •&Mmmtm¥éi,\*. iiiw****Nflu 1»,.. - «kMlu«ti-|t|i„

011111'irit dt' ID24
I— in BgpWMWPWBMWp" mHBHI^V—BI

An:'ii.i M. Alnicltlil Carvalho e Al*
bi.-1..' J. Duarte de Cumilhii, lill.a.

] Kvniu c *• ilirlitlio* iiiuiidain celchrni•' ii nm 111 • s». a pnr ai.iii.i de »cii queridaP.ie e lin, na cfireja ile Solta Senlinrii ilu
l'."iio. ii» !> 1 3 hora.» dé ainaiilul, lalibado.
11 do corrente, lio itllar ile s, JonS e con-vldam todo» o» parentes c pessoa* .....i|,.i*
parn ó*stlilír ,1 eme a.-.in de caridade, du i|uc
desde i;i se eonfesunin gratus.

Antônio Rodrigues dc Moraes
Jardim

(FIEL DA flirstiCIIARI v DA li. F. C.
lio RRASIL)

• Klpnsa, filhos e demais p-arenlcs do
*y*% pranleatlo ANTÔNIO IIODHIOUKS HK

I MOIIAIÍS JARDIM convidam "s seus
.A,* paiviitc.* c nmlgn*! para ntülfiir a mis-

:,a dr Irigesinia di,.. que mt» rcrntla uma-.
nhia, sahhiidn. I! dn corrente. **• 7 13 lio-!
ras. 110 Santuário dn Coruçlin ile Maria, no |
Mever, confessando-sc eternamente agrade* l ——
Cido*. .^VJ

MÃOS NERY
Feriram, denta vez, u nnvn*

lha mu desaffecto
.V11 v.ul.. .i-.imiim-iícçãi -|.. n- iliitn:1.

I"jIU-UI. laro*. miu ou i|iif Únwjiii it Um.•a* lirainlMt doi Irniâoi Miollnq I'..i.-t,-.iiiin o FnncliM Nery, n» iirlmeiiv.1. ie«.•lenlç*. A tua tia Amerlfii 51»». « f. ultíms; .
run ,Siibu..i de Pwlt.i«j v.'t. Aluda lu rou.-.

juiitt'<. iispri-diiviii mn i.-ii!*ií*tr smluil-uit 1 e. i.Ki.ra. mim r«i| ilnle ils pertít¦Idade, fiiíjrrarani, nu nm Muni li;', o «»-..
antigo (Ifsaffijrt.i Kraneisi-o (Visiaiiii, mernl'í.- iu ultima iluslat rua» m, u Wi, tssn,lindo*., briitalinentc. e i-trlmU-u í ns¥a!ti.ina eahcfn,

Comparecendo a policia, .Nltotiao t Fio-ii-niinfi furam pretos, con.tr iulml» lem
cisco nvadlr-íc.

I.i ab"rlo inquérito e Ou uni lert 01¦uralIv.H da \*.sl»liiHla. un Poslo Central

*||Ím/EwJp»

Trocurem por ioda a parto
Já vem queimado '.

1 mnm —

Dominamos a oonourrénoia, oíforaoondo ao
oomprador — rico ou modesio — Calçados fi*
nos r coiiimuns, Gravatas, Cintos modernos,
Camisas f^jamas. Cuésai\ Meias, Lenços, LI-
::: gas, sio,, a preços realtnsuie módicos:::

TERCEIRA CASA AZAMOR
frl Rua da Carioca, 41
EXPOSIÍÔÊS DíMíAMÍTÉ AU' A'S 22 HORAS

l—BaKHMaJMM_Mggggaih^^

Milho &ilã%mF®nlã®,>
JÀ 0HEO0U NOVA RBMBSflA.....miu... f^AggA9 Bk^ra^iaT^^ w^

s livim pliiniar Ia j. ¦ •¦* lerem tfii; iialett replelat :sm..
IIIBá I OI.IIKI rAS l'»ll A.N.S'0 nl " I»

¦ prêjutllMt ii nutiai pi-int4ç. íí tffin ,
iiiiiiit deuli ni4,v 2í|

TJtlsi 95 invrjalsre
i.stA tlebíüada » :arcs'.!a Io mlllm. •rui

lleprricn

MAURÍCIO TROJMAN
i;i.-i, mn I0SI ri — i' «ndir - Sala * — Teleph. Cenli
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José Pinto Soares de Moura
KÁI.UiCinO KM PfiRTlTaAI.

\ viuva -1? ARMANDO PINTO SOt-
rj>3 RKS Dii MOURA manda riv.-ir ama-

I nhi. na egiej.-! tlc S. Francisco dc
»&. 1'aula. nu aliar tle N. S. du Conccl-

çain, ns li lioras, "• ilia tio fallecimento dc
í.i'ti extineio sopro, .IDSIi' PINTO SOARKS
DK MOLHA, uma missa pelo eterno tles*
can»n dc sua alm... cónvidaiitlo a Irados os
parentes n amigos do er.tincla a assistir
o pulo aclo religioso, o t|ue sinceramente
agradece.

Beatriz Carvalho de Souza
Oliveira

fAlèaro 

Guimarães Oliveira e seus
filhos conuuunicam aos parentes c
nnii^-fs que rerá. celebrada missa por

- alma Ai sua r_ucrida esposa e niãe
ii;:atiuz harvai.ho de soüza oi.ivki-
RA, amanhã salibatio 11 do corrente fis !>
lioras. na egreia da Conceição c Roa Mor-
te (rua tio Rosário esquinii de Ourives).

Amélia Cataldi
Rernürdino Cataldi, filhos, filhas,

?y-i genros, nora c netos convidam a todos

i, os demais parentes e amigos para as-
sistir a missa ale anniversario da fal*

Icèida AMÉLIA CATALDI. esposa, mãe, so-
gra e avó, na ea-re.ia fio Senhor llom Jesus
ila Via Sacra, amanhã 11 do corrente, ás'.' 1 '.' horas, pelo f|uc se confessam desde já
summumciite gratos a iodos.

Capitão Raul Mendes de Paiva
* Victoria Rorgcs dc Carvalho Paiva

mjt o Olavo Cam alho Mendes tle Raiva

Ji 
convidam os parentes e amia-es do seu

>s aada.ratlo t- inesquecível esposo e pae
para assistir a missa i!o 0° mez de seu fal-
íéciinenlo, que rerá celebrada amanhã, 11
do corrente, ás S horas, na egreja de N. S.
de Lourdes, Viila Isabel, e por este acto Ac
religião se confessam agradecidos.

Eduardo Carlos Ribeiro
(1- ANNIVKRSARIO)

A familia Eduardo Oumes Ribeiro
lações i

missa
 . .. pro-ti-

nia, 1-1 do corrente; ás 10 horas, na egreja
tia Cainilelaria laltar-mõr), em intenção á
sua alma. Antecipa agradecimentos.

Verdadeira

QUE BRÚÍÓÍ%
joven Iiabcl l.opct. jo entrar m falui*_e iiue c upcrarlu, .'. rua d.i Aleíria lio,deu oi hon» diM ao vigia « pas»,,.,. 4llran-iio-iiie uma pilhéria uni mal, própria do»

.»,.?,! 
l;."",;",,\il,"> ««e trabalho o homem,poicni._ ile tnáo humor, correu cm su.i ner.*c«ui{dtt, alcnneando.4 tom um violento

, ;,'".',,i1"1' lí,7l'ro'lu''u Ui" '«rinientono tjuaaini esquerdo,
,JSii',l- qc0 'S'" 1T í""")» e rcsi'-! » Praia
ro:. d» Assistência.

'.t..'-'..\.; •:":-*-:»w->!-i->++-í

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

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

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

Meia»
renda.

e.Luvas. Leques bol-a» .- carteira»• l.las c artigos dr presente pelosmenores preços

Luvar!3 Sois

Crgandy
(PRINTEMP8)

Ultima n o v I d a-
de pintado a
m à o. Largura
1,m15 metro . . 15$000

n<-

i hn iruÉsa

íi"e

CASA AZAMOR
OUVIDOR 5|

RIO
!**#**•**»" •»**•* '!"•"»* *»**!**«**»* *I >m,

38, R. Ramalho Oitigão, 38
(ANTICIA TRAVESSV S. FRANCISCO)

SANAGRYPE
——.— *——i«

PARA INFI.UENZA E
CONSTIPAÇOBS

Casa Sucena
Avenida Rio Branco, 76 a 86

t"*~ n 

atJiiima uuuíiiuu wuiucs i
convida as pessoas rie suas rela
os amigos do e-tliiiclo, para a

•.j, que niiiudã celebrar terça-feira

PALÁCIO MS
1IS

Dr. Silvino Mattos,
ipecialista em denta

darus. pontes, serviços
a ouro, t-larifii-aç.-io de
dentei coucestionados,
fi.iaçio de dentes aba*

ludos, elcctrotherapla
rientnria,' nioleslias hliccaes, ele. 7 Srtsm*
bro, 231. Uas 7 ás 5. Tel. 1505 Csulrnl.

10O:O00$OOO
AMANHÃ

CASA GUIMARÃES
ROSÁRIO, 71

Camae
Mesa

Atoalhado, largura

¦*»»»

Francisco Rodrigues Borges
Angelina Rodrigues Borges, seus

sobrinhos, Ktlméa Kraga e Orlando
Kragà convidam a lodo*, os seus pa-
renlei e iiinii-os para assistir a missa \

do '," dia ijue maiitlain rezar amanhã, sab- (
bado, 11 do corrente, âs 8 l|2 horas, no
;<ílar-mór da egreja de S. Francisco tle Pau-
la, coufessando.-se desile já agradecidos.

í
iMarilia Rayol de Miranda

•» Paulo C. rie Miranda, sua (amilia,
t"4 parentes e aniipos mandam celebrar

f a missa de 7* dia pela alma da sua
.- idolatrada MAIIILIA, segunda-feira, 13

do corrente, á.*. 1) 1|'2 horas, na egreja dc
N. S. do Parto. Penhorados agradecem a
todos i|ue comparecerem.

A' PRAÇA
Joiio Carlos Silvino e Argeiniro Caldei-

ra Hranil Horla. sócios componentes da so-
clêtlade que girava nesta praça sob a firma
SILVINO & HORTA, com comniércio de sec-
eos, iiiolliatlns. armarinho, etc.-, na estação
de KRICIilRA - F.slatio de Minas, munifi-
pio de Malhias Rarbosa, declaram a quem
pu*.in interessar que nesta data dissolveram
u mesma sociedade, retirando-se pago e sa*
tisfeito de seus haverei, e em perfeita liar-
monia o sócio .loão Carlos Silvino, ficando
toriu a responsabilidade da ejttincta firma a
cargo do sócio Argemiro Caldeira Brant
Horta que continua com o mesmo ramo de
negocio na mesma localidade.

Ericeira, 31 de agosto de 1924. — Joio
Carlos Silvino. — Arfemlro Caldeira Braal
Horta.

TRIGOLSNE (LINHO E SEDA)
PARA CAMISAS

Trieolines f a n -
tasia ricos pa-
drões larg. 0,80
met  5$200

Tricoiine espe-
ciai enfestada
artigo s u p e -
rior larg. 0,80 . ôJSOO

Tricoiine riquissi-
mos padrões,
larg. 0,80, a me-
thor 8S200

Seda ( japoneza )
lavavel encor-
pada p\ camisas
met 16$000
NOS ARMAZÉNS DO

FORMOSINHO
HÜA DO OUVIDOR, 130

Telep. N. Ifi93
LUVAS. LEQUES, MEIAS,

Calçados finos, etc.m**»

Revigon»
TÔNICO SEM ÁLCOOL - Formala do Dr.Rocha \az. — Amargo Estomacal. Abre oappetite. Poderoso estimulante. Tônico dosnervos e cérebro.

A' PRAÇA
L. Dias & Cia., estabelecido) é rua Vasco

dn Gama us. 20 t 13. sobrado, com Fabricas
de Cairtonagem, avisam aos seus amigos e
freguezes que, a partir desta data, só se-
rão validos os recibos passados pelos seus
sócios ou por empregado munido da necessa-
ria aulorisaçãó.

Hio, ti—10—1Í124.
L. DIAS & Cia.

Dr. Murillo de Campos — Doen. nervosas e
üyphilisa Carioca, 43, 2", 4" e fi" ás 2 h.

Cornas FLORES NATURAES
— Os menores preços —

RUA GONÇALVES DIAS, 38 -T>1 C. 2Mj

AGRADECIMENTO
Declaro-me cm publico com satisfaçSo com-

plelamente curado de uma hydrocele com
uma unica applieação do processo sem opera-
ção do meu amigo c eollega Dr. Lconidio Ri*
beiro, (a.) — Dr, Armando Bulcâb, medico
du Armada.

MIO DIS
MS

Alfaiataria

ALBERTO
50, Rua da Carioca, 50
Simplicidade e conforto

——————— *¦«*» 

ANAVALHADO
Na ladeira da Providencia, em cuia c»«nn. (0 reside, o estivador Horacio Miguel, de--ti annos, casado, foi nnavolhádo na cabeça

por um desconhecido, que fugiu.Horacio leve os soeeorros da Assistênciae a policia do S' districto registou o facto
»•*¦.

SANA-SYPHILIS ÍSSSSSS
¦-mi» •"¦-

CAPA IMPERMEÁVEL
ó na rua Assembléa,Costumes e vestido-,

2. Perròlii. T. 317!» C

Loteria da Capital Federal
lli-sultndo da cxtracçâo de hoje :
5895  2O:l)0Oí(X)0

li^iiii:i  5:0(IO$000
3l'^:iii  sitliinsoiil)
45248  8:0(Hl80(in
1»7'-'f  liOOUSOOli

Sortes grandes—Centro Loterico
QANATnCCr PAKA tosses t
JAlin 1 Vi O D Et BRONCHITES

83, 85 e 87, Uruguayana
(CANTO DE BUENOS AIBES)Telephone ; Norte 2875

JÓIAS PELO CUSTO
DESCONTO DE 10, 20 e 30 o/o

Por motivo de balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VEJAM ESTES PREÇOS
Collares ooro de lei J2$
Pulseiras galalite, ultima moda, a.. 3*900Correntes folheada» a onro  3$Anneis de ouro para creanca, desde 10$
Brincos de onro, desde.,  jojBrlncoa La Garçonne. . '.', g$

Pujs. platincte, ultima moda 6$
escravas, folheadas a ooro,, ii" liertine, folheada a oaro,.'.'. 11$

Relógio pulseira, onro de lei 78*
Collares de prata de lei .,  ijgüliCaixa com Rosário ''. 6$000
c tudo mais com grandes abatimentos

JOALHERIA LÚCIO & RAMOS41 - URUGUAYANA - 41
ENTRE OUVIDOR E 7 DF. SETEMBRO

mmm

MOVEIS
Sem exemplo de ronlestaçâo, a nossa cosae a que vende melhores moveis e maisbarato que qualquer nutra congênereDormitórios, cstylo hollandez.. 1:050S«MSalas de jantar modernas  1:000*000

LEÃO DOS MARES
Roa do Passeio n. UO - Largo 4a Usa

MOURAO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o Interior. Tal. C. «22

Escola para Chauffeurs
Director proprietário Ene. H. S. Plato

Tel. Villa 530»
Sede transferida da rua Hiachuelo, 883, pa-ra predio próprio á Avenida Salvador de Sa,

Uo A. CD.
Curso rápido de 20 lições. Aprendei e se*reis independente.

. ¦—»

1,50 metro
Guardanapoi

grandes, dúzia . 10$500
P a n n o felpudo

branco e de côr
larg. 1,50 mt-
tro 10$Ú00

Toalhas para ros-
to, (Alagoanas)
tres por ... .

Toalhas para ba-
n h o (Alagoa-
nas) tres por. . 2y»oOO

Toalhas pequenas.
dúzia  5$500

C r e t o n e Inglez,
larg. 1,30 metro 45800

Cretone Inglez,
larg. 2,00 metro 7*800

Colchas brancas e
de cores, soltei-
ro, uma  85500

Colchas d e trieot
brancas e de cô-
res, casal . . . 285000

Pannos de mesa
com franja e
bordados um. . 255000

Linho Inglez, su-
perior qualida-
de larg. 2,00
metro 165000

com o auxilio do especialista
contratado para a sua secção das

jippltcaçòes

toSáoll
'Vara o conforto dos pés

ttm allivlado centenas de pessoas qne sof*
Criam de -illoi collosldadcs nas solas dos
Joanetes, dedos «obrepostos, pés cha*

45500 ,,M> 'ornoieloi fracos, snores, cansaço *po»
• trabalho, etc.

OUROeJOI
dos Leilões do Monte Soccorro,
Casas de Penhores. Compram-i.,
vendem-se na JOALHERIA INDÍi
NA, Becco do Rosário, esq. L.|
Francisco. Attende-se a chamjj.
pelo Tel. Norte 3111.

¦ *mm

E'muito barão1
Camisas zephir

95000 *-:*-ico allivio pari
calloa>idddes

; • callus, aa sola
doai pés.

O Toe Flex
"Dr. Scholl" oondur

o dedo ao togar,
evitando assim o

joanete.

n
11

11

Eponge
Superior qualida-

de e todas as cô*
res (enfestada)
IVIetro 25500

Vendas por atacado e a varejo

Na Casa
Pacheco

Rua Uruguayana 158 e 160
(Esquina da rua da Alfândega)

TELEPHONE NORTE 1244*****

ZIno Pads "Dr. Scholl» Toot Eeazer "Dr"•f* calos e calosidades Seholl", illiviaTiram a dôr era um os pés, corpo eminuto. nervos. Uiavel
em qualquer

calçado
GRÁTIS

Enviamos o livro "Tratamento e
cuidado dos pés pelo Dr.

Wm. M. Scholl"

ASSÊMBLÉÃ7101
£10 DE JANEIRO

mm* 

9$5K
io$ooc
11$Mt
125801

Camisas peito li-
nho 10$OK

Ceroulas zephir. . 7$S0t
Pyjamas gola fus-
tão 15$0K

Pyjamas gola fus-
tão 16$00(

Pyjamas gola fus-
tão 17$0«

Pyjamas gola fus-
tão  18$6K

Camisas football . 6$5«" ., 8$5«
Suspensorios

Guyot legítimos 6$50t
Saldamos muitos artigos,
para não entrar em balan
ço. Confrontem os nossoi
preços, verifiquem a ver-

dade, e não se deixem
illudir ! !...

Artigos para cama e mesi
Meias para senhora

LUSTRES E
PLAFONIERS

0 melhor e o mais variado sortimento em
diversos estvlos

BARROSO, WINTER 4 C. 
RL'A DO ROSAR IO, 153

O porto, pela manhã
Chegaram: de Santos, o vapor nacional••Mantiqueira", com vários ?cncros; dcBuenos Aires, os paquetes "Valdivia".

franeez, e "Helna Victoria Eugênia", com
passageiros'; de Manáos, o paquete nacio-
nal "1'oconé", com passageiros; de Buenos
Aires, o vapor ntiriieguez "lirasil", com
vários gêneros, e de Recife, o paquete na-
cional "Itapoau", com vários gcoeros.

ÁLCOOL PASTEÜR
Sem cheiro. Especial ás industrias dei

perfumarias e bebidas finas. 25», 3G°, 40» ei42», ein litros e toneis. Drogaria Uerrini —I
R. Buenos Aires, 18.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physiça e de ideai, desanimo,duvida, medo, Indiferença, tristena, angus*lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago •intestinos. Emprego local e geral de radia-

çôes ullra-violetus de Baeh e da lufgestáo
pelos methodos mais moderno». Dr. CunhaCrua. R. S. José 61. 3 as 5. Tel. 4635 C.

vMMcP

Espe ancaí
RUA DA CARIOCA.

Bras
TÃflill

ACID0 URICO -ARTHRITISMO
£5f^!!?eH0'ICTER,CIA-W-.CUUKLM0LESTIASDAPELLFFFr7FMA
FIGADO-RINSBEXIGA

UM ATTESTADO QUE SE
DEVE LER

Atteato com satisfação qne tenho feito nsoe receitado, -m minha clinica, o vosso oreua-rado ÜROLITHICOi obtive, em curto e.pa-ço de tempo, os melhores resultados E' in-eontertavel o poder diisolvente de tão ntilremédio noa calculo» da heilga » rina, como
hèpauraa* 

*" "tS° naS con--e»t'5es
Como ellmlnador do ácido nrlco, princlDal-mente noa arthrltlcw e rheomatlco», é de ef-«JLmJ»^í°* B ,teatOSl pel° «»• """"o «*recommenda.
Rio de Janeiro, 27 de Junho d* i<t-u(A.,1,.) DR, EMÍLIO DE OLIVEIRA ~

Prcvine n sua distineta clienleli
que acaba dc receber de Paris as ul-Umas creações em chapéos "Modt-
Io , e um variado sorlimenlo diMores, tecidos, fitas, fôrmas de ban'
gkok, rottn, bengale, pervenche, ele,

RUA VRUGUAYÁNA, 43-
r^tsm^mmmmm^tamtmtti^igmmm

Pianos
*m

e autopiano». Pecam catalo-
gos a R. Ferreira & C. nuaS. Fr. Xavier, 'áM. T. V. 3968.Grandes presos.

CASA TITO
"i

Pince-nez, óculos e lorgnons dos me-lhores fabricantes. Bem montada offi-cinti para concertos. Trabalho rápido eperfeito. Grande sortimeuto de artigos
para photographio.

TITO, SALLES & COMP.
TRAVESSA UE SAO KKANCISCO, 7—m

MEIAS

Hotei D. Pedro - Gorrêas
Segunda parada adeanlc tle Petropolis

Telephone n. 9
Clima ideal eni região incotnparavcl¦—¦¦"¦' ''-~^v~±JMtau4àix!teK^:^^^mp

CORTOU-SE COM VM
MACHADO

A Assistência soecorreu o trabalhador Ade-lino Gaspar, tle 3U annos, residente a ruaFerreira Araujo n. 11(1, o qual, quando lida-va com um machado, cm sua casa, feriu-se no
pé direito.

Depois tlos curativos, » victima se retirou
para a sua residência.

t'

\ I

V1 i 1

fl

n.y.EÍÍD<-SE Um? b.oa casa a rua ArgenTinlReis n. So com bastantes commodos, ion en-do 
&.u^ 

privada. (Estação dè Quinli-

Reduzãlua
conta de luz
O Lamparina electri-
O "' EIeSante e eco-nomica. Consumo
O "U Hs.. poi- n0ite
W* CASA BRAGA
CM Ru»,7 «le Setembro,

107 t Gonçalves•N Diaa, «9

Quem não viu os novos raodslos Bnlel
nâo sabe qual ê o maior suecesso dl

industria automobilística era

1925]
Dr. FRANCISCO^Ws

Professor de clinica de

m*m

looos podem vender Mela,*,
mas ninguém pôde offereeer

,as vantagens da

CASA STEPHAN
Nos preços, qualidades e tra-riednde.
Só vendemos boas marca* e

qualidades garantidas.

12 Rua Uruguayana 12
(Unica Casa só de Meia» da

Capital)

Dr. Fernando Vaz ?%argij° .do.H <•
, „. "a* Fco.de Assis. Cirurgia geral. Diognosüco e tratam*, cirurcieo das affeeçoes do estômago, intestinos ,vias billares. Uero. ovarlos, urethra. be-tl-.*.e rins. rraf.de câncer, hemorrhagias, lumi;res do utero c da bexiga pelo raaiiim. A-semblea 2i. Res. C. Bomfim, 668, T, V. 1223,

0 Medico Homoeopatha da Familia
hjliçno de Mm, Hiiginentadissiiiia, ;l anjaOiinIndispensável ás iiessoris ame se iratam nchihoma*opathin. — ALMEIDA CARDOSO & r- UUA MARECHAL FLORIANO N 11 Hiom*m !71__

PÀKA TOSSB
ÇOQUELUCHB

ROSALINA
ASTHIWA, BRONCHITE""

ASTHMATICA
Os accessos ngudo-i ccdeiii promptamcniea espcetoraçao é fac lilatlt, c ,, caiu,.-, Sol ,7vem com o I'o Indiano de Giffoui iViH. Vmodo de usar nu rotulo). Piirn os c',*òrhronlcos, Gotta* Indianas de <iiff„*,j \,bons plíarmacias c drogurlas, Deposito- -Drogaria Giffon , ,„., |. de Março n 17Lie. I). N. S. P. n. 33, de 2ti—i-_ii)[H 7, ',,

mero 181). de lü—9—911. '*""¦¦ c nu-
~ 

doenças' d^as1" senhoras"

GAR(i.\>T*r'
„ i* , : ¦¦*- i,,i*'*.i uc -, NARIZ04 1-aculdode do Rio. 1 OUVIDOSUrurgi, _ Physlotherapia da esperialidadll

_JÍ1 S' José bl ~ *¦ ás 6 h. - Ti C. 4625

QUER 
comprar, vender, concertar ou fii«.jóias eom seriedade'.> procure a "JoaUiíril i\:.-Valentim', ma Gonçalves Dias 37, fone 99I&H

cALEPT0L Icomposição: 1'eptonato de iodo, peplc»**SfjRlo tlc ferro, iiiethylarsinnlo dc sódio, uucli* ..vpiiosplialo tle raleio e vitaminas do aí*-í7,'!•• «ni preparado soli a forma de xari.pV'gosto ugr-idabitissinio, destinado principal- ,>?,-¦¦ ¦¦ente ao ifsp das creilhças;U _Al.tPTOL è um elemento imprescindi' .•ei a alimentação ala creançn, um pudero---lomeo infaniii ,m. (levc sel. jn()jc.1(io nol I....sos ale üystrnphias pretuberculoscí, HbC- ;cuiose» oeseaa, escrophuluses estados VtMthemeus, etc. j*t,
•Motlo de usar: sàlvtl juiüo do medico,'t ose deve ser de DUAS eolheres de sopa pord|.l aniles ilas refeições

Laboratório Pasfeur da Bahia
Depositários:

:. Pinto Costa & C.RUA GENERAL CÂMARA, 91
RUA ALVARES PENTEADO, 38-1

— S. 1'AL'LO —

«II

tyimi



A XOITIÍ — Rcxln-ffli-n. 10 «1.- Outubro ilo 11.21
¦_M_»t>W«q-M_a-»Mt«_i i -TM» !!»__¦-¦-¦-_¦_¦-¦¦¦__• «—__¦_—-*

THEATRO JOÃO CAETANO (ex-S. Pedro)
EM1'RESA PASCHOAL SECRETO

". .1 ,..!...,,.....mm^ngfff^gm

GRANDE COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS
LOMBARDj-CARAMBAtourwée lidelba

^CÒÍE A's 8 3,4 HüJE A's 8 3|4 HOJE 
"

Primeira reposontnçao da oporotn do Rudolf Schan.er e Erncnt
Woli8oh, com musica do Léo Fali intoiramento nova para o Rio

H_me FiMPADOUR
Montagem deslumbrante com ijuarda-roupa luxuoso, confcccio-

nado sob figurinos do CARAMBA.
I íiõiil ^«..""^-"^t^MT^mniH-»*: MM lí 

~ 
l'0.\ll*A 1.01'lt. - llninliiKo^rmmTíllTlÍAKi-iK

1)1-1. CAMPAM-;!.... - Seiguniln.rolroí I.A I1AMI10LA DK1.I.A PIlATIilUA (novidii-
•ln par* n Itio),

mwmW&*vMmK*r*viMvamtaMni^^^^^^^^^^^m

ÜA PLATÉA
NOTICIAS

llm* granai rnmp.nhln nacional d* revi».
**"¦*'. -'.'?. •-•¦-¦Mi), -- '-la-mi» «i empre-
Mrl» l.diium» Vlclorlna,
Sub ,i ciimiiolenlfl ilIreccAn dr lídunrdoMclorlno, csi.i miiiI,i iirtiuiii-i.iila umn com-

imiiliiii do leviulMs para o Theatro l.vrirn..No iiiiiiliu de Infiirinar os ni>««ii« lolluroi.lômni procurar Hdunrdo Vlclorlno iiiiu misdisse n xeijiilnlci
— A «'iiinp-iiihlu que te est' fori.ini.tla re-

proiontnrA revistas modernas, enseriiiuliistom •iriinite luxo c soliretiiiln com Uno «ns-In nillslli'0. Os sceniiriiis foriim confiado* ,tJnymu Silva, Ângelo l.a.-iry e ll.vpjiiilitn Co-lomb, artistas Minejuinriit. 'aiiliec.ili.* 
pa-r.i quo me ilctcnlm a fa.rr.lhcs o olo|*li>,eiit-l-nia devo i'si'liii\'«'i'i- «pie as ironii" ipiu llie*

foram cntrcgii.'».. p
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MOVEIS DE ARTE
DECORAÇÕES INTERIORES

TAPETES MODERNOS
V-lid» em vista a qualidade, o* nossos pnifo» «Is
SEMPRE OS MENOKES. porque tudo fabricamos

no dirretamaii-.e Importamos

Ü-AfíDROiWARTI-JSÍCfa
Ourives
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Eduardo Vtctonnn

-i ¦¦ -¦¦¦ !¦ i ¦-_¦¦-¦¦' ¦¦— i ¦»¦

ir. R. Pitanga SantoscSr«.ím
ianus. Tralomcnlo especial dns lieinorrboi-
|ns, sem operação, Passeio, ."li, sob., de 1 ás 4.

Vias urinarias Cura radical da blcnor-
rlingia. Tratamento dns

moléstias vencreas. Dr. lielmiro Valverdc.
Largo Carioca, 10, 1 ás (i.

O CINEMA NO LAR
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PROJECTOR
Todos póilom ter em casa uni verdadeiro cinema sem nenhum conTiec'*nento

nem instaliação ospeci-il c por um preço módico. Projrcçõcs de grande nitidez até
'.! metros dc quadro.

Grande sortimento «lc films ininf lar maveis.
Funcciona em Iodos os Iogares, mesmo sem clectricidade.
Àliignm-se filas a preços reduzidos

** Projeclo. — 425S0O0. Filma c[m — 10$000.
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CAMERA
Pequena c elegante, precisa e rorte, a Camera 1'athé-Baby pesa apenas 600

grammas. Permiltc a Iodos apanhar vistas cinematographicas tão perfeitas como as
dos apparelhos maiores. ... ., ,

Com a Camera Palhé-Baby íica resolvido o probíema da photographia anl-
mada — Ultima novidade.

A Camera — 5258000. Film. virgens c|m — 8|S00.
Pedi catálogos e vinde assistir ás nossas demonstrações gratuita, a:

R. Rodrigo Silva, 36
os apparelhos Patlié-B.il-y acham-se egtialmcnle ú venda no Rio de J__-iro

e cm São Paulo nas prineipaes casas de photographia e brinquedos.
NO INTERIOR em todns as prineipaes cidades da Republica.
EM CLUBS E A PRESTAÇÕES na Casa Barbosa & Mello. 27, Rua Assem-

biéa — Rio.
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Iracema de Alencar

BEBAM CAFí:' GLOBO
¦IM-lMW---MIMMff
O MELHOR E O MAIS

SABOROSO
»»#**-¦__-•_*---_¦_¦»¦-_-•¦¦-_¦¦¦-
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Weyersberg Irmãos
OHLIGS-SOUNGEN

Fabricantes de Machados, Facões, Cutelarias« Ferramentas da
afamada marca "Cometa"

 REPRESENTANTE: 

R. VILLA REAL
Ourives, 115 — 1" and. — Telephone, Norte S-04

RIO DE JANEIRO . 

ULTRA-VIOLETA.ir-niAC ULTKA-viüLBTA. Pelle, nr OM0 IJn- Medico • operador. Via»
RAIOS Cabellos, Fraqneza sexual IVX' Ke*° Umurinaria..._ Partos. Doen
Tuberculose, Anemia. Assembléa 54.
DK. PEDItO MAGALHÃES.

!MM-#-

*, oa 9, Icas de senhoras. Cons. Av. Rio Branco. 175.
|. ás 6. Resid. Bamblna, 37. Tel. Sul 841.
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Esta alimento contém to»
das as Vitaminai em seu es»
tado activo. sendo prescripto
pelos Srs. médicos e espe-
clalistas no Brasil, nos casos
de tuberculose,' anemia, ra-
chitismo, d.vsenlerlis < em
todas as condições de atro-
phla. Exerce um maravilho»
so effeito sobre as creanças
débeis e pouco desenvolvidas.
E* usado em mais de 2.500
bospitaes, sanatórios de
creanças e tuberculosos,

Únicos depositários:
GL0SS0P & C.

Caixa Postal 265
- RIO OE JANEIRO —

In origiiiiilidadu dns
Ilidas, •><- prostitui ml-
miravelincnlc u uma
uxcciicAo brilliiuilc
v pouco cinmniim.
Oiianto nn elenco, pos»i>o iilfliinnr-lhc nue
procurei ronstitiill-o,
Imito quanto possível,eom elementos novos
liara o llio, pois tive a'irciHTiipiiciin dc não
locai* iiiis compa»
ulti.s cariocas, Pm-
>o que o publico
ouvirá com prazer
us lindas vozes dos
artistas que contratei
e que uin ter' oera»
sião de iichor as rc»
jprcscntacoVs monotn-
nus e sem graça,
porque do elenco fa-
.em parle artistas

cômicos de valor. Posso desde Ja cltur-lhe
alguns numes para ir aguçando a curiosi-
dade dos srus leitores. Uma das figuras
interessantes da companhia, chama-se Ivcl-
lc Rosnlcn, brasileira, educada, elegante,
csbelta, bonita, possuidora de limn bella
voz de soprano e que, nas "eommércs",
alcançnrA muito exilo. A seu lado apresen-
tfiix-i o tenor Alfredo Viviani, actor dc
grande vivacidndc c dislineção. que agra-
dará a pLilín. assim como conseguirá to-
dns ns sympathins a actriz Lyson Caster,
pela sua grnça o desenvoltura. Estes nomes
estrangeiros, que são psciidonymos ad-
oplndos parn o theatro, pertencem a arlis-
tas naeionaes. Quanto & "estrella"... dei-
.irmos pnrn amanhã a citação dc seu nome
conhecido e muito apreciado pelas nossas
plaléa s.
A opereta nova. de hoje, no Lyrico.

A companhia franceza dá, boje, no Ly-
rico, a primeira da operela "Madamc",
original do mesmo applaiidiilo autor dc"¦Phi-Phi", Cbristiné. A recita é cm nssi-
gnatura. "Madamc" foi o maior successo
recente dos lheatros dc Pa>is.
Iracema da Alencar. Sua festa, hoje.

Iracema dc Alencar,
a galante e intclligcn-
lc "estrella" dn coin-
panhia Leopoldo
Fróes, faz, hoje, sua
festa artística no Car-
Ios Gomes. E' dc con-
tnr-se uma enchente
nesse theatro, hoje á
noite, dadas as sym-
pathias numerosas c
justas que a distincla
actriz pntricia possuo
perante a platéa ca-
rioca. O programma
do espcclaculo dc ho-

je é alimento. Será
representada a come-
dia, traducção dc An-
tonio Guimarães, "O
coração manda", além
do acto comíco, «lie
(Gastão Tojciro, "Ar-
rufos".

A primeira de hoje, no João Caetano,"Mme. Pompadour" é a nova operela do
Léo Fali, que o publico carioca vae, hoje,
conhecer através dn representação da
companhia Lombardo-Caramba. O autor
festejado da "Princcza dos dollares", assis-
tindo á interpretação de "Mmc. Pompa-
dour", pela companhia italiana, em Buenos
Aires, ha pouco, louvou-a, calorosamente.
Moda-se, hoje, o cartaz do Trianon

O cartaz do Trianon muda-se, também,
hoje. Irá á scena a comedia cm tres actos,
dc Paulo Magalhães, "Senhorita Fiitilida-
dc", que terá a seguinte distribuição: Nilde,
moça trefega e futil, galante, intelligente e
dc bom coração, Maria Lina; Paulo, homem
moderno e culto, advogado, orador, escriptor
de theatro, musicista, jornalista, sportman,
homem de sociedade, cabotino, mas de um
cabotinistno pratico c intelligente, Jorge Di-
niz; .1. Messias, leiloeiro, supersticioso, na-
morador e ridículo, bonacheirão e alegre,
Arthur de Oliveira; padre Gualberto, sacer-
dote modernista e culto, defende o casamen-
to ecclcsiastico e tem idéas de grande eleva-
ção nobre á moral moderna, João Barbosa;
Fefe, moçoila leviana e bailarina, espertis-
sima como as meninas modernas, Amélia dc
Oliveira; Maria da Graça, moça ingênua e
boa, Ruth Vianna; Lu-Chang, criado.chinez,
adorador do Confucio e typo engraçadissi-
mo, João Lifio; Baptista, pae dc Nilde. velho
farrista, Plácido Ferreira; Briolanja, bondo-
sa figura de matrona, Adelaide Coutinho;
Fafá, velhota ranzinza, mãe de Fcfé c mu-
lher de Fifi, Maria Castro; Fifi, typo ma-
niaco e ridículo, pae de Fcfé, e marido de
Fafá, Eduardo Vianna: Nincttc, cocotte,
amante dc Baptista, de Paulo, de Messias,
etc. etc., Rosa Cadete.
A temporada Alves da Cnnha

A companhia Alves da Cunha-Berlha Bi-
var representa, hoje, em primeira, a magnl-
fica peça de Jean Aicard, "Papá Lebon-
nard", creaçâo applaudida de Alves da
Cunha. Os outros interpretes prineipaes da
comedia serão: Bertha Bivar, Maria Pinto,
Aida Verdial, Henrique Alves, Lino Ribeiro
e Mario Pedro.
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Keceifedo pelos mesTV-es \$fé^\ ^ 
\Preferido pelo publico j/tàk. '> m

Colhido por um caminhão
ijiiiiinln it.iliiiliiui.i ii,i oilnçflo MurlUma,

levo n pe i-sipicriiii nuli im rodas de um en»
iiiiiihíin o nprniiln Jor. *-~¦ •••!• . il« :i< iiiinni,
u'-.iilriiin á rua lii.«, im, i,, n, '.Mi. Como
i'iiii-.i'i|iini.'!ii d -.-,' ili-Mihin-, ii opornrlo Meu»
di", siiflteti ninpiitiiçAn o <¦ ih.m! i'niu dos
ileiloü il.n|iii'll.* pé, polo 'fu ini Microrridii
iielu Astilslenciii.

i «mu ¦

hisiiii
B ú a importância que rende I
Ecada CONTO DE RÉIS depo- I

glsitado cm uma conta Limi-I

gj tada a 4 '7° ao anno no ¦

ÍTií6 National City Bankl
I of New York I
1 Avenida Rio Branco, 831

RIO DE JANEIRO ¦

1 ns mo i ieiís I
B FUNDADO EM 1812 *\\
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PERESS m BELLA?
1'sne o preparado sclentifico de belleza

JUVAMNE. Nas perfumarias c na rua Uue»
uns Aires, 1.11, sobrado.
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Superior automóvel
Empresa Theatral José Loureiro

THEATRO REPUBLICA
7 314 e 9 314a.

PIPAROTE

PALÁCIO THEATRO
ás 8 3|4

PAPA' LEBONNARD

THEATRO LYRICO
HOJE HOJE

representação da opereta em trez acto* de
Cristlné —

ás 8 3|4
recita dc assignatura

Albcrt Willemctz, musica de Hrnri

STUDEBAKER
l.cilão, nninnliS, As 1.1 )!'-» lioras, pelo !el-

lociro PAIXADIO, em seu armazém á rua S.
,lnsé n. 57.

mee*-
1874 — 1924

A DroR.iria Andrí, commemorando seu
r*"° anno dc existência, estA brindando su»
distincla clientela com preços ctccpciouae»,
Hua 7 de Setembro n. 39.

Syphilis *

DELICIA, Mlle. SVKIL; Tante Hortcnsc. Mmc. Tliòry; Cbicorcc, Mlle. Chabannes;
lilancbe Karinc, Mlle. Capricc; Joscphine, Mlle. Dcsvlgnc; Rose, Mlle. I.ccoq; Rei-
ne 1'ampille, Mlle. I*cgihclly; Flloseille. Mlle. Lamberl; Sinione, Mlle. Vcrricr;
Paul Fétard Mr. Frànck; Clicby dc ln Lampinicrc, Mr. Foissi; Romulus, Mr.
Uouvierc, Jo_epli, Mr. üartlic/.; Tibiirce, Mr. Amato; Philippc, Mr. Gcrald; Léoncc,

Mr. Morclli; Guj*, Mr. Parrot.
Amanliã As 8 .114, ultima representação de "MADAME".
DOMINGO, cm matince, ás 2 3|" — LKS MOUSQUETAIRE. AU COUVENT; cm

soirce, As 8 3|4 — LES CLOCHES DE CORNEVILLE, 5' recita, de assignatura.

cabeça — CARLOS curou-sa
manifestações da syphilii

I (dores dc cabeça) com 2 vidros dc Luclyl.
| cm 30 dias, gastando 125000. — RODOLPHO
I tomou 10 vidros dc outro depurativo era 2
I mezes, gastou 363000 c não ficou bom. —¦
: LUETYL só cm boas phârmacias.: , mt» —-

Paraíso das
Crianças

Descontos de
fl© °I-

3 O °lo
em totlos os artigos de inverno

Rua 7 Setembro, 134 - Rio

PftUiCIO CLUB
GRANDE SUCCESSO

0E

*AS>^
A ESTRELLA
00 CABARET

NAS SUAS NOVAS CREAÇÕES

ti OK.OI , —JOC-OC '**" IQBO

I |Hão comprem caro. [
| Ros me vendemos
| Mais inato!...

?

ESPECTACULOS
BOJE, ás 7 % e f %

| Senhorita Futilidade
De Panlo Magalhieiniin

Thealro Recreio EMPRESA
RANGEL ft C.

Moléstias do Figado
O remédio caseiro por excellencin, o purgante suave e effica-t. sem egual para a

bilis c o estômago. - "PÍLULAS EMIL", végetaes e sem dieta.
Vidro, 3$000. Pelo Correio. 3$500. Nas drogarias e phârmacias.

PERESÍRELLÕ FILHO & Cia. Rua UrugUByana,
GAUIA BAKCELLOS.

Pedidos a
66 — Rio. Ero Nictheroy — DRO-

TELHAS e TIJOLOS
Mnleriacs tle 1' qualidade. Deposito da

Cerâmica Sant-Anna
450 -. RUA FREI CANECA - 450

Rio de Janeiro

Prédios — Terrenos
Leilão on Patticnlai. Xinguem deve vender

ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Rua S. José n. 57. Central 5538. Serviço com-
pleto dc informações photographlas e auto
inovei para levar o pretendente ao

_Bf

\A'e 7 % HOJE A'8 9 %

0 HOMEM MOSCA

Um grande cortejo organi-
sado na Galeria Cruzeiro e
outro na Estrada de Ferro,

com destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CAMI-

SARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

para adquirir bons artigos pelos preços qne
vão abaixo :

Camisas peito de linho, pregas.... íl$500
Camisas percal franeez 145500
Camisas percal 10*500
Camisas trlcolinc lisa, 28S500
Camisas tricolinc listada, a 28*500
Camisas tricoline linho. e seda...... 32*000
Cuecas percal, .-. 48900
Cuecas mousseline, -¦ .*. 6*000
Cuecas cretone 5$500
Capas de gabardine de 250$ 170$000
Meias mousseline -. 18*500
Meios toda seda c| costura.......... 8*500
Meias seda ». «$000
Meias seda, . .- 4$500
Toalha de roslo,  -. -. 2S500
Toalha felpuda de rosto. o. -. 3$500
Toalha felpuda, superior, 6$000
Toalha de banho, 9*800
Colchas de cores c brancas.
Tapetes muitos padrões, para quar-

to, 18$600
e muiio» artigos que é impossível descri-
minar ...

TODOS AOS N3.

21 Avenida Passos e 54-A

|  . me»— —==É11Ü IÜ

SEDAS-SEDAS
16$_00

Amanhã, sabbado, ás 21 horas
Ia concerto do famoso pianista polonez

MIEGI0 H0RSZ0WSKI
No Instituto Nacional de Musica

Crcpe China radium, mc«
tro

Crcpe China crystal, me-
g tro
UCrcpe setim franeez, me* «
-- tro 38í?000jí

Palha seda grossa, metro 12.*?300||
Seda lavavel grossa, metro 10$800||

ARTIGOS MESA
SAtoalhado branco, larg. |*j

1,60, metro  3$900g.. __ _ . -----_..
rJAtoalhado branco, 1|2 li

nho, 1,60, metro  58600
Atoalhado côr, 1,60, me-
tro  78200

6$700o

-Na dentição as creanças devem -usar o
PO' INFANTIL

Agentes: Infante & Cia. — Rua Chile, 27,
sobrado

local.

Gabinete Medico Syphisol
Amús

Svphilis. cura garantida pela eliminação
dasfosinas, e renovação do sangue, sem in-

Dr. Ernani F. Alves fjlg IÜ SS 3.38 W. %&. t-p^(_.sdoenças ..... .- ,, ,-- -- ...¦lioras. R. S. José, 19, ás 4 e 30. Tel. N. 7188. rioca, 40, 2" andar. Tel. 227..

Salão nobre <lo Instituto
Nacional de Musica

Sabbado. 11 de oot-hro, it 4 horas da
tarde. — Recital de piano da

menina

AURORA BRÜZON
Bilhetes & venda nas casas de musica e

na portaria do Instituto

Poltronas ou varandas
Balcões 
Galerias 

1045000
6$000
3*000

ALFAIATARIA PARIS
Pereira Filho & Cia.
Rua Uruguayana n. 52.1
Ternos de côr, de ]ã,j
sob medida, por 180.$

200$ e 220$000
*¦

• >rsrrr.<^3mm^^emmwm mamai
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO |

v

THEATRO CARLOS GOMES — A's 9 h,
L. Fróes — Coração manda.

TIIEATRO JOÃO CAETAINO — A's 8 %
MME. PAMPADOUR 

'¦¦ 
„THEATRO S. J03Ê — A*s 7 % • 9 "4

OLHA O 
QUEDES!

fl ARTIGOS CAMA
gCretonc cama casal, metro

I 

Cretone cama casal, o me»
lhor, metro  8*500
Cortinados mosquiteiro

Bordados, um 49S500
SBordados, um 58$000

BARATO DE VERDADE
500 CONTOS DE FAZENDAS

O CAFÉ' JEREMIAS, NA PRAÇA

11 DE JUNHO
Entre as tradições do Rio n.ucm se esque»

cera do Café Jeremias, boje substituído pot
unia casa «le moda» ? Como o Paris, o res»
taurnntc chie daquclla época, e outras casaq,
do commercio antigo, o Café Jeremias era
uma pagina viva da cidade. Sua extineção
deixou vácuo sensível, que, aEora, com pra»
zer di'i amantes da tradição, é apagada.

O Sr. Jeremias Alves, o conceituado ne-
gocinnle, fundador do Café Jeremias, foi

tocado das pro;prias saudadi. do povo e re-
solveu abrir o seu afamado café, não no
centro da cidade, como outr'ora, mas um
pouco além, porem cm ponto dos mais fre»
quentailog dn cidade, na praça 11 dc Jnnho ¦

No edificio onde funecionou a filial do
Banco Ultramarino, naquella praça, esquina
das ruas de SanfAnna c Senador Euscbio
está luxuosamente installado o Café Jerc-
mias. Sua inauguração foi na tarde de
liontem com a UJsistcncia dc muitas fami-
lias. O Café Jeremias tem todos os aperfei-
çoamentos da época. Seu mobiliário é novo
<! elegante, como hygienicos são seus appa-
relhamentos. E, acima de tudo isso, a fama
do Café Jeremias sobresáe, fama conquis»
tada cm período largo e aurco da nosfta Sa»
bastlanopolis.

E' um» tradição, assim, que volta a ser
cultuada. ¦£-

DR. ALFREDO ALVES PINHEIRO
; Cirurgião Dentista. Rua Sete de Setembro

N. 180, Io and. Das 8 da manhã ás 9 da
noite. Telepíione, C. 180G.

;—i me» <
MACHINAS AUDIFFREN PARA A'

FABRICAÇÃO DE GELO
Compra-se, concerta-se, on gratifica-se i

quem informar algumas em nso. Rua Th.
Ottonl n. 104.,
nl n. 104.

» me» ¦

Mais vafe saude do que todo o demais

POR TODO PREÇO
LIQUIDAÇÃO

CASA MINERVA
46 - RUA CARIOCA - 46

io_-____-_-jo_ao-S_s'~""'*~io_3ò

MOVEIS
(PARA ESCRIPTORIO, LEILÃO)
O leiloeiro Gusmão venderá, amanliã, cm

leilão, A 1 hora da tarde, todos os utensílios
«iue gunrncccm o l>cm montado escriptorio,
á Avenida Hio Branco n. -10, 1° andar, como
sejam machina registradora National, ma-
chinas para escrever "Hemington", "Un-
derwood" e Torpedo, Burenx, secretárias,
cofre, prensa, archivos, estantes, armários-
mesas, cadeiras, grupo «le couro e limitas
mciidczas que se acham patentes no acto do
leilão.

¦ me» i

PERDEU=SE uma pulseira de
ouro e esmalte,

quem a encontrar queira entregar & rua Vo-
luntarios da Pátria, 307. Será gratificado.

fie//»** encanta, dhtlmcàê fortuna, ata senhora foi*
todo lua, ma* lua não Vale a saude que a crlajtnha tt*
Iras io' • forma <** um eoptnha dt Quinium Labansqw-

O uso do Quinium Labarraque na dose d»
um cálice de licor, depois de cada refeição,
c quanto basta para restabelecer, dentro da
pouco tempo, ns forças dos doentes por mais
esgotadas que sejam, e para curar segura-
mcnle e sem abalo as moléstias dc langui-
dez e de anemia ns .mais antigas e mais re-
bcldcs a qualquer outro remédio. As mais
tenazes febres desappareccm rapidamente
tomando esse heróico medicamento.

Por isso, as pessoas fracas, debilitada*
pelas moléstias, pelo trabalho ou pelos ex-
cessos; os adultos cansados por uma rápida
crcsccnça, as meninas que dlfficilmcnte se
formam c sc desenvolvem; ns senhoras após
o parto, os velhos enfraquecidos pela edade;
os anêmicos devem tomar vinho de Quinium
Labarraque. E* particularmente recommen-
dado aos convalescentes. Acha-se o Quinium
Labarraque cm todas as phârmacias a dro-
gijriàs-

Deposito: Casa Frére, rne Jacob n.- IS, cm
Paris.

Approvado pela D. G. S .P. em 21-—4-*.
1887,

_!___-__; _.___*.. U_í__i-'*-...i
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Os Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro Farão a
a sua casa mais alegre, Diminuirão os trabalhos
da casa e Economisarão o seu dinheiro*

UMA 
MntrEcie fácil da limpar • eilraordiaaria*

mente durável (ai cora que oi Taprl.s Con|oleum
Sello-de-Ouio lejam idcaei para cobrir o* so-lhot.

Ptise um pen» hurairlo aobre a sua auperficie imper-
¦eivei e num inilaote encontram-ie frescos e rn*
l>laad-.-nl-tiirnt<! limpos. I.ama, pó e imectoi não te
aiarram ou penetram noi T.pele. Congoleum Sello-de-
Ouro; olaoi, goidurai, liquido- nio produtem nodoai.
£, pois, admiração alguma que milharei dc donai de
caia uiem Tapeies Congoleum cru vez de .-pele» lecidoi
que nunca lão liygienicamente limpo* me:mo depois de.
TÍfaroiamente batido, e varridos "*

Padrões apropriados para todos os quartos
E oa Tapetei Congoleum Sello-de-Ouro lio lio

-trtloa e lindos) . . . Citam tpenai uma pequena
fricção da que custam os tapetei lecidoi e os seua
padrões sio obras d'arte de ilesenliadores de renome.
Vi. Sa, derii ver oi padrões! Devit conhecei 4

Sello de Ouro

(Sngoleum

-pportunklide eaplendida que nf «recata para en-setlezar
a sua caia com pouco dinlieiio.

Impermeáveis—Nio necessitam ser grudados
Uma oulri particularidade notarei dsi Tip-rtei Con-

goleum c 1 mineiri conto ficun estendidos sobre o
ioiIIio tem que ie lenlum que pregar ou grudar t, nio
etistante, nunca ha o risco de «c trop-çar nu paataa
ou bordai.

Com todas ai luaa propriedadea itlractivai • praticas,
•erii muilo naturil esperar-se que os Tapctce Congoleum
Sello-de-Ouro fotiem muito caroi. Mai nio o lio.

Note os Preços Baixos

O.-lf. x 0.02
0.02 x 1.ÍI7
1.8.'l x 2.7.",
2.75 x 2.7õ'-.7.') x ..d.

flPãOO'.ayonii
1058000
1588000
2005000

0.02 x 1.83
2.29 x 2.75
2.75 x 3.2(1
2.75 x 1.58

.ifiífMiri
12li?00l)
178?00(.
2-08-00

.v.vMms„«.o.s
l„/cn anuas ninauliili
Os Sra. cnpliãi* Pllulo de Andrade! _-_-

¦ Iam de Mour/rs Mello, fniicclnliiirlu doa
•VIC|ÍM|lllOH,

1'a.cin annos hoje:
I). Anna de Mattos Mendonça, progenltoralo Sr. Manoel furtado du Mendonça, do•ommorclo desla praça; senhorlln llphclla.

.ilha do Sr, Olliido Delem- 11 menino Jinlo.
filho do Sr. Anlonio da Silva Monteiro,
funcionário du policia civil; Sr. Manuel
Soares Guimarães, sargento, reformado, du
Corpo dr lloiiihoirosj ll, Miirlbu Mussivre **
l|iniTiiK..I«iie, esposa d,. Sr. Manoel de ípur-
ragulonuj Sr. João do Curvai ho. antigo ,011-
struclor; o iicnilomico Miguel Amaro l.lma,
professor do in-.titui<> l.n-Fiiycltc.—Eni |.'lurliiiiii, n casnl Albuquerque
I.i,na feslcjii, hoje, o nni.iwrsiirlo llillllllulo
de scu filho llenj uniu Franlillu dc Al.i.cida
Lima.
CASAMENTOS'

No interior os preços são mais altos' devido ao frete
Ette Sello de Ouro identificai <•)

Congoleum Garantido
Este sello está impresso em verde escuro sobra

«mi fundo dourido e enccnlra-se em todo* m
Topeiei Congoleum Sello-de-Ouro g-nuinos •
cm quasi cada metro do Congoleum Sello-d*-.
Ouro que se vende 10 metro. O Sello-da-O*"""!
é a su* garantia absoluta de latisfaçío coarplata.

Realisa-si, 110 diu Ifi do corrente o casa-
monto da senhorlln Iraccniu, filha do Sr.
Ilnmlleiir Nelson Machado, com o Dr, Car-
los S-, Iln. engenheiro civil; Ambas as cerl-
moniiis se reiillsiiràu 110 salão nobre ilo
Hotel Gloria, ás ." horas o civil c ás 4 lio-
ras o religioso.

Itcullsa-se, ainunhfi, o enlace inatrlmo-
iiinl da senhorlln Amclhi Rocha, filha «l»
Sr. Josu An.>.„,'., da llocha, com o Sr. JoSe
dc Souza Um,, Júnior, do alto coninierclo
dista praça c filho do Sr. José dc Sou/:,
Lima. proprietário nesta capital. As cerl-
munia*, que se rcallsnrílo ua residência dos
padrinhos da noiva, á rua Darão de Mes-
quita «V.M, lí.n eomo lc-.lcmunh.is. por pari''da noiva, 110 civil, o Or. Anlonio Olegario
da Cosia e .senhora e, 110 religioso, o Sr. An-
lonio l.uiz Pedro dc Souza o Sra. I) lílisn
Moreira de Souza; pur parle do noivo, no
civil, o Sr. Dr, l.oureiiço Mcga e senhora 0,
no religioso, o Sr. Joáo Mnffcl c Sm. I). Mn-
riu Eugenia Muffei. Os noivos seguirão, á
larde, para Rodeio, onde sc demorarão lil-
guns dlns.

Com a senhorlln Sylvlo 1'ronchiiii dc
Oliveira, filha da l.xmn. viuva Sra. I). Pau-
Una Frntichini dc Oliveira, contratou cnsa-
incuto o Sr. Octavio Gigante, ullo funecio-
nario d,~ Light Ss Power.

Contratou casamento com a scnlio-
rita Bobem ia Gomes Pacheco, filha da
Eximi, viuva Theollnn domes Pacheco, o
Sr. Alberto ,1. Pinlo, negociante em nossa
praça,
nascimentos
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VICTROIA
MARCA IIBGISTADA DA

VICTOR TALKINO MAOHINE COMPANY

H uniG3machina fa,ant°que é nio
VENDAS EM PRESTAÇÕES DE

lOO^OOO
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A illuslr-çáo
mostra umr

Vlctrols
N. VIII

tamanho
•j.x.lxlíl

centímetro,
1 que custa

SOMENTE CARVALHO
lOUVÍDOR '08

RIO

825$
Paul J. Chrisfoph Gompany

\w^ 
"Avozdojhim'* 

s/ j

S. BENTO 46
S. FAÜT.O

COMPANHIA CONGOLEUM (de Dalawai-), RUA THEOPHILO OTTONI 36, f-RIO DE JANEOIQ

H

Tapeçarias SB Preços de Reclame 8, Tapeçarias
CONGOLEUM

Cretone para reposlciro, mt.
Reps Klorista, lar. 0,80 mt. ..
líponge para reposlciros, mt..
lípongc com barra, r.it
Ktaminc clbarra, lar. 100 mt.

•_.?G0fl*
3$400
3SS00
5850.
3Ç000

TAPETES

Sello do ouro
Sortimento completo. Preços corrente»

Capachos, desde  33700
Tapetes para quarlo  175600
Tapetes para grupo  3'_í50no
Passadciras para escadas, mt  .$000
Cortinados, Cortinas, Stores c Galerias..

A NOIVA RUA DA CONSTITUIÇÃO 22
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LEITE MALTAD0 H0RLICK'S:
De leite puro e rico e escolhi-

dos cereaes maltaclos.

_ .COIFFEURS DE DAMESl rccisa-sc dc coiupetentcs eabelleirciros,
para senhoras.

CASA ERITIS
Rua Uruguayana, 7S

CIGARROS]

í' UM P"t\
A-~ i I I //'

Jorge Schmidt acceita chamados .. domici-
lio. Para informações na Casa Merino. Resi-
dencia: rua Haddocl* Lobo, Gl — (Heliothe-
rápium).

Madeiras do Pará
Novos carregamentos á descarga destas

preciosas madeiras, garantia única dos pro-
prietarios, por preços inferiores a mais insi-
gnificante madeira.

Dirijam-se aos grandes depositários MA-
NOEL PEDRO & Cia., onde todos os esclareci-
mentos serão dados.
Rua Figueira de Mello ir 237

O lar do Sr. Luiz Silva Campo*, do
commercio desla praça, c dc sua Exma. es-
posa I). Olinda '•'erreirn Campos, M en-
riquecido com o nascimento de uma me-
nina, quc, na pia baplisiiinl, receberá o
nome de Arlcltc.
FESTAS

E só

O chá dansaoic nnnuneinilo para o pro-.iino dia 12, nos salões do America poot- fibali Club, organisndo pelos odonlolnndos «Ia Vfí,
l-aculdaile de Medicina, em beneficio da As- ''
sistenein Denlafia Infantil, c sob o patro-einio do professor Frederico i.ycr ficou,
por motivos ile força maior, «transferido
para o diu fl de novembro próximo; data
em que sc effectuarií, no mesmo logar e
no som da orchestra lAndrcozi.—Realisa-se brevemente, no Inslituto Na-cional dc Musica, o terceiro recital pro-movido por I). Angela Vargas.

O.s seus recitiics significam, no mundo ar-listico, expressões dc cullur-. do mais re-
quintado gosto. D. Angela \'.gas dirá \~-
sos do Octavio Ribeiro dn Cunha, llcilor
Lima, Pereira da Silva, Luiz Carlos, Ro-
origo Octavio Filho, Adhclmnr Tavares,
Oilkn .Machado e Anna Ainclia Carneiro dcMendonça.
C/«-£),i.V.S*.4.Y7'í;

Promovido por um grupo de senhorilas
o cavalheiros dos bairros do Flamengo e
Rotafogo, renlisa-se, amanhã, na sédc <lo
Club de Regatas Guanabara, um elegante
chá-dansante, das 8 á 1 hora dn manhã,sendo essa festa abrilhantada pela "jazz-
band" do Batalhão Naval.
VMJAATfiS

A bordo do "Darro" partiu hoje paraS. Paulo, via Santos, o Sr. Armando Pam-
plona, director da Independência Omnia
Film. _ Ao cães foram levar-lhe votos de
boa viagem muitos amigos.
ENFERMOS

mm
WWHyj/

CUSTO 1>B «...
iiar de sapatos LUIZ
XV cm pcllica encar*
nada. artigo finissi-
mo na ultima moda.
Só na

JAPONEZA
R. Larga, 139
FOOTBALL

Fornecemos aos clubs
do interior por preços

liaratissimo». Temos
-hooteiras desde 18$.
Peçam catálogos, cn-

viam-se gralit.

n ni

AJAPONEZA
Rua Marechal Floriano, 139

.(antiga R. Larga)

JOÃO PIRES ALVES

-M

Dôr no estômago, vontade de vomitar, salivação,
arrotos, azia, gazes ? — Tome

Sal Hepatica
CAMPESTRE

Amanhã, ao almoço: peixadas do forno
com pirão dc batatas, cabrito com arroz do
forno, tripas á moda do Porto. Ourives 117
Tci. Norte 38GG.

Canelas tinieiros e lapiseiras
A ULTIMA PALAVRA N0 GÊNERO

RAUL J. CHRISTOPH COMPANY
Ouvidor 98 6. Bento 45

t Rio São Paulo

O ÚNICO LEITE DE MAGNESIA
Peçam pelo nome

GRANDE SALÃO
Aluga-se um grande c amplo salão que ser-

ve para bilhares ou sociedade recreativa, na
Av. Mem de Sá n. 10, esquina do Largo da
Lapa. Trata-se na loja com o Sr. Salgueiro."CASA INDÍGENA".

rornwsumpara
ocaktto

As raizas do teu cabalto
estão enfraquecidas porfalta de nutrição. V. Ex.
verificara que o recons-
tituinte mais agradável •
o preparado maisdeliefo-
so para o cabelio, é o

cabelio

Acha-se internada na Casa dc Saudc Dr.
Pedro Krncsto, afim de ser snbmettiila a
uma operação a Sra. Iracema Carvalho de
Souza, esposa do Sr. Elizcu Linhares de
Souza, do alto commercio desta praça.Já se ac|ia cm franca convalescença,
operado que foi pelo Dr. Felinto Coimbra,
no Hospital Evangélico, o Sr. Luiz Gurgel,
filho do saudoso medico Dr. Luiz Gurgel do
Amaral.
EM ACÇÂO DE GRAÇAS

Na matriz do Sagrado Coração de Jesus
foi, hoje, celebrada missa em acção dc gra-
ças peio restabelecimento do Dr. Oliveira
Motta. A' egreja compareceram amigos c
admiradores do homenageado, que foi abra-
çado por todos, após a cerimonia, promo-vida por D. Maria Luiza Leal, como provadc gratidão Aquelle clinico.
LUTO

No cemitério de S. Francisco Xavier foi
sepultada D. Dulce Maia, O feretro saiu
da casa n. 89 da rua General Roca. A ex-
tineta era natural do Espirito Santo.

Na capital do Pará falleceu, a 8 do
corrente, a .Exma. Sra. D. Gcrtrudes Maya
Coelho dc Souza, mãe do Dr. Manoel Anto-
nio Coelho de Souza, advogado naquella cl-
dade, e sogra do Dr. Armando Durval
Aguiar de Castro, clinico nesta capital.

¦ -*w*> 
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"FRAGOL"
O pó ideal para
friciras, assaduras,

brotoejas, etc.

Evita o suor o tira
o máo odor.

Lata, 3$. Pelo
Correio, 4$.

Nas perfumarias,
pharmacias e dro*
garias do Brasil.

A BELLEZA K- NECESSÁRIA EM TO-
DAS AS MANIFESTAÇÕES DA VIDA: — Es-
creva hoje mesmo á ACADEMIA SCIENTI-
FICA DE BELLEZA, Rua 7 de Setembro 10(1,
que troi-co ao Rio .00 produetos de BEL-
LKZA que são '100 maravilhas (premiados
com o GRANI) PRIX na Exposição do Ccn-
Icnario e em outras) e peça informações
detalhadas de cada um destes produetos.
Tem pcllos ? Experimente o Dcpilntorio Ele-
ctrico Radical que os tira para sempre.

Na toileltc diária, use ÁGUA. CREME c
PO* ir.ARROZ RAINHA DA HUNGRIA, sc
tem pelle secca, ou normal. Sc t.m pelle
gorda c luzidia, use Leite, Creme c Pó d'Ar-
roz Mesdjun, iPAcaeia; se tem os poros di-
latados, use o.s produetos Civcltc.

Para lavar o rosto a Pasta d'Amcndoas
Rainha da Hungria. O Creme SUPER-CI-
LIAR afina as sobrancelhas para sempre.
Os produetos YILD1ZIENNE fazem fartas c
longas pestanas.

Os produetos ELECTRICOS fazem seios
firmes c redondos.

O TÔNICO YILDIZIENNE faz os cabellos
BRANCOS voltar á sua primitiva cor, sem
os pintar e de.nppãrccer a calvicc. A tiniu-
ra YILDIZIENNE pinta instantaneamente os
cabellos em todas as cores. O Regenerador
YILDIZIENNE pinta os cabellos em 2 appli-
cações (para pequenas madeixas). Rcspos-
ta mediante sello. Catalogo grátis.

CALÇADO "DADO"
A MAIS BARATElRt Dt) DllÁSli

Avenida Passos n. 120- Rio
A CASA GVIOMAR lança no ma.

cado mais uma marra de snn crcacâij

BA-TA*CLAr<
Em vaqueta escura ?

«íc ns. 17 a 26 — 58500
dc ns. 27 a 32 — figSO"
de ns. 33 a 40 — 8$500

Envcrnisadas :
dc ns. 17 a 26 — 8$000
dc ns. 27 a 32 — lOgOOO
dc ns. 33 a 40 — 128000

Pelo correio, mais 1S500 por par.
Remcttem-.e catálogos illustrailol

Grátis para o interior a quem os tf
licitar.

Pedidos a
JÚLIO DE SOUZA.

¦ _8»f. .

Jóias! Jóias! JoiasL
Desconto de 10 e 20 oo

A REDEMPTORA
Rua Larga - 44

Aproveitem! Últimos dias! Últimos ti'-''
Correntes iolluaila.s a ouro, desde.. "$
Anneis folheados a ouro, desde ., IS
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E' tanta a satisfação que dão OS
MOVEIS da

RED-STAR
que quem os adquire numa grando

CONCURRENCIA
.como muitas vezes são vendidos por

PREÇOS SUPERIORES
aos que tenham sido

COMPRADOS

RED-STAR
- «9 — GONÇALVES DIAS — 71

82 — URUGUAYANA — 82

_*¦*-»

Terrenos em Ipanema
A PRESTAÇÕES

Vendem-se lotes bem localisados, desde os
preços de 8 conlos, 10 -í° á vista e o restan-
te em prestações mensaes, a praso de 5 an-
nos. Avenida Rio Brauco n. 48, loja.

.—¦ 111-. —

Ver-mlfugo mito*
Igroso. ^latí as
liombrigas em Z
I horas.
Purgatlvo.garan-
Ilido ifioffenslvo

PrtmUdo com Mtd.lha de OURO—Espest*
>, «Io Ctoteniila -_-> Uc. 327. -14-84»

Agentes: Infante & C. Rua Chile 27, sob.

^J^^ÊÊsTn^^^ m"^TsWsXRS:* W

Ml^^Sl

CASA MOBILIADA
(CATTETE)

Aluga-so uma, luxuosamente mobiliada, árua Carvalho Monteiro, 42, casa 4, com tres
salas, quatro quartos, cozinha, quarto de
criado o mais dependências. Preço 1:_00!"000
mensaes. Teleph. B. JI. 2710.

¦ «-ta*** 

LEILÃO DE PENHORES
18 DE OUTURRO — JOSE CAHEN

Rua Silva Jardim, 7*-ta*s->

SALAS Alugam-se no Largo da Ça-
riOca, 12, sobrado

BRINQUEDOS
Castro & Waldeniar Praça 15 de Novembro 421

HEPATINA N. S. DA PENHA. Infnl-
livcl nos males do figa-do, estômago e ictericia.

¦<m

UMA PEQUENA INFECÇÃ0
degenera muitas vezes em sério

mal. Use
Len.

SpRVETEIROS^rzr
pmhos da fabrica Matheus, Rua D. Julia, 50.

CIMl-VOS... pdo NATURISMO!
Regimen dc alimentação, exercicios, hy-

giene e fortificnntes naluraes: GUoVUANA
puro para intestinos, estômago, esgotamento,
rins, etc. — Café de Cevada, alimento subo-
roso c mais barato. — Extracto de Malte, to-
nico enérgico e fácil. — Plantas medicinaes c
Livros de grandes Médicos quc ensinam a
cada pessoa curar-se a si próprio com pouco
gasto e sem perder tempo! R. S, José 23

INJECÇÕES
Enfermeira habilitada vae a domicilio. Pre-

ço módico. Tel. Ipanema, 1804.

NO FLAMENGO, EM CASA
ESTRANGEIRA

Alugam-se lindos aposentos com ou sem
pensão. Tratamento dc primeira ordem.
Corrêa Dutra 15, tel. D. M. 1593.

Brinco- dc ouro dc lei.
Anneis com brilhantes !!,
líclogio-, para homens. - .
Allianças de ouro de lei,..
Caixa com rosário. , .........
Collarea de prata de lei..
Puls, fantasia, desde. * ....

¦*"•»_

CUT
PAQUETE DE GRANDE LUXO

Para a Europa  lü dc Oululiri
viasens Rio|Lisboa cm 10 «lias I

Cia. Fr.inc. de Navegação
SUD ATLANTIQUE

Avenida Rio Branco, 11 e 13 — Te!.,
 6207 Norte 3

¦ ¦ i >*Bsc-a^-—4-.!¦—-_  i
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CIRURGIA — VIAS URINARIAS
Dr. Alfredo Herculano — Casa dc Saúde

Estellita Lins. Das 6 ús 8 da noite-ao*-»
MME. ANNA

participa As suas E-anas freguesas que pre-sentemcnle se encontra na rua da Carioca
12, atelíer de Mme. Laura Cunha, onde
aguarda sua honrosa preferencia pelo quesc confessa muito gruta.¦ It-s. 

SELLOS para collc-
cção. Com-

pram-se e vendem-se na rua
Gonçalves Dias n. 57, 1»andar.-_»•»-

A' LA GARÇONNE
Salão Mcruzzi, especialidade cm cortes dc

cabellos á Ia garçoiiiie c ã inglcza, gabinetesespeciaes pura senhoras, ereanças c inanieurc.
Rosário, 132, próximo á Avenida. Tel. N; 080.

mas*

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi-dos, nariz o garganta. Consultas do 1 As 5Assembléa, 60.

-**?»-

A Preparação do Dr. Crossman c umvalioso medicamento para a Blenorrha*
gja, aguda ou chi-onicn. e toda a espe-cie de enfermidades originadas por in-lecçoes gemto-urinnrias, tanto n'umcomo n'outro sexo. E' cfficacissinia
para casos descuidados, porque netuadirectamente sobre as mücosns do svs*tema genito-uriuario, cürándo-as c cs-tiinulnndo-as ató um ponto normal,lorna desnecessárias injecções ou ir-ngaçoes e não produz incommiulo nl-
gum gástrico ou renal; pelo contrario,a sua ncção benéfica sobre a mucoj*do estômago oceasiona um vantajosocffcito laxante.

Pode haver a certeza de que a Prs-
paraçao do Dr. Crossman cumpre ludoo que outros tratamentos proiiictlciil,um frasco de ensaio provará o scu nic*rito; dous frascos bastam paia os ca-sos usuacs.

A' venda cm todas as priucinaeiPbarmacias e Drogarias.—————— -¦ -**?*» _—
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Experimente o'

m E--WE
Ultimas novidades em chapéos

OUVIDOR, 149-1°
Por cima da Leitcria Palniyra

Arsenovita
O mais prodigioso tônico*-|t*s-

MOBILIÁRIOS
ZÂ,«S; c^.Ai,MAÍK0"a a lm

mam*
DOENÇAS VENEREAS — Trata-

nicnto e
cura radical pelo nco-silbcrsalvarsan e iuieecoes mcrcuriaes indolorcs, diollicrmia craios ultravioleta. Dr. Cociò Rareei lo" Vassistente da Fac. de Mcd. Das 9 Áv'11das 4 ás G, Tel, C, 3864. sXJ, 53,

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

1OO:OOO$OG0
Por 88000

SEGUNDA-PEIRA
iJO:OOO$O00

n -L-n iy°r mWus bilhetes para essas To!cria-acliam-se A venda á ma 1» d*Março, 110.

¦U

--a-ns*.Nazaré th & C.
Bilhetes sem ágio. Rua do Ouvidor n. 91;Mgam todos os prêmios da Loteria Federal.'t-osto de venda dc cstiimpilhns.

DRS. H. ARAGÃO^ÊTllOSES
E:íanio'_:de sangue, escarro, urina, vacci-

„as,.ct?" UUA m ROSÁRIO N. 1.1, pi-ii"imo á Avenida, Tel. 4180 N.

n
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INQUÉRITO M

muito breve o pare-
r da Câmara de Com-
iercio do Rio Grande

tlouH ponlo.. e.s.síMiriafN
enriquecendo ni ilcpoIníiHilos do pro-

.o i|.n- vuiii fnxciulu d» ci.rc.llo, u As»
ação Coiiinierclul du llio dc Jniielru, u
uir.i de (áiiu»>.'i'i'lii do Itio (írniido do

assim .e uini.iiVsl.il. tolirc o iissuinplo*'ninam dc (.'ouimcreio dn t-KIniJc du
tirando. ¦•'¦ dc setembro dc 101! 1.

Iiii. senhor * • Esta (iuninrn ilu Coininrr-
cumpre rom pra/er. o dever dc i.ccu.nr

i-l.liiiciitii du ufflclü circular dc '.) do
culu nu/, da rominlssAo designada pela
oprccifliln i'0-i.inj, a Associação Com-

clul do Itio du Janeiro, para investigar
nuins, illrectas ou liuliicias, prrn.ani.i-
on Irnnsllorliis, do plienoinciio cconòinl-
lu....,'niu vulgarmente "carestia da vida",

e que sois digno relator.
luiio louvável foi .. iipporlunn lnlcloll*
que dú rnusn no \usso appelio a eslti
iam dc Commercio,.
ereceu esle, por Isso mesmo, a melhor
uçio dn nossa parte, Eulrelaulo, dada a

.._ dc lempo cnm que ucslc nionicu-
ulllllio... e « urgência que polis nn res-

Ia, não podemos corresponder an vosso
ir.io tão larga e minuciosamente cn.no
'o de i.iisler. lím todo o caso, como sim-
s impressões gcracs sobre o tlictnn pro-
[to, subsidiárias para o estudo acurado u
pio i. que ides suhmetlcr o complexo c
iincnlosc assumpto, possamos n resumir
nossa respostas
\<> item 1" — Nüo nos parece que seja
ilicnomenn econômico denominado "cn-
ia da vida" no Iirasil, senão resultante
deficiência dc producçâo interna paru

çnder it*. necessidades da nossa pnpul.i-
axg.avitdp pela impossibilidade dc, cm

idlçoes vantajosas, fn/.er vir dn exterior
necessário para supprlr as faltas dessa
is.ua producçâo, c isso cm conseqüência

depreciação do nosso meio circulante.
Ao Itciil IIo — Nán nos parecem acertadas
medidas iilllnianicute ndopla.las pclo go-
no federal, c n experiência é que vem

lindo a sua inutilidade, pois sc com a
ida livre de rertos gêneros dc primei-
cccssidnde algumas vantagens houve

r.i a população, não compensaram ns
«juízos pnr ouIro lado occasibnndos.'ni 

primeiro logar. para n solução de
Imporianlc assumpto, pnrecc-nos dc

nnle acerto n continuidade da política
connniins adoptada pclo aclual gover-

da liepublica, desde seu inicio, processo
e lerú como conseqüência a valorisação

nossa moeda, porque só com essa valo-
cão será resolvido o barateamento do

ia. Ii' tnmbein Interessante e devo incre-
. nllençna dos 'nossos 

governantes o
.bie.na do povoamento do solo por ugri-"tores estrangeiros escolhidos c liem dis-
buidos, c a época para isso é cxceliente,
dn-se cm vista as difficuldadcs sem con-
que sc anlolliani presentemente ao tra-

lhador na velha Europa.
iãq estes, cm breve resumo, os meios que

parece podem trazer dc fado o liara-'incuto da vida, pois os demais, em ge-
ião sempre odiosos, porque trazem

nsigo a hostilidade nos que trabalham,
resultam contraproducentes, só produziu-

prejuízos cm vez de alcançar os fins
mios, tanto que com ns medidas de emer-

Ulcia recentemente adopladas pclo gover-
unicamente a Capital Federal obteve

iumas compensações, ao passo que no
to do paiz só houve prejuízos, quando,
nal, tudo c o mesmo Iirasil.
Min a nossa autorisação para que pos-

lazer desta o uso que vos convier,
fesònlamo-vos; com ò ensejo que nos

Irescnln. os protestos da nossa elevada es-
Tua e distinclo consideração. Ao Illm. Sr.
frios I.eitc Hibeiro. Na secretaria da Asso-
ação Commercial do Uio dc Janeiro. —

Amiinil, presidente. — Joaquim Çartlj
iccrétnrio cm exercicio."

¦ ******* *

ESCASSAS AS CHUVAS
EM SETEMBRO

*¦******, .. ~

N.nioji.st- gei-iii om todo o
paiz

, '.,,!!!'..l'1'"'1" ,l*1 ¦*l-'l,,','"l".ia orgiinlM.ua urgiiinlç synnpso «.tiiI d... rliuviis, em
lliiiíi," '" "-lr<"1-- ¦" »>*>* Uo «lembro ul-

J-ímia Vo.ic, _ ,v,h|„ r6ftÍAu dn pais ns.n.iiati nu» rnrnin».-., cm geral, <<-.cnf«ii_.ir mo cm ni.illa « su,, nlluru Insulo u _!).J.lll.IlMI lio Mnl Ml,li
Km Snlimi», no Kslmlu ,|„ liít,A. « altu-li « .• .'Iiiiv,, miIum í, _7,(| „,.ini,i du umm.il.11 oniilnrrm cmiiii KMado, in|ih ii.i

'¦-'"ii a Ii.i nlmlxo d,i norm.ll,lui' e S llcntii, ii,. IVladii dn Mu

Poderoso o espirito repu-
blicano em toda a

Allemanha
Embora monarch fcos, ot nacio-
iiaiisfat r/sKaaia sua inclusão

no gaíílnolo da coH.gac.io
COMMUNICADO Pllll KAItl. I), (HlOAT.)
lll.III,IM, K.l.mbin ti'. IM - IU lllrl-

gonlcs do iiiirii.ln iinclonnllsín .calharam
umn hc_si.ii prcpiiiiilorln, na. imperas ila
convenção ilo pai lido. que se devo llinil_ur.ll¦ ¦••¦... .,..., | lirevfliiumle Pessoas liem Informada» mile-•ii. i.axii.s o iian-.i do Corda no picsmo I clpnin que a coir.cnçfto ler., comu resulln-r.M.iui, nquel „ „n„ril *,,.„„ 

„ jj-jjjj c 
¦ ,*,, „ npprovnçflo dc um novo iirosrtnnia dn-i.fi niifiixo ii.. mu mal punido, eim.vliidn rm fôiin

i.m ... ...

ili.ii.i
Km

"iniiMiililijio, ii nli ura di- clima nil.lu rcíp-Cll-«mcnlc ii |2Ü i -• _,* nrliiin d,, normal.¦ni .axii.s a lií.ir.i do Corda uu mesmo•slllilo. iiqucl li allurii hcou u UUM cJ.n hIi.Imi d_ no.nial  .,,.. hin lísplrllo Santo, Pliniliy, Bsimlò da I cíllíar o Ingresso dessa 
'liiíüri-ui.aciVo 

poli*. iiiiiiiMui, a iiiiuui dc chuva ficou re.pe- tlca nn colllgnçíln do governo, línt.elsulo,.iiwinicnte, o in.7 o i.t abaixo da normal, nos círculos democráticos, sr Inleiítlfl.a u

ia que p i--.i Ia*

lia iiiiste
ricsile honlcni qus se encontra cm cir-

ilação o numero de outubro, do brilhante
icnsari,, VIDA DOMESTICA, que è hoje a
.vista ili _>_t rada preferida do lar lirasilcí-
», pois que nella ha muito de útil e dc agra*
avcl á familia. Contendo 120 paginas de
leratura escolhida, de modas, de cinemato-
raphia, dc reportagens phòtograpliicasi etc,

ultimo numero de VIDA DOMESTICA í
m verdadeiro encanto, digno dc manuser-

com interesse.
1 *m*ff*%1mmm***-** ¦¦-¦¦..——¦¦'¦¦¦¦¦- ¦¦

nova directoria da Sociedade
de Iniernos dos Hospitaes

No proxi.no dia 12 do corrente, .'.s 8 lioras
a noite, realisa-se, no salão nobre do Mos-
iiliil Nacional dc Alienados, sol. a prcside.i-
ia de honra do professor .luliano Moreira,

posse solcmne da nova dirccloria da So-
iodade de Iniernos dos Hospitaes, u qual eslá
ssi.n constituída:

Presidente, Ilomeu Leão Cavalcanti; vice-
iresidente, llcnc Uacettc; Io secretario, A.
Toledo Piza: 2" secretario, Oswaldo Povoa;
hesoureiro, Oscas Sampaio; orador, Deolindo
íouto.

SYPHILIS

DO
Instituto Brasileiro de Micro-

biologia
NI.10_.OI? - ATOXICO — TOLERÂNCIA

PERFEITA

ftinda em râgorosa
a policia ús S. João d'EI-Rey

S. ,IOÃO DtEL-HBY- (Minas), 10 (Serviço
[.pccial da A NOITE) — Apezar de não mais

realisar o annlinciado comício operário
prolcslo con Irá a curestia da vida, n po-icia local conserva-se e.n 'rigorosa prompti-lão, cm vista dos boatos terroristas que têm

lido divulgados,
Vários commerciantes solicitaram do de-

jjejíailo garantias para seus armazéns,-m*itm

m de ventre? Experimente
as novas

Dragcau Laxativas FIüLLOWS.
IVidro 43. Ilan. Hlndcr — C. P. 'J0I4 - Rio.

Tres príncipes gregos em cami=*
nho de Roma

.Gênova, in (V. p.) - Chegaram a eslari/Jade o príncipe André e us princezas Mar-
garida e T.licodòra da Grécia, seguindo deBiilomovcl para Homii,

—.11,11.11—1 ,,i .., . ***f*fjmu^.. _.. . .

Dl' r_-.h'n À"*_it<_ CIRURGIÃO;Ul, U,inO _-li__»UjO C|ÍMÍOil pHvndá.Iiospitui Evangélico; Plione Villa 22GI.-rn***-
ministro do Exterior belga vi=
sita o local da grande ba»

talha do Piave
VENE/JA, Kl (U P.) - O ministro dasie!ai;ôes Exteriores da Bélgica, Sr. Hymans.

Lin Ciija-solraa, un incs mu Uiíailò. aqucllaalii.ra subiu n _«.. acima da normal.I.ni .erniiuiln tio Xoronlm c (io.vana. Ei-Indo dc Pernambuco, a altura dc chuva fl-••ou, rcspccllvainciitc. a .'II.8 c 31..., abai*¦'¦o ilu tiiiriual.
Uni'SanfAnna, Ipanema c ITio de Assu-car, listado du Alafida», a altura de chuvaliem, .espcctlvuiuctilo, o 7.1 c 5.2. abaixo. a normal, lím Piranhas, nn mesmo lista-do, aquclla altura subiu a 8.1 acima «la

normal. Em 1'roprin, Estado dc Sergipe, aaltura dc chuva ficou a 5.4 abaixo da nor-mal.
Nota: — A synopse desta região do paiaacha-s. .niiil,, prejudicada pela grande dc-ilclcncln do serviço tclcgrnphico.
Zona do Cenlro. — Nesta região do paizas chuvas mostraram-se cm geral escassas,tendo cm media a sun allura ficado n 'J7.2

..baixo dn normal. Em Ilhíos, Mundo No-vn, Jcquir. Estado da lluliio, „ altura dechuva subiu, respectivamente, a 71.-I, 58.tio;3.0 acima da normal. Em Itunssu, .laço-bina, .loão Amaro e Bandeira dc Mello noiues.no Estado, ..qiiclln altura ficou, res-
pcclivnmcnle n ...4, 7.5 c 5.7. abaixo danormal.

Em Goyaz, Py.enopolls, Eslado dc Goyaz,
.1 allura dc chuva ficou, respectivamente, nP2.H c .111.1 c cm HelIa Vista, cm Matto(nosso, aquclla altura ficou a 58.3 abaixo dunormal.

En. Corumbá, S. I.uiz de Caccrcs, Cuyaba.Eslado de Mallo Grosso, n allura de chuva
ficou, respectivamente, u 27.0, 44.2, 31.0abaixo dn normal.

No Estado dc Minns Gcracs, as chuvas
inoslrarani-sc cm geral escassas, tendo cm
incdia a sua allura, ficado ti 37.0 abaixo da
iiorri.SI. Em Ouro Fino, Parncatu', Uarbacc-
na, Diamantina, Palmyra, Lavras, Juiz dc
Fora, Ilajubã, S. Francisco, Uberaba. OuroPreto, lanuaria. Theophilo Otloni, etc, ú nl-
lura de chuva ficou, respectivamente, a 78.1,
43.5. 45.5, 211.8, 1.1.7, 58.3, 31.5. 20.5. 19.9
49.1, 44.8, 35.3, 20,2, abaixo da normal. Em
Esteiram Pinto e S. .loão d'Ecl-lley, áquella
allura clevou-sc, respectivamente a iU.fi c
80.8, acima da normal.

Zona Sul — Nesta região do paiz a? chu-
vas mostraram-se em geral escassas, lendo
cm média a sua altura ficado a 59.3, .baixo
da normal.¦No Estado do Rio dc .Inneiro, as chuvas
mostraram-se em geral escassas, tendo cm
média a sua altura ficado a 40.2, abaixo da
normal. Km Cabo Frio, Rezende, Pinheiro;
S. Pedro, Tinguá, Alto Italiaya, Macaliú,
Friburgo, Therezopolis, etc, essa altura fi-
cou, respectivamente, a 3IJ.0 111.7 29.8, 33.8,
24.3, 7(i.8, 1.1.1, 24.4, 70.8, abaixo da nor-
inal. Em Angra dns Reis aquclla altura su-
hin a 41.7, acima da normal.

Em Sanlos c Campinas, Estado de São
Paulo, a altura dc chuva ficou, respectiva-
mente, a 7(i,5 c 47.3, abaixo da normal. Em
Itararé, no mesmo Estado, aquclla altura
subiu a 111.9, acima da normal.

Em Jaguariahyva o Paranaguá," Eslado do
Paraná, a allura de chuva ficou, respectiva-
mente, 811.9 e 85.9, baixo da normal.

Em Curitybanos, Campos Novos, Urnsque
c Porto Bello, Estado de Santa Cntliarina, a
allura de chuva ficou, respectivamente, a
111.3, 45.0, 40.4, 21.2, abaixo da normal.

No Eslado do Rio Grando do Sul, as chu-
vas mostraram-se muito irregulares, tendo
porém, cm média a sua altura ficado a 7.8,
abaixo da normal. Ein Alegrete, Bagc, Ca-
choeira, Ilaquy, S. Borja, S. Francisco, San-
la Maria, Taquary, Vaccaria, etc, a altura dc
chuva ficou respectivamente, a 12.7, (ili.7,
15.5, 27.0. 7.7. 115.9, 12.1, li...4, 42.5, abaixo
da normal. Em Porlo Alegre, D. Pcdrilo,
Guaporc, Palmeira, Passo Fundo, S*. Gabriel.
Livnimcnto, Sto. Allgclo, etc, aquclla ai-
lura subiu, respectivamente, n !.*, 73.3, 22.4
5.4, 18.9, 85.5, 8.4, 19.1, ncima da normal

iNnla: — Todos os valores referem-se o
inillimetros. *****
PASTA PERDIDAh-A quem achou nma pas-
(a preta com papeis dc engenharia, na r
Carioca, pede-se entregar nesta redacção, na
r. Candelária 3S (sob.) ou r. S. Januário
24,1, onde será gratificado.

i ***** i ' ¦¦¦

ííiso smprego de
capital

O AZEREI.D. leiloeiro com escriptorio â
rua Rosário n. 76. venderá depois de ama*
nhã, ás 4 1|2, um esplendido terreno situa-
do na rua Vinte dc Novembro, cm Ipanema,
entre as ruas Pedro Silva e Dario Silva, cuj'.
trecho é calçado, *****
MAIS UMA CONCORDATA HO-

MOLOGADA
E. Dittborn vae pagar 21 o|o a

seus credores
E. Dittborn, commcrcinnte estabelecido

á rua da Quitanda n. 97, nesla capital, no
proposilo dc minorar prejuízos nos seus
credores, aos quaes não pode pagar inte-
gráliiichléj propoz-lhçs; perante o júizo cia
li' Vara Civel, pagar 21 "j", por saldo dc
seus credites, cn. tres prestações cguacs, dc
7 o|o, cada uma, vc.cíveis cm oito mezes.
respectivamente, após a homologação dò
pedido.

Por sentença dc hoje, daquelle juizo, fo.
a concordata homologada, para que produ-
za seus devidos c legues effeitos.*****"PADRASTO"

Empolgante romance de Ch. de Bcrnard
por 38000;

Nas livrarias Francisco Alves, Brás Lan-
ria. Odeon Azevedo c no deposito, A rua
do Carmo. 35-1".

¦M '¦ ' m *¦*_€¦»(_»¦¦¦ t i .i
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Balas dc Iiclln Horizonte, com recheio
dc frutos) as mais saborosas e delica-
dus somente nu A VIOLETA.

R, Ramalho Ortigão, 9
(E_í. Mercado de Flores)

Excursão da Loja 0rp5.eii da So-
ciedade Thecsophica

Conimunicani-noj o seguinte:"A Lo.in Tl.eo.ophica Orphcu levará a
effeito, domingo próximo, uma excursão ás
Pninclras, sendo para ella convidadas todas
as pesin.is qno se sintam coitiíriüngar nos
ideaes tlieüsopliicos c porventura se com-
prazani nesse neto de confraternisação que
é o que tal excursão representa, Os "orphi-
cos" continuam, assim, na execução do pro*
gramma; expresso pela divisa que adoptani:"Eiinobrccci a rida pela l.elleza, pela frater
nidade e pela alegria". Elles buscam, nno
síonenle renlisai eslas cousas, como fazem
com ipie os cutros ns partilhem, sendo a

.  coni.m.nhãr. com a Natureza um meio ad-acompanhado do deputado /imolo e do se- ' miravcl para esse fim.nado. Marcelo, visitou os campos de batalha | A partida será ás 3 horas du tarde, da cs*na Itália, detendo-sc no local cn. que st der» j t.ição da Cosme Velho, "tramways" do Corli celebre batalha dc Piave. C estiulist» belga I covado. Cada qual levará o seu farncl paripercorreu leda o região, ia mejcnda, como daa demais vezes."

prop.igiiu.in conlra a collifln.ila, coiisídtian
do a entrada dot uaciiiuulisl.ib p.uu n xover-no rumo o Inicio du snhntutfcm gradual da
Republica,

Enlrc outro» o conhecido JornalistaTncodoro Wolff escreve o seguinte:"Os nticloiialisla. são monarelil.n.j
odeiam c desprezam n liepublica, iisslm
como o icginicn pailaincntar e rcpellcm n
Constituição dc Welmar Comtudo, deso-
Jiiiii onlrn. na prrscnlo rolligaçin do gorer-no c nblcr o» mistos de ministros."

E' discutível se o próprio Wolff compre-
hende as conseqüências que teria para a Al-
Icmaiiha a apresentação de um gabineteconhecido pelas sua. tendências monarchis-
tas. Porém, noutros círculos, a propagandaintensa c;ue sc faz deixa entender os peri-
gos que resultariam dc um tal aconteci-
mento político. O espirito republicano í
realmente poderoso cm lodo o paiz, como
sc poude verificar na grandiosa manifesta-
ção rcpublicaiiii que sc rcalisou cm Man-
iihciin Milhares dc associados da Reich-
sbiinil desfilai.-un levando as cores rcpnhli-
canas: preto, vermelho c ouro. Pcrsonalida-
des eminentes pronunciaram discursos
cheio, dc patriótica vchcmcncla.

Enlrc outros, o presidente do Estado de
lladen, llcrr Koclcr, disse o seguinte:"Sinto-me profunda mente contente dc
ver que o espirito republicano esti alerta
c que as tendências rcaccionarias estão che-
gando á suo cxtinrçáo completa. Deve se
saber, dc uma vez para sempre, que culstc
unia Allemanha realincirtc republicana, não
somente para os discursos ruidosos c os
liyíniios, como tambem definitivamente
imbuída do espirito democrático."

O general Deimlcr, que foi desterrado
pelos mo na reli! st as, culpado de ser Icslcal
para com o kaiser, falou tambem nessa dc-
tnnnstração republicana, dizendo:"O li.iiscr não está presente aqui; está,
porém, aqui presente o pnvo allemão, ao
qual me tenho mantido sempre leal."

¦ **>_» i

SPORTS
j

BOTAFOGO
Vende-se o bello prédio

á rua da Passagem n. 125,
para familia de tratamento,
em leilão, amanhã, ás 4 ho
ras pelo JÚLIO.
0 Banco Commercial, de Roma,

cogita de augmentar
seu capital

ROMA, 10 (U. P.) — Foi convocada o as-sembléa geral dos accionistas do Ilanco Com-mcrcial para uma reunião no mez do no vem-bro próximo, afim de discutir uma propostadc augmento de capital dc quatrocentos a
quinhentos milhões dc liras.

' ***** .

AMOR VENCIDO
Lindo romance de Hugo Wast por 21000.

A' venda nas Livrarias FRANCISCO AL-VES, BRAZ LAURIA, ODEON, AZEVEDO eno deposito á rua do Carmo, 35, Io.*****
Casou=se o fiscal do governo es»

pirito=santense junto á usina
de Paineiras

CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (EspiritoSanto), I) (Serviço especial da A NOITE) —
Coiisorciiirnm-se, nesta localidade, o capltáo
Mario Lopes de Rezende, fiscal do governo
junto á usina dc Paineiras. e a senhorita
Annita Vieira da Cunha. Paranympliaram
as cerimonias civil c religiosa os Srs. Drs.
Lopes Ribeiro, secretario do Interior, e .losé
Monteiro, acompanhados de suas esposas rc-
spectivas.

______ El
Vendem-se os predios ns. 151 e

159, cm Laranjeiras, próprios para
residência, cm leilão, amanhã, sab-
liai.o, dia 11, ás 4 horas da tarde,
Serão vendidos pela maior offerta.

NOVA ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
PAULISTA

Inauguração da Sociedade de
Pharmacia e Chimica de

São Paulo
Realisa-se, no dia 1'i. do corrente, na ca-

pitai paulista, a inauguração solcmne da So-
ciedade de Pharmacia e Chimica de S. Paulo,
que terá como objeclivo principal cuidar do
desenvolvimento das sciencias pliarmaco-chi-.nicas, liem como do levantamento intcllectu.il
c moral da classe phnrmaceutica lio Bra-
si).

Entre os nomes que se acham A frente danovel instituição seientifica, contam-se os dos
Srs. Cândido Fontoura, Luiz dc Queiroz, Pc-
dro Raptista de Andrade, Frederico Borba,
Vennncio Machado, Malhado Filho e outros.

A palavra gratulatoria dos pharmaecuticos
cariocas aos seus collegas paulistas será Ie-
vada áquella solcmnidadc pelo Sr. Abel de
Oliveira, secreturio da Associação Brasileira
dc Pharmaecuticos.

Na mesma oceasiao, o pharmaceutico Paulo
Scabra fará uma conferência sobre "pheno-
menos dc ndorpção", que está despertando
interesse nos círculos pharmaeeuticos, pelaoriginalidade do assumpto.

1 rn**. . ..

DR. PEDRO CARJ.EIRO - Parteiro,
n.ols. internas. Cons.. as. 4 boras. S. José, 16
¦ *•** 

Realisa-se domsngo, em Barra do
Pirahy, a festa da arvore e

da creança
BARRA DO PIRAHY (Eslado do Riol. 9

(Serviço especial da A NOITE) — No pro-:;imo domingo, será realisada aqui a tra-•licional festa dc homenagem á arvore c á
creançii. Do prograniinn organisado, con-
sln o plantio de diversas arvores, na praçaNilo Peçanha, por alumnos das escolas cs-
laduacs e municipaes, que executarão tam-
bem exercícios gymnasticos c cantarão hy-
ninos c canções patrióticas.

Presidirá a cerimonia o prefeito local, sc-
cretariado pclo inspector regional do cn-
sino c pelos membros da commissão orga-'isadora que lem como thesoureira a pro-
1'cssora D. Maricta Coutinho Coelho.

Corridas
DIVERSAS - lliirílu e Albèílo, moldado*

I''I i jnrlic.v Itlrimlo ...iiij.i, npiMiuptiilum
mije, im .li"lt!',Y.(;iul., rm upilimii cónill.Attn,
pl.ii' ipnli.i. 11.* oile lllllil!"

Itiirntclin o II Jclliir, Inmlicm tralm-
Uniram du i. ii '!"• iiiiu», com lnm. dlfuuil-
Ijülít,• • - 1'iiulMinio, Favorito e Allienl/ nérflo.I.n. i.|... iliinilui'11 lironliim, prlu Jockey pa-Irirln Cltiuilm Ferreira o prlmelni ilcílu»
liarelliolnn óproinplmi, 11• • í•, rm • piu.m-» run-
ilKóci,

* Coripildmi trnlinltioti lioje, nõ Prado
Piuiulii .use. ti primeira volta dc gaiupinhu c
a - im '. i dv galope forv.ulo, inoslraiulu-sc
Iiiii. dltijuiiio.

—•-— rlmciiin, ¦""1,1,1,1,1 pnr *l E.cnb.i-, ijuu
será o seu hilntu domingo próximo, li. mi
hiijc èxccllviilci i.roui

_ ¦•-- tjiii-iMi uptiiuiptmi lui|c. lio Jockey*
Club, cuni b'i*i«> ill.poslçfles

Itilpoião, SaVcn-llulliai r Tijuca galo-
l a ri. ni forie, hoje, uu incimo tirado, mnstraii*
ilu-ic hcui di.pmtus.1'iilinui llrou hoje iipllmn prova u.i
dill.incla dc I 780 inctrai, mouluda pclo jo-
ekey Diuiilngos Suarcd quu será o scu pilotodomiiigii próximo. 1'anilii'iii M.ilainliiin. monlado pelo
mesmo iocliiv, apromplou hoje, nn mesmo
prado, rm l.nu-. condições dc preparo.I-ipyni. iralialhnu forte, lioje, no Pra-
dn 1'lumiiansc. O valente pensionista dc Z.í-
ziiilin fará a niu cstr<*a ua corrida de 'IH do
correnle. no Derby-Club, caso seja chamado
em condiçòc...

Suflana, uma csbclla tnrdlllia que mui-
t" prnniottc, tombem trabalhou forte. h'»|c.
na mesma pista, moslrando-so bem disposta
iipu:. o iraliiillio.

 Canadá, outro parclhclro que muito
promclle, lambem trabalhou dc galope, hoje,
dirigido pclo jockcy-aprendlz Uraullo Cruz
Junior.

 Sonhador, que sc mantém cm lindas
fôrmas, tirou hoje, na mesma pista, c.ccl-
lente prova.O Jockey patrício I.ydlo dc Souza tra-
balhoii hoje, dc galope largo, as cguas Noiva
c Tribuna.

 Pillctc, fnie hoje tirou cxceliente pro-
va, montada por Charles llougthon, será dl-
rígido, na reunião dc domingo, pclo jockey
I.jvliii de Souza.

 .1. Kscobar trabalhou, boje. forte, n
égua tliniithi_.ii. A tordillia correu muito no
final.

 Foi entregue aos cuidados do "cn-
traiucur" Eduardo Ferreira o valente nacio-
nal Fbann. . Passo» a ser tratada pclo "entrai-
ncur" Trajnno a cgua Dijitalis. Devia ter chegado boje do Blo firan-
dc do Sul, caso não morresse durante a via-
gem, o cavallo Estcro, que actuou bem nesta
capital.

Embarcou hoje para o Estado dc Per-
nambuco o hábil "cntrnineur" Horacio Pc-
razzo, que levou aos seus cuidados os potros
do criador Frederico l.undgrcn, que figura-
ram na ultima exposição do leilão.

 O jockey Miguel Torterolli, hoje pela
manhã, quando apromptava a cgua Pules, no
Jockcy-Club, próximo ú seita dos 1.450 me-
tros, caiu com a sua pilotada. O antigo pro-
fissional machucou-se nas pernas, c a cgua,
que tombou sobre os páos da cerca, feriu-se
muito no pescoço c nos quartos. A sua au-
sencia na corrida dc depois dc amanhã «.
cousa resolvida.

 Os parclhciros Tamoyo, Milagroso,
Tupy, Tymbira, Ventura e Raposão, que, ainda
hoje, trabalharam com boas disposições,
acham-se á venda. Estes pensionistas dos
Sra. Mendes Campos e S. Hin.e poderão ser
vistos nas cocbeiras tlc João Chico, á rua
Viuva Cláudio.

O "entraincur" M. Figucrôa, hoje, ás
51J2 horas da manhã, quando se dispunha
a mandar tirar o cavallo Ronden do scu box
para o exercicio matinal, escutou o estam-
pldo de um tiro e o cair aos seus pis do
chumbo da bala da arma que detonou. Pensa
elle tratar-se dc algum Inimigo gratuito.Chegou, hontem, da Paillicea, ò cavallo
Albcniz que, sob a monta dc C. Ferreira,
disputará, domingo próximo, o "Grande Pre-
mio America".

Estranhamos boje, no Jockcy-Club, a
presença de diversos vendedores de após-
tas dc cavullos de corridas. Conhecerá cslu
fado a directoria da veterana das nossas
sociedades?

.laçam»!, montada por .T. Escobar, 11-
rou hoje optima prova na distancia de 1.G00
metros.

Bolívia foi hoje ao Derby-Club,
onde, sob a direcção dc X. Gonzalcz,
apromptou optimamcnle.

¦ O cavallo Revi d'Armes trabalhou
hoje, na pista do Jockey-Club, mostrando-se
um pouco preso dos quartos.Ouvidor, que será dirigido pelo jo-
ckcy Júlio Escobar, trabalhou forte hoje
no mesmo prado.

Football
O JOGO FLAMENGO x BOTAFOGO —

Coniinu.iicani-nos da secretaria do C, R. do
Flamengo que no próximo domingo, dia
12 do corrente, dia cm que se realisa no
campo daquelle cub, á rua Páysatldú nu
mero 2G7, o jogo Flamengo x Botafogo, an-
ciosamente esperado, as bilheterias so-
ciaes estarão abertas desde 11 horas da ma
nhã, podendo assim attender, sem àtropc-
los, a procura do ingressos. Os Srs, sócios
poderão fazer-se acompanhar somente dc
duas senhoras de sua familia. IE* obrigato
ria a apresentação da carteira de identi-
dade e recibo do mez corrente. A tliesou-
raria avisa a todos os interessados que as
bilheterias do club não farão troco, por
oceasiao do referido jogo, para boa ordem
e niaior conimodidade do publico. A exem-
pio dc que jú praticou, será collocado uni
numero reduzido dc cadeiras numeradas na
pista de corridas, dentro do campo. Os
preços são os seguintes; geral, lÇlãOO; archi
bancada, 31, e cadeiras numeradas, 8S000

CLUB DE REGATAS .DO 'FLAMENGO
(Nota official) — A directoria, cm sessão
resolveu prorogar até 31 de outubro cor-
rente a resolução anterior que beneficiava
os sócios atrasados e cujo prazo findava em
31 de agosto .próximo passado, e outrosim,
dc accordo com a resolução do conselho di-
rector, prorogar as vantagens presentes para
os candidatos á admissão no quadro So-
ciai deste club c da mesma fôrma para o
torneio inter-socios.

NA ARGENTINA
O CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE

FOOT-BALL - O SCRATCH ARGENTINO
SEGUE PAHA MÕN.TEVIDÉO — BUENOS
-AÍRES, 10 (A. A.) — Parte hoje, á tarde
para Montevidéo, o possante scratch argen-
tino, que Vae tomar parte no Campeonato
Sul-Americano dc Football.

O quadro será o mesmo que ha' pouco cn-
freiltou com galhardia os campeões mun-
diaes daquelle sport, derrotando-os.

Box
O MATCH DE AMANHA NO CLUB DRA-

MATICO .ANDARAHY — Rcalisa-sc, ama-
nhã, o esperado match de box entre o pu-
gillsta amador Affonso Hugo, da categoria
dos "pesos penna", c Arlhur Amorini,"peso meio medio", mais conhecido por
Andarahy. Conformo contrato assignado,
o local será o Club Dramático Andarahy,
á rua Barão de Mesquita n. 093, quasi á
esquina da rua Uruguay. Está marcada a
duração deste match cm dez rounds de dois
minutos, com luvas de quatro onças. O juiz
será o pugilista Humberto Blois. Antes do
•match acima realisar-se-ão tres preliniinu-
res. entre tis scguiirtes boxeurs: 1*, em
seis rounds dc 2 minutos, luvas dc quatro
onças, entre Carlos Galizza, 50 kilos x Ro-
herto Santos, 50 kilos; '_*, om seis rounds
de dois minutos, luvas dc quatro onças, en-
Ire os amadores "peso leve", Jaymé Fer-
rcirn e André Hart; 3*. demonstração, en-
tre Humberto Blois e Ignacio de Medeiros.
Nos intervallos o pugilista Manoel Mcdina
deliciará os espectadores com os seus ma-
ravilhosos sapatcadõs de box. Effectua-sc,
finalmente, ás 11 horas da noite, o ma-
gnifico baile c*m qnc tomarão parte todas as
pessoas quo tenham adquirido ingressos
para as cadeiras.

Basketball
NO CLUB DE REGATAS DO FLAMENGO

— A commissão de baskct-ball escalou os

Houve divergência na
interpretação de um

texto legal
***-, *w**mma**Mj****^*mm

Vi Iodos os pequenos produ-
dores tle assucar foram
multados, em Alagoas

MACHItl, II (Servlío espccinl tln A NOITI.)* • O governador tlo.te í._ímln lolognipliou
ii i n.l.il-iin ii.i lii.ti.ilii rimimunlrnmio quuii totalidade dos ng.l.tiltoriíü v produrloiTsdo n.Micar typu Uniigiic, dando lulerpi.tii-•..ln literal a uiii.i ril_|if>_ic_n du divrrlo sn-
bre cuiihis asslgnailii*. (• vendas u vi-itii, dei-
.•.nn dc fa.er a. rscrlpln. exigidat pclo nics-
um dccrclo tcndii-llu-s sido pnr luxo, impôs-
lin muilas « rcvnlldnçftcn iivnlllulns, que or-
vam cm rerca dc iiitnlrn mil contou,

Os referido» aiirfciiltorcs con.lilcrnviini-.e
1-i'iitos dai nlirlgiiçilcs dn escripta, por nflo
pnilu.i.rm, eomo ns usinas, aetu. du cuni-
mercio, iii.n ai iiiilnrliliidca flacaea Inlerprc-
larii.n o dl.nosltlvn Ipg.il dc niodn diverso c
nppllcaram-lliea ai pvnnllilndea previstas pn-ra oi casos de Infr.ieçán do dccrclo. penall-dodcit csias que recácm todu* i.ihrc os pe-
q.icuoi proiluetn.es do t.ilnilo, numa Ronimn
enlo piignmcnio representará a cxtlncçáo
dos engenhos Raiutie que sáo niniln u maio-
ria dos produetores dc assucar do Estado,'rraliii.do.se dc uma divorgcncla na luter-
prclaçfln dn decreto, o governadur pediu ao
ministro dn Fazenda * .U.pen.Bo da nuliia-
Cão cm massa, que está sendo feita, c a dc-
terminação pura o recebimento do ImposU
sem nu.lii.. levando cm consideração que.lendo havido uma omissão collccliva, se pá-do adiuittlr não existente intenção dolosa
dn parlo dc qualquer dos lavradores,

i ie» i

CANHENHO FÚNEBRE

ESPOLIO
NICTHEROY

Vcndc-íc n grande propriedade
á rua Noronha Torrezno n. 217, no
Cubango, eom crande cusa em terre
no que medi; 72 metro» dc frente
por 700 metros de fundos, com ires
nascentes com agita superior e cm
abundância.

O JÚLIO, leiloeiro, venderá, sc-
gnnda-fcira, 13, cm leilão, no seu•iriimmn á AV. RIO BKANCO 183,
ús 3 horas da tarde, esta importante
propriedade

0 C. N. DO TRABALHO REÚNE
SE AMANHÃ

Recursos de aposentadorias e
pensões

Km sua ultima reunião, o Conselho sc
manifestou sobre ...rios processos dc apo-
sentadorias dc ferro-viarios, tendo o Sr.
Ataulpho dc Paiva relatado diversos que fo-
ram decididos dc accordo com o seu pn-recer.

O Conselho negou provimento aos recur-
sos de melhoria dc aposentadorias dos fer-
ru-viarios Francisco Prado, João André
I.acrt c .losi Gomes. Jorge LutgOff, Ricardo
Orccnliill, Manoel Diniz c Jorge Itomão
Iglezias. Usualmente se pronunciou contra-
rianicnteá pretensão dc I). Cncilda Prado
Neves, viuva do ferro-viario Diogcnes Fer-
reira Neves, que pedia pensão para ella c
filhos.

O Conselho não reconheceu o direito da
recorrente por haver scu marido falleeido
antes da vigência da lei.

Quanto aos pedidos da Companhia Indus-
trial Paulista c Anglo Sul-Americano paraoperarem cm seguro de accidcntcs do tra-halho, o Conselho deliberou suhmetter a ta-
bellas de tarifa das mesmas do estudo doconselheiro Dr. Dulphe Pinheiro Machado.

Outros casos foram nindn discutidos c re-
solvfdos. O Sr. Afranio Peixoto alludiu í.
necessidade de ser completada a compôs!-
ção do Conselho, assumpto que o Sr. lius-
lavo Francisco Leite, cm nome desse nisti-
tuto, já tratou com o Sr. ministro da Agri-
cultura quo promelteu ?olucciona!-o den-
tro dc dias.

AMANHA I O O CONTOS
HABILITAE-VOS NO:

CAMPEÃO LOTERICO
38 — RUA SACHET***** 
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PÉROLAS
Collares, brincos, anneis, etc. As mais per*feitas immitaçôes cm exposição todos os sab*

bados na secção de jóias dn
PERFUMARIA AVENIDA

Av. Rio Branco, M2*******
Por inteiro ou em parcellas

O director do Departamento N. de Saude
Publica communicou aos chefes das repar-
tições subordinadas que o Sr. ministro daJustiça, dando interpretação a uma disposi-
ção da lei das licenças, declarou o seguinte:"O funecionario pode requerer a licença
de uma só vez ou uma parcella da mesma,
nos termos do § 2- do art. 17, do decreto
14.tiG3. O funecionario pôde gosar seguida-
mente as duas parcellas, uma vez que a
primeira parcella coincida com os dous ou
tres últimos mezes do anno vislo que cada
parcella deve ser gw-^la por nnno civil nãodeterminando a lei que as parcellas sejam
gosadas cm annos civis seguidos. Se a li-cetiça fôr parcelludamente, o funecionario
terá de se sujeitar todas ás vezes á inspe-
cção dc saude."

¦ ****** i. ,¦M«:..x~X-*{»:-*-X»M*-^K--!^'**>-X--W-X.-X..:..:.

I DR, PIMENTA DE MELLO |"i Ourives, 5 — torças, quintas c sabba-X
Sdos, de 1 ás 5 horas. Affonso Penna, tD,'!-
4 segundas e sextas, de 1 ás 3 horas. ¥
X»X"!-**X-'.-H--.'--:--:":-'" •••'-;••>••. <:-«x ••:••:••

¦ IM» '

Os Tres Mosqueteiros
Nova edição do popular romance de Ale-

xandre Dumas, pelo modesto preço de 39000.
A' venda nas livrarias FRANCISCO AL-

VES, BlUZ LAURIA, ODEON, AZEVEDO c
no deposito, rua do Carmo, 35—Io.

seguintes amadores e pede o compareci-
mento de todos. <ás 8 lioras cm ponto, de
hoje, no rink do club, á j'iia Guanabara,
para o jogo que sc rcalisard com o Helle-
nico A. Cs Rizo, Donald, James, Paulo,
Saintive, Mario, Aiinbyrc, Felix, Nelson,
Dario, José Augusto, Júlio, Machado, Alòy-
sio, iEglicl.erto, Neves e Barradas.

NO MElililíNIiCO A. C. - Ilealisando-se,
hoje, o jogo official com o Club de Rega-
las do Flamengo, a direcção sportiva soli-
cita, por nqsso intermédio, o compareci-
mento dos jogadores abaixo, ás horas re-
gulameiitares: Io team — Flavio e Santa
Maria j Gallcgo; Oswaldo, Couto e Bellarmi-
no; 2' team — Laurindó c Dario; Antônio;
Enrico, Abeillard c Iglezias e os demais jo-
gi.ilores que tt"tn tomado parte.

MISSAS

llc.um-sr iiiuiinliã:
Josí |>|nto da Moura, As R l!2, na mnlrlld" Sanla llltn. o As II, na egreja da S. 1'raii-

cisco dn 1'uiiln; I). Tliorenn Ferreira Da-
niiislii, As lll, na in.itri/, dc Cupipo (ininilc;
Tlienilnro Martins dn lln.-lui. As U l|2. Del-
miro Augu.ito da Cru/ (iuuv.a, Aa 10 l|lt,
lídgnnl Flores, ás 11, n.t Candelária: Au-
Riiato (lesar 1'ernniulus Dias, As 0, ua ma-
irl/ d,i l.iu; I). Annn Margnretto (irimmi>r,
As 0. un Iteilrn dos Jornalista», A rua Mu--.'illii.es Castro* |), toonor A. de Alambary
Monteiro de ll.irrns, ás U l"_; Antônio Oo-
uns dn Cosia Junior. As lll 1|2, Dr. Juiln
llapllhl.i lloavenlur.i Soares de Mclrclles, ás
II I 'J. uu Ugrcjn dc S. 1'r.inrisrn dc Paula;
Dr. .Id-íi- Augusto Coelho da Itocha, As 0 '!'-•
I). Ilcnlrls Carvalho de Souxn Oliveira, As 0,
Ila egreja de N, S. da Conceição o Roa Morte;
Miinool Velloso da Costa, As 1), ua egreja
do llninfim; D Armlodn Moreira Maurlty.
As 9 112, I), Hcalri/. Teixeira de Macedo, ás
H, it» egreja do Carmo| I). Mnrla Urandáo
dos Santos Silva, As 0. nn egreja do Senhor
llom Jesus, A rua General Camarn; I). An-
liiiila Isabel Uri/nela llellmiin, ás 0 1|2. na
egreja <le N. S. Mãe dos Homens, á rua da
Alfândega.
ENTERROS

ARTIGOS DE SPORT
Tapetes p oleados

RAUL CAMPOS & O.
RUA SETE, 84

Malas e moveis de Vlme

Foram sepultados, lioje-.*-
No cemitério de S. Francisco Xavier: Car-

los S. Marques Leite, avenida Nova York 30;
Luiz Rodrigues, necrotério do Instituto Mc-
dlro Legal; Marcollnô I'acs de Souza, Hos-
pilai dc Policia Militar; Maria da Gloria, fi-
lha de Jo.'. Cândido dn Silva Leite, rua de
Cntumhy _7: llcatriz dc Carvalho, avenida
Salvador dc Sá '.'..; .Toso Dento da Itosa. rua
Conde dc licopoldimi 77, casa I: José Nicola
Império, rua Jockcy-Club 185; Josí, filho
dc Antônio Bernardo Lopes, ma do Monte
72; Helena, filha de João Ramalho, rua dos
Coqueiros 75; Domingos Pinto dos Cantos,
run da Alegria 527; Fernando, filho de Ary-
tiernc A. Almeida Rodrigues, rua Souza
Franco 107; Auguslo Furtado, Hospital de
S. Sebastião; José Luiz, filho de Eduardo
Rainha, idcm; Paulo Mariano dc Souza, tra-
vessa Vnsconcellos 29; Olivln do Car.no. ne-
crolerio do Instituto Medico Legal.

No cemitério dc S. João Raplisla: Candl-
dn, filho dc João dc Souza Comes, rua Dias
Ferreira, sem numero; Maria Augusta Mon-
teiro dc Freitas, rua Sorocaba 129; Lourival,
filho dc João Alves. Fonte da Saudade; Ma-
miei da Silva, Hospital da Beneficência Por-
tugnczn; Bcnjainln Manoel Amnraule, casa
dc saude do Dr Pòggi; llcrnarda Monteiro
da Silva, morro dá Villa Rica, sem numero;
Manoel Silveira Ávila dc Mello, rua Gon-
salves 70; Gilberto, filho dc José Joaquim
Rodrigues, Fonte <la Saudade; José 1'ing
Roca, rua dos Invalido.. IM.

No cemitério do Carmo: Manoel Rodri-
gues Fontes, rua Maria Luiza 94.

 Será i.ilui.i.ndo. amanhã:
No cemitério de S Francisco Xavier: Da-

rio, filho de Agostinho Loureiro, saindo o
enterro, ás 8 1|2 horas, da rua Paula Brito
n. 47, casa III.

VENDE-SE
R. Bandeirante 83

Vende-se este magnífico
prédio apalacetado, para
familia de tratamento, em
leilão, quarta-feira, dia 15,
ás 4 1 2 hs., pelo leiloeiro
JÚLIO.
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AMANHÃ

100 CONTOS
?

(Ao üsnopolb da Felicidade]
14, SACHET 14 |
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DUAS POR DIA

Uma ao almoço outra ao jantar, é o dosa
Indicada nas enfermidades do estômago, fi-
gado c intestinos; prisão de ventre & n causa
de innumcras doenças, livre-se tomando PI-
LULAS VIRTUOSAS. Pílulas dc Papaina e
Põdophylina. Vidro 2i.50_. Rua do Rosário 172

« ***** 
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¦ ***** i"A Idéa Hlustrada"
Mais um er.cellente numero dessa revista

elegante acaba de ser posto em circulação,
contendo nítidas e escolhidas photographias
e um texto variado, onde sc destacam colla-
[.orações dc Oswaldo Orico, Peregrino Ju-
nior, Mario Villalva, Paulo Ncrey, Gustavo
I.i.nsoii. Francisco Braga c dc outros escri-
ptores d 11 geração nova, de nomes consagra-
dos e festejados pela critica.

, ^at* i
Lindos brilhantes

Km virtude dos «eus pregos, raro c o dia
que a Joalheria Thesouro do Castello não
vende brilhantes, de C, 8, 10 e 2o contos e
assim sc servem centenas de freguezes que
nos compram lindas Joiau por preços bara-
tis9Ímos. Damos alguns preços, para mais
realidade. Anneis de Platina com Brilhan-
teu a 300$000. Cruzes de platina com bri-
lhantes e diamantes a 450$000. Relógios
Omcga desde 85$_00. Relógios de ouro, pul-<.io, pnra senhora, n 75SO0O. Bichas dc Platina
com brilhantes. 350$000,
RUA URUGUAYANÁ, 9, perto da Caritfca.,

COMMUNICADUS
Anna Paul Monken

tScus 

filhos, noras, genro e netoi
communica.n o fallecimento do sua
extremosa mãe, sogra e avó, hoje, ás
10^horas, á rua do S. Francisco Xa-

vier 701, ssiüdo o feretro amanhã, 11 do
corrente, ás 10 lioras, para o cemitério de
S. João Baptista, antecipando seus agrade-
ciinenlos.

Edgard Flores
AUXILIAR DE CONSULADO EM SYDNET

tSua 

familia faz celebrar amanhã,
sabbado, 11 do corrente, Oo annivcr-
sario do scu fallccimcnto, uma missa
por sua alma, ás íl horas, no. altar-

mor da egreja de Nossa Senhora da Can-
dclariii.

Trajano Brandão

t 2o ANNIVERSARIO
Sua familia manda rezar missa pofsua alma, amanhã, sabbado, 11 do cor-

rente, ás 0 horas na egreja de S. Fran-
cisco dc Paula.

Agradecimento
Maria da Gama Abreu Dnnin, Jo ei

Hcnriqucs Daniti, senhora c filhos,
commanilanlc Jair de Albuquerque,
senhora e filhos, Raul Wcllisch, se-
nhora c filhos, agradecem, penhora*dos, ás pessoas que tiveram a bonda-
dc de mandar-lhes pezames c assisti»
rum á missa que inanduram rezar em
intenção da alma do inesquecivel
DARIO FREIRE. _"^

Agrade inento
Germano da Costa Figueiredo c senhora

c Alzira de Abrèo Bravo agradecem ás pes-soas que enviaram pezames e coroas eacompanharam á ultima morada os restosinortaes de seu inesquecível filho e netoGERMANINIIO. * ntl°
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capaz de resistir ãs mu
Jheres de cabellos pretos...
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A XOITJü —¦Soxta-foictt, 10 ilo Outubro <lc 1021
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J'rtíiclpe tlc
ll)'ápré» o
turista Inale

Vomo se conta a historia do
sou primeiro contacto

com o amor
&• V* Ií. o mn ninimte apai-

xonado ila ihinsa
(CO.MMUNICÃDO PÒTTc. T. II.M.I.INAN)

LONDRES, solombro (L'. !'.) — Oúnndo«> príncipe ilo fluHcs cilnvn cm Oxford, comnpcniii ii.-zi-M-i.. a..in.-, do «Imlc, iipnlxoii**in...**.-. i-.ii n mm. iirhuciro i-nnlnclo com oHitiur, .- .. niiiiliii m;.i-,v Inlorvitiu Imiiicdln-
Inmonlu nt. coso.
Cgm grnudu surpresa
pnrn Iodos, cli» o
retirou dc jn, iiimir-
rou muis mnliis o
mandou-o piirn a Al-
U-i.ii.Mim, «rim "ile
aperfeiçoar << iv.piii-
lo lins viagens".

(> nome dessa pri*
jnclrn apaixonada •
historia o perdeu.
Mesmo Ox.for.1, nua
preserva ns tradições
lõo cuidadosamente,
desconheço qual dus
muis fillias mereceu
nm il.av olhar do
príncipe. Sc era n irmã
do «l|!.ins dos seus
collegas, alguma dns
lindas cmpregndlnlins
da lun- «ti mcsino uinn
¦nobre dama da nristo-

crucia local, ninguém,
cxccplo, o neto dc

... lídunrdo VU, o poderiai '/ei preclsamçnlc. Mas u Inglntcrra, des-ie essn Iilsloriii sentimental dn mocliladòil" príncipe dc (.«lies, começou a ver nelleimi digito herdeiro .Ias qualidades mesiras ile seu uvô, que o fizeram gozar das•*..iii|iallii;is .los povos eomo um dos maisrequintados cslrolnas do seu tempo de ra-
piiz. Iodos os círculos sociacs l.rilat.nicos,com o seu npego visceral nos negócios dalii.i.il.:. iv um o |,., coinmcntnrnm a pequenaJiislorln amorosa do Oxford, e desde entãonao cç-ssam do seguir, na vida do príncipe«ii- (.alie.-, os romances dc amor e para cllci-"...|.iie a imaginação desoectipada dos jor-nal.slas e dos Intrigantes da eõrtc. U'-talo interesse do povo liritatinicò nos amoresdo príncipe de Gallcs, que, lendo cllc vi-SUado, iiiiii. vez. umn rabricõ de «ma cida-ocsinlm. etimpestre, leu na parede o seguin-ie recado, que escrevera um seu admiradornuonymo:"Volte «Ic novo, príncipe, e traga a suanamorada '. No eiúlaríto, o que se pôde di-zer de uma observação sensata, é que o
príncipe nâo ¦'• o conquistador que se sup-
poc. I-, verdade que elle gosta inimc.iso deciaiisar. l-iil-o, porem, eom o desinteresse dcmi. sportinau'. Como o seu iiluslre avó,.laii.a.s elle appareceu no noticiário dc pó-liou dos jorniics eom a formula bem co-¦hecida:"Entre os indivíduos
Uva uma Certa Pessoa .

O príncipe de Ih^-r, ^mea foi apanha-" l-i» Policia em clubs. Elle se divertedemocraticamente, ã vista de todos, comorapaz i|.ic nao tivesse ameaçado continua-«ente h rcspoiisabiidade de dirigir o Im-
penoi britannico. A Inglaterra firmementeacredita qne elle lem uma namorada, nin-
guom, porem, conseguiu identificar quemcila rosse. De ou Iro lado, nunca cessou a bis-¦iiilioliec da imprensa e da sociedade a res-
peito do futuro casamento do príncipe del.iillcs. Desde 1913 que se an.iunciava estarelle loucamente apaixonado pela princezaJotanda da Ilalia, então uma carola dc 12ai.nus.
_ JJssá historia lomou vulto cm todos os
jornaes do liuropa, e a respeito delia deveHaver muitas informações cm Iodas as chan-celai-ias do continente. Para as classes bur-
guezas (la Inglaterra, o romance tinha uma
grande fascinação, baseada em dous motivos-
primeiro, a princeza Yolánda tinha os ca-l.ellos prelos e o príncipe de Gallcs era tidoeomo um hòmcm incapaz de resistir ás mu-Iner.es de cabellos ].rclos, e, segundo, que aui-inçeza Volánda era calholicu romana efcr.a obrigada a aliando.nu- a sua f

O rugrueso do "Pocoiió" tom u» foi*
l'tia qm; cstivttrniu no uorlo

Plllldoou ua (iuanabar.i. esla manhã, o
pnquclc "1'oi-oné", i)uo regressou do norle,
parn omlo purUi-n conduzindo forcai dol.xcrcllo, por oivaslão do iiiovlim-iil.i Midi
cioso om Mnnaos, A uuidad.! do Lloyd lira
Mloil'0 i.traeou .iuiilo ao iirnii.zeni lli du
t.ac-s ilo 1'nrlo, íiflo tendo sido visitada pelasautoridades luarlllinas, por ser i-unslilerada
tomo transporia da guorra, Depois da ha
ver » "Poconé" atracado cffi-cluoti-so o
desembarque da Iropa.
lorniii |iri>Ho.t o» rliefcn revoluciona*

rio» ilo AmuzoniiB
lll-.I.LM, IU (A.A.) — Noticia chegada dc

Mnnaos comhiutiica lerem sido ali presoso capitão Dul.i.ls o o tenente Aloyslo l-'er-
reira, ipu. foram os chefes du revolução
naquella capital.

¦ mwm .¦¦¦*.
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O "RAID" PEDESTRE RIO-
N0VÀY0RK

A partida dos "raiclmen" a 12
do andante

O lald pcihislro llln do.Tflnclro-Xovn Vork,
projoclndo pelos jovem Milton Vnrolln, Mu-noel de Oliveira, naturaes do lislndo do l'or-nuinliiii-.i e TiliIrlçA Pneu da Aguiar, lilho(IO listado dn Ania/ouas, continua sendo n.o.IIVO dr gl-iimlo elithusIiiMiio por parte din.
Jovem r.iiiinien, pois os mesmos furam mi*Xllludos pelo i-nniineielo em geral desla pi-..*ea o pelos renlros dos togiiiuiog lí lindos:Aui.i/onas. 1'eniamhiieo, AliigônK, Sanla Ila*ii.arina, mu» du oulrns inalltuIçOus imiti-

Us jovens riiidnioii levam «irias de npre-enlnçiip pnrn os governadores doi listados
por omlo devem passar, cartas essas cedidaspelos loailot-s das [lançadas dos iespelhos
listados, assim eom.) lambe... levam apresoiflaçuo dos «•mliaixailores para as a.Horldadcsdos diversos paizes por onda Irão passar. IAs rotinas o equh cnlòs parn os raldmeulorain cedidas pelo Sr. minlsl.o da Guerra,sendo outros utensílios necessários ã viagemobtidos com o auxilio pecuniário que lhes
prestou o comniercio carioca,

A partida dosla capital sorá no dia 12 docorrciUo mez, conforme lòra designadamtm

Um «recoríí»
do peda[

0 magnífico "raid" da bicycleta
Rio-Petropofis-Rio, em homa-

nagam á A NOITE
Jnlro as donionslraçíoj dc ruslitencia

nhyslca ulllmumeitlu cmproliondldai o rca*
ilsadas uosln capital, oocuna logar do dosla*
quo c "raid" di* blcvclela llio*IVli,..|ioll*.*
ltlo, que 09 Srs. lílnldlo .IprilQo o l-ulz Al*
ves da Conta vèm du completar, cm lionto*

A CAMPANHA PRESIDENCIAL
NOS ESTA00S UNIDOS

Us republicanos lemem mais o
candidato indcpcmlcnlc, semi-
dor La lollcllc, dò que o dos

democrnlas, Sr. Davis

^^waava w

-— - ~~"i *

I Jóias- Relógios I

DIAS APENAS
ESTARÁ'

TERMINADA
A

Liquidação
Animal

FANTASIAS

onjectos ue arte

presos uo club es-

CASAYOKK
Assembléa, 22 a 26

TODOS DEVEM APRO-
VEITAR ARTIGOS PARA

HOMENS

GAMA E MESA
TOALHAS

JOÀLHEMA

A Nacional
126 — Av. Rio Branco,

ÜSQ. 11. SliTU
Nossa venda reclame, com

grandes abatimento» no»
preços marcados, continua-
rá duranlc lutlo m mez cor-
rente.

Aproveitem esta única
opporlunidade

f ^_H ¦ * '^HTJH
ri___l _P^^' •,_3CW

CHICAGO, li) (11.1'.) - o Sr. Bulier, i]
ildenlo do comitê nncloiial il» rarllüo ur
publicano o dlroolor da cnmiínnha .1 '••*-
ila candidatura ilo proililento CpoIIdCo
rvelolcflo, ib-cl.ti-ou, lionloiu, nn m-.i-j ''" I"*'
lido, nosta cidade, qua 01 republieanpi 1
nfio prcorctipavem cum o candidato iJphio_

_jo **.i dlvortldado doi poulos
iipreitntàilos' pelo Sr, l)n\is
voraveluiciiló contra fll* meamo

o Sr, Uutter reeonlie
t ler...'

Hobei-1 l.a 1'ollotl

•>*t.*n. pnniuu ".1 dlvortldado . influiu desía*
,,.>>iino".
entretanto «.•'*

ieivVh-a'eiüp.1 da c.inillií.iio Independente,
,'cnador Mobort l.a 1'ollolte, offeret -11111
perl-|o,

fl

Foi homologada a concordata
preventiva

Volocb 4 Macedo, commerciantcs cstabcle-eidos a rua Marechal Floriano ns. 14 c Ití,
propuzeram perante o juizo da ú" Vara Cl-vel, concordata preventiva para pagar aosseus credores, por saldo dc seus credilos,50 _o|o, em duas prestações, de 15 o|o c aultima dc '20 o|o, todas ao prazo respectivo
de GO dias após a homologação do pedido.l'or decisão de hoje daquclle juizo foi aconcordata homologada para que produzaseus devidos c legaes effcitos.

Elpidio Jordão i* Joaquim Alves da
Costa, os "raldinen" victoriosas

naffem a A NOITE, e rom vantagens exec-
peionaes solire os oiilros rcallsmlos nté o
nresente. Um verdadeiro "record" i seme-
íbante nrova do treinamento, que veiu
ciiiiisi dmonstrar n imi.ossibilidadc de $c
cobrir o caminho que elles fizeram cm sim-
pies machinas de passeio, no tempo alie*
gado por alguns outros. Destes, vimos seus
documentos aulbcnticados, estação por cs-
Iação, desde a partida ató á chegada, ida
c volta, o podemos concluir que, sem dn-
vida, são estes os vciu-e.lorcs, não só pelotempo gasto, como, ainda, pela m.ignifi-
cn fôrma que evidenciaram, como evelistas
peritos, fortes c tenazes.

Ein todas as estações por onde passa»ram, os Srs. Klpidiu Jordão e I.uiz Alves da
Costa, receberam grandes demonstrações dc
sympathia e votos de congratulações com
esta folha, cujo nome elles evidenciaram
com sua lembrança carinhosa e sincera

Elpidio c Alves dn Costa são agora"raidiiicn" victoriosos da maior distancia,
cm menor praso, coberta cm blcycletta'.

OE UM/t IMBIKIR/l
l'eloe Iiundcs, pelos Jardins t* em tuds» as

casas, trazido pelo correio, tem-so espalhar
do ha dias mino uinii verdadeira pra-j» o on-
núncio liurranttt o iil-cii inysterloso do certa
Mmu. Iiriu'.., partclra di|ilninailn eni Paris.

.Mko mj-blcrioso, ditemos, porqui! o tal
carljo ili-pnl-i dn nos dar <i numero da .:.*..
c o do teloplionc, prnnictto "hinilln .- Hrgu-
rnnçs" c conta que "não tem placa na por-
la..."

Não •sbento* bem o qno pensar rio desem-
buraco deasi Mine. Kencc. Mas h titulo de
curloildnde damos aqui o seu endereço e tc-
l.-phone: Jnncal, 61 t Central 3118, para rui-
din dos curiosos o vistas do quem Intcres*
cir... Tt

mn*

As próximas o|y^
das serão em A^

terdarn
Os iilliMiiiics ií niHSüsij

nio piirliripar dess,.,,,
líll S|MM'IÍ\n

PARIS, in <}>¦ V.) -•atm.S
ritefio do harflo Pierro i|« Couiieith
.lente du "eoitllli" Olymplrq |,,, 'lí
,. Allfiuaiiliii wrA ntltnll!l,|i ,V*H|
Olyinplços de jfl!.'8, que -¦ m.S||,;,*_1
.Vuislirilam, assim eomo a Uun|j 'w
nação desejar lum.it* parle hh'uJ
das,

.i - m»* .

LOTERIA DE
18.000 bilhetes

80 % EM PRÊMIOS

Amanhã

i»
di

lli
Por 15*000

Ia* venda em toda a m

SO' PARA HOMENS
Chápéos, ramisns. gravatas, cintos c mais

artigos, só na CIIAPEUIIIA E CAMISARIA
lllALVO, que vende por todo o preço

15, R. ANDRADAS, lõ
mn*

Os presentes á A NOITE
O Sr. J. Costa Martins, proprietário do

armazém S. João, no Meyer, brindou-nos
com uma lata de azeite de Certa, Portugal,
de sua exclusiva importação e produeto dc
larga acceitação, por sua pureza c esmera-
da fabricação. Agradecidos.

 Da firma Tavares & Souza recebe-
mos os seus preparados "Universal" c pas-
tilhas "Nelson", destinados, o primeiro, a
tlcbellar a peste das aves o o ultimo a com-
bater os insectos, que já foram postos .'.
venda.

¦ mn* 
~" ¦"= ~* -a-" XJIMC -£_ _=_ I uíV S

Antes de comprar, veja os preços da casa
Orlando Bangel-83, Assembléa, 85

Os uruguayos vêm ao Rio !
Os uruguayos, campeões mundiaes dc

Football, vèm ao Hio para comprarem, na
formidável liquidação de meias de pura seda
á preços baratissimos, da rua Chile, 25. TO

c..sar-se cum o herdeiro do throno britanni-eo. lehziiieiile, porém, para todos os inte-i-cssados. a i.iiieezii Yolonda saiu do cartazdas noivas do prlncipo de Gallcs, casando--se con. o conde Cal vi dc Ucrgolo. Logo o me-xcrico publico passou n ver nii princeza Ala-l.-.lclii. também possuidora de lindos eabel-los prelos, umà candidata ao coração do
príncipe de Galles.

iDesde qne nubil, o príncipe her-deiro du Inglaterra já foi apontadocomo noivo provável. das seguintes
princczas : Vicloria Luiza, filha dokiuser Ou.llier.ne II, da Allemanha; da filhadp. príncipe herdeiro da IUi.nai.ia; as duast.llias do czar da Rússia. Desde a guerra,porem os llironõs (In Eiiropii esl.oroaram-sei' .I.I...Í.U... o ú uin cr o das caiidi.dáths do prin-c.pe de Galles. Isso crèa tuna situação dccxlrcma ancicdaile para o povo, que iá.eo-moça a acreditar que o seu futuro rei 

*não
deseja ir buscar a sua consorte nas cortes dal-.tirnpa, preferindo seguir o exemplo do seuir...ao, duque de Vork, escolherá a sua cs-
posa por umn exclusiva affinidade de cora-eao. Xào parecem ler razão aquelles que jul-
gani que o príncipe pretende um dia abdi-car os seus direiios cm favor do irmão, paraevitar o.s aborrecimentos que lhe trariam osdeveres de rei. Contra isso está o faclo co-nhecido dc que o príncipe de Gallcs jamaisdeu signal de não amar ar, funeções que lhecaberão tini dia. Apenas motiva a suspeita
daquelles que o julgam capaz deuma abdica-
çãp eslar elle nihdà solteiro, c o povo senti-
mental da Grã Bretanha não gostaria dever uin cclihatario no thrniin.' De ondellie viria então o seu herdeiro, perguntamtodos, pois ninguém se conforma com aidéa dc ilesapp.irecer da familia real a fi-
gura synipalhiea que são sempre os prin-eipes de Galles..—_ . «m> 

JERSEY E MEIAS
Preços da fabrica a varejo, grande varie-

dade. Largo cia Carioca, 12; sobrado.

¦¦«•te»

Cada vez mais graves os
conflictos, em Calcuttá,

entre hindus e mano-
metanos

íCALCUTTA, 10 (Ü. P.) — Reina com-
pleta anarchia nesta cidade, cm consequen-
cia dos conflictos entre os hindus e os ma-hometanos, que cada vez se tornam mais
graves e sangrentos. Desdo a terça-feira
passada registaram-se nove mortes e scleutaicridos. As autoridades pediram o auxilioda_ força militar.

Todos os negócios acham-se suspensos, emse.no no bairro europeu u paralvsação écompleta.
Domina profundo pânico, que ainda scintensifica em virtude do desenrolar dosacontecimentos e do receio de que, apesardo jejum de Chandi ler sido quebrado, lodo

o paiz venha a envolver-se ua agilaçáo.•mni nnrm .

Do que tratou a Câmara
Portugueza de C. e I. do

Rio de «Janeiro
Com a presença do Sr. Sampaio Garrido,

cônsul geral de Portugal, realisou-se hon-
tem n reunião mensal do conselho üire-etor da Ca.mura Porlugueza de Commercio
e. Industria do Ilio de .laneiro, sendo no-
meados, por proposta do Sr. Almeida Car-
vaUiaes, us Srs. Augusto dc Castro Lopes
Brandão a José Constante para, com o Sr.
.losé Itaiiílio, presidente, representar em
coínnílssão a Caniara pcranle o "llotary
Club" do liio de Janeiro, que está empe-
nhailo cm instituir nesta capilal uma"Peira Internacional de Amostras"; inicia-
Uva que mereceu de todo o conselho o.s
maiores louvores. Poi também approvada a
resposln :. uin officio da Caniara Portu-
giiezi» de Commercio de. S. Paulo, sobre o
importante assumpto da exportação portu-
gueza pura o Brasil, em harmonia com a an-
terior proposta do Sr. José üainlio para que
esse assumplo fosse estudado em todos os
seu.*; complexos aspectos.

mmm --'¦¦-¦ '  i <IP Exonerado, a pedido, o mi-
nistro do Chile cm

Paris
SANTIAGO, 10 (A. A.) — Poi publicadoo decreto que exonera, a pedido, do car-

so cie niinislro iplenipo.tenciario do Chile,
ua lrauça, o Sr. Qucsada .Acharati.

0 passeio do Centro Excursio-
nista Brasileiro, no dia 12

do corrente
Communicam-nos da directoria do Centro

Excursionista Brasileiro que no dia 12 do
corrente rcalisa este centro unia excursão
á Pedra do Conde, na Tijuca. Os excursio-
nistas partirão das barcas, cm bonde da li-
nha Alto da Boa Visla, ás 11 horas da ma-
nhã.

mmm

A Victoria pagou mais
40:000$000 na capitai

A uni dou sócios da Casa Bancaria dos Srs.
í.afayette lljstos & C, foi hoje pago o bl-
lliutc inteiro n, <l.10 premiado com -10:1100501)0
da novel e acreditada "Loteria da Victoria"
extraída ante-bontem, bilhete esse confiado
para cobrança pelo felizardo possuidor que
o adquiriu no "Sonho dc Ouro".

(•uarta-feira próxima — lembrem-so —
corro mais um dos populares planos do 6 mil
bilhetes com o prêmio do —- 2O:O00$OO0
— por lõ.$00O e frneções do 1$500.

Distribuo 73 ojo Cm prêmios.
«»te „

0s tripulantes do "28 de Julho"
homenageados em llhéos

Il.flfiOS (Bahia), 7 (Serviço especial d» A
NOITE) — Tendo gasto '22 horas 110 percur-so dc S. Salvador a esta localidade entrou
no nosso porto o bote "DS de Julho", tripu-
lado pelo intrépido piloto Alcides Vlllar c
ires companheiros.

As autoridades civis e ccclcsiosticas, a
imprensa c numerosas pessoas Rradas visi-
taram esses rcalisadorcs do "raid" Mara-
nhão-Rio, tendo o Rcvdtno. bispo desta dio-
cese lançado a benção sobre a frágil embar-
cação cm que tão grande feito estã sendo
effectuado.

O.s jornaes referem-se com elogios A dlf-
Ticil travessia e publicam "clichês" do "'28
de Julho" c de seus tripulantes.

((
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Rosiderma"

Para censurar os especi
culos cinematographj.

cos destinados ás
creanças

SANTIAGO, 10 (A. A.) — A Mü_
.i.lade desta capital resolveu nomtiti
comniissão especial de censura e-lsij
llsação dos espectaculos ciuc.uatosriji
dedicados .'i infância.

. mn* ¦ ¦ _
Meias deu
seda dc iv.
As mais du-p

EXIJAM A Mu
DIPREsã

B. I. C.
-mmm-

INAUGURAM-SE.. DOMINGO.
NOVOS LABORATÓRIOS D.1

U. I. C. 1*.
A União Industrial Ghiniico-PhatBí

liou do itio de Janeiro inaugurará, m*
xi.no domingo, seus ubvos e inòdriifl
boratórios chimlcos industriaes, inslallt
em edficio próprio, á rua Ucllj de |
João n. 138.

O inicio da cerimonia será ás duas b
da tarde.

O "rouge" da moda
-mn*

O seu luxuo-
e confor-
tavel

paquete

«GELRIA»
Sairá á 22 do corrente mez
para: Bahia, Recife, Las Pa!-
mas, Lisboa, Leixões, Vigo, Sou-

thampton, Cherburgo e
Amsterdam

Para passagens o maÍ3 informações com
os agenlüs geraes:

Sociedade Anonyma Martinelli
106 - Avenida Rio Branco - 108

Inauguração tle um instituto
orthopedico

Os Urs. Paulo Za.ider c Thomaz Pereira
Caldas, lendo iustalludo üm instituto orlho-
pedico moderno á run da Carioca ii. !)5, eon-
vidarum elementos de nossas classes sociacs
para, no dia Vi do corrente, das 12 ás 3 ho-
ras da tarde; visitarem essas novas instai la-
(,-ões

0 valor da "Farinha Pery"
na alimentação das

sreanças
Documento expontâneo e sigini-

ficativo
NICT1IEROY, 11 de Outubro de 1924.

Illnto.1. Srs. JACQUES & Cia.
Ilua da Alfândega, n. Ul. .

«IO DE JANEIRO.
Amigos o Senhores:
Escrevo-lhes a presente movido por um

sentimento de gratidão, pelo surprcl.endcnte
resultado obtido com o uso do vosso pre-
parado denominado "FARINHA PERY", no
restabelecimento de forças do meu filho
Taulo Affonso com um anno de cdado e quofoi aconinicttiilo de "eseorbute Infantil".

Tor prescripção do meretissi.no medico Dr.
Moncorvo Filho, f„ uso du referida farinha
TERY", como único alimento do mesmo me-

nor (pois já havia feito uso de varias simi-
lares sem obter resultado, pois de dia n dia
o men filho emagreeia e pcorava do mal i-uc
o acommettera), com o uso da farinha"PERY" apenas cm uma semana meu filho
fez tanto proveito que parece ter resuscitu-
do tal c o aspecto geral dc* saude que apre-
senta.

Podendo desta fazer o uso que lhes con-
vier, sou com estima de VV. SS. Att. Crd,
Am», c Obgdo. — . (Assig.) EDUARDO CiPEREIRA. (Firma reconhecida pelo Tabcllião
Álvaro Fonseca).

Villa Pereira Carneiro, 37 — Nietheroy. - mn*

"A MAÇÃ"
Uin uovo numero dessa apreciada revistacarioca será dado ao publico admirar, ama-

nhã^ Além do conto habitual do Conselhei-
ro X. X., seu direclor, traz a edição ulti-ma do elegante e bem feito semanário innu-meras e cbistosas "charges", magníficas il-lustraçôcs e eopiosa collaboração literáriaein prosa e verso, firmada por uomes conhe-cidos das letras nacionaes.

. —: ¦ «»» ——

CASINO DE COPACABANA
Amanhã, Sabbado, ás 8 i\z

da noite
Jantar dansante, com distribui-
ção 

'de lindas marcas de "co-
tillon".

A's 10 horas, no theatro, bai-
lados clássicos pelo "troupe"

de

Iria Oln

Como os districtos de Pinto e
Columna participaram de

uma manifestação
S. JOÃO EVANGELISTA (Minas), 10 (Ser-viço especial da A NOITE) — Os districtos

de Pintos e Columna tomaram parte na
manifestação feila nqui ao inspector dosTclciíraphos, tendo vindo daquclle uma ban-da rie musica, o presidente do directorio, Sr.
Manoel dos Santos Sá; o vereador major
Sermino Pimenta e muitas pessoas outras.«•»

«I

Todos os dias jantares dan-
santes ao preço de 10$. Aos
sabbados, preço fixo de 15$.

Os autos de S. Paulo fazem
concorrência aos do

Rio...' 
S. PAULO, 10 (A. A.)—Quando brincavaa porta rio sua residência, na rua Lavapés.

hontem á noite, o menor Carmo Martins foiapanhado por um automóvel, ficando gra-veinente ferido.
mmm

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHOasBSBJBsr*—R. OURIVES 23

Tel. N. 2119

•mim¦ —

Sangue impuro? Elixir de Inhame
Vae ser estabelecido, no

Chile, uni severo serviço
de identificação

viço dc iiscalisação
SANTIAGO, 10 (A. A.) - O governo re-solvcu estabelecer um severo serviço deidentificação cm todo o paiz, sendo compre-

bendidos nessa obrigação os menores de IS
annos.

A identificação será feita cm gnbiuelcsespeciaes do Estado.
mini

TAPETES E OLEADOS
para mesas, corredores c salas. Cortinasstores c capachos
O melhor sortimento - Pre.;u*i reduzido,CASA RAUL CAMPOS

EX-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84 r

Moveis de vime, malas, artigos d
1________ viagem: e sports

u Hospital de Villalranca
destruído pelo foiço

lo^ calculados os prejuízos cm cincoenta cou-

JERSEY DE SEDA cm todas*
ECHARPES- ele, Prs
dn Fabrica, üonçalve*. L;

li—l' andar. Tel. C. ü?
m*e*-A nova instaüação, em Si

Pauio, do 2" districto do
trafego da E. F. Cen*

trai do Brasil
S. PAULO, 10 (A. ..\.) — Foi hoiS

ínslallnda na estação do norte a sédedil
giindo districto do Trafego da Estradill-e.-ro Central do Brasil, c ipic, por cer-
u-jeucln de serviço, foi transferida da a
çno da Luz. onde se achava lòcolisaila.

O chefu dessa secção, Ur. ,losc Fcrn.
\ asconcellos, communicou a sua inslalli.
u directoria da Central, congratulai!»
pelo acontecimento;

100"AMANHÃ

HydrOCcIe. Cllr!l.sem„uPcração pelo pr..eonidio Ribeiro, rua S. Joséand. lei. C. 3633.
•mmm ¦ _

fliREROn das Águas de Colônia
c a Rainha.

Perfumaria Lapcnno
Itua do Theatro, 9

UMA INAUGURAÇÃO
Foi, hontem, solemnemente inaugurada a

casa de saude e maternidade S. Luiz, á rua
Haddock Lobo, de propriedade do coronel
Américo de Medeiros, lambem proprietáriodo Hospital Muller dos Heis, um dos mais
conhecidos hospitacs subvencionados pelo
governo. O. novo estabelecimento foi mon-
tado com todos os requisitos modernos,
sendo ali empregado vulioso capital,

Uma "soirée" dansante do Sport
Club Tijuca

O Sporl Club Tijuca fará rcalisnr ama-nhã, nos salões do Club de S. Christovão,
uma "soirée'' ihinsante, estando o inicio da'incsmn marcado para as 10 horas da noite.O ingresso para essa festa será feito eonio recibo u. 10, de rrr.t.ibro, sendo o traioteruo escuro ou smoking.

EU ViZ A BARBA ESTA MANHA COMUMA GILLI-TTI-.. E VOCÊ?
mn*

A NARRATIVA DO ESCOTEIRO
Álvaro Silva, o glorioso escoteiro da via-

íjein ao Chile, irá, depois de amanhã, numfestival cívico a renlisnr-sc no Instituto Na-cional de Musica, fazer a narrativa de suaexcursão ao outro lado dos Andes. bNsacpüferencia, Organisáda em benefiein dn Às-soeiação Fluminense de Escoteiros; terá ini-
cio ás ü horas da uoite3

10 — 1»
"SELECTA"

Mais un. numero ile ASclccta" deve en-trai-, ninanliã, cm circulação. Como sem-
pre, vem a querida revista cheia de notasinteressantes sobre o cinema, publicando,alem disso, lindos c emotivos contos firma-
dos pelas melhores pernas, a' capa de "Se-
lecta" eslá o retrato de May Mc Avoy

que

Rotisserie Progresso
PREÇOS HAZOAVKIS

~_ H ~ LARG0 s- yftANCISCO — U
"/-O/V.fO/V"

O numero deses apreciado semanário
entra amanliã cm circulação, constituomais uma àf-firiiiáçuo do quauto o elle ai-traente. Con. umil capa expressiva, n sv.n-
pathica revista offerecc um texlo variado cdigno de Icilura. As suns paginas inlciaostrazem as secções do coslume: "Conio diisemana", versos, "Pedaços e coisas leves".
ete\_ Seguem-se a cli rd ti leu de abertura —"Loiras e morenas", de palpitante actuali-
dade, firmada por'Martins Capistrano, cujo
nome é bastante conhecido; o concurso su-bre os maiores brasileiros vivos; as páginasde "Tango Bov" e ".Trepaçôos".; topicói,
aneedolas, eòinmcntafios, "potinst", inlor-
inações cinemàtograpliicas e .-. interessante
secção "Saibas todos...", de Vvcs qiie é
o pasiatetniio favorito diís jòvebs*cleguh-* les.

HORRÍVEL CRIME!
sÇaS^í&iSÈ__ias a 4*5500 e para homens a 3S500 n-i nm

fg| |g| 
"• ^"de^^íi^

RÁPIDOS QÜÍTdÊS^
APPARECEM

Uma explicatião do Sr. Al-berto Gótiini
Recebem-"-* a seguinte carta:

. ar. redactor du A NÍiITI*' __ ,¦^ata\\\^1Z^J^^

ecoes. Assim, sou obrigado .. . ,, ""
para declarar o segninl,•* ,'i 'n ' ,m\'h\"
-iuc deu origem à pena .Kule i,iE ,,° hi'\°
rendo, não tem n innioIl^TauT™ ?':dando,, visto que todos esses 

'-r- 
Mo --.larani jn recebidos pelo Monieni,, í°"não soffre., o menor w&»%%™*lauto, nenhum acto prntuiuel .Õ.A Vi '.'

n minha condueta, . ,,e e ,, u' ¦ . 'f:,1,u'!c
ludo isso, conhecido o ne ,è\ ¦ elül* w 

lla <!l!
co.nmigo pTivam e pelos ^.'né 1^;.'1'-
1'iiain cm vinte o ...atro ,„,,,! ,,, M,,':'"
publico municipal 3» ( ,, r ? 1}.C-.^''ÇO
«". furto: um desJeeiunie'\mT!'^ lle
quem seja, retirou de min ...', ," 

° •s':,
'os velhos», unicameue a ra° e\ il-ir"""cheque o meu nome esquec do í ,i» 

tM"
esses "rápidos" 

já fora ,,..," ^ l ""C
um passado de vinte a.n„>l . . lIc (|'"-'
não se nullilica coln 

"Z 
o iH^'^munia. 4". Q ,u 0 serviço I,. ••, • l,"1lu'a

™s" já não-seacb ;'n,^ t, ''"",S « ÍVc.!.-
do mez passado', data en .... ,'* " - '"Slle "
d. ao Sr. auxiliar !?„,",?"tsM .°. 

SC''VÍ"
tude de portaria do Sr niud,!,,. ',c",'* v""
díentc, que n.e confia\S^^,C^-
porla,,c,a,.,.,al o ,|e c.npresUmoV meu ,e^

pmsm§ÊmM£Mlicença para siibscrcv.-.- ..... i-'1,' |JUÍ°.
criado J Albcrlo d ctuuT'^^^- *
auxiliar do Montepio Mu icina ,, 1'""'
rio da Superitiu-ndcncin' .''í mcp^ 

»~|-
e«nÇom exercicio no gabinete d"^^

OEITRO LOTE
R. SACHET, 4

*rm}n*-
vae reunir-se o Centrodoi

Professores c Coadjü-
vaníes das Escoliís

Noetüriías
ncttne-se atuanlut, ás 4 horas da larde,dsua sede, u rua do Rosário 31 o Centrailroiessorcs e Coadjuvantes das Escolas8

çt.u.rnns. alim de tratar de ncsocloi '
gentes.

RAIOS X E ULTRA-VIOLÜTAS
J.ralanienlo moderno e indolor dos ar''mas, ulçeras., furuncülds c doenças da |»Fliologrnpliins (raios X) em do.ni.-iliu.llr.H.íiiasceno do Carvalho. S. ,loié 3U T. C. MS

O festival de domingo,!*
. Jardim Zoológico

llcalisar-se-á depois de amanhã, üe'1*' horas da noite, no Jardim Zoológico,"¦estivai, .promovido pela dirccloria th*c.edade dos Homens de COr, em favor '
seu cofre social.

Haverá varias diversões, co  foi*coiTi.las, cui-rousseli barracas de so*
a fesfá unia banda it-etc. Tocará durante

sical.
1 «»Mt*—« *—¦

traia...enlo garantido com -
especifico PYOL, appr. pél«j1 • — Manoel Duarte, Üonç. Dias, SI, <:

t.-ada Hosario. 3", iV o siibbados.

Pyorrhéa,

O concurso internado S
nal de aeroplanos

de turismo
HOMA', to (U. \\) „-. Começaram-í

provas eliiuinatorias urelirí.inares do fl»
curso internacional de aeroplanos de t»r'!
mo, que deve realisar-se ncsla capital ''
próximo domingo, em que será disputada

que \
part
to

j rnot
«0:
f-'-\.lyi

laça Ilalia. Inserevcrãtii-sç oito aviõeslianos, francezes c allcn.áes. Afi prova!'(lesei.yolverão eu. unia distancia dc trc»1
tos U.lometroj. ,.

Entre os concorrentes acham-se o fim'!rrancez lieclicler e „ "«z» allcmão P "
que Ircquciitemente tomaram parle tf
combates aéreos na frente uccidcntal *
raute a grande guerra.

myn*

aa.1.1

mWkmA mmT3$km JÊmmê Jl
O MAIS AOHKHKXTE

9 MELI-lQit PO' DR AllROZ
iieberaiu á vontade c"»1

tentou matar o outro, \a tiros
n 

5. PAULO. 10 (A. A.) _. Honleni â »»','!'¦na üuii.la Parada, diversos indivíduos <*
t.nam im,,, botequim bebendo, quando,'''e.•".lio de tal e Augusto Santos, houveü"?uesinteiiigeireia.

„,!;m ••i1,*10 uiniiicnto. o primeiro saCOlí*... u-vo ver, delonando-o duas vezes co.nl»" seu aihcisario, que fico., •gravoineuto lfui na região abdominal. O criminoso«¦*UllI-SC "

pitai;

lao i
lo

ria
sup]
cusl
Ins|
Ka.

la «,
victima fo. it-collihia ao •¦<*


