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A prisão da terrível matadora da octogenária viuva Maria
Isabel Dorthas do Amaral

COMO CORRERAM AS DILIGENCIAS POLICIAES PARA A CAPTURA
DA AUTORA DE TÂO IMPRESSIONANTE TRAGÉDIA DA RUA

PRUDENTE DE MORAES
A elifiüA tnfelr* ainda «. tí i eb _ .mpre.i-

«Io tremenda do horroroso crime que, hon-'im, so desenrolou num» pittoresea viveuda
I» Ipanema. Aflora, tanta-, hora* passadas,
piando mais c mais divulgados se tornam, s fet» detalhes emocionantes, o assassiniò
cruel avttlta e arrepia pelos porinenores lie-
ilondos uue v.m A baila.

C-»innietllda n monstruosidade, com todas
ii ...-*sr«7antcs possíveis de so imaginar, a¦uinssln» preparou calmamente o plano de
iv» defesa, caso não conseguisse escapar ã
tenacidade o «ns esforços das autoridades•¦npenhad»* em prondcf-a. Assim, fuglnd»,• it «brdlencla ao traçado o qno se obrigara,•icnu mapas, disfarcou-so bem, aa quasi

A HISTORIA INVENTADA PELA CRIADA CRIMINOSA PARA DEFEN-
DER-SE MENTIU A TODOS; NÃO RESISTINDO, PORÉM, A UM CRU-

CIFIX0 TUDO CONFESSOU!
manbl <.e hoje e ? bombeiro tijrdranllee Luiz
Pinlo aguardara, no cruzamento da ma de
5. Clemente cora i, Praia do Holafogo, nm
bonde que o levasse a Ipanema. Como esle
tardasse, Pinto resolveu tomar um "Jardim-
I-eblon" qne se «pproximava. Nello instai-
lado, em pouco, tinha Pinto n sua curinsi-
dade aguçada pelas maneiras suspeitas de
uma creoula que, no banco du frente, pro-curava esconder a ¦pbysionomia.

Fltou-a bem Pinto, e quasi são «creditou.
Era a orlada assassina, quo tanto trabalho
estava dando A policia. Procurou ver-lhe me-
lhor os traços pliyslonomlcos, o quanto mais
demorava o olhar polo seu rosto, pelo corpo,

E* Ém en-faae'. '
Assim, protestando sempre, «i oitin. nnma

expresslo serena, tranqullla, • erlmlnesa foi
levmlii pnra 11 delegacia do Ui* dislrlrlo. NTm
eaniara a perversa de ravelnr « sna flngidu
indignação, ate que chegou o eommissario
nll em serviço.

luterrogadn na delegacia do 21* districto
pelo commissario Mendes, Maria Antonia
disse * esse autoridade «pie. hontem, cerca
de 1 1 'À horas da tarde, foi surprehcndida
na casn ds sua patroa eom a presença de
um Indivíduo desconhecido, o qunl, tonian-
do-!he os passos, «ora uma enxada nn má»,
perguntou-lhe, abruptamente:

Onde estA a velha '.'
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O aiinriln-civil 191 o o "bombeiro Luiz Pinto, trne prenderem a assassina, que te ri no medaVido e, ]nnto, empunhando
a arma crtminosa3 e a bolsa roubada

Cíftera do evaálr-se e ficar Impune. At_ o
próprio nome, a porveraa o dcsalmada crea-
(ura levo a prcòccüpação de encobrir, .dlzcn-
do-so unin outra mulher já na disposição
da entisfazer a aniia inconlida do roaiiar.
fosse como íojsb.

C-iga pelai eLmb5ç*Jo Mo onro, fascinada
pelas preciosidades dn patrfta. as cpiaes mal
jercebera, nm din, Ttela gaveta f,emi-aiert-_,
a miserável dispoz-re n arraucal-as' custasse
o mais miB lhe c:'stassc„ Pahi gérar-se-lhè
no espirito a idiSa de preparar o ataque, para
o q-.ie preci-arin de uma arms. lr, ncfsa inlen-
ção sinistra, indo ao .íiiráím, a criminosa
encontrou, irama ienxada ali em abandono'
a arma terrível dn que necessitara. 15 com'o
cuidado preciso traissporlon-o, escondida cn-
tre as saias, para o seu quarto á espera do
momento fatal. 15 quando esto chegou, não
trepidou a deslnimana mulher cm ao ineno»
respeitai OS cabellos brancos daquella que
a ucolliera com tanto carinho, e assim, dosai-
mada o barbara, roubou-lho a vida, aos pou-
cos. ás enxadadas brutacs.

Vcndo-a morta, trucidada, a infeliz octo-
fcnaiia, a criminosa, ainda coli a tranquilli-
dade inacreditável que a possuía, retirou <la
S-veín n bolsa dc camurça cin/.a, deitando a
correr cm seguida; Não llio importavam o
crime, as conseqüências quo lhe sòbresalta-
riam os passos fnluros o a própria mancha
negra da consciência: o que a preoceüpayaV
». inteiro, eram a3 duas notas ainda novas
de S0?00O cada uma, que apalpava o mirava
nutna satisfação immensa, como so naquclle
dinheiro diabólico se encerrasse, apezar dc
.u/t origem trágica, Ioda uma felicidade !

As primeiras diligencias
Ao par do facto o Dr. Paulo e Silva dele-

/lado do 30" àislricto c mnis os coinmissnriòs
Carlos Macliado, Brifíáiilc, Pérlclcs c invés-
llgiulõrés Jániiariò e Álvaro, traçaram o plano
das suas pesijuizas. Desde logo, organison
aquella autoridade balidas pelos miittngacs
do l.cblon e dò Ipanema, ua esperança dó
cpie por ali se tivesse hohilsiado a crimíno-
sa. Também o delegado encarregou o bom-
beiro hidráulico Luiz Pinto, residente á rua
38 de Agosto, 10S, casa 14, que a conhecia
bem, para prendel-a, caso u encontrasse.

Nesse ínterim, aoucllcs policiae*; não can-
saram dc percorrer os logares que lhes fo-
ram designados. Varias prisões foram ct'fc-
ctuaiidó, por suspeitas, nenhuma dollá.s, en-
trèlantbi produzindo effeilo.

Por outro lado, o eòiliinissnrio Carlos Leão
Mendes, do 21° disirictòi percorria os pou-
tos mair, êseusos da Gavca; vasculhando as
"Tres Vendas", mas íiulo balãádamcnUi'

Vigiados os lunrícis do l.cblon, por elles
niiiguéjii procurara passai', ficando assim sem
êxito as bem desenvolvidas pesquizas ence-
taclas,

A passageira suspeita tio bonde
"Leblon"

1'asiavám oito miuuío. das oito horas da

mais se convencia tratar-se realmente, da
perversa assassina.

Assim -'* conjecturaudo o bombeiro I.uiz
iuto 1'oS viajando até quando a bonde che-

gou _ carva. do Leblon.

Procurando fugir
Mal o cledrico pnrou, n prcf-i assassina,

numa llgeireza, apeou-sè, correndo e tomnn-
ila á frente um outro bondo da linha "Ga-
vea". Kol quando Pinlo teve a certeza abso-
lata de que se tratava, sem nenhuma duvi-
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O instrumento do crime
da, da mulher criminosa. Correu, cntrío, em
sua perseguição, alcançando o bonde. "Ga-
vea". cm que ella ia viajando, sobrcsaltada,
olhando pnra todos os lados.

Já nessa oceasião; Pinlo, avistando 6 in-
specfoi' dc vehiculos, reserva 194, chamou-o
apontando a preta, (pie fugia, c dizendo-lhe
ser a assassina. Nesse momento*' õ Riiàrdii
avançou para a mulher, lirendendOrã. 

''"oi
uni custo fazeKn saltar do bonde. Insistiu
ella em continuai- n viagem.

•— O senhor está enganado ! o senhor eslá
enganado !

liislanlcs depois, chegava o delegai!,, Pau-
Ia c Silva, que, desde a madrugada, dava
repelidas !j.ilk,:i.. no morro dos'-Clínicos. ,

Presa e levada para o 21"
districto

Agarrada, Mario José Alves, num cynlshiÕ
revoltante, íhdsfrãva-se surprehcndida

Amedrontada, Maria Antonia Indicou o
aposento em quo so achava D. Maria Isabel,
lendo o desconhecido, sempro empunhando
o referido instru incuto, para líi so dirigido.

Passou-se, então, continuou a empregada,
nma scena verdadeiramente horrorosa. Ap-
proxlmandn-se do leito de D. Maria Isabel, b
desconhecido ergueu a enxada, vibrando na
desventurada octogenária os golpes suecessi-
vos os quaes logo a pròstarnm morta.

Praticado o assassiniò o indivíduo .-ipnile-
roii-se do dinheiro (pie sc achava na gaveta
de um movei o dirigindo-se :í (Icelnraiite iuti-
moii-a, sob nmeaças dc morte, a que o ;icoin-
pau liasse, cousa que, ii juntou liaria Antonia,
apavorada, obedeceu, scguiiido-o ntú a res-
Iicétiva residência, cujo local oliás ignora.
Lá passou Maria Ahlohia toda a noite cm
companhia do • indivíduo, tendo este, pclumanhã, oceasião em que clle, conforme ajun-
tou, s<i dirigia pára a casa da victima, llio
dado 2ã0í0flO em dinheiro. Tomara já, nn-
(lucile propósito, o bonde Maria Antonia,
quando.então foi presa e conduzida á dele-
gacia. indicada.

Prosegüihdò nos suas pesquizas. o commis-
wio Marcondes encontrou cm poder dc Ma-
ria Antonia a mesma importância em dliilíei-
ro que ella disse ter recebido, e mais umabolsa de camurça contendo vários papeis e
uma lapiseira dc ouro, objectos cstC3 pertch-centos ú desfortunadn victima.

Na delegacia de Copacabana
No landaulet poslo a serviço do- delegado

Paulo e Silva, ás 10 horas da manhã, a cri-niinosn' chegou ao ;10" districlo, acompanlia-
da por aquella uutoridade. Afoslniva-se in-ilil'fcrentc e calma. Veiido-n assim, os ollTiis
bwlhuiido, dir-se-iii que cila. antes ern a vi-climn de uni engano do que íi niitdru do ho-iiuçldio liaibaro.

bogo á enlir.ila, a criminosa defrontou--c eom os jní-diliciros (pie traballiavam nacasa ^21 da rua Prudente de Moraes. Xe-iiliuiii estremecimento teve; ficou inipeiiur-havei. Os dous homens, avançando, disse-ram numa só voz, como impulsionados poruma mesma força : K' esta. _' esla a assassina I-—Mentira ! Kãlsbs ! Eu não matei nin-
guem: .

Levada para o gabinete do delegado, ahia criminosa ficou recolhida.

0 que ella disse sobre os seus
antecedentes

Maria José Alves, que oulra riâo . sc-
nao a perigosa ladra Maria Antonia daSi.'..'i, narrou que nascida em S. João Ne-
poinuceiio, cm Minas, ha vinte annos atrás,veio para o Hio, ha tres annos, convidada
pela Sra. Ncnc Baptista, que mora á rua
Joaquim Nabuco, 71. Acompanhou-a sua
mão, Hortencia Kaphael, que mora actual-
mente na casa n. 2\) da rua Moura Brasil.
Declarou Maria José que esteve empregada

em -fthtt t__.dena.ai ii Copacabana,
bairro qne prefare a qualquer outro, pelo seu
clima agradável. Desse modo, por iiidien-
çiti de uma amiga, foi para? a easa dn
i-ommlsíirio Amador, onde esteve titi m*--
zes .

Como conheceu 0. Isabel Maria
Kmprefada na casa dn eommlssario Ama-

dor, «eu patrão mandou-a eitudar na es-
eoln próxima, a IU' mixla. Por quatro dias,
Maria Antonia da Silva freqüentou a esco-
Ia, onde notou que a professora que n en-
siunva era muito s-finpathiea, tratando-»
cariuhosamente. Ma» eomo não sentia dis-
posições para o estudo, Mari» Antonia pre-feriu nflo mais voltar ao collegio, o que
fez espontaneamente.

0 que a policia sabe a seu
respeito

A juntar-se aos tim auteeedenles, e.t-
postos claramente, « própria policia do 30!
districto, consultando os seus rc/jistos, ncl-
les encontrou notas bem cómpromcllcdo-
ras. Assim, pela noite de '2'i de selembro
cio corrcnteanno, ella filia presa cimo va-
din na praia dr. Ipanema, sendo removida
parni • -Ia delegacia auxiliar. Poucos dias
depois, cila tornava aquella delegacia, pre-
sa por suspeita de roubo. Consta também
ilo» mesmos registos que Maria Antonia era
vagabunda, pernoitando iiidistinclauicnte,
pelos terrenos baldios do bairro das prefe-
rendas*da criminosa de morte de hontem.

Os estratagemas da assassina
'•"squeclda, talve, de quanto dissera, an-

leriormente, na delegacia do *J1'J districlo.
¦Maria Antonia dn Silva, mantendo sempre
imperturbável a sua attitude fez oulras dc-
cia rações mais complicadas que as primei-
ras. l)cst'arte, ella inventou que eram dois
os 'homens quo assaltaram a casa e que
nada lho, foi possivel fazer, por ttv ficado
aiilcdron,a(la.

-— "Mas, você não íriton?—¦ Não. Não podia.Por que?
íEmquaitto um matava a velha, oulro

segurava-me os braços.
Mas, podia ter gritado I

—¦ tjuc, se o Jiomein que me segurava
me apontava a garrucha?— Como? Klle lho segurava com as
mãos?

- Sim?
—< 13 com que mão clle segurava a arma?
Confiindindo-se a criminosa, silcucinndo.

jã meio nervosa, cedendo á -foiça da in-
sbteneia dos interrogatórios.

'Diga a verdade, mi^Uier.
A verdade é e.sla. iTvii uão vou dizer

que. .fui cu quem matou — se nio sou meu-
ti rosa!

De vestido e sapatos novos...
K.taniinando-lhc as restes, cm pouco . a

autoridade descobria a saia azul qnc Maria
Antonia vestia na oceasião do crime, assim
como tinha os pés calçados cm sapatos pre-
tos, muito diffcrcritcs dos que calçava na
véspera, que criini nmiircllos. A saia
azul apresentava ligeiras manchas de san-
gue, jú quasi apagadas, dando n impres-
sân de quo a çrcadii tentara apagal-as. O
vestido e os sapatos eram novos, tendo estes
até o sello! Interrogada sobre « procedeu-
cia da roupa e do calçado, titubeou um
pouco, Maria Antonia da Silva, ate que
disse ter recebido o primeiro dc uma amiga,
com a qual pernoitara etn Santa Thereza.
e os últimos comprado por láíOOO.

Como Maria Antonia narrou a
sua fuga, ainda no 30" districto

N'a cozinha, onde estava trabalhando —-
narrou a criminosa — ouviu, dc súbito, um
grilo horrível. Correndo á sala de jantar ahi
se lhe deparou a patroa em luto com dous
homens, que, vendo-a. trataram logo de iln-
minal-a. Peito o crime, fugiram, indo es-
eonder a enxada no quarto em que cila mo-
ritvn; Antes de se retirarem, porém, —- ain-
da é a imaginação fantasista de Maria Ah-
tonla que disse — offercceraiii-lhe como
presente a carteira de camurça, com a qual
Ingira, tomando uni bonde de "Ipanema-
Tunnel Novo", c indo dormir, com a sua
amiga e ",\ará" Antonia dc fni, num dos
barracões de Santa Tlicrczn, de onde saiu
pela manliâ, rumo ús Tres Vendas, na Cn-
vcã, No caminho',  é cl I.i. ainda quem con-
lessa --, talvez fosse á casa dn patroa vi-
sit.ni' a professora.

A bolsa roubada
li- uma bolsa de camurça, côr cinza, que,

quando .-ipprelicndida, continha unia nota de
marcos allemâes, uni espelho, dous lenços
cun a inicial "A", uma lapiseira de ouro,
uma receita para doce, um bilhete de Cores
,1. Perrcira, um pente e a importância de
2..Ç00O.

Tinha o dinheiro occulto num
sapato!

Maria Antonia ao ser revistada entregou
o dinheiro que possuía, 25.00., que estava
escondido nu sapalo do pc esquerdo.

Os traços característicos da
criminosa

Maria Antonia da Silva c uma mulher de
còr preta, de olhos rasgados e mais baixa do
que alta c mais gorda do que magra. Bem
desembaraçada, a criminosa possue iinv.i ili-
tclligcncia*viva, muito embora se lhe perce-
ba, mesmo nas primeiras palavras i|iic pro"
iiunèin, ignorância immensa.

- Maria Antonia. você. sabe ler?
• - Não; ilias gosto muito de ouvir ler.

- 11 que?(iosto muito, principalmente', dc. ouvir
eOiiiar historias trágicas, cheias de sangue.

Como, então, conseguia isso?
-— Muilo bem. Não ha romance "encren-

cado", não ha crime que cu .desconheça...
I. depois duma pausa:-~¦ Tenho até na memória a historia que

o "Felippe Crcoulo" me contou dc. uma inu-

Iher que, depois de inalar e marido, lhe ar-
rançou o coração :i força.

Silenciou breves Instantes a responsável
por tão (rando crime, para rematar a ligeira
palestra, nesta phnise curta:

— Agora mesmo é que estou n» "mão"...

A trasladação do corpo da vi-
ctima para o Necrotério do Ce-

mi terio S. João Baptista
Durante toda a noite a família llorthns

Amaral e seus amigos e parentes velaram <•
corpo da dcsloitiinada senhora, até quando,
pela manhã, o transportaram para o neero-
terio do cemitério do S. João liaplista, onde

verificou o medico lejflst» no eprpo d-, In-
feliz senhora, todo-, produzidos pclo nics-
mn instrumento contundente.

Uma façanha da assassina
Foi ha um anno, precisamente, qm Ma-

ria Antonia da Sih«, num requinte de per-
versldade. maltratou» num barracão da.
Tres vendas, uni mcuiliio rir 3 anuo... íiüi"
de nma nua vizinha. A creança, brincando,
tinha arremessado uma bola dr panno ion-
Ira um espelho de seu uso. parliildo-o. Poi
quanto bastou para ella «garrar » erennça
e -spaucal-a luiplednsamcnle, «té deixai--»
ptostrad», lodn ferida. Fugindo, não logrou
ludibriar a policia, pelo que foi agarrada

' Maria Antuniti da Silva, confessando o barbará crívic dr. ijue ê autora, tio de
ie-jiititi iraitio c Situa, nú delegacia'do !10" districlo

foi nutopsiadn pclo Dr. Ttodrlfines Cafl, «n-
xilindò pclo Sr. Armando, do Instituto Ale-
dieo Legai. Itccomposto, o corpo da desdi-
toso sciiliora foi dado á sepultura, cerimonia
que transcorreu com a presença dn muitas
pessoas c rom o brilho de lindas coroas de
flores naturaes, e grinaldas,

Como a criminosa confessou,
afinal, o assassiniò

Tlaldadns se i.itn tornando todos os esfor-
ços (Io delegado Paulo e Silva para conse-
guir ,i confissão da criminosa, quando o in-
vcstigãdor Januário pediu o deixassem só-
sinho, no gabinete do delegado, com n cri-
ihinbsa, Apprpxirnando-so delia, Januário re-
tirou da algilieira o crucifixo de prata que
sempre-traz comsigo, dizendo-lhe:

Você. vae ajoclhar-sc, nqui. e vae dizer
toda a verdade ante a imagem de Cbristo...

Vncillpu Maria Antonia da Silva. Ergueu-
se, ti custo, da cadeira, recuando, as mãos á
frente do rosto, como se. a imagem lhe npn-
gasse o olhar. Mas, cedendo à insistência
do investigador, Maria Antonia, possuída já
dc crescente agitação, tornou a avançar, os
olhos cheios de lagrimas. As pernas tre-
miiim-lhc c mni podia falar, tamanho o ner-
Vusismo que deliu se nssenhoreárn.

Anda, confessa a verdade.
Vencido, ella biilhuciou;

- Confesso, sim; minha mãe me ensinou
a não mentir perante Cbristo...

Ajoelhoü-se o criminosa, tornada agora
dócil; meiga até, c beijou dcmoraduiiiente n
imagem branca do Senhor. Desatou, a elio-
mr, cin seguida, chorando conviilsivnmçhic,
o confessando, então, a vcmlndò:

Empreguei-me. no sabbado, na casa dc
11. Maria Isabel. Ahi, comecei n trabalhar,
sendo logo muito maltratada. Não tinham
compaixão de mim. Era nm horror. Hon-
tem. pela manhã, depois da professora ter
suido, combinamos, cu e a patroa, preparar
um pouco dc carne assada, indo, de vez c
Vez, uma o outra, vcl-a no fogão. Mas, para
uão perder tempo, eu ia também lavando ai-
günias peças de roupa, Eni dado tuoincnlo,
;i patroa pòz-sc a gritar, me des.cnmpdiidò,
por-'se ter queimado a carne! Fiquei furiosa.'.. 

çomò uma doida, corri ap meu quarto, de
lá retirei a enxada e, armada, voltei a des-
afiar a patroa! Vibrei-lho muitos golpes.
Ullu caiu ao chão 6 eu, pulando sobre o seu
corpo, lhe arranquei do cós das saias o mo-
lho de chaves. Ue posse destas, corri á ga-
vela da counnoda c delia retirei 305000, fu-
gindo, cm seguida. A' porta, encontrei o jar-
dinciro. Oliveira. Tive desejos inunciisos de
còiilar-ilio tudo. Mas contive-mc. Achei que
i-.so me podia prejudicar Dahi ficar calada e
seguir meu caminliü. Assim fiz. Dei boas-
tardos ao jardinéiro e dali me afastei.

li' só isso que sulio ?
li', por Deus c por Chrlslo ! - res-

¦iòiideu Maria Aiilonia, chorando.

levada para o 21* districto, onde deu o uo-
ini- dc Argemira Affonso.

K* essa a criminosa que está agora na--
mitos da policia it,i 110° districlo. com s ren-
ptíii.abilidnde tremenda do um borro roso
jntrticllíio, nn qual revelou a mais dçsliu-
líihnai das pei-vcrsidnd.es.

II «ltll II io
Ü ml

Morte estranha de um
menor de 12 annos

— Até amanhã, prlmuiha.Dizendo assim, o pequeno Armaudo, "jui"
eslivera brincando até áqnella hora. 0 da
noile, com as creanças du casa, entrou 110 seu
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0 inquérito
Confessado .o crime, n perigosa mulher

foi recolhida ao xadrez, depois de serem
tomadas por termo as suas declarações. A'
tarde, começaram a ser ouvidas as pessoas
que, com os seus depoimentos, podem orien-
lar o processo instaurado. Assim, já depu-
zeram o jardinéiro Oliveira, o guarda ci-
vil Illl, o bombeiro li.vdraulico Luiz Pinto
o Sra. professora Isabel Maria, filha dn
desfòrluiinda vicliiiin.

0 exame do cadáver da infeliz
senhora

No necrotério dò , cemitério dc S. João
Haptistú, pela manliâ, foi feita a autópsia
rio cadáver dn dcsditòsa senhora. Após de-
morada pesquisa, o techliico do Instituto
.Medico I.egal altestou como "enusa-eortis"
¦- ferinichfo do craneo por instrumento
contundente; com destruição tolal da mas-
sa c.ncephalica.

Alem desse, feri nicnlo, mnis vinte outros

O jiicnííio Armando ,lnu
quarto, para dormir.Mais alguns momento:"
e ttido caiu no maior silencio, nó piintcir,andar rio predio:.da rua llucnós Aires íi.VJOíSv

1'elíi hiiiiih:., iiiuilo cedo, á liorn do Av-
iiiaiido sair para o trilhai li oi imiiia Ivpogni-
phlii da runjSeiihor dos Passos, D. Mercedes.Ion, sua iilãc, estranhou o silencio que rei.-
liava, então, uo quarto de seu filho. Ivoi,i.',u'da!-o. Armando, voltado para a parede,linha a Irãnqliillirlnde de quem ilornic pro-fniidainente. Sacudiu-o muilo. gritou pel!.seii_ nome. nada | B uma dolorosa certeza,
énlaó, encheu dc niagua e de desespero ,, ,:,».
ração da pobre mãe: seu filho estava mor-
to ! Armando, o robusto pequeno que clle
vira rir e saltar na véspera; cerrara os olho»
para n mundo, justamente, à hora cm quecostumava iihrii-os para a actividade tlc elida
dia !

A incoihprcheiisão que resulta de. todas a>
cousas imprevistas, ainda fez com que 

' a
ahia.rgiiradá mãe, ninda duvidosa do que vi-
ra. appellassç para a Assislcnciil, que. com-
pareceu mòiiieiilos depois. Deuiitc do cada-
ver ainda qu.-níe do infeliz pequeno, o tir',
Sá Brito, encarregado do soecorro, apezar
do apurado exame que fez, nítriii ponde veri-
ficitr n respeito dessa inyslciiiosii morte. (pie.
parece fugir a todas as condições conheci-
das da sciencia.

Informado do oceorrido, o commissario
Salles, do :i° districto, requereu o exame
eariaverico da infeliz creança, que coutava
12 annos dc edade.
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Wteóse Novidades
l.\ viiiiiiiiUsãi» i|g ..«glgluçáo Bnelai, da Ca-•mara, ue imiuiuiir. ito novo, ImpulMi uns

mu» Irnballmi, p-ilo mem» assim ilollhcrou ella om icimlAo, Náu ('. v,<ni lempn, Oscniibníaçn*. ipiutliil iiininenlo nppiironliloi
nu* innfiieiis Ae Inlcr --ís tnlrc puiniíii• operário», i-MAu indicando leiurii- c»ml>tili'i, ,V elnliíiraç.lii dt um código do ira-
Palito é fncii, Uo lun foram nle agora (•••
llidnuoR «i% niiil|i|riii'. ajpüclns -{.«•> qucilijus«II. Subscrevendo o (ralado dr pn/, irns
nus obrigamos n legislar sobro todos e\i:>,
uu |irii|iusiiii tln rccunbecor riolorinliiiulo»iirlnclpum «!,- direito operário, que prrva-lecerain em palies oudo ni IniluMrias nliiu
giram n um grão tal de desenvolvimento,«iue a comparação obriga a considerar us
nossns alntU industrias rudimentares,

Hc resto, legislando d retalho, furam es
tube.cc.diis, miiv nós, dlversai nornui ii-
süiiiln u chamada questão socl.il. Ilu clncfc
«nnus provalcccu u lei sobre aeeldenteti no
Irabalhii, tempos depois foram estabelecida'!
ai caixas «l« pensfloi ti aposentadoria pari.o» empregados fcrro-vlnrlos, n JA se coglt»
de. estender os «ffeltos da» iucsiiias a ou-
Iras empresas; ultlmainentu instituiu.se o
Coiisrllui Nacional do Trabalho, destinado
a examinar u resolver nt penitencias cnln
patrões « operários. Sum leis opportimus
e segurai, porém, essu apparelho funecio-
tura sempre sem a necessária i-ffieacla.
Isin mesmo temos feito ver em diversos
ensejos, e ainda recentemente, tratando
dama representação dos industrlaes de cal-
ç*do, recordamos ns termos do problema,«lu" nlil ficam, do novo, recordados.

A commissão do Legislação Social, da
Câmara, vae agora accclerar a votação do
Código do Trabalho, que elaborou. Se ellenao envolve todos os detalhes do problema,offerece ao menos sanceáo legal í« maioriados caros, Sc a Câmara «ler andamento«o Codigu ficará o scu vigor dependendo «lo
.«enado. E ^ «inda bastante. Nas pistasnaquella casa do Congresso ae c icontramvários projectos importantes, ha annos, «
espera do andamento. Para quc nio pn-reca esaggero recordaremos o «pie reslabe-leer. o montepio do funcclonalismo publico-o qne revê as tarifas aduaneiras e outros.
Em todo o caso, com boa vontade, tudo se
resolveria dentro dc pouco tempo. A cora-
missão de Legislação Social, da Câmara.vai dar o exemplo.

A principio sem caracter imperativo masem todo caso com essa licença relativa,obrigatoriedade verdadeira e dissimulado
quo lem a faculdade quando offereelda pelosquc mandam aos que estio em dependência» não têm oulro geito senão renunciar esub-metler-sc ou recusar o prejndicar-#í, o usecompulsório do uniformes nas escola» pri-niarins do governo creou vexames que Deussabe quanto soffrimento custaria ao amor
próprio ds inmrmcras famílias, <nie terão
preferido, certamente, supprimir «eus pe-tines da freqüência escolar i contingência«to so aperceberem da própria sitnação, ali-ohando-se de pésinhos descatcos e de cabe-
ça ao vento, na forma de classe em que eaoutros éc perfilam vestindo e calçando de«ccordo com o figurino officialisado. De-
pois, conseguida a transigência da maioria,veiu o prohibição e as portas dos colleglos
públicos estão sendo fechadas para a mi-noria, para o filho do pobre que, sem cul-
pa, sc. apresenta era desaccordo com o mo-«leio estabelecido, innoccntc embora, <s com«guies dircilos á assistência do Estado.

iNão é de hoje que se cst_ errando essasituação demolidora paraanlphabctisaçãodos
nossos patriciosinhos desprotegidos da for-tuna, O apparito sumptuoso em cerimonias
publicas «lo poucos annos a esta parte forjah selecção e deixa apprehcnsivos aos qiteátfmittem e propagam a verdadeira demo-
cracia, Ltberaes por indole, e tradicional-
mente cbristãos, os brasileiras siio natural-
mente republicanos. Em nome, pais, dessa
crença tantas vezes secular, e da Republica,
pedem por Intermédio 4a A NOITE, «jue se
nbram setn restricção econômica, de par em
par, as portas das escolas a nacionaes ou
estrangeiros esn edade escolar, e que so de--.ist:i de projectar meia dúzia de letrados,
:<n invés dc milhões caparei de letrear. Es-íamos certos de que não corresponderão _i-mfi.-inça do mandato autoridades «jueprcfe-
riram desservir «o pais r. i civllisscão, ado-
plando praxes reclamistas quo o proveitocollcctivo e. o senso'inspirado em bases sa-
lulnres repclleiu o condemnam. .

A XO.ITI. — Quarta-feira. 80.. i! a Onltiliro <lo 1024
MtMMHII.,!.,,!^,.. -><k*-l.».

A carne l zanni desistiu do seu vôo a
VOLTA DO MUNDO

üs criadoras do Uberaba quc*
rom continuar a exportar o pe-
te ao prefeito do Districto

quc advogue o sou desejo
Quaes, então, as causas da

crise ?
JTIKIIAIIA, 20 (A. A.) - A Associação

Cnimnerclnl, defendendo a zona pastorilnhrmiirin com « prolilhlçAo do oxpòrlnçfiò do
gndo parn o eslrniiiielm, lelegranliou no llr,
Alaor Praia, prefeito «In Dislriclo Fcdoml,
iiediiiiln Intervir contra essa mediria Injusta.
Allega a Associação «iue a alia «lu carne não
eslá om proporção com ns outros gêneros, I
sendo sua causa principal as grandes seceas •
verificadas ultimamente. Lembra aindn no
governo n vantagem em prohlblr a matança
do vncens nn período do junho a dezembro,
época da procrcaçno, pois as xnrmioadas aba-
tem vaccas o anuo Inteiro, dlininiiindo osrrhanhns. |

A Associação Commcrclnl representa n opi-'nlão dos fazendeiros r. criatiores do trlau
guio mineiro.

msm

Mb
da (ai!

O intrépido «iviador nilo conse»
Ruiu navios parn acompa-

nhai«o na travessia do
Pacifico

•f..l(IO, UMU. I\) ¦ lU-lua aquln |,„.pressão de qiu- o nv.adnr argentino l»oiirn/.anui lera ipie nbiindnnar a mi» lonlntlvai n Icrinliiflr o --riiil" aoroii á volta du m0ii.do, deiltlo n uno ler podido conseguir osiyi navios «iue julgava necessários parn atravessia d«> Fnclflco,
TOlilu. 20 tr p.j .-. o nviador argen-tlnn major /anui, «pie tentava dar a voltano mundo cm noroplnno. declarou, hoje,ler-ií vjtt.o obrigado n desistir de «eu cm'

lirolienulmonlo, devido a não encontrar osnavios que deviam acouinanlial-o na tra«voula nn iMelflrn,

EMPENHAR ?
«-- •-<- CASA GONTHIER
4} IUIA LUIZ DR ("AMflES 47

Empresta o VALOR REAL

D.iilW iUl
Veiu a fallccer o desventu-

rado padeiro
K O CRIMINOSO ?

No Sanatório S. Ilnplinel onde sp adiava-tn Imliiiuentn veiu a fnllccor o pnilel>i.i 'i mio A> du F.sl vc do quu nos
temo* «Kcupmlo, viclima du furiosa punha-

Desappareceu o responsável
pelo incidente Zinovieff!

t.ON'_M'S, 39 (ü. P.J — O "Daily
News" noticia que o Sr. 3. D. Orecorv
perito do Ministério das tlelaçóc* Uxterio'res. dc quem os Srs. Macdonald o Tliomassuspeitam seja o responsável pelo Inoidon-le „inovieff, -dcsapparccera do Porclgn Of-fice, tendo ido a Aberaviin, nfim de confe-rcnciar com o primeiro ministro.

vt _É.ett1ÍS mani« com

ff^SW^ ?y.* "'T'

\ O infeiii

Um ve!ho actor portuguez quedesapparece
Fallceeu o velhoLISBOA, 29 (U. P.)

actor Queiroz.

Syphilis *
LIPO-HYDRARQYRO
Injecçiles indolorcs sem analgésico

intra musculares.
Creaçio do Dr. Vital Bracil

.. I

padeiro Augusta de Azeuedo
lida no pcllo, vibrada por um seu compa-
nheiro com quem discutia á poria da pada-ria n. Ull. du rua Senador Eusebio,

Ainda não sabe a policia do 14* districtodo paradeiro do criminoso, cuja Identidade
nno eslâ do lodo apurada, sondo vagas usinformações colhidas a seu respeito.

O Infeliz padeiro Augusto Azevedo sue-cumblu hontem, naquclle estabelecimento
hospitalar, sendo o cadáver, com guia dn po.licia, removido para o necrotério, e depois«lc aulopsiado, inhumado no cemitério deS. Francisco Xavier.

As autoridades prosòguom no Inquérito ese empenham cm descobrir o assassino parao necessário castigo.
=____: ' ¦*"'

A eabeeet de Andrev Wtinson, et deusa
da plástica modelar

Por mais rif-ld» _ mais exigente que acritica queira «cr, ella ha do reconhecer qneuma nova força csthclica avissalla o mundo,desde qne o cinema, nas suas maravilhosasconcepções, a exemplo do qoe se fatia, anti-
eamente, com « mármore, immortaliza a for-nioiura da mnlher na rtlatina e no cellu-lelde para gozo e deleite das multldúce. As
p»rfe!ç.ò«n plasticsa, o dtm da perfeição phv-slca, wn-emtiadoa a viverem oecultos deide ,.  ..„„ ,„„„„„„„oe tempee da Grécia paga « qse io nma vez -"'as «lo me/, vindouro, acompanhado do che-per outra vinham a lime, n_ inanlniaa*- re- ', \° do seu galiinete, Dr. Alraulo de Oarva-

0 interventor do Amazonas em
conferência com o director

do Lloyd
O Dr. Alfredo Si, Interventor nomeado eempossado elo Amazonas, esteve em confe-rencía com o commandante Cantuarla Gui-niaracs, director do Lloyd Brasileiro, comquem combinou certas medidas referentes aoseu próximo embarque para aquclle listado.Lonlornie adeantamos hontem, o Ür. Al-fredo Sa partira desta capita! nos primeiros

Na sua recente mensagem, o governo«ul-riograndcnse assignala uma diminuiçãosensibilissima nos rebanhos daquclle _6>tado, orçando em perto de seiscentas milcabeças o déficit actual, comparado ãs ra-servas habituaes. _lma lei antiga e extra-
yaganto estabeleceu impostos sobro o gadoviiido dos campos tiruguayo», «o passoquc o Urdguay não cobra nenhum tributovibro o gado que os campos do Rio Gran*rie rio Sul lbe remettem. Dada a prosperi-dade das industrias do xarque, dos frigo-nricos e das couservas, o gado e considera-do matéria prima. Ao quo parece, o receiorins leis de emergência começou * de-terminar uma emigração intensa de gado.aoinmando-so as conseqüências desse phe-iiomeno aos accidontes causados pelas epi-zoqlias, pela revolução e por outros factores,conforme diz a mensagem do governo gaú-clio, o déficit dos rebanhos sobe a propor-çoes alarmantes.

Qual o remédio? O remedio «Severia ser arevogação da lei que embaraça a compra de
gado nos paizes fronteiriços, ou melhor, se-ria estender ao gado o decreto que isentouria impostos e taxas certos gêneros de pri-!'níoira -necessidade. Os representantes fc-deraes do llio Grando do Sul, na Câmara,
ha dias qua sc enchem de animo para levan-lar essa questão. Falta-lhes, não se sabeíjem porque, o desembaraço. Todos os seusesforços se baldaram até agora em ponr-
parlersi que adiam para tempos melhores enoras mais felizes o assumpto. A imporlan-
cia «juc o cerca, entretanto, dispensa eom-
11'ientàrios. As cifras da mensagem do go-verno gaúcho sobre o _e/t'eít dòs rebanhos
cinictcrisam o caso, O problema do sul se
define, unia vez que as suas industrias de-
pendem da abundância dos rebanhos. Vae
,-icontccetido, porém, um phenomeno quo harie atrasar um pouco a salvação que se im«
põe c vem a ser a debilidade" de animo dos
quc devem cogitar do assumpto.

producçáo «ae dellss fazia o pincel ou o baril, deslumbram hoje toda gente que «ente oculto do Bello e a idolatria da Arte! "Cas-
ta e Nua", o film qne o Programma Mata-razze vae estrear amanhã no Rialto, é o at-
testado vivo doa vatorea do cinema. *N_«» ê¦ma copia des encantos com que a Natnreza
dotou a su* protagonista Andrey Manion,
qne noa vae dar "Casta e Nú", mu a contem-
plaçao real do nú legitimo e artístico, cujamaior expressão « o corpo humano, na pie-nitndc de toda a sua belleza physiea.O film de amanhã, no ltialto, vae cons-titnlr a maior sensação do dia, estamos cer-tos, tanto m_ls que no mesmo programma es-torío ainda "Divld o Caçula", sete uctus for-tes, violentos, em que se chocam ei mala bel-los sentimentos da alma dos bona, com os

instlnctos ferozes dos corações ruins, qne des-
de hoje ali está em pleno «sito, nma eo-

media "O Guia", de Clyde Cock o o film do-
comentário "Pela grsndeza da raçi", reporta-
«em da Botelho Film que todos os qno seinteressam pelo futoro do Brasil devem
ver. "fc*

mom

lho e
governo,
nal "liahia".

tambern dos seus outros auxiliarcs deio. S. lix. viajará no paqueto nacio-

Sir. 08bprnô-Instituto do Radiologia dor. Manoel de Abreu. Lvaristo Veiga 20. C. 442.

Os tests no ensino primário
AMANHÃ, A ULTIMA CONFE-

RENCIA
«i^115?-*"!"^"^' "s '- ll0ras da ma-!iba, na Escola Deodoro, a ultima sessão dosiralialhos pratico- que ali vem realisaudoas quintas-feiras o professor Maurício dcMedeiros. Os trabalhos serão retomados no i
próximo anno lectivo.

1 PENHORES?... i
i Menor juro $ Maior offerta *

?.y155v.IIUnE* "• Avenida Pu.es, 11 £>:«>->-M"KS«*»M-->'W-*!~M«i-'!-<!-{.-;-+W~{~r-:<.:*«i-••*»

54
nabara — R. Carli

FOOTBALL
Nada adeanta torcer paraa victoria do !ín club pre-dilecto sem possuir um
porte-bonheur! Kxemplo:
estar vestido com um ele-
gante terno feito na Gua-

R. Carioca, 54.
•M»

Dr. E3.tGlJita Ll_8~Vlas urinarias (vencrcas c cirúrgicas) liaios X. Labor-. S. José 81.*U.*5rs. ..
draaè

Moura Brasil e Gabriel de An.— Ücullstas — Uruguayana, 117.
"-DOtt--" i ¦

Dr. Edgar Abrantes. Tratara-Tuberculose
jielo Piioiiniolliorax. Largo Carioca, 18, 3 ás 4.¦ ¦»«_. i-
Dr 

~ -¦ - ¦Reyualdo
nhoras. C, Carioca,

> de AragãOi Clinica
ca, 18. 1 ás 8, íi", 4" e-i «a».

se»
6".

DR. J. MOTTA — eom pratica hosp. Eu-
ropa. Pelle. 0 syphilis. Assembléa 56, 4 ás 6,
Dr. Guedes de Mello —. Olhos, ouvi-
rios, nariz e garganta. S. José 61, 4 As 6,¦ iqsni i,
DE OSCAR OLARK - Clinica médica.li. llepublica do Peru' 36, das 3

iiiintiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiimiiiiwii-iiiiiiiiiinnimir.iiiiiiiiiiuMminniiiiiiiiiiiiuHiii

CASA LAMARQUE g
|Coadlções especiaes p»ra passagens mari-1

tlmas cm qualquer companhia. 8
| Av. Rio Branco, 14 — Tel. N. 6858 1ijnn?iMittnn]ftt-imniintHirT.itti!H!i!riMi(rmni>iirii<uftiifiimihiiiMiiHsa-pif>iriniimnnr4»«
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A Conferência de Catullo
Catullo ds Paixão Cearense, o poeta do

sertão, me vae fazer nma conferência, o
nma conferência encantadora sobre aa fio-rce, recitando soa obra prima "A BACCHA-
NAL EM UM JARDIM". O qne será esse
acontecimento literário rerio o» leitores, ln»
do 6--feira ao Parisiense assistir a ji trad'-
cional, "HORA ELEGANTE".

VIOLA DANA O ESPERA... Amanha paralhe mostrar um dns seus esplendidos traba-
lhos na télu E' "1'cccado Mortal" qoe seráexhibido pelo Parisiense.

No palco, «m pleno nuccesso a princesarussa "Eugenia Androwa" com a soa delicia-
sa voz de soprano. TOl
'¦'""" ¦"*¦ ¦

O ASSUCAR
0 mercado de assucar regulou, hoje, calmoe inalterado, com um movimento regular denegócios o sensivelmente pequeno dc cn-iradas.
Cotarum-s os brancos cryslaes do 61$ a62!>. os demeraras de 53$ a Ó6Í. os masca-vinhos de 5fi Sa 585 e es mascavo* d* 58Sa ní»? por 60 kilos, eif.
E-itraram 500 eaccos. e saíram 2.370, sendoo "stock" da 77.420 ditos.

Está prompto!.......
OCAMIZEIRO

Assembléa 28 e 30
"""¦" Furar a parede!...
TEMOS AGORA UM GRANDE SALÍODE AMOSTRAS NO INTERIOR DO
N*. 30- K O SENHOR NAO PRECISA.KA' MAIS DE ANDAR AOS ENCON-.TRÔES PARA NOS COMPRAR...

PUSSUIMOS o» mais lindos padrõesa mais interessante escolha de

CAMISAS
os mais beijos PVJAMASI a
feitu confecção 1...

mais per-

CAPA Do gabirdine impermeável
artigo superior, cores damoda a. H[5$, idem de bor-

racha desde 5fta.
Sobretudos de choviots

d desde 755Bons ternos de caz". e cheviots pretas easues á 7õ$
So durante este mez na

ALFAIATARIA TRIÂNGULO
«-.. (9_ Q„--Ix-A OA ZONA)168 — R. 7 SETEMBRO — 168

Porta Larga~~ -••»

0 CeracteristiGo
da ELEGÂNCIA c sempre pronuncia*do no calçado- os Modelos da

¦•mee 8 era dennte.

0 "record" do pagamento do
imposto sobre a renda

BATEU-O A UNITED STATES
STEEL CORPORATION, COM

15.930.901 DOLLARES !
NOVA Y0RK, 20 (ti. 1\) — A United

States Steel Corporation bateu o "record"
tio pagamento do imposto sobro a renda,
pagando 15.fl.10.901 dollares, excedendo ao
ene p.iííou a Companhia Ford em cerca de
1.500.00O dollares,

1 «•«», , ,. .

rir \oã(\ Coimbra Cirnrgia geral. Vias

pitla das blenorrhagias. Golta militar.
S. José, 33, ãs 3 horas. Ph. 2148 C.» <» ¦ ,
Um livro flftVft Elementos de Pediatria•um iniu uvvu __ ,0 f w B,.
trad; do Dr. -¦ - • ¦ -- • - •
Livraria Leito

J&S^
a par de sna caprichosa confecção,
fazem distinguir as elegantes de
gosto,

A maior e a mais linda collecção.
FABRICA PRÓPRIA

PREÇOS EQUITATIVOS

RUA GONÇALVES DIAS, 62
Teleph. C. 1387

Desapparece pela segunda
vez o menor Severino de

Souza
Wa cerca fle seis mezes, mais ou menoso menor Severino de Souza dcsapparcce.ida casa de scu tutor, sem deixar llgnaji ai-

Rnn; dõ destino quehavia tomado. Tine-ram-se investigações e
procuras rigorosas e,depois de um certotempo, o rapaz, auetem «itinsl 18 ar,n'os
era encontrado. Ago-
ra. porém, cil-o quadesapparece nova-
mente, nas mesmas
condições anteriores,

pelo que o Sr. Bel-miro do Castro, rc-sidente á rua SautaLuim n. 224, ondemorava Severino.
veiu a A NOITE -le-
air-nos «nio desse-mos divulgação noiacto, solicilando n

«. . «Tucm tiver noticiasSeverino, de Souza ,o do pequeno con mu-menor desapparccidoiüèáí^jtira aquei-
, pccial obséquio. Severino fdófsmi.á ó''dc «m

quo

|jQr»'!-"".'*"1'« í

r ' -1*

CEROUXAS
E COLLARINHOS

Não compre caro!...
Ande um pouco mais... nós lho ven-

demos com um PEQUENO LUCRO o ar-
tigo bem feito, e du gosto.

0 MAIOR EMPÓRIO DA
BELLEZA MÁSCULA!.,.

GRANDE SECÇÃO DE ROUPAS DELUXO PARA

GAMA, MESA E BANHO
POR PREÇOS ORDINÁRIOS

Vejam as nossas Exposições, os
nossos preços marcados

ROTA QUESEJAL.
Devolva-nos por favor o camisa ou o
pnr tle meias que lbe desagradou... Nósii ,alcocltainos peln • mesníb preço por«pie lh'o vendemos,

OCAMIZEIRO
A mais importante casa

de camisas do Rio

0 DIA DOS NORMALISTAS

Como bq orgaiiisoii o pro-
t; ia in ma completo il.is

soleimilihulow
Accelln com h.viiipiilliliis geraes, u corlr

lllillliil qilo St> piISSOII II llelHitllIlliil' "l> lli I
dos iiiiini.ii,-i.,s" vem niorecmiiln o acata-
mento ilufliutlvo «lu soelcilaiío carloua, To>
dos os csinivii-i •,» «•oiijiigani no soiillilo ilú
•iue tiMihn completo ilcicmpunlto o segulnU*
lirogruiuiua, resolvido iiuui.i nsíenihlòu «Iii
professores •• ultiiiiuon tla«|iielle eslaliclcel-
iiiiiiIii, < eu Usada sob a presidência do dl-
reclur, « com a pic-u-n tle roproschlnntes
«Ias (llffeivnlcs serh-s, bem comn dps pro-
fcssorci Aslorio «Io campus, Õirolinn Mu-
cháilò, Ivlisn Coelho, l.ucla Juviano, Dngniar
,'Ii'iMI.i, «i.ibi-1,1 Skluner, Mario Alelxn,
CorreKlo da Caslro, Jacqti s lta.vinuudo, Al'
ii'i'il,i liiiliiird e Aramls Av Mattos,

O Sr. direelor, após haver explicado o
fim «In reunião o leito varias suilfestõea,
passou a prrsldrncla ao professor Aramls
«le .Mattos, qne, presli|ludi> os trabalhos,
nrgaiiisiMi o priigraiuiuii seguinte, «le ac»
corilo com o resolvido pela assembléa.

ConslurÃ a fcstivliliidn «I.i tres partes,sendo num religiosa, umn desportiva e uma
inusleo-litc.rarlii, iiu- se coiiipletsiVt com

nm baile,
Tendo o professor Aramls ds Mattos In-

slltuido unia liiça a que deu o nome d«"Taça José Rsnsel", para ser disputada
por dous "teaiiis" do I* r 2- annos, ficou
resolvido quc n entrega da mesma ser*
feita por occa-liWi da sessão literária.

Constam mais do programmasMissa, As 9 hnrm da manhã, na matris
da Candelária, celebrada por S. Itevma.
I». SMiasliãn l.cinc. com sermão pelo parira
Dr, Henrique Magalhães, sedo o convite feito
nn Sr. arcebispo por iatci-modlo dn sefttinte
eommlssfio! professoras Elisa Ae Sousa, Ca-
rollna ("-lellio c altimnas Virgínia Pinheiro
e Hdena Machado. A mesma commissão,
acompanharia do professor Asterio de Cam-
pus, IrA convidar o padre Henrique Maga-
Ihãcs.

Parte desportiva: —. Seni iniciada ós 13
horas, no campo do Flamengo c constara
do; nl MaivIni do todas as a-lumnas, acom-
panbnda pela banda; b) Gymnastlca <le
conjunto; c) Corrida de Ifio metros pelos
nlmnos; d) Corrida com necidentes pelosalumnos; f) Dosrile prlos alumnos.

2' parle —• Disputa du "Taça José Tlan-
gel" (será conferida ao tcam vencedor dos
seguintes jogos); !•. Corrida de estafela»;'2". I-layitiR buli; 3\ límls-ball, nn outro a
spr escolhido; l*. Gyniuastica com bastões;
5*. Desfile finsl.

Parlo nnisicul-Iiterarin — O programmaserá apresentado na próxima reunião, fi-
cando ii parte musical ao cargo d.i seguinte
commissãoi professor Alfredo lli-barri. Ca-
rnlina Coelho, Elisa de Souza c Asterio dc
Caninos. Parte literária — Virgínia Noguei-
ra, Clarisse Pires Kcrrão, Helena Machado,
Maria das Dores Rarata Illbeiro, Francisco

l Dantas de Moraes Barbosa c Dario Silva.
i Raile — Será rcalisado ás 11 horas da noi-
I le, no salão do Automóvel Club — Foram
i mais eleitas as seguintes commissoes: re-
I cepção ao Sr. arcebispo: Anna Pinlo dô
j Amaral, Francisco Dantas, Helena Machado,
i Virgínia Pinheiro e professores: Dagmar
j Medella e Asterio de Campos.

Parte desportiva — Professores: Fatiatl-
no Esposei, Mario Alcixo, Gabriel Skinncr,

I Margarida I-reyer, Dagmar Mcdclla, Lúcia
! .loviano e nlumnas: Nlse Draga, Circne
| Gonçalves e Isabel Maia.
I Parte literária — professores: Jacquc.i
Raymuiido, Corregio do Castro, Amélia tíal-
diuo e alumnas: Helena Mendonça, Maria
«ia Gloria Ferreira, Flora Nobre e Armailda
Frugonl. .

ilaile — professores: Faustino Espdüel;
Júlio Ces.ir, Edgard Mendonça, Dagmar Cos-

j ta, Lúcia Jovlano, Mario Alcixo. Antônio
, Moreira, Gabriel Skinher, Dario Silva, Fran-I cisco Dantas, João Bonifácio, Hilda G. Sal-
igado, Maria Barata, Helena Machado, .Vir-

,".inia Pinheiro, Clarice Pires Ferrão. Isabel
I Maia, Helena Mendonça, Latira Sardinha e1 Armnnda Frugonii
| Commissão do impressão de convites e

expedição — Virgínia Pinheiro c Helena
Machado. Convite ús autoridades: Mario
Alcixo, Francisco Dantas, Dario Silva, Vir-

[ginia Pinheiro, Helena Machado, Armando
Frugoni c Maria das Dnies Barata Ribeiro;
Commissão de festas: Mario Alcixo, Da-
rio Silv.l e Francisco Daiitas.

-rBOFESSQB ALFREDO
GOMES

Homenagens ii memória do
saudoso «'durado!', ama-

iilnl. ;>0v ilia do seu
fallccimcnto

Numerosas e expressivas lém sido ts Iií»
iiunugiiis prestadas A memória do profet*sür Alfredo (ioinrs, tão Ira.it-amento arraa*
cada do scln «los vivos, iu via publica,
quiiiiilo acabava da dar aula na Essoli
Normal' ostaboleclnioulo qne tanto honrou
pela sua r-runli-ciria competência, incoa»
toitnvel artlvidade « exemplar pr*c:dt>monto.

Seus companheiros de Irahalho, oi pr»«fessnrcs «l,i líscola Normal, aos «inses «•
associou « directoria; lesolveram oTferecec
o seu concurso ás demonstrações di apr<-i',<>
prestadas Aquelle qne te/, d» professorartiium vcrdsdeirii sacerdócio, asslunalado i^raclos de henrtniereiicia e. tilillantr-ifiis.Com esse objectivo mandam celslnvc
amanhí, ás 10 horas, uo allar-mer da esjrela
rie S. Francisco de Paula, a intssa «to fri-
seslmo dia, com ncompanhaastnte «fe tis*
cliostra e canto, A pre-fessora I-ytfla Ssl-
gado, collega do cxtlncto ne ensino «lafurüs
estabelecimento, emprestará sisa MOtlarie*
dade oo aclo cantando ume das censposi-
ções do maestro José Msurici».

Terminada a cerimonia relitfesa «era'ffeitinida uma romaria ao esmlterl» de SseJoão Baptista, onde usará da palavnt a »?,j-fessnr Usorio Duque Estrada, eestde Mhrs
o túmulo do saudoso educador deposits-Ui
flores naturaes.

São convidados, por nosso internie-íí*,
para esse merecido preito, todos <pi»;ti.-a
apreeinvam ns elevadas qualidades do iliuj.
tre mestre, principalmente os membrus de
magistério municipal.

¦ -rn— •

A LOÇÃO INDIANA' TIRA MANCHAS. ESPINHAS E bA Al
VUHA A CUTIS' _

I.I Formula do Prof. Sarmento Barât», dsl
il Fac. de Medicina dc P. Alegre' 1 Dcp. Araujo Freitas O., Ilodqlpho Ilesa >

POR EMPREGAR METHODOS
POUCO DIGNOS HO COM-

MERCIO
Uma grande companhia norte-

americana processada
WASHINGTON, 2fi (V. p.) ~ A Coin.

missão Federal dc Commercio eslâ pr*--i--sando a Companhia de Carvão Gano Meeré,
do Nova Yorh, pelo farto de emprej-sr nic-
thodos pouco dignos no commercio d? cir-vão para a America do Sul, prejudicantiocom isso os seus competidores.

A companhia é aceusada de, velunisviii-
menle, negligentemente, entregar can-fio ie
qualidade inferior ti pedida, em «laantidc-
des menores o fóra do tempo combtils-fe,

"¦ « ms*»

>*a& ii

Caiu do elevador
O empregado ds Companiiin Constructo-

ra de Cimento Armado, José Guimarães,
carpinteiro, de 25 annos e morador ú ruaCardoso Marinho, sem numero, quando Ira-baldava boje, á run da Alfândega n. 4'2, caiude um elevador, ficando ferido nas costas.A Assistência foi chamada para o caso e
prestou á victima os necessários soccorrosde urgência.

Entorses e Contusões

tem o prazer ds communicar
a sua numerosa clienteia que
a exemplo do que tem feito em
annos anteriores dará inicio
sexta-feira próxima nas suas
duas casas do Rio e na Filial
de S. Paulo a uma GRANDE
VENDA FIM DE ANNO, rebai-
xando verdadeiramente os pre-
ços de todos os finíssimos arti-
gos de seu enorme stock.

A duração desta GRANDE
VENDA será de 15 dias e delia
só farão parte artigos perfei-
tos, garantidos e do rigor da
moda, razão porque devolve-
se o dinheiro ao cliente que
não ficar satisfeito com a sua
compra.

JOfc.
Um pharmaceuiico e um coriíc-

cfor aggredidos
Levados do largo do Machado e Aí r.nPedro Américo para o posto de Assistênciada praça tln Republica foram ali conveni"i>-temente medicados o pharmáceutlct» José

Estruc e o eonriiietor da Light Pedro C-n-«lido Jesus, victimas ambos <iü ajgresüõís
nos loeacs acima indicados.

O primeiro, que conta 21 annos e reficij
ii rua Grcgorio Neves ti. 87. ca.*.-. VI, ficourerido nú nariz c hombros, e o ultime. qn«tem 42 annos e é morador A rua Ta Varei
Bustos n. '21. eus,, 19, ficou ferido tw roste,-'"'-¦ ¦ ' ' ¦ —ft* «—- ii

i nossos
taes

aospi
privados

-«••a*—»-
As colônias portuguezas vão ce=

lebrar o ceníenario de Vasco
da Gama

LISBOA, 29 (V P.) -O governo «w-
., denou as autoridades coloniacs «ine ceie-

Martinbo da Rocha Junior. Ibrem o centenário do grande navegador Vas-Ribeiro e Livr, Alves •— llio co da Gama.

c vestiu um terno branco, no' d7a""èmdesappareceu. era

O ALGODÃO
0 mercado de algodão funce lonou, hoje,_uca i:-iiiivci3l mas seapreciável.
Os negócios verificados foram regularei,as as entradas continuavam ,w„»..;,. .,?'

cm condiç«5es estáveis, mas sem alteração

I iV^-C0 ÍMmiwí. I

,

produzem dores insuppor-
tst-cis, quc podem ser
alliviadas d'um momento b
para o outro, «om l

0 gsneral Ludenderff processa-do, por pertencer a soeis-
dade secreta

MUKICH, 20 .'(D. P.)_ As autoridadesesladunes incluíram o nome do general Lu-dendorff como um dos rcos na aeção «jueestu sendo movida contra a "Fronlon",
sociedade secreta de caracter prohlhido.

> ÊXITO DA CAÔA OE
SAUDE: OLIVEIRA

IVIOTTA
Tivemos oppnrtnnld-.de «le visitar Ji»nf*in

a Cs-ia de S<ude Oliveira MiCta. ímrtsIM* á
rua Riachuelo, 101. ceja tran_ttra(õe rjslí-
BOu-se uo «ii» 1 tle sett-ntbro nitlnte.

A «iificierteia das tiosisa» tnstallatúí*- Imí-
pit nin ros fej cem ijuc a populaçl":-» -•aví-;i(
aêceiÚMe o recurso daa easá» _e eaedc, «-a-i
«Jlão boje. felizmente, -pparn-Iiisdas >ira to'do.i os casos da mais alta cliurjis.

Av.rim «f, explica o éatito qu* teve » Cni*dc Saúda Oliveira Motta -nue fomos eaeoatíãi1complctsníltnts cheia, tendo o- sen» di?«i«-
res Urs. Oliveira Moita n Leonidlo llíbelrumostrado «ué, em vi-ltide da írrandu aflln-
í-ncla do doentes, furava obrUados a irar,-¦
formar n enfermaria do primeiro unCci -rn
tres quarloB fjiic já estão occnpaüas, iiíeiulcomo substituir o antoclavo primitivo tot Oittde capacidndO dupla, para noder attenilef i.i»serviçu lodo de csterillsacão de material ieOperaçõcis.

Têm tido (loentr-1 Internados na Cata õeísaudo Oliveira Motta kIò agtira os nt_úi-lt-.<lmedicou: Fcfiis.;ido Vai, Rocha Vs;;, Ilsví.íSanson, Julic, Vieira, Octavio Rego „eji«-,Corrêa da Veit-a, Monteiro de Castre, Krtss-
jel. AuBtregesilo alem doa medico* d», essa.Ürs. Oliveira Motta. Ernani Alves, Jcâo '_e-
lonjei e Leonidlo ilihelro.T*.., ,i „„ „,,,,.„. ,,,, f,inc.elonamen*0 a (;iia«le fcaude Dr. Oliveira .Motta teve o flearaiatenn.,.i„i-Jitii: 60 doente», dos quans íí seffr»-ram (íranden intervenções e 33 peiueaas in-tcrvcnv«"it!a, 0 «jue attesta a afeeltatão «ivi» UOmerecendo o novo e-itabeleeitncnto cor parta«Ia cIsrso medica, -rraçaà ao ãpparèlltaitieat» »
pessoal techãice com t-ue foi er-ranisadí. *t

H.*S*"

Armazém Colombo avisa aos seusfreguezes que o expediente no dia«30 do corrente será encerrado ás12 horas.
» -rn*.*- -——¦

INIMENTO

SLÕAN
!_*!_-?_?;H*-V*,-'-_.f****-" a--*» T_

mA/:,;arn?írS: Desastrosa conseqüência de
r*lrn **_? « ficaram em deposito 9.782 

'ditos
 -is> l

QUEM PERDEU ?
A' disposição dos seus legítimos donos,estao nesta redacção os seguintes objectos:

do Ouvidor 
ra senhora' ac-»1-1-- l-a rua

— Um molho dc chaves, encontrado narua Marechal Floriano Peixoto
;»7T i;ri m'p?-° de 5C*-1-0-*-'. 

'achado
praça liradentes. na

um accidente
Na ilha do Mocanguè, csla niarthã, foi vi-ctnna ric um accidente um operário dc còrprcla, apparcntando 25 annos. O infeliz foimettido numa lancha c chegado ã praça Ser-vulo Dourado iibi o apiinbou a ambulânciada Assistência. Ao chegar, porem, no postocentral, o infeliz trabalhador veiu n morrer,• '<¦ o cadáver removido eonn, desconheci-do para o necrotério da policia e

ui.s autoridades do 14- districto,

Victima de queda de bonde
Ào saltar de um bonde, na rua da Consti-tiliçiiil; foi viclima dc uma queda o barbei-ro Dayid, de Siqiieira Oliva, de 2ii annnsresidente u rua Haddoel- Lobo, n. 12. Feri-do nas costas. Davld foi transportado paraOr Posto Central dc, Asssistcncia e, ali, de-vitlaincntc medicado.

MANTEIGA TUPY - V. Ex. já ex-periinciituu 1 Puro creme. Unico Deposito-Ouvidor, 52. •-.'¦'*
«*•*»

SEGUIU PARA NATAL A COMPA'
NHIA VI RI ATO CORREI

•eíel^'ALli/-}" r!) (Sei-vlço especial da A
Cí'!1/'-- :r ^'};um para Natal a companhia\ inato Corrêa, tnie trabalhou com sudües-so nesta capital durante lonj-ô tempo.

0 "American Legion" em viagem
para Nova York

Fuiideoii na Guanabara, _s primeir«3 
"'•-

ras «ieliojc, o iparpicte norte-amerlcànoAmerican Lc„lon", procedente dc ÍluenosAires c Montevideo. A utrldade mercante.yankee , cujas condições sanitária* foram
yçrKicadas bons pela Saude do Porto, trans-
portou poucos passageiros o conduz também.poucos cm fransilrt para Nova Yorl;.

—|T ' ' -Mis—— ¦-
lor adquirirmos Brande quantidade Oscravos de Petropolis c Friburgo, parliclpo'"*,<ÍLi* .-'"''¦"¦• fio«uozii>. que vendõittós Aiiáe.>Miim a 85SOOO a dúzia, em liiliátima, na pr.:-mcira porta, c nm Possolo 111, junlô :«o Ce-ínilerio. lambem temos graude miaulitiad*de Palmas dc Santa Rita.

«KM»

Feijão preto, especial, k.
Assucar de Ia, 
Armazém Colombo P. JOSÉ*

1S500
1S250

ALENCAR

com guia

"FROU-FROU"
Já «3 bastante conhecida tio nosso publicocontando dous ,-innos dc fecunda existência abella revista mensal "Frou-Froii". K' Sc.m«Itiviila, mn dos nossos magazines feilos commais cuidado artístico, como o comprova

çom a sua fina literatura e as suas c.xcèi-lentes gravuras, o scu ultimo nuninro, cor-rcsnondcnle ao mes do outubro.

PARA OVE NAO SEJA MUDADO 0
DIRECTOR DA REDE SUL-

MINEIRA
nAVUU TJO PtliAHY (Estado «lo Rio), 29

(Serviço especial da A NOITE) — A popa-laçari local nguarda- a solução que o governo<e Minas dará no pedido Ac exoneração quo-nic dirigiu o Dr .Ismael Coelho dc Souza,director da Rido Sul Mineira.Deu causa áquello pedido a mudança lia-vida na alta administração do listado, iolso cargo do Dr. Ismael 0 dc confiança.A população deste município, «pie láo '••*-
nericiado tem sido pela gestão do referidoengenheiro, pede ao novo presidente de Ml-nas quc o conserve ü testa da direcção da-
(mclla via-fcrrca.

t

f '

ag^a^rgêt-. *ti&r?&éifi ___üi i1.



* m * -******r- *>*m -¦¦'¦¦in ¦ •******, -i mwn» ii .>iiM.rTvaawretigrMi«.i-.'W.iBi.r'!«ji»'ri_ir:v,'»r**»>rpJ_ IWWW"?f|r,'.fV
- ê

¦»« • * . ¦ it t'.

A NOITK — Qünrdi-félrúi 2t> il*1 Outubro ilo
tommmmtxvmmMmwtmwmi,»nB»a_Miii,»«w,.i».; *-,(,¦*.*.,,-.t, v..inmv«i.u****.*-.«i»-.i,k..., nm,— ¦¦¦»*—

s i. _. t
HHHHMUIR__M

;í
Mil

fio;•ffi
.«5K

'¦íí-vra

ultimo», TCtBSHAMMAS áfjS^
605-J5RR|íl.?9fi-lçj5IS3i _í>* nS

U?|eXTERlOR ESPRVIÇO- > vi*

B3PBCIA65DA /IMCITt
NO INTERIOR c. nu

QCiniXfeRlOR -ãSFRVjÇO
T** 'l,v„ „í.c wf ir.

Reatadas m relações diplomática D*

0-,/g
______.-__

-#mTIMfV. MF0RMAÇO6
RÁPIDA». 6 MINUCIOSftSi

._ *m - . _ _T _> 1 
'J 

f .,-.*•* V ¦* _• r.' (Wh n /\\nnr\OI*J f-.mii.yv.iw.jr.ptY;,',
MiUAVüTOÜA A REPORTAGEM MM

í;
»i^n>» iw*a___-____*>i^*w__a__>a>a*iaaw_»>_w_i

8111
»«l|».TUW>*"'»1**' l»

re a França e a
RoconhcccnrJo os Soviets. o governo frnnc&z qui'.;

uma vez, servir os interesses da paz c o
futuro da Europa

mal;

«.___»
A resposta do Comitê Central Executivo dos Soviets ao

telegramma dc Herriot
I'MUS, '.':i (Hnvas) — V.' du lo-Jr .ogülnl
telegramma ipie u presidente ri" Goiuollin,

Sr.. Herriot, riirisiu liõntom nua Srs. IVvlioir
.• Tclillciicrin, presidente e commhsnrlo dc
Niiflocios |>i!.iii,.i'ii'._ riu Conselho rio-, i om-
.iti.si.rlo_ du I»ovo dn União dus IVepublIciiH
í-o»'iclicn_ Socltúíiliiti"l.umo coiucitucncln dn declaração mini,.-
terial ile 17 dc junho dc 1921 e n vos iu com-
intinirnção de 10 tio me/, seguinte, a França,
liei _. mui. nrie (|tit! une ns povos russo c
Francez, reconheço "do jure", a partir dc
hoje, o (.•"crno russo como governo dos ter-
iltorios do es-Impcrlo russo, onde >i sua
.iiitnriri.i le <.'• neceita pclns habitante i tlesncs

acr^A'*.'' ¦*•

'.¦______________________________________________

SHlll^i-*.

\'-í'X-^L^r^" r^m\\
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__________ ___r^W_________ _______

•.Ia nito deverão produzi1.' effeitos. As rela*
{fies de direito privado, nascida* anles do
t>r.tnlio)cciiiH'iilo do poder rios Sovlels, entre
.r.incezen c russos, conliniinvilo regidas como
o foram nt. ngor... e ficará cm suspenso, •>
liiilns ns respeitos, a rcgiilarl. nçt.o this ci>n-
lan enlrc ou iluus pnlzc», nssim como todu
iiieillila conservadora, a esse rcspeílo. ipie
iMc.la sendo ou senha a ser toina.l.i sin
.'rança,

Finalmente, dovo ficar entendido, desdo
i_, que a não Intervenção nos negócios ln-
tornos serA a regro das relações entre os dous
paizes. — Herriot."

PAI\IS, 'JO (Ilavas) - A rcsposla dn ilus-
sln nn telegramma cm que o Sr. Horrjot
cnmniuniciiu o reconhecimento nfficlal tlns
Soviets, pnr pnrtc ria França, chegou «o
Qual d'Ors.i.v ii I.-I5 ria mnnliil.

Kis n integra deste despacho:

eOKTRA m kwm
m REMII

RASAS

lATÜ AS TAXAS TELEGRAPHIÍPBEMATÜRQ QUALQUER VA-}™'AniAD0 ° encerramento

Cm sargento reformado mie
accumula as l'une(jõc.s

<ie guarda aduaneiro
0 Sr. ministro da Fazenda manda

suspender-lhe o abono dc ven-
cimento se compellir-lhe a ros-

titüiçao do (|iie recebeu
indevidamente

Tomln o cuiirriu 'la policia ndiumclrn A\
Alfaiiricgu do Ili" t!<
r.n Vires, requerido li

CAS DE IMPRENSA E DOS
CONGRESSISTAS Vi

SER ELEVADAS!
I. as dos |i;.rtinil;u'es nHo

lugirilo lambem á regra
8'eral...

lorani nprcíei.ln.las ao orçamento da it'
in oh.l.ul'acuo ua Can.ar.i,

• I) PLEITO
PRESIDENCIAL NOS ES-

I

DO CONGRESSO DE ESTRA-
DAS 0(1 RODAGEM '

o Sr, min •'!¦•! ri.i .1 >i'vt-u mi:*if
ri.ffl «iu iiih.i o riicsrriiíiiciitti do i!ougiv_ e
rie l'.-;t.,irias de Uoiliigcni ipia •>>• calil rcall»

t t* >* t>.;>-rm*'r I- *' t*

iclru, lànincl dç Sou-
fosse contiiili paru "••

iffciitis ri" aposenlariorlii o tempo om 'iu;-
serviu o i lixerclto. no i|iml oblovo rcfornia
por dccrclo dc 21 dr julho rie ÍÍII8. no posto
de 1" sargento, u Sr. niinislro da Fnxchdn' rcíolvcu, por despacho. Indeferir o pedido.
pnr ser c.loiupornnco e ma..lar suspender o
iilnmo rios vcnclinenlos rio rcfiuercntu ale nuc
prove hão mais receber o sahio de reforma-
tio, e, bem nssim, rccommcndnr A AlfnndçRn
desta capital ipie informe desde quando esla
o pctlclonnrlo recebendo vencimentos cn.no I
gunrtla aduaneiro, afim dc sc fixar a dala a '¦
contar ria qual deverá ser calcularia a rcstl-'
lulção tio <pie lhe foi pago Indevidamente.i ***** ¦.

IIS SC-

Miclo.iai, de um
lei n. a.213, ri

cdti •_
ii.ilu.es cn.cntl.i."I'lci clcvndn n !I00 reis a Ia,... riu ser*
viço rndliilelegrnphlco interior, cnm per-
curso pelas linhas Icrrcslrcs uu niio.""Ulevc-sc a ,*iO ríis u taxa tclograplilcn
por palavra ih,^ ilcspaclios tlc Imprcnsn
do. mcmbri-fs do t;ongrcíso v
iriila ii n, ,". 1 mi mt, I • ii.i

. .'in ilc_ dczciiihro tle lülü.""Suiislllim-so pclo scgnlhtc o leflr do
art. ¦-".' c sen pniMgrupho do decreto uiiinc-o
11.520, ilo 20 ile innrço dc ÍOla:

I "Os lolcgranimns, contrários ás disposi-
, i-ões • i vigor não se rão trnnsmltlirios como

officiacs. Dessa deiiiieraçào potlcião os
[ e_pcrildo.C8 recorrer para o Minislcrio ria
i Viação c Ohrns Publicas, por interniciiio

ria cr.lnção a que tiverem sido apresenta-
rios os autographos, que deverão acompa-
nhar o recurso."*-^*** *

O Comitê Central lixccutlvo il.-i 1'niâo da
HcpiihliiMs Sovlcticns Socialistas recebeu
n maior satisfação, n proposta rio goycí
france/, tlc rcslaheicccr plena c inteirnincn-1
Ic as relações diplomáticas regularcs entre n j
llussla e a Franca, mediante a pcrniuta rie j

«5|Aggrava-se a questão religio-
sa na França

I embaixadores, ie rie abrir imme.liatamcnte iq ORGAO DA ESQUERDA ACCÜSA l nrt„, -
negociações í.ara o effeito de instituir ns li-. f* / ¦ |,<i>it r»K p-STAll Oltr.WI. HOMA, 

"í (L. 1».) — Na noite
' «ações amistosas entre os povos da Tnião rias, " 

t^nr*"-7nva-^vv^^*r sentiu-se forte tremor rie lerra nn t
j Iti-publieas Soviéticas Socialistas c da França. »;\_>IJU '\ ItfcNSlfcl.UA H.vodutrl e nas proxiniitiadei.
i O Comitê exnrimc a confiança tle que to- PASSIVA A população, aterrorisnda.

Forte tremor de terra sacode
a cidade de Rivodutri

A POPULAÇAOÍRECÜSA.SE A VOL-
AR A SEUS LARES

passaria,
idade tle

.Srs. Rlkdf, d esquerda,
d direita

c Tchlcliértne,

suecessor dos precedentesteirltorios eomo
governos russos*.

A França está prompla. consequentemen-
te, a reatar desrie jú as relações tllpjomati-
.•as regularcs com o governo ria União, me-
riianle a j.ermuta dc embaixadores.

Notificandó-vos o reconhecimento, que,
aliás, não púrie alterar nenhum dos compro-
ml.sos assumidos nos tratados cqne.iu.iao3
entre a Franca c a llussla, o governo du
liepublica quer erer na possibilidade de uni
accordo geral, rie qm- O reatamento rias re-
iacões diplomáticas não c mais qne o prelo-
ció. \ França resalva expressamente os tli-
reilos adquiridos pelos cidadãos fraueer.es c
as obrigações contraídas tanto pela llussla
como pelos F.slados suecessores, sob os rc;;i-
incns precedentes obrigações eslas cujo ves-
peito é assegurado pelos princípios geruesuc
direito quo continuam n ser para nós u rc-
gra da vida internacional. As mesmas rc-
servas sc nppllcnin ás responsabilidades ns-
sumidas desde 1914 pcln Hussin para com o
listado c ritlatláos francezes.

Animado por esle espirito, o governo tia
Republica,querendo'.servir mais uma vez os
interesses ria paz c o futuro riu Knropa. ma-
nifcstn o tlcscjn rie procurar, cm collabqrncaq
tom a União das Hepublicas Soviéticas So-
i-.inllslas, a soíncão eqnilativii c pratica «los-
)¦¦ i-ii.-sfnes rie"maneira a conseguir resta-
líélcccr entre as diíns nações rciações tlc
,, ,,.,,.1, . li-oc.s noriuncs, logo que a con-
-¦ciência franceza esteja socegatla quanto ao
leconliccitnenlo ria justiça dos seus peri.tlos.

r\sslín que Icnliiics feito conhecer ti vosso
assenliuienlo á abertura «le negociações oo
ordem geral, mais pattic.ilarmeutc dc ortlem
econômica, acolheremos cm Paris os vossos
delegados munidos dc plenos íioderes. para
so encontrarem com os nossos negociadores.

Até a terminação das negociações, os tra-
tados. convenções c accordos que existam cn-
tre a França ou cidadãos francezes c n uns-

ccoooooooc

OS TROPEÇOS DA BUR0-
CRÀC1A...

0 encarregado duma estação ie-
legraphiea pede demissão, por

não ter dinheiro para
sustentar-se

Os tropeços da burocracia... Era a nota
escandalosa tlesta tiirtle na Hepnrtição Geral
rios Telegraphos; um telgértiphistn, encar-
rcgatlo iluina tias estações tio Malto d.-osso
se vira na contingência rie solicitar suu exo-
neração tio cargo, por lhe faltarem recursos
para se manter uo posto.

Com esse pedido, o director Geral dos Te-
legraphos teve. rio próprio chefe do districlo
tolegraphico de Matto Grosso uma informa-
ção que além tle justificar as vazões que 1_-
varam aquelle funecionario a ter tal attilu-
rie, põem, a administração publica cm sn-
brcsalto. E', assim, que — diz o alludido

.chefe de serviço — só este mez o Tribuna!
de Contas registou o credito necessário ao
pagamento rios auxiliares dos Telegraphos
cm Matto-Grosso no corrente auno, aconle-
cendo que isso não resolve ainria o assumpto
porque falta sempre & Alfamlega rie Corum-
há necessário sufficicute para satisfazer a
esses pagamentos.

Terminando sua informação ao director
geral dos Telegraphos o chefe do districto de
Matto Grosso declara que, a continuar esse
estado de cousas, o Tclegrapho não terá
mais funecionarios naquella circumscripção
do pai», salientando que o telcgraphista de-
missionário está no numero dos mais dedi-
cados e efficazcs servidores da repartição.

*****

exprime
tlns ns questões mencionadas nn tclegram-
ma rio presitlcnte rio Conselho rie Ministros1
da liepublica Franceza. datado dc hoje, po-
ileráo ser resolvidas rie pleno nccòrdo entre
a llussla e a França, vislo a boa vontade que
anima ambas as partes assim como a rieci-
são cm que estão ile respeitar cm absoluto
os interesses in.it.ms. Considera rie Mínima
importância que totlos os mnl-entcuilirios cn-j
tre a União e ã França sejam afastados o
tlcscjn ardentemente a conclusão entre os
dous paizes, tle um accordo geral que possa
servir de base ás suas relações amistosas.
Para isso ;t 1'niáo rias Republicas Soviéticas
Socialistas se deixará guiar pela sua constou-
te preoccnpaeáo de alcançar uma garantia
real rie paz geral no interesse rio povo tra-
biiliiadOr tlc todos os paizes, c tle viver cm
amizade com t.irios os povos.

O Comitê Central Executivo ria ."nião tias
Republicas Soviéticos Socialistas faz salien-
tar, particularmente, a inimensa vantagem
qne terá para os dous paizes a inauguração,
cnlre os mesmos, tlc relações econômicas i:i-
limas e duradouras favorecendo o dcscnvol-
vime.ito tias suas forças productiv.as c tio sen
commercio mutuo.

Como o governo francez, o Comitu Central
Executivo da União das Republicas Sqvlcli-
cas Socialistas considera que a não inter-
vcnçiio nos negócios internos é. n condição
indispensável tias relações com todo e qual-
quer Estado; cm geral, c com a França em
particular. Recebe, pnr conseguinte, com to-
tia a satisfação, ns declarações do governo
francez a esse respeito.

Acccitnntlo a cidade tlc Paris para série rias
negociações entro .. Rússia o a França, o
Comilú ("entrai í&cctllivo da União rias Re-
publicas Soviéticas Soeiaiistas leva ao eonhr-
cimento rio governo francez que encarregou
o Conselho tios Commlssarios tio Povo c o
Çòniínissariado dc Negócios Estrangeiros de
tomarem todas as medidas uo sentido rie
iibrir, sem demora, essas negociações c levai-
as ã solução amistosa dos problemas que.
interessam nos dous paizes. O Comitê Cen-
trai acredita, firmemente, que essas questões
serão por completo resolvidas, no interesse
dos dons paizes c ria paz geral. — Kalihin.
— Ryltoff. — Tchitchcrin."

VENCEDOR, APÓS UM PLEITO
RENHIDO

Foi eleito presidente da Ca=
mara Libaneza o advo=

gado Emile Edde
BEYROUTH (Turquia Asiática), 2a (Ser-

viço especial ria A NOITE) — Depois dc um
pleito renhido, porque se interessaram todas
as forças vivas nacionacs, acaba rie ser ciei-
to, esta tarde, presidente da Câmara Liba-
neza, o Sr. ICmile Etklc.

O escolhido pelas urnas cm tão renhida
peleja é doutor em direito c advogado dós
mais notáveis, conhecido c estimado cm to-
tias ns correntes sociacs.

PARIS, 29 (U. P.) — O jornal "Ere Nou-
vellc", órgão da esquerda, num artigo assl-
gnarin por George Ponsol, aceusa os bispo-
o padres rie estarem orgnnlsantlo unia resis-
tencia passiva conlra d governo, ordenando
nos catholicos quo retirem o dinheiro que
tenham depositado nos bancos do economia.

» m*tm- t

Novo hospital para a Policia
Militar

Vae ser aberta concorrência para a
sua construcção

O Sr. ministro ria Justiça autorisou li
abertura tle concorrência publica para n
construcção tlc. um hospital da Policia Ml-
litar, alé a importância rie 0fl!):878S011,
feito com urgência o respectivo edital, quo
deverá ser publicado no "Diário Official "i
durante. 15 dias. ******

nbantionou os
seus lares, fugindo para o campo, negando-
se a voltar ã ciriatle. As autoridades envia-
ram barracas, ficando numerosas famíliasinsinuadas,

os S

• ¦ ***** —
Vae ser ouvida a Delegacia

Fiscal em Minas
O Sr. director ria Receita Publica res. !vcu

ouvir a Delegada Fiscal em Minas, sobro a
representação ria Associação Commorcinl tle
Rello Horizonte, acerca, ria interpretação tia
scllagcm tios livros rie vendas mercantis.

¦ mm ¦

John Davis contrata
serviços dc Gim Cul-
lon, para manter-se em
boas condições physi-

cas durante a cam-
panha

O .senador Borokliast atira
sobre o geacral Da-
wcs a responsai*ilida-
do do um possivol Ira-
casso dos republicanos

WASHINGTON, 211 (U. Pi) — Ó Sr. John
\V. Davis, candidato tio partido dcmocratl-
co á presidência dn Republica, contratou ,1S
serviços tlc Jini Cullcn, quê, tlurillllo ollo
annos, foi o "cnlraiucur" tln fallccido "ho-
xeur" lllll IJrcunan, como perito tlc culllirn
|ihysicn.I) Sr. Davis servir-se-á rie .lim Cullcn, se*
guindo os conselhos tlc seus .imigo.s q parlt-
ciliares políticos, nfim do ninriler-sc cm imãs
condições pliysicas riurnnlo o actual período
tle grande nctividi.tle pollllcn.

WASHI.NOTON, 20 (ü. P.) -- O Sr. Drnol;-
liarl, senador republicano progressista pclo
Eslado tlc Iown. declarou, honlein. que se
n chapa do partido republicano fòr derro-
taria nas eleições tpie devem reàlisar-se no '
mez próximo, a rcsponsnllilidado caberá .
convenção, que nomeou 6 general Charles
Datves 

'scu 
caudiriatü á vicc-prcsitlcncia. I

O senador Broòkhart disse: I"Os agricultores uão estão riispostos a s. i
submctlcr a tal autocracia; elles sabem que;
.. posição do Dawcs cnm relação a cllc3 não I
•) satisfatória, nem favorável."

Accrcscciitoii d senador que os republica •
tios fizeram dous graves erros na prcsçiit.
campanha:'primeiro, pcrinittindo qno Dane*
fosse o sen cnuriidnto á vice-presiricioia, i
segundo, deixando que Cnnliri^e uno fizesst
inaii/r numero tlc discursos cm lorio o paiz*****
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Vesíusrios
e Rouplnhas
para

CREANÇAS ?...

r
Tem os maiores sortimentos,|

I vendo pelos menores preços.
Largo S. Francisco 38J42

_*

Visita do governador de Per-
nambuco ao municipio de

Guyanna

*z*a*^

• ***** •
0 piloto Villar chegou a Cabo

Frio
O destemido piloto Alcides Villar, que

vem rcalisamlo o "raid" Maranhão-Rio, no
frágil bote "2S dc Julho", chegou liontcui
á cidade fluminense rie Cabo brio, de on-
tle enviou á A N0ITI2 um telegramma dc
saudações i ele eolnmuniciiçâo do nconlc-
cimento.

Foi assistir á installaçâo do
municipio de Arapiraca

MACEIÓ', 29 (Serviço especial da A NOI-
TE) - Afim rie assistir á installaçâo do
municipio ile Arapiraca, recentemente crea-
do, seguiu para o interior o Sr. Costa Re-
go, governador, do Kstntlo.

0 que houve na commissão de
finanças do Senado

Esteve reuniria, hoje, a conunissão *le
Finanças do Senado, approvando <>s seguiu-
les pareceres: favorável ú proposição da
CaiuM'.., que regula o consumo tle cale nos
incj-catlos internos do paiz: 'favorável ;t
jiroj.osiçf.o ria Câmara t.i.c autorisa a nher-
tura do ereililo cspr*.-ia) tle tiã(l08 paro
pagamento tle. tiespesus çoiií a rcpiiraçãu ria
via 'Ia feiraria dc Ferro Central tio Iirasil:
favorável á proposição ria Câmara que. an-
torisa n abrir .. credito especial dc réis
3.345:6635137 para Jiquidação de compro-
missos da listrada de Ferro de Petvollna
a Thérezinn, 1922 c 1023; favorável A pro-
posição da Câmara qua autorisa a .consi-
ricrar em commissão o professor do In-
Stitüto Uciijamin Constant, Viccuto Cerni-
chiaro, para iicompanhnr na Europa a im-
pressão tio seu trabalho "Historia ria Jlu-
sica no nrasil", tlcstlc tempos coloniacs.
con. uniu emenda supprimiiido o paragra- .
pho unico- f.ivoravel á proposição ria Ca- ;
.nara que autorisa a abrir o credito espe-
ciifl tle 7071.741 para pag.inieiito ile riillc-
reneu de vencimentos ao Dr. Itcii.W.i.o \f- I
Pinto Coelho: favorável á proposição da
Gamara que autorisa a abrir o credito cs-
pccial rie 7:5015 para pagamento .a Com-
¦panhia Brasileira de Electricidadc Siemens-
Scliucltert; favorável à concessão, da .11-
cença de um nnno, com totlos os vencimentos
e mais vantagens do cargo, ao ministro tio
Tribunal do Contas, Sr. Cunha Pctlrosa, para
tratamento de saurio, onde lhe convier.

, _____ i

RECOLHIMENTO DO IM-
POSTO DE ENERGIA

ELECTRICA
O Sr. niinislro ria Fnzcnri.. deferiu o re- j

queime.ilo e.n que .losú Fundi.ii, einprcsn-
rio tle luz electrica em Pirahy, município
tie Castro, no Paraná, pedia permissão para
recolher á collectoria local o imposto rie
energia electrica que arrecadar.;,_ » ***** 

RECIFE, 2!) (Serviço especial ria A NOI-
TF, pclo Cabo Submarino) — Acompanha-
do de seus diffcrentes secretários, o go-vernatlor rio Estado visitou o municipio tlc
Ooyai.na, o.ule inaugurou a ponte sobre o
canal, a catleja publica e o hospilnl rc<;iii-
nal, mandados construir «li pela atlmii.i-
stração actual. *****
FICOU SEM EFFEITO 0 REGISTO
DO DIPLOMA DE ENGENHEIRO-

ARCHITECTO

DIZIAMSE AGENTES
DE POLICIA...

Tres espertos, sob essa fa!-
sa qualidade, "limpavam"
os bolsos de transeuntes,

em Hictheroy
As autoridades policiacs ria 1* ciivc. -

scripção ile Niclhòròy receberam dcirniiein rie
que no bairro tia Ponta ria Areia andavam
diversos iutlivriuos, sob a falsa quaVitlnric de
agentes rie policia, n revistar os transciiutcs,
rie cujos bolsos subtraiam o dinheiro tpie os
mesmos conduziam.

Tomadas as necessárias providencias, a
policia conseguiu prender um rios espertos,
pouco tlcpciis de ter o mesmo feito tuna tra-
jiaça. Tratava-se rie 11111 cx-guartla íiocturno,
muito conhecido, aliás, pelas façanhas que

i praticará quando desempenhava essas fun-
O Sr. mihstro <la ustit;a. tendo averiguado cij-ões, Adão Manso; brasileiro, rie 22 annos e

que o curso dc aivliitectnra tia Kscola Esper morador á rua Visconde tie Itnl.oi-.hy '-'.
ciai I.ivrc de Fstnrios Superiores tlc Vnlen- Adão .Manso confessou ás autoridades que
çn, Hespanha, foi feito por corrcspondcncin,' c.ffectivamcufe andou nesta ultima semana*

Saldos
E

Retalhos
NOS

P M ii p
S9e 23 Largo São

Francisco Paula

lesou revogar o despuclio'tio 211 rie setembro
ultimo, relativo ao registo tio tliploma de
engenheiro architcclo conferido ao Sr. .losv
T. do Patina, devendo, pois, íicar sem cffci-
to o alludido _cgisto.

¦ ******* ¦

Foi negada permissão ao che-
fe nacionalista Gandhi para

ir a Kohat
I,0X1.IU_S, 2!) l Havas) — Tclcgraphan.

rie Dcllii, na Índia :"'0 vice-rei recusou permissão a Guhdlii
para ir a Kohat.

O chefe nacionalista tencionavn cslabele-
cer-se algum tempo naquella citlndc, afim
de iniciar um trabalho pacifico no sentido
tlc melhorar as relações, dc vizinhança en-
Ire hindus e ínussulmanos."*****

- _¦_»__.

POR QUE 0 ACTUAL GO-
VERNO CEARENSE NÃO
PAGA OS COUPONS DA

DIVIDA PUBLICA
FORTALEZA* 2!) (Serviço especial da A

.VOITI'*,) ._ Causou má impressão nesta capi-"tal 
um artigo publicado abi por um jornal

periódico, attribuindo an actual presidente
.leste Estado u rcsp.onsnbilldiide da susiiensão
rio pagamento dos eoupons da divida externa.
Contrariamente ao que disse o articulista, a
situação do thesouro puhlico_ era precária já
quando teve inicio a administração do des-
embargador Moreira da Rocha.

Obrigado a custear a execução dos serviços
¦de águas c esgotos com os recursos ordina-
í-ios, porque o ctnprcsti.no riestinado a tal
fim; tinha sitio gasto c oncrario com outros
i¦•'.npromissos assumidos pelo governo passa-
rio, o actual foi forçado a não pagar os cou-
pons tbquclla divida.'•*****

Fixação de prazo para recolhi-
mento de renda

O Sr. ministro da Fazenda approvou o acto
da Delegacia Fiscal cm Pernambuco, fixando
até o quinto dia uti| de caria mez o praso
para recolhimento tle rendas federaes da
Collectoria de Cucnii, naquelle Estado.

A FORMAÇÃO DO NOVO GABINE-
TE YVGOSLAVO

BEI.GI.ADO, 29 (Hnvns) — O Sr. Timoti-
jevitch foi encarregado rie formar o novo
gabinete.

0 CAMBIO REGULOU FIRME
G 1|8 a 6;7|32

Ainda hoje, cncontri.í.tris o mercado rie
cambio lin.ic c bem inspirado, por isso que
havia regular supp.rimcnlci titi letras tlc co-
l.crliirh e era tlc somenos importância a
procura rio bancário para remessas.

Os saques forniii ioiciatlos com os baucos
opcramlo a li 5|U2 c (i 3|10 ri. e comprai.
a tí 7|32 ri. a prazo c a li lá|U*l letras prom-
l»tas. .

Pouco depois, tornou-se geral a taxa cie
(i 3ÍÍ6 para o bancário, com os negócios via-
veis a G 7I32 ri. e dinheiro a 6 I5|64 d. a
praso e a CS 1|4 d., prompto.

O mercado ficou assim firme, sendo la-
voraveis as suns perspectivas.

Os soberanos cotavam-se a 485200 o as
lihras-papcl a 408000.

O doMnr regulou à vista dc 85700 a 8*5750
e a praso rie S9030 a 8$720.

Saques por cabogranima:
A' vista — Londres fi 1|32 a 6 3)32; Paris

$.159 a Slíi..* Itália 1.378 a $382; Nova York
88750 a Si.800; Hespanha 15195; Suissa
19605; Bélgica 5125; Hollanda 35480; Dlíiit.
marca 18550; Buenos Aires, papel, 38210*
Montevitléo 880C0; Japão 38470;
18270; marcos reiidii 28120.

MANHAUASSU' TEM N0V0 DELE-
GADO MILITAR

CMAMIUASSC ('.Minas), 2!) (Serviço espe-
ciai da A NOITE.) — Assumiu o cargo rie.
rielcgndo militar deste municipio o tenente
.'riüicisco Wííndrley, ria força publica esla-
ilual.

•****m

cm companhia tlc tloi.s oulros individitos,
dizehdò-sc lotios agentes tlc policia, a ro-
vistareni Iodas as pessoas tpie encontravai.i
no allutlitlo bairro, tendo tomado tlc K.iin-
cisco Hotlrig.ics o iniporlaocia <Ic 135800,
dc um outro 205 c dc um terceiro 40*5000.

Adão está sendo proccssatlo.

Isenção de taxas para santos,
terços, etc, a serem distri-

buidos grafuitame^s
Allenricmld ao que solicitou n padre Irei

Jolio I5c.tc.is, coiiuni..sario ria Tei-rn Sanla.
o Ministério tln I''azcndn autorisou o despi.-
cho livre tle. direitos para .tinas caixas cou-
'curió medalhas, santinhos e cruzes, riesti-
nados n distribuição gratuita, vindos tle Je-
rusalem pelo vapor "Guarujá".

*****

^;M Junto ii Egreja ég^-\

CLASSIFICAÇÃO DE UM TENEN-
TE CONTADOR

O Sr. ministro da Guerra classificou em
o lt» regimento tle infautaria o segundo te-
s.cnte contador Kliczcr Lopes Lobato. |
INCENTIVANDO O CULTIVO DO

ALGODÃO
J.I_I.1.0 MOniZO.VTE. 29 (Serviço espe-

ciai da A KOITB) -- Para riar maior inero-
mento ao cultivo rio algodão, a Secreta ria jria Agricultura eslá distribuindo seimuitcs !
riij rcfçrldò produeto".

To \ TRES MEZES DE LICENÇA A UM
TENENTE DO EXERCITO

O Sr. ministro ria Guerra concedeu tres
mezes rie licença, com todos os ¦ vencimen-
los ao primeiro tenente Sérgio Corrêa ria
Costa Villela, para tratamento rie saude!

¦ ***** i

Recusa de approvaçao a um acto
da D. F. no Paraná

Dc accordo com o parecer tia Directoria
i ria Receita, o Sr. ministro ria Fazenda ne-
j gon approvaçao ao aelo rio delegado fiseul
: no Purnn.t, que mandou supprir pela Deio-

gticia Fiscal cinco coinmcrciantcs tio inte-
i rior tlc cslampilhhs para v:\irias mercantis,
I vislo llão haver razão para quo os sn.pp:-i-
1'ihcntos tias collcclorins do interior sejam' 

feitos com as restricções anteriores.
| m^frtmm***** ,

OJTEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

19°, 8; mínima, 16°, 8

TAPETES FINOS
om todas as dimensões e quallda.

des, desenhos c cores chies;
0 MAIOS SORTIMENTO

lieloíi menores preços,_ -

_•__, Rua A* C*t\*c*. *>*'?•**>

àar OUÉO para Dsntlstas
Preço e qualiüade sem compe-

tencia
Secção tic afinação tle metaes preciosos

VIANNA. IRMÃO & C. 1U A r'KÍ,li0 ' •
(AiiÜgn Iíspirilo Sanlo)

_)i e. _0

0 GAFE' SOBE!

OS VALES-OURO
j

O Banco rio Brasil forneceu os vales-ou-
ru. boje, para a Alfândega, á razão rie réis
15)770,"'. .papel, por IS ouro. O tiollar cotou-
sc nesse banco á vista a 8$750 e a uraso
* 8?720, .

Uma reclamação contra a
Delegacia Fiscal em

S. Paulo
O Sr. director da Receita Publica mandou

remetter á Delegacia Fiscal em S. Paulo,
para prestar informações, o processo refe-
rente á reclamação de Carlos Mcnke, contra
a classificação daria pela delegacia fis-
cal a cinco volumes tpie recebeu pelos "colis.
posteaux".

Desde 1910 não funecionava,
na Suissa, a guilhotina!

BERNA, 29 (Havas) — Pela primeira vez,
tlcsrie 1910, foi hoje levaria a effeito uma
execução, subindo à guilhotina um indivi-
duo tpie fora conricni.iiirio á pena ultima
por ter assassinado, hu Icmpos, uma joven.

Foram affixadas oficialmente as seguiu-
les taxas:

A 90 d|v — Londres fi ..|82 a G 3l1<i* Pa-
ris S452 a 8457; Nova Yorlt 85630 a 83720.

A' vista — Londres 6 3I32 a 6 1I8; Paris
$456 a 1460; Itália ?37G a $381; Portugal
$365 n $380; Nova York 8?750 a 8.700; Hes-
panha 18170 a 1$185; Suissa 1S680 a 1S695;
Buenos Aires, papel, 38230 a 88270; ouro,
78350 a 78360; Mòhtevidéo 78880 n 88043;
,lapão 38425 a 35*150: Suécia 2$345 a 28350;
Noruega 18259 a 18200; Hollanda 38440 a
38460'; Dinamarca 18500 a 18540; Canadá
88730; Chile 18090 (peso ouro); Syria $456;
Bélgica 8419 n 8423; Uumania 8053 ii 8055;
Slovaquia 8205 a 82116: Allemanha 28100 por
marco ria renda; Áustria 8132 a $140 por mil
coroas: café 8458 a 8H>0 por franco; sObcr.i-
nos 488200; Ubras-piipèl 40*?000.

Um rios bancos chegou n sacar a 6 7|32 ti.,
mas depois recuou, passando a regular a
taxa dc 6 3|16 d. para o bancário.

Durante o dia, o mercado revelou-se me-
i nns acccssivel e fechou com o hancario a

6 l|8 e 6 5|32 ri. c o particular a 6 7|32.1 O dollar fechou a 88740..

Sob a impressão de uma alta de 25 a 40
pontos nas opções do fechamento da bolsa
americana, ainda hoje abriu e funecionou
o mercado de café em conriições anima-
rioras, tcntlo as cotações aceusario nova o
significativa melhoria.

Foram desenvolvidos, tanto os embarques
eomo as eiitratlas. Os vcntloriorcs tlcclara-

Noruega I rain como base tio typo 7 o preço rie 58$()00
arroba, mantendo-se a esse limite em

condições firmes, tanto mais quanto a pro
cura para novos negócios era desenvolvida, i

Assim, foram vendidas na abertura fi.731
saccas, ficando o mercado com vários outros
negócios em trato.

As entradas foram rie 18.721 saccas. sentiu
17.672 pela Lcopildina c 1.049 pela Cen-
trai.

Os embarques foram dc 18.166 saccas.
sendo 6.723 para os Estados Unidos, 7.765
para a Europa, 666 para o Rio da Prata,
1.642 por cabotagem c 1.370 para o Pa-
cifioo,

O "stock" cra de 245.74*1 saccas.
— O movimento a termo regulou ani-

matlo. tendo sirio fechadas ua Uoísa, a pra-
so. 41.000 saccas.

Cotou-se para novembro e dezembro, a
,.88300; nara .janeiro, a 588500; nara feve-
reiró, a 598400; para março, a 598 e para
abril a 598200. coniprariores.

O mercado tíe café rcgrilou durante o dia
eom um movimento menos desenvolvido rie
procura, fechantlo-se apenas 3.059 saccas,
uo total tle 9.790 ditos.

O mercado fechou inalterado,

Boletim.Ia Directoriade Meteorologia;
Previsões para 6 período de 6 horas .

da tarde dc hoje ate 6 horas
da tarde de amanhã:

Districto Federal c Nictheroy — Tempo
— em geral ameaçador com chuvas, menos
freqüentes rie tlia.

Temperatura — Noite ainria fria, .estável
de dia, com máxima entre 20 e 22 grãos.

Ventos — de sul a leste.
Estado do Rio — Tempo ameaçador com

chuvas.
Temperatura — noite ainda fria, esta-

vel dc dia.
Tendência geral rio tempo, ap(.s 6 horas

da tarde de amanhã — Instável.
Estados do sul — Tempo — perturbado,

com chuvas cm S. Paulo; melhorar., no
Paraná e continuará tioin nos demais Es-
tntlos. Tem peru t ura —- ostnVe.| em S. Pau-
lo, Paraná e Santa Caiharina: ligeira as-
censão no Rio rGhndc rio S;\! Ventos rie sul

ín lésle em S. Paulo, Paraná c Santa Ca-
ilharüiii e rie norte a leste no Itio (li-ãmlé
|.do Sul.

NOTA — As previsões estão sujeitas a
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V- n nüNI.4unRADlOTELi.1-
aterial c apparelhos tlu recepção dc todatj

os fabriciMitcs na )

IN S T A L L A B O R A
URUGUAYANÁ; 150 — Kio

Telephone N. 810

CAMAS PAULISTAS

rectificação con. o serviço tia uoile.

Synopse do tempo oceorrido
No Districto Federal (De *1 horas tln tarde

rie honlein até 3 ria tartle de hoje) — O
tempo decorreu ameaçador com chuvas fra-
cas, isto é. lim pouco mais aggrávádp do
qne fora hontem previsto. A temperatura
declinou ligeiramente. As mériius das tem- ,
perat.iras extremas registada., nos postos !
rio Districlo Federal foram : 19.8 e 16.8 e jas temperaturas extremas verificadas no |Posto Meteorológico foram : máxima l!)".l, I
íiiiniinn 16..6, respectivamente, ás 12 h. |43 m. c 3 h. 30 m. Os ventos predomina- ] 7T-ram tlc. sul n leste. j £}j'

Guardo bem • C. 3586 - esle numero
líO-ViriCACÃO :

Compras ;i ."008 5i'0*3 700*. ...li-.

Guhrdõ licin U ü lí
¦

I Rua Tl'ca':i jj Mgjg Sg — Te). 3 5 Ti Sliiiliiii
Apesar de t.iricj ainria

i-ehdi' mais barato, O niaioi s
inills cari.itlos pnilrflos

9 — LAlifiO D.\ CAIUOC
Souza iiapUsta ,. (

nossa casa

ti is Mi-
*nK11ff*—•-

loteria dn Capital Fc«leral
35514 50:0008001)
10209 10:0008000

1248. > . . ¦. ..., 5:0008000
10899. .-.! . v > ,.• 5:0008000
5996 jj 5:0008000

R. Pardellas, .. ::, ,,...,.„,.
npji; digestivo, .lia-
dcantci Asseiiibleai

74. 'lei. 446. C. Ile:;. C. Boinlim. 71ti. T. s)H '.,

Ire, Coração, pulmões e
riamente, das 16 cm

Dr. Humberto Goíuzzo tlocn5us no1-
. , ,. _ „ . vosas. estorna-

goe intcslinos. 7 Setembro. 109; 3 ás D bons.
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tAnlonio Augusto da Silva |
Marcos Au-pi.t.i da Sllv», kculiurt
tillioi, Avsllnu AuiiiiMo da Silva, se*

nhora a filbos (auiautct), *Ju»é Au»
Susto da Silva (uui(uti), Maria da'Ait-umpcio 

Silva (au.eiit») participam is
|>ciiaoaa da sua aaiiiadt o lalleclu.-iiito de
Mu liuiau, cuiliido, tio e ilibo ANTÔNIO
AltifMo ha SILVA « convidam para a
nlsia da 1' dia qua pur Intenção da sua
•Ima maadam celebrar na inatrlx da Sio
iate, -.iiiaiilii, quinta-feira, 90 do corrente,
Aa S 1|3 horas, anleclpando os saua agra*
deelraentos a iiuantos cainparecerein a esse
•elo do conforto clirlstlo.

Maria Cândida Carvalho de
Freitas

José da Freitas Caldas) eapltln-te-
> nanla Dr. Jo-ié Carvalho da Freitas;
Ur. l-smonnlcr ds Freitas, Franclne ll,

de Freitas e (llhos: Jmi Nouuelru Va*
lentln, Almerlmfa de Freitas valentln •
filho, e Leoncio Freitas, espuso, filhos, {tu-ro, nora o m-tas de MAIUA CÂNDIDA DK

í

Associação dos Em-
pregados no Commer-
cio do Rio de Janeiro

Funilailn em IIMIO — Kd.íicio» pro-
prio» é Avenida Rio Brntiro

na. 118 a 120 o á rua Cum*
••nlvrn Dins n. 40

OS FESTEJOS DO DIA 30

Convite aos Srs. Associados

| Dous alropo-amcm.OB na zona «Apontado como nssassino

Em «orna da Canselha Adaalalstratlve, ta*
nha a satlsfaçla da convidar o» prendo*

¦-., im.iu <¦. ihi.ii .ir .,i,-ini » .,,..i.ii,.i ,, iornoclo» para a "aolrta" eosaaiamorallva
CAllVAI.HO 1'IU'ITAS, profundamente re-1 do ta* anniveraarla da iinccui» da lei dn
conhecidos, agradecem n todas as pessoas
«ue compareceram A cerimonia ric sin eu-
lerro, e «s convidam para assistir a missa
«tua mandam reüar por mui aluiu, nu altar-
toòr da cereja dc S. Francisco de Paula, na
rruxlma 

scxla-fclra, .11 do corrente, as
0 UU Imr.-is, cuja homenagem mais uma

**à agradecem desde jú.

Leopoldina Augusta Corrêa —
Leocadia Corrêa Bazengoe

í!
FALLECIDAS NA ILHA DA MADEIRA

Antônio Lopes da Castro, snclo da
• Hrnia Lopei, Irmão t llodri-mes, o suu
esposa, Miiria Magdalena Corria e

Castro e filho, tendo recebido u In-
fausta noticia do fallecimento, na ilha da
Madeira, da sua presadn sogra, rniie a avo
D. LEOPOLDINA AUGUSTA COltllfiA. e de
¦ua cunhada, Irmã c tia I). LEOCADIA
CORRÊA BAZENGOE, fazem celebrar uma
Missa pelo eterno repouso da suas almas,
amanhã, 30 dn corrente, ,'10* dia, ús fl horas,
lu egreja de S. João Haptisla, A rua Uclla
de S. JoSo, em S. Clirislovão. Agradecem,

i penhorados, a todos que comparecerem a
füto acto de religião * caridade.

Carlos Schalppal Marques Leite
(PHOFESSOIl)

ti Mari* Pas Marquei Leite a filhas,
? .Tose Marques Leite (ausente), Sylvi-

na Paz Ita.vmuudo, Guilherme Ilcr-
__, mlano de Abreu e esposa, Lulita Sou-

fi r. Heloísa de Miranda agradecem a. todas'as 
pessoas que os confortaram na doçura c

|acontpánhitram A ultima morada o seu espo-
so. pae, genro, cunhado o tio CAHl.OS
.SCHALPPAL MARQUES LEITE a as con-
vidani para assistir u missa qua por sua
alma mandam celebrar amanhS, quinta-feira, 30 do corrente, ús 0 horas, na egreja
cie S. Francisco de Paula, coufessaudo-se
desdo i;i extremamento gratos.

Dr. Raul da Silva Aulran

tUr. 

Lsvi da Silva Autrau, senhora
e filhos, coronel Carlos Autran Doura-
do e senhora o Áurea e Urania da
Silva Autran, tias, tios e mais parcn-tes, agradecem a todos que acompanharam

os restos mortaes do seu querido irmão,
.unhado, tio, sobrinho e primo, e de novo
os convidam para assistir n missa de 7o
ii ia, amanhã, quinta-feira, '10 do fluente,
na egreja do Carmo, ás 9 1|2 horas, anteci-
pando desde já o sen agradecimento.

Professor Alfredo Gomes

Í 

Professores da Escola Normal, aos
quaes se associou a Directoria, man-
dam celebrar amanhã, ás 101 horas,
no altar-mór da egreja dc S. Francis-

co de Paula, a missa dc trigesimo dia, em
suffraglo dn alma do illustrc professor Dr.
ALKHEUO GOMES, honra o exemplo dc sua
classe.

Para o aeto são convidados todos quau-t.os_ desejem prestar essa homenagem ao
eminente educador, especialmente os incm-
liros do magistério municipal.

Anna Lopes Brites
Io ANNIVERSARIO

Í 

Augusto Brites, filhas e mais pa-rentes dc sua estremecida esposa, AN»NA LOPES BRITES, convidam para as-
Kistir a missa quo cm intenção A sua

alma mandam celebrar amanhã, quinta-feira, 30 do corrente, ás fl horas, uo altar-
inór da egreja do S. Francisco Xavier, noEngenho Velho, confessando-se summãineh-
te gratos a todos que comparecerem a este
acto.

(iuilhermina Maria Pimenta

Í 

Francisco Alves Pimenta, pcnliorado,agradece aos amigos e parentes quoacompanharam-no na eterna separa-
ção dc sua esposa GUILHERMINA MA-

RIA PIMENTA, e novamente convida-os
para assistir a missa que manda rezar no
altar-mór da egreja de S. Francisco dePaula, na sexta-feira, 31 do corrente, ás9 1|2 horas. Desde já confessa-se agrade-
cido.

João Ribeiro Rodrigues
SÉTIMO DIA

Í 

Aurora Ribeiro, Christováo Ribeiro,
Pedro Ribeiro, Emilio Cândido Gomes
o senhora agradecem a todos aquelles
quo os acompanharam em tão dolo-

,/oso transe, e de novo os convidam a as-
listir a missa do sétimo dia, de seu pran-teado esposo, pae e sogro, amanhã, 30 do
rorreute, ás 9 horas, na egreja de Santo
Antônio dos Pobres.

Dr. Alfredo Gomes

Í'As 

alumnas da 1' turma do 3* anno
anno convidam a familia, a directoria,
os corpos docente e discente da Es-
cola Normal e demais amigos do Dr.

ALREDO GOMES a assistir a missa que
pelo pranteado mestre fazem celebrar ama-
nhS, 30 de outubro, ás í) 1\'2 horas, na ca-
pella de Nossa Senhora das Victoria da
ev-reja de S, Francisco de Paula.

D. Senhorinha Marques Campos

Í 

Capitão tle mar s guerra reformado
Bernardino José Coelho, tendo reee-
bido de Pelotas a noticia do falleci-
mento de sua tia D. SENHORINHA

MARQUES CAMPOS, no dia 23, manda rc-
uar uma missa na egreja da Lapa do Des-
terro, ás 9 horas, amanhã, quinta-feira, 30
do corrente.

Jacintho Mastrangioli
(7« DIA)

ÍDr. 

Josí Mastrangioli, senhora e fi-
lhas convidam os parentes c amigos pa-ra assistir a missa de TJ dia que man-
dam celebrar em suffragio da alma de'

seu idolatrado pae, sogro e avô, amanhã,
quinta-feira, 30 do corrente, ás 9 horas, na
egreja de N. S. do Parto.

Beatriz de Souza
EX-FÜNCCIÒNARIA DA REPARTIÇÃO GE-

RAL DE ESTATÍSTICA

ÍSuas 

eollcgas mandam celebrar mis-
sa pela sua alma, na egreja dc Nossa
Senhora do Pnrlo, amanhã, 30 do cor-
rente, ás 9 1|2 horas, no altur-mór.

¦Dr. Murillo de Campos — Doen. nervosas o
syphilis. Carioca, 43, 4a fi"1 h.

FINADOS
A CASA JARDIM

cncarrejía-sc dc ornamentarão <"c ja-
zigos e Rcpnlturaé.

Tel. 2852 C.
GONÇALVES DIAS, Jü

fechamento rlae parlas, que trri locar noa
ealór-H da eiie aeclal, i Avenida Klo Hr.in-
ca, na noite de 39 de carrente.

Não havendo cenvllea especlaee, oa Sre.
aatncladoa terio lagresco mcdlaiite a apre*
senta-fío da rartelra, padende faxrr-ae aroni*
panhar de Irea aeaharaa da eaae família».

No Jardim íSoeleilco, cm cajo "ireund"
aerfio rcatlsadee doua Impertaatta "ma*
lenta" de "football", dará lambem Imite*-
ao gratuito, parem, bi-moiI, a carteira
rociai.

O traja para a •aelrie"-daniB«ta erra
terno completo,

AUGUSTO ROHDE DA SILVA, 1* Sacra*
tarlo.

CENTRO DOS PROPRIETÁRIOS
DE CAFÉS DO RIO DE JANEIRO
A Directoria dn Centro dns Proprietários

da Cafés, ciumucmorando o "Din do Empre»
gado do Comniercio", a exemplo rio que jã
Tez ein 1023. solicita a classe cm geral u fc-
char seus estabelecimentos, amauhi, diu
30, As 13 horas, nflin do que os seus auxi-
liares possuiu assistir os festejos nocturnos
promovidos pelu União dos Empregados do
Comniercio.

llio de Janeiro, 20—10—1024.
Pela Directoria :

ALBERTO ROCHA,
1° Secretario.

do 6 districto
Almpelado» nur autumuvrla, no lar^n d;i

liaria « •miuíim iIhi rua*» du (*<itt**n> ''
Hurquo da Miu-nln, . .*-.i>. * • i. ...i, . • tlvr-

rain ni n<¦--•¦-¦ ¦ui»-» loccorrus .i.( AniMcu-
i'I i J*...<> l.opes, A» 30 .nu. iiuuiiilur »
Inteira ilu |''íiiu in'. >¦ ¦I"-.' l.m.i , Mendu».•le 'ii «111111-.. i-Hiini ;..!¦. du rniiiiiirivin e
iv»lilfn|i> a rua l'1-tuclra da Mollo u, 120,

Aquelle -vi. ¦¦ -o' ¦ .i t. um* .ii .*. nu llin*nu*- |..-rii,i eiquerda <¦ bracui, a cito na
roílo e ma.i r*ii|iiridu.

A policia do O" ilUlrl t.. Ignora esM".
(i.-tn-i,

eam»-«______B__-_K«-_M_-____X J.:Casa Sucena'*| Vmm

AGENCIA PESTANA
Avisamos aos nossos distinetos clientes c

amigos que, amanhã, 30, receberemos expe-
.lições somente nté is 12 horas, uttendendo
no appello dn UNIÃO DOS EMPREGA UOS
DO COMMEHCIO.

Verdadeira liquidação dc rou-
pas brancas, confecções, meias
e muitos outros artigos para
senhoras, homens e creanças.
RETALHOS -e sedas é

outros tecidos»
Exposição no 1° andar
S0' ATE' AO FIM DO MEZ.

do um ox-salclíido, foi

(iAlllll.U.m M..-I ui»iMÍ*< do Sul), 'il
iServIcu ruiiivlul il.i A NlilTI.) — Hnli n pro*kiiloiu-fii ilu Sr. lir, Jufln Monlenearo, jui'
ilu roni.itvii dr Mitiitvisijro, fui julKiidn n
nriM'c>.!i Jii».ti-nr*nlii fíiiitru Pranclscq Mar-
llnt, Conta, i|.ir, ii.'-a.i iu,'illdiiilr, enerceit
oi rnraoii dt* nlfíclal ili> jti»licii, rniuinau*
da nio il.i pullciit e fUcal geral io» iiupuntui
ninnlclpiir*.

Aniiiiiiido .'iimii a iiüsasslna ilu ox-soldu*
do Aiiiht.-lu >'••¦>' dn Silva, n n», defendido
prio advogado rena Lnpr, *• nrcuanilh pido
prumoiiif' l.ui/ Pinheiro Costa, fui absolvi*
do, -.oli iiI!(.--{.içtlo da legitima defesa pru»
iria.

A audiência du Irlliiiuiil teve sr;util« cou*
nrrcnclu,

¦ >»_*-»<i»v*_*ji*»'*»ivir»i •#_***•»,

CIGARROS
TECIA

Mistura sem rival
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Casa 8BB93
Avenida Rio Branco, 76 a 86

Fe**inc«r.™
cores)
lidatíe
ra 100|c.
tro

Superior qualidade
larg. 100|c. mo*»
tio
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Casa em Ipam-ini — \'cndc-se umn, pc*
quena, nova e ainda nfio habitada. Tratu-so
com o Sr. Ha.slos, A r. Ilosnrio i:i:í (cartório).¦ mem 

Agradecimento
Na impossibilidade de agradecer pessoal*

mente a todos quantos, por carta, telegram*
ma ou de qualquer fôrma manifestaram
sua sympathia c me trouxeram honrosos
cumpri mentos pela minha luvcstidurn no
cargo do Jui* Federal da 3* Vnrn - faço-o
também por este meio, bypotlicc:i,..!o-lhes
meu reconhecimento, resalvando assim qual-
quer omissão involuntária.

Henrique Vaz Pinto Coelho.
Rio, 28-10-924.

Semiramis e Odilon
filhos de Joaquim Carneiro Pereira Brasa;
precisa-se falar com ellcs, assumpto da hc-
rança, rua Rosário, 80, loja.

AO PUBLICO
O popubrissimo empresário SR. AFFON-

SO SPINELLI declara que nada tem que ver
com as questões judiclaos on particulares
com respeito no "DEMOCRATA CIRCO",
ANTIGO SPINELLI; Apenas arrendou esla
casa dc diversões no Sr. Joaquim Pinto No-
Kiicira para reii|ipareecr com :i sua compa-
nhia c dar nli os seus espectaculos ate que
AFFONSO SPINELLI ou o Slt. PINTO NO-
GUElllA achem nisso conveniência.

Hl l-llimos modelos do ;

9 r^ifi*=j.^-__| Wl

M Gar, allemães, econômicos, modernos,^ :
9 a bygicnlcos, brnnros e pretos, 1*; > t

marca PKOMET1IEUS M

ICASA HAMBURGOi
EWEL & COHEN l.tda.

fnj Andradas, 44 —• Norte IlISli

Qrgnindy, largura
100|c., metro » .

Voil liso, largura
100 C, lT.Otí'0 . ,

ÍVlarrocain, largura
100jc, metro . .

Voil fantasia, lar-
gura 1m,ÍO, rne-
tro ...... .

g;jjEoticnne fantasia
(Unho e seda),
metro

Voíí crepon,
ra IC

inho
das as gc es)
Êarg. 1001c. me-

fala âe liti i
hoje na sua nova sóde
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a secção de venda de material

eiectrico de fabricação da
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Doenças da pelle e syphilis
DU. WEHNECK MACHADO

Largo dn Carioca, II, Io andar (só atten-
de a doentes dessas especialidades).
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DR. SAMUEL PRADO participa seus
clientes, transferencia seu consultoria pararua Sete Setembro 1!)3 — Central M16, dia-
riamente de 2 ás •!.

ÚNICA ma-1:!
CHINA DE|
ESCREVER |FÁCIL ¦)!

DE DES-8
510N- [¦-]

TAR !'.:

"LEOPOLDINA RAILWAY"
RECEBIMENTO DE CARGA EM

PRAIA FORMOSA
Quinta-feira, din 80 do corrente, serií rc-

cehida cm P. Formosa n cargu de coniesti-
veis e (íeneros de primeira necessidade liem
como ferragens miúdas, armarinho, fumo,
drogas, c bebidas; destinada ás estações da
lüdc Mineira e linhas Grão Pnrá c Norte n
saber: — P, Formosa nté Saude e raniiies;^
Porto Novo alú Diainantc, Manliuassú c rn-
mães; Mngé (E. I-*. Tlicreziipolis).

Não será recebida carga tal como anme
farpado, cimento, mobílias, etc.

As pequenas expedições do inflamaveis
para despucho no armazém pára qualquerdestino serão recebidas ali segundo aviso
somente ás quartas-feiras c sabbados.

As mercadorias em lotação dc vagão paracarregamento pelas partes no palco do P,
Formosa só devem ser enviadas pura a cs-tação depois de prévia combinação com o
Agente.

ltio dc Janeiro, 29 de outulir ode 1021.
31. C. MILLEB,

Director Gerente.
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Suporto»' qtíoSsriarie

e iodas as cores
(enfestado)
metro 2$S00
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OOOODiOOOCX-XXXXIXDC !OCOCXXXX*COOCOC'CSoffre de um er_! incurável e O governo alagoano re-

gula a cobrança dos im-
postos territorial e so-

bre coqueiros
MACEIÓ', 27 (Serviço especial dn A NOI-TK) — Eslão publicados os decretos gover-na.nicnt.iies que regulam u cobrança do im-

poslo sohre coqueiros c terí-itorii!.
liste ultimo vnc scr cn?ai;*.ilo numa baiitml nlmn, devendo pura o fnhi.o sülislilulr

griidiiliviiniciilc, o imposto sobre cxporlaçilo,de modo a alterar o systcnm trllitilõrlu il iKslinlo, sc-in compronictlcr os r.-cursos nr-
comentários destinados a prover as necessi»dades d.i ádhilnistrni-ão.

Foiha . . .
(Vendas por

2$$800
atacado é a varejo)

Archivns dera'Blodner", Pianos»
o anlo-piiinos, '"(! STEIN-0

WIJC", Balanças "Mercedes", Gramo-g]
jiliones "Ankcr", Fogões, Mnch, de cos-íe

tura "AnUer", Moveis, nndiò-Tclòphoniáw
— BALLISTOL=-KLEVEn

Únicos representantes para o llrasil uj

m
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sussuisibe á mingua de
recursos!

Lutando sempre para proporcionar a si
e i'i sun familia os meios indispensáveis a
uma vida modesta mas honrada, Joaquim
Ribeiro, offieial de pedreiro, contraiu unia
moléstia incurável, qnc, pouco a pouco, vae
dando fim A sua existência.

Tuberculoso declarado, sem recursos de
j.cspecip alguma, o infeliz e ¦outrora iiicau-

saVcl operário está passando, como ó fucil
dç iniiijjinar, privações horríveis'. Foi em
Virludc disso qnc, icnibraiulo-se da prover-bial e nunca desmentida gcherosidn-le do
nosso publico .resolveu vir á A NOITE o,
por nosso inleiinedio, dirigir um appello
nos corações bom formados, na certeza dc
que terá o auxilio de que increcidaineiite
necessita.

Veiido-o a falar-nos, unia caridosa pes-soa, cujo iionic, por sua vontade, silencia-
I mos, entregou-nos a quantia de 20.?, dizen-
j do que ellcs bem serviriam paru minorar
| os pndecimentos dp pobre enfermo, reuni-
«dos aos demais donativos que, por certo,

haveremos de receber.
.loaqtiim Itibclro é casado, tein filhos c

reside á rua Domingos Lopes n. 127.

lí[.toS.rÍ0Jíl
! Importadores e Cómmissarios

Rio de Janeiro
Tel. 632I*:

DROGARIA BAPTISTA vRe;ods»s0 eem
varejo. Preços liuratlssinios. Itua 1* de Mar-
ço n. 10.

S. União Commercial dos Vare»
jistas de Seccos e Molhados
SEDE - HUA BUENOS AIRES, 217 —

SOBRADO
Em harmonia eom o que foi feito nos an-

nos anteriores c attendeudo-se ao appello
da União dos Empregados do Comniercio,
pedimos aos nossos associados o A classe
em geral para fecharem os seus estabeleci-
meutos uo dia 30 do corrente, ús 12 horas,
em homenagem ao Dia do Empregado do
Commereio e afim de que os seus auxilia-
res possam coparticipar dos festejos que
vão ser realisados.

Secretaria, cm 25 de outubro de 1924.
Domingos Antunes Vieira,

1* secretario.

Loteria de Minas Geraes
Resultado da extracção de honlem :

2404 (Pitanguy) lOOiOOOifOOO
11686 (Bello Horizonte) . ... . w JI):0()0.*fOOl)
0802 (Leopoldina) ...«.,... 5.0003000

1««59 (Rio) ..¦.•.„. 5:0008(100
6S70 (Rio) ¦ . 2:000$000

Sortes grandes-Centro Loterico

IMPRUDÊNCIA ?
Ferido por bala de pistola, no pé esqiiêr*

do, foi removido pela Assistência o rema-
dor Joaquim Pinto, do 2fi annos a residente
á rua S. Clemente o. 105. quarto IV.

Pinlo, qne a estas informações juntou
mais a de qua oceorreu o facto cm-sua pro*
pria rcsidüiicia, nada declarou cnlretanto
sohre n natureza do mesmo.

LUSTRES E
PLAFOÜIERS

O melhor c o mais variado sorlimcnto em
diversos eslvlos

 BAÚltOSO. WINTKR & C. 
II U \ h O II O S A li IO, .1 fi 3
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800 CONTOS DE JÓIAS !...

Grando quantidade de lindos brilhantes
de diversos tamanho-* e cores raras pnra se-
rem vendidos por preços jamais verificndoa
« liem assim grande quantidade de lindas
jóias dc fino gosto montadas em Platina
c brilhantes diamantinos que compramos
pela metade dn <seu valor a ama casa estran-
Beira qne liquidou os seus negócios no tira-
ali, vejam alguns preços. Crnzes e pulseiras
de Platina e Brilhantes, n 200Í, 1100$ c 500S.
Anncis c lindas Bichas de Platina com bri-
lhantes, 181)5, 250S e 400$. Relógio dc Pufoo,
senhora, de ouro, a 75?, 100$ e 15015, saran-
tidos. Relógios Omega, desde 855; relógios
de bolso, garantidos, a 25$; relógios de ou-
ro para homem, marcas conhecidas, a 3005.
Despertadores, desde 18$; trousaes de ouro
com Brilhantes, cigarreiras de ouro, Laiii-
zeiras, canetas de ouro, ludo sc vende liara-
to, multo barato ! Joallicria Thezo.uro do
Castelío. llruguajana, », próximo Carioca.

ZAZ-TRAZ
O maior concurtador cie calçado da

Aincrie-i do Sul
CAPITAL EM MACHINAS

100:000§000
1|2 solas c saltos em ."JO minutos

Especialidade em solas e saltos L, XV
Manda buscar c levar am casa

Rua Mal. Floriano Peixoto 98 —
Tel. N. 4287

 * » «ÚTÍ-aVoT*.*" « .

Por que insistir no erro ?
Tanto muis que hn para dcbellar qunl-quer dor — HAFY — Comprimidos feitoscom guaraná, o maravilhoso clixir da lou-

Rua Ufüguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega

TELE filÜI _ wr >?T'" 1244
GRANDE BAZAR

TOAZ
Completo sortimento <Iu brinquedos

pára » natal.
PREÇOS DE ÍNAUGURAÇÃO

Vi'i-il'i(ji!í'iü os preços.
Em outra qualquer pinte pagarão

muis caro
Não so enganem

Rua Mal. Floriano Peixoto, 98
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iiQuem não viu

não sabe qual
indiístriii

os novos modelos Buic
à o maior suecesso da
autoriiohilisüca em

MÃO ALIMKNTAK ItECEIÒS, não êiiti-is-
tecer. Pilrn o nnío linlito lia Pyolyl.
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Todos podem vender
iiiiis ningiicin pôde of
ns vantagens du

Mei
cre

* "\
eias, i
:ccer I

t?»lèlr_,fj iMl
>!o-; pretos, qualidades e va-I ricdildc.
Só vendemos boas marcas c

qiialidudcs giirantidas.

12 Rua Uiiigtiayaha 1_
(Ünica Casa só de

Capilal)
Mo ia

ya vida.

Aduiii-si! uma harrette de ouro, platina i
pedras, nij rúá V, du Pai ria. Prpcurar com
Man-jia limão iS; Cia., Hua S; Joíc 87.

ffiüüicipses fis Hict^sm^ va.s
reformar os squs estatutos

Uma assembléa exíraordinária,
amanhã

Heiine-se ainanliã. uin assembléa geral ex-Sriiordinariii. ús -I e 80 da tarde, nn sua sé-le social, a Associnçfio dos Funecionnrios
Municipaes dc Nictliei-õy.'

Ncssii ass(tihhl(!íi serã piislu cui discussão¦ projecto de rcíforina dns rstaluliis.
De iiccordii cum o rófiinicnUi inloritn :i

1'iiiiii'ui se effceíi'ni'-i anui a preiiencii de
dous lerços dc üucioH liuil^s.

SU »»* -1.1- _>*! --í.^- ..... *-i»'au VW?i.

Allemães e B(
jnlos c muitos
ístrnligõiros. Venileij
Mtlii. ú run 7 Scíftiih;

s. Çiiniirlos, Karçna. papa-is passr.ros, nncioniles ei' mi Couperullvii Avi-

,i i m parcçíu cíHü
I" €'!i*^tS155Sí-í'Í
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se dc lü
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IliOSINHQ
nuA do ouvidor; iüg

Telep. N. 1(133
LUVAS, I.RQUESÍ MEÍASi

CALÇADOS I'iNOS, liTC.
—~—- '¦' ' * ¦¦Üg+P-aa |  - ,

-mem , ,.
Dr. Silvino Mattos.
m rendo cspbciaÜsta cmentiiduras duplas clarciacs para a boa mas-íifíução c belleza da hc,-ca. Preços módicos. 1 Sc-lembro, 231. T. !,r>5õ. C.Das 7 ns 5.

0C30I r-saocao: O sao

JOÍAS DE OCCAS!
Compradas nos leilões do Mon2 te Soccorro e casas de penhoUres, vendem-se com lucro de D

jlO %. Compram-se e trocam-se 2
jóias usadas na JOALHERIA IN-

j DIANA, Becco do Rosário, esq.L. S. Francisco. Attende-se a
,1 chamados pelo Tel. Norte 3111.

oiao_=______o_ao-ar- , tnopd
O prefeito de Maceió aeom*

mettido de um ataque,
quando no seu ga-

binete
v.-?!*!.,*.'*-10'* -7 (Serviço esp*ci»l di *,
isoilh) _ o Dr. lOruani Itaslos. prefeitodesla capital, quando sc encontrava em seuRiilnnete, foi acommettldo de um forte ata-que, achnndo-se bastante enfermo, já emsua residência. O projjnostico feito pelo.imçdicos quanto ás condições do doente i,todavia, muito anlniadai-.

£SJ-*Síi_SSS

Aleins i
rendas,

Luvas; Leques, bolsas e cnrleiins
filas e ui*lií!"s de presente pelos

menores preços

.Ha anI8S
38, R. Ramallio Ortigãoj 38

(ANTIGA TRAVESSA li. CTANCISCO)'trr.^szmsmifà-msim.msm
¦ - ——->—*&$$/**-*,
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:(l t
io fo;
filho

Fillio; d.i ela;
Kpiphiliiio da

icfe il . scrvlc!
de i-i-rt-iilàníctt

uina sua pcii..
'¦cieii.-iii iltJ ilçüparliü dado

TÔNICO SRM ÁLCOOL - Formula d..- Dr.
lincha Vaz. -.« Amjirito Estomacal; Abre oiippctilc. ['õderoso estimulante. Tônico dos
nervos e dò ceielun.

ínàügvluçÃiTinVimx exposí-*
ÇÃO DE FLORES

PORTO Al.KC.ill-:, 23 (Serviço especial dii\ NOITI-t) -- Nus salões do Club Cni.veii-iil,foi* inaii-íurada u esposicilo do flores orgaiil-:;-.ilii peln S.vn-llculn Aitrlcola l.io-iíi'iindense.¦ir-imle iimnero de pessoas tem ido visiluri iiiençiiin.iiln ei-i-liiincn, onde se riicontriiniiioiiilas c variadas espécies dc flores.

CHARUTAEIA
ZAZ=TRAZ

Grande variedade ds fachiinho!*
piteiras, cigarreiras, fumou desfia-
dos c em corda, palhas para t-igar-
rou, isqueiros, etc.

Rua Mal. Floriano Peixoto, 98

Alfaiataria
ALBERTO
50, Itua ds Carioca, ,">C
Importante casa dc rou-
pas sob medida e cs-
merada secção de IlOt -
PAS FEITAS". Tecidos
nacionaes c. òJtrnngairOfl
A. V. CUNHA & C.

¦mem-
AMOR VENCIDO, de Hugo Wast 2tm
OS CRIMES CELEBRES DO

RIO DE JANEIRO, do Dr. Hei-
melo Linia  2J50O

O SR. LUBLN, A HERANÇA
TRÁGICA, de Constant Guéroult 3*5000

ESTATUAS VIVAS, <-e Picrre
Sales . JISOOI)

PADRASTO, de Cir. de Hernard. H-JUM
OS IRES MOSQUETEIROS.

do Alexandre Dumas. . . .' flíOtW
BAGATELAS, de Lima Marreto*. ÕÍMO

Acham-so ;í venda nas livrarias PránçIscÇ
Alves, Kra/. Liuirin. Odenii, Azevedo e no dfi-
poslto geral á run do Carmo, n. 35, 1*.

...--._ii,*2r-,..*-;
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.......,»,,,».,,...i >,»,,,, i» M ,i ^i i»»«w —wwi»ii >'.i,wwr mw- .tummmmmr \dv-- -t-w-t-
*:>

/zsjowuí BBflMMBt

A NOITE — QiuHla-felia, 20 flo Outubro do
tmiiv»

VIVAOAMORl«0THEftTR0lYRI00
com a brilhante veilelle MARGARIDA MAX

VIVA O AMOR! ho theatro lyrico
com os adores cômicos Nino Nollo • Juvenal Fontes

VIVA O AMOR! ho theatro lyrico
som 260 luxuosos vestuários! Linda musica!

VIVA O AMOR! mthimrolyrico
com deslumbrantes soenarlos! - Feerloo!

1021 5
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PlfíJtfí
PKIMKIKAH

'Kean", no Lyrico
A companhia Alves da Ciinhii-tlerlli» BI-

¥I¥B 0 BH0B1 ¥I¥B D BHOB11
^m^mtmp—t^immmmmi^m—^mmxm^mmmmmxxx*mxmmxx^m^^_______mma
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vendem-se |Via$ urinaria* Cuw radlc,a da blenor*

,;„«s grandes mesas du carvalho; trata-se rhsgia. Tratamento dns
g> Legação d.i llnllnndii. Avenida Hio Bran-1 moléstias vensreas. Dr. Helmiro Valverde.
co 100, iil. Largo Carioca, 10, 1 ás O.
t0m*—w-wmi*—m—i0—m*m^mammt—^mmm0mw^mmwmm^mÊmm0——mm0mmmmm»

Theatro Municipal
Sexta-feira, 31 de outubro, ás O horas da noite-saar
CONCERTO DE DESPEDIDA da grande pianista

brasileira

MAGDALENA
TAGLIAFERRO

Beetkoven — Chopin — Fauré — Debussy —
Sévérac — Falia.

Frisas e camarotes, 80$000; poltronas, 15$;
balcões A e B, 10$000: outras filas, 8$000; galerias
A e B, 5$000; outras fiias, 4$000.
Bilhetes á venda desde já na bilheteria do theatro

mmum——*m**m*m—*m*
UEBAM CAFÉ' GLOBO

mm—mm tmmm—mammtmmm—
O MELHOR E O MAIS

SABOROSO

ELIXIR CINTRA
PARA AS MOLÉSTIAS DO

408

Estômago - Figado - Intestinos

DR. FELINT0 COIMBRA
Jo Hospital Evangélico, cx-asslstcnte dos ser-
viços dos Profs. Krause, Bier e Betzncr, de
iiirlim, d« volta da Allemanha, abriu sen
consultório á rua Canning n. 9, das 14 As 10,
n» Hospital Evangélico das 8 ás 12. Phone
Villa 22B1. Cirurgia geral, nervosa, partos
vias urinarias e moléstias dns senhoras.

~
nfofc^SA —nÊ^Sm I^^L

0 PILOGENIO serve em qual-
quer caso

Se qttssi nãó tem, servo o PILOGENIO
porque fará vir cabello novo o abtmdan'
te. Se começa a ter pouco, servo porque
impede a queda. Se tem m^jto, serve
porque garante a hygieno do cabello.
Ainda para a extincçâo da caspa, para o
tratamento da barba c loção de toilette.
O PILOGENIO sempre o PILOGENIO.
A' venda em todas as pharmacias, droga-
rias o Derfumaiias.

Lle. D. N. S. P. n. 727, em 28|3|908
MM*M^y^*y>«_yyyM^w^M»!vyMWfc<M»i»

Associação Commercial do
Rio de Janeiro

Sellagem dos stocks
A Directoria da Associação Commercial do

Rio do .l.-inciro avisa os interessados qu* o
Sr. ministro da Fazenda prorogou, até 31 de
dezembro p. futuro, o prazo para sellagein
dos stoclts.

Kio — 29 — 10 — 924.
mm»

vtr deu seu espectaculo, honlcm, no* Lyrico
nlim dc qua melhor pudesse ser allcnillilns
os admiradores dn «eu director empresário
u primeiro actor. Andou liem porque, cffc-
1'llvnnicnlc, no Palácio Thealro, mio se abo.
lutaria aquella nnincrnsn assistência, que so
nreieneeou no velho o amplo thealro iu rua
1» tlj tnnlo. ftcnrcsontaii.se o "Kcan", o
velho o Hpplantliiln drnnin de lAIcxnudro Du-
mas, quo levo eaeellente rcprcaentução em
conjunto, Alvos da Cunha foi o interprete
nmlmo da jvpçn o brilhante; teve o illus-
Iro nrhtn português verdadeiras ovaçücs,
quo não só lha consagraram o trabalho, co-
mo lhe testemunharam o apreço em que o
Um o nosso publico. Era a festa de Alves
da Cunha. Foi, por Isso, qns se inaugurou
uma lapide a Alves da Cunha, no Lyrico,
filando, por essa occasISo, Itnphnel 1'lnlicl-
ro, que produziu oração brilhante.
"Foro d* artificio", u Trianon

Toda a gente que viu sua repreeentaçSo,
no original, ou a leu, achou tentativa afoita
a da direcção do Trianon. montando essa,
embora deliciosa comedia de Luiz Chlnrelll"Fogo de artificio". Peça eom multa lifcra-
tura, cheia do paradoxos, ironias o satyraa,
dando, pois, que pensar, «, o que 4 mais exi-
«indo Interpretes «feitos á alta comedia es-
pcrnva-M mal succedlda sua inclusão no
repertório da actual companhia do thestrl-
nlio do ivenida. Felizmente, tal nio «conte-
ceu; nio só a platéa ouviu, attentameute, a
linda comedia e applsiitliu-a calorosamente,
como sus interpretação foi discretamente
apreciável. Se Maria Lios nSo pftde dar to-
do o vigor dramático ao prlneipsl papel fe-
minino da peça, que ella vestiu multo bem,
asoutrss personagens tiveram boradesempe-
nhantes era Arthur de Oliveira — que íoi
quem mnis se exaltou «os olhos do publico.
Plácido Ferreira, o Jorge Dinls. Isto per*
filiarmos sí> dos papeis de importância da
comedia, Intelllftentemenle traduzida por
Abadie Faria ltosa. Porque outros papeis
tiveram a interpretação qua permittlam.

NOTICIAS
A primei» de hoje ao Joio Caetano

A companhia Lomhardo-Caramba, que se
despede do publico carioca domingo pro-
xlino, dá-nos, hoje, a primeira da opereta"Si", de Loinbiirdo, musica da Pietro Mas-
cagni. E' uma peça uova para o nosso
publico, A distribuição da opereta de Lorn-
bardo eslA nssim (cita: Si, Ines Litlelba;
Vera.-Anita Colibry; Luciano, Arturo Nosi;
CIdo de Mcrode, Alfredo Orsini; Ilomol,
Ilobcrto Dracony; Palinira, Sandra Gallca-
no; Germano, 13. Fautini; Giovannl, Fa-
vclii.
A nova revista do S. José

Está de despedida dn cartaz do S. Josi a
revista "Olha o Guedes", que depois de
amanhã completa um centenário dc repre-
sentações. A 7 de novembro próximo scra
nii estreada a revista de Luiz Peixoto c
Marques Porto. "Scccos e molhados", que
tem 2 actos, divididos cm 2!) quadros, que
estão nssim denominndos: I. "Fantoches ou
marionettes": 11. "Seleuciot"; III. "Gnar-
da marciano"; IV. "Ora liiba o que vae cã•por baixo"; V. Sapaleadores"; VI. "Que
boa fada!"; VIL "Hitdhas"j VIII. "Através
da A NOITE"; IX. "Scccos o molha-
dos"; X. "llcijos de ronge"; XI. "Pre-
cisa-se de dous compadres"; XII. Os ba-
lianas"; XIII. "Bicho .soffrendo" (grand-
guignol); XIV. "Pelropolis"; XV. "A cia-
que"; XVI. "Gente cm penca". 2° acto: -—
1. "Maravilhosas"; IL "Academia de Hei-
leza"; III. "Coniòre c compí-re"; IV. "Juzz-
band"! V. "Iíllcs c ellas"; VI. "Um flirt"
(sketcll); VIL "Cnsa pequenina"; VIII.
"Tctereté... Tijolo nas costas!"; IX. "Cor-
tina" (sorpresa); X. "Uotafogn" (critica
ã sociedade do cscól); XI. "Violeiras"; XII.
"Pedro Miitazart"; XIII. "As aves do Ura-
sil" (apollicose). A empresa Paschoal Se-
greto deu á montagem dc "Soccos t> ninlha-
dos" o relevo brilhante das montagens dn
Lonibnrdo-Caramba.
ilennqne fhaves t— Marzarida Max

Henrique Chaves, o popular actor cômico
da companhia do Theatro llccreio, realisa
amanhã sua festa, dedicada á sua collega
Margarida Max, e cm homenagem ao Dia do
Empregado do Commcrcio. Irá á scena a
revista "A* ia garçonne", cnm o quadro
novo, "Por conta do Remigio". Margarida
Max, por deferencia ao seu collega, tomara
parte na representação de "A' Ia garçonne ,
farendo os papeis que creou. Num acto va-
riado tomarão parte os campeões de ilansa
Jlueno Machado o Paulino Cnpichaba, Hen-
riquo Chaves, Henriqucta Uricba, 'Iboodo-

rah, Conceição Ferreira, Maria Ruiz, clc. A
festa é eni duas sessões.
O primeiro ensaio de apuro do "Primavera"

Nãn so realisqn hontem espectaculo no
Theatro llccreio, afim do se proceder no pri-
meiro ensaio tle apuro dn revista de At-
fonso Carvalho, "A Primavera". Esta peça

vae subir A scenn com uma das mais
montagens apresentadas no llio, e

grnndo movimentação e pnra nççrtiij-a

soccnslflo de mostrar a variedade de seus
recursos o conhecimento», Outros artista*,
como sejam as "coitumlórcs", mnillsln de
chnpín.i, ndcrcrltla c n decano dos miirbl*
«listas, o ii.ibil Anyslo Fernandes, tini tutu-
bem umn grand» pnrllelpnç&n nu inonin-
fiem dn revista "Viva o nnior.l". Nada foi
dcsnírndo pnra que o esnoetneulo io npro-
sento cnm raro brilhantismo, pnrn o que

í*

multo contribuirão os moderno* sppnrelhol
electricos que inslollomos.

VARIAS
Volta a oeeupar o Circo Democrata o

velho empresário Sr. Affonso Spinelli, com
umn companhia de que é 1* «ctor o pupu-
lar Denjnniln de Oliveira. A estrín é amn-
nhil, com a revista "Tudo pífla".•—De regresso do uma "tourníe" i Ame-
rica, o llluslonlsta Professor Aronnck vne
estrenr no Cinema Theatro Brasil, com os
apparelhos, scennrlos e guarda-roupa novos
quo trouxe, O Prof, Aronack obteve no Pa*
lnclo das Festas, nn Exposição dc 1023, me-
tlnlh.i de ouro,

— Apollonla Pinto, a dlstincta «ctrl/. pa-
tricta, enviou-nos ciiptivante cartão dc
agradecimentos ás referencias aqui recente-
mente feitas á sua pessoa.

ESPECTACULOS
HOJE, is 7 % e 9 »4

"Fogo de artificio"
Trai!, de Abadie Faria Rosa

MOVEIS DE ARTE
DEOORAÇ0FS INTERIORES

TAPETES MODERNOS
Tendo rm vista a qualidade, «* nussns
MÍMPIIK 0» MKNOIIK». |iiiri|iie lud»

nu dlrrclnmi>n',e Importauio*.
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CAFÉ' «GLOBO»
A Buhida, cm 6 dln§, de reis 58S00 na oolonio do cafétypo 7. qu«

allinge h cifra funlnslica de réia 578000 |ior arroba iln li". 14,680 grani-
íim», nou impoBBibilila de auslcnlâr por mui* tempo o preço feilo pnrn

"^mPrBKÕs^IÕureir^
THEATRO REPUBLICA -A'i7«íe9?4

FADO CORRIDO
PALÁCIO -
KEAN

-ás 8 314.
rilhiiibrilhante trabalho dc

ALVES DA CUNHAI
mmÊm^mmmmt—mãiut-»

mmm,
D-Iheatro S

para __MK

B
Cinp-Thentro «S|i{cln|

famílias
Hoje —• Quarta-feira — noje
Todns as noites nm novo film
A's 21 horas: "Moderno Ro-

cnmbolc"'
Poltronas 2Í — Camarotes e

huignolrcs 10?
GRILL-ROOM — Dincr dnn-
snnt de modn. Pan American
Jazz-Band.

! o "Café Globo", em 22 do corrente o nos obriga, tio novo, « itlterabo
! paru imiiH rcie 400 por kilo,, plissando, n«siin, a ser vendido, aíreloUio,

a partir do amanliã, 30 do rorrento em deante, incluBlvc, por 5?600 o
kilo e 2S800 o meio kilo.

Cliamnmos n allenção doa nossos amijíOH r consumidores para «
poaiçúo que lemos mantido — Ioda tlc sacrifícios — porque, consumiu-
do cafés velhos, de lypo superior a 7, quo adquirimos sempre a preço
iieima «Ia colação official do dia, o entregamos eom nviiltm
iliario, para sustentar — ncslc momento, pina todos diffieJI,
marca, honrando assim a preferencia eom que, ha muito, si
gííldòs.

Lembramos aos nossos clientes menos favorecidos pola sorte, o
nosso "Cltocolatc cm pó Bhcring", que, além do ser delicioso, é dc

[grande valor nutritivo; custa, no máximo 3$ por kilo, no retalho, en-
contranilo-so á venda cm toda a parte, cm pacotes de 201) grammas, c,

I que liem poderá substituir o Cnfó ate que o Governo Federal possa usar
| dos meios que Iho serão facultados no projecto aeliinlmeiili: cm dis-
leiissão no CongresBo4faetonal, sobre o ubastecimonto-dc-cafc nos mer.
Içados internos do nosso paiz, a preços baixos.

prejuízo
a nossn

somos disiin-

0 Medico Homoeopatha da Familia

I 

Edição tlc 1924, niignicnladissimn. n 2050(10. l
Indispensável is cessoas oiic se tratam nela
hoinajopsthin. — ALMEIDA CARDOSO & C.
— RDA MARECHAL FLORIANO N. 11, KIO.

H

HEPATINA
tm—

N. S. OA PENHA. Infnl-
livel nos males do figa*
do, estômago c ictcrioia.
mmm 

HEfiTRO REGREIO Empresa
Rangel & Cin.

Í 

fonso C
que va,
lindas
dc grni

I .j, tnrn

rkUEtl comprar, vender, concertar ou fazer
jóias com seriedade'/ procure a "Joalheria

Valentim", rua Gonçalves Dias 117, fone 994 0.mm*

BLENORRHAGIA Trata-
mento

radical, das 3 ás fi. Largo da Carioca, 15. Tel.
0. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO — Assis-
tente do Instituto Oswaldo Cruz.

¦ m»t» •

Sem exemplo de contestação, a nossa essa
t, a que vende melhores moveis e mais
barato qae qualquer outra congênere
Dormitórios, estylo hollandes.. J:050$009
Salas de jantar modernas  1:000$000

LEÃO DOS MARES
Rua do Passeio n. 110 — Largo da Lapa

MOURÂO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o interior. Tel. C. 822

e autopianos. Peçam catalo-
gos a R. Ferreira &, C. Rua
S. Fr. Xavier, tl88. T. V. 3968.
Grandes prnsos.

mm-Chapéos pretos para os Finados
Com grandes variedades, encontram-se á

Av. Rio Branco, 142, 1" aud Tel. C 5068.mm*
lii- Fornanrln Var Glnirglão do II. dtvr. rernanao vazs. Fc0ideAssJS cl.
rurgia geral. Diagnostico e tratam*, clrurgl-
co das affccções do estômago, intestinos e
vias biiiarcs. Clero, ovarios, urelhra, bexiga
t rins. Traf.de câncer, hemorrhagías.lumo.
res do utero c da bexiga pelo radium. Aa*
semblca 27. Res. C. Bomfim. 668. T. V. 1223.m*m
SANAGRYPE PARA INFLÜENZA E

CON8TIPAÇ0E8

C 1 M ATACCK PÁRA TOSSES E
OANAi U2)ljiJi IlitONCHlTES
—— , . m*m 

Concurso no Banco do Brasil
Preparam-se rapidlimenle candidato-, pnra

ti concurso de dezembro. liusino pratico c
jnsitivo em aulas diurnas e nocturnás,
Grande minioro tlc approVnçõcs em todos os
t-oricürsos roalisndos. Informações na Ave-
nida llio Brnneo, 131, 2", das 8 As 11 e dns
li ás 8 da noite. Restam ponoas, vngas.

—mim

PERDIDO
Pede-se ao "ehauffour" que lavou tres pas-

sngeiros, hontem, do largo da Carioca ao Cor-
rcio Geral, As C horas da tarde, o favor de
entregar á rua Primeiro de Março 73. loja,
um guarda-chuva de homem, (pie será gra-
tifiendo.

¦ *mm* ¦ 
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Óptica Especial
Preços Módicos

IUT7 FERRANDO
CIA.LOA

40 GONÇALVES DIAS 40

COFRES

I .*»*. «

Nondo-ro pni' preço rotltuitlissinin os ala-
miuio.S íofrej M. W. Aincrioanos niarcn re-
fi,.ir»,-|.,, g;,,.'.,'l'-:li,s gitiiriln liol tl.os sons do-

,-:,!(,,'(¦- lontra fogo e rnílbo.nn,:,-,,: >-.
C«oíüpi*t» ,n'c

'll,.

iliiiti C Otl. il Cai.
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I THERMOMETROS PARA FSBRE i

Só CONFIEM NO ":
I "CASELLA, LONDOW" !
,riiM|i:iii!iititi'itiMi^Minii'.il!li'Mi:iii''it'!'L'fnitttíiiii!ini!ii.:iiiliinili;i|iliiiiiitititiitíimí

plnrln

uPotropolis~ Hotel"
MiiiiSttliíiénlc, iiulriis vuiilngens

li.
uiiirii!

FRI5I CANliCA, 92

•« tornam necessários diversos ensaios dc
npuro, sendo nssim a empresa do Recreio
forçadn a suspender os espèctaculõs, talvez,
mais de uma noile,
lima pei de Piinnt<"'.lo *m S Paulo

Recebemos o seguinte telegramma:
"S. Paulo, 28 -- Luiz Pirandello, o thea-

trologo que acaba do revolucionar a scena
européa, peln sua fôrma toda «ova, empre-
gnda em differentcs peças, das quaes no
Municipal dnh! se conhece, cm italiano-
"Seis personagens cm busca de um autor ,
vae sor representado em portuguez. Sun
comedia, "Cosi d... (So vi pareV', traduzi-
da pela senhorita Thereza Coelho, cora o
titulo de "Pois... & isso", vae ser aqui es-
Ireada a SI (leste mez, no theatro Apóllo.
Escolheu-a o provecto actor Attila do Mo-
rues, ensaiador-empresario da companhia
Javme Costa, para sua festa artística, a
reàli3nr-se nesse dia".
Moderna companhia de revistas

Do empresário Eduardo Victorino rece-
bemns uma carta, da qual extraímos os
seguintes períodos;"A gentileza com que V. sc tem dignado
acolher as nossas informações sobre a or-
ganisação da "Moderna companhia tlc re-
vistas" o a composição do sen primeiro cs-
pectaculo, — favor que me tem captlvado
immenso. -- levam-me a pedir-lha para di-
zer o seguinte n seus leitores: "Viva o
amor!" è. uma revista como todas as re-
vistas, com grande montagem e com des-
envolvida parte cômica, a qual estã muito
bem confiada a Nino Nello, dc quem o
publico vae gostn.r muito, e a Juvennl 1'on-
tes, de quem o publico já gosta muitíssimo.
Quando digo "grande montngcni." não te-
nlio a pretensão dc estabelecer pnnillelos
eom as companhias Ba-Ta-Clan o. Velasoo.
nem seria lógico; porque ellus cobravam
quinze e dezoito mil róis pelas poltronas,
ao passo que nós ostnbeleciíinos o preço de
quatro mil reis. Isso, porém, mio quer
dizer que "Viva o amor!" fosse cnscenarla
eom mesquinhez; ao contrario, apresentar
mnl-a com um guarda-roupa do grande
luxo e muito bom gosto, ou não fossem
os figurinos do fino artista ílypolito Co-
lonib. Releva dizer que, om Parlai oudo
Velasoo, como quasi todns ns grandes com-
paiililns, faz a maioria do seu gunrda-
rdtsipn, lia tecidos e guaruleõos especiaes
parn the.it ro que, coinqunuto caros, sc pres-
tum adiniritvolinetile parn dar o maxImo
deslumbramento, independente do "enchet"
que dão aos figurinos. Entretanto, espero
quo, apezar do não dispurmos desses re-
cursos, os nossos 250 vestuários hão do
satisfazer plenamente. Mns não sc pense
qu,; pelo faclo de me oeeupar dos vestua-•ios d„ revista "Vi\'n o amor!" quo o res-

:,r,to tln enscennção foi desonrado. Não;
¦s sceitnrios lambem tòm a sun participa-
;ão no esplendor da uiontiveiii. .laymo
iilva, sempre iinn<'noso c sempre feliz nn
xo-eiição dns grandes scena», apresentara
rnbalho de nlla vnltu: Angulo Lnzury, nr-
islã delicado, e.iii-|-.!-i'«'loii o brilho dn snn
•,>P,i"l„ „ :,l:4„,,:: soenarlos que hão tle im-

orARBlnnnr. o K.itiill'- ''''••- ' •-•' ' l..>"i

<\'s 7 314 — Amanhã — A's 9 3;^! |
Festival artístico do actor

HENRIQUE CHAVES
DEDICADO A* QUERIDA ACTRIZ

MARGARIDA MAX
e em homenagem ao Dia do Em-

pregado no Commercio
A REVISTA

a' ia Harpa
Que terá a mesma interpretação

da primitiva, desempenhando
MARGARIDA MAX

todos os seus antigos papeis,
e o popular e querido actor

cômico
J0SE' LOUREIRO

POR ESPECIAL DEFERENCIA AO FES-
TEJADO FARÁ? O SEU FIRMINO NO

QUADRO

Família da prestação
BUENO MACHADO

(Campeão da Dnnsa-Horn), apresentará
cm publico o seu adversário

PAULINO CAPICHABA
(Campeão Campista), que com elle dan-

sou 51 horas em Campos
Números extraordinários

Pelos apreciados artistas:
HENRIQUETA BRIEBA — CONCEIÇÃO
FERREIRA — THE'0-DORAH — MARIA
nüIZ - AS LIBELULAS e JULIO DE

MORAES

CHOCOLATE

BHERING
MÁXIMO AUMENTO

MINIMO PREÇO
MUITA GENTE DEESA DE TOMAR UMA CEI0ARA DE

CHOCOLATE "BHERíNG"
na persuasão de que custa uma fortuna

MERA ÍLLUSÃO.*
UMA EXCELLENTE E SUBSTANCIAL CHICARA

do afamado CHOCOLATE "BHERíNG"
OUSTA APENAS

JÉrlàfc^B ák
Demonstração:

Compre V. Ex. um pacote oc puro CHOCOLATE "BHERING"

em pó e verificará que com 20 g rammas do produeto, obterá este
bello resultado.

iodo de usar:
Diss?lva-se 20 grammas (uma colher das dc sopa) de CHO-

COLATE "BHÊRING" em uma chicara com água ou leite, leve-se;.!
ao fogo, agitando sempre, até a brir fervura, e desta forma obtém
se uma excellente e deliciosa chi cara de

CHOCOLATE "BHERING"
COMPREM PRODUCTO DE 1' ORDEM

j I Ohoeolate "tHERINHT — A' vada em toria parts
i '4___m—~—~—s—aiss—w——wmm~——— ?

"aa8HK8a^^ Resta ura ht

¦m***-

m m> S GARGANTADr. Estevam Rezende ^j:
Ex-adjunto dtis profs. Weingnertncr Oross-

mann, Passow, cm llcrlim, e
Ncuniann, em Vtenna.

TRACHEO.BUONCIIO-nsOPIIACOSCOPIA
Tratamento cirúrgico da ozena (techniea do
prof. Seilfert) e das daeryocyslllcs (opera-
ção tle West). Carmo, fi, esq. S. Josi, 2 ãs 5.
C. 21,52, Res. Regina Hotel.

¦ aa»»» ¦—. —
Formula :
Crecisoto

Vegetal
lodo-ily-
pophos-

pliitos dc
cálcio e so-

dio.
Glycerina

Fartos
elementos

]>arn a
hygiene
(los piil-
niõeB.

App. n.õli dc
1 do I0.-1S9-I

Innlii a satisfação que dão OS
MOVEIS dn

RED-STAR
que quem os adquire raras te-
ses se desfaz delles, e quando
vendidos em leilão, uão »6
chamam grande

CONCORRÊNCIA
como muitas vezes são vendido» por

PREÇOS SUPERIORES
nos que teilhaní sido

COMPRADOS na

RED-STAR
60 — GONÇALVES DIAS -- 71

82 — URUGUAYANA -- S2

erneslo Souja
BRONCHITE

Rouquldlo, Asthma,
Catairhos chtanlcoi

(lUBTIHIII
únttfttíkttnlai

urckancoUr

Dr. Rolando Monteiro^1; S1ÍI1,.)0,.IS
Operaeões. IL Aires. f,8. 1 As :i. lios. V. 20UU

O Cofre
(l08taci|-se eiitn

MINERVA
_in|iarencli, qne d,
15' „ siín (n,„lid.'„li

sons coiigcneres por um:
,,0',,Io l(,Ro i,is,iir:i eoilflííilSI'

o o sou preço qne ' la/ci:
vendor.
,. ir.it

Oi
mu

iu JOHN UOGER. üultaudii, I5l _ iistlnel

Dr. Jorge de Moraes %&]$_&%
58, 3 ii3 5Aires, R. Arirnsivel 80.B.M.8253.

*M*.

RAIOS c%liei!,,-, fraqueza sexual,
rúiiércuíoíe, Anemia. Assembléa 04. h ás !>.
Olt. PKOltO MAltALIIALS. ^^

GARGANTA
NARIZ

OUVIDOS
Dr. FRANCISCO EífiAS

Protcssor tle clinica de
na Faculdade do Rio. .

• Physlotlicrnpia da especialidade;
ia üi -• !l ás (! h. — T. G. ,1025

mm*
Cirurgia

li. S. .Iosé ül

SANA-SYPMUS 5Dcpurativo e to-
co do sangue.

Jolas de oeeasíao
Vomloiii-so, tròcnm-so, cómpram-so e con-

eol'taui-se, oom grandes abatimentos
Rua Ilamallio Orllgãn fi, cx-Trnv. S. Francisco

— A TURMAUNA —
. , ,-mfL-x**-—» ¦

C,„a-1IP,- da syphilis •- MAUIA engordou
rraijucütt (., jjj^j. clll ,|n ,|j.ls eonl ¦_> vidros
:Ic I.uolyl, ([iisliind.i 126001) o fioou forte. —
f;i(!ri„ engordou 2 Iiilos ein .'1 mozos com 10
ó|drtis do outro depUrallvo e gastou 35$000,
I.KI'.'i'YI. só em bons nluinhacins.

Tavares
TODOS OS DIAS

Chá apperitivo dansante
Scxta-reira. 31 dc novembro — Grande ma-

tinéo com farta distribuição de brindes As
Danins. Snbhado — Grandiosa soiróe tliin-
snnto, ãs II 112 horns.

TODOS AO TAVARES
Flores, Música, Alcurin e Champagne

RUA CHILE, 33

inflnmniaçõcs o purgações, Collyrlo >,o„ra
lirasil (nome rogistatio). Em todns as pi,ar-
macias o drogarias.

Com-Prédios, Avenida e Terrenos m,
se em S. Thereza. VENDEM-SE nas r„,is
Úrugliày, Avon. Siiburbann, Paula Mattos,
etc, C. 4812. S. .Iosé, 59, 1" nnd..

Dr. R. Pitanga Santos

ROSALINA

Doenças dos
ctiions; rootuni

o ii nus. Triilnnionto especial das beinorrlioi-
tias, som operação. Passeio. 5G, sob,, dc lást.

¦ '¦ —————— >—.nvqc $'2*~~< .— —..-  .i-,,».. ^ _, , .
PA11A TOSSB
COQUELUCIIB

Mú D. Hàm - Sorrêas
Segunda parada adeante do. Pelropolis

Telephone n. !)
Cliiiia ideal on, região ineouipnrnvel

^SSSSS—ÜS9CS^& ¦;u tl-ii.Vi_^i,ii.)i.iM.1Li.wJ«íJ:sni—y
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-5374 — 1924
Drógnrin And,'.'-, coiiinicmorniiilo sou

anno ,1o cxN.tonol.-,. csl,', bríhdiiiida •;,,:,
úlleiitelii o.iiii preços évcãpc!0üa'iis.
S„i..oil.'— ¦• "»

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
prnqucsn pb,ysicn o de idéns. tlcsnliliun,

ititvidii, hiedo, iíidlITerõnça, IoísIoã,,. ;i„k„5-
tia, manias, sustos, ataques, tio. cstdnfrigo o
Intestinos. Enipregò local c gorai fie radia-
ções ullrn-vhilctns fie lljich o do snggcstnii
nolos iuctliOtlos ninls nintlernos, I),-. Cuiíiíà n >i .loca lil. :t >',.: fi. T»i; J,;or. c
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O 3lgnol foi feito iordo c nâo*
pondo r*t?f obsot-vaelo ? ;

. tintando .1 (, itnl.mUir i|t. u, T «III oSr, i.i.ivan.-i I ...-!,.., |, ,>e\<{ praia dc |t»,líif'»!!.'. iiP.iii-l.t. ua nlltirn ilu nm Silveirasliipjni, perto \,\ il. i'si|iiinii, .» |m|j.'liil .ri,
Jliriiili n Irntislto ;,íi, um üiinnlii rivil .> mi..liispi''.'liit' ila vehleiiliis. I.** o ií.íhíiI ile puni-dn, que nfio pinule ner observado por iiqtipi.le ivivaliiciio, em vlriuilr .ia pinriihn dn carru,Fui multado, pnr isso, .. ,Sr, hVrrelr.i, imillnciuliora lènlm dailn as iie.noiiiiirlns explica*
ço< s no giiarila, e, por na» nclinr Jusln n nelo,veiu coiitnr.miN o que iiitsçinoi u pcdir-iiie.
jlim rrgUliisstmiiis liulu, Millclliiiuln tln I" dr-legado iitixlllai- pruvldenclni mine » moda
por «pie silo Scitiis p.-liii pnlIcInoM ns slítnaeirrüiilairs do ipiivllliefllo do. u-hieuln-i.

Ei! íyll.
RJ«i-r|tietcirt> Monlnilo.

FABRICA tio téCÍDOS cio AHAWIt "* 
"*

ü üliVAMhxiHA ilo tíINUÜ
Biiiiooí., r.iesns, catlolrnü, viveiros
pitiu **...i*nron, Arauto paia óoi'Cu>

u /uillr.iíiüiiotícardohu ü fumo
BUENOS AliJíia 102 - -i.o .... ... .
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conifm n$r#» r-m* '» n¦"hiasii!'», jiiu.i!» numn.1. ,í,i.«ii;o omnm* a* wmtm«l«itolrflli i.v» lAWifti.ii.rt Un
Jl.vetllttt,*,» ll# 1 <-l.lJl-«. ill
paai ci.nnw» •'•> .im> atu-
I u-.ni «,<iit,< >l> i*!;» |-v|.tir.'#ijilr a iila fiiaiutí nr«-i»
Mç<\l,ltit u* ., u ,tA '.'. .If.L.
ctiitKO .ini lim «íitt.í ura
Ii3»ía, X-,.(« a sa» nt,t JdurJ»
pare).
„ l-i-.tA vttn írsra na tu»
Iiikij nr"'fli-iv1». PKOMI**
Tn PARA I »o. Ptçi Honovo (rsice (nine ttitãue, A*•uns rípcwiçat n. accootl'e<t«rcmnlto t\t,o mTíii iih.mJji,
Ihnharfl o; li"li|.i«!nR.imiiiiii|oi•—Ufi.aiSr a l«Wlt««Joíimp3. ,
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l'n« annin., aiiiiinliil, ,i iiioiilim Ailòxliiilii,luhii ila in-..i Ciuuliila Miiltu,
¦ l-'ii*i'in anno-. Iiojtíi

(i Si», DiiiiiiIo .Octiui/, nfflílal a» ma-rliiliii lyiv.uHc: n, Idnllnn Vlnnn» fil<anlí,
,i ' «a ,-iiiMtii.i líriieHln tilmini.', tum-iijjiiinrlo dn liiqi.vlnrla de Vehictilnsi Sr.livMfs .le dniTallioi a 111,'iiliiii lllvnrdn, ll-i,l i|u Sr, 1'aulii l.npcsi nèndeinico de dl*. ito l Miidro'lluüorrn .Monlelro, rtibo do.ir, ,lii.,r (leraIdo lie/eiva do ..Menc/es,-••• flompleloii, liontem, o seu si-guiulo.-•rniveisario iii.tallrio. a galnnlv '/.Ma, li-iu do |ir. I'viii'1'lii ila V.Un o dc sua es-ihwii D. \'.Ua lllbfiro «Ia Vulifn, recelirndo, a'.r.uitisa amiivcrsiirliiiit,: minierniiis niiui.ituni quu a pruticiitcnríuii ot «nus unreulcs. eis suns nnilgiilnltn»,'ASMIKXfOS
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Por estes pre-
:'.miii.'ii:t3i;i<iMiii;iiniiiiiiit„riiiiiiiiiiin(iiii!iiiiiii;ni>iiiiinii>tiiiiii"tti

inin.ni!CURSO SUPERIOR BE PREPARATGRIOS
OUVIDOR,
procure informnr.se

50 NOCTURNO
OlVIDOR, fiO - I a II

ços!
larg

DIURNO. RUA DO
E" O MKIHOR: ipiclra vlsltal-o;

«arei, esquina de I* de Março.
eMa*ais?*MBIiWi«^

. BELtLE2A 8CIENTIFICA

Afòxlbado Branco,

l.íiO, mel

Só na
3$900

tisi mnn
trepe China, rnclium, met.. 16$800

«Boa Garioea46
Trlcolines

«

TELEPHU
AFPAKELHOS MODERNOS, DESDE

S9ID00

inet.LINDOS PADRÕES,

7S800  81800

Barato de ver-
dade

GARANTIA ABSOLUTA
Installam-sc cin qualquer parte do

Districto Federal
TEMOS SEMPRE EM STOCK. QUALQUER

PEÇA SOBRESALENTE

5-Av. Mem de Sá-5
Teleph. C. 2940

Junto A Tricoline
mu**Predio em Batafogo

A' RUA MARQUEZ DE
ABRANTE8 N. 191

com terreno dc 21in,00 por73m,00, leilão, amanha, ás
3 lioras pelo leiloeiro TAL-
LADIO.

¦ mm*, i-

A TOILETTE l)(» ROSTO KM 5 TEMPOS
1* — l.ivnr o fonto roni l'd

nu CASTA tVAmeiitloas li..-.-
nha dn llunsria — ;$ e SS.'!•'— Itefreacar a prlle.,
limpar nu p.ir.iH. tonificar ns{NASCIMENTOS
ntUM-uliis com a ACUA RAF-
NHA DA IIUNOKIA, IHSliOa.'

3",— l)«r cftr ás faees com
o lliiuso de Vir II UNHA DA |
IID.NtiHIA. liquido 5S00U.
Pó. 2t:>«o.

4" — Appliear Crema RAt-
NHA DA HUNGRIA qne
branqncia a uello, «vila a
formação daa ruga*, dando-'
lho um avellndado encanta-'
dor. Amostra 35000. Poto,
ÍQSOOO.

.— Polvllhsr o rosto;

Iteallíothsc liontem o enlaço matrimonial.Ia hçnnnrlta /.ulmlr.i Neves dc (Juclroí, fl-Nm da I-.mii.i. viuvii n. Kulnlln Neves tic
Qiielroie, com o Sr, llr. Chrlstovilo "Iroj-ricr,
iiijvoenua m> foro dc Mnvlannn, c filho doSr. llr. .I".;i-|uiiii lliryuj, o il* I). Maria Ci-
;.'Me llrc.viier, \s cerimonias; nim se rea«llsnratn nji reslilenoln da mãe il.i noiva,1'cspcrlivnmt'iitc, » i e ús ,'i horas, foramleslcmnnlindas, nu elvll, pot pinte ila noi-•a, pili sen irinilo c nussu prcsníln compa-iiliriin t\j Iriiliullin Sr. .Insú Neves ile Quei-roA e I * mi-, i. Sra. I), l.eonor OIlvc ile Quei-ro/ r no reliüioso u Sr. .losò ile Siui/a i.iuel-
i'(M'e Ivxma. Sra, ll, Kosalina ^'e^•es riei.lu-.-Iroz; por pai te tio noivo, uo civil, .. Sr,.losó dc .Smi/n Queiroz è senhora, e, no re-
llglosn, o Sr. José Neves du (Jiieiroz c I).
ICulalia Naves ile Queiroz, ús rcccm-casn-dns, pelo nocturno ini neiro, seguiram paraMaríiimiH, onde fixarão rcsidcnclã.i—•— O Di. .Inse liastos .lunior, Indus-trtal, ii.ninitiiii casamento com a senho-rit.i lln.einlia Xanilnnlti Maehndo, filha do 'iflajaMBl
«ironcl Ittisrtit.il Machado, fazendeiro em
llivini» dr, Caiaiiüiila

A m&-xima satisíoç.io
Invade lodo aqude que se tura dí qualquer doen?»
dai vias urlnárlsi,lll>«rlnndíj.ií «ulm ue >olrime.i-
Io» indeserlliveli tomo o- que e-tos doença» »re«
vocam. ("roças A entelenle o:-lo enlijíptlca «ot

Comprimjdos "%*" de Helmilol
a urina loma-se límpida e tlara, sinal eerlo do
resulredo ruralivo. A» terríveis dores t picadas
fjtte sobrevSm a cada micção, deiopererein lom-

Wm tom a medicação.

Wm

Lkeuciiwin |>(la Dlr»'tona „,... ».
•auiie PuMlca Nr. 101 d« 1 IO. 191».

MUOM

f
Aclia-sc em festa o lar do Sr. Paulo Ras-los e de D. Altina Rastns com o nasclinen-t» dc tuna menina, que na pia baptismalrecebera <i nome dc Zilda.—— O latido Sr. Arnaldo Rraslleiro daCosta, Mih-nffieial da Armada, e de suafc.ima. esposa I). Anftclzlna Jordão da Cos-ta esta enriquecido eom o nascimento deuma menina, quc recebera o nome de Ar-lette.

ENFERMOS

f
,„ Acha-so gravemente enfermo, na Caaa decom o Po tlAKROZ RAINHA | Saude Dr. Pedro Ernesto, o industrial SrDA IIINGKIA, qne aandoiI'edro Uarccllos, dircctor-gei«nte da Compamuito leve o nâo sondo oleo "l,i" •'" '"¦••:'-- '-"-- --

so, deixa respirar llvremen
te a pelle sem obtarar oa pó<

. ¦>}¦ Sra. Sampaio Araújo, festejando ailata natalicia de seu esposo, recebera as

(i
46 Rua da Carioca 46

2 prédios
Praça Barão
Drumond 11 o 13

(ANTIGA PRAÇA SETE)
O leiloeiro AGENOR, venderá em

leilão, amanhã, ns 4 l|2 tia tarde, em
frente aon mesmo», estes dons mn-
gnifieo» predios em centro de terre-

para residência dn pequena ia-1

CIGARROS
^ti*^%. r
ií Apf\ i

ira Ibrif

ros. Amostras a 1$»00.
Caixa 12$«0».

Na aua massagem • paradormir use o Creme
pean — HSnso.

Se fizer a sua toiletta tres
dias com cates prodacto»,recanhecerú qne está mais

nhia de Tecidos Esperança,
FESTAS

nova, que a aua pelle tem
frcicara, transparência e um I
arelluiladn incomparavel ! I

Ob PRODITCTOS RAINHA
DA nUNCRIA podem aer
asado* por senhoras ou ca-
valliciros que tenham p«llo .
secea ou normal; sa a pellc j* gorda, e luzldia, usa os |
Produetos Mesdjem d'Aoa-!
cia, «c tem os poros dilutu-;
dos. usa o» Produetos Slvet-

Je. Se tem pcllos, tlra-oa para sempro com o
Depilatorio Electrico-Radlcal. O» Producíu-;
da AC.VDEMIA SCIENTU'ICA DE DELLEZA

r___ pessoas das rclaç.".es do casal, no seu jiala-Vel- cetc, a rua D. Marianun. cm Botafogo, no
dia 1 de novembro próximo, ás 8 horas danoite.
. ~7T Marina. filhinha' do Sr. ArthurJosí Lopes, negociante de nossa praça e di-

f rector da hscola Hcmington, completa amauna o seu ti" anno rie existência.
Por esso motivo, -haverá cm sua reslden-cia uma reunião intima, na qual a anni-vcrsariarrle rccelierá muitos mimos.

CONFERÊNCIAS
Healisa-se no dia 31 do corrente, ás 4 lia,im sede da Faculdade de Philosophia, aconferência rio professor Dr. Ignacio Rn-poso solire o tlieina "Deus jleranlo a phi-losophiii".

MANIFESTAÇÕES

..„^._ ^^.^.^fajPIlMaaTltailaltllllt»!*^

PALLADIO. Ruas.josé,57
tLE,,.oE.RO) Vende Prédios e movei?

luiajn^nftMiiWiiBflM
Um grande cortejo organi*0 porto, pela manhã

Chegaram: do Rio Grande, o paquete ai-
lemão "llllbáo", com passageiros; dc Hue-
nos Aires, os paquetes "American Legion",
norte-americano, e "Ilolhein", Inglez, com
•passageiros e do Pará, o pa<|ucte nacional"Itatinga", com passageiros.

¦ ***** >

fliEllS]
\ UNE

Crianças
Descontos de

IO °Ic
°Io

,. ;-, -- —- --" .......,...,.v. Paz annos amanliã o coronel Dr Libera-
í?J£mJiEr,rCmlad09 com ° GRAND PR1X riiiíio Bittencourt, lente cathedratico da l-\-EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO e noutra» a cola Militar c dire.-.tor dèífiyZio% ileque tem concorrido. KespoEta mediante sello.! Setembro. Os alumnos destes dois estabe-nua 7 do Setembro lfi6. Itio — Onde a» se lecimentos rie ensino o amigos prestar-vendem os Produetos da ACADEMIA SCIK..V-TÍPICA DE BELLEZA. Catalogo jratls. Ls-creva Iiojo mesmo.

«aa*

em todos os artigos de inverno
Rua 7 Setembro, Í34 - Rio
PALAVRAS DE XTM DISTINCTO MEDICO

RIO CKAADENSE SOBRE O

no,
milia.

CÃES FUGIDOS
Pede-so a quem encontrou 2 cies Sio Ber-aardo, leval-os á rua Uruguay, 511, que serábem gratificado.

BRÍNCO
Perdeu-se em Copacabana

preto. Entregar no Copacubana Palacele) «m troca de 50.5000 de recompensa

um, em oni.t, i
Ho-

tf/ált^ítfÇíifrHsm

wfff
í

.GQQIE
de Souza Soares"Aiteslo (jue te-nho empregado o"Luesol" de SouzaSoares, obtendo

SEMPRE RESULTA-
DOS MARAVILHO-
SOS, não so como
poderpso tônico,
mas tambem comoexcellente anti-lue-
tico.

Dr. AItm Kequilo.
. 

*PP,',-Pel2.D' NiS' P" e,n V12/917. sobo n. 83n. A'_venda ern toda a parte.
Ih-rWírv-.ír.rWlBMra mm

Um vestido novo u*a-se algumas vezes cfica manchado debaixo dos braços. A tin-
turaria cobraria talvez cincnnnU mil réis
para tingil-o, sem que lhe caranti««c o re-
agitado. Experimente RIT, diz orna amiitn.•apenas necessita um aabSo de RIT BRAN-
CO para tirar a côr c um on maia i|e HIT
preto ou qualquer outra ter para obter um
resultado perfeito. Por um custo diminuto
obtém um vestido novo, c economlsa a im-
portancia qae teria de pagar á íintnrarla e
a satisfação c maior". Se ainda não conhe-cn o KIT aprovc.ite-sc da experiência de on-tra.s pessoas. Ha 31 cores dc RIT: desta--,
7 são escuraj e têm uuc ser fervidas. RIT
BKANCO tira a côr antiga do teeido.

-V venda nas seguintes casas e uns phar-macias c armarinhos :
DROGARIAS: Baptista, Rangel, Casa Hn-

ber, Silva Gomes, Rodrigues, Heitor Go-
mes, Giffoni, Pacheco, Berrinl.

CASAS: Sucena, Pare Royal, A Ssmaritana,
Armazéns Brasil. A Fortuna, J. C Car-doso, Mascotte, fíaby, Francisco Barbosa,Santos Guimarães, A. M. dos Jar.tr.g Pc-troz, Lopes Pire*, Kitbens, etc. "«a

mm»

PREDIO
á rua Barão de S. Felix, 221
Leilãir», aimíiihíi, ás 4 í|2 hs.j há

llie-ao, por esse motivo, uma homenagem,lalanilo, cm iionia dos manifestantes, oOr: Mendes Aguiar, professor do CollegioPedro II.——- Healisou-se hontem, no santuário deN.S. do Lá Salettc, em Catmivby, o festi-vai cm hoincnagcin ao Revmo. .padro Or.Snnao Racelle, vigário daquelia parochia,pela passagem de seu anniversario natali-cio. A festa, quc foi muito concorrida,teve inicio pela pianista senhorita FlrminaIlosa Lima, diplomada pelo Instituto Na-
j cional de .Musica, que tocou o' Hymno Na-eional e a Marseilaise. Logo em seguida,uson da palavra o orador sacro Revmo.conego Dr. Olympio dc Castro. O conegoDr. Olympio rie Castro enalteceu as rruali-raries rio nnnlversarlnnte, taxando-o dc ver-dadçirp apóstolo tia religião christã. O me-nino iMuriilo ile Vasconcellos Miranda'; jo-ven pianista, ilcleiton a assistência com osseguintes números: Syniphouia do Guará-i?.v; La filcuse, de J. Raff; Marcha turca,ne ücethoven e Rubinstcin; Polonaise-mi-litar, de Gliopin, e Momentos musicaes, domenino Murillo.

No theatrinho, foi levado á scena o dra-ma "O painel da Santíssima Virgem", cujarepresentação tambem agradou.
No final do festival, o Revmo padre Dr.Slmão Bacclle agradeceu; commovido, a

prova dc amirarie rios mor.idorei de Catumb.v.
VIAJANTES

J)eli* leiloeiro PALLADIO
mímo»

lioi-fln ilfi "Sicrra Neviida",
ila Kitropii, omle fiii -ni via;

regressou.
;em <le re-

LOTERIA FEDERAL
AMANHA

20:O00$O00
Por 18600

SABBADO
1Q0:000$Ó00

Por 89000
Os bilhetes para essas íoterias

acham-se a venda á rua J" daMarço, 110.

—«»•*-
'B^ '%

Billieler, som ngio. Rua do Ouvidor n, 94,Pagam loilos os prêmios da Loteria Federal.
Poslo rie veada ile fistainpillias.

Tir Âfiflnn I Ine Exames de sangue,m. ADaon i-tns uHnaS) fczcS) ctcf j
Tlipl. pelo Tnst. Oswal- V&cinas iiutogcnns
ilo Cruz. 11» Lab. da contra acne, ozena.
Hauilo Publica o Cruz coqueluche, etc. Cnr-
Vcrnielha. R, Si JOSÍ), sos práticos de Teéli-
f.1 -— Tcl. Conlr, ^"ü:í nica tle Laboratório;

——¦—' "i —a—jQ+*PJ» ii, M

Liga fSrasilcira Contra a
Tuberculose

SÓCÇÕRRO gratuito
Qiieni er.!:'i cinagrcceiulo e fraco rio peito

proi-iiro oa Dispónsnrlos tln Liga (liarão ile
S. Gónsnlo n. 5.4 è Avenida Pedro II ll. U'8);
Se não puder Requentar os Dispcnsarlos, ser.i
sdccqrrldo em eaüa (telephone norle S!)i)0 f!-i
11 liorus ás '.• horas). Medico, remédios, iu-
íccfücs e leite gr.itis.

DOENÇAS VEKEREAS
cura radical pelo néo-silbersalvarsan e inie-cedes mercurat» indolores, diathermia eraios ultra-violeta. Dr. Cocio Burcellos, ex-assistente da Fac. de Med. Das 0 is 11 •das 4 is 6. Tel. C. 3861. S. José, 53,

MSI Mil!
I|CALÇADO "DADO"

A MAIS BARATEIRA DO BRASIL
Avenida Passos n. 120 - Rio

A CASA GUIOMAR lança no mer.cado mais uma marca <1«: sua crem-io.

CAMPESTRE ~~"
Amanhí, ao aImoV'o: colossal coilda á(.ampestre, 

çabada com cari.n1, rmiW velhaa tutu. Ourives, 37. Tel. Norte 3G66

lílo-lavel
Não pela quantidade, mas

sim pela quaüdade da mer-
cadoria existente para ven-
der, o que faz amanhã, ás
17 horas, o leiloeiro Ç^N-
DIOTA, à rua Domingos
Ferreira n. 80, Copacaba-
na. Vide catalogo amanhã,

[no "Jornal do Commercio".
Dr. Paulo Brandão 0,""%. nariz ,¦

,.. , ,, , garganta. Assist.na l-ac. tle Med, c Hosp, S Krancisco AssisItenbriii consultório, piiitahcla, n, .'In', õ" ésalibndos (3 ;'is 5 horas). T. C. 5fi50. Opera-
çõrs : Sijnnlprio Cirnrtíich. Mem ,|e s.-i. ;í;í,-,.

BA-TA-CLAit
Em vaqueta escura :

»ío ns. 17 a 26 — 5*500
dc ns. 27 a 33 — 68500
tic ns. 33 a -10 — 8?500

Envewiisadua :
dc ns. 17 a 2Cy — 8$000
dc jis. 27 a í>2 -— 10*000
tle ns. "'3 a 40 — 12§000

]'clo correio, mais 1.Ç500 por «ar.
Kénictlcin-sc catálogos iltustrados,

Grátis para o interior a rjuem os so.licitar.
Pedidos a

ÍÜIAO DE SOUZA.—««s»-
CONSULTÓRIO

Completamente inslallailo, Ccri
diárias. AssCmlilén SO.

e-se H horas

creio e em l.usra ile melhoras para sua sauile, em companhia rie sua Hxmn, familia, ocãpitâò Augusto Xiiíueira Gonçalves, des-
pachante da Alfandeda desta capital.
curo

Falleceu hoje, as 2 horas da madrugada,D. Maria da Conceição Castro Lima, viuvado major Hercilio Uma.'mm

üUidl-VOS... pelo NATURISMO!
Ueginten dc alimentação, esereicios, hy-

Biene o foi-tificantes naturaes: GCAltANA
puro para intestinos, estômago, esgotamento,

; rins, etc. ~ Café de Cevada, alimento subo-
j roso e mais barato. — Entrado de Malte, to-
I nico eiiersli-o c fácil. — Plantas medicinaes e
| Livros de grandes Médicos ipie ensinam aI cada pessoa curar-se a si próprio com poucotfasto e sem perder tempo! J, g_ jog^ 23.¦ mm» 1 '..PREDIO
Rua Diamanti-

na 91
O leiloeiro EDMUNDO venderá em

leilão, leten-feira, ! de novembro,
ás .> lioras dn tarde, o bonito prediodo moderna conslrtieeão em terreno
todo ajardinado c còni nccommoda-
ções para familia dc tratamento, va-
randa com murcpiise e instaüaeõcs
modernas dc luz c sanitárias.•«ta*

MUNSON STEAMSHIP LINR
Adrainiritradorea doa vapores da
United States Shipping

Board Fleet Corpor&tion
A rota mals rápida para a

America do Norte
As próximas saidas dt.

Rio de Janeiro para
. Mova York sac :

PAN AMERTCA Novern. 12
WESTERN' WORLD.. No vem. 2(i
eOUTBERN CROSS Dezemb. 10
AMERICAN LEGION Dezemb. 21

Para o Rio da Prata
WESTERN WOKLD.. Ndrem. 7
SOUTHERN CROSS. Novem. 21
AMERICAN LEGIO.VDezemb. 5
PAN AMERICA Dezemb. 19

E qnlnzcnalmente a seguir
O PAQUETE

Western World
Esperado de Nova York, em

6 de novembro próximo, sairá,
no dia seguinte para:

Montevidéo a
Buenos Aires—*—

Estes modernos vapores conv
binam a rapidez com niuüas
opportuiiifludcs de descanso «de prazer durante a viagem;
De uma lmipsza incxccdiyéli
camarotes espaçosos c bem ven-tilados, lâmpadas pnra ler
e todas as commodiriaries mo-dentas, em sua maioria coai
banhos privados. Grandes eespaçosos salões e cxccllrots
cozinha.

Preços especiae9 para via-
gens de ida e volta aos Esta-do.i Unidos da America, viacosta do Pacifico, e volta polacosta do Atlântico 011 vice-versa, incluindo a passagemde Buenos Aires a Valparaise
pelo Trans-Antüno.~* —

AGENTF3:
The Federal Express Go,

Avenida Rio Branco, 87
BIO DE JANEIRO

sado na Galeria Cruzeiro •
outro na Estrada de Ferro,

com destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CAM.-

SARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

para adquirir bona artlfoa pelos preços t|itl
vão nbalxo :

Camisas peito rie linho, pregas...,Camisas pereal francez
Camisas percalCamisas tricoline lisa, 
Camisas tricolino listaria, a 
Camisas tricoline linho e seda
Cuecas percal, 
Cuecas mousseline, 
Cuecas cretone
Capas de gabarilinc de 2505 
Meias mousseline
Meias toilá seda c| costura
Meias seda
Meias seda ,
Toalha ric rosto, 
Toalha fclptttla de rnsln, 
Toalha felpmla, superior, 
Toalha dc banho, 
Colchas rie cores e brancas.
Tapetes muitos padrões, para rruar-to, 
c muitos artigos que é impossível
minar .

TODOS AOS NS.
21 Avenida Passos e 54-A

mm,

Está resolvido!!
Comprar roupas fritas, ou mandal-asfazer com requintada elegância', só na

Alfaiataria Triângulo
(O QUEIMA DA ZONA)

. troiteo/*.!iin4a e*sc,Diiras para terno
ÍJ2!j dufante eEt* mea na grande^enda ds anniversario, indo a preços deassombrar.
168 — R. 7 Setembro — 168

(Poria Largai

CHÁ DE BUGRE ~ l;li»lina ° «éldo uri-
i,T ;.¦¦-,', cn c- fortifica o cora-

Çao; na Medicina Natural, á rua Tobias Hnr-
11 reto, l-f.

! 
~~ 

mídicíííTnattjSãl
! Dircclor, llr. .tiiMÒ Loke. Serviço clinicoLçom Baninctes pura niedSJinii, eii-nríia, cx-i-me ^tratamento rie schhoi-as: Tríitninentti Ve-gelai. Consultas Sim In ilu.-, do fl as 11 e ilas "

as b. Atlenile a domicilio por preços inotli-cosv.Itua loliias liam-lo, II. Tel. X. 8Õ9il'i

UM MILAGRE

A correr n'ess'e nioilo, «iDiao Csrieiro I Pois é joiS'I vel?... Julgava o inuülisjtti) das peruai!...
j.E- verjoria ijim iiitiin esiivu, comatire Mari», mm

o • 0M4GII. . curoii-mn nompictarasnts

DUCHAS ~ BANHOS DE MAR
Appliçam-sc duchas c bãnlíos dc l\\\:. Alii-

gnm-se quartos para banhos dn mar. llua fia-rno de l-MamengÒ lli. Tel; 33G1 fi. Mar->—mn»-
r.spcriiiicr.le o

ExamesProíi'i-^1^!?,,,A0^atio
 Urugiinyiina,

mmmm^m—i ~Cadellinha perdida
Gratifica-se a quem trouxer 11 rua GcneraiMenna'Barreto n. 39 (Botafogo) uniu cachor-rinha loulou n. 2. branca, com 10 amios ileedade que acorie uo nome dc Dutlu. '

Arsenovita
O mais protligioso tônico

Rheumatiimo
SypHiiis ISk

IMPUREZA!
doSANGUE

Dores, RHeumatlxmó, (iotil.iSrialina.
Todo

origem,

'¦:,Nevrnly|a*«

0 sõ.f.lnimctiti), sei:, quul fòr n siià
ou a sua sede, é rapidamente ulli-' -Km i- sem o minimo ihconveiiientc pára•i saiule,.pelo Oiniigll ci.i.-or ou 1'ilulasl.

tJ i1'0?, ¦ l,cnil: Wnlaon PKE'RE, 13 ruiJacnh, Pariu;

UC**çm o fiei ,

A' LA GARÇONNE
Saião Meruzzl, especialidade cm cortes dcrnlicllos á ia garçoiine e a inglcza, gahineiesespeciaes parn senhoras, ereanças è niaiiicüre'tpsario, 132, próximo á Avenida, Tel N. 58(J

BRINQUEfc5Õ8 ~
Castro * Wnidcmar Praça ',3 de Nàveniliro V
MILAGRE !... /.'«j-0» jue se curou rn-
... , , -riiçalmcnto .le atroz quc-briideirn -das algibcirasi indica -maneiríi se-| gura tic a evitar. Informações na \' riiioCarioca, 288, Av. Mem de Sá.

,"¦ , PETROPOLIS
_hiliinda num dos melhores pontos rir Ve-tiopoiis, yendo-so uma excellente nropriciisffie. boa casa, grande chácara com agua n.s-cento. Para mais informações com ó ür,H "Ineiics. rias 0 ás 17 horas, n.i rua ic.iei-.il
gamam u. 49. sob. Tel. N.ifle TJ-JS e 7586;

I m*}fy **u n ,

hlea.
-¦ «*»»

nue tiirfo.*i tJe' no
nu sua L'oniinoft!il)<

pii-Çns. allns nmiltJ''
cm Iftnnas. Assem.
lli - Tel. C ôtú".

———itw »*«¦ '" ¦'¦¦ •• ¦ '

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças rios olhos, ouvl«rios, nariz c garganta, Consultas rie J •> IAsscmblca, fio.

i
a

CABELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE.

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "Loção Brilhante" é o melhor eapccifi*'co para ns affecçõcs capilares. Nâo pintaporque não 6 tintura ; nâo queima porquenão contém sáes nocivos. E* uma formulaseientifica do grantle botânico ür. Ground,cujo segredo fo: comprado por 200 contos dlréis.
Ií' i-êcoiiiiiiendttria pelos principaes Insilln-los sanitários ilo estrangeiro, o analj-sad-ie imlo.i-is.-idn pelos departamentos (lc Iiygic.ue do Brasil;
Com o uso regulai du ''Lijfio Krilbaiilc":
1" — Uesappiircceni completamente as cas»

pas e affecçoes parasitárias.2' — Cessa a queda do cabello.
3o — Os cabellos brancos, descorados oigrisalhos voltam á côr natural primitiva, «cm

ser tingidos ou queimados.4» — Detém o nascimento de novos caliel»ios brancos.
5j -• Nos casos dc calvlcio faz brotsr no.vos cabellos,
6» — Os cabellos ganham vitalidade, lor-.niiin-se liados c i,cilosos e a cabeça limpii •
A "Loção Brilhante" i usada pela altasociedade t'« S, 1'auln e Hio.A! venda em tndas as boas pharmaciai,ortigana» e perfuiiiarias.~~~ .*T!*te»

RESTAURANTE ALEXANDRE
Refeições a 1Ç800

«!) coupons  mmcom direito « manteiga, gelo e sobremesa..*RUA 7 DE SETEMBRO 174
mmm
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MUSICA

O valor dè teut parceiros
em questões Judiciarias
IHspAsiçtoH ilo projecto

hoje aprenentatlo á
Câmara

pel apresentado pelo Sr. 1'ldells Reis •
I ' -re:,;. iulimi obj-ttto d.-. dcliboroçío o
? íuint» projectoi"O Congrsiw-t Nacional decreta:

Atti I* ••- Sào iitlrlbiilçoes privativas dos
l-M-imasH de agronomia a regulamenta-
(1,1. rrisalsaçio « eseviioiii de serviços que
e-.ijsm eanhftilmtotns tHílmleoa du espe-
clihnsdi e> referentes ai a) <niln» agriiml*
clíitlul, í» darei, estadas! « municipal 1.01
d. "17«a criou; b*i espirlroenlacócs agrlco-
lis e retertile* a industria animal e veie-
Iil aos estabelecimentos oifielaes; cl de»
eva.tratú*» praticas «Ia lavoura e ds pc-
rnuria raeiotaes, recnromendadns pelos es-
linsleclmeatns i.OLiacs, ou que uestct se
rulisesa; é) propaganda e «llffusio, em
curaeter efticit), da nnrenlca agricols, dos
!>i'.ves»(ii ei* .dnbsçío « dos mtthodos
•r-erffieosiJo-i d* lolhelta e heneíiclemcnto
ii prodi.nto'1 agrlcels*, tomo dns mctlio-
.1-1 modernos <Je esploretai, animal, dos
r.-íticee de aproveitamento industrial dn
rrodoeçlo aniinil (industria de lnctieinios,
di conservas, «le.); •) reslisaçín da esln-
tl-iica agrícola « da estimativa das eoih.il-
tli, e ria tirodnt(ilo aniaisl; í) traliallins
ij producfio de sementes a melhoramento
ms plantas cultivadas e hem assim dos
i-.-.íaiioj do fal/, qualquer que se.ia u espe-
cie csnsideiada; dl distribuição de sêmen-
fo ureüiida-i. pelxi «slsaelecimentos offi-
rlieti a fleeaHaateo do «eu aproveitamento;
li applicafS» dss medidas d* defesa agrl-
«¦)» e é* vigilância sanitária vegetal; il
I.:i{ifi o administração das colônias egrl-
i-elii; i) projecto e esectição de eonstru-
i(fe] para fia* agrícolas ou pastoris, dos
iv.ireos frter.il, estaduaes « municipais: e.
eis psrtictilares au empresas, quando fei-
t!i cora favores officiaes; -k) fiscalUaçito
ri» í.-npresas agrícolas ou pastoris qtie «osa-
W.a «le favores officiacs; l) medidas cm-
pregadas pelos poderes públicos parn con-
-..•t.-ihíío » dtfcia «as florestas, bom cnmo
jura o refloreslamente; m) fornecimento
ih attèülaâos de identlficsçío dc niscbinas
agrícolas, cu ütllisudaa cm industrias ngri-
colas, ps:'* effeilo de desembaraço nus nl-
i',.i(l(jai ão pai*.

Ur!. '-.* -- E' obrigatória a eoüahoreção
tij-j v"ofis.iionaes d* agronomia, nn parte
t,'!*e ?¦» relacionar com a sun especialidade,
tta Organisação e execução da* serviços con-
iementes a: a) — determinação rio valor
Ic-.-níKo e ve»-.! dss propriedades rtgrieolas,
r.jr* fins administrativos o judiciai:»;; b) —
b\ii'iÍ*çíò ila importância dos melhoramentos
t::ndi**rios, (Vira es mesmos fins; c) — ava-
t:'j.;ío o perilafftm das propriedades rr.rate;,¦p.ra o «edil» hyjiothiwário rural; d) — di-
visão e demareaçáei das jiropricriides rurae:;;
ci — Irabalhos <1« cada-jlrngtfn rural: f) —
ir-.-ojícto c «xecuíio «1* trabalhos dc nyd-rnu»' ¦'dt-íJiiiB-ím e irriga çuo 1, tem

l'm almoço ao Hotel
Moderno

O rapltáii ütlênne l.afity. aviador frsnefí
mia im cinco annos lorvo Inntn ü MluAo
1'nneeM, oiiiliuranrA n.i próxima itesi»-
felr», r, l.nrilii ilo "lliijul.á". com destino
á llal.la, para dor lulda ao grande "meei*'
ini!" dn aviui-án quo Km organUado e que
o levara A capital ilo liitauo, Na llahls.
o capilão l.afay se demorará cerca ili me*
n melo, a tempo mui no neclfe. de onde
proiegulrrt ntravís ihi» outras capitães nnr-
liMas nn csceuçao tio re» piogranima.

liontcm, a l linr» da larde. o capitão orfe-
raeeii um ultimei» dc despedida no Hotel
Moderno, a que iist-Miram represemanlos
da Imprensa a niimòroioi amljos lirasllei-
ros d» i.nllunti- olficiiil fraui-c*.

Foram Iroçados brindes cordeaes, sendo
o primeiro levanlado pelo capilAo I.afay.
qu» fes a apologia d., avlaçin e acce.i-
tu nu a importância que o sen desenvatu-
mento tem para pulso» vasto» tomo o
Drasll,

As palavras do conluio Lafay foram ca-
lorosamenlfl apnlaurildas. , .

Vaiaram cguulmcnle um represcnla.il» ao
Aero Clul» e nm jornalista que exprimiram
os sentimentos do sympalhia e cstlm» que
o aviador Iruncc* tem conquistudo durauie
a sim longa o proveitosa permanência no
Drasll. —«••a»

•í?on,v/io lydla Salgado
u prm.icnm.i «lu cnili'erl.«...f|U?'IV me

"im, uiiUcUiiiiuN,
Inide, reallsnr mi liteolrn Munleliml, » "i!

Sra, i,.mi i.i

.rinn.i
* ,ie iiiii.iiiliii, ili l l"J di

»P
;.ii

SPORTS
Corritlnu

MIM)
aeaei

Deslumbrante
leilão

O JUUO, leiloeiro, autori*ailo por
•listiiicto negociante c capitalista ile
nossa praça, venderá cm leilão, sev
t-vfeira, 31, ás i> hora*, á rtta da
Tassagcin ti. 90 (próximo a Praia
«le Botatogw), o rico e muito «xtra*
ordinário mobiliário qne puarnecc
este confortável palaccte. Entre o
fino c Itixnoso conjunto de esmera-
do gosto, Mirprehcndet «xtraordiua»
rio conjunto dourado, forrado a ta»
pecaria- Dubusson; liella coUécçfitf
de jarrõeâ c jarr:»,» dc porcellana de
Serres; IJelff, Índia, Salnima c Gi»
nori; grande quantidade de tapetes
Pernas, Orienlacs; Estatuas dc bron»
ie Icpitiino, dc conliccido» fundido»
ves; Lairipadariòs dc porcellana c
bronze, coltfinnus de máirmòrc,rc_-
vestidas de bronze: rica «a valiosa

ci.-a «f>«!a 'ftj:™*,™.*ri*7i*5a-lír\ 1'^í1 iííijarnicào de cortinas dc filo inglez;
rumo de açndstfevn, quando feitos pela admi- •*• . , '• é^. ko 1„^,.,. ,,. 1^,11 ;,„-,,.««.t.iATteit, publica, federal, estadual c muni- Mns luxuosos slorcs.de liígilima icn-
t-iM o por -particulai-M ou iniprcfaj com •• ,i\% de filei; maravilbosa pianola \n*
aüsiliò do íKtdâs» publico; g) -- j.rojeclo o ÇEtÜS cm caixa d«"! cirée <laro» f«ti'r
i-j»6tru<0Ía de íitradss de roda??.!.-), feilas
Sieíss (ereraos federei, estaduaes e muiMiicí- «tfíionandO como órgão, peça de alto

"*' " 1 »*r  __.!_  .kS^kk^. *-5rt «.miiiwIo
feres'-*¦ par'parirítilarc'4 ou empresas, cnm-valor. Harmonioso piano dc.,
s;.titio õfiiciiil; h) — orsanitacâ') de plun-1fpntialn, do fabricante ailcníai) Carl
ias e «ecni;ào dos estudos An enjilorilsão dc ¦ •». j. „run09 (J(! lesitinio. couro da
wlaeralftjta e tftologs» aíneolas; 0 - *"'-!.,,.'y,, a v.o.U^tivut «niiiiilcto emt.««mt*çi>i offloial do pni»: nos certamens¦ RusMa. V.5cri|itmio completo ^ern¦tjtwaísires. quando tsnluni relííâo com ; pt-rotru, na cor de iioycr-circe, con»
Süsumpto» *sre»omi<09, taes como cxpósi- • 3[aK(j0 dc g<;crctarias"j estanteí, bu»
toes ftgtàolaK oa pastoris, oongréssos o con- . x> c, Ric/lg c liòtfas giiarrtiçõè»Mrêacius; j; — esfios.coes e concursos irau.v, «.ii.. "'^«* «j v -.* \-v
fíiíitolas on pastoris officiacs ou que sejam para dormitório ile casal cm. oiep
liusiliaiios pelos podèivs pubücos federal ou I vermelho c páo setinl, encrustado»
«wUtiàasa; Ui — ncquislsüo. no pai/, ou no i , |,rohze ciim esocihoã ovaes: w»-
Ifa^relhoíempregndos cm industrias ,U-! pon de aque eslolado, typo M\V-
iiv.iiii ài agricultura o ni industria pas-jPLE; Majestosa guarnição de im»
teril, bem cento áulnuítfi rcprõiltietorès, por | |n|..a para m\{w de jantar, toda mar-

tos no territorii-i da Republica os serviços ,16 importantes peças, iabricaquo
KB'm<dlé5ú.*idèsrtatejiSsio:de terras executa-; fanhdrò Martin*. Viclrola Victor

plauilidu euntora i-nlricin
KB.Ioi

I — Mosirl — f> .apto dü Serralho, '/'»•
v-iliira) —Orcheiirai - - fi. M. Wcutir,
<ihí.ini (recltat.vo n arln) ••• "Mani, p"*
tcnlc inare..." — Sra, l.yillu SnUa.loi 3 —
IM, Oies - *) Tarde na montanhui.J»)
No lionjn — Orchestra: -I — Leopoldo Ml-
sues — Polo amor (Slatices), Coellm wiiQi
Fronelico liraiin ~ l.es vol» -liltcrlaurci
(XXI), Victor iluiJOi Alberto Kepomueonu
... Aoamanhreer, I). Anua Nogueira —sra.
Lyilla Saluadoi r. •• II. Oswohl —„-.HcM
s'enilriit — Orchíilra» <1 -• ll. Wagner
("Trlitahó e isotia") Morte d'Iiotla,-,!"•'¦
I.ldlu SalRailn-, 1 - C. <ionu's •— Prelúdio
dn onero "l.o Schlavo'» — (Iri-lihcslra-, H --
fi, domes, "l.o Siliiavo", arln du Il.ar.i --
Srs. I.vdi.i Saldado,

('oiifcrfo (fo (Ir-spediêm
A pianista *Mnjidolena Tiiitllnirrre, que

partn pura a l-hirnpn no próximo dia 9, vae
nos -proporcionar depois du amanhã « pra*
scr de uma nudlcflo ile despedida do sou
mi.ravllho*o teclado, nr> Theolro Muni'-i-
pai, i.s ll lioras dn noite, coin o sojiuliito
pronrumiiia, qua í- devoras fascinante, quan-
do se snl.c quem i sua Intrrprcle:

Souale, op. Hl — I.cs Adlcux — I.An»
loneõ — Lo llclour — Reelhovcn: Improm»
ptu i-m Ia bonitil, Noclurno, Bitudo, llcrceu-
se, Polaca em ml liemol — Chopin: No»
«•liirrrh — Csbrlcl 1'anré; Caiu» Wnlk e I-n
filio iius, cheveux dc lin -- Delnissy; l.e rc-
tour «Vis mnletlcrs — Deodnt do Sovcrac, c
Dama ilcl tnollnero —¦ Falia.

3' concerto de musica dê
Canteira

rifalisn-se na prexima scxta-folrn, ás U
horns dn noite, nn Instituto Nacional dc
Musica; o 3* concerto de Musica <!o Come-
ra, promovido por nquclle estabeleci.ni-n-
to, Üer-á executado o aogülnto programma-

I — Brnest Chausson — Trio pnra pia
no, violino c violoncello: a) Pas trop lont;
M Vile; c) Asscz lenl; d) Anlmí — Pro-
fcisorcs ItocMnl du Freitas, Pautlna d Am»
broslo e Alfredo üo.nos; II —• Krncst Chaus-
son ,— Canto: a) Lc tctni.s des lilns; 10
La cigalo —- Professora Kl*n Ilarroso -Mur-
tiivhi), acompanhada pcln professor Carlos"dc 

Carvalho; III -- Krncst Chausson -
Poíme para violino e piano — Professores
Pnulina d'i\mbrnsio e Luciano Gallet; l\ —
O. l.eUen — Poímes — Canto; a) Noclurno:
1.) Rondo -- Professora V.tea Barroso Mur-
tlnho, acompanhada pelo professor Carlos
<1c Carvalho; V — <i. l.cken — Sonnt.i. pin
no e violino: n) 'frís moderí — Vi.' c pas-
sloné; b) Três lenl; e) — T.és iinim
Professores l.itci.ino (inllet e Pnulina ifAm-
iiroslo.

Concerto do taxofonisla hra
sileiro Ladario Teixeira

O publico amante cia musica leré. mais
nma ver., oceasião de ouvir, no dia-5 du
me/ de novembro próximo futuro, o ü cc-
lebre snsb|ihonlsta cifio Ladario Tcisoira.
li' que t.sle artista, a podido, orgniiisou
pare aquelle dia um concerto quc sc reali-
nani no salão nobre ilo llcal Club üymnas-
tico Portuguez. li' o seguinte o programma
(pi: o Si*. Ladario esecuturá nesse concerto:

1- parte -- I -- A. Tcrschnlí — Allctíro
de concerto: II — Saiiís-Saens — lliimtsn-
ce, op. 51; lll — Itóríot -- «cmiiiiccness
,ie Ia sccnne do Cnllet; IV — .tnliu Reis —
Alvorada das rosas—Tinilsciipção do Lado-
rio Teixeira; V — ICublau -- Divertisse?
nierit, op. f.8 n. I -- Adnglo -- Alia po-
íiü-ii'.'i> parle — VI — Sainl-S.iens -— Sonalc,
op. IOS — Allegrctto mõdojrnto-allaiirói
celiíreando-molto, adagio-ãlIeííro-mòdoraW;
Vn — j-'r:in/-. D-.illa — Dialogue, op. r. i-l;
VIII m.' V.opn — Ithápsodlc Ilousroisc. op

CENTENAS DF.
SEM TRABALHO!

CANHENHO FÜNÍM
,,--»., ¦ y. ¦¦ I I ,'"' ,'7**"5?»«w

forte ; _

vm -- ropp — juiapsooio nouscoisc, ui'.
•Úí; ÍX — ilavidoíf — ilomancc sans-pa?
roles,- 9P- 

"-'3; 
^ — 1'opp. - - Concert fan-

tas|c, rip,.. 882..
Os acoinpanliaiv.en-to.s seruo

senhorita Maria da Penha Lobo.
,. ii nj' r" ¦« mm*- '

jltos pila

dos per. ter.htticris agrônomo!
Art. 4* -- lim qiiestiíís judicues, sempre

((:e co íritôr dê nssumptòs technicos correia-1
rionadoa ecm a agricultura, o:i industrias
rlslla dèrlvadUi lerio preferencia 03 parece-
i.rs ímiltidoíi pnr agrônomos. . ,

Aií. í" -- Serão considerados proti.ssionaes
ria agronomia, par» os fhs da presente lei.
ii iifohòmos, engenheiros a.-íricolas e enp-
iirtiros agrônomos diplomados pelas escolas

MEYER
q., 2 í pn™

IIVÀ LOPES VA CRUZ, 42
V«std««sc! este preilio com 2

salas, etc.i, em leilão, sexta-feira, ás
4 112 lioras, pelo leiloeiro JÚLIO.***** --

com bella collecção de discos. Gru-
oos dc Uoltim legitimo, christofleí,
baixcllas de prata cinzelada, appare-
íhos <Ie porcellana dc Limogcs e ou-
trás procedências. Crystaes finos da
Rohêine, Baccàrat, Priucipc dc Gal»
!cs. etc, etc.

No acto serão vendidos tres es*
um .tvpò

outro doublc»
pbacton. Renault, e uma limousiue
Ford. Lindn limousiiic dc fabrica-
cão americana, pnra creança.,

," O JÚLIO chama a attenção de sua

iijricolaí do jHiiã ou estrangeiras; quando te-; ',B..^"* 
,," ,,, 

""f.
õhãtn oa seus títulos reffiatados no Minis- pleiulidos automóveis,
leria i. Agricultora, Industria e Commercio. j Suort. marca Delayé; e

i 1" — 8ó poderio ser registados 09 dl-
vjlúwáilo» pelas escolas agricola3 riaciorines
na eslra-ageirss, de reconhecida idoneidade
; -iíntiíice, »p>»reIhadaD dos elementos ia-
(íis-seasáreia i efflciencia dos trabalhos theo-
dW ™li^*V$%om». dependeráilvíisíinctó fraguc-Ja para esteextraor.
.'iiim de ontras condições qu* o governo ini- finaria letlun, onde scra vendido fino
«ar aecessarian.do parecer de nma commissão c luxuoso mobiliário, miudestts di-

i;ara dissv sobre a organisação do curso da tos objectos de arte. ,
i-scola ande ae tenha diplomado o candidato. ¦ mm* r-

j 3» — òs documentos comprobatorios dc |
?tlo»eldade profiüsloual; revelada no desem-

"0 Triângulo Azul"
.li está circulando o numero de nos-cm-

liro do "0 Triângulo Azul", boletim da As-
socineâo Cliristâ Feminino, c (|tic, como
sciiuire, traz muita variedade.' ***** -

JUSTO DE HORABS A,uT»Sí'°'
_ K do Itosario,

HERBERT MOSES Tel. KortC

Una
l!'i,

W2'l.

•unho da funeçõe» reelvantes, officiaes ou nao
ileverSo ser tonsiderados, para Jnlganiento de
habllUaeSo, P*l» commissío de technicos ni-
..-ambida d* dlaer- sobre a conveniência do
registo do diploma.

Att. (I* — As attríhuitfSes dos veterinários
6 medicou veterinários, vo pertinente «o
exercício da profissão, seus direitos e deve-
res, se regerão pelas mesmas normas pro-
Kcriptas nestit lei. . „

Ari. ?• —• ftíroganvse as disposições cm
contrario."
¦¦ .—  ¦¦"»-mm*. 

Haddock Lobo
PRÉDIO a „,.Venáe-se o predio da rüa Barão de Una

íi. 144, para familia de tratameato, em lei-
lio, depois do amanhã, sexta-feira, dia 31,
ás { honis, pelo leiloeiro JÚLIO.

*—sééta 

Falta acüi na na fidal 4a Ne-
graifaa

iMoradores da rua Vidal de Ke.çrelros re-
clamam, por intermédio da A NOITE, con-
fta a falta de agua, com qtie ví-m lutando,
lia mais de quatro dias. E' fácil imaginar o
KVffrlmônto dcr.ac3 moradores, privados do
liquido, sem o qual nãn p<ide haver hygic-
119 nem boas condições na existência.

*****

Commemorou-se, em Lisboa-, a
anniversario da marcha fascié*

ta sobre Roma
MSnoA, 29 (U. V.) — A legação e a ce-

lonia italiana desta capital festejaram com
grande cnlhusinsmo o anniversario da mar-
cha dos fascistas sobre Iloma.

lUalisiirarii-sc diversos actos commernora-
tivos, sendo pronunciados patrióticos dis-
cursos. ¦mm»

Os Estado* Unidos vão aúgmen-
tar ò poder beiiico de sua

esquadra I
WASHINGTON', 20 (U. P.) -- O secreta-

rio da Marinha, Sr. Wilhur declarou num
discurso pronunciado ipie a administração
pretende pedir ao Congresso n votação dc
um credito para elevar o numero de canhões
dos couraçados americanos

O orador disse qiic a esquadra dos Esla-
dos Unidos tem apenas 80 por cento de ca-
nliões tão fortes quanto os dn Inglaterra.
i, v i im*** 

Os Tres Mosqueteiros
.NÒVÜ cdiçnò do popnlsr romance dc Ale-

siüdre Dumas, pelo modesto preço de 3$000.
A' venda nus livrarias ITUANCLSCO AL-

ves; bkaz laüria; odeon. azkvedo o
no deposito, run do Carmo, ;-i5--l".*****

A nossa graoura reproduz a linda tatu,
offereelda pela União des Empregado*
do Commercio do /tio de Janeiro e des-
finada a<> proprietário do vencedor do
pareô "Dr. Frantín", das corridas çn«
se reallsnrãii, amanho, no prado Itama-
rata, rm comtiícmorac/lo ao "Dia do»
Empregados do Commercio" e. rufo pro-
gramma publicamos em outro togar

desla folha
AS DE AMANHA". — Indicações dn A

XÓtTE liara ns corridas dc amanhã, ao
Deih.v Club:

Hrnvn _ Florldor — lienl
Capntaz — lamber*: — Major
Mouro — Ln China — OUapl
Siilcrno — Patrício — Thcnns
Garupa — Diamantina — Tribuna
N.vmph.i — Alberto — Andromcda
llevir.v — Alheniz — l.t-hlon
Caravana — ltumalcro — Uragantii

Football
O.S P'ALPITES PAIÍA OS JOOOS DO DIA 1

— A conimissão dc sports terrestres da
Associação dos Chronistaa Desportivos pc-
dc <iiio tornemos publico qun os listas parn
os torneios dc palpites dc fooiball. relativos
aos jogos do dia 1 de novembro, devem «cr
apresentadas até depois do amanhã, sev
ía-feira, As ó l i lioras dn tarde.

0 HOMSITOKSSO NA PIlESBNTB TEM
POIt.VDA SPOItTiVA. -- 0 llomsuiccss
C., 'pie di/iniiiíio ultimo, vencendo o
conjunto do Metropolitano, conquistòai
campeonato da série li da Lisa Matrapòl.ita-
n.i .obteve nn nctunl temporada sportiva tl
vietorinti, dous empates e apenas unia der-
rota. que lhe iiifli«iii d S. Pntilo-nld, no pri-
meiro turno, dc '2 x I. Os dous empates fo-
ran. com o Cohflnnçn, por 3 m 3, e com o
Progresso, por l x I, A< vlctõrins obtidas
pdo club campeão, foram as scgiiinlcs. Duas
contra o Fidalgo, l % ',, e 3 x fi; duas con*
tr.i o Metropolitano, 2s l.eJs.li uma
conlra o S. Pnulo-Ilio, õ .*• I; duas contra o
Esperança, '- n 1 e 2 x 0; uma contra o
Progresso, Ixl*. uma contra o Confiança;
ô x I; o duas conlra o Americano! 2x1-
.'I x ll. ("loiiforme sc verifica,
bolero conseguiu *I0 goals conlra 19. ten
derrotado todos ns seus nnlngònistns.

TB.VM -A-MADO BENIGNO, DO C. R; I'L/--
MENGO --• Ilcaiisàhdo-so amanhã, ns oiM
e meia hor:*»i da inanhã, no campo da.
>ua I'ii*--snii(iit', um treino entre os teams ]
Amado Benigno c Adhemar Martins, con-
coiTentès ao campconnlo interno do (...
It. do Flamengo, foram escalados pelo capi-
tfio dó primeira destes leams, os tcguintes
playcrs: Amado, Chagaü, 'Hugo Portes; jnr-
vai. Z& Manoel, lloclia. Neves, João, Hás-
selmrnin. .1. Portes, .(ouviu, V. l>ast??. };•
Gonçalves, Lisa; Néqulnho, Nco, Hélio, ll.
Serpa c Alves Meirn. .

METROPOLITANO A. C. -- O presidente
do Metropolitano convocou os Sr?, associo-
dos puro a assembléa gemi extraordinária
dó din lll do comute, ús 0 lioras da noite,

sede social, á rua .losé Veríssimo n. -'b,
interesses sociacs dc alta relevância.

EM NICTIltKOY
\ NOVA DIRECTORIA DO ODEON F.

C — Recebemos c agradecemos a seguinte
commUnicaçnò: "Èxm; Sr. redactor sportivo
d-! * NOITE — Tenho a honra dc coinmuni-
car' a V. S. qne em assembléa ordinária,
realisado no dia 21 do corrente, foi eleita c
cninossada a seguinte directoria, para o pc-
Hoiln; ¦'administrativo de 1Í13-1-25: presidente,-
P; P. Duarte Silvn; I» vice. Sci3*istino Soa-j
res Oliveira; 2» vice João VaUer. lias os;
1" secretario, Clnudionor M. Monteiro;, i-
secrcfnrio; Luteinno Ribeiro.: V lhesoureiro.
Frnhiíiscõ T. S. Bustos Júnior; 2» thqsourçt-
ro, João VaUadnres; Aproveito-me da op-

portunidnde para nprcsentnr n V^h. os pro
tesloi de nlla estima

Ebbo o novo problema que
prcoecupn ok cslaillstas

inglozes
(COMMUNICADO POlTtiilAni.KS MACCANN)

LONDRES, outubro (1!. P.) — L'm dn*
problemas que a Inglaterra encara agora e
i.-. seis istnillslas nfin (.abem resolver d o
ilus doutoras «tu «-...prego. l:\ uma nova
face d., quesir.i) doa dosoecupador. Multas
lettliorai tiraram o titulo du medico, nms,
depois «le nnnos de estudos o preparação,
enconlram»so sem clleiilcln c appojlnm., na-
turalmentc, para o governo, que o.o tieits
moderno, com capacidade para icualr a to-
do» os inales. Coutetiss «ie mulheres dou-
tom», liaita capital, acham-se sem traünjlio,

As autoridade» no assumpto apontam
dous mollvim principaes para essa MltuacSo
precária das doutoras: o primeiro * o nir-
fleuldade com «íuc as próprias senhora*
Consentem em sc entregar n uma doutora.
Todas lOm multo maior confiança no tra-
Imlho dos homens e recusam consultar tiro»
prollsslonol do medicina. O segundo 6 n
nvcrsfio que os próprias doutoras revelam
pcln clinica particular. „ ,

Hn algumas médicas «tue clinicam eom
algum exilo nestn cnpllnl; a maioria «tel-
Ias, porém, neha mais eommodo oecupar
cargos públicos o servir cm ombulntorlos o
hospltoes pugos pelo governo.

Falando a respeito, o Dr. Alfred Cox. se-
cretario da Associação Medica da Gra-llrc-
tanho, afflrmo.i o jcgulnle •

"Não sc salio ainda qual a copacldnile do
pnií parn absorver o grande numero dc dou-
lores. Ma, por toda a parte, preconceitos,
que viio, pouco a pouco se dissipando. Es-
pero ver as mulheres nu clinica, competiu-
,io co.n os homens, no mesmo pó de egual-
dade, em ves «lo appellarem par* ns-«o»
mcaçíes do governo. Não poderemos dizer
qunes os resultados da eni rada das mu lhe-
res para a carreira medica, antes de vcl-as
nos serviços clínicos.^particulares.

MIHSAH

llesain-sa an.anhi):
¦D, Mtlladr.lphln ile Carvalho Paes «Ic An»

ilraiie. An I) l U; Dr. Ilcrcill,. I.ux, ns in i -.
D, Ai.iyii» d* Oliveira Mnivenol. ns Pi: li,
A-»..iip.!|u.i itiiMiudeuii, (is ll 12; Seglíi '.o
Cardoso Monteiro, ns 0| Carlos Sohalppal
Murqttes Leile, is 9| Dr, Pnui.-lvn de Pau»
Is e Silva, A» 9 l|9, na ogreji il« SA.i 1'i-aii-
clica «le l'.ni!a: D. Lenpiililli.ii Aiiilustn Cor»
teu * I). Luoradln Au.imi.i Corria Hihoii*
.in, As 0. na rgrejs de São .InAu ltaptiitu|
Agenor Plecldo liarreiros, A*. !•, na egreja «I»
Divino Espirito Snntn. no Estado dc S*|
Amador Luciaun dc Pnlv.i. As !i, un ecii-ia
de N. S. dn I.ninpadosn; D. Mnrla Tltcotio»
r» da Conceição. As 0, ua egreia do Dom ,la«
sus, A rua General ('.amarai Manoel Pereira
Oil, na matrls de Sftn Francisco Xavier: Dr.
Raul dn Silvn Aiitran, As 0 1,2: Fernanda
Lourênço «Io Freitas Sobrinho, As ',* 12, na
egreja do Carmo; Antônio Augnslo da Silva.
As « 113 na matrla de S, .losí; Alexandra
Gomei» Moreira, As 0 1|2, n» egreja do N. S

da l.a|w «los Mi-n-adores; D. Mirla llr.ivc-
sa Neves, As 0, na egn-j» do Divino Salva-
dor. na Piedade; .luse Peres da Silva, íl
fl 1|5, na malris do SanfAnna: .losA dos
Santos Carneiro, Aa 8 l|2, na innlrl/. «lo S*.i-
cmmento; l)r. Raul dn Silva Aulrsn. í»
íl t|2, na egreja do Csrmn; Anlonio Roeh'«
nha. As 9 .Ti!, ns mntrli: da Lapa; .luso Un-
ptlita, As Iil, na egrejn de N. S. du Dester-
ro, em Campo Grande.

ENTERRO!-}

Mobília
dourada

Extraordinário fionjunto dourado
com delicadas cficulntura*.. assento
o üitcosto estofado de tapeçaria Au*
linsnon, calylo Luiz. XVI, compo»t;>
dc aofá, duas poltronas, seis cadei»

as singelas, vitrine com espelho e

Foram sepultados hoje:
Wo cemitério de Süo Francisco Xss-tc»:

íose Grcgorio Ssyão Guimarães, rua Bara.»
de Cotegipe. 95; Odette, filha d» Ma""?-''
Coelho l>crclra, ma Frei Caneca, 288; Ali-
pio do Oliveira, rua S. Lula doasaia. 621,
cr.so It Uinhcllna Rosa dos Preseres, nu
Teixeira Júnior, 136; (iulomar Ilasti», rna
São Christovão. 36; Anlonio, filho de Anjo-
nio .losé Queiroga, rua Senador Alencar, A;.
Chaher Mager, rua Conde Bomflm, oje;
Latira Pinheiro da Silva, rua Drnmmond, i:
Júlio Augusto Pereira, rua Ana Nery. nW.
Conceição Pereira «ia Silva, rua Conselheiro
Costa Pereira, 10?i Uslellar ,Çaetano- de
Axevcdo, ma S«o Luis Gonsaga. 1W; Hollda,
filha de Antônio Duarte, ma Cardoso Mari-
nho. DS; Francisco, filho de Alfredo P.r.s
dn Silva, rua São Januário. 291: Angus a de
Azevedo Esteve*. Necrotério do Ins hitc
Medico Legal; Joaquim Wanderley ds^ Hora.
Hospital Nacional de Alienados; .lullo d.,
Silv! Andrí, Hospital dc São Francisco de
l>SÍLS,No 

cemitério de São João Baptista:
Oertrudes, filhn de. Agostinho da Surnjkfo|
rua Santo Amaro, 43: Luiz Jost í« Olhei-
ra. ma Aqueduejo 78: Georglna Brand,,n
Hospital Nacional de Alienados; Enilta
ta» de Manoel Cahrel. rua Humnyla,

o' prateleiras dc crjslal, mesa de cen«
1 tro c tremaud com mármore onix.

K«ta deelumliranto mobília, única no
gencro, será vendida, sexta-feira, 31,
ús 5 hora/, cm leilão, pelo leiloeiro
JÚLIO, á rua da Passagem» 90.

QUER COLLOCAR-SE NO
COMMERCIO ?

Estude dnctylographin e tachygraphla. Ma-
tricitle-sc na Escola llcmington, ma 7 de Sc-
tembro. 67.

Carvalho,

fi-
171:
rua\nno filha dc Justina dc

F?rmo d. Amoedo, 116; OyrmoéA\\òoJ*
Manoel Marques da Silva, rua Frei Uneça,
.39- Maria zabel Dorlhi.s do .Amaral, M-
ÍSín do cemitério de São João Baptistjs;
JoÃ Henrique Osório rua de.Senado !W.

„ No cemitério da Penitencia: Syl*rtt>
Couto. Hospital da Penitencia.

— SerA inhumado, amanhã:
No cemitério de São /ranelse-v 

J»vu»>
Hélio, filho de Celestino dos Santos^aindo
ei enterro, te 9 horas, da ma dos Artista*,
numero 19.

m*m

o club de Ca- £>R, PEDRO CARNEIRO - Parteiro,
uo | niols- internas. Cons.. ns 4 horas S. Josi. 16.

'fíLímmmVm^^
l Vidro Vs - nan. Kinder - Caixa Correio

201t — Kio
m*m-

na

A inauguração, amanhã, do Cy-
mnasio Brasileiro

*Maí» nm collegio se vae installar no bair-
ro dc Villa Isabel. A' avenida 28 de Setern-
bro n. liiS, inaugura-se, amanhã, com um
grande festival, o Gymnasio Ilrasileiro, com
escolhido corpo da professores e cujo mo-
biliario c material escolar foi feito do nc-
cordo com os modernos processos de ensino.
Dirige o gymnasio o educador coronel
¦Agrícola Bethlcm, professor do Collegio Mi-
litar. *****

A' DIST1NCTA SOCIEDADE

DANCING
As quintas e sabbados, das 3 á t hora
com jazz-linnd na Academia de Dan-
na. Largo dn Machado, .115. Phonc D.
Mar 8158. Ingresso 55000, senhores

não pagam

I semana demographo-sanHaria
Foram registados no Districto F«f«al, Sia

iicmana de 19 a 25 do corrente. Mi •»»«•'.:
mentos, 132 casamentos, 400 ob los e 4-
nascidos mortos. O total das mortes -cansa-

das pelas principaes doenças traM^eu
foi 143. assim determinadas: .tuberculose,
110- itritine, 12; dyscntenas, se s; sarampo,
dncorfebres typhicas, quatro; impaludismo
e coqueluche, dous, respectivamente, o di-

phO 
maximô absoluto d. temperatura ce.-

tigrada foi 27°2 e o m'"'M0 17 8'

iDR. PIMENTA DE MELLO |
quintas o sabba-?-Ourives, 5 — terças, ..- . .

dos. de i As 5 horas. Affonso^P""»'.49'!
segundas e festas, de làs 3 noras.-. ,£

t'^>H-»->H-l--H-»-fr-S-»>;'

Ído
4 se „ horas.-1 .

1 •'* »^J,»-*I*^ÍK^^*'M»**-*******'*,5'*

Prof. A. Machado, ensina em 10 lições
ns dnnsas modernas — lições parti-
culnros e co.llèetivás todos os dias na

Academia de Dansa

Dr, Castro Ataujo ciruhguo.
ftcspital Evangélico

Clinica privada,
Phone Villa 2261.

**•**¦ i ... i

consideração.
ClaudioiiorMnrqucs"Monteiro, 1» secretario.

rs» .1- „..*..U..rt A„ 1Q0i '*
Em 2'1 dc outubro dc 1924

NO PARA'
OS PÓnTÜGUEZES VK) JOGAR COM O

PÁYSANDU' SPORT CLUB - PELbM, «
..\.*j _- o Paysandu.l Sport Club, desln |(A. vinda

SE V.A EX.A
«escjs atn par de sapatos de necordo eom a
«aa toltette! ides apreciar o liado sortimento
ii calçadas ehies para senhoras « creanças da

CA8À LOURO
Trav. S. Francisco Paula (loja 6)

TELEP. C. ««»
mt*

Louças dc graça
NA

TAÇA DE PRATA
53, MEN1DA PA», 58

«ALMAMK SILVEIRA"
Recebemos vários exemplares do alroanak

Silveira para 1925, dn firma Viuva Silveira
c Filhos, o qnc agradecemos.

,i.. i .«e-n-»-'» i . v •
- rr-nm -•v-iiWMH**lç*m****rr**HR.'<\rrW*'

|EM TODAS AS LIVRARIAS
A JORNADA REVISIONISTA jos rumos, as idéas, o ambiente. I

l (ESTUDO CRITICO DA CONSTITUIÇÃO) I
I'clo Dr. Castro Nunes Obre prembida J

UMA CERIMONIA
RELIGIOSA

•••r-tiirt»'

Curiosidades dos Correios
Urna senhora vein a A NOITE reclamar

fentra ó que se dA em determinadas agen-
ciss do Carreo. Assim é que a do Lyccn,
cn roa Trese de Maio, cobra 700 ri.s para
nina carta dirigida para Sncrc, na Boliv.n,
enquanto a da Arenlda qner 1?, nllegando
uma qsiE a outra eslA errada. E cmquanto
não si decide quem esta cobrando certo, o
publico qn* paguí de accordo com a von-
ude de cana recebedíir*.

"Revista de Direito Publico e de
administração federal, esta=

dual e municipal"
Já se acha cm circulação o numero de

setembro dessa revista jurídica, que se pu-
iillca nesta capital, sob n dirceçno dos Dn;.
Nnno Pinheiro e Alberto Hiiiichini. Como os
anteriores, traz toda a legislação nova, de-
cretada ness» periodo, bem como aborda m-
lercssaiites questões de direito.

lEslb o seu siinimario: Problemas brasi-
leiros', Nuno Pinheiro; O espirito da refor-
ma, Castro Nunes: Americnnismo no futn-
ro. José I.uhcki; Desaproprinçâo e rcincor-
poração, Daniel Eibciro; Accumulaçocs re-
innneradas, IUiv Barbosa; Chronlcn do Con-
.-ressn Nncioiinh Castro Nunes: O. Direito
Publico nos Tribunaes, Helvécio-;dc Gns-
u-.õo; Actos ineonstitucionaes, Uuy lsnr-
ijosa.

A benção de imagens da va-
p.clla páçticülaL' á rua

Uruguay n. 389
Picalisou-st* no din 25 ilo corrente, ás i

horas da noite, nii resldcneia de IJ. Caro-
lina Madureira da Costa Pinto, c em sun
capella particular do Sagrado Coração de
.Tesus, a rua do ürtiguay n. 389, Ti.iuca.
a benção das imagens seguintest Imitia-
culada Conceição, X. S. dos Navegantes;
N. S. dM Pi-nlia, li. Thcreza do M. Jesus,
N. S. do üenifini, N. S. da Conceição dli
Praia, S. Píoque, S. Joaquim e S. Vicente
dc Paulo, -Esse neto foi celebrado por sun
Eitma, Eevma. D. Henriqui- Dnsparri, ai-cc.-
bispo de Sebasto e nun-¦'•• apòslbllcò, au-
xiliado prn- nionseuli!' IUimüo dc Sanclit-s.
auditor da Nunclatiirii. padrò Znchoriiis
Souza o Silva, vigário d;i íregüekia do N, S.
da Conceição da Ti.iuca, frei Ignacio, pas-
sionista, da egreja de N, lí. das Dores, « o
còadjutor da frcgueziri. 0 Sr. vigaí.ió da
freguezia fei unia pratica, agradecendo o
ccmparccimciito á sua parochia do Esmo.
e Revmo, núncio apostólico c, no mesiuo
tempo, fazendo referencias elogiosas a
D. Carelina. sobre a sun capella partfçu.lãr.

Foi servida uma pequena refeição iio
Sr, nnncio, ao auditor da Nuhciãtií.rn c ao
vigário da freguezia. Terminada n refeição
o Sr. núncio abençoou a todos os presentes,
deixando a sna impressão no livro existente
nn capella, desde a siía fundação, pnra rc- ;
«isto de todos os netos rcliiilosos, retirando- |sc ás íl horas. Esta solemnidade 

"foi .11:0111- 1
p.àiibada com musicas sacras nó liarmp- jnilitn. executadas pelns senlioritíis Mana |
Ainclia, Lucilia de Abreu e Maria dc Abreu.

A capella ãchava-so ricamente enfeitada.
Em seguida foi servida umn mesa dc. doces
11 todos os convidados presentes, tendo ha-
vido dansás, (pie se prolongaram até P!'J.n
mnrthã do domingo. Tocou umn orclieslrii.
sob a direcção do maestro Juvenal dos San-
tes c foi numerosíssima a assistência.

.-apitai: cntabolou negociações para a
ao Pará de um team lisboeta, afim de jo-
«ar aqui alguns hiatches de football.

Baakctiball
AMERICA X S. CHRISTOVÃO — Para o

jogo de amanhã, o capilão geral pede o com-
parectmcnlo dos seguintes ¦ jogadores . as
7 i"'o S l|2!horas'i respectivamente: Hra—
a.-,,*'Ãdherbiil, Plinio, Perigoso, Hildcgardo.
Cyro,''Dadu', Martins, Chico. Tovar. Nelson,
Frietns e demais liiscriptçs.. '-.;¦„,urre,

O HBLLENtCO Vi-NCIiU 0 S. CHRISTO-
VÃO -- 0 departamento techniçò da Asso-
ciarão Metropolitana de Esportes Athleticps
leva ao cohhecinVentti dos interessados quc
a competição baskot-bal) do Hellenlco -| Sao
CiirislovâOi inárenda para hoje, i!9 do cor-
renle. não mais se reallsa. pnr ter o Suo
Christovão Alhlctleo Club leito entregados
respectivos pontos, por motivo de força

0 primeiro anniversario do
Asylo João Evangelista

7'or motivo do primeiro anniversario do
Asylo Espirita João Evangelista, hontem,

houve uma solemnidade nesse Ostnbelecimcn-
to dc abrigo c educação a meninas dosam-
paradas. Os esforços da directoria prose-
gúom 110 sentido de qne cm breve o asylo
venha ter in.stallaçôes completas.

DUAS POR DIA
Uma ao almoço outra ao jantar, ê a dos»

indicada nas enfermidades do estômago, f:-
ando e Intestinos; prisão dc ventre é a caus-i
de itinúme-ás doenças, livre-se tomando Fl-
LULAS VIRTUOSAS, Pílulas de Papaina, m
Podopbyllina. Vidro 25500. R. do Rosário 1,2
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mai o ri
Xadrez

NO FLUMINENSE !•
xaórct do I-Tumineh '
nhã. ás S
estudo
Stuart.

C. — N'a saía cís
I". C. haverá aina-

í|2 horas dn noite, uma niilii dc
olle-cl ivo, presidida pelo Sr. Anbrey
São convidados n tomar jiarte to-

ilos os soeios que desejem ampliar os seus
cinhoeinicntos ou melhorar o scu jogo. Pede-
sc, especialmente; :i presença dos concorreu-
les do ultimo torneio, afim de tratarem;
hinibcni, de assumplo ipie lhes diz respeito.

Volley-ball
O ORÁNDB ENCONTRO ENTRE O PLU-

MINÈNSU 12 O BRASIL — Um bom mateli
de volley-hnll eslá mnriíiidb parn depois dc
ainiiiihã, no riug do Fluminense I*. Cito-
Trnln-se d.i partida, cm proseguimento
¦ianipconnto da Amei. enlrc os -jçnnis
Fluminense F. C. c do S, C. brasil.
<|iie sc diz, o veterano cnmpcno (!a cn

ao
do
Aõ

:t(ld
possue um quadro homogêneo; tido mesmo
como o melhor 110 referido torneio. I) lira-
sil, porém, derrotando, lia dias, o Plamcn-
i'o, demonstrou possuir uma equipe capaz
de muito fazer, havendo nicsmo quem nno
duvide do seu trlniupho. Além disso, o
novo e ftitiiroso club da faixa encarnada
não se tem descuidado dos treinos. Vnc ser,
pois. líih.i hoa partida, a de sesta-teira,
iio ring dn tricolor campeão.

O CAMPEONATO DA A'MEA - O Dcpa.r-
iiinicnfo tôchhlco dn AssoelnçnO Melrpiiolita-
iní-de Esporttw Alhleticos, juntamente coma
i-miiniise.no de Volley-ball. escalou os .ituzcs
iihn.lsô i- rcprescntiiutes pura os jogos cor-
rcspiindehtcs. Din 1 de Novombro
Flamengo x Bangu*. Juiz! •-•" , ,
dó São Christovão A. C. Representante...
Eueíydes Gonçhlves, dn Flumh1c11.se I*. C.
Jogo Fluminense x Bola fogo .— Juiz: cnse-
miro Saiilá Mariu, do cl.lcnicp A. C. Dia
7 de novembro - Jono: Brasil x Sao Chris-
tovão — Juiz: Luiz Dlanchi; do C
rliimengo. 'Ileprcseitlnnte: Uulexlio

— Jogo:
iello llruneo,

U". do
Gunçal-

ves, do Fhrnilnense V. C. Jogo Fluminense
s Flamengo — Juiz: Casemiro Santa Maria,
do Helienico -A. C.

Noticiário
.0 LAPA F. C, DE LUTO — A directo-

ria do I.apa F, Ci tomou luto por oito dias
e suspendeu todos os seus divertimentos in-
ternos ern signal dc pezar pela morte do
seu inesquecível direclor João Carvalho
Brandão, o qual também era grande behe-
mérito por relevantes serviços prestado* a
este cluh; fez-se representar toda sua (lire-
doria no enterrai assim como grando nume-
ro de nssociádós do pavilhão lapistni sendo
tombem depositada unia linda eorôn de fio-
res nattiraçs sabre o caixão mòrtuarid, de
seu inesquecível director, tendo se hasteado
o pavilhão em signal dc funeral. A directo-
ria deste cluh inundará rezar n n)i«.sn de
sétimo dia pelo repouso eterno de scu di-
rectoi- João Carvalho Brandão, nn egrejn dn
Lapa, no largo do mesmo nome, n qual op.
porttiii.inienle será marcada hora c dia,

UM ANNIVEllSAIliO NO METllOPOUTA-
NO — Transcorreu, hontem, cheio dc jubi-
lo para os spõrtnion do Metropolitano, o nn-
niversario natnlicio dc Waldemar Santiago";
o Viivá do Meiro, tão querido coiOo disfin-
elo associado do Club da Boca do Matto.
Ab nossas felicitações.

O CINCO DE JULHO F. C. E A MORTE
DE EMILIO HUGUOT FILHO — Em réu-
nião de hontem, o Cinco de Julho F. C. de-
liberou tomar luto por í)ll dias. pelo faMç-
cimento de seu nssociad.Orjogndor Emilio
Hiignet, Filho, na cidade de Campos, afoga-
do no rio Parahyba, assim como enviar um
telegramma de pezames á familia do mes-
mo.

(Pediu a palavra um dos sócios da com-
misnão de sports, parn communlcar quc lia-
via um officio cstrniiio parn se realisar um
encontro 110 próximo dia 2 dc novembro
com « equipe do glorioso .Aymoré F. Ç., o
nuc, depois de discutido foi approvado que
esse nuitch se reilise cm 9 do mesmo mez,
por eslar o clul) de luln.

Itiyiolveu ainda a directoria: a) oficiar
ac Sr. José Nogueira de Mello, communl-
cándo quc o mesmo fAra eleito para figu-
vai- na cófntriissãó rie sports do cluh;

li eonvidnr o Sr. Aurélio de Barros a
comparecer á secretaria do club;

c) tomar em consideração a transferencia
do mateh com o Guaniiiy F. C.

Nada ín.iis havendo n tratar, foi encerra-
da íi reunião, sendo lavrado em neta um vo-
to de pezar P=lo fallcclniohlo dc scu bacU
dianteiro Emilio Huguct Filho.

"Revista do Brasil"
Muito attrahente é o numero de. seísm-

liro da "Revista do Brasil", qua ^.f>th'
Paulo Prado e Monteiro Lobato dirigem.
Dc íi'-u texto destacam-se 01 seguintes ir»-
balhos: "A emancipação politica do Bra-
sil", Haddock Lobo; -'Osvaldo ds Andra-
de", Mario de Andrade; "Veim v*Tts , Rm-
màhuel Sondorf; "A propósito das olym-
Viadai", Sérgio Mlll.ef; ''Fogos*

Júnior, c. "No Jardim das Lendas".
Bueno. mm»

"%i^Si: aiisSscT
! -.a provou as deliciosas balas coin re-
Icheio dc frutas, dc Bello Horizonte? So-]

mente á venda na A VIOLETA.
R. Ramalho Ortigão, 9

(Ex-Morcado de Flores)

Corrêa.
Siivcií»

AMOR
Lindo romance de Hugo "Wast por 2*000.

A.! venda nas Livrarias FBANC1SIX) Al.-
VÉS. BBAZ LAURIA, ODEON, AZEVEDO *
110 deposito á rua <io Carmo, 33, !J._^#ftl^

Causa sensação em Porto Ale-
gre a reportagem da A NOITE

sobre "A Casa de Ruy
Barbosa"

PORTO ALEGRE. 29 (Serviço especial d»
A NOITE — O "Correio do Povo", cm urn
longo telegramma, publicou a reportagem
da A NOITE sobro "A Cnsa dc Ruy Bar-
bostt", causando sensação em todas ns ro-
das as importantes informações e curiosos
dados colhidos pnr esse jornal 110 palácio
em quc viveu o grande brasileiro i-ntinc.tr,.

"PADRASTO"
Empolgante romance do C.h. do Ucrnnrrl

por 3*000
Nas Livrarias Francisco Alves. Brnz Latiria,

Odcon, Azevedo c no deposito n rua d»
Carmo .15-1*

m*** ' ' '

Queixam-se do serviço postai
em Deodoro

São innumerns e quasi diárias ns reclama'
ções que nos fazem os moradores da esla-i
çuo do Deodoro, siilimbio da Central do Bra?
sil, contra o serviço da distribuição dom.-
cilinria d.i correspondeu:*!!). As cartas c .tor-
naes são entregues no» destinatários sem-
prc com grnnde nlrnso c quando nlgiienv vüc
ii ,-igehcln local reclamar conti-a essa irre-
gularidadc, o respectivo aiíente recebe com
irritação, sem ligar a devida importância
no serviço de que está encarregado.

Chamamos parn o caso a attenção do Sr.
director geral dos Correios, visto como os
moradores de Deodoro não pódem fi*:ar A
mercê de funecionarios que põem outros ns-
aüniptòs acima do compromisso do dever.

. ,.....„.., =Jtóa_. . - - -- • • - .,,,._ .-..u.Li:.».."--
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Os bacitorefandoe em direito
prestam homenagem ao sau
mostro tio medicina pitò.ioa

ü discurso do professor
Carlos Seidl

ríAIXuMKi) PMLVF.HISAOO
>AL m mmmS!

UMA SALVA DE 21 TIROS ANNUNCIARA ü
FECHAMENTO DA PRAÇA

Grandiosas as festas de amanha
n

ft
•. iiiii.iiilul il coiisagrailn ao rm-

t.l i ii i i'«)tiinn*ri'lo c, pelus cln.unii.tiin*.;:*;' "He fosleja. proiiirito revestir-se
H' i l.llilll-i.l'lll.r, Itlcililos, lailtDS m*iii o, llio-
IIvíw dr rrgn.ljo ilu laboriosa o vnsllssliiin
ii.i*¦«-. qne vne sendo trliinipiinlinciilo ul-
tiiulldü rm sitas mais justai aspirações, c
Lio pr.vilin.i eslá ria n-. Inl.nl.- pnlpltnntr4o esplendido sanatório destinado a assis-
tir •« quantos sacrificam n sua naiuir na
luta de ts-lo- ns dia*, ou romproiiirltcin
randíiiifiitr as suss energias, o niio encon-

iu*.am, em geral, até a;iora, um auxilio nn
abrigo rflirs...

IA cidade Ho Hio de .laneiro, cuja vida o
.¦'iiiiiiii.íi' esplendida tuiito devem ao trnh.i-
llio dos seus Innumoros servidores do todos

• s ramos do eomniereio, participo com todos
i júbilos dos rntliusinsinns d ¦ «lia dr anil-

ni a carjín ila v,w,\ Flora, qur. como di-
iiitiii*.lrnv>iii de ..uipiilnhlu ao lln.p'lal Hn.
ii.iiiirin d,i ('iiinu dos Empregados du Com*
iniivlti, deliu sn Incumbiu ijratiillniiiciitc.
Tm flcrvlço iii* riu!, aol» o piilrocliiio

do Bcnliorns ila no* .1 mellior
gociodade

Umn das partes mais agradáveis do gran*
ilo festival, un* ser< rcalisado i?n ex-palacio
rin Agricultura, constará de um riquíssimo
serviço 'h' cb.í. vm bencliclu «lu hospital
sanatório, sob o palroclirlo tlc damas per*
loucoutcs .'1 nossa melhor locleclade, t ser*
vIdo por senhoritas. Diverso, estabeleci-
inentos coiiinierclues desla cidudo offurlit-
r.iin gratuitamente tudo quanto foi liccossit-
ria para c^e fim.

tis iHielmrcIniiilos tln .'nciililntlü ilu Dl*'•ilo. dn L'nlvei'slilude dn nin dc Janeiro'.vm.mu honlom a ei feito, jior iicensliio d"'iiccrmmenlo ri.i*. mspocllvns uiilns, umn'.xprosslvn inanlfcMnçfin da estima ¦• miu-
[inibia 110 '.ru mostro ila Medicina Puliilcn.Professor Cariou Seidl, loilto enth-lr.tti*'"

«ua Paotildade.
| • Rm some dc . t*ns collegas, nnmlou o pro*
j .«snr Carlos Srhll o li.ichsi', laiiiin João ||„.• inulrri Nilo quo p«V 0111 ileslnqtio 11 figura
Jrio liomeiiiigcailo como lioinciti publico, ia-ll«*iilnnilu varias plinses do sua longa car*."ira dp serviços publico, nu pttl_*. eqmu

nrofUrsInmil rompi-leiilc ¦¦ imluilaiiieiiti'
«•"íim iidniliilslradur, qnitiiiln ilírwWir gcrul.?• Saude ['uhllca.

Hmoclmintlo, o professor Cnrlos SHril
agradeceu n homenagem dc sons discípulos>¦ tillutlliiibi, em resposta ti snutlnçio qnelhe era fclln (* que o BOrprehomleu, nos seus
i'..*s.itlo*. serviços .1 causa publica, o pro*frsnor Cnrlos Seidl recordou, entro ns pn-inordloa de sm vida tle homem publico, re*

| ferindo-it A sua gesl .0 na Sau.it* Publica
para citar, com detalhes, como sc conduziu

I neste posto d» responsabilidades onde. po*Irilu nlflnnar, ter cumprido fielmente <>
í nii dever.

O'professor Carlos Seidl terminou o sni
discurso mencionando ns doçurns que » sua•In tem proporcionado o contado ria nio-¦ l-.t.-itle». qne ensina ;om amor. retribuindo
ir confiança que elln lhe dedica; As ulli-
mas palavras rin professor Carlos Soiril fo• vlbrnnlcs p.iliniis,

O '..rii.11. que ••¦ 1 Iii pra.u.a.i-
tio nns feirai* livres paulistas

8. imi.ii, uo 1 \, ,\.) — o "ti iM.ui.
il« Hííu 1'ituln" ptilillca 11 Mgiiliitei "l'cs|,.i;i
qua iu u iniTfco confiança trouxa Imiiltin A
iii.fiKii rciliiiv.in nm.1 niiinr.li.i du hií liuiidu,adquiriria em cerla Iclr.*. Ii\r%>, aproncntan-
iln visíveis vestígios rir ndiilleraçÃu com nd-
,li','.ii) dr ruliilnitclnt estranha»,

1'okla uniu copo pequena «t *..uii-.i..t_» do
:nl pnrn ser illssolvlda nun continuai trocaid- ngun, verificou.sp quo .1 tljusoltiçilo não
nii iT.ilh.ivn, ficando sempre i«i fundo rio
i.dpliiitc um dcpoillo Irrcdiictlvel puro-rcntln lrutnr-t'o de cn Ira rco pulvorltndu rie

|conchas,
A n.lullr-açi.» ile gêneros ulliiienll.doo e a

11rii-.ult* nula ••'•/. uniu «cm .eiido ejioivlil.ís
In.Ou capital, coiutllulnibi um vciiladeírn' |n*rlgo para os eonsiiiiililni*;»,

11 iibii.ii ilvvcrA «.fr rcprhiililo iirgrnle-
inciile, com a|ipii«.'iii.'.iii riu ciivrglcin imill-
il. v .. severa pimlfAn dos tlelluqueiiles,

A PRIMEIRA TURMA DA ESCOLA
WENCnSLAO ÜIMZ

» m» • •* »

Uealisn-sc, üiiiauliã. a sulomni-
ilniíe da collação de gráo

\ Usciiln ViiciimI ilo Ail»"< 1» Ófflóliii
WoiiceslAn Uniu, du Minislerio 1I.1 .Vgrlcul*
itiiM, que lem |mh* fim preparar profwsn.
vn i« mostres |wrn ns esloboíeclmuiitoi dc
niülno profissional ila L'nlAo, fiiriiin esle
iiliiu siii !¦ im.* :.i luriiiti, .i|-..-. 11 prnvii dl*
iliicllca o rir i'\iK'«'iiilii«H(,'Ati no ciiraii qíco.
Ilililo, Alolomiiltlads dn eollsçAodo «r.i»> to
uillsarA nn Palácio ilasKcilns, iiui.inhS quiii
In.fclra, ilinliu, n. ã horas, occailfla cm (juo• .•i/iii conferidos pelo Nr. minislro da Agrl*
i.lliir.i o», diplomas ni**> nliiiniius . oluimius.lin* terminaram n curso rin iísruln.'>'•¦•*-.1 nernslAn será cspnnlo o quadro dr

1'iiillinltir.i f 1 ii.- fui coufcvioiinilo na oi llc:-
1 da liscoln pc!,.. próprios iiliimiios, nelle

rigiiivimln, nlíiii dos diplomados. i> Sr, ml-

pcnFtj ivi-ink.iT.x/v.-s.
Antes de comprar, veja ns preços «lis casn
Orlando Rangol-83. Assembléa. 85

ilislin llr, Mi.itiel Calmou, tm clcv.nl 1 ini-
iiiriiitgeuií, Dr. NVoiiccslAo Ura.. Iliilftro pi-

Iniii.vninhii dn titriun*, l)r. Corynlho ria Pon*——* 1 *'.*.*, dlreetnr rin 1'n.coln; nrafossores liome.

O DESCONTO DO DOMINGO AOS
PROFESSORES PU-

SUCOS
• _»____->*

Unia reclnmação ao Sr. direclor
geral de Ins.ru.çíío Publica

Plilclll.lH.S il pllllllfavi» (lil S.'gUllltr. rr,,.,."Se. Ilclueliir da A NOITIÍ. ti prof««J2
il» pilhllrn riu DiitrlctO l;rtleral eill iri|,|.
t.flllllll llii lUIU ílljllilicn, pilia A qiMl (,'J
oIlHIllOI n inlrnciicáii ilrssii eonceltuail/rT
lim. lil» <• CHCdt t» Sr. Dlnvior ri« lo.trn-." ¦ "idíM! havia dotermlmí», iõ niule.ifin \,,-,\„f *

veuoliiiuiilus rios domingos, feiiiiit,,)
(íiii Publica Muinicipal
que i». profeiiores *6

tllat rio folga nvcnlual quiiutli» íoiiqijf(ttf,
un no rila nnli'1'i'ir o 110 jHjilcrlor, (it\^,.Im, qiiii.l ini dlariMas.

iln tlivcrius r.ciin..
S, icsí.Ivcu inmlif!

íi.

llnrliosa de Oliveira,

^^^^1^ (íí :'£S,?yKARIfi AVENIDA I
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IO es-paleido di Anrictilrnra, n acttirtl ünnntnriit Jo Conwtercló, iA ornamen-
Ititto pnra a» festas tlc amanhíi

nhi, desejou de honrar o lisnnjenr uma
classe devotada an trabalho, o qun tão of-
tica«mentc tem cooperado para. o progresso
econômico e social 1I1* nossa terrn.

As festas organisadas parn amanhã de-
vem, por isso mesmo, rev«*stir-se de uma
r _lii__MÍo muito «levada, no conceito dc-mantos sabem avaliar a collaboração dc
tedos os empregados do commercio no crii-
ficio do nosso futuro.

Os numerou do programma
O programma do dia de amanhã, consn-

grado ao empregado do commercio, t o se-
gninte, na sua variedade ntlrnenta e cn-
pressão delicada dc certas cerimonias:

Primeira parte — A's 9 horas, missa, na
>íreja dc Nnisa Scnliora dn Una Morta (Ro-sario, esquina de Ourives), pnr alma dns
sócios* honorários marechal Ucnto llibeiro,
l*»ulo Barreto c Curvcllo de Mendonça, o
do.s sócios fundadores da União dos Empre-
gados do Commercio do llio dc Janeiro; Vi-
«ita «os túmulos do marechal liento Ribeiro
e do jornalista .Toão do Hio, no cemitério
de S. João Iiaplista, por unia coinniissno dc
«Iirectores, que dopositarâ duas ricas coroas
s.obr« os mesmos túmulos. Salva tle _!1 ti-
res, anniinciando á cidade o fechamento do
commercio, que será effectuado As 12 ho-
ras. A' I hora da larde — Grarido corridas
no Derby-Cliib, havendo bondes directps,
ffuc partirão da rua Visconde dc Inhniim.i,
esquina da Avenida Rio Branco, rua Uru-
Suayana c. Itirgo da Lapa?

Segunda pai .e — A?s 7 horas da noite —
•--são snlemne 110 salão uobre do cx-p.il.i-
cio do Minislerio da Agricultura; da Praia
Vermelha, precedida do uni numero coral do
Orplicão 1'úrtugue;., reàlisando-sc, a seguir,
pelo professor Ur. José de Mendonça, tuna
ligeira, mas interessante exposição dos cs-
tudos feitos pelo ínesnto scieiitisti", em
companhia do professor Chagas Doria. parat» adaptarão e .nst.allnção do llospilal ..a-
natqrio np mesmo edificio; discurso cio pre-.-.idente. da União dos Kniprctíarios do Com-
mercio, pnra entrega de diplomas nos novos
-ocios honorários e beneméritos, Srs. Drs.
Arthur da Silva Bernardes, João Luiz Al-
ves, Miguel Calmou Du Pin c Almeida,
Alaor Prata. Diniz Júnior, Euryclcs De Mnt-
los, Coelho Nelto c Libaniò da*Kocha Vaz, c
Srs. Mercio Dias Moita, Emílio Ilrandão cOrlando llibeiro e Adelino Aísohio Pedroso;
inàiiguraçüo dos retratos dos Exms. Srs. Dr.
Alaor Prata e Affonso Vizeu.

Concerto c neto variado por artistas de
renome, organisado pelos Srs. Miguel Capo-
ti e Roberto Mcuruzi, que obedecerão no
seguinte prográmnia:

Liszt —- Ilhapsodia n. 4, Sra. Griselda
Lazzaro Schedler; 2°, Verdi — "Higoletlo",
ballata, tenor Sr. Hobcrlo Mnrio; .'1°, A par-tida nn moção e os mendigos, pela Sra. Maria
Rosa Moreira Ribeiro bTScbastião Campos;
Io, Piiccini — '"rosca", 

pregliierii, Sra. Lu-
rina Sociro; ,1°, Pura os pobres, Sr. Javine
Neves; G", A scismil do Lourdes, .Moreira
llibeiro; 7o, Mascàgni, "Cavallcria Rústica-
na" (raeconto dc Sánluzza), Sra. Ccsira
Vclln Filippncei; 8", Vozes do sertão, poloSr. Jayme Paraiso (desafio sertanejo entre
Mane Doio d'Agua c. Chico Blriba).

Segunda parle —- 1- — Chopin, Barcarpla
em sol AL, Sra. Grizcldn Lázaro Schedler;
Vt", Na passagem do regimento, pelo Sr.
Bernardo Lucas, acompaiilindo ao piano pelaSra. Marin Çàmargò; .'!", Catnliina, Vallv, ro.
miàriza, Sra. Ccsira Vella FilippiicciV i°,
[•ticcini, "Tosei"; Roniaiiza, tciior Sr. Rolicr-
lo Mario; õ", As vozes dns cousns, de Me-
notti des Piccliia. professora Sra. Maria
Ilosa Moreira Ribeiro; li". Bernard, Ça fali
pèiir aux oiseaux, Srn. Lüciria Sociro; 7",
Carlos Gomes, "Guaruny", Duo do l" neto,
fiara soprano c tenor, pela Sra. Ccsira Vella
Filippucci o Roberto Mario.

Os números ao piano serão acompanhados
pela professora Sra. Griselda Lázaro Schc-
dler.

Encerramento pelo Orfeão Portugal, eom
o liymno Nacional brasileiro.

A festa veneziana, a musica c a
ornamentação

Nn festa veneziana, un enseada da Pcnia«'cniii.lliii. offcrçcldo á União «los Emprega-
tios do^ Commercio pelos clubs náuticos
desla cidade, com o concurso clu Confedera-
çao dos Pescadores, 'haverá um modesto
irias interessante numero dc fogos de arli-¦ficio.

Ao ar Iivré, as bandas dc musica do Cen-
tro Musical da Colônia Portugueza e Ban-
«Ia Lusitana farão um concerto dc que con-
Btiirão 03 melhores, números do seu varia-
do repertório.

O "jazz-hand" do Batalhão Naval, gen-
tilmente cedido pelo commandante da
mesma unidade, far-sc-i ouvir nos salões
dc dansa.

As balidas de. musica dos couraçados"Minas Geraes" e "S. Paulo", tambcm
graciosamente cedidas ipelo commando em
Chefe, tocarão em outros salões do palácio.
Do progranimii n ser executado pelo Centro
Musical dn Colônia Portugueza constará o
seguinte: Rec-ucrdos, Guaraiiy, Fados Por-
tuguezes, Poeta e Paisanlc, Rapsódia Por-
tugueza, operetn "O Pado" Orlnliclo, etc.

A illuminação do .palácio será .feita pela
General Electrique, sendo dispostos exter-
oamenle 20 grandes holopbotcs.

A ornamentação geral do salão nobre,
snde será realisoda a sessão solemnc, esla-

Inauguração da nova sédi'
da fabrica de iheias¦•-Buffàlo"

Innugiiram-so umnnhn, ãs 2 horas da tar-
dc, a sédc próprio c as novas iústallaçõcs ria
fabrica de meias "Iluflalo". situada á rua
Bnriio do Amazonas ti. 270 c de propriedade
«lus Srs. Mattos «*i Durão?

JJ

TotToi os discursas e numrros mu-' 
sirnes Heriio irradimlns para

loilu o Itr.-isil
Atleuiiendo a um pedido da União dos

Empregados do Comtiicrclo, o Sr. miíiis-
tro da Vinção, do accordo com o Sr. di.-e-«•lor urrai rios Telegraphos. mandou instai-
lar diversos irradiadores no salão nobre do
mesmo edifício, nfim d." serem irradiados
pnrn todo o Brasil os discursos c os nume-
ros constantes do prográmnia.
Os empregados do commercio ciniiinj.1./;. , , r n .,„

gorai terão coovi.es nr. sédc da Boletim Geral da Casa Pratt"
U. £. Ct Recebemos o Boletim Geral da Casn Pratl,

A directoria ds União dos Empregados Ío|*_ff,--í?"d?' 
° ™viwml° **CS5« o.»" commer.

Commercio do Rio de Janeiro, no intuito dc|____J ,,, 
evitar os cxchisivismoa

Déa a mais cara,
mas a melhor
Água de Colônia

que uno se co-
lulunnm com o "Din do limpregado no Com-
mercio", resolveu liontcni coilocar ri dispo-
sicão dos empregados do commercio em
geral, cm sua sédc, :i run do Hosario n. IU,ingressos para o.s festejos iioclurnos uo pa-lacio do hospital sanatório, Para isso bns-
larã uma ligeira comprovação profissional.Lsses convites serão dist-ibiildos n partirdo hoje, nté as II horas ila noite, e a par-iír de amanhã ali as S boras dn tarde.
O coinmcrcio do Rio de Janeiro fe* |chará ás 12 horas i

Attcmiendo ao appello que foi feito pela '
União dos Empregadas do Commercio, ni
Associação Commercial, J.ijfa do Commer-1
cio, Centro de Commercio e Industria', Cen-1fio de Café, Associações Bancarias, União.Commercial dos Varegistas de Seccos © lMo-
Ih.idos, Centro rios llol«!Ís c Clnsses Anm-i
xas e outras associações, resolveram ob-ler o fechamento geral do commercio destn1
cirindo ás 12 horns.
Os bancos acompanham a altitude

do eomniereio
De conformidade com os termos dc um;"rficiu enviado ã União dos 'Empregados f

do Commercio pela Associação Bancaria, os'
bancos fecharão tàmbeni ao meio-dia, se-

.«¦»___ m
Na nutrição das creanças

E
GoRvalescenfes

A

1

F«M PERY

\n ALTA DO CAFÉ F. 08 INTi:*
ítESSES DA POPÜLAPO

Como o publico vem oa-
gando qualidades Infe-

riores como dc pri-
me Ira

.Má uinlio i|i«cntliU na sua transcendência
icconomlca a nlia do cará parn merecer cstl*

railos commenliirios no ehcauilnliantento riu
simples noticiário. Sr muitos encontram na
.-'ililda eonslanle dnqucllo preçn, artificial ou
nãn. nma condição dn nossa prospi rldatlc .
salvação financeira, initltlsalmiis nãn ícasani
d- ver nn alta nro,.riisivn ilo café inn dos
elementos une uxirrnvani riv muilo u «ari--
ü.i da vida. M^,. como o phcnonicitn ||«. nu^l-
unir modo so faz sentir, o como nic nifiir.i
nno »r milie do nenhuiiia providencia directa«ni In«IImia quo venlut atteniinl-o, «'• justo(iuc em situação tão afflictlva di* preço parao consnhildor nacional, sejam qunes furem us
benefícios qno nn» trajm n vnlorlsaçào ou o
commercio do exportação, todn o inumlii ini-)dessa compensar rl« certo motlu os sacrifícios
* qno é f«irçado o povo esclarecehdn.ii sobre )a qncslío dos preços «In cale vendido a \aro- í
io, afim do qne elle nãn neja lllinlltlo na sim jboa fé, nem continue a |is«ar còmò ilo pri- '
meira. o enfó que ó de nckuhlla. E' i*lo. on- ,'irnlanfo. o que acontece porquo. emhnra sen- ido varias a» qualldadm nu lypos do café. n
publico o adquiro por nm unlco e elevado I
pri-ço. tontnnilo em sreral o «alV- de Inferior
fftinlidadi*, nn rir seçnnda que, .«enilo bnin. não i
é n melhor, pnr um preço «*kii;iI ao dn iipíi-mu. Se hn «Itruiis estabelecimentos mie sóIS
preparam n rt.f<: dc, primeira classe e >?ieulreeam a varejo, a maioria, còmtudii
procede com o mesmo escrúpulo, dc

. Miie os seus preços acompanhando a altar!não correspondem *>, qualidades expostas |realmente ao consumo. So hn vários typos docafé, não • niiiuml que o povo os compretodM pelo preço do mellior.
Foi no Intuito de acabar com essa illiiuno, il«o prejudicial ã bolsa tio consumidor, (íue o I•afn Camões, dc accordo com a* declarações I

publicadas, resolveu esclarecer de vez a'-i-'lua...», expondo ã venda, por tüfrerentoa pre-Çpa, um bom café ri» seminda, e r, ootimo deprimeira. Assim, o povo não continuará, co-)"(> ate nRora, .Iludido. O Café Giniães, quer.ompr» rendeu eafe de primeira, resolveu n«l-qnlrir também nm <yp0 maia baixo, dando-lie. porem, outro preço, dc modo a não il-liidir o publico e a contentar tnda» an bolsas.1-, para rvilnr explorações, enraelerison mui-Io liem as Bn,m marcas, por ísío .mo o cafõ deprlmoir», do 3*200 „ M]0, terá uma faixa noenvoltório, « o de sc»unda, de 4SÜ0O o fcib,trará apenas um carimbo. F.ülá «ssim o pu-iliço, com a medida feliz ,|n cranrle estai..-lecimento da r.ia Senador Euzeblo n. .16, comlilial na rnn Marechal 1'lorlnno. 211-, livre .Iacontrariedade de pagar o café de secunda co-mo de primeira. e ...eirnrn de primar peln deprimeira o que elte realmente valo .»(lranscriplo do "O Jornal" de bojo )

irins: Drs
Sirinpalo, Henrique Lima e Cario* Alborlo
I i.uico; mestres dai officinas: Theodorlno
Hudrlgues Pereira e Alfredo Pinheiro Soa-
l<'S,

A esla festividade escolar conii»areí'er.Jio,
I*. I ,i'i'*ni «Io Sr. ministro da Agricultura, Ur.

Miguel Calmou, c o Dr. Wcnccelâo liras, e.•
presidente ria llepublica r iKirnnyinpho da
Iurina, lodo o corpo dncculc a dis«*cnle ria
l'.i.'oln, as altas nuloiidndcs rin governo fe-
deral o grande numero du convidados.

Pelo inleresse qua .«íh ilesporlnudo ISu
iirnla soleinnlilnilu escolar, u Palaclu dns
I;."íiis .será pequeno para conter a numero*
..i assislencia qur nii comparecerá.

Alem da festividade mio se rcfllisarA. ã
larde. no Palácio ilas lestas, sni rezaria
na matriz de São I'raueIsco Xavier. ís li lio*
ras, uma mlpi«H loleinne eni acção dc graças
\-. lii feliz Icriniiio rios estudos.

•_•_¦
JERSEY E MEIAS

!'rrços da fabrica
ido. I.arco rii Carl

varejo, grande varie
a. i'.1. sobrado.

líipea

luiilu.os ns
Um viila

prensa, 
nqmrilii Min ilcl.irnlnuçãn, iimiNliinibi j|,,|,
c..l*ii Kimmilo nns dopiingoi v feriadm, i,«
.'• p.nsníi.f u dcsconlnr os vencimentos (j,,*..> illus (piando m professores falláreni voil .i nntes nu depois.

S. S. mniilovc, |>'>K a su» decliio iniuv
\*P!.,.,i i In e «hsnrda llfl parlo licor.

0 de«*nii«o uns domingos c frrudos # mm
«olsa comagrada e rir direito) na» «jisitit»*.
Fibhados e dins de ponta facultatlio è u_
favor.

I'ag«r. pois, *"s professores que f»;^.,
um d._ anles ou depois deste, ultimas dus.
pão pagar aos que faltam nns mesmas r*>fidl*
.•..cri o rioinlngo e o feriado, i um nbuitix
uniu injustiça maior.

Assim, o Sr. dliector «Ia Initrucçãu rtcw.
siderou o seu aeto para faxer coisa peor.

H vcrtladelro . S. S. deixar-se de ,Ur iih
v.i lutorprotnçào ao iwiragrapho '-". du j,-.
creio n. '-'.«Sãl, «le li; dc outubro de U14
consentindo qm* dle cónlltiiio * wr escsitii.
lli) cnm.i ha (|ii_*.i nm íinno o Inn sido ^
necordo com a rtuitu, n justiça e o exemplo
do todas .» repartições cm todos os tempoi

A lei dcs*e« ser egual pal*a todos, qu»r |i;f.
mele, ipicr easliíii». N80 «í lillllilsaivcl, f^
mie nos domínio* da Prefeitura sò um* mi.
sc, e l"','o a ninis frnea, compivsta ua *m qUi.
»! lolnlidnrii! riu senhoras, seja victima ih
castigos extraordinários.

Cumpre considerar que rm tod.is ns ;tp^
liçéies só ue riescoiilom os vencimentos ifr.s
ilón>liif,os c feriados ipiando os funeclom.
:ios faltam na véspera e nó iVn seguinle,"

| Prof. Âustregesilo ^~'»-f»
's 11 horns. Telep. C.

1 dc
1005.

(cteiiilitu, jn.

AMANHÃ A VENDA
1'roxlmaa isai-
(Ias de seus lu*
V.UOSOS o con-

fortavels pa*
qiielcs

4> <_v?V

•¦«¦le ;
não jmaneira j

»"

gitlnüo
mercio

destn fóniin .ittitude ilo com-

E' suceesso garantido
1—IMIIIIiH mttommW IWIIIIIIIMII—... , .. , ^ttu, ,

Passou por Maceió o senador
fiermenegilílo de Moraes

MACKIO', 28 (Ret.) (Serviço especial ria
A NOITE) — Viajante rio vapor "Affonso

I 1'eniia", passou yior esta capilal o senador
: llnrnieiiegililo de Moraes.

¦ O govemntlor Costa Rego iiiainloii visi-,
A grande corrida extraordinária .no lí,r * bordo o referido con-íressistn e con-

Derby-Club, em Iieneficio do ¦ 
",'dnl-o a almoçar em sua companhia, depois

IT,_«_,._f .1 <5 .«,.#„„• i ílf) I"0 ° Ievou cm Vlsila n0 'inartcl dn po-Hospital bíinatono } liei», á Santa Cnsn e ao Serviço de. Saíjca-
Proinotte reveslir-se dc grando brilhan-1 lncri,'> Rural, iiistn.Iado^aqui recentemente,

tismo a grande corrida extraordinária aser realisada, amanhã, pelo IDérby-Club, embeneficio do hospital sanatório, de. que con-starão oito parcos, cujos premios foram
doados generosamente pelos Srs. Oervasio
Seabra (3:000$), Si*. Domingos IMuchado
(3:1)00.$) - ¦'• -
S

"Rapport Epidémiologiqtie
ftecebemos o nu mero 7(1 

"da 
publicaçãomensal que tem „ nome acima. Editada nelasçcçao do-Jiygie.no do secreta rindo da So-ciedades rias Nações, o referido periódico éescripto cm francez c iiiglez.

mtm
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0«Flandria »|
Sairá tt 5 de Novembro próximo]
para os PORTOS EUROPEUS, viaj

BAHIA e RECIFE

0 «Zeelandia»
Sairá a 3 do Novembro próximo!

|para: SANTOS, MONTÊVIDÉO,!
e BUENOS AIRES

l'.ira pnssasens c mais informações cum |
os agentes goraes:

Sociedade Anonyma Martinelli
106 - Avenida Rio Branco - 1081

PELO
MUN Eli Ml»

Miinero <ítk novembro
Rei dos íVIagasinoi.

-——— ¦ ..«».» 
PAIOS,X E ULTRA-VIOLETA,1;
liutaiiicuto moderno c liidolor rios exmas, ulcerns, ftiruuculoj o ílcenças da ;¦•Photographias (raios X) c'itidomicilio.Dr.!

masceno dc Carvalho. S. Josi 311. T. C, lí1 __iai ._.____.

Duas noíick
.n;i>:

mltl Ê

requorimciil
logradouro pn

«s de Juiz de 1'óra
DE I*"ÓHA (Minas), 2« (Servir.* .-**

pccinl da A NOITE) -- A Câmara Municipnl
pae dar o nome tio e..linctn presidenle lisa!hbonres ã rua riue eniiduz ã csliii.ão da i. ;: olriina. défcrinilo assim um

; dos moradores do referido
; blico.
j 

 A Sociedade Proteclóra dus Animai .
I tm pouco fundada, eslú envidando esfoi.r 110 sentido do acabar com o Club dc Tb ¦
j nos pombos, existente nesta cidnd;. pai,lal rim, foi iniciada ,iã pela imprensa uji 1
I 'orle campanha.

--¦ mm**- ___—_..
DR. ALVIM HORCADES
f.'VM.('OI.O(;íA 13 SYPHILISrnslallaçno perfeita de IVAIOS Vinirnri apparelhos dc alia tensão. Consulta.,

horas. Av. llio Branco, l".'_ (altu., ¦? 13 ãs 18

uetc medico
nada cobrar, & A Óptica, rua da Quitanda,esquina da run llucnos Aires.

<*>»—

0 SONHO IE OURO

-_-_»

(3:00.0$); Sr. Alexandre Azevedo (3:000..),
Sr. Francis Hime (3:000?), Sr. Henrique
Lage (3:000?), Dr. 'Paulo de Fròhtiíi
(.i:00()S) offcrccídos pelo Derby-Club, José
Matinclli (3:000?) c União dos Empregados
rio Commercio (3:000$), offcrecidós pelosSrs. 1 .veira Arati.jq «*i C. Nesle sentido, a
directoria do Derby-Club quiz demonstrar
ã União dos Empregados rio Commercio qneo sport, iiit.iniamcnlu ligado ao allrtiisnío e
ti salnnteriii, vò com sympathiàs a obra
liorlentosa da installnção do hospital sa-
ualorio, que pertenço ã iniciativa c direeção
rio mesmo órgão rios que labutam 110 com-
mercio. A l.ight terá serviços rie bondes
directos iiarn o prado do Derby-Clüb, onde.
as corridas, dado o vivo interesse que des-
pertou no cpmrhèrciò, terã grande animação
o nyultnda concorrência.

. Ao proprietário vence .or do pareô "Dr.
Urnnlin", a União dos Empregados do Com-
mercio offerece.rá umn li ml a e rica taça.
Aos .joclieys vencedores, serão destinados
diversos prêmios, offcrecidós gentilmente
por diversas firmas commcrciaes.

LOTERIA DE MINAS
13.00O bilhetes

80 % EM PREMIOS

5 de Novembro

Recebcmo
laiinte:"O Tribunal dc Justiça julgouilllcrpóslo peln firma **Haver"

vendeu hontem o bilhete n. 670 ^''"li',"S 
"""'"' ,i,!U,i":i,'r"

premiado com 30:09C$G6Q dá
loteria do ESTADO DO RIO. Av. Rio í';'"r':*''''?•".
Branco, 152 a 156, G«ileria Oru-
z*ho, 1 Oscar & Comp.

Cuidado com os olhos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não se deve comprar óculos 011 pinceo./ nem primeiro fazei* examinar .1 vista. O Ida Casa l.ohneunieo cstabclccimenin «ine possuo um gabi-! -————___.
óculisln para esse fim, sem ! ..íGffií».*?!r-'_-E!S^^

SABONETE ;l
Xão ha mellior.^
ã venda tia Iodei]

»i o Brasil, •*}
PERFUIiIARIA LOPES |

I'nAÇA TIRADEXTES, 36 - 38 « 7
* RUA UKlfGÜAYANA N. .1! — 1!K) S¦^*-r'm£riimsEm2mim$!tmm^m$mmmfô>

0s comprimidos "Kafy" <ive=
ram ganho dc causa

num aggravo
de S. Paulo (> telegramma sc-

s

1
i" aggravo 1

contra os jSiinlio de i

VEJA
18$000

S ê 1

JSSaA. XLiX
O MAIS ADHEKENTE

O MELHOR PO' DÊ ARROZ

«ao»»—._ .1

mm ciSetl.T1
pliarniiicias o drogarias.

metrô rie .T.crscy di* sèrin chi .oila» .*.
iln fabrica ATI.ANTIC \, (a tricllnei, C. .1510 Rua 7 (lc Setembro, 107, 1 =

'.ns i
"_-~*r*3 tV (_>>-- . - — **

... >—-aoja.—< '

VÜ$í&7W*~iV: REI DOS I j
IS^CSLQíZ?*^ WMPAMETAES '
¦béSK-sl wspsiieai ^TmVmW!Lmmtmmmnmmmmm1r,+mriçlir mmmm „ „J» ti,»», ' jmu mmuu \

¦ -iír ¦

Sexta-feiia |

Inteiros GOSOOO
Vigésimos 3$000

IA' VENDA EM TODA A PARTS

[loteria do Rio Ue!
Venc!e-se em toda parte I

%_BBBH1B«!P
¦ _õa_»—>

Resiaurant Brasil-Portu-
gal, apesar do incêndio, jáfuneciona.

Estômagos Débeis
Chronicas médicas

E" de multo interesse fazer recalcar aqui o
qne dizem nlpumas revistas aobre o já fa-inoso blcarbonato esterfaado quo tanto so
prescreve nos doentes do csiomago o aos qnesoffrem dc acidoz, gazes, más dlgcstücs, ele,etc. ÚW. o l)r. Neubaüer, por exemplo, que obicarboiiato estorizado opera tinia limpeza noestômago fazendo desappareeer a hy.peraci.dez qui* fie forma, o ns más digestões por cs-cosso do secrecão do sueco gástrico. 7\u nos-so paiz aconselhamos a todas as pessoasbicarbonato esterizado por ser um remédioadmirável, são o agradável, devendo-se pro-cural-o cm vidros bem fechados, e não cmcaixas on pacotes dc baixo preço.m*m

V. Ex

Como os jornaes mineiros noti=
ciaram a posse do Dr.

Alfredo Sá
i 

B'_L¦x!7„/l!í?,l,Z0NTK* -!l (Swvieo especinlda A; N0I1E) ~- Os jornaes destn íiápllal:noticiando a cerimonia du posse do inter-
yen tor Icderal no Amazonas, abi rcalisada
publicam os discursos que então pròforirnnios Srs. ministro dn Justiça o Dr. AlfredoSu t: lanem comineiitarios elogiosos -¦-
propósitos em que sc encontra ò ex-chefò dopolicia deste Estado, quanto nq dcseinpeuliodaquella sua missão.

t\s conclusões do Cowgrssso deConfafeiíidade e a C. E. do Co-
digo Cemmereía!, do Senado i

O Institui,, Brasileiro dc Contabiiidadedni.do ciirnprimonfo á iiic.inihe.icit •iccbid.
Io, Primeiro Çònjtressó Brasileiro .e ri„"nhilidarie walisado nesta capital, 0,n n<o.Ilo. passado, enviou ao presidente dn com-missno especial do Código Coinniercial lõSenado ns conclusões votadas pelo ve Vri ,(.ougrcsso, acompanhadas do seguinte offi-

¦"¦Dando cumprimento á incumbência rc-
' llÜ.ini 

'r"TV? Co»«',««o Brnsiícirn dc1 oiilabiliclnde, lenho n honra de enviar .um excmpltir do "«Mciisnrio Brasi-(.onlnliiliilailc", no (Íim! ,,.;!„ ]„,
jltuto.tez publlçáp as conclusõc" votadas peo relendo Congresso, rcalisado nesta eaptlal, «oo a presidcticia rie hòhra rio Exmo.Sr. Dr. Sampaio Vidal c cffectiva do ExmoSr. senador Dr. João Lyra Tavares. Entreessas conclusões algumas lêm relação comfuturo Código Commercial, cuja*, .õnfccçnòsc acha n cargo da comniissão rio que V
]•_... c. muito digno presidenle, pelo ciüe dí'In yen ia, ouso solicitar n preciosa nltcnc**"o«. \ ._ l-.x. para cssns conclusões,
qne V. Ex. não recusará aeccilcr 1
peilo c. que se digiinrA examinar tncsões pnra o fim do ns aproveitar ncconyçnl.ente, reitera os protestos 

'rie''¦.'•'» 
I

;iprego c mui distincla corislflera«iIo."
' "'¦ »«^-»-r*»-»-*--o ¦¦ -¦'  ,

rins Águas dc Colônia ¦

A tinira casa que fornece b seu lindo stockdc fmos moveis cm boas condições scui cn-Irada nciiliiiinu. A'
CASA REPUBLICA

ltua do Cnttete, Illl (,.<,. Andrade Pertenci.-.

issa em suffragio do Dr. Leo=
nidas Porto

0 18° SECÜLO FRANCEZ ATRA*
VÊS DO CANTO

A conferência do professor
Adrieh Delpeçh, no f. de

Musica
v-J1chJlsa-.se, ricppis.de amanhã, uo Inslitiilo.*rii'ioual do .Musica, mais iima íiínfercnciàuq .Sr. Adrieh Uclpccli, prufessor iln .lliüiif-•ra.nçalso', O thcnia abòrriatlò será "i.o IS.nicsieclc français n trnvers Ja chniison".daveru ajuda nina parle dc canlo, n im;'Io Mil" IV.W.; _-'.,,....,n  ,

! Diifrlslic

«Jn A NOirii) — A Associação Medico Cirm-
| íea mniinoii celebrar aqui missa por nlma
Itar' 

"i('as 1'ort0' ''"'lecido nessa ca-
Teve grande concorrência n ecrinionhi«*- •mém— -'

dn

Certo dc
esse ap-

s «•iniclii-
1111 que for

alio |

liclii, Conscii. alumiin do ]iròfeasni'ie, que será licòihpnhlihdn pelo Sr1Urutus Pedreira, i. programinn 11 ser 'este
ciitatlo e o seguinte: Mfiimot iPEviiubet, Ber-
gere legare, Mamnii (litcs-mui, j;a Mère Bon-temps, Ploisii- «1'aiiiour. dc (I. Mnrtini

Roíisserie Progresíso
ri;i:ços razoáveis

.t — LARGO S. FRANCISCO — II

E T0II IC. AS
rcconsllluiute geral 1

Pyorrhéa, c
I'. - - Maiiool
irada Rosário.

- «¦ ¦-»s»H-Í> £>»¦—.—

Excellente tônico,
rio systema nervoso,

Depositários e distribuidores :(.ranailo & Cia. - Hua 1° «le MnrçoA. Gesteira & Cia. — \\ qJorge Sanlos «. Cia. —- Tl.
'--¦"¦¦¦ . — .. >—¦s.f.f>t>»*—-•

Ç0, 14..
Dias, 59.
I. Pedro, :

tratamento garantido com o¦spççiflcò rviil., apíii*. pela S.
Diiarlc, Cionç. Di:,., 81, Ç_

siiljbnílps,

PARA OCABELLO
"BELMCÔR"

ta

-aai-C»

T <-, DE SPORT
nA.L_?BA 22LSNOS *-• tò^ -^'
OfiSaSPOKTSiÃ^^c^í^f/3

——?—«s 
.»¦..«¦ —

As excursões esss.ares í!o Instl-
t«to U-Faygfíe

pnn í a Eainlia.
Perfumaria I.apcnne
llun do Theatro, 9

Precisa de dinheiro ?
A Tintiirnria Alliança dá cm dinheiro, noneto dn entrega ria roupa, o valor da mesma11. Visconde i.io Branco, ;í,S. Tcl ""5551 C

Dr. Júlio Vieira 0,,vidos> ¦*"•»"«« p,n-
r...,i,.oi tuo. <> j; _. ,Ç!ln.la- Assembléit, 41.Central 4S03. 2 As G. Praia dc I3otafogo,'_ü2.Sul 790.

JUIZ DE FÓIU VAE APPtAüDn.
O PEQUENO TRíVOR CA-

VÁLL1EUI•"'S2,'^ .?,l,V.*s(Alil,as)' -s •Sc"'i-:" «•
pccinl da A NOITE) -- Acha-se nesta cidadeo pequeno leror Giovaniiia Cnvalli
gnoiiiihado o "riccolo Caruso
sara entro nós um concerto.

A imprensa recebeu bem o foven nrlistncujo recital estã despertando 
'já 

rriuilo in-teresso,

en, co-
que reali-

0 Sr. Leopoldo Lugones é de
opinião de que a argentina"" ve voüar a fazer parteda liga das Nações

ri O um .i .... ¦»

Üe
aiurnnãs mrniki com o progri

. Io •!' anno superior do Depiirtiimeii-io hentinino do Instilulo r.a-Kayctlo reali-saram, lipnteni, uma excursão ao'Museu N*s-uonal, percorrendo, em còmpaiihiã rio pro-essor Monlenegro Cordeiro, as varias si-
çoes, cm aulas praticas dc etimologia e liis*torin.

Emi-m companhia do mesmo professor, üalnninas referidas jã visitara,,, as collècçõesdc arte da Escola dc BeUas Aries.lroscguindo no mesmoal.urooas da "

- O Dr.
do jornal

da

BUE.VÓS AlltlíS, 2!) (\ \ )Eeopoldo Xugoncs, rcdactor-chéfiI.a Nacion.', (pie acaba dò resressirEuropa, lendo ali tomado parle, na .tL,-,.ria Commissão de CòònerneSo ...Li. í01.dn.Liga rins Nações, ífiSTinSrt?K?nifostou a sua opinião de que n nmnhí?™
d;fNacõ.;!CVeV,,Ua^f-"^'^S

programma, »s
série coinmciviril estiveram'a semana finda eni visitaAquário, ao cães dò porlo ,: a variaseus c CscrtptoVicís iroiiinicn"liia rio prof. l.iiuiolpliü >liiiiiliein os aluimios rio departamentomasculino tèm feito

graphicòfocòiiòiTlie

Museu, au
fabri-

cm comp'-
i ter.

varias excursões geo-
... , --eis, devendo ainda visitai'

;i» a ca dí p.al'cl f,:t 'lijiic.-i. dc pròpricdii-ue rio Sr. José da Silva Aruujo, uma fabri-ia fle cerâmica, uma dc tecidos, a Alfândega,enes do porto e vários bancos e. casas com-¦nereiaes,__em compaubin rio diretor, Sr. !.<-rayctte (..orles ¦» rio prof. Lindolpho í*av]s&

mmfístmtt^^Br.iXí^fgg^^^^^g^ig È^sssmm,


