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Multo curiosos os resultados dos primeiros en-
saios da applicação de " tests "

i i .o ¦ i

non-ifl i-ie. m «...festa a intelligencla dos nossos alumnos
primários

campainha, portli, em, rui, bonde, anto-
movei, pisielo, matto, morroí, natnresa.
paysajem, quadro, pintor, arto, ejciilplura,
escuiptor, ...poslçáo, rfalerias, avenida,
transeuntes, modas, costureira, ..noura,
agulha, linha, dedal, dedo, mão, liraço, tora*
ho, casca de banana, arvore, raiz, tronco,
folhas, livro, conto, autor,"romance, avcntu-
ra, fuga, trem, vapor, mar, ondas, praia,porto, cidadã, capital, pai., Ilha, confinei.-

•I ¦ Slanricio 4i
Medeiros

.pproxiraa-ie a .poça doi «xamei. Hedo-
.:.i a actividade dos estudantes a os mestres
f"ine.am a armar a carranca severa do Jui-
rc. com quo opinam sobre o snbar do gran-
iit ..-O-Cilo dos candidato»... Entra anno,

5i'io anuo » os mctbo-
dos são sempre os
mesmos: o pistolão c
a bomba defrontando-
sr bellico ...mente...

No ensino primário
constava, entretanto,
que esta anoo o regi-
men dos ImIj seria
estreado, ao menos
para a promoção de
classe. O director de
Instrucção cai i d ara
disso, ao começo do
anno, o incumbira
dous p.ychologos —
os Pi». Manoel Bom-
fim o Maurício de Me-
deiros — de prepara-
i-cm a exequibilidade
da medida,

Quc teria feito «tia
commissão ? ProciirA-
mos informes e os ob-
tivemos do Dr. Mau-
ricio de Medeiros.

• De faclo. explicou S. S., o director
i!t Instrucção, com desejo dc niodeniisar as
cansas do ensino primário, foi incluir nos
programmas das escolas publica] o exame
do aproveitamento didactico dos alumnos
por meio de tests. Deu-nos ainda ao Dr.
--üinfitn, « a mim com a collaboraçáo do
Dr. Paulo Maranhão c mais um núcleo de
disllnctas professoras, a incumbência de
«ifjanisar os tests offieiaes paru as escola).
í..i começo, procurámos, o Dr. Bomfim a «u,
ficar como simples orientadores dn parte
propriamente psychologica da questão, em
inn trabalho (pie reputávamos mais do do-
inillio do magistério primário. Mas, aff.is-
l.Ha a idéa dc pressa, chegámos, sempre com
m intclii.ecnií ncqulcsccncia do Dr. Carneiro
leão, a uma solução sensata. O Dr. Bom-
íiiu e eu nos promptificámos a, por molo
do prelecçôcs e de demonstraçSc. praticas,
vulgarizar n noção dos tcsls entro todos os
profctso.es do magistério, e eom a ampla
coUaboraçüo de todos clles colhermos 05
«lcrõcntos para um trabalho posterior da
comtriissHo.

li' preciso que se saiba qu* a nossa Es-
cola Normal constitua nn mundo inteiro
nina excepção vergonhosa: t n uiiicii em quc
não -c ensina Psychologia.;í Porque o Dr.
(loinfiin iivesse reprovado certa vez n sobri-
nha de um conselheiro municipal, este pro-
po_ e obteve 11 supprcssão do ensino obri-
gatório dessa matéria... Nessas condições
era necessário primeiro vulganisar a noção
de tests anles de qualquer oulro trabalho.
Roje, ás 11 horas da manhã, na Escola
Deodoro, cuja drectova lauto e tão obse-
?lUiosameuto nos auxiliou, encerrai os
trabalhos deste anuo.

1. como foi recebida a idéa entra os
/irofcssorès .

Do melhor modo possivel. E' preciso
também que ac recorde que ns preterições,
o favoritismo, ns injustiças constantes dn
administração — mal que não cabe a esta
»u aquclla cm especial, mas ao rcgimen
t-cral dc vida publica que sc estabeleceu
entre nós — tem crendo parn o magisicrió
primário uma situação dc pouco cnlliu-
siasmo pelas novidades nn ensino. Cum-
preni o scu dever religiosamente. Mas, cm
_c tratando de novidades, que demandam
esforços, era natural quc se esquivassem.
Pois bem: ao contrario dessa expectativa,
verifiquei, com alegro surpreza, quc o nos-
ao magistério primário ninda se. deixa sédu-
_ir pelas cousas ulcis 110 ensino, e isso com
um zelo e uma dedicação verdadeiramente
surprebendenles... Sendo excessivo o nu-
mero das professoras que compareceram á
primeira conferência, dividimol-as cm duas
turmas, cabendo a cada 11111 ile nós — Dr.
tSomfim e eu — .1 direeção dos trabalhos de
rada qual. Passados os primeiros encon-
tros dedicados a explanações anles de cara-
eter theoricò, entrámos logo no terreno pra-
tico, fazendo exercícios com as próprias pro-
f_.ss.o_as e dando-lhes a incumbência de os
repelirem com os alumnos. Os primeiros
«xercicios feitos versaram sobre tests de at-
teiiçao, de memória, de associação de idéas*.
Depois passámos á psyclioiiietria pclo me-
thodo de Binet o depois pela escala de Bi-
nat-Termann. Quando as professoras esta-
vam bem ao corrente do uso de tests psy-
cliologicos, passámos aos propriamente pe-
dàgogicos, contcntãtído-ino eu, por este auno,
eni organisar os de linguagem. Ap mesmo
tempo fixámos regras uniformes pnra a ve-
rifeação do.s resultados e comparação. To-
mando por luiso o progrãnima de ensino das
escolas publicas, distribui pelos professores
de minha turma o trabalho a fazer, por
classes.

Não podo imaginar quanta satisfação me
deu este trabalho 1

Seria fatigante estar n repetir os tests
«-fganlsados espontancament. pelas profes-
soras, para synonimos e iintouymns, para
(pontuação, pa/ra graitimatitía, para vdea.-
bulario, para leitura silenciosa, para con-
cofdahcia de numero, gcnc.ro. pessoa, para
.nalyse lógica, ele, cie, Pretendo aprovei-

lar esses trabalhos num estudo dc con-
.junto a que associarei os nomes das.aulo
Vas desses tcsls e que darei a ipublicdi
por unia revista de caracter pedagógico
Por ho.ie contento-nie em assignalar o pra
liei' còm que vi desdobrar-se a paciência fe- jinininfá das .professoras do nosso magislè-1
rio, na confecção dos lesls, no zelo
scu preparo material, 110 interesse p
cesulíados, no desejo de subinettel-os .
npreeiiição e ao confronto! E náo foram só-
Hi-iH. as professoras quc me causaram sor-
prci.a. mas também os nlumnos. Uni dos
..-crdeios quo demos a fazer nas escolas,
exactariiente para ler uni cabedal que nos
permitia conhecer o vocabulário das cre-
aiíças, pòr edade. e por classes, foi o de
associação de idéas. Uma professora, das
níais iritelligentc. e zelosas, Irouxe-me rc-
sulladós brilhantes, entre os quaes um qiio

t4, mundo globo, terrestre, terremoto, a-iit-*
cão, fogo, lavas, ruinas, Pompela, romanoi,
sregos, povos antigos, Troya. César, iMareo
Aurélio."

Não . um Índice admirarei da «nltor» e
de iii-lelllgencia uma tal associação em t_o
pequeno praso?

Nas associações doi rapazes notoi «*_ue
sempre duas id.ai se encaixavam, de qual-
quer maneira: lioia —- ".football".,. Positi-
vãmente o football ooeupa uma parte Im-
portanU na mentalidade da nossa gurlzada... Em trabalhos de ama das escolas, no-
tei a predominância de um tom melancoll-
co: florei, enterro, morte, cemitério. Por
que soria? Feita» as Indagações, verlfic»-
mos cpie a escola em questão fica nas pro-ximidades do cemitério de S. J0S0 Ba-
ptista e a petizada <_uo a freqüenta «sti a
ver constantemente enterros... EstáVa

Brastl-Porlugal
Oi isp-tc tos sdntinwntaei • mo-

nomicoi in ralações luso-
brasllilrat
—m*mmm*%%>**%**%**»********•

As observações do Dr. Alexan»
dre Ferreira Braga

O D». AUiandre Ferrelr» Braga m um
portugies 10b todei oi títulos diitlncte, |4
ejae nio 1» reeommindi apenas sela •»•
aotlvldade commercial, lenlo também pila
iva nHura ile lincliaril, de doutor em ma»
.bematicas, em .ciência» phj-sicas • natu*
raei, a, o quc & ma li, pela sua intelligencla
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Dr., Alexandre Ferreira Braga

Defendendo

viva, pela alegria de seu espirito e dijposl-
_ ção constante de trabalho. K' um homem de

achada a razão da melancolia e mais uma patriotismo o dc cnthiisiasmo, dc palavra fa
ves provado quo a mentalidade humana não
(-. mais que uma exrpressão do melo,.."— E agoraV

—¦ "Agora, basta por este anoo. iá eon-
seguimos fazer um certo numero de tcsls
At linguagem, que podem servir de mo-
delo. Para o anno promoveremos o seu en-
saio em todas as escolas para fazer o queos americanos chamam a estalon.igem. E
então recomeçaremos o mesmo" trabalho
psra a arithmctica, jeographia, historia,
cto..

cil c multo espontânea, dizeodo da política011 da literatura emquanto examina a pagina
dc um diário ou de um copiado..

Não i a primeira vez qne o Dr. Alexandre
Eerreira Braga vem ao Brasil; jà aqui es-
tevo, em março deste anno. E foi, então, que
S. S. formou nma idéa segura do Brasil, de
seus progressos o recursos, e entrou o la-
mr.ntar não tel-o conhecido dez annos an-
tcs, porque a mim teria dado outra orienta-
ção A sua vida e actividade. Isto, o Dr. Ale-

ixandre Ferreira Braga não o diz por espirito— Mai então quando 4 que poderão orga-ldo lison.ia; mas, sinceramente. Inquieta-o at.*
nisar os .es/.- offieiaes? a idéa de quc outra possn scr a interpreta-

~ "..ão sei. Não é. trabalho cuja dura-lção. porquanto mais dc uma ver. S. S, nos
ção sc possn dc antemão determinar. O uso: adverte:
dos teste _ tão útil quanto prejudicial o - -Vão d'go iste per filar ¦» um braü'.;:.
seu ni.-io uso. Usal-os como simples passa- . a um jornalista... Digo-o sinceramente,
tempo iutelleclual t usal-os mal. Elles dc-! Efrá, aliás, desnecessária a rcsalvu, por-
vem .poder servir dc. medida, e para or_[a-iqii*» os fnclos falavam lanlo como as pala-
nisat-os, na ordem de difficuldaiie, dando a j vras. Bcaimento, o Dr. Alexandre Ferreira
cada qual um valor numérico que permitia i Braga, que é um dos direclores do Banco do
o julgamento simples e expedito, a quei Minho /com síde em Braga, vcln, agora, ao
elles se destinam, é necessário fozei- entrar: j Bio. especialmente para fundai* n "Socieda-
a pratica do magistério, na escolha dos as-ido Bancaria do Minho", que se deve instai-
siiinplos; a consulta -e confronto de com-[lar JA 110 dia .., na rua da Quitanda, esquina
pendios; a experimentação em larga escalai da de Alfândega.
entre todos os aluiiim.s das escolas para' Trata-se de um estabelecimento fundado,
unifoiniisar os resultados. O lest nao é sc não nos engana a memória, em 1864 c qne.
uma simples experiência. E' nina medida, desde esta época, sempre ent.ctcve, por in-
l'.i*a funecionar como tal, precisa ser afc-l Icrmedlò dc correspondentes, relações com n
rida. E" esse aferimento, feito não sob con- praça do Bio. porém, nunca pensou em crear
sideruçõe. liheoricas, mas 110 campo da ..t-jaqui uma filial, apezar de sua grande imp"?i*-
periinentação, que constitue a .primeira tancia iã fora. Agora, porém, aquelle banco
phase do trabalho. O resto virá depois, .lá, j irá operar nesta praça por intermédio dn
entretanto, se encontra o terreno prepara-j "Sociedade Basearia do Minho", de que c
do: primeiro, porque o livro que Medeiros j gerente o Dr. Ferreira Braga. Foi esse, sem
e Albuquerque escreveu sobre o assumpto duvida; uni dos grandes resultados de sun
facilitou-lhe a comprehensão por todos òs viagem ao Brasil, e lanlo mais syiiipatbico
inlcrc.sndos; segundo, porque a iniciativa-quanto i certo que a nova instituição fun-
do dircclor de Inslrucçáo, promovendo desderccloiiará como banco nacional, islo é, com ca-
já os trabalhos, dc que forno.'; incumbidos, racter brasileiro, já quc a sua direeção serã'di-fundiu 

em todo o magistério o gosto e participada também por um sócio do nosso
nté mesmo o eiitliiisiasmo pelos tests. . comniercio. .
Talvez com mais dois annos de trabalho se; o Dr. Ferreira Braga, depois (Ie nos dar
lenlia organisado o primeiro loto de tests. esta noticia, entrou a considerar a necessi-
Depois .1 sna renovação deverá certamente ¦ dade dc se tornar mais pratica a união luso-
constituir a occnjiaçâo de um.*i conunissão | brasileira

a classe em
todo o paiz

0 PALÁCIO DA JUSTIÇA
E 0 INSTITUTO DOS

ADVOGADOS
—-..i *.._» %******» mu ¦¦

A posso do Dr. Heitor Lima
nessa douta corporação e

os termos do sou pro-
gramma

De algun» annos a esta parte • Instituto
doi Advogados, que, depois de haver presta-do grandes lerviços ás letras juridicas do
paiz no regimen monarchlco, tivera, com o
advento da Republica, a sua actividade di-
ininuidn, entrou de novo a trabalhar. Fun-
dado por decreto (aviso) do ministro de Ei-
tado, Ilonorio Hermcto Carneiro I.eão, ex-
pedido por ordem de Sua Majestade o Im-
porador Pedro II, aos 7 de ogoslo de 184».
o Instituto vem aollaborando com o gover-110 e corp o Congresso na elaboraçflo de leis
importantes, tendo sido mesmo consultado
pela administração sobre vários assumptos
jurídicos, a que attende pelo órgão das rc-
spectivas commissões. Entre outros benefi-
cios para cuja rcalisação a sua actividade
dos últimos tempos tem concorrido, e.ti 11
construcção do Palácio da Justiça, ou "Fo-
min", devido á iniciativa do scu antigo
presidente, o saudoso Júri.consulto Alfredo
Pinto, quando ministro da Justiça. As obras
estoráo concluidas dentro de alguns mezes.
pòdondo-se, pois, annunciar que até abril do
anno próximo a Corte dc Appcllação, os
juízos de direito e o jury se verão condigna-
incute inslallndos no novo edifício. O vcllio
pàX-tieiro da rua dos Inválidos e o antigo
Insliluto dc Musica da rua Luiz de Camões jserão abandonados, c delles só restará (aind_
por muito tempo) 11 lembrança inverosimi.'
de haverem servido de sede á justiça da <*a* !
pitai da llepublica !

Segundo noticiámos, na ultima sessão do !
Instituto dos Advogados foi eleito membro I
effeclivo, por proposta do Dr. Eiiinmiiucl'.
Sodré, c com parecer dos Drs. Anlonio Pe- i
reira Braga c .Insto Mendes de Moraes, o Dr.;
Heitor Lima, cuja posse foi marcada para
a sessão do hoje, ;'«. 8 li- horas da noite. •
Conhecendo o gosto do Dr. Heitor Lima

1 irai ia «ara«Jau
A data de amanhã e o anniversario do

imperador Yoshihito
¦_H-M_a-«_i-M_a_H_H-i*_—iM_H_ai0H|0aiM_______a____•_¦*__¦mmnmmm*

Como progride um povo
Dia grandioso • o que festeja amauhi o

Japão, porque da p_. ia|-¦ aialrenarla de
Sua Majeitade • Imperador Yoshihito, nota-
vel pela tua oultura e pelos ssus Miitlmenlos
daniooratlcoi, que Ji o reooraraeodavara desde

1 os tempos de seu pae, o Imperador Mutshi*
hito.

Quem conhece o Japão, seus homens e
cousas, admira a tendência pacifica desse
grande e Inborioso povo, manifesta solemne-
mente em 1908 quando o Imperador lauçou

pelo» poderes públicos. Vem 1 propósito)
lembrar que a capita! — To Vio — tem o mo-
vlmento de Londres. Nova York e Paris, com
» differença de encantar pelas grandes hei-
lez»s naturaea e archilectonleai. E' a mai»
importante 4a Ásia, com cerca de qualro mi-
lhões de habitantes, sendo a sua natal'-
dada maior que a de Inglaterra, da frança »
dc oulros grandes paizes. Em 1<7_. havia ""
Japão .13 milhões e\t habitantes! cm
45 milliúes: em 180», -8 milho..: em

181)8,
1.01).
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permãneulo, que já cnlao poderá prescin-
dir da collabornção dos dois psycliologps...
Será um trabalho exclusivo de professoresc inspectores escolares."

— Não basta — disse-nos S. S. — o lado
sentimental. Ivste é muilo forle, todo mundo
o sabe; é preciso quo os dous povos olhem
mais um pouco para 03 seus recíprocos in-
terosses econômicos, e que, auxiliados pelos
seus governos o legisladores, promovam, por

B__K_ft _u._ra.r_iS! BI __________ II BI HA D exemplo, um tratado dc comniercio, quc ve
ilAv B vU&_ ¦ -UlflIViSAll nha estimular n inlcrcanibio^com liciieficios

dos dous lados. O Brasil já exporia mais
para Portugal (lo que nos importa; e a fala-
da collisão de interesses não existe, de fa-
cio, na proporção que se ap-cgôa, pnr isso
que. importamos o café, o assucar c o algo-
dão brasileiro, já que a producção das colo-
11 ias não corresponde áa necessidades cio
paiz. Torna-se por isso mesmo urgente a
approvaçâo dc nm tratado que venha au-
giiierita. c. facilitar esse coninicrcio. Se fosse
preciso dar-lhe um exemplo do mal cnleii-
(lido existente citaria o caso dos doces c das'frutas: Os doces brasileiros chegam a Porlu-
gal por um preço duas vezes superior ao quc
é pago aqui, acontecendo outro lanlo com as

| frulas pòrliiguèzás que, pclo excesso dos di-
1-eilos cobrados, não pudem compelir com as
da Argentina nem da Norte-Aínerica.

¦Como se vê, é muito sympatliico o ponto
de vista do Dr. Ferreira Braga, porque 011-
volve um beneficio para o.s dous paizes e

! Iodas as vantagens de maior expansão com-
MADRID, 30 (IJ. P.) —- Na ultima se .uii- mercial. S. S. também nns falou da situa

0 DIVORCIO ABSOLUTO
00 GOVERNO COM

Q POVO!
Durante um banquete ao
professor Sainz, são cr-
guidos enthusiasíicos vi-

vas á liberdade
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filia pliolograpliia em quc se mostro o imprrmítr de JaiiSo, an cenlro, et»-
tln» os membros do Hen actual (iàbinclc, vendo-se da esirtierdn pnrn n direi-
'ta, na primeira (ila, InnUai, ministro dtis Çommuhicáçücs; Tttkaliutlu", iitiiiis-
•tro da Agricultura e Commcrcio; o chefe do gabinete, visconde. K. Kal". o *i-
'mrrnrtlc. friliiâplè; ministro dà M-\rir,lic. \,t neatiiidâ fila apparn-em os mini*
tros da Justiça, S. Voltofa, o du dnerri. general Vpaki. o dn Kxleriot barri*

dc. Sohidchara. e da Inslrucçãa, ll. Oknda. .Vn ultima file. o Dr. /..í, se
ministro da I-azenda; Dr. Sinttoku, mi-
Wakalsuki, ministro do Interior

cretario do fiabinttc, .1. Jlanutfpiclii,
nistro dos Caminhos de. 1'crro,

5s_!
O

ao. .cíis subdilos um dos importantes ma»
ni festos nesse scnliiin. E' verdade quc essas
tendências nem sempre suo comprcherididos
dos oulros povos; não ba, porém, como jic-
gai- (pie o poderio naval c militar do Japão
I* a resultante do acèrcscimò dos aíniamentos
ile outros paizes. c da necessidade da defesii
dc curtos problemas, como u da China, airiea-
cada do halUanisação e de cair em podei; das
grandes potências, como a Coréa lambem.
Isto ludo parece, explicai* a politiea japoneza.
sem tirar-lhe o caracter pacifico, visto qiio
na historia do Japão não lia noticia de ag-
gressão graluila a nenhum povo. O quo pa-
reco visar a política do aclual imperador <•
impedir, a todo transe, qualquer diminuição
ria soberania do paiz, o que ó, sem duvida,
um dever sagrado.

O Japão, desejando a paz, empenha-se com
os Estados Unidos para, com estes, pacifi-
car c desenvolver a niissia c a China, que
parecem dispostos a uma nova guerra, qiii
sacudirá novamente o mundo. E alem disto,
como 11111 dos maiores paizes do mundo, di*-
põe do unia organisação exemplar, conieçan-
do pclo ensino quc <*• obrigaiorio v. ns escola .
gWittiitas 0. universidades lambem gratuita*
imiH.iplicadas pelo paiz. Deve-se islo ao
grande Fukusawa c seus successòrfcs. Os mc-
lliodos de. ensino são modernos e a economia
politiea quc apparecc como a principal fonU-
do ensino secundário, é também obrlgal.ii-
ria. A imprensa, muito adeaulada, serve pa-
ra instruir o povo e é ouvida com attencão

SEDICIGS0 FRACASSADO,
EM PORTUGAL

da-feii*a, houve aqui 11111 banquete em iion
ra do professor Sainz como prova dc soli
dariedade dos seus amigos ao discurso que

pronunciou por ocea-
sião da abertura du
Universidade.

Hintrc as pessoas
presentes, achavam-s.
os Srs. general Dc-
renguer, Melquiades
Alvarez, Alcala Za

DIVERGÊNCIAS EHTRE OS HA-
CI0NALISIAS P0RTU0UEZES

«h-
los

me causou real
liieniiía qus cm
idéa.s. lio valor
li! para !•! hiiiio.

catupefucção: o .'.e uma
lies inliuilos associou 71
mciital dessa creança —

—- ter-se-á uma u-oção lon-
1.0 o seu trabalho. O núcleo da associação
foi n palavra — liscola. Aqui eslá cdr.10 .**.
Partir' dahi, essa menina chegou ao se-
¦*¦... ini o:"Escola — Livros, professor, púlpito,

o dc Portu___tl_ dizendn-ii muito prospera,
graças á tendência á melhoria 011 estabilisa-
ção do cambio, que vciu desafogar de muilo
n situação financeira, diminuindo todos os
compromissos dà nação, e creando uma al-
mospli-Va saudável de confiança, c um grau-
dc desejo de paz e de trabalho, apezar (le
provocar uma certa crise do eoinmcrcio quc
adquirira grandes "stocks". E' por isso que
não acredita o Dr. Ferreira Braga que ainda
haja revoluções em. Portugal. A maioria da

mora,Tlisuni.riTVraii- i na.ii° nucr trabalhar, ter confiança e prós-
cisco Ilodrigiicz e Oso.! PL'i'ai'-
rio Giillardo, outros; *—mmm*-
políticos, jdnialistas c
liieiiibros do Alheheu.

Foram prouuncià-
dos discursos aliica'11-
dp o Dlroctorio Mili* •»«¦*-tno sr sicaia /amo-! Vae discuíír=se a ligação com
d'...e qu.lnãf'd^.C; os outros partidos
continuai* o divorcio LISBOA, 1)0 (U. P.) — Os cbefes nacio-
absoluto do governo nalistas divergem quanto ás ligações com
com o povo c coriiha- os outros partidos, afim dc alcançar o po-
leu ardorosa mcnlc o ! der. O caso será Ir alado na reunião dos or-
dI-C.ci.orio c o tlespo-• ganismos partidários convocada para breve.

tismo, que não pódc persistir. Ouviram-se ^__<9|-.—._
então, ovações e grilos de "Viva a liber-
dade".

Neste momento, penetrou no salão um
grupo do secretas d 11 policia, que rodea-
ram a mesa e obrigaram os occupnntes a 1abandonai' os «eus logares. o edifício do! \ cruelíiade de ires creanças
Hok-1 Palace, onde se rcalisnvn •> banque- '

w.*'*_fe"'.i_B*-S«k«?>____ia<_!*-*! **^> M:.

Palácio da Justiça (estado actual
das obras) c. o Dr. fiei tor Lima

pelos estudos do direito o o scu amor á ]
profitisão, procurámos ouvil-o sobro ns idéas !
quo pretendo agitar na douta agremiação, !
sobre o programma de trabalho quo para 1
ali vae levar e sohre as iniciativas que pre- j
lendo tomar cm prol dos interesses da !
classe. Attcndendo-nos, o Dr. Heitor Lima '
falou nns seguintes termos: I

A NOITE dispõe, de. pouco espaço parn ;
dizer no publico, e eu de pouco tempo para 1
ili. ei* á A NOITE, o que vou fazer 110 Insli- j
tlilo, Quasi nada. Antes de tudo farei Uin
discurso lio acto da posse, hoje, á noite. |
Não c praxe muito seguida 110 douto cena-

i culo, mas devia ser obrigatória. O candidato
i nma vez adiniltido deve começar por trans-

millir aos seus pares o pensamento que o
conduziu no Instituto. Unia espécie de pro-!
lissão do fé. Ap demais; o discurso dá tom :
sólemiic á cerimônia; c n solemnidade, em
certas oceasiões, ainda ,'- uma grande cousa. ]O povo inglez, quc é talvez o mais simples jda terra, nãn dispensa certos cerimoniai*.., 1
110 prcsupposlo, não desmentido pela psychp-1
login, de. quc clles reforçam ou mantém o ;
prestigio. O Instituto devia ter enlre aí
disposições do scu regi menlo um artigo tor-
nando obrigatório o discurso dos reci-
piendarios. c 11 resposta do paraiiympbó. Fo-
rei um discurso minúsculo, dc quinze mi-
mitos...

E nelle syiithctisavá o seu programma ?
O meu prpgranimá está na letra dos cs-

liiliilos da agrcihiação: concorrer com o meu
esforço para 11 prestigio da classe, trabalho.)
pela cultura do direito. Quatro prcoccupn-
ções constantes estarão presentes a todas as
hiniüfcslações da minha actividade naipicll.
i-SSõciaç-íp.

Primeiro: bntcr-iric-ei sem Ircgnas pelo
expurgo ila classe do advogados, lão pr.-.jn-
dicada nn conceito publico pela impunidade
dns pi-ôfissióuaes dcslfóncstos, para os quaes nhados do inlcrior. onde o política de

4!).769.70-i, e em 1.21, G9._.G._7l dc líni..-*
lanlcs.

I"' preciso dizer que nem todos os japouc-
zes são racbilicos. lia homens altos c robus-
lus e, segundo alguns sábios francezes o in-
glczes, clles são mnis resistente, que os «Io
oi)Iras nacionalidades da raça branca.

QuViíitp ao icomriicrcio é pppórtiilló lembrar
(pie no iiniio dc 1S..7 o valor total das e*».-
pprtações e injp.ort.açõçs era do 9G.71T.-!*-'-
.yen; cm 1SÍI7. dez annos após, dc
_8'_._.5.8-!) yen; em 11)07 (vinte anuo.*.'.,
siililu a 926.-380.211) yen. e cm 1017 (trinta
annos) foi a 2i6._Si8ÍÕV1áS yen. Fiiialnicii-
lc. cm 1922 o commcrcio internacional da
Japão chegou n .'I...27.700.000 ven, c cm
11)2,. a ..,'. 34.812.000 yen: 

'
0 movimento industrial não é nichos ad-

miravel: cm 1012. existiam 110 Japão lâ.llí)
fabricas, com S(i.'i.-M7 operários; cm 1018,'_'_... 1 fabricas cum 1 .-10!). 11)0 operários:
cm 1020, 45. ROO .fabricas.1 com I .'S.i.-I -\'l
lipè.ã.ibs c, fiiialmcntc; cm I0'_1, f!7.iíOÍ' !*•-
líricas com I.77;!.I>U> operários.

Ciiniinemorando data Ifip. gloriosa para n
povo japonez, não podianios deixar do pres-
lur essas iromenngeiís dc rcgisln dc scu pro-
gresso, dadas as relações dc amizade c com-
nicreio quc nos ligam aquelle povo. aqui rc-
iu-.sentado pelo émbhix.adpr Tatzulic, e ))clo
Dr. Bio.ia Nodn, secretario da embaixada, c*' ••
abrirá amanhã seus salões cm-recepção ol'i'i-
luiial. para comnicinorar o natal ido do
grande Imperador.

.;i.T*u_:iiii„*fl_in_iiiiiiim^

ÉS0S DO ULTIMO MOVIMENTO!

Foi posto em liberdade o Sr. Lo=
pes Oliveira, do Directorio

Radical
LISBOA. 30 (A. A.) — O Sr. Lopes dc

Oliveira, membro do Directorio lladic.il.
que se achaca preso, ein conseqüência do
ultimo movimento revolucionário fracassa-
do, foi honlem poslo cm liberdade.

A ordem para que o Sr. Lopes dc Òlivei-
ra saísse da prisão datava de ha alguns
dias. O delido, cnlròlaiiLo, allegando que;
sc. saisse, seria constantemente acompanha,
do por agcul.es secretos, mesmo 110 próprio
gabinete dó director dc policia, e negando-
sc a reconhecer a sua situação dc crimino-
so, deixou-se ficar na sua cólliila, ato quc
resolveu tomar esla ultimai deliberação.

I são, c uo magí. Iludi) a força dc coordenação.
Quarto: pleiloaréi a inserção nos Ksl.alulòs

dc um dispositivo l.ietillandu a qualquer ad-
1 vognild du qualquer comarca do lirasil a re-

pcuscnlaçãó ao lnsliliilo coiitrn quaesquer
violências 011 abusos dc. quc venha 11 ser vi-

; cíiina, por motivo dò exercício da profissão.
i Todos sabemos ò quc é a vida nos meios aca-

cam-

General Berenciner

Navalhado com talas de jacifá"
ra até morrei'!

. foi cercado c feitas muitas prisões.
O general Bereriguer, ao rclii-ar-sc. pró-
slóu òiièrgicaméiile; di.semio que a or-

í liem não tinha sido alterada c. pnr is:.n.
não havia motivo paia uma intervenção
da policia.

BELÉM, 30 (A. A.) — No município dt
Soiirc, Ires creuiiças armadas dc lulas dc
jacylara, que tem fibra espinhosa c arestas
ortantes, como navalhas, seviciãi-am com
cilas 11111 oulro menor, seu desaffecto, alé
uiatal-o.

não ha saneção 11 cargo dc autoridade com
fnncção especifica dentro da classe. Propa-
finarei para tal fim a creação legal do Cou-
selho du Ordem, á qual ficara incumbindo 11
policia do furo, com poder coactivo.

Segundo: bater. me.ei egualmente pela de-
finição das atiribiiiçõcs do advogado, e para
isso* envidarei todos os esforços para que se
n 11 inic* a redacção dc uni código de, cllticd,
onde sc discriminem deveras c direitos, obri-

| gações c regalias, oniis é privilégios.
Terceiro: prppúgnárei o ciitcudiuieiilo con-

slaiitc enlre o borreuu o o purguei, cnlrc os
| advogados c us ningislrádos. Uiis e oulro.-
i collaborani ua mesma tarefa, serveui ã mes-
j in.-i causa, visam os mesmos fins. Cumpre
I que os advogados, pela. condueta exemplar. [ min-, nnr
I laçam jús á confiança dos juizes, e assim O accord

a consideração, ao respeito ò ás aLtciiçõcs
destes. Com isto lucrará ri justiçai cuja dy-
mímica tem 110 advogado a força dc propul-

paiiarlo õ omn-ipotcnlc, c os situacionistas
perseguem até ao assassinio os adversários.
Não podo almejar fõi-os dc civilisado o pàiz
rm que os advogados não doscmpeiiham com
segurança os encargos que a lei lhes com-
melte, a a defesa so faz letra morta deante
das ameaças 011 dos allcnlados contra a pes-
soa do defensor. O Instituto terá ile acolhe.'
Iodas essas queixas, como faz 11 Associação
de Imprensa relativamente aos jornalistas, e
providenciar 011110 dc justiça jnnlo dos po-
deres competentes, quando mais não seja
para apontar ao ojiprobrio c á execração pu-
bllcii aquelles que não sc pciiun dc taes ex-
cessos. Xolo (pie o histiluto está aniinadn
do grande desejo dc friibiilliai*, Quanto a

lc eilo 11a vida unira cousa.
irá completo, pois ludo hei dc

fazei' para honrai' 11 profissão que abracei.
fiel á tradição da minha familia: nella **••-
presenlo a quarto geração dc juristas.

CONSIDERA-SE UUA INVEN-
CI DO GÊNIO IMAGINATIVO

DE DUMAS
D.Artag*__an> no enitatitò,,

vac ter uma estatua n.i
Gasconlia

(COMAlÜNICADO POI1 JOliN IVIIUIIÍNI

.PAUIS, outubro (1*. P.) — D'Ârí*gnaii,
õ nobre berõe dos "Tres Mosqueteiros", o
galiinle gaseão (|iic Ioda a fieillc cóuside-
diva 11111:1 ox-alura ilo gt-nio imaginai ivo -!•
Dumas existiu realmente. Náo somen.la
existiu, como até vae ler unia estatua, cri-
gida cm sua memória.

O scu liõino era Charles de Bata-Caslcl»
morou c perleiiccu, de faclo, ao céSimcütè
dos .Mosqueteiros do liei.

O Conselho Geral do Doparlamonti. d-.
Gors nomeou uma cnmniissáo par,. Iratav da
ereççfip; cm Auc.li, capital da antiga (ias-
cónlin, de uma cstaltia do homem quc lor-
uoil a .sua província famosa.

¦- • "-tOt^- ¦*> >•—
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Ecos e Novidades
t'..i projecto. ut. Cantnrn. manda faculta.

*»'¦• nlumnoi ile direilo u i.i.v.i.».;,„> de e..«.
Ines .1» .... .nt.i 1,....«•.. in ni,..-.-.. próximo, dói»«¦'.» qua Iciil.a.n ..bli.lii i.i>i>•».....•...*•. ülillnclno
».,.» .cnlelrna dn ipinrin «uno, Tôm lirovaleci*>... entra uÒi. im*» lunlua prcconceltoi conlra
«vi ncsdcmlaa dc lolaiiolni Jurldlcni, cm \i\'*\
tu.lc doa linchareli elcctrlcoi, inventado», logo
U» Inicio >l.. Itcpubllcu. A fali» .1.' ufflolali»
Ba»;,'..» .1..*. ucndomlns nidjravuti ot prccoitcol»
Jr»a, Ma.*. Inrdc, i, reforma lllvadavla, esta»
¦«li-iv.i.lu inii ivglineii licencio»», nio .*..'> os
jnitlflcntt cnmo .»•. estendei a outros curiós
funerlorcd

Ainda cata n.i memória d.» to.l.t a dente
li reportaacm da A NOITI!, que fe» um dos jteus co.ilin..os doutor ..... direito, cm vinte
ti ouiitri. horas I Outros cpliodloi vieram
«lein.t». in'.in ..tar a oxproiifto m.'. do caso..
Ai academias d., medicina pulluluram o os•Mames dn qrlppe deram entrada a estudai!-
t*»i i.t.il preparuiln» nm materlaí elcinonta»
r.»t nos .'urM.s superiores. A esta altura,
todos t.$ o&fór.ói deviam ser despendidos no
intuito il.* emprestai' a maior Austeridade
r.ea curto*». I'»»r isso n projecto de tpie fa-
Un.os i ..mi. imprudência u uma iinpmdeii-
«iu inútil. Kilo niio nprnvcltn bem nem mes»
ti», ao.*, moços acadêmicos <iue se encontram
•Jsnlro dna vanlnucns que prevê; Jovens nin-
na cises futuros advogadas devem preferir
separar mnis um nnno, fazendo o estudo
¦euli. e necessário das matei-las que constí-

mu <» quinto nnrio a conquistarem o titulo
«ir bnchnrela olcctrlcos, titulo tio «.esmere»
•Ido, entre ne-s» pela pratica abusiva c pe»
ric-dica,

As leis da naturexa daquelie projecto cnn»
Mltuem verdadeiros perigo»., pois quasi
•empre sn estendem em llheralidades Umen»
Im-cls. JA sc fala em faicr concessões nna»
fofa* aos acadêmico*, do medicina o dc en»
fenharia, .pie dependem «Ie etirsos práticos

naturalmente demorados. Nio queremos
pôr mais na carta. O dispanlerlo cae por ei.
repeli Ido pelos .pie estudam com brio os seus
fâMM.

Um K.iard-i aduaneiro requerei» contagem
4o tempo em que .servia como sargento do
Exercito, em cujo posto so reformou, e o
Sr. ministro A» Fazenda; nlím do negar-lhe

contagem, mniiT.ou suspender o ahono dos
6eus vencimentos e determinou que s« lu»
...crisso sobre a dai» a contar d* <|n«t vinha

•ile recebendo lal abono, «fim de que lhe
Hiam cobradas as quantias recebidas.

Eis ..I.i um episódio que se engata - «se-
#•:•;"o fiel do dispositivo censtituciouat, tine
jarohihe peremptoriamente as accumulaçoea
.enumeradas. Se se cogitasse de uma provi-
tlenein geral, alcançando a todos os qu» rr-
voltem p°r dons carrinhos, nada havl» « di-
fer. Mus, islo não acontece. Nis sabemos
«ue ai duas casas do Congresso estlo cheias
«j. p-itrlotas~qu*, além tio subsidio, recebem
•rdcnndos de desembargadores, professores

funcciónarios. N3o hn muito tempo fxer-
Ceu a presidência da Republica ttm ministra
«tu Supremo Tribunal aposentado, cu.i»s
vencimentos nâo padeceram nenhum* jieJ-
.uÍ7.n como víio padecer os daquelie sargento

t ji....-.!.. aduaneiro, Saindo da presidência,
o ineiiiu» ex-mlnislro seguiu para a Enropa
«em coinmissão official. Um exame, mesmo
ligeiro, dos que re transformaram cm cabi-
des de empregos, demonstra que e) preceito
constitucional, agora applicndo, «A existe
para os que não tiveram a ventura de en-
conir.ir padrinhos t. por isso mesmo, morrem
pagãos... Data de ponco tempo a ultima
tentativa dos poderes públicos contra »s ac-
cUmulnçõcs remuneradas. A simples clrcum»
•tancia de se ter feito silencio era torno do
nasumpto, parece mostrar quo houve emba»
raços cm esclnrecel-o convenientemente.
Desde quo assim acontece, «eria do bom ai-
vilre evitar, de, ora por deante, as aceumtt-
láçõcs de empregos. Mas, ncin isto està sendo
observado.

Por todos os motivos, que abi iicam e que
suggcrera outros tantos, o episódio daqnelle
sargento reformado o guarda aduaneiro ap-
-parece como uma excepção, quando devia
ser nina regra geral. Em face d« regra geral,
<!t.c i outra, que «5 de tolerância, contra pre-
íeilo peremptório da lei, n3o nos parece im»
paciência recordar os aspectos^ dessa «pies»
lê,-», nos commentarios que ahi ficam.

ItaiM1
Uma romaria da curiosos visita,

a toda a hora- a assassina
Côiilliinu delida, iu. dclcgacln do :»A» dis.

trlct», Marln Anloi.iu dn Silva, a «Icshumana
prclu nijíi ph.vsli.no.ul;. ]„ i,e tornou conhe-
o* in i» que inalou da nnn!'. (fio Iniiircüslonan-
lu a octogenária D. Murin Isabel Dortbas do
.tmar.it, facto da que A NOITK i>a tem nc»
cupiulo .Icseiivolvldi.niente. Ao xodrer. da Ac-
delegacia lem uccorrltlo limumoras pessoas
curiosas dc conhecei' «Io parto n autora dc
Uo monstruoso crime, que no aenllr-ío alvo
dc tantos olhares occulln o r.»..to nus mftoc,
primeiro, para depois mostrar-se num sorri-
so cyillco. Assim, tiiirnnln parlo da noite de
honlem c toda a manhã* dc hoje, ella ro con-
sei vou como que exposta A curiosidade de
tanta genle, lim dado Instante um creoulo
que u "visitnva", fixando bem o olhur, per-
guiilou-lhc: .,.,,, •Então, Mario, que ill.iho foi isso?

Sei lã, "seu" Estevão.
Uu pensava que você nio fosse tao

ruim... , , ,li' porque nau me conhecia bem...
Maria Antonia pediu, depois, ao commis-

sario Carlos Machado mandasse buscar, no
botequim que ha na rua Ituarquc de Macedo,
esquina dc Cattete, umas roupas brancas que
lá deixara. „ . .Mas você, rapariga, esteve «11 e ninda
não se sabia? — indagou o commissano.

Uít "3cu dout«V, cu não in contar esse
"detalc"... , _.'_._.'¦",A* tarde, ao que eslá combinado, Maria
Antonia scri removida para n Casa dc Dc-
tençSo.¦  mm*

O Dia do Empregado
no Commercio

Uni armazém dc sgggos «| PREFERE
molhados reduzido a «in*

zas por um incêndio
üom brilhantes festas se está oommemoran-
do o anniversario da lei do descanso semanal

Multo justas c multo syinpntlilcas ns fes-Ias com <jui) su coiitnivimirn Ih.Jo a data dodescanso semanal para os crnproaailoi nocommercio. Foi mim conquisto, brilhante,essa conscguldu pm* umn classe nuraerojli»•mun, trabullmilorn c toffredora, o nue, oli*hn poucos nnnos, f.m .lc lodo abandonada».»¦» nodca*es públicos,Vpilltj ,)"i'i'-m. i. rcdCÇÍÍO destes militares AcucsprolcsUos, Todos c.mprclicndcram a ne

dos Rnipregntlni no Commercio, um pnst»
de proiupto loceórro, da Aiilttcncla Muni-
ripai.

Nu AHíorlurú» dot I*'ni|tf(>ga(!oii no
Commercio

Conimcinoranda a festiva 1I.1I.1 do lioje, a
AssoclaçSo dos üiiipregadns no Commercio
preparou, como Informamos, um pro_rnnwnn

I liíMfa
iil!

O modelo mais perfeito da formem» fe-
mínima • cem dorid», na netoslid»d», André.
Monson, a proUgeni.ta do ftlm.maravilhi,
"Caata • núa". qu* o Programma Matarazzo
come.au a ethitilr hoje no Cine Rialto. Nm-
•• eoncep.io do Deus cinema nio «io aè a*
visos» de rara belleza, dt plástica tnaravl-
lhoaa, que no» encantam. A par da belleza
p hy fica ha •* poeea attraentei, para modelo
d* artista, em qae as linhas do cor. o se In*
•iMsm com aamma rlegincit, a estaalarem
«••sói olhos e a empolgarem nossos sentido*,
é. emfim, a mulher a aabjogar-nsa com p
encanto sublime da «aa belleza it deasa.

Andrey Mnnson trinmphos «Hoje, am ab-
noUto, como ha do triumphtr amanhã e to»
do* oa dias em qne o aeu film "Casta «
núa" «estiver no Rialto. Nio guarda o leitor
para amanhã o que podo fazer hoje. Vã
•tara mesmo ver, contemplar, admirar o
mala lindo corpo de mulher, ali ao Rialto.
Ficara extasiado, jnramol-o. 14

* cobip. juma

•rM^»*H-»R-^Hí*^»»H*»l"M-í'
•1

Âo alto, um aspecto tirado depois de celebrada a missa na egreja de \'ossaSenhora da Doa Morte e, cm baixo, et çonunissao da União dos Empregadosno Commtrcla, que foi depositar coroa» nos túmulos do marechal Ilento
Ribeiro e Paulo Darrcto

O inquérito no 10 distrieto
0 nrinaitem dn torcoa e molhados rtn rua

»l.i Alegria ».* -Iil. de proprledatla d». •>¦*¦
Anlonio l/ipei lie Araújo, foi hoje, devora-
.Io por um Incêndio, que durou pouco mais
.1.» Imin e mela. Irrompendo >"m violência.
b foco foi ganhando torreão, num cresceu-
da assustador, de modo a tornar, infeli»-
mente, Itnnroficuo tml«> a esforço dus imin»
belrus da líílaçSo Marítima, «tuo aciidlram
com rapldèi elosinvfiíi

Urlitlnnilo t»..r um cnrlu circuito, c«m»i
aci-cdlla a poll.la, pelai lnl"irnaç.*cs nua
leve ou por outro .|iinl<|t.er motivo, o in»
.¦«mil» alarmou, com», cr» nnlural oa mo»
rsdores da r«fci!ila rua, forninndo-sfl dcan»
le d» nrinaxem, para nsslsllr ..»»»> trabailius
de csllnccüo, grande numero de vnrios»..

Terminada riu» obra deslriil.lora, as
chammas deixaram o i.re»li«. apenas nas
Mias paredes, sendo assim totaos os prejul»

O ne.flfl» eslava sesiiro por HS contos, na
Companhia Alliança dn liahlu.scr.rt.» ».
«-dlflclo de propriedade da Uaixada Munti-
nense, nJo se sabendo se «li ou nf.o no fc- ,

As' oruas pro.li.zir.im pfiuen*»» avarias
no preiil», ti.* -Mi**, ondo reside o Sr. Arlsll-
.les .loaipilm d.i ('.unha, f|ti" sA nfio foi at-
llnjildo pelo toga devido ao cuidado com
ilin* sc houveram os bombeiros.

No loei.l do .Mi.Mrn estiveram o com-
missario ct.pit.io Josó límillo de Mello t
outras aiitorid.-i.lcs d» 10.» dislriclo, que
abriram inquérito, devendo ninda hoje st»-
nomeados os peritos paru dizerem sobre a
verdadeiro cansa «lo faclo.

Ouvido», pela policia, nada souberam dl-
zer quanto .'. orixcni «1» Incêndio o ecren-
te do armazém, Sr. Aristides «lo Ar.iujn, O
o caixeiro .I»s6 de Brito.

meias de seda...

PENHORES?...
Menor juro <$ Maior offerta

DR; PEDEO CARJíEIRO **; ?a"_ei,*_>.snolí. internas. Cons., as 4 horas. S. José, li.

X»I-»H*»'í"'»-M-í,'í-,X-*'K"X*-'-*i
mm»

urinarias. .Alfredo Herculano-Ciritraia, vias
Rosário 105, 1" and. N. 3569.

lill. EOD. JOPETTI.- Vias urinariasi-
I Iruniia scritl. 13 do Maio. 86. ? Aa 6. U. ÍOO-J.
—-¦ ¦ m.** —'nica médica.

y em deante.

54
187, Roa 7 8etembro, 187*}'

11, Avenida Passos, 11 *!'
•*^****V*»**^'*4*^*í*,*í',*«tVI**Jít^I^

BR. OSOAR OLARK -~ CI;
íl. Hcpul.lica do Peru? 36, das S

íh, Castro Auujo áE»..
Bíospita! Evangélico. Phone Villa 3261.

Dr. Manoel de Abreu ^SS:
pia profunda e intensiva (8 M A 200 kv.).
Kvãrislo du Veiga, 20. C. 412.

fim -ivi-n linvíl Mementos de Pediatriauni .mu iiuvu __ pel0 prof- w Birk>
trad. do Dr. Martinlio da Rocha Júnior.
Livraria Leite P.ibeiro e Livr. Alvea — Rio

ISotávél seSentista italiano osto-
m em nossa capital durante

algumas horas
Tendo cbegado fis nltiraas lioras da tarde

do hontem zarpou, hoje, da Guanabara com
tieslino •¦. Gênova c portos intermediários
tío cecaln, o paquete Italiano "íle Vittorio",
r cujo bordo viaja o Dr. Mariano Patrizzi,
S.clave! scichtistln Italiano.

10 Dr. Patrlzzl, que esteve em visita a
S. Paulo, onde rcalisou varias conferências
¦Sc pnlpitnnlÊ iulcresse seienlifico, visitou
também os princlpae» e mais importantes
(Muitos da nossa capital, duranio as horas
f-ii. tp.o o navio que o conduz de regresso
;io seu paiz esteve atracado ao Cáes do"Porto,

*—  «aami 
f usda-so. hoje, nesta capital.

um eontro de portuguezes
nascidos na Extremadura

Para fundar o "Centro da Extremadura",
elàgcndórlhé', ao mesmo tempo, os directo-
res, reunem-se, hoje, os filhos daquella
provincia lusitana, em sessão que se rcali-
sara, ás S horas da noile, à rua Senador
Kiisêbio, 72, sede dos Centros I\e_ionaes
Porlugucses,

Kuo ha olhares indif-
ferentes deanto de um
elegante que so veste
com a distinceão cara-
cterisliea da — Guana-
bara •— íl, Carioca, 01.
mm* ¦ ¦

LEIAM Nl 5' H
a grande lista de preços que"A Capital" publica hoje, so-
bre a sua GRANDE VENDA
FIM DE ANNO, a começar
amanhã.

\'" ¦&*£

•mm-•*UM MÁRMORE DIVINO COM ES-
TREMEC1MENT0S HUMANOS"
Foi assim que o Eça immortal immorUli*

/ou certo corpo de mulher. Assim falaria elle
Mo corpo e.;cnlpt«lral de Anürey Mnnson, se

a tivesse visto ein "Castidade". Lembram-se
desse film cj.traorrfim.rio? Er» uma perfel-
«a obra dc arte, pura cnmo o aeu titulo.
Vieram itt.n.la orjtrotc lilms setalelhantes,
...as que ditferença! Como "Castidade", nun-
ca m-tis se fez outro film! Por Isso, ao in-
v.*s de adquirir uma das muitas imlts«;«'ies
* arrnnjou semelhantes, a "Agencia Cinema,
íographica 1'opular" mandou vir da America
do Norte, novamente, essa obra de «rte, cm
s parles completas, para que o pnbllco do Rio
Satisfaça o seu desejo dc a rever em novem-
l.ro, somente no PAHISIENSE. **S»

•mm*
encerramento de uma exposição

de arte
fôncèriii-se, depois dc amanhS, a expôs!-

.-úo nrtistica dos trabalhos do Sr. barão
iUiliffero Gittizonc, realisada, sob o patroci-
nio de S.Iií. a onibaisátriz da Italia, D. 8o-
j>hia Badoglio, nos salões da Sociedade Ita-
iian.i dc 13enc.ficcr.cia, á praça da llepublica
u. 17.

Astsignalando o acontecimento, aquellc ar-
tista offêrcccrá, na sede da referida agre-
tminçao, um chá dansante, qne terá inicio
íi*. I horas da tarde,

PETRÓLEO HÂYÁ Wc^F>
uts.a ií nucda do cabello,

NOVIDADES EM MODELOS,
FÔRMASE CORES

a começar de 8(1$
Ruas: Ouvidor, 10'ó/107,

Carioca, 38.
Üruguayana, 0 c 33.
Camerino, 174/176,
Estaeio de Sá, 60.

eií fíiclhcroy:
Itua da Conceição, 48.

Cigarros mistura"MARIPOSA"
500 RÉIS

NOVA MARCA
Lopes Sá & Cia.

Cerimonias religiosas em suf-
fragio do Dr. Hercitío Luz

•Realisaram-se, hoje, na egreja de S. Fran»cisco de Paula, solemncs exéquias em euf.
fragio do Dr. Hcrcilio I_s, governador deSanta Catharina, ha pouco fallecidó. Man.daram celebrai-as os representantes fe-deraes do referido Estado.

O tenrplo, <iue se achava ricamente or»namentado, tendo ao centro armado um
lírande cataíalco, ficou repleto de pessoasde destaque nos meios social, politieo «administrativo, destacando-so representantes
dos governos federal, do Distrieto e de va.
rios Estados, ministros, congressistas, me-
dicos, advogados e muitas famílias de dis-
tincçüo.

Diversos sacerdotes officiaram as cerl-
monias religiosas, durante as qua<B tocou
uma orchestra -dirigida pelo mae6tro Qui»
rino dc Oliveira.

cessidade de eohibir abusos eíamoroso.i, do
pdr termo á injustiças, enormes, de facilitar,
legalmente, Aquclles quo trabalham, um dia
do merecido o necessário repouso semanal.
O espirita associativo, tão pronunciado nn
nossa raça, errando furtes correntes de opi-
niio, depressa impor esse direito o o mo-
vlmcnto triumphou plenamente.Foi n» governo municipal do general Bcti-
to Ribeiro quo os empregados no commercio
conseguiram ver reconhecido esse direito.
A luta, quo vinha dc longe, terminou còm
a satisfação completa dessa aspiração, ha já
13 annos, tendo ficado gravado, impcrccivcl-
mente, no coração da classe, o nome desse
prefeito que sanecionou a lei áurea «pie deu
a «Iforriu aos quo mourejam em todas as
múltiplas classes do commercio c da indus-
tria.

O Dia do Empregado no Commercio ó, pois,
nm dia dc alegria, um dia dc festa. E a con-
correncia, verdadeiramente extraordinária,

. cpie tiveram todas as manifestações realisn-
3 das para commemorar tal data, mostra a evi-

dencia que essa alegria ó muito legitima c
muito sentida.
Na cidade e nas repartições publicas

Como fora resolvido, e cm attcnçSo ao pe-
dido das associações dc classe, todo o com-
mercio fechou ao meio-dia, dando assim li-
herdade aos seus empregados para quo pu-
tiessem participar das differentcs festas que
sc rcalisaram.

A cidade, que do manhã tinha o. aspecto
roninmm dos dias de semana, mudou, assim,
repentinamente, a sua physionomia, c, á tar-
de, tinha, os aspectos peculiares aos domin-
gos.

For seu lado, o governo federal o o mu-
nicipal, também em attenção á data de lio-
jt*. mandaram encerrar o cxpdeiento das
repartições publicas ao meio-dia.

Na União do» Empregados no
Comniercio

Esta agremiação organisou, como temos
noticiado, brilhante programma para 1'cs-
tojar o "Dia do Empregado no Commercio".

A's !) lioras rcalisott-sc, na egreja de
Nossa Senhora da Boa Morte, á ma do Ro-
sario, a missa mandada celebrar pela União
por . alma dos sócios honorários, marechal
ítento Itibeiro, Paulo Barreto o Curvcllo dc
Mendonça, c dc vários sócios fundadores. A
cerimonia teve grande concorrência, vendo-
so entro os presentes os membros da dire-
ctoria da União.

Depois da, missa, uma commissão da di-
reetoria foi no cemitério de S. João Ba-
ptlsta, depositar coroas nos túmulos do
marechal Bento Ribeiro c de Paulo Barre-
to. Vários sócios assistiram a essa ecrimo-
nia de saudado c de gratidão.

Às outras partes do programma conti.
nuam a ser executadas, á hora em que cs-
crevemos estas linhas.

~— A União dos Empregados no Com-
mercio do Uio do Janeiro edita inensalmcn-
te um órgão, em que se refleetc o seu pen-samento collcctlvo e cm que sc condensa o
noticiário de que os seus associados mais
necessitam : è o "Jornal dos Empregados
no Commercio". Para commemorar, ou ce-
lebrar ,o "dia do empregado do commcr-
cio", a União publicou um numero espe-
ciai dessa órgão, que será distribuído
hojo. E' .realmente, um numero especial,
pela Abnndancia de seu optimo' noticiário,
pêlos seus excellentes artigos, e pela qua-lidado dc suas numerosas gravuras, entro
as quaes tivemos a satisfação dc ver o rc-
trato de nosso presado companheiro Eiiry-
cies De Mattos, secretario da redacção «ia
A NOITE, e ao qual a União dos Emprega-
dos no Comniercio entregará, hoje, o ti-
tulo de seu sócio honorário.——¦ O Jazz-Bánd Commerci.il, exelusi-
vãmente composto por um diátineto conjun-
lo do empregados do commercio desta cida-
de, far-se-á ouvir, boje, ii noite, durante o
serviço de chá que será servido no ex-pala-
cio do Ministério da Agricultura, no gran-de festival da União dos Empregados no
Commercio.

O Jazz-Bnud Commercial é composto dos
Srs. Jeronymo Castilho, Américo Fi Gul-
moraes, Oswaldo Guanabara, Guilherme
Bastos, A. Tristão, Sylvio dc Freitas, JI.
Machado, Bernardcs Jac.oby.

O piano para o concerto foi cedido gcu-tilmente pela Casa Artliur Napoleáo.
Vae funecionur, á noite, um posto

de Assistência, no cx»palacio da
Agricultura

Para facilitar o soecorro urgente, caso
se faça necessário, das pessoas que vão as-
sistir aos festejos, na Praia Vermelha, fun-
Wionorá, á noite, no hospital d» Associação,.

dó fcslas, cuja primeira p.-irle foi exceutn- (da ã risca c com brilho e cuja segunda par-1
te será levada a effeito hoje á noite, com n ;sessão solcmno que começará ás 0 lioras da .
noite, seguida dc magnífica sóirée-dansahtc. i

A's 0 horas da manhã, uma eomu.issão dc ;
directores da A. E. C. II. J. esteve no cc-1
milcrlo^de S. João Baplisia, ondo depositou jbcllisslmn coroa de llorcs naluraes no lu-1
mulo do marechal Bento Ribeiro, o prefeito jquo sanecionou a lei do descanso dominical.l\

Ao_ meio dia, com a presença dos membros ]da directoria e de muitos sócios, alguns dei-
les veteranos e dos funcciónarios .1.. Associa- jcão, procedeu-so á cerimonia solemne do»
hastcnmcnto da bandeira nacional e do pa- jvilhâo social na fachada do edificio que «iá •
para a Avenida. I

A* hora em quo escrevemos estas notas
realisa-se, com enorme concorrência, no Jar- ídim Zoológico, o match de football entre os |
quadras da Light and Power c do Banco
France?: o Italiano e os da Associação Espor-tc Club o do Fascio.

¦fllCtltEstà prompto!
OCAM1ZEIRO

Assembléa 28 e 30
QUE VEM. DE 

f^ ft ^^m^
TEMOS AGORA UM GRANDE SALÃO
DE AMOSTRAS NO INTERIOR DO
ÍIo 30» E O SENHOR NAO PRECISA»
RA; MAIS DE ANDAR AOS ENCON-
TltOF.S PARA NOS COMPRAR...

PUSSUIMOS o. mais lindos padrões
a mais interessante escolha dc

CAMISAS
per-

¦¦¦

NADA M4IS BELLO QUE 0 CO-

O qno para nós homens materialistas da
terra são ensos lanacs do deserção moral, no
homem do mar .* ponto de honra qiie ello
não perdoa nem dnscura. A cobardla no ho-
mem do mar c mais do quo a nin_ucm a ma-
xima «Ias dcahonrcs. Antes a morte do queser cobarde.

Na próxima SEfilJNDA-FEIRA tereis ocea-sião de ver no CINEMA AVENIDA, creado
pelo talento ROI) LA ROCQUE e eoailluva-do pola intolllfrencla e belleza dc JACQUE-LI.NE LOOAN, um cstndo soborbo do um ho-mem do mar, qua sendo nm cobarde, tevo àúsujeltor-se a O CÓDIGO DOS HOMENS DOMAR, qne nlnR-uem podia violar. Film deemoção e de bcllcza. "fis.

os mais bellos PYJAMASI a mnis
feita confecção!...

CEROULAS
E COLLARINHOS,

Não compre caro!
Ando nm pouco mais... n<Vs lho ven-

demos .um um PEQUENO LUCRO o nr-
tiso bem feito, c de gosto.

0 MâlOR EMPÓRIO DA
BELLEZA KASGULAL»
GRANDE SECÇÃO DE ROUPAS DE

 LUXO TARA 

GAMA, MESA E BANHO
POR PREÇOS ORDINÁRIOS

Vejam as nossas Exposições, os
nossos preços marcados

ROTA QUE SEJA!...
Devolva-nos por favor a camisa ou o
par de meias que lhe desagradou... Nós
«I ncceitamos pcln mesmo prego por

que Ih'o vendemos.

OCAM1ZEIRO
A mais importante casa

de camisas d» Rio

'''.1I.IIIIIIIIIIIJI.IIIII..IIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIMII iiii .mu iiiiiiimiiiiiniiniiiiiii
Uso só ÁGUA DE COLÔNIA dc I

1 SOC. C. P. FRANK LLOYD I
5 produeto» num SO' s
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ASTHMA ? - KRAEMINA
"Attcsto a EFFICIENCIA THERAPEUTI-

CA do preparado KRAEMINA, nas affcc.ões
catarrhaes, PRINCIPAIJilENTE NOS ESTA-
DOS ASTHMATIFORMES."

Rio de Janeiro, 11 do dezembro de 1923.— (As.) DR. PEDRO DA CUNHA.
(Firma reconhecida Tabl. Lino Moreira). *?_¦

" —HO.»" , ..,_

RENATO PALMEIRA ENCERRA,
AMANHÃ, A SUA EXPOSIÇÃO

DE CARICATURA
Encerra-se amanhã a cxposiçflo dc cariea-

luras do joven artista Renato Palmeira, cujos
trabalhos expostos no salão da Associação
dos litnpregados no Commercio lão justifi-
ca.lo exilo alcançou na nossa sociedade c
nos círculos .irtislicos,

¦ mm*

•mm*-
Nova fabrica de meias

Com a presen-ya de famílias, comiiierci-
atit.es e. 'pessoas dns relações dos Srs. :Mat-
tos & Durão, seus proprietários, inaugurou-
sc, lioje, cm Nictlioi-oy, á rua liarão do
Amazonas, as novas iiistallaçõès da fabricade meias "Buffalo".

**n*t*tmmi
•m-x-*:-.

DR. PÍBEm BE 1ELL01
., Ourives, 5 ¦— terças, cpiintas e sabba-X .„  A dos, de 1 As 5 horas. Affonso Penna, 49,»> ! vr.vr.1 ANAl V*w*4 segundas e sextas, de 1 ás 3 horas. *_ . ; ,, ' AHA-XbbS
l•^•;4•;•«?;*.X-,*í•¦*¦^•>^¦•^••^*J*^,-'•- '*;**;» v. -*,•>•--•.¦ ¦•*•?*»!*_ SAS«
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KOLA SIEL
c o melhor fortlficantc.

I*'ormuIa do Prof. Sarmento Barata, tia
Fac. do Medicina de P. Alegro» Dep.Arntijo
Frei tns & C. c Rodolpho Ilcss & C—Rio. jflHjgtUjjjjllljp^B^

Snrs. Médicos e
Pharmaceuíicos

Acaba de apparcccr o n". 10 (dc 31-10-021)
.ia"Silencia Mídlca"
com o seguinte sumniarlo: Dr. Achilles de
Araújo, Tio etl.er no periloneo. l^rof. W.
Radeclii, Problemas da psychologia contem-
iioranea. Drs. Lcocadio Chaves e Oswino
Pciina, Appcndicite por Oxyurus. Dr. Aris-
lides M. da Cunha, Diagnostico c tratamen-
to da dyscntcrin nmebiana. Dr. C. Pinto,
Biologia do Triatoma brasiliensis. Dr. Cyro Trompiér, o
V. da Cunha. Serão os mercuriacs cffica-
zes nus gonocoecias ?

Secção de Pharmacia e Chimica
— Josó Custodio da Silva. Sobre o pre-

paro e conservação dos sclutos dc Novocai-
na c Adrenalina.

II — Doscamcnto do áuhydrido sulfuroso
nos solutoa cio bisulfito de sódio,

III — Verificação tia origem da essência
dc chennpodio.

Seeções de: MEDICAMENTOS NOVOS, IN-
FORMAÇÕES TIIERAPEUTICAS, LIVROS

NOTICIAS DIVER-

Era uma quadrilha que
operava no estabeleci-

mento da firma Geo
Bryers & C»

Todos os seus membros já
oairam nas malhas da

policia
,--•-» mt, m> m* •¦ -•*•

Km diligenciais felizes, as
autoridades appreliendo-
ram lodo o roubo, qu.

monta a cerca de
20:000.5000

O caso parecia realmente tsltanlío. ?
j nó», no nos.u. segundo clichê do dia Í3 da

corrente, «> relatámos, resaltanrio a esee*.-
tricldado do seu nutnr: nada menos «I». t;.'i
vezes, iiiá.i grudo as precauc/.c:. ton.ttlii
pela firma Oco Hryers <C t'la., estabelecida
com negocio dc fazendas e armarinho era
grande escala, „ rua dc 8. Pedro n,* ífi, a
escriptorio no 1.* andar do predio «m f;»a-
tc. de n,* 28, ns forlcs portas de aço foivrí
arrombadas o dc lá furtadas muitas de/e»
nns de dúzias <l<: inci.is de seda. O prim*i-
ro dos roubos foi verificado no dia .» « o
segundo, no dia II. A vigilância toi enti»
redobrada, mas «ie. nada valeu t<-i.->, pois! no diu -'il, núviimente deu-se nm arrombí»

i monto .». como das vezes aulCTiores, o Iara»
i pi», dando preferencia ás metas finíssimas,
i deixou dc parle cortes lindos de fazenda»

>le pura seda, pari levar enorme, .uantid»»«lc de pares daquellas. Para penetrar ua ca»
i sa, o larapio inutilisára uma grossa chapi
i >le aço que tapava a fechadura, serviudo-i*

«ic pé de cabra c de orna "jazna".
I Dn todos os tres assultos foi dad3 <jtMl-
l xa as autoridades do l." distrieto policial.
í qno iniciaram «liligencias .» investijjfóej,
j todas win resultado pratico.

0 caso vae para a 4* dolcgaci»
anxUiar

Fo. uma boa .medida, pois. recebendo
queixa, o Sr. Rodrigues, chefe da íecçáo «Je
roubos c furtos, iniciou immediatamente
diligencias pnr» elucidar O caso, chamai.»
«Io para auxillal-o os investigadores nt.
312. 288 c 1 TJ.

Ponsava-se, até então, que o tarapio fes»
se um só, mas bem depressa o inspector
Rodrigues sô convenceu dc que cm» *.".•**
drilha bem organisada e an.laciosa lVira .«
autora «Ios tres assaltos. Disso convencido,
aquella hábil policial deu outro rumo it
investigações, determinando logo fl priíi.-»de determinados larápios. Koi titna feliíinspiração, pois. detida a quadrilha, todo
o fruto do roubo foi npprehcndldo.

Os ladrões. iniiivi.Iuos bem induslri.-idns
na arte de roubar, mostraram-se, a prine'.-
pio, alheios aos assaltos, para, depois, fiu-
gindo-se indignados com a iinputação quelhes cra feita, terminar dirigindo snppli-
cas.

Os Invcstigadoret encarregados do serei-
ç»>, porem. <• o cjiehe da secção, eouhecedo-
res qu.-: são dos trues desses individno.-.
não sc deixaram impressionar e, apertando-
os> conseguiram, afinal

A confissão do crime
Compõe-se essa quadrilha dos conhecidos

ladrões Nicolino Trompicr, vulgo "China";
Bcnedicto Alencar, mais conhecido poi'"Buhianinho" e chefe do grupo; «Jcronyni»»
Rodri„ue3 Pereira, cognoiniiiado "Gall*.'
Achaca d or" j Antdnio «ia Silva, enjo ao»
:ne dc guerra i "Pae .loão"; Juüc. Card»»-
so, que também attende ao nome de Ro»
gerio Mendonça, c o "pivette" Antor.ii»
Dias."'Rahfcininbo", o chefe Aa quadrilha, .ica-
rendo com os seus companheiros c comelles intricado, disse ao chefe da secção A-.
roubos c furtos:Eu "vomito" tudo, "seu" Rodrigues,

Ií (issím fez, "sujando" todos os com»
panheiros. Disse elle que a quadrilha s'e
servia do "pivetle" Anlonio Dias, que en-
trava n» estabelecimento c ia jvassaiido parafora todo o fruto do roubo.Nós viamos IA muita cou6a boa, mas
as meias eram de mais fácil conducção o
podiam ser passadas a cobre com rnsioí
desembaraço, pois ha muita gente que ven-
de meias. Assim, uós poderiames agir sesn
despertar suspeitas.'Deante dn "sujeira" do chefe, todos os
demais ladrões coufessaram n verdade, eo-.t»
firmando "in tolinu" ac declarações da"Bahianinho".

A apprehensão do roubo
Conseguida a confissão do crime, facíl

se tornou As autoridades descobrir o pars»
deiro das meias roubadas. O inspector Ro-

I drigt.es c os investigadores ns. 122, 2«3n a
212 saíram Ioro n campo, vendo coroadas
dc exito ns suas diligencias.

(Foram, assim, apprchcndidas cerca de
150 dúzias dn pares de meias de sede» finir.»
simas, no valor appro.xin.ado de vinte, con-
tos de reis.

lAs respectivas diligencias foram írabalho»
sas, mas terminaram com a apprehcr.üão i!s
lodo o rotibo.

•As apprchensúes foram feitas nas seguiu-
tes casas: Boulevard dc SI Christovão rt. 6.'J,
armarinho, dc Abrahâo Alia; Marechal Fio»
rlonb Peixoto n. 161, armarinho, da firnix
Nagibo Inues; Senador Pompeu n. 112, bar-
iieájio, do .Tose Dias das Dores e Abilio Jos'
Teixeira; UrUgu:«yana n. 222, casa de mela»,
dc José Lopes dc Andrade, c Senhor das
Passos n. lfil, sobrado; residência de Jorge
Elias, vendedor ambulante.

Foi tudo para o 1* distrieto
'Todo o frt.lo do roubo foi levado pai»

a 4' delegacia auxiliar u depositado «ft
secção de roubos c furtos, A disposição ih-s
autoridades do 1" distrieto policial, por om!*
001*1*0 o respectivo inquérito.

Os membros dn "troupe", Benedicto
Alencar, o "'Buhianinho", chefe; Nicolino

China"; Jeronymo Rodrigues
Pereira, o "Gallego Achaeador"; Anlonio
Silva, o ".Pae João"; Julio Cardoso ou Ile»
gerio Mendonça, e Antônio Dias, o "pi-
vcttc", foram, A tarde, mandados apresen-
tai» ao delegado do Io distrieto policial,lAhi deverão elles fazer suas dcçlaraçéê*.
scndOj depois, mandados recolher A Casa tle
Detenção. ¦ . mm» ¦ - ¦¦—•

Tosse porque quer! O Contratosai
é de effeito sensacional!
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CUIDADO COM OS OLHOS

EXAMES GRATUITOS DA VISTA PARA AP>
1'UCAÇAO EXACTA DAS LENTES A

USAR, POR MEDICO OCULISTA
Iltia da Quitanda, esquina dn l«ua llucnos

Aires •= A ÓPTICA

Redactores: Drs. Arthur Neiva, 0.
da Fonseca F°. e Cezar Pinto.

Propriedade da "Soe. Edito-
nra uimm

RUA SACHET, 8 (1°) -- RIO
A' venda na Livraria Alves e na

Livraria Briguiet
nT*ag>»-  .. iiiiti

EU VVA A BA11BA ESTA MANHA COMDMA GILLETTE, EVOCÊ?

EXPERIMENTE A SUA SORTE
NAS CASAS QCB A Df.O

SÓ VALE QUEM TEM
1S3 — OUVIDOB — 185

J. ANTONACCIO & C
Gerente: CAPITÃO MATI1EÜS DONAWO
Filiam: 1" dc Março. 73 -— Av.
Rio Branco, 3ÍJ. —• Marechal Ho
riano Peixoto, 85.

A sorte grande i paga no mesmodia.
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DR. ARTHUR PAULO DA OOjSTA-— Doenças de bcnlioras — Partos -- cous..
Praça Gonçalves Dias 11 — 2 is 4. 11. s AV.
'.laasão, 133. Tcleph. B, JI, -S159*
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Feios resultados iiis, prevê-se «r
estrondosa victoria los conservaflores

solre os Iràüí'

ü DIA DO GOMMF.RC'10
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\ Cmiiutu coiigrnliilíi-tin cnin n (iliisstj
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O Sr. Henrique DodMVortli apresentou,
lioje. A Cumaru, <• feguliile retiuerlntenlo, que
Ini ii|.|....vii,|i>:""Ciiniinrmornndn.se, huje, »» "1)1» do lim-
:»r.'i,.i.|,i im i.iuniiii.vlo", rei|uercmos que,
uni* cssc Indo, »e ituirn, em iii-la, volo tle
congrnliilaçAe* com a elsisn coinnictvlnl tlc
lodo o Brasil."

A Prifciiiini mn-pcntlvu ii expediente
;, I hora* t!tt liirilr

' sonora! Bedoglio não roassu<
inirá a chefio do Estado-Ktolor

cio .xa.ci.o italiano

I Alleudenilo a um i.ppell..
j 1'iiiii.u dos Empregados nn
I prefeilo resolveu nulnriinr

expediente, í. I hora dn lariL*, eni Iodas as
repartições iiiunlclpnéi.

ao».

tl.i dlrrelorla du
>i,,...icivlo. i, Sr.
i. suspensão rioSensacional a derrota do chefe liberal,

Sr. Asquith
Os officiaes e praças qua servi

ram na questão do Acre con-
iam tempo em dobro

Ao clu-fe rin Departamento do Pessoal ria
PARIS, .10 (Radlo-Uavos) — Os Jornaes. Sr. Hehcrt Asquith. que pertence no parla*IGuerra, o Sr. ministro enviou o seguinte

O que se diz da situação dos Srs. Lloyd
George e Stanley Baldwin

S/lix. continuará no poslo dc
embaixador nesla capital

IIOMA, :in (ii.) — Corroborando ,»*( drs-
mentidos que fornm dados, hnnlein menuo,
loso ¦'" serem eonlicdilos os termos ,1., no-
llclu Insorln nela ''Tribuna" o t-i*i:uiitt.t u
niml „ Rcuenil Pedro Bndogllo ciluvi. sendo
esperado em Roma, brevemente, ..fim de
leiiiuumlr a .'iiefui do IModo-MuTor do
Ksrrcilu, ii "Memngcro" publico no numero
ri.- lioje iim-.i nota em quo assegura que o
general llnriogjln contlnuorA no posto do¦ .1,. , >.l.,c da Ralln junto ao governo do
llrn-.il.

mee*

n i\v.i-*ji\imw...-. \__ 1

A NOITE-' gj

8D SSlila pilll3 
monto do porlo de Santos

de iates!

i.l.licam desenvolvidos noticias acerca dos
¦ io-çôes hn Inglntcmi, fazendo variados
lommcnlnrlos nos resultados eonbocldos. O"Pclit Journal" encara n hypolhcso dn vol-
I. dos conservadores nn puder e lembra, n

roposflo, a ocefio rio Sr. Boldwlu, quando
presidiu o m.l.inclc nnleriur ao actual,
accôu essa sempre s.vinpothica » França. O
mesmo Jornal acho provável que, caso este
político reassumo os funeções de primeiro
ministro, o titular da poslo dos Negócios
Estrangeiros scrii novamente o Sr. Chnin-
l.erliilu.

. . ministro enviou
mento desde Ifl.tt. Os Jornues sallcnliim esse. aviso
fneiii como unia inilleiiçAn da decadência "Diferindo o reqiierluienlo cm quo Rn.v-
eleitoral du pnrtlrio liberal

Algumas folhas fazem observar nua a
ilcrrolii (¦ puriimentc pessoal, pois o Sr.As-
qiillh. devido A sua avançaria ednile, não e
ei.nslrieroilo por muitos ifc seu» eorreliglo-
nnrlos apto para a "Icadernnça" rio portlrio,
e prefei-m o Sr. l.loyd Qeorge d lesta do
ii.es.no,

inundo Rodrigues Poinlii. Moreira du Cru',
solicita reconsideração rio acto deslo Mlnls-
terio que Indeferiu o pi-ilitlo rie ciinlogcm,
pelo dobro, do período de 10 rie março rie
1903 n •.•'.' dc abril rie 11101. durante o qual

O IMPOSTO SOBRE VENDAS
MERCANTIS

Como foi resolvida uma repre-
sentação da A. C. de Minas

Em solução a uma representação, rin As-
snelncõo Commercial de Minas Gcrnes, no
sentido de ser concedido um pra/o parucompletar nos livros do vendas mercantis
o sello apposto Insiifflclcntcinei.tc na 1'
quinzena ile janeiro deste anuo, o Sr. ml
nistro dn Fazenda declarou que, tendo es

serviu no antigo declino nono batalhão dej tado aintln sujeito A Inxa da lei 4.025, tlc
infantaria» estacionado no cidado do Cace- Jl) d0 dezembro rio 1022, o imposto sobre
res, rieclaro-voti que ns tiffielaes e praças vendas mercantis ó vista, rcailsodos até AAVii.nn- «a ,1- •_ _¦ •»•*» »...«.¦--¦•»'¦. -i""- i«.-.wiiii.iii»a *- .-¦.¦-..•¦- tniu.n iBlltólllli II **¦» IM»» rr.MiMlii.n 1IIU .1LONDRES, HO (Havas)— A proporção que | ,-n,., naquella época, serviram 110 diário ba- 2* quinzena ria Janeiro cilniln. "ex-vi" dovão sendo roíibrclilos ns boletins eleitoraes,

mais c muis se neceutuom ns victorias rios

m^smmm*

Sra.
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Suzan I.aivrence e Srs. Llopd George%
Asquith
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lolhão, estilo cõmproenilldas nos lermos do pnrngrn|)ho unico do nrl. 27 do Código de
aviso n. Tlin, de » rie julho do 1!'IR. pois Contabilidade, não hn mollvo rara ser lo-
n mesma imldodo ter. piirle dus tropos em ; mudo o providencia sol citada.!_»_. -1- -*  .._ I5..a*-.."¦_, .1-. M.,t l..  ^.
previsão dc guerra 110 Estado do Matto
Grosso, por oceasião do questão do Acre,
conformo o esclarecimento constante do nl-
testado Junto possodo pdo genernl gra-
duado reformado Antônio Annlbnl do Mottn,
então seu coiiimandiinte."

Nomeação interina no I. de
Manguinhos

O Sr. ministro do Justiça nomeou o Dr.
Frederico Mac Dnivcll parn exercer, inlcrl-
iminente, o lognr do adjunto do assistente
do Instituto Oswaldo Cn»*..

mee*

Stanleg T\ddirin Herberl

"0 trabalhlsmo — diz ainda o "Petlt
Journal" — nccumuloii tantos erros que a• ua derrota e certo o parece níà Ir além de
iodos as previsões.""A derrota rio socialismo inglez — nn
opinião do "Eeho de Paris" — será uma fe-
liciilado para a França, visto que, a despeito•'.s palavras e gestos dc solidariedade, os
h-.-ibolhistas sõo onlil-frnncczes em foce do

. miíiI politica internacional enrnpéa."
LONDRES, JO (U. P.) — Nas eleições rea-
atlas hontem, foi reeleito deputado pelo

rtríclb de Derby o ministro dns Colônias,
. .1. II. Tliomas.
\ deputada Snsan Lasvrence foi derrotada
lo candidato conservador.
LONDRES, .10 (U. P.) — Os conservndo-

com ns resultados até agora colhidos das
, ções parlamentares de liontcni já ganha-

; m 113 cadeiros; os trabalhistas 49 c os
:*raes 20; os independentes I.
\ victoria liquido rios conservadores ê

ló agora ric trinta e sele*, cadeiras; a perda
os trabalhistas de onze e n dos liberaes tle

1inte c cinco.
LONDRES, JO (U. P.) — Resultados das

parciacs eleições dc hontem: conservadores.
Si; trabalhistas -12: liberaes 15; independeu-
les' 1. Os conservadores ganíliiram 20 cariei- de ,1.000 votos

candidatos conservadores no conjuneto d.s
circiin.scripçõcs do todo o paiz, com detri-
mento dos socialistas, sobretudo nos conda-
dos dc Lai.costcr c .Midlonds.

Os liberaes quasi nõo tiveram votação em
certos dislrictos, especialmente, era Manches-
ter, onde cansou sensação a dcrroln dn chefe
liberal Asquith, por grande maioria. Outros
importantes candidatos do Partido Liberal
foram tombem batidos, inclusive os Srs. Mac
Lean c Mastcrman.

LONDRES, 30 (Havas) — Tcm-so como
provável que, em vista da derrota que acaba
de soffrer no eleição poro o Câmara dos Com-
inuns, o Sr. Asquith retirar-sc-á da politica,
passando no Sr. l.loyd Gcorgo a chefia do
Partido Liberal.

LONDRES, 30 (Havas) -- Estão JA rcelet-
tos quasi todos os ministros, embora com
maiorias reduzidas.

O sub-secretorio rio Aviação, Sr. Lcsch, foi
derrotado. Foram tombem batidas ns senho-
ros Honrificld, sub-secreloria rio Ministério
do Trabalho, e I.awrçncc, candidata á re-
eleição.

LONDRES, 30 (Ilavas) — Com os cantil-
datos reeleitos, os conservadores augnienlo-
rom. alé agora, o sua maioria numa medida

Os conservadores compareceram As urnas
mimo proporção de 90 % ou seja 15 % mais
que nos eleições <!<> anno próximo passado.

LONDRES, "30 
(Ilavas) — A's 111|2 horas

tia manhã a situação não melhorara paro os
lroholhist.is, libero.s e independentes que

0 pavilhão Guislain, do Hospi-
ciOf vae entrar em obras

O Sr. minislro dn Justiça autorlsou o di-
rector geral da As6Ístcucin a Alienados u
acecilar o offcrccinicnto da Fundação Gnf-
fré-Guinle, para fazer obras tlc reparos «*
adaptações do pavilhão Guislain, do lios-
pilul do Alienados, devendo ser submetti-
tln á approvação do Ministério a minuta
das bases definitivas.

mem
Um importante credito concedi-

do á thesouraria da E. F.
Central do Brasil

A Directoria da Despesa Publica concedeu
o credito de 28.75-1:5003 õ lhesonrarin do
E. F. Cenlral do Brasil, para despesa, da
verba C*. material permanente e material
do consumo, durante o 3* e -l* trimestres do
corrente anno.

DOUS AUTOS QUE SS CHOCAM
*..... ¦¦? » mm • 1 ¦¦

Um deites, do M. G., conduzia o
general Tasso Fragoso

Na rua S. Francisco Xavier, esquina da
rua D. Romana, um nulo tle uma com-
panhlo de cigarro*, cujo numero aluda é
ignorado pelo policio, chocou-se cnm nm
oulro do "Ministério da Guerra; quc, no nio-
mento. conduzia como passageiros o ge-
ricral Tnsso Fragoso, acompanhado do res-
pectivo ajudante dc ordens.

So bem que esse ultimo vehiculo ficasse
bastante avariado, nõo houve nenhum fe-
rido a lamentar,

mem

Duas creanças morreram tragl-
camonte

0 quc ficou apurado
Tinham nenlindo d<* almoçar ns duos ereau-

ças. Como faziam sempre, ellus uniram, cor-
rendo, rua em fórn, indo brincar mnis n.lcan-
lc, nos fundos do deposito ria serraria do Luiz
Pereira rie Oliveira, ali, na Avenida dos De-
mneralleos, existente. Mal snblnm, ns Infcll*
7t*s creriluriiilins, que o Destino lhes rescr-
vora, nns seus desígnios cruéis, um triste fim
naquelle instante. Enenslando-se a umn pilho
du tnbnos, mnn rins meninos Ire.ueii ao vél-a
nseillnr. (Juiz correr, fugindo no perigo quc
o nmencovo. Mas nõo o ponde fazer. A pi*
Um. cedendo a uma osclllação mais fnrlc,
tombou, npanbiiurio cm cheio ns duas me-
ninas c csmag.iiirio-as. I'm grito lancinante,
S„„cento, 

ôuvíu-so. Em pouco „ familia rio
r. Anlonio Canto, pae de umn das meninas,

sentindo a falta delia, ao prorural-o, riepa-
rou-sc-lhe o quadro tremendo c brutal: tanto
tunn como nutrn estavam sob a pilha ini-
...cnsa, feridas, ensangüentadas, mortas!
Gritando por soecorro, riu breves minutos
Innumcras pessoa*, attraldas, chegavam 00
local, assim como o commissario Alfredo ric
Oliveira» em serviço na delegacia do 22* dis-
Irictn. Removidas ns lobnos caldas, os corpos
rios Infortunndas victimas foram rcllratios,
o, em seguido, transportados cm "rabecão"
para o necrotério do Institui,» Medico Legjil,
eom a respectivo guia. Ao loca! affluiu gran-
dc massa dc povo.

Laura contava 7 annos, c Orsino Dutra, fi-
lha tlc criação do mesmo Sr. Cinto, linha
5 nnnos — as dcsdltosas meninos victimas ric
tão trágico qn.11.to cmocirioantc tlesostrs.

¦ mem . - ¦

o Sr. ministro rio Pntrcnilii niiiiniou re-¦iinuneiitlar ú Alfândega de Saídos que !¦•
ne no devido apreço >» pedido dn Ministério
In Vlnçiln para iireioroiiclo du .lev.iriia e ra-
ildn ilesemlwniço de uma podida dc vngór-
lu nc.. deitlnorion .1 Sã.» 1'nulo BíiIIiti»}* (,¦*,
, visla tln necessidade de se dar escoamentoí*. mercadorias rdlrini ni,ipteiio pr.itn, por'alia ,!»¦ miiliiliil 1.nl,...10 .la uu"mn IJ.lmdu,
<*wmm%M\ttuwtiMwm->*tn wmMmwmmvnmmfWmmJmymmutmrmvtA »,*
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Um pharmaceutico multado
(Por haver se ausentado da pliarmacia sob

sua rcspniísabilidarie, sem o tor cninmuni-
codo ó Saúde Publica, foi niullado em cem
mil réis, pela Inspeciona da Fiscalisação
ria Medicina, o pharmaceutico João 'Galvão
dc Oliveira, A rua Boa Visla 117.
gozo dc licença.

mem

Transferencias e designa-
ções de agentes fiscaes

O Sr. director da Receita Publica resolveu
qua passem n ter exercido em MaricA o
agente fiscal do imposto dc consumo Juliãn
Itibeiro da Silva, em Macahd o agente fiscal
interino do mesmo imposto Adelino Dcieoln
ric Mello e em Itapcruna o agente fiseol in1
tcrlno Edmuudo do Rezende Levy.

O mesmo director determinou que voltem
a ter exercido nas respectivas circumscri-
pções fiscaes no Estado tio Rio dc Janeiro os
agcnlcs fiscaes Antônio Dias Martins, Osivald
Galvão e Alfredo Pinlo da Silvo, que* se
achavam em .serviço de inspecção de Fn-
zenda.

mem

Uma exoneração e uma nomea*-
ção na Guerra ¦

Por portarias, o Sr. ministro exonerou 1
o tenente-coronel dc engenharia José Oso-1
rio do cargo rie chefe do serviço tle estado-
maior da circiiinscripçóo militar c nomeou
Rubens tle Castro Ayrcs do Nascimento .

para exercer Interinamente as funeções du |
chefe tio gabinete de chimica dn Fabrica ric
Cartuchos e Arlcfactos tle Guerra.
- ¦ ¦>»*» 

ias, os trabalhistas perderam 0 o os liberaes
vinte c tres,

•LONDRES; 30 (U. P.) — Resultados dos
eleições parlamentares dc liontcm: conscr-
servadòrcs receberam nos urnas, nté agora,
rious milhões c sessenta e um mil c qiioren-
ta c sele volos: ns trabalhistas uni milhão continuavam com 78, 22 c 2 candidatos elei-
•-.eiscentos c cincoenla e oito mil novecentos tos
r noventa e quatro: os liberaes seleeentos c Os conservadores, porém, já contavam com
dncocntn e um mil quatrocentos e oitenta 164 deil
. nm. LONDRES, 30 (Havas) — A's ,1 lioros e -15

LONDRES 30 (!' P.) — No pleito de minutos rin manha jó eslovnni eleilus tlc-
hontem tomaram parte' 1.400 candidatos. i|.'l"-'.'*"'*: ••" conservadores, 75^trabalhistas,
entre os quaes 5-13 conservadores, 508 triibíi'- -,- liberaes o 2 iiiilcpe.idçnlcs, Os. conserva
Ihlsfos c 350 liberaes e vários nacionalistas dores;ganhavam 5-1 cadeiras c perdiam •>, os
c consUtucioualistas Independentes. A' ulti- robalhistas gnnhavnm IS t* perdiam Ai, os
ma hora, os trabalhistas resolveram apre- liberaes apenas ganhavam 1 contra Ai quc
«entar candidatos por vários distrielos, quc perdiam.._.
Unham sido excluídos por clles no começo LONDRES, 30 (Havas) —A/s 4 1 [2 horas
da campanha ° numero tle conservadores eleitos elevava-se

LONDRES,'30 (UL P.1 — Attribue-se á a 181 e o dc trabalhistas a 78
insistente campanha da imprensa contra os. GLASOOVt, J0 (Havas) — O chefe do Par-
trabalhistas parte do insuceesso até agora tido Liberal, Sr. Asquith, declara que, apesar
conhecido no pleito dc hontem. Quasi todos da derrota eleitoral que acabo de soffrer, não
,.s jornaes desta capital, com exeepção do se retirará da politica, como constou logo
"Doilv Herald" c ãs vezes do "Daily News", ós primeiros noticias rie quc o ex-prlmciro
representando um total dc 8.000.000 dc minislro linha sirio batido. •
exemplares, nlncaroin diariamente o governo LONDRES, 30 (Ilnvas) — Bolellm das 13
trabalhista duranto as semnnas que prece- horas c 15 minutos: Conservadores; 19-1; tra-
deram ó eleição. bàlbistas, 81; liberaes, 21; independentes, 2,

LONDRES, 30 (U. P.) — Um dos rcsul- o conimunislns, 1.
lados mais sensneionaes da eleição de lion-j LONDRES, 3(1 (Havas. — O primeiro mi-
lem foi a derroto do cx-primciro ministro I nistro, Mnc Donald, foi eleito.
tiiinnimnniiiiniinmiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiu

UM AUTO DA DIRECTORIA DE

Irregularidades na cobrança do
imposto do sello

O Sr. miuistro da Fazenda transmiltiu ao
seu eollega da Viação, para que seja ouvida
a Fiscalisação do Porto do Itio do Janeiro,
uma representação em duo são apontados
irregularidades na cobrança do imposto do
sello verificadas 110 livro de termos o cargo
rio ilito Fiscalisação» Quanto o idenlicas ir-
rcgularidadcs em netos da Inspectorla dos
Portos, Rios c Cauaes, S. Ex. solicitou in-
formações 00 seu eollega daqnclla pasta.

mem-
Alais uma casa bancaria em São

Paulo
O Sr. ministro da Fazenda autorisou »

João Bassitt & C. a abrir uma cas» ban-
caria cm Mirasol, comarca de Rio Preto,
São Paulo.

mem

COMBATENDO AJJARESTIA
A Câmara de Barbacena habili--

tada a attender a população
BARBACENIA (Minas), 30 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Em virtude da cores-
Co actual da vida nesta chiado e como um
mei.) do melhorar a situação affllctiva por
que todos atravessamos, vão ser intalladas
aepii diversas feiras livres.

O chefe do executivo municipal baixou um
aviso, scientificaudo aos interessados que
a municipalidade está habilitado a fornecer
o quem se julgar merecedor dos benefícios
>i:iqucl!ii medido os seguintes Renerou: ar-
roz inglez, a 505000 o sacco; feijão prelo,
a 908; milho, a 275; batata ingleza, a $120
o li ilo.

O processo para percepção de
vencimentos atrasados

Ao l» secretario do Camnra dos Depu-
todos foi remeti ida répiu do parecer da
extineto 1* seeção da Directorio tle Conta-
bilidndc do G.ien-.i sobre o requerimento cm
que Agrippiniono Burros, professor dc geo-n.etria c desenho linear rio Arsenal ele Guer-
ra do Bahia, tombem extineto, pediu pago-
menlo tlc vencimentos no Congresso.

¦ mem > 
Sobre as licenças aos funecio-

narios civis da Guerra
Em solução a uma consulta rioilirectordoCol-

legio Militar elo Cenrá, o minislro ria Guerra
declarou: que a licença concedido oos Cm-
ecionarios civis deve ser contaria rio dato
marcada na respectiva portaria, exeepção
feita quando sc trotar de prorogação, caso
em 'lue nâo deverá haver solução da conti-
nuidade, e quc, quanto nos offidoes do
Exercito, os licenças concedidas por despn-
oho c não por portaria, começam a ser con-
tildas dos dolas dos respectivas inspecções
de saudc.

. mtm ?— I

0 novo auxiliar technico do Tiro.

Mas são constantes
os maravilhosos sorti-p,

menlos, |
os preços convidativos,
os desejos de bem-

servir,;
DO

P1C ROYAL
1 Maior - a Melhor Cm do Ri.sil j

RUA KAMAI.no ORTIGÃO
RIO DE JANEIRO

*-_<-•#_.•»_-% _-*_-*_. i«_-ijut m-__mãm-mAr%A*

\ AMANHA:

I Saldos e Retalhos
\ em todas as seccões.

Fir Á Mn-.rncn Cll,,it"** medico. Appa*ur. í*. iuoscoso rel|)0 tliJ,„(iV0i _(,„.
snllos tlc 2 em deante. llun Assembléa, 121.

Amanhã!!!
GRANDE VENDA DE:

Roupas Brancas;
Sedas;
Vestidos;
Chapéos;

í Saldos e Retalhos,

de Guerra
O 1" tenente ele infantaria Dclmiro Pe-

rcirn dc Andrade foi nomeado auxiliar te-
clinico da Direcloria Geral do Tiro rie 11
Guerra c exonerado do cargo t!c auxiliar dc !j

As compras são pagos A vista e os pre-1 instruclòr ela Escola Militar, em substitui- I
tendentes ú ncquisição dos gencroo meneio-, ção do capitão Paulo de Aguiar, que foi I
nados deverão assumir um compromisso. promovido.
escripto rie vendcl-os, 110 varejo, com mu ——— -—« mtm  .
lucro máximo do 10.«|", excluindo o frde fl,»»,, » piliiivi*_ n nrí'fí>írn ili»respccllvo e sujeitando-se ao local e A hora | -Wliega a I ailll> Vü O prtltlHl lie

NA

NOTRE DAME
DE PARIS
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Os tropeços da buro-
cracia...

Os contratados da Marinha
também passam ne-

cessidades
Em continuação á noticia d. hontem, em

que publicamos aquelle estranho caso dc
um chefe de uma estação tclcgraphica exo-
ncrar-se do cargo porque não recebe ha me-
zcs seus vencimentos, trouxeram-nos outro
facto ao nosso conhecimento. Os contrata
dos do Ministério do .Marinha, também, cs
tão ha mezes na mesma situação, espernn-
do que um officio enviado ao iMinistcrlo
da Fazenda, solicitando a abertura de um
credito de 97:000?, tenha andamento, para-
do, como está, desde agosto, no gabinete
do titular daauella pasto.

São os tropeços da burocracia...
mtm -

Novas demarches para a emis-
são do empréstimo interno

francez
PARIS. .10 (Radio-Havas) — Proseguem

as negociações para a emissão do empres-
timo interno que, segundo se diz, será lan-
çado a 12 de novembro próximo, devendo
a operação prolongar-se até o dia 10 dc
dezembro. Os '"bônus" serão do valor de
500 francos, reembolsáveis pela quantia de
750 francos ao fim de dez annos e vencerão
o juro de 5 por cento. A emissão será feito
em parcellas dc 500 milhões cada uma c
cessará quando o governo julgar convém-
ente. mtm -

FAZENDA ATROPELOU
UM MENOR

E, em seguida, levou-o ao pos-
to de Assistência

Uin auto da Directoria dc Fazenda Muni
eipal, que conduzia o respectivo director,
Dr. Geremario Dantas, atropelou, ao passar
pelo largo do Estacio, o menor José Go-
mes de Araújo, de 11 nnnos. residente íi
rua desse nome n. 211 casa (,, o qual ficou
em estado de commoção cerebral.

Apanhado jielo próprio IDr. Geremario, o
pequeno foi conduzido no posto central de
Assistência, onde foi devidamente medi-
cado.

Autorisação a uma empresa de
seguros

O Sr. ministro do Fazenda assignòu a
carta patente que concede autorisação A
Companhia de Seguros Scorpa, com s6dc na
capital dc S. Paulo, para operar em ucgu-
ros c reseguros terrestres c marítimos.

•mem.
Um tenente vae receber suas

diárias
O Sr. ministro da Guerra providenciou

para quo pelo Thcsouro Nacional seja pago.
ao lo tenente do Exercito Adall Diniz Mo-
rcira a quantia dc 714$, proveniente de dia-
rins que deixou dc receber.

mem

quo forem determinados
dade. . ' pdo municipal'-

¦¦*» 1.» ¦
Impugnarão de uma despesa
Ao seu eollega ela Agricultura, o Sr. mi-

nistro da Fazenda, devolvendo o processo
do prestação de contas do 20:000$ que o
Dr. Bernardo Dias Ferreira recebeu do Ban-
co do Brasil, em 10 de outubro de 1021,
declarou que o Tribunal de Contas recusou
registo A despesa, por erro dc somma cm
uma faclura,

mem

Suspensa a emissão de papel-*
moeda na Rússia

MOSCOU, 30 (Havas) — O comitê exe-
cutivo central dos Soviets resolveu suspen-
der o omissão de popol-moeda.

mee»

Sem autorisação do ministro
não serão preenchidos

os cargos
O Sr. ministro do Justiço cominunicmi

ao presidente do Conselho Superior do En-
sino haver resolvido quc nos institutos de
ensino dependentes do mesmo Conselho c
da Universidade do Rio dc Janeiro 1100 mais
st» preencham os cargos administrativos sem
quc precedo autorisação rio seu ministério,
-.„ conformidade da circulai «ie 1922..J -_..

Foi creada mais uma coHectoria
em Juiz de Fora

O Sr. ministro da Fazenda resolveu crear
unia 3* collectoria paro arrecadação das
rendas federaes no município de Juiz dc
Foro, Estado de Minas Gcraes, c nomeou
Mucio Martins Vieira c Edgard Horta, res-
pectivomente, para os logares dc collcctor e
escrivão do nova cxactorla.

mem
Licenças na Guerra

Por portarias, o Sr. ministro do Guerro çouce-
deu as seguintes licenças para Irotomento de
saudc: C mezes ao operário rio Arsenal dc
Guerra do Rio de Janeiro, Amado Rodrigues
Souto; de tres mezes, 00 servente ,1a Dire-
ctoria rie Intentlcncio dn Guerra, Serapblm
José de Carvalho o no continuo da Fabrica
ric. Cartuchos e Arlcfactos de Cerra, Salva-
elor Francisco Pereira, em prorogação; 30
dias, ,10 inspcclor de alumnos d» Còllcgiò
Militar de Barbacena, Ary ele Caslro Olivoi-
ro Portugal, em prorogação, e Ires me/es.
no operário elo Arsenal desla capilal, Anlo-
nio Josó .Machado,

O CAMBIO
O mercado tle cambio esteve, ilioje, em

condições bastante tensos, sem letras c
com um movimento desenvolvido dc pro-
ouro do bancário para remessas. Em visto
disso, os bancos funccionnrani cm declínio
neecniundo.

Com effcito, tendo aberto a 6 1110, fi 3132
o fi 1|S d., sendo quc o do Brasil a G 3|32
c 6 1|8 e os outros dc fi 1|1(> a 0 118 d., com
dinheiro de C ü|32 a G '5]32' d., declarou-se
cm baixa.

Caiu o bancário * (1 1 jlG e 6 3|32 d., nos
bancos estrangeiros e a tí 3J32 d., no do
Brasil, para, depois disso, descer suecessi-
vãmente a 6 d. nos bancos estrangeiros e
a B 11*12 d. no do Brasil.

O mercado fediou no meio-dia mal ins-
pirado, com o bancário a 5 31|32 e 6 d.,
o o particular a 6 d., a praso e a 6 1|32 d.
pronrplo.

Os soberanos cotaram-se n 435 e as li-
'bros-pnpcl o 40,?.*100.

O dollar fechou o 8?!)30.
Saques por cabo-rrainmo:
A' visla — Londres, 5 15|1Ü a 6 1 f6-1; Pa-

ris, f-i-lfi-l a 8-I73; Itália, Ç.38.3 a 8300; Novo
Forlt, 8$840 o 8$!)50; Hespanha. 1*1!>5;
Suissa, 1$750 Bélgica, $427; Hollánda,'
35.500; Dinamarca, ÍÇ5-10; Buenos Aires, pa-
pel, 3*3200; iMontevidéo, 85080; Japão,
35500; moroo-reniln, 25140.

Foram nffixadas offieiolniente as segui.---
tes taxas:

A 00 d|v. — Londres. 6 1132 n fi 1J8; Pa-
ris, Ç458 a $4fi5; Nova Forte, S5710 a 85S50.

A* visto — Londres. 5 31U2 o 6 lUfi: Pa-
ris, Ç4R2 a .*34G8: Itália, ?382 a $383; Por-
tiiR.il, i?;lfi6 a 5380; Nova Cork, 85780 •;
8S900; Hêspanliaj 15185 .1 !$205; Suissa,
15005 a líwUn; Buenos Aires, papel, 33250 o
:'53in. (ouro) 7S400 o 7-J.'»20: Montevidéu,
75010 a 8S0G0; .l.ip.io, 3*5450 o 35180; Sue-
cia; 2530G .1 2S380; Noruega, 152(10 o 18270;
Holliiiida, 354711 a };>:,¦}:,: Dinamarca, 1S530
a 15545; Canário. 8S830: Chile. 1*50911 (peso
..uro); Syria. 5!(il a -5.1113: Bélgica» 5425 a
$430; Riímanin, 5055 a .rOlil); Allcinanha.'-'5120 por ma.co do retida; Austria. f" 1 "13 a
61-10 poi* mil coroas; café. -**!G3 a $468 por
franco; soberanos, 486; libras-pape'
4.05300. ,,

Para as despesas federaes nos
Estados

A Direcloria do Despeso Publica concedeu
os seguintes créditos As Delegacias Fiscaes
nos Estados abaixo mencionados! Maranhão,
10:0205071, p.u-o pagamento :i officiaes rc-
formados; Bahia. .r»:000*!, para despesas
com a lancha da 0* região mililar; Souto Cn-
tharina, 8:4005, paro despesos com o pessoal
ria Escolo de Aprendizes Artífices'; Hio Gran-
elo do Sul, 10:3505032 e 2:0105000, para pn-
gamentn ric. pensões e. meio soldo, a D. El-
vira Guifrdiola Velloso, viuva do eapilão-lt»-
nente graduado Francisco Gomes elo Costa
Velloso, e 0:2,')'J5000, para pagamento A Com-
panhia de Navegação Arost, dn passagens
fornecidas em 1018 por Conta.do Ministério
da Guerra. «

Belio Horizonte Proí. Godoy Tavares (,lí,ç5°* 'i1'"
..  i.cles e, por seus processos, cstoii.ngo o in-
ra Marques, chegou, hontem, a esla cidade, o I tesliiios. Av. llio Branco, 137 (Oueoii),
Dr. Flavio Santos, prefeito do Bello llori- I ús 5, menos quiutas. Vol. Palria GO. Sul 317

PALMYRA ('Minas'!, 30 (Serviço especial rio
A NOITE) — Acompanhado do senador Vici- i í.cles

6.
zonlc.

Reclamando tomada de contas
Tendo Contrai) Pinheiro Machado, de. Agu-

dos, São Paulo, reclamado providencias eon-
tra a falto rie tomada tlc suas contos como
collcctor dc São Vicente, São Ponlo, o Sr.
dircclor gemi do Thesouro determinou ó
Delegacia Fiscal cm São Paulo, que preste
informações a respeito.

Para as commissões do Minis-
terio da Guerra no es-

trangeiro
A Directoria da Despesa Publica concedeu

ó Delegacia do Thesouro Brasileiro em Lon-
rires o credito de 50:000?, ouro, para despe-
sos ria verba 17' do orçamento do Ministe-
rio elo Guerra — commisõcs cm poiz cs-
trangeiro.

mem

i mtm 1

Foi elevada a etapa para o forte
São Luiz

O Sr. ministro elevou a 35200, n partir
dc 1* dc julho ultimo, o valor fixado para
a ctopo, 110 correnle oniio, rias proços rio
I* grupo de artilhar!:, ric roslo o da fi' bo-
teria ela mesmo arma, 110 forte de São
Luiz.

. mem «¦

OS VALES-OURO
O Tianco rio Brnsil cotou o elollar, hoje,

a 85880 ã vista c a 85850 a praso. Esse
banco forneceu os voles-òuro puro a Alfan-
dega A razão dc 45850, papel, por 1-5000 ou-
ro.

mem

O CAFÉ
Cotou-se o typo 7 a 58SQQ0

O movimento verificado no (merendo de
café correu destituído de interesse, mas os
vendedores sustentaram o preço .interior dc
58500O como base do typo 7. A cssc limite
fornm feitos os negócios sobre o typo ~t)
os quaes constaram de 3.532 saccas, fecha-
dos 1.580 no abertura e 1,952 no fecha-
mento. O mercado ficou colmo, sendo mais
favoroveis os suas tendências. A bolsa
americana necusou no fechamento .interior
uma baixa de fi n 15 pontos nas opçõets.

¦Nõo houve movimento á termo, pois a
Bolso não funecionou:

(Entraram I5.20G sacras, sendo 14.723 pdo
Tx-opoldina, 181, pela Central c 1 poi
tngem.

Os embarques foram de 13.815 saccas. t/iU'.
sendo 2.791 para os Estados Unidos e 11.02-1 '1059(5.
parn n Europa. ; __ ,;_.„ j.21419.

O ASSUCAR
O mercado de assucar funecionou, hoje.

accessivel, tendo necusado, por isso, regular
movimento. Cotaram-se. os brancos crj-s-
lars, (le 1.0$ o (.15; os demeroi-iis do 555 a
Ó65; os mascovinhos de 55.5 a 57**; o os mos-
cavos, de 57 a E.*f?, "e!f", por f»0 kilos.

As entradas lorani de 400 suecos c os
snidas ele 2.397, sendo o "stock" de 75.12.»
dilns. . mem >

Fundas infecções
gonococcicas
PODÊltOSÒ MEDICAMENTO

Injecçãb intra-miiseulàr do Sr. Dr
Annlbàl Pereiro

Oplniiio d., K*.mo. Kr. Dr. Acsls Prado,
muito illustre Director da Snntr. Casa de
Abudó:'/Slrvo-uto da presente para commu
nicar a VV. SS. que. ntllisando-nio do
preparado "Merceth-, lins", cm vatios
casos de hlenorrhasio ligada o chronica,
neste hospital, pude verificar sua effl-
cada, mesmo em casos rebeldes em que
outros tratamentos foram encetado, .em
ncnhnm resultado. Onde os seu» benefi-
co» effeitos mais sc accciitua.lt ó no
tratamento do sexo feminino, o qual des-
afia outros tratamentos até então una-
dos."

Vende-se em drogarias e pliai tnsetae.
Informações e literatura a unem as pe-

dir á S. A. Mercc.hylina — K. Carioca,
40. _ 1" — Uio.

0 TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

22*,4; minima, 16",8

Boletimda Directoriade Meteorologia
. ^ m m, 

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

da tarde de amanhã:
Districto Federal c Niclhcroy — Tempo —

instável sujeito o chuvas c trovóadas.
, Temperatura -- ndto :>>i;!a frio li|?eira
ascensão de dio com máximo cnlre 25 c 27
grãos.

Ventos — variáveis por vozes frescos.
Estado rio Rio — Tempo — instável su-

jeito a chuvas e trovóadas.
Temperatura — noite ainda fria ligeira

ascensão de elia.
Tendência geral do tempo após fi horas da

tarde rio amanho — Perturbado.
Estados do Sul — Tempo — instável com

chuvas esparsas cm todos os Estados su-
jeito a trovóadas cm Sõo Pnulo. Paraná c
Santo Catharina.

eis. MO 8 I
MODELOS NOVOS

GRAND PALAIS
7 SETEMBRO, 110

ene

HEMOPATOL
Eüxlr I!i-toila,lo Arsenindo

Arsênico, Mércurio e rotlnreto de Potássio
reunido-, ilunia formal,'- fclu

Ao üeniiipiilol. o Sr. Dr. Miguel •'• ',,!-
riro, medico ria Sauile Publico (assistente ila

iTnèpcçtoriu tle Moléstias Verierciis), nssim so
! referiu:"Allcslo ritie empreguei em pessoa .le ini-

nha familia. lendo obtido resultados espiou-
(lidos, ò preparado Ilòmòpalol, .lu Labora"
torio Biocliimico Brasileiro".

Rio, 29 rio agosto dc 11)24. — Dr. Miguel
J. Pedro."

Temperatura
Venlos — ,!'

¦• ligeira
nordeste

ascensão,
i súésle'.

i 0 "stock'* hoje era rie 2*17.133 saccas. ^ * 0319.

Loteria da Capital Eeüeral
Foram os seguintes os prlnelpacs prêmios

cabo-1 do Loteria d o Capilal Federal:
I (jSlflS  20:0005000

0005000
000-5000

I :O0OSOOO

Bcst.!!*ia!adores "Golumbsa"
Os melhores, paro Kodio e Auto*

Dcpc/siUrios ,,o llio:
WILLMANN XAVIER & C.

AlfiindeRã, 11!) — Tel. N. .1l:j(j

Dr. A. F. dã^^Tuniw^í^
mores, lladiiimt.iêrapia; ll. Chile. 17 (4 ás 0)," 

A INDEPENDENCiA 
"

.. . . , Mobiliário para uma cosa, com 36 peças,l.:O00?yi'O VíOóOí - Rim do Thcalro n... J_ Tel., -170" t".,
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Ataria Cândida Carvalho dc

Freitas

Í 

linde tio Pivlins Cnidaut capllHn-to-
{tento Di*. .Iiisv Ciiniilli.i do |i'rt'||nMDr. l.mnoiiiiliT de 1'iviins, I'ranolno II.tia l-ivliiis it iiih.,-.; ,|oks Nuuuelru Vn-loiiiin. Almoriniin du 1'roitns Vnloiitln ouniu, e l.oimcln 1'roltui, einoin, filho*, ucn-

í?li.H?r9.ft l,oto* ,lu MAIirA CÂNDIDA DKUIIVALHO 1'llElTAS, profiinilninonlo re»conhecidos, ngrnilecpm n todns n» pessoas«im* eonipnrooornm íi cerimonia du mu en-lerro, o ns eoiiviriiiui para liMlitlr a missii
que uiiiiidiim re/nr pur sim iilina, no altar-mor dn egrejn do S. 1'rancisco dc Paula.aninnhã, sexln-felra, .'II do correnta, Asi» it— hora», cuja liouieniigem muis numie* agradecem tlct.de Jã,

A XOITK — Qiilnta-folra. 00 «lc Outubro do 1021

Dr. Annibal Teixeira de Carvalhot Adelino Nunes Porotra, senhora « fl-Ulios; Humberto Ferrando o senhora,Antonlettn Veiga do Carvalho o fl-
,7—JI'"». Virgínia Telxolrn e filha, Kinl-Ila Borges Delgado, Collo Ollvicr c senho-ra e deinuls parentes, ngraducoin íis pessoasnuo acompanharam o enterro de seu que-tido pao, sogro, nvn, genro, Irmiin o cunha-tln Dr. ANNIBAL TI5I.XICIIIA 1)12 CAHVA-LHO, e dc novo ns conviriam para assistira missa do sétimo dia, que será celebradaamanhã, scsln-fclrn, .'II do corrcnle, As 1Ülioras, no allar-mór da egrejn do S, Frnn-cisco dc Paula; desde jã confossando-so gra-tosa «manto» assistir esso acto dc rellguio.

:.;..;hJ..;..;..;„

¦': M£v*ML
MESSÊk'¦ MuVmIbV'¦' ¦•fyt-wVl

mtnm
,'¦, tumunJmttmm'.'. srr!^*3^*1
•:• §i&Kur.s.~
•:• iS-L- -"-r-v-tlC
V Krr^ÊXZ *"í

i mCBSPBWl.'¦ IuSSEmúmíII
•'¦ ni«5ES*3y*i

•i***:*!"X»:*****H.W

•SFERHET-BRMCA
O H8o diário desto tônico liioomparuvel re-í
eriilarlsa oh fiuiüçffes digostlvas, estimula oinppotlto e dd ao organismo o necessário :•:equilíbrio. Usa-se indlllcrcntemento nnroíou com água, syphon, vcnnouth, etc. J

ÚNICA CONCESSIONÁRIA *

Mane fDonpa mil
«Io de Janeiro - Silo Paulo - Santor

• demais Estados do Brasil. í

Orlando Goulart Penteado

Íe 

familia e Abílio Slrnsburg e fnml-lia convidam ns pessoas de sim ami-zade para assistir a missa de 7" dia
que mandam rezar pur nlnu do seu

pranteado sobrinho
CAIO GOULART PENTEADOe que terá logar íis íl horns de amnnhS, 31do corrente, na egrejn da S. Francisco.

Manoel João Vieira 
"""

?^ A viuva ttosalina Castilho Vieira
+*¦*§ convida os parentes c amigos para as-

1 sistir a mis3a que manda celebrar por.At alma do seu extremoso esposo MA-
NOEL JOÃO VIEIRA, amanhã, sexta-feira, I
81 do corrente, ás !) 1|2 horns, nn egreja d ti
Immnculada Conceição (rua General Cn-
mara).

Coroas
PARA ENTERROS

(Somente flores naturaes)
A FLOR DE LIS

A melhor casa de flores
175, Av. R. Branco, 175

Central SfiBt

I IM" 12 SILENCIOSA I

Mff^^h—SfM—— ^J^^^^m^m^Êtm^m^mmmAmfT^a ±-

^|a^m^^OHJQrW>r| Uj |ai*Q

TOOANTE CERIMONIA EM ME-
MORIA DE BISSOLATI

Mussolini confessa e exalta os
grandes serviços do ex>chefe

socialista
nOMA, 3ft. (V, ?,) - o iirwldente doeonielho, Sr, Mtiisullni, neumpauhailo dn

general Deliono o do deputado 1'nrlnacl,presidiu, honlem, o acto solcmne «Ia inau*
fturNÇAQ da busto do lllssolati, em Pesca-rolo,

Fnloii o Sr, Fnrlnncl, ersltando a gnn.de parlamsnlnr socialista como um do»
promotores da pnrtlclpaçilo da Itália na
(tuerra, *pe*ar do sor um dos membros maisnotáveis do partido socialista.

O presidente do conselho pronunciou umdiscurso em liomonngem A memória de ílls*solittl. Mussolini protestou contra a preten-sao dos socialista* unitários tle monopólio»»r a cerimonia da liiniiKiirnçilo do bustod« lllssolati, O orador declarou que emdons pontos houve differença de opinião
entre elle e ltissnlntl, a saber: a respeitod<« ConAreuo Suolnltstn de ll>13, em lletf-
lio Kmilia " sobre a apreciação da dire*
eçio do partido socialista, n aeereseentom"Devo, agora, confessar que lllssolati ti-
nha ra:lo e que estava errado, lllssolati
pregava, tiotla-se pela educação e elevação
do povo e «u cntào estava absorvido no ja-cohinistno."

Mussolini terminou exprimindo a nua
synipathla As classes^trabalhadoras.

0 "lista — Octavio Euricio Álvaro -*** Carioca 5Q. 1». Phone C. 33Í2.
ARRENDAMENTO DO PRÉDIO A'

RUA SÃO JOSÉ' 104
(FILIAL DA CONFEITARIA PASCHOAL)

A Irmandade da Candelária, A rim da Qui-tanda, recebe propostas para arrendamentodo prédio supra, conforme edital publicadoeo "Jornal do Commcrcio" de l!» do correu-te meu dc outubro.

fvS„„.wfmM0í,n*.* mi !*•, a's "W»lidades txi-ridas por miaTimíl 3actVl6e*rin»iftmperito. (J seu toque natural, a sua notável acção suave c fcell. a belleia ãa \í»
IS^oh. ","c1t,,ded0 ícu funcelona mento. n sua armacSo fcíbída quTá proÚS!íV'. 12°sUericló.0a. j0' BUDS dM P°nlos de ÍUPeri»rWade que reTmmeffi

m,u.C„rT0- I"".'1" IlrnMr ,c.m Proporcionar-me nma demonstneio de nova eon.quistn da industria dc machinas do escrever.
ifíSK mesmoeste coupon o lhe daremos, sem nenhum eomnromiiso(jc sua parte, informações mais detalhadas. w«-**«wmiai»

UPOApa FORÇADA
PARA ENTREGA DO PRÉDIO

Preços abaixo do custo
Dormitórios, salas dc .fnntnr, salas de vi-elus, moveis pnra escriptorio, grupos esto-fados. — Cadeiras com molla a 1205000 —

CASA MARTINS — Rua da Alfândega, 69.

S. A.
NOME

CIDADE

CASA PEATT — Caixa Postal, 1025 — MO.
.*.•?• K*liXDEU( ¦t»^W.«»!»Kf m* » e.e e»

.•••••• - » ••••unia. ftm-m-m-wtwm-m-mx ESTADO ani. á ••¦-, . •*..¦....„ .-k, ^H^^^fmmm^miimmmmmmmmmm^Êm^mW

AO PUBLICO
0 popnlarissimo empresário SR. AFFON-SC) SPINELL1 declara que nada tom que vercom as questões jndlciaes ou pnriicülaresCiv'4.,íC5peil0 *''0 "DEMOCRATA CIUCO"A..TIGO SPLVELLI. Apenas arrendou eslaeasa de diversões ao Sr. Joaquim Pinto Xo-Kueira para rcnppnreccr com n sim compa-

ÍÍ.D«So!?*íÍ5li os scus espectaculos nté que
r\n^° PPíM °u o SR'. PINTO NO-OUlilHA achem nisso conveniência.

JÓIAS PELO GÜ8T0
DESCONTO DE 10, 20 e 30 o/o

Per motivo de balanço
APROVEITEM! ÚLTIMOS DIAS!

VEJAM ESTES PREÇOSCollares ouro do lei  i2i

I forjas ei»
•-•"•~~~ "•* **¦ -tt ¦¦¦->>

Seda
lavavel

Japonesa encorpa-
da (todaa as eo-
res ). Largura
100|c. metro ., ., 1O$000

Crepe da
China

muito encorpa-
do (todas as co*
res). Largura
1001c. metro 16$000

FINHO
A CASA JARDIM

«ucarrega-se <Ic oinametitação de ia-zigos c sepultura».
Tel. 2852 C.

GONÇALVES DIAS, 38
DR. SAMUEL PRADO participa seusclientes, transferencia seu consultório lmranm Sele Setembro 195 - Cenlrnl 1-UG, dia-eminente de 2 ns 1.

Pulseiras salalite, ultima mod», «..Correntes folheadas a ouro 
Anneis de ouro para creança. desdeISrincos de ouro, desde
Itrincos Ln ("arçonne "*l'ul_s. plnlinctc, ultima moda...!..!

escravas, folheadas a ouro" identidade, ouro de lei, desdo 
'.,

Iielogin pulseirn, oaro do lcl Collares dc prata do lei......'.....'
Caixa com Rosário "|  C$000e tudo mnis com grandes abatimento».

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

¦<»*» 

38300
SS

10$
m
fi*
es
4$
125
74$
1S800

Não pôde ser responsável
pela falsificação de do-

cumentos o seu por-
tador

VENERAVEL ORDEM TERCEI-
RA DE SÃO FRANCISCO

DA PENITENCIA
CEMITÉRIO

No» dias 1 c 2 dc novembro, con-flagrados a commcnioracfio dos morloi' conservar-se-á franco á visita
publica este departamento adminis
trativo da Vcncravel Ordem.

Na capella da necropole serão ceJebradas, uo dia 3, em cumprimen.
o°i 

re8Pec,iv°8 legados, ás 7, 7 1|2
? 8.hora,1'' a! niiBsas por alma dossrmaos bcmfcitores, Braz Antônio
Carneiro, D. Maria Evangelista daLu?ll\ «D. Maria da Piedade Car-neiro Villcla (Condessa de Villcla),,
e bem assim as missas em suffragios
das almas dos nossos irmãos em ceral, as 8 1|2 c 10 horas. b

_Na Secretaria da mesma reparti
çao, o irmão administrador prestara aos interessados as informações
ffue forem solicitadas.
mRÍ° de ¦í?n1Siro» 30 t,e outubro de
K4, T 2 Proc"rat'or Geral, João1 earo de traga Lourenço.

Loteria da Victoria

Nunca visto!
QUASI DE GRAÇA !
Finíssimo sapato cm pellical
fScSe^620 da CASAfi

Para
25$DOO

Resultado da extrnecão
4593 (Rio) 
6319 (Victoria) .... .1255 (Rio) . . . .'-.:,„.,
5123 (Itapimirim) . . .'.-

de hontcm :
,.i ,., . 20:000.9000
>• M '. 2:000^000
»-.:;. 1 iOOOÇOOO
... 1:000.9000

o interior — pedHoi a A. de
k-rcitas — mais 1$500.

GáSà FELICIDADE
96- RUA LARGA - tâ

Loteria da Bahia
Resultailo da ultima extraceiio

11621 (Hio Grande do Sul) 
mm (líaliia)'9173 

(Ilio) 

50:00n.?flfll)
4:000$00ll
2:0009000

Sortes grandes-Cenfro Loíerico

DEFESÜ NECESSAR
As pessoas sensatas nunca tlevétn tlein.-ir tlc

ter á mão. para defesa dos nioradoVcs de sua
casa. os extraordinário.'' comprimidos Kafy
<|iie combatem ijúalquer tlôr, sem iiffcetiu' o
coração,

-- ¦titf-M»' —¦¦- ,—
Dcpür.itlvo c to
nlco do saiigue,

«—¦*ie*sw—* •¦—*

Rolando Monteiro^ ^0™.
O-JeraçOes. IJ, Aires, 53. 1 ús 3. Res. V. SOOU.

COMPREM
CABOS ARMADOS

MOTORES
FIOS E CABOS

ELECTRICOS
de

j Norto 2808 Avenida, 45

;';EE3 SES*} Tricoline de soda."A NOBREZA" es-
tu vendendo a 5970(1 onlstl-o a titulo dc ru-
clame.

URÜC-UAYANA. 95
"»—m*$&Çsm

mmmàà^smàmm^àismsms, 
MJMJvr_._ 

...

SÁM-SYfHILIS
VÁ EMPBJTHAL-A Á CASA

JOSÉ CAI1EN
1 EMPRESTA O VALOR REAL
| fM SILVA JARDIM,
íi Plinne Ç. 2225 — Junto uo ítlo Ifotcl* @

MIM I
3

7 I

Assim o affirma o 2° dele-
gado auxiliar relatando
os autos do inquérito so-

l>re officios reputados
apocryphos

¦As «ricas eleitoraes Iião de ser sempre oque sempre foram: um recurso muito tutu-ral dos profissionaes de politica para ven-cer os seus adversários e galgar as ambieio-nadas posições. E é por isso mesmo f[ue ja-maise ->0.re.onsci(airà apurar rcniwnjaliilldadcsem fa'Isificaç5cs de documenti», cujos auto-ros, certos da impunidade, contimiarfie aaf-lr com desassombròi para a-sradar aos tpiellics servem do chefe c de guia pela tortuo-sa estrada «-uo os leva «o npogeu...iICsso caso dos officios falsos que serviram
para as ultimas eleições federaes é typico. O
procurador criminal, como è publico, pediu

Íao 

Sr. chefe do policia pira apurar respon-Habilidades nessas falsificações, c a autorida-dc chegou a um resultado negativo, nadaapurando dc positivo sobre clíe.
O inquérito correu pela 2.* delegacia «n-xiliar, iwr determinação do Sr. ehefe de

policia, que desse modo attendeu ao reque-rimento do Sr. procurador criminal da Me-
publica, feito em virtude do reclamações deeleitores das 2.», fi.» e 9." secções eleitoraes
do Iiiliiiuma, endereçadas ao Sr. julr. federalda 2.* Vara desta capital, relativamente &.indicação do mesarios para aquclle collegio.

Os reclamantes affinnaiii quc fiüeram cs-
sas indicações cm um sò officio; mas, ac-crescentam, cilas checaram em dous ás mãos
do referido lua/tistrado, o que determinou annnullação da ambos oa documentos, sendoos queixosos, com isso prejudicado» em scus
direitos politicos.

Affirmara os queixosos, qu* iSo es eleito-res Nestor Coutinho, Alfredo Máximo Bar-
bosa Junior, Antônio Loureiro, Antenor Ber-
nardes, José Gama, Luiz Manoel da Silva,
Benedicto da Paixão Pinheiro, José Manoelde Araújo Lima e Cândido Vicente Rerreira,
terem asslgnado o officio em questão, con-fiando-os, em seguida, ao Sr. Intendente
João Baptista Pereira, par» enlregal-os no
juiz referido. No emtanto, ncerescentam, ásmãos do magistrado chegaram outros, porelles reputados falsos.

No emtanto, a autoridade nada conseguiu
apurar sobro as falsificações, nio podendo,pois, precisar quem tenha sido o autor des-tas. O portador dos officios em questão, Sr.deputado Adolpho Bcrgamini, não pôde serrespouaabilisado por cilas, tanto mais quau-to a sua acção sc limitou a entrega dos re-feridos documentos, a pedido do terceiro.Assim, pois, termina o Sr. 2o delegado au-¦tiliar o relatório sobre o estranho caso:"Nenhuma outra informação existe no in-
querito a respeito tle quem tenha sido Oautor da falsificação, pois o simples factode haver sido o Dr. Bcrgatnihi o portadordos officos declarados falsos, não é bastante
para tornal-o respotisàvol pela falsidade. Nufalta, portanto, de elementos esclarecedoresdo assumpto, impossíveis mesmo tio seremapurados aríora, determino quc sejam estesntitoii remettidos ao M. M. Dr. juiz federal,etc.""

^9>1m*

Tafletá de
seda

Changeant qual!-
dade superior
(todas as cores)
Larg. 1001c. me-

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO
COMMERCIO DO RIO DE JANEIRO

FUNDADA KM 1880
Edifício* próprio* n ma Gon-çalve» Diu», IO c <i Avonldn Itin

Branco, 118 o 120

ÜMA DATA DE GRANDE JÚBILO PARA A NOSSA CLASSE
TnaMtrre, «MantiR, o maior da* «ittiemeridfti para aqielle» qoe. na tnt» ita«iMiin«

ao eomnerclo, trabalho árduo a absorvente, maia cooperam pela pro-p*rl<-liHe tr »apai* • pei* fortuna da* nnô#*.
Km Sl d» oatubro do 1911. Mncelonoa o mudoto mareelmi Reeto fi!l»»im » t.»i ,,„.«¦tataia « completo dc«cansa dominical, redusindo lambem para ia ti* horiu de ttilialh»

para o* empregado* no rom mercio.
Foi esta ama da* maiorei eonqnlsta* da* multai lirançada» neln nowit In llloiciddeide o aca inicio.
N*o * demal* relembrar alcmn* trecho* da Itiatorl* Rlorlrit» da AMOclatío, tmr.i ,,„,• eonhcfnm bem oa nove* convocio* * o» que apena* st Iniciam na tida coinineremlA orliem deita grande Caia da Clame provelu da r<-a*iá« t!í> um namerono em «¦» ompregarim no commercio. qne, em IR79. obteve do iiliintic «tadlnta, eoitMlíieiro Htuttia aanecio da l»l votadn pela então Câmara .Municipal da Córie, que nn ípocA oro tjivi-.ilifilpolo eminente Dr. Ilezcrra de Menriti, lei essa que punia "eom mulla oh nesdcUntí»qoo tivessem Aberta* a* rasou no* domingo*".

ar .íl0' »„««n«r«ll»1",n>«> He tão trabalho** victoria o nosso consocio numero I, AntutilnMathia. 1'into Jonlor, actaalrnente residente cm Marco de Cnnnavezf* - Portugal t*.
iíi!i^".!e?la i*1*"*' ko1? v*mnh0' »'<l»»l»rado neto* deigosto* • toriursn morici 

'con.

nStíálT «„ÍM.f'b!a V\*Mmf^í' * 1 ,í-» Jm"r«0' «" companhia de mala 12 eollr-w, À[.nodadaa, rronldo* no .toeliey.Clah. cuja méú* era enfio no prédio 2* da rua d* n«. mlançou aa bas«, da grandiosa In.tltulçio qoe é hojo a na."» ÃSeio* " 
°,,Ud"'

..«. '*ntn 0i aobrovlventea denso paglle de verdadeiro* brmfeltoreir da ct-im. >.., .

íttt.tlS,í;£ÍM vef ° í,u,°de ,fafc-'"8 ,So ,ntt"-' - 5MA
t.ri£?HL*?**?1*' *i?í0i« «Pr««ntado« por 23.1«3 asmueladoo. qoo der,m ter nes ro.

aala*r,í2mírlimíí.mW«'. Wí* * "" d* ?°í!,n,,í •'• 2"' í«riHn »» «""tallad.., não *á ,.aaiaa, eomo tambom o* primeiro* consultório» dr «rvlco cllitleo.
cer aTtíZ» vm 

iM#tUu »? beneflêenclaa, ma* havia a aneia de íar.cr mai* d-v*,.
eaefa l-Slk j. °V"i',h?r:""«'n»«'« f«»m nrogr«»lv»menfe sendo feitos, «aca i d.ai

aitaollara Lei do de»ean*o vontado dos aegociantts, om projetto tendente *

ma-alclpae. am projecto. tS&immMMr^^ "? .«Mere.A marcha desse projecto foi nor n/7i I™m».»EÍS! * emendas a lei em etabortç*».
toaoltadodo tanto, ntmi^nü^^^^^^*^^ '"«! ¦>•»«««<»•> tSm\
Urdo regolamenUdo Pelo decretr» g|« do m dí'j.«-kjlV* ** 0,,,,,bro ú" mi> m,i'

qaa ÍOtiílri'.o«ãbôrISrí?M*^ «e«gr»tniomoa eom .,„,*,„.voa o pwclwo aa«lllo"raiudô e^esforc^rd%^éU^^ >'"*«*»**¦*» mal. umlcem mil empregado» ne eommerc o 
,St0tÇ0* «l«P«i><«dos c que hoje beneficiam neHB ,!«

, b"??i^^ôro^Sb2h.^^ »»,¦ "o,a inleiatlra pala«*"• P"* d"* Patronal. ? f«aS5"aS"' S2SM^ «¦OTifleamamoT
f qoe merece a sjmpathia geral — AS k-rií« Ui"nra dM I^pnfados um novo pr*J««í«
I multlptlcando os bãíoffc^i''*^^^^*? ^T"'* «** *,U '*^*nt.

i*l 18$000Crepe
Marro-

cain

AVCVSTO ROHDE Dí SUJA.
1" aecretari».

ÃCÃsÃÕDEONéa (ASA DA VICTORI1
»nsr a ^.^«35^ ^1^^^^^

FRANCISCO LUCASC_POSTAL 2086 >. niO DK JANEIRO

pura seda (todas
as cores) larg.
lOOjc. metro . . 18$000Crepon de

seda
Superior qualida-

de (todas as co-
res). Larg. 100
c. metro .... 20$000

Charmeuse de Lyon, Tus-
sor de seda, Palha de seda,
Crepe Saíin, Crepe Geor-
gette, Foulard de seda, La-
més, Crepe Broche, Satin

Duchesse, etc, eto.

Eponge
Superior qualidade

e todas as cores
(enfestada)
metro ..... . 2$500

(Vendas por atacado e a varejo)Na Casa
Paelãeco

Rua Uruguayana 158 e 160Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE NORTE 1244

» mt,— i

LOTERIA DA VICTORIA
OttDEM DAS EXTRACÇOE9 - NOVEMBRO E JSÍaU»

N.daextr.
 PATAS I Prêmio m,ÍBf j Pre<a |

ií
19
20'
211!

23'
24«
25'
26*

I S d» Noyembro.,,

!2G
I •') dc Dezembro"
110 " "
(17 "
24 "
fíll "

...|

M:tM)0.?OM
30:0009000lo-.tnwiim
55:000*1000

^U:UOUí3000

Dirisio

mono
209000
251000
15*000

r
80:0005000
i0-000$000
2,->:0O0$0OO

100:0008000 f 50JÕÒÕ j

3fl¥Ü0O"
20-ÍOOO
25*000
158000

Dccfmos' Décimos
Décimos
Décimos
Décimos
Décimos
Décimos
Décimos
Vigésimos

~_. i. m. , TODOS 03 PLANOS JOGAM COM 8 MlIBARrã

m^r5l!tto.,S W*?.'* ***¦* ™ . esplteras c*m

W^DE-SE r.ii TOPA 1'AftTB

o ati-

CARDÂ1
Da Fabrica. Moistcr. Litcitts & Bruenriin-!— Alleinanlia

EM COMPRIMIDOS
*eha combinação tle Novalglnà o1'yrnmidon.

ucmedio soberano contra Grippe, Rheumatlsmo musculnr e articular; Antipy-
«;«.«.. ISlko e 'An*»'«*íicò;
GARDAN coln,!-at* i'»m efficacia" qualtmer DÔ1\ -HUEÜMA-

TI CA.
A venda nas Drogarias e Pliannacias.Representante»: JOHN JUERGKNS Sr CIAUua da .\1 fandega 120

Restabelecida, por completo, h
ordem em Guimarães

USQÓA. 30 (t! p .dc Guimarães ^cortiiWnicI,»!3 •,lforM-*áí'

DR, FELINTO COIMBRA
do Hospital Evangélico; cn-assisteiitc dos ser-viçou dos Profs. Kr.tuse, Bier o llctiner, doBerlim, de volta da Allemanha, abriu seuconsultório íi rua Criniiing rii 9, das 14 As 10no Hospital Evangélico das 8 ás 12. PhoneVilla 2201. Cirurgia geral, nervosa, partoivias urinarias e moléstias das senhoras.

¦olotat--

ROSALXNAKeS

s-*****:

ÀJinoéliLoS
\~Q~\pana. 

'T/Âeaíeo
-^J\~y Óptica Especial

Preços Módicos
IUTZ FERRANDO

CIA. LOA
40 GONÇALVES DIAS 40

m •¦»*»•Dr. Silvino Mattos,
especialista cm denta-
duras, pontes, pivots,coroas e cantos de ou-rov obturaçõas, extra-cções sem dor, moles-

.i. j, . '-,ns bucaes, concertos
bro ^lar?Rtt9-, 5llcKbr«í?«". etc*. 1 Setcni-bro, «131. Das / ás 5. Tel. 1555 C.«*«,,

liiteiff

Doenças nervosas e |
rt I —"¦¦-'¦'¦¦'- -—-ff-a-lflfraquesa da vontade SANAGRYPE

feSj^JJU*!!'-* Jjrf -3wa\

ÍC-liíirã-Medico Clrór"c^^o7nf?8do!|
Colons, Itectum o AnosTratamento especial indolor dai

HEMORRHOIDAS
8EM OPEIIAÇÃO

DR. RAUL PITANGA SANTOS
Da Faculdade dc Medicina

ra Çons. Passeio, 56— sob. de 1 ás S h"mmWmvmsiAmmmmÊmmmm^m^

0ç^3OO$O6O; Carteira 'dJ
i couro, com guarntóâb^ onro «

DIANA^ Bftcco do Rosário, esq.L. S. íraactsco. Attende-se ajçhamados pelo Tei. wn^ 3m,leno

«Ksl^r^
II

' ma— ».

DEFESA NECESSÁRIA
As pessoas sensatas nunca devem deixar deter A muo, para defesa dos moradores de suaea;^, os cxlniordliinrios comprimidos KalVqne combatem qualquer dor, sem affector ocoração.

mmm

N;D U
Pi-oxlmas saidas uos no-
vos e rápidos paquetes;

Fratittesa physiçi- c do idéas. desanimoduvida, medo, indifferchp, tristeza íS,'a,.Ia, maiiiiis.rsustos, iitamies, etc. catóma»,, cinlestliios; Emprego local e geral dTndVStiçs .iltrji-yioletas de Bnel, o da su^St elos nielliptlos muis modernos. »r (*u„?,.C.*uz. II; S. José 01, 3 ás 5. '/oi. 4S25 c

I'AKA I.\FLUE'.VZA EIJ CONSTIPÀCOSS

SvphHis ('"S,0,!,ÜS '- "ENRIQUE curou a
fr syphiiis dos olhos, garganta o oit-vidos com .', viiIims d„ I.iioty] cm 60 dias ígastou 179000; - OSCAR tomou 20 vidroAemi^rp depurai iv„. em ,| nu.M~% „,„,„„ ;5lj,

macias. ' LlKnl sò •-•" «•«? P»i«f

! bi. ii iiir I

I
Doenças nervosas, estomaso, intestinos

f/;,;)'V"nç.ao (írtMUlimoí diabetes,obesidade, rlieuniiillsmo). Moderno tra-lamento peln; dictctica c physióthéí-ifplaí(duchas, ;banho. de luz c dc sol 
"C"!

ultra violeta..etc). Dispõe dc uni bém!ro.mta.lo serviço no Sanatório Hio Con -prltlii- para doentes internados: Cõrisül-''lri ' . ¦*•¦'¦"' I-i)r"'i dn Odrioca i

Pnra Enropa
"WEKRA" 
"VORCK"* 

...""SIKRRA VKNTANA"

Para o Sul
"WFSÊR**- ..'SIERRA MOREN-A»"

. 1 d* Noventoro
lt de .Vovcmhro

1B dc Novembro

9 de Novembro
ISdoNbrémbtò

Alentei) Gcraes
HERIVI. 6T0LT2 â Cia.

Avon. Rio Branco Q61i

5ANÁT0SSEPARA TOSSES G
BKONCUITía
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\ <^*y^ A CAPITAL (Casa Central) ^X^'*» 
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/
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*"'^***^ At. Kio llranco. 102 — Rio de ^"S. /
\^T Janeiro ^s^ J
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"A CAPITAL" faz nas suas granaes cases ú Rio e S. Paulo uma enorme venda, REDUZINDO EXTRAORDINARIAMENTE todos os preços cios
KANDE VENDA FIM DE ANNO, que se iniciará amanhã, tomará proporções formidáveis, porque "A CAPITAL" deseja exgotar o stock existente n;

Como é de praxe, ao findar o anno,
artigos finos com que trabalha. Neste anno a GRANDE VENDA FIM DE ANNO, que
casas, oara dar entrada ao novo e grande sórtimento que está sendo adquirido pelo cetí sócio Sr. Lauro S. Carvalho, que seguiu para a Europa pelo vapor "Lutetia".

Vão a seguir alguns p recos, dentre os milhares, que sof freram grandes reci..jções:

milhares de
nas suas tres

h\\\\
r 3-*_A_7

1 ¦*-

SEOÇÃO DE CAMISARIA.
SECÇÃO DE CHAPELARIA:

Preço
anterior

Camisas tecido "Camhrlc"' com col'* monsseline hranca c] col" ítephyr trancrz c| col" Satin de Chlne», c] enl
. jjsmss peercal, córes fi\a** ..," zephyr superior .," mtiiríe finíssimo -.,
Clécas meirim r miiu-,se*liiie>" "Cambric" ,
Idéas de M*elr» mares "A Capital" ,
Meias seda "Hamlnirijro" .," buunet a Jour ...." merce-risadan
Camisetas crepe- espuma 
Gravais* seria "JPsplIlóns" ..-.

IfiSOOO
20IMO
28)000
32J000
.ISjMO
36$»00
I5$000
R$000

11$000
fijono
6$000

11.5000
'¦$000

ÍOSSOO
.-¦$000
(iJOOO

12$000
«JJSOO

h$mo
sswo

Ls-lass "Olllete" léftilmss, Dez  105.00

SECO AO DE ALFAIATARIA:

" York
Saspensories "Gu-rot" lecititnoa
Lentos paro linho 1'2 dnzia .,

cimbraleti, 12 dnzln
»•:«** »iis.a-I1

Troço
actual

12*900
IAS.*,*»
22$500
21S50U
24$700
2SSO0O
:;6sooo
õ$90O
8$50O
4 $000
4$500
7$500
.1$S0O
7$900
25,000
;!.«80«l
7$9UI»
C$700
9$,'»00
4$»0O
8$500

l*rw;n
antcrii.r

Chspíos p.-'h» lantir*ií" fina ..." lebre superior"Snlia" ..

1050Ü0
18$ül)0
IIGÍOOO
,*Í8.--*()II0

l*reso
art li.-.I

I-IÍÜOI)
I IÍ.Í0II
33S800
U«$7U«J

CastBW* tecido "Belfast"
Pall-Bitt 

casemira int-. meio conter.
Cspss impermeareis, pura lã

......... 158,1000 lOíjSOOO

......... 148ÍO0O 128$000
2:9$000 189SO0O

..,.., 200JOOO 179*000••naeliin-Cod-et" 260$000 230$000

N'"A CAPITAL" não ha ártico» ordinários. Tudo o que sa en-
contra nos aeas vastos departamentos é de boa qualidade e de
nltlma moda. razão porque*. 0KVOLVE-SB O IIINHEIKO AO CLI*
ENTH QUE NAO FICAR SATISFEITO COM A SUA COMPRA.

Qualquer pedido do interior poderá ser feito & MATRIZ oa i
CASA CENTRAL, acompanhado de uma importância equltatlva
para as d(-pe»sse cnm aa remessss pelo correio, estrada de ferro
ou vapor.

"A CAPITAL" "A CAPITAL" "A CAPITAL"
Matíls! Casa Central Filial S. Paulo

vií

1 I.-..M.0
ltíHOO
:!.*.$noo
12*000
issono
i-;.s«.o(i
S3S000

SECÇÃO DE SENHORAS:
Camisas de dia, fina cambraieta 
( alçii bardada» fina cambraieta
Meias para senhoras — pura eeda "I'rlnce/.a"
Mélaa para senhoras -.— core-* novas "Moiisacllnc" .
Kimnno.i do seda arcentina 
Moinas fantasia 
Koupa para banho cm sarjrctii» dn I» 
Saida rie banho em tecido fçlpudo  4.K*000

SECÇÃO DE CREANÇAS:
Combinarão percal fantasia SS0OO' " crepon 13SO00" leselrio Panamá 13*000" teedo Panamá cores .".. 15*000
Vestidos esseiro» para meninas  lõSCOO

8ÍO00
18*000

1*500

Chapéos brim listado" Hctim i*íintasi.1 
Meias brancas resistentes, par

SECÇÃO DE CAMA E MESA:
l.ençóees para solteiro, crelone sniierior 20*000

" para casal, cre-teme superior 26*000
Pronhas puro Unho 70x70 27*"i(IO

Festonsdas "JOOO
Gosrdanaiios adamascados, dúzia .-. .'t2*0flO

'.' de. 1(2 linho, dúzia .., .-. .....>, S0Í000" paro llnl.o, duri» 70*000
Colchas inglesa» 70*000
Morim Toilc Bresilienna .. *, 55*000

finíssimo ..*. 100*000
Tarantula finíssima, peça 130*000
Toalhas para rosto puro linlui ..- 2,ri*0no
Linho fino para lenço-, metro 22*000

11*500
1!$.-,0'I
ImOCm)
10*000
;',á.<oiiii

7*S0(I
68*000
35*000

4*900
BS500

10*500
11*800
11*5011
5*800

12*500
2*;ion

165800
31*700
21*300
5*900

27*600
41*600
,ri«*900
56*800
18*600
78*500
92*700
19*80(1
19*700

wêmm' -¦•fií-.Wm-
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mezes estíi cin scena cm Lisboa, com

VIVA O AMOR'."O THEATRO LYRICO
em a -rilhante vedtHt MARGARIDA MAX

VIVA O AMOR! no theatro lyrico
eom os aelores cômicos Nino Nello e Juvenal Fontes

VIVA O AMOR! HO THEATRO LYRICO
eom 250 luxuosos vosluarios! Linda musica!

VIVA O AMOR! ho theatro lyrico
tom deslumbrantes sconarios! - Feérico!

YIYB 0 BHOB! Ti 0 UMOB!

0A PLATÉA

i!»H~X*-*K«---**«--*W

DEBAM CAFÉ' f*lf_01__É_l ° MELBOR E O MAIS
\XÈ**1\*WM**9\** SABOROSO

.*H^-r'i'<''I''l'^'S-H^»M''M4'i •*Í4*H**H->M'^

Jóias! Jóias! Jóias!..
Desconto de 10 e 20 o]o

A REDEMPTORA
Hua Larga*44

Aproreltem 1 Últimos dias 1 Últimos dias I
Correntes folliesdas a ouro, desde .. 3$
Anneis folheados a onro, desde  It
Rrlncos de onro de lei 10$
Anneis com brilhantes!!.. 70$
Relógios para homens 22$
Alliançss de onro de lei....... 15$
Caixa eom rosário  «*
Collares de prata de lei....  1*800
l-uls. fantasia, desde  1*500

H0KC0PATHIA consultas
grátis

f_l«_ *¦¦ ALMEir)A GAKBOSO & CA.
It. Marechal Floriano.

Wf-ffl-TjOSETÕuRÊ-Ro!^
TÍIEATRO REPUBLICA — Ã . 7 % c 9 %

FADO CORRIDO
PALÁCIO — ás 8 314

K E AN

LOTERIA DE S. PAULO
Eitracçto is terças e sextas-feiras sob a fis-

calissffio do governo do Estado
AMANHA

2O:OO0$OO0
Por IfSOO

I. AZEVEDO _ C, concessionários. S. PAULO
A* Tenda em toda • parte******

VESTIDO PERDIDO
"nrilcii-sc um ele crepe da i'liina num au-

tpiiióvel; Oraiificii-sc ao cliauffcur entre-
tani!*--o á Prafiii da Republica n. -10, sob,

PALACETES
Vendem-se dous ricos e bellos palacetes

acabados dc construir. Vejam no ¦i''on-I'on",
ele 25 annuncio e photographias elas suas
majestosas fachadas. Vcnelcm-se bous lotes
dc terreno no logar dcslcs palaccles.

PRIMEIRAS
"Si I", no Jo5o Caetano

A companhia Lomliarelo-Carauilia ileu-
nos, lioatcm, a conhecer a opereta "Si", ejue
tem como libreüsta Carlos I.onvbarilo e nm-
sicista 1'ietrò iMascagni, o <|ue ei dar rl peça
toelas as t-reiicnciacs precisas ao 'Hiblicu.
Se o poema {• dc molde a satisfazer logo *
platéia era geral, ,já a «partitura pede pala
«lar mais apurado ao auditório; o (jue era
ele presumir-se tendo a assignal-n uni ceie.
brado autor dc operas lyricas. "Si" consti-
tue espectaculò artístico apreciável e tem
pela companhia italiana ele operetas um
bello desempenho e apresentação.

NOTICIA»S
A festa de hoje no Recreio

R' nma festa attraente, inneaavelmcnte, a
(ic lioje no Recreio.
l'*al-a o estimaelo

actor cômico Henrique
Chaves, dedicando-a *
sua applaudlda colle-
ga Margarida iMax
e em lionienagem ao
Dia elo .Empregado elo
Commercio. O pro-
gramma das duas
scssr.es í variado e
magnífico. Será re-
iiresentaela a revista''A' Ia garçounc",
com os artistas Mar-
garida .Max o Josd
Loureiro, fazendo os
papeis ejue creaiam.
Os campeeles da elan-
sa-hora Dueno iMilr
chado e Pauliiro Ca-
pichalia tomarão par-
te no acta variaelo,
assim como outros
artistas,

A despedida da Caramba — A primeira
de amanhã

—. companhia LombardorCaramba está «lc
despedida, seus nltimos espectaculos aqui
serão no ipròximo clomingo. Hoje cila «1»
a ultima representação ela opcrcla "Si",
em festa elo maestro Cancppa. Ainanliã',
será a primeira ela applaiidida opereta "La
danza elclle libellule", «le Franz l.char.

A reapparição do actor Durãrs, no Trianon
,"0 senador amoroso", o nono original

brasileiro ele Itenatò Ãlyiin e .losé Paulis-
ta, ora cm ensaios no Trianon, é a peça
que substituirá lio cartaz a jieça "Fogo ele
artificio, assini e|ue o seu suecesso o per-
ínltlir. Em "O senador amoroso" reappa-
recérá o brilhante actor Manoel Durães,
liontcin eíliegutlo ele 1 "crnamlnico, c que
fará o protagonista.

A nova revista do Republica
Na próxima segunela-felra, o Republica

terá peça nova no cartaz. E' elo prograininii
ela companhia variar para eicleitar. A pcç«
nova será a revista "Hez vez", que sa re-
comui—íela éspeciálnieiite por isto: ha cin-

__-^j_i_i_i?<^>!^_,

_8___«*»__^^*^, m*\\\\\

CO   - _
um suecesso que faz lembrar o elo "Tini-

por tim-tim". "Rez vez" ei uma revista —
elizcin-nos — dlicia dc graça, com situações
originaès e iypos magníficos, além de ser
toda cita dosada eie musica leve, c delicio-
sa. I-ina O.emoel c Zulmira Miranda têm
nella vários papeis.

A festa dc Carlos Santos
Carlos Santos, actor (ilustrado e applau-

dido, director urti-tieo
da companhia Alvos
ela Cun„a--ci*Uia Bi-
var, faz íiinaiiiiã, no
Palácio Tlieat.ro sua"serata il'onore".
Vac ter o distineto
comediante portugu-z
nova opportuniilade
de receber as liome-
nngeas do nosso pu-
blico. Será a-epresen-
tada, em primeira,
uma comedia que a
platêa carioca nâo co-
nhece — "As aventu-
ras de -iipliacl".
Trata-se de uma co-
media dei muito es-

Íiirito 
e cm que Car-

os Sautos elesempe-
nha papel de desta-
<]iie.

VARIAS
"Vel-a e amal-a" ê o titulo duma co-

media que acaba de ser entregue á compa*
ahia do Trianon.

ESPECTACULOS
HOJE, ás 7 »í e 9 fi

"Fogo de artificio"
Trad. de Abadie Faria Rosa

Carlos Santos

Henrique Chaucs

mm

Theatro J oão Caetano (Ex-S. F8
EMPRESA PAS1" H0AL SEGRET0

¦HOJE A5s 8 %
_-___»

SERATA DOMORE
do maestro CAV. GIUSEPPE CANEPA com a ovQveia de Mascagni

C--3 tW I2M-i'-Pw_ _*} ¦
Btaa___9 tefflr* O

mmw
A opereta de PEANZ LEHAR

La Danza delle Lifoe
TUTU'  INESLIDELBA

e
DOMINGO — Despedida da companhia

LIBELLULE.
LA DANZA DELLE

A+% .**t******m+,**S.,*nt*Sii

I IHS_-SSI__-^___--»--__-.^.

Tiieatro

EMPRESA PAFCHOAL^EGRETOI
TH-AT-0 J. CAETANO—A's 8 Ti"SI"
THEATKO R. JOStô — A*s 7 «5i • - *¦ i

OLHA O GUEDES ! ,„
TnEATRO CARLOS GOMES— 7 "A c 9 54

-^.ILHA DOS AMORES_

É-^_-â^ÉiJÉf___li

m Copacabana Casina-lheatro
Cinc-Tlicatro cip^clal para

famílias
Todas as noites um novn film
Hoje — Quinta-feira — Tloje
A's 21 horas: "PELA HONRA

ALHEIA,
Poltronas 2í — Camarotes c

bnigiioircs 10$
G-II-.-OOM—Dincr e sou-
per elansnnts toelas ás noi-'-.•. Pwrí-A mcrlcnii .Iiizz-bnn'1

Sexta-feira, 31 de outuhro, á- f) lioras da
CONCERTO DE DESPEDIDA da

brasileira
grande

noite
piani

MAGDALENA
TAQLÍAFERRO

Beethoven --
Sévérae — Falia.

Chopin — Fauré — Debnssy

-»sS
REST.«T'>;ANTE ItlO DE, JANEIROlluu Lav-telio n. ã. Aberto ale u 1 hora.

Frisas e camarotes, S0$000; poltronas, 15$;
balcões A e Ií, 10$000; oulras filais', .$000: galeriasA e B, 5.1-000; outras filas. 4$000.

Silhetes á venda desde já na bilhete, ia
S__S___K-fl

, JÓIAS E ANTIGÜIDADE
l par bichas ouro e prata com brilhantes;

entre outras jóias um grande brilhante, cmleilão, a nla S. .losé 13, 1*. Salgáeloi amanhã,
ill elcslc. s

QUER 
comprar, vender, concertar ou fazer

.ioias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim", rua Gouçalves Dias 37, fone ODIC.

do theatro |
__S_-______.____-__B___-aEJ'

Casa Nioac.
Lindo Horlimcnlo de MALAS, cteiras |iiira senhoras, artigos ele

gem. Run 7 Scteniliro, 59#1

ei--
via-
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A iiieiiiini llii,vdi'c, filha do Sr, ..licliiriluA. Ilriiii hiinrliritj Sr. Huy tlt« Alt-nriir, fnn«
çiiuniirlo (l.t Srciflnriii dn Unmiirii dnsl»i*i*iilii«l«isi |)i*. Sllvlun Muitos mlMiguili. c
clrurglfln ilciillsln: Sr. .luve Ninlnniay,
iii«*.ii ciillvgii il«* liiipri-n_n; seiiliurllii Deliu
l)i*iiiii«inil, lllli.i il«> Sr. t1.iv_ii.nl ilu Silveira
Di-iiiiioiul! 'ciilinriiii lirniicii Murln, Nllin •!••
Di. Arlliiiln l.ciuil: ii. .iiisepiiu 1'criiiinilcs
Sou. a, esposa «Io pliinlKln Diirlti Souin;D, Xili.i ltibeiro de i.umiIIui, nsposu dn Sr,Jii.io Nolnsoij do Caniilho, dn coillliierclil
IkM.i IHilÇ.l,— luz nnnos liojo n menino Cyrnno, fi-Ihlnho dii Srn, n. Dliinh do Nloinoycr 1'nr-toi-iiiivro t* «lo Sr. 1- icnciilo pbiiriiiiicctillctido l.xorcllo 'fito l'orioi*iiiri*ro,

.Mulln fcllcllndòs lèm sido hoje a Sra.I). Nnii- dc Mcmcycr Vieira e seu esposoDr. riniio Vidra, engenheiro «Ia liisncctu-ria I i-ilerul do listrados, por motivo do ilr-cimo iiiinlvoisiirlo do scu consórcio.
CASAMENTOS

I /

fjr CASAS
»IAM O R

t. OUVIDOtt,!

PEIO CORREIOI.AISMUÜ

.Al NRCATAS
mtac._n:}&il^
ÍHÍHOCOI.n VERNIZ
IIU2B 5*500 >H_l.l)•il S? ti<*l..l lusnmiaa.4ü bwiii \?M\m

ltcnllsoii-se, bo.le. o enlace matrimonial«Jn sonhorltn Rrmlndn Mnrlo du silva, filhado nosso prezado cnnipnnliclro Kiiustlnu
Cardoso dn Silva e D. Antimlu Maria tln
Silva, com n Sr. Nlcoincdcs du Cunhn liar-busii, fiiiu-cionnrio publico. () nela civil cflc-cliiou-sc nu •!• Pretória Civcl, o o religioso'
na matriz «In (ilorin. Serviram dc padrinhosam ninhos os aclos, o Sr. .loaquim Tliomaz«Je Aquino c lC.iina. Sra. D. Maria Rangeldn Silva.
BANQUETES

No salão de festos do .lockc.v-r.lub reali-eou-sc, hoje, o almoço offcrccldn por umigosa collegas ao Dr. Iliinibohlt Fontainha, dire-ctor tia "Revista do Supremo Tribunal", emrcgosijo pelo seu regresso tln Europa. Compa-
receram ao banquete 130 convivas, entre os
qunes Jfijflani o professor Alfredo Ilcrnar-
des, desembargador Miranda Montenegro,
presidente dn Corto do Appclloção; Dr. I.a-cerda de Almeida, Dr. Juslo Mendes de Mo-raes. Dr. Ilerbert Moscs, Dr. Audradc Silva,
procurador da Republicai Dr. üilcrmando
Cruz e Dr. Ribas Carneiro. Em noma «los
offertantcs falou o Dr. Lacerda «le Almeida,
agradecendo o Dr. Humboldt Fontainha.
VIAJANTES

Embarca amanhl para « Cear* o ir. Rar-mundo de Mello César, da firma Ferreira,César & C, daquella Estado, a representante
do Instituto Frcuder, ein Fortaleza.Segue amanhã para o Estado da Ba-hia, a bordo do "Ceará", o acompanhado desua Exma. familia, o Dr. Eutychlo de Lemos.negociante na oidade da Amnrgosa.Acha-se entre nós, de regresso da Eu-ropa, oude passou algum tempo, o nosso col-
lega de imprensa Dr. Rricio do Abreu, cujo
desembarque foi bastante concorrido «le
amigos.
IUTO ,

Falleceu, hontem, o clrürgiUo-dentlsta J.
Marchiiiit, irmão de Miss A. DWrmond Mar-chant, secretaria do Departamento Social daAssociação Cbristã Feminina. O enterro rea-'lisou-se hoje, saindo o feretro do Hospital I
Evangélico para o cemitério dc S. João Ra-
ptistn.

Guaraná
n? .MAUÉS—esmagado por COMPRESSÃO!

Único processo que fica põ INTEGRAL EPURO! Frasco grande 6ç>5, — «1? <• 'ii)n. —
EUã S. José 23 Eduardo Sucena

As mulheres
pela manhã o
SYNOROL.

|K|^M^^_!____lJ_________r-_________! mm%W

APPARELHAMENTO SCIENTIFICO••A Mecianica de Precisão» -SSâsSi

COM UMA PUNHALADA!
******** -~mee

Uma prisão por suspeita
Em tiiriin dn assiiv.inlo do luf.ll/ pn-i.i Iro Augiisin do A.evciln ..«leves, do nunl

nus irmos nrciinnilo, n ilulcgiiilu >i.. |.« dl,,
irli-lii, Dr. CnrliiH Ihisliis, tem desenvolvi
ilu bem orlüiitiiilnii peMiuIzns, nflin do tlci-
«••lu '•• 0 i'l'lllllll«i-.<«. A Im, ile liiiliigiicáo eni
Indagação, nquollti niilorlifiido volii a saber
quc I.Stl'Vl'1 f«'i|'il fclidii 1*11111 iiiim punli.i-i.nl.i pelas rimlim, fucln prcsciiclniiii, uo bui-
Uc, por iluii-i Icslcilltllllllis, que JA ih-pu/e-

f*'t(in om 1'iiiloi'io, Desso iiuuln, ii|ipiiri*i'cn
umn inviiMicàn i-miliii o piiili-lin Alfredo

[Gonçalves, quc, proso, foi levado parn u ilo*
^, j li',iii«'i«i. onde, iiilerro. .uio. negou l.rmliiiiii-

tiiiii-iilc ter sido «i initoi- do crime, •• dele-
[niln mesmo, «-limo uos declarou, está pro-

iiIiiiiiiii eiilp.i-
iiiidn bojii, ptiln

.. i está mu plslnib- «nllin Indivíduo, qui- parece ser o voitln*
loiro i'1'lniliii.so.

I
l«:

OüliíVli.SARIA CHRISI OM

vSi Taltas e Baisellas
M.wea *TfZ,,, 

'.'< ».M VA 5í A VI' f _ A CHATA
tg.Milu giTii! puni tiniu n I.rníll

Casa Jules Bíoch

ISw

E*i*\*Í4

M,n.'i «li falin.-a

Kua «lu CnrniOi Híl—llln—(Vendai sdmente pnr atacado)
ncproseiitnnle. un S. Pnuloi I.. (illUMIlVCII .. <'in. .CAIXA '.'.:(

... DciKisllarlòs vm liello lloil/uiilei I-.. Tllllll'_\ll & Cia.

. . C. SAINT 3WARTIN is 0.v-bii-->i- it illapoüiçAu tio*, sr». i-.ngciilniro», Mcillco^ ]luiliiMri.ifs i mal. pcsraas n quem Inlcrct.c «« estabeleci--i.iciilo íirli.n, innnlntlii t*.«iii «•, mnis perfcllos ufficliinsc laboratórios, illrlglilos pnr engenheiros c Irchnlcos cs-pccliijlslai no ciiiccrlo ,- nn hferivilo dn Inslruiuchtiil íKlenliflcp refci-cntc n. engenharia, intrt.noinla, met;o< irnmgla, náutica, chrniinineli-ln, uptleii do precisão, clrúr-lgia em geral, radiologia, leleplionla o Iclcgrnpbía sen*.fio, lustriinionlns dc medida cloelrlra e de phj-slca cal
Jjernj. Encarregam-se do fui-ncclinciito dos prlnclnaèsfabricantes e^traiigclros c possueiii sempre cm Mor. .mercnilorlns de primeira i|ii..llt_ide, «píer fabricadas no ,•,','l,•, HiniTocnliij
proprlti cslnbcleelmonlo, ipicr Importadas. cnfcíluilu

Teciios
Finos

lantnsin,
. ' ntliniunii, "lN.tOll

ao víu'T.«n"! dTSm -r l""'1 ""'" '!"° " reflM <vvl"' '««"•ocnin li«». enfea*
. 131 c 133, RUA BUENOS AIRES. 131 e 133 ,- ,Hd0, •,- ,,,V ', ÍÜ922
Cnd. telejf. SAIXTKFRON-Tel. .NV936 

"lUO 
1)H^JAXBIlto 'l»'»1'}?" "'«'j CHffiSladil 2SI00

i.inon liou. Uniu. a. cõrcs. 2_« UIO
l!|)iiiigc francczn liatndu . . t$iíU()1 r.linrmciisn hrorhé enfeitado 12800(11
Oepnn liso. IimI.-i» na vnvea. IS00O

lOpnla l'rnn«-p_n. Indus aa c«V
rcs .|$ooo

IC a ni li r ti i n puro linho,
j branca ..'5500
l lüpongc cm (retalhos), ml. (5900

mais bellas usam «emprç
á noite, a pasta dentifrici.

mem
HAUTE COUTURE

Modelos de Paris. Os menores preços, Robesí'aprés midl. I,in«_.erie. Gonçalves Dias 1DTel. C. 4úli3. MARCELLE PEUltlER.

GUARANÁ' ~ Maués
Em fruta, em bastões e em po. Deposito ge.ra ',r?ta do Ouvidor' 12°- CASA GUARANÁ*.

Magra, Ouvidor 144
DE HOJE Al° DE NOVEMBRO
Grande Liquidação de Chapéos

para chegada dc novos Modelos.

OUVIDOR, 144

">"'wwl^^M^***"'1*^'^*'»^——«w^«^"i^w«^*^a>a»i»——»»—*"«^«i
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(raads enatrta •
•btoltrta nalatencu. á
fadiam... É«ateoa&.
gfoaopmaTictortaflai
um sport tÇo vtolent»
oamoofbot-bcill. S,pam
ad«]uir_r__M>soond_çS__i
ou manténs ai já aa finwfla,huta tomar todos oa dias, __•
refeiçSoa, ua prato d* ia%*\

Quaker Oats
fe o ritmado __!__¦__ confliu.p____m i _____• «ihlMw, porqna eotitam k_5_a o« ieteeeíe pttocN

ptos _l_t__r.tlcna da «piai oeocpo kaaMao o_____. ta
paranou nutr_;<op«if _.tadaOBtat<U «ranorarsloa,
pon_tu*«npnsnta<_iffkib_il«_i«r<jrtiM__.oadoaui(Tia,
fortiftc»o>jm_i_u__|o^»_a.t__«c»o_«__i«_Ubrio _oi«.ts____a__Mw_»«prapo«ci<___aaina_nani_arMlate_c!a
ao canaafo pbjraie*. Poaadoodobro do reiòr tmtíl*
iro te caro* • o triplo do do emn, epmxet 4eem digerido moita mem IMlmo-l* tn» aamtMM
eatto alimmMk

SEMS
Crepo China, côres diversas 1.'.$_.00
Crepe radiam, todas as côres 17$000 :
Crepo íctiiu, todas as côres 33$000 '
Crepe roninuo, todas as cô«

, rea 35*000
Crepe Georgete encorpado

(retalhos) 108000
Seda frufru >moda) 18$000

Fronhas
Solteiro c| picot  28900
Casal c| picol  48200
Lençol, solteiro  98800
Lençol, caaal 158500

Camisa
dia

Com pícol. . .
Calça, picot. .
Camisa noite. • • • • • m

28900
28900
58800

"^~"-""~~'""~**~"-~ " * i m iii '—¦¦ "i'i i i"- ii—i ii ir - n—air d i iimi iii.jir im i . |
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Jffl^F j sem dôr . V^riiv-l' 1
IBiaTAMENlO<sem mjecçao \i- \ I
jW \ sem dieta | "r"' K.-x|

I \t\f v^A *y&'\
I Recci_ado peloamesires vM^y ^•"^'¦
I ÍWertdo pelo publico ^\il' , R
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Para os pobres da A NOITE
Para serem distribuídos enlre os pobressoecorndos pela A NOITE, recebemos de

._«n_AA" _ra s"ffraSio da alma de seu pae,3.0 .000 e de um anonymo 20SOOO.—eem

Aggredido a navalha por um
soldado

Apezar de não se conhecerem, havia, en-Ire os dous, uma cousa quc os punha cons-tantemento em contado: unia mulher,boi na rua do Consultório quc, hontem,Manoel Alves Ferreira encontrou o sen ri-vai, um soldado <la Companhia de listacic-nainento. Discussão rápida, e o soldado,
sacando de uma navalha, vibrou um gol-
vo em Manoel, quc, ferido no braço es-
querdo, foi transportado para o posto dc
Assistência, ontle, depois dc medicado, dc-
claroii ter 2(i annos, ser carroceiro e re-
sidir á travessa Capita» Bãrrão n." 11.

A policia do 13." distrieto abriu inquérito
a respeito.

RUGAS
"—-m**Tmrm*m*-—¦—————¦»¦¦¦________¦______,___

MEYER
IMPORTANTE PROPRIEDADE

— E —
GRANDE TERRENO

O leiloeiro EDMUNDO venderá
cm leilão, amanhã, ás 5 horas datarde, a importante propriedade árua Imperial n. 65, construída cm
grande e magnifico terreno, mediu,
do 2a metros de frente por 185 defundos, dando frente para as ruas
Imperial c Cardoso, prestando-se oterreno para construcção de grandeavenida ou prédios e será vendida
«o correr do martcllo.•met»

JUIZ DE FORA PELO
TELEGRAPHO

m%**tm-*mem ¦

lutoritação á municipalidade
para adquirir gêneros o for-

neceí-ot ao publico
JUIZ DE FóRA (Minas), 30 (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Os vereadores LniüI enna e Pedro «Marques apresentaram aCâmara Municipal um projecto, atitorisan*-
do o presidente da mesma a adquirir gene-ros alimentícios, por conta dos cofres pu-Micos, na Superintendência de Alimenta-
Çan, afim dc furncccl-os ao publico petocusto c intendendo ás constantes reclama-
ções da imprensa.A Municipalidade vae installar aqui,no parque Halfcld, uin apparelho radio-
pliomco auto falante, para uso da popúla-ção. A inauguração desse novo melhora-
mento ser. feita dentro de breves dias.—— As cerimonias religiosas do dia dcfinados rcalisam-se, este anno, no dia IIdo novembro. Os cemitérios acham-se j_completamente limpos, com vários túmulosornamentados, apresentaudo multo bomaspecto.

_,.w _ „ . . p m m m m m «J*CT<]Tapetes
Para epiarto, artigo finíssimo 18$000í Oriental
A única casa quc tem dc

tudo e paia TODOS
R. M. Floriano Peixoto, 51

(CANTO DOS ANDHADAS)
NORTE 632

¦ iia

PATENTE N#

A' PRAÇA
A. Frota communlca aos seus amigos, fre-

guezes -c fornecedores desta praça e do In-terior, que transferiu o seu armazém e es-enptoi-io da Avenida Salvador de Sá 191, paraa rua Faria 62, esquina da rua Santa Ma-na, (Estacio de SA) Phone Villa 5718, ondeeontinua com o mesmo ramo do negocio demadeiras e materiaes para construcções e...filiai-tia a continuação da confiança, prefe-rt-iiciii e estima com que sempre o dispen-sni-uin.
Uio, 20-10-92..

A. ll.OTA.

COLMO POR TABOA
Na rua Ui-uguayaiia, cst|uin._ da rua Ma-

rct-Iiul hloriiinii, foi colliiitri ptir uma tnlimirecebendo, em conseqüência, ferimentos nuscostas, o pedreiro Ulysscs de Carvalho, dc¦lli annos, morador á rua Leopoldina n. ..A Assistciiciu o soecorreu no po3to ccnli-íil.

furas
Completo sorlimcnlo tic louça de barro

liranco feita cm S. PAI'1.0, própria pura pin-tura, ti taiiib.cni pintadas, eacliepòtsy pratos,coluihnas, jarras: jartliiieiriis, potes, etc.
Acceitnin-sc cncoininciitlas pura executai'ini qualquer feitio.

PREÇOS MÓDICOS
GRANJA MODELO — AV. 28 DE

SETEMBRO, 295 — VILLA
ISABEL

dos olhos, testa, ôoeca e segunao qnelxo
(double-menton) SAO O TÚMULO DO AMOR.
Os produetos ELECTRICOS MIRABILIA da
ACADEMIA SCIENTIFICA DE BELLEZA fa-
zem a alegria da vida.

Escreva hoje mesmo e peça estea prodn-
ctos que custam 15$000 (pelo correto 17$) e
em 8 dias verá que as rugas progressivamen-
te vío desapparecendo.

A ACADEMIA SCIENTIFICA DE BELI.E-
ZA trouxe ao Kio 400 produetos de BELLE-
ZA, qne são 400 maravilhas, premiados com
o "Grand Prix" na Exposição Internacional
do Rio e noutras a que tem concorrido.

Use na tollette diária: nas pelles seceas ou
normaes ÁGUA, CREME e PO' D'ARROZ
RAINHA DA HUNGRIA; nas pelles gordas e
luzidias os produetos MESDJEM D'ACACIA;
nos poros dilatados os produetos MESDJEM
DE CIVETTE. Para lavar o rosto use Pastu
d.tmcnduaH RAINHA DA HUNGRIA.

Totlos estes produetos só se vendem na
ACADEMIA SGIENTIFieX DE BELLEZA. Run
7 tle Setembro, 1(1(1, Rio. Catalogo uraUs.

¦ ¦—«^ 
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Sofá Privilegiado paraexames médicos.

Preço, 130$00C.
iUIòptadó com exito em todos os hospitais

e clinicas médicas.
Para o Interior, fobrlcam-se de desarmar.Exclusivo da Casa de Moveig t Tapeçarias

A. F. COSTA
27 — RUA DOS ANDRADAS — 27

INHAMÉOL
Heróico Depurativo do Sangue
Depura, Purifica e engorda.

BANCO DE CREDITO COMMERCIAL
Rua Primeiro de Março, 65

ESMERADO SERVIÇO DE
COBRANÇAS

CORRESPONDENTES EM
TODO 0 PAIZ

PRESO QCANDO FURTAVA NUM
AÇOUGUE

Pela ipolicia do H° distticto foi hoje au-tuado em flagrante e recolhido ao xadrezum indivíduo que disse chamar-se João Pi-res hc.-reira, contar 43 annos tle edade enao ter domicilio, o qual .ôra sunpre-liendido no a.ougue da rua Senador Euze-liio u. 424.
Em poder do larapio apprehendeu a po-licia duas facas, um serrote, um machado,um fuzil e 100$ em dinheiro, objectos e

quantia que o mesmo liávia furtado
mnm 

Amanha 31
ultimo dia

Liquidação dos silvados
do incêndio

Abre ás 9 horas
Rua dos Ourives 13-A

Por baixo do sobrado incendiado
ATTENÇÃO

Do dia Io de novembro em deante
A PAULISTANA installa-se no gran-
de armazém da rua 7 de Setembro

N°176 

Continuando como sempre a
vender barato

BREVEMENTE REABERTÜ

VACCINAS AUTOGENAS
O I.AP.iil. .Tíiiuu r*i.i\im sn.vt irI_.l!fil..\Toll!il ÇWXICO SILVA \li.\I'-

ilO ciit-arrcgii-sc tio prepero c colliclla do
material, a domicilio ou no Laboratório, tle
qualquer vaccjnn tic Wrislit prcscrlpta pc-los Srs. clini.-.is em casos de inforçiics in.
tcstiniiçs,. Iironco-piilinonarcs, gcnllo-urina.rins, furiinculòscs, cspiiihns no rosto, «.rip.

pe, cbtiueliiclie, crysipèla, inieccão puerpe-rui. pneumonia, ele.
IlUA PJtl.MEIKO DE MARÇO, 13,

1° andar ;..._ .
TI-I.I-PIIO.M. NOHTK 530.1 $f>'Mmem

TOSSE? XAROPE
GII_

BLEN0RRHAQIA Trata ¦»
menlo

radical, das .1 ás (i. Largo tia Carioca, 15. Tel,
} C. 3128. Or. JORGE A. FRANCO — Assis-

tento tlti Instituto Oswnldo Cruz.
me***

Vcnilc-sc
iiiíhIds cofres M. W
gistratlaí ..ai*:iiit:il«)s
cuniclilòs e valore

COFRES
por preço reduzidíssimo

Compre hoje, não cspcrciii
liliiln Ottoni, 10:!. (Entre A.' 

me**

tis ufa-
Americanos marca rc-

:iiarda fiel dos si*us do-•outra fogo c roubo,
103, rim Thcc-
ti Ourives).

-mem*"LAMPAOAS tSMM"
Dc grande economia e durabilidade. Distri-

buitlores geraes Casa "OTTONI ALMADA"
llua general Caniarn, 211; Tel. Norle Kit)'.].'

I ^lll* »--¦ ,

EXALES DE URIIMA
O "INSTITUTO EII.RÜCII" tem pnra [aifim nm Laboratório Especial, sob a direcção

do conlicL-ltli) í*hiinico Dr. Isaac Wcrhcck,
175, Av. Ilio ilraiii-o. Tel. 21 C. das 7 ás 11)
lioras.

INFLUENZA OU »PE
j evita-se usando as Pastilhas Gutluraes, que
j desiiifectani a bocea, a garganta e as vias
i respiratórias, portas 'tle entrada dos micro-
bios. Antiscpticas de effeito seguro e muilo
agradáveis ao paladar. Deposito geral: Dro-
gariii Giffoni. Ituii Io de Março 17

Lie. D. N. S. P. n. 373, cm 2S|12|917,
—' ¦ mm](**lf*m»*l .i.i'  _.,«_

W>W}/
"hvceo... -6e^_^ytc. !

MOVEIS MODERNOS E
COLCHOARIA

Vendas a praso e
por preços sem competidor

CASA DO JULI0
de Scvcriano AurusIo Pereira

Av. Mem de Sá, 33 c 3i. T. C. 1178
me*. ¦-

VERMES usem ABR0L
Ef feito

I macias c
A miradas

seguro. Não é tóxico. Nas Pilar-
Drogarias. Pedidos V. Spino. li

59 Norle. 2112:

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "BELLA .'OR" é (|e cffcilus ra- |pitltH c maravilhoso» CTintra a cuspa, quedado cabello, etc. Tem a grande vantagem donão ser tintura e dar aos cabello.. sua c<"«r
primitiva, Icnliimente, sem queimar «iti pre-jutlicar o couro eabclludo. K' usada e aconsçlhatbi poiynAtaveia módicos, conforme osattestatlóa kuc estão sendo publicndos."BELLA COJÍ" é suavemente pcrruniadanao tem contraindicacões o foi approvada
pela Saúde Publica, «ob n. 2.177.

Kncontra-se cm qualquer pharniãciá ou
pcrfumaTiti do Brasil. Tít

me**

-I- •
| ¦ -icrvico r.n

IS-
SUEOAMERÍKANISCHE
OiPfCHIFFFÍiTè

GESELLSCHAFT

I go,
..jpiilo e «1.

Lilluio, Iloirl.
guc*

ln_o parn Lisboa, *. i-
ven Hollnntl, Bon.o.
c llámliiii-go.

Escola para Chauffcurs
Director proprietniió En ir. II. S. Pinto,

Tel. Villa 530»
S.de transOritla d.i rua Iliacliiielo, 383, pa-ra prédio próprio ii Avenida Salvador tlu Sá,

i'J3 A. c li. .
Curso rápido tle 20 lições. Aprciitíci e sc-

i*.*is iiiilciienilculc.

PRECISA-SE
Muçt> ])iij*ii clcvadot', pi-eferindo-secarteira. Tratai- íl rua tln Oiiiltintla ni*oiii o Sr. Disi-liinger.——¦ *ee*m —

com
113,

GAFE' GHIG
\'c-niic--sc esle bem montado i-afc á .\vo-

nida Salvado, dc Sá u. Íi7; com superiorcontraio a-lci-ininar cm 31 tio janeiro de1ÍUS, em leilão, pelo Iglcsi.-is. amanliã. sexta-Jicrn, a 1 hora (|n tarde, no mesmo. 
'

Cap Norte
Sairá a 18 de novembro parao Rio da Prata e 9 de dezem-

bro para a Europa.
THEODOR WILLE & C.

Agculcs

Avenida Rio Branco 79-1' andar
Tcleplione Norle n. 41

ELIXIR de NOGUEIRA
GRAHDEDEPÜRATÍVOdoSAHGUE

MILHARES de CÜRADÉ&7

,TH3Avenida itio

-mem-
LONDON
liranco, M2,

TAIL0RS
.i" and. .elevador)

nl

oe
Crntsfo Souja

BRONCHITE
Rouquidão, Aslhmi.
Catarrhoi chronicoi

mmwm
! rtn • ippbUIí i üfflín ¦torci oBuaiir

Formula
Creosolo

Iòtio-j y«
ptijiii,.«

JllliltIS llt!
Cillcio c so-

«lio.
Glyccrinti

Fartos
clemenlt».?

para ;i-'_y;,ii-ti'.-

dos p'iil«
mõe..

App. ii.5(1 «lc
I do 10-18. I

LEILÃO'
Moveis dc Jitçartihtlá e objectos tlt artes,fialtiria «ie Pinturas de Mestres, Venderá emleilão ainanliã ás 2 lioras ilu tarde, á ruatio Ilosariii, 113.

m»%ttmm*

nYDBAKGOtV líííKLICn
A melbor injec<*ãt) mêrcurlnj no tratamento

de. S.vpliills. EITicacia e ausência absoluta du«liir attcsladas por mnis tlu 2.00(1 cliiiicqslilenlrc os tiuites os notáveis 1'rol's. Aiislrc-
ffés.11'0, Abreu l"i;illio, Uoclin \'íiz, lieiu-iqüé
lloxo, Etl, .Miiíinlhães, etc, ele. \'eii(le: Jio-ilolplio Hess & Cia.. 7 Setembro, (Í3.

me**

MOLÉSTIAS DAS CREANCAS
Dr. ligas tle Mendonça, consultas iías !) ás110 lioras. (ii-ntis. liun ,\|. de Sapucaliy 311es(|. ila rua Sr. de Mallózinbos

>—mem—,—— e—me^mimjm., ..—

SOFFRE!S DOS PÉS ?"SAI, TRATA MAilCEL."•.Nas Drogarias, 1 .íariiiacins o Pcrftiniarins.

Anti-EcliiiiiGsis Faral
Creme sem cgual, .para [irai- cravos Iespinhas, rugas, si.miacs tic bexigaj sar-

| tias e iiiaiieliiis «Ia jicllc.
imwmaetémBam

Será 14$900?
Será possivel nuc se possa vender Taffctí.Iraucez com uni meiro dc largura a 1 |s«iooo niclro ? lislàiido em perfeito eslado c. sen-do a scd.-i tia moda ? E' íiossivel, pormie A'Nobreza, á run Unigiia.viiiin, 95, está vendeu-tio. ns cores, greu.it. marinho o marrou s-ionpeiiíis 'JUI! metros de ultimo.

CONCURSO DO BANCC
DO BRASIL

Estão aberlns as iiintrieiilns para o concurso dc desenho-. Ensino pratico de aritÜnie-tico. eorrespoiidciicia e escriptiii-ação; Aula»diurnas e noctunias cm |iet|iiciias turmas,tiraucle numero dé aiyjróvãcõcs cm todos osconcursos, Iiiforniasocs, das 8 á*s II c das3 ás S da noite; nn Aveniiln I|i,i Branco, !,')'-'" iiiidiir. Itesliiiii poucas vagas.
I 

"•'"""' .... ,.¦¦ ——¦. m]**,Qm^j**, ,-« — ¦¦¦¦

DR, HUGO WIDMANN LAEMMERTuirurglii, moléstias do senhoras, partosHalos X de profunditlntleConsultório.- Itn.i 7 de Setembro, 183.le.l. C. l/7li. Clininados no ilio: TeKySül 'ófi
ou C. J770. Res. II. Jardim Jlotatiieo n, 71.-———•—«*OlB»—<

ir. Estevam Rezende 
'^^

i;.\-iifljiinlo dus profs. Weiii(í_icrfncr Gro.ss
niiinii. 1'us.ow, cm licrlini, e

Xeiiinanii, em Vienna.
ti:aciii.o-kiío.\(.:ih)-k.s(ii>h AGOSt ;oim \

I.ratiiin.eiil.ii clriirgico tia ò.õiiíi (lêclinlca ilu
prof/ Sciftert) o das tlacryocystitcs (opera-Vao dc West). Carmo, 5, est|. S. José, _ .1s ,'i.
ti. _(].¦)*.'. lies. Ileginn Hotel..(•_»-•Wmr*mm —... i

Pelle, Syphilis, Vias Urinaria.'
llua ila

Dli
Asseuibica. 5., das fl ás l'J

IMCIHIO MAGALHÃES

Pianos í
-• -mvVm*

Dr. remando Vaz

..iitopiaiios. Peçam cais1"-
s 11 ll. l-YiTciia & C. Rim
Vr. Xavier, 35S. T. \'. 39G.

Giiimlcs |)i*iijoSi
-«.•!»—1

Cirurgião do 11. i!«
S. l*'i*o. dc Aísís. Ci-i;in*gia geral, tüagnostico 1- traiam0, cintrei-co ilas.:iifteci-ões dò csloniago, liitcstiuoj «)

vias biliarcs. Ulero, ovarios, urellira, bexij;.e rins. Trai", de ciiíícér, liciiiorrliácias, tuuio«rcs <l«> ulero e da bexiga pelo radiam. . ¦-
seiiiblca 27. Rcs. C. Uonifini. WS. T. X, 12113»

Nariz, Garganta e Ouvidos^stuÔ -;
GESAlt DA SILVA, e_-a. sislchtc dos profs. (
Killinn o Brlihl, dé Hcrljni. Com quatro an.
uos tle pratica uos hospiiacs dc Paris, Ber-
lim c Vienna. Consultas do . ás õ. ltun da
Ciirioen 31 — I" andar.



A noite
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Prnfmnr Alfrpdn CmmCA,)A V,:Z m* mmon uin te i

StlimnN txtqalii mi tuffrafio
i im lima-.—..-»?-».,.„,

Romaria ao cemitério de S. João
Baptista

Na «jt.Jt i* S, l'rancl*c«t do Paula foram

Í,f 
celearada» anleuwai c*e(|uiaa «tu auf*

i«|,'» A* alma do lllustn* -ir-.lvsauí* Or.
/¦ii!-'i,. -la-»», atnda rtaadaa Irei mliaaa,¦.mi ao aiier.-ôr, nor laldatlv» dns pro-
lii..<.raa da Escala Normal,eom a •.wlac-n
da dlrartarla da aatola, outra no aliar du-¦'•»••• 5*abara dai Mm a outra ua capai*
I» da Noita ftcahara da Victoria, mandada
toliarar palat «lu-ae- da 1.* turma da
rflerida «acolá.

A oerinonla nllfioia fal aeaaapannada
li -j.oae-ilra a tuato, achando.ea no templo
trcsrasenlaRtea da diversas classes .neiae*.
a.tadanttMo Ofnra» do mulstcrlo muni*
ki.al.

termtiadn* na a.flcia*. «sorof, sefttiram
?u nrateataa era» hoades e-v-nelae-t para o
1-4«Itari» da ». Joio Baptista. em visita
Io Inaaula da aaudaio eilucadoif

Sakra tua sepultura foram depoaiUdos
h«««aa<i a palmas da fia»- naturais, des-
t- .«a«éa**a «ma bonita coría eom a sejtuin-
«# iKWdai "Aa mestra o ami<», venera*
bla profunda a iiudades das alumnas da
I-* -tona.» d« A.* aano."¦far MegatBa doe ariani-aíor»*- dti tio--amautas, usou da palavra o professar O-o-
Mo CTiMiaa ilatrads, a*ue proferiu eltH-itento
In aawaa.n-ara nracio __a'.-iand<t a*

8-.landa*- 
ejue aiomaran a pessoa da Al-

4o Crome». eo* as diverte» aspectos por
ettf fet*>s ancaradli pererando An sexulnte

afiara • cuarido csmT-aaheira, —• Aqui
Da «Mca. am aome dos tens a micos, em

das tens colidas, em nome dos teus

Receiam-se conseqüências sé-
rios dessa agitação

IWRI.IM, 00, IV. V.) — Com a termina.CIO dn presente me», augmeiita o deacon*leatsmeiili) entra as clatcci trabalhadora*»em todo o piii, tontonilo-it .iria* come*
quenelss eeouomlCMi «ino pndem Jogar um
papel impurtantu mis próximas elelçiiet, a
r«sll*»rem*sa em novembro vindouro.

A agitação entre o proletariado e dtvlda
ao constante aiiKinento dos preços do» ae*
neros de consumo, especialmente do pio.Até o fim do mo. de agosto, o prece dos
árticos de primeira necessidade manti*
nlium-.e eitevcls, mas, doado cutlo, nio
deixaram de subir, auumentando o custo
da vida «m mnls do clnoo por cento,

¦ -ama i

-ü-elpBle» a «m nome dos teus protetidos,¦» penner «Ia nossa sincera, da nosta Im-
!•••***..-. ,da u.s.a eterna saudade!

A morte, a» phrase ,1a um .«-rande peosa*¦*!.., repetido por I.ittre, «S apenas uma
Ctrae{ie +a a ultima e a mais serena de•nia». Nio, morreste cwnpleta-mente, por-
•«.ue tia em ti alfuma cousa que subsiste:
ii !ie»s o*n» nee destes, <*¦ exemplo «le uma-ida Mia * immaeulad* e o tru entranha*
•<o amior pelo bem, pela virtude, pela jn*t-••'ça • pela verdade. Poi.se a matéria e o
natlrHe ae-afor**.*: mas a tua (mofem mo-¦ »i ha da ficar cnmnosco, a<inerenda*nos e
-.'(¦araale-aos ainda, cnmo o revertirro da

^ms aa! ousada transmonta — • essa pro-
ic*}* da tua Ina A aind» um reflexo da

tua bondade a uma maneira de non amar
«inda. Que a tua memória subsiste e- <ruc
íitas nos a veneramos, bem o attesta, e
-fn rematada eloqüência, a nossa presen-

'«A a**rni, deante da tua ultima morada; c *-i.r isso e—e. tomando de empréstimo ns
iifarras de Renan dirigidas á França ven-

i iia de 1871. e, como tu, victima de uma
•Mtastrophe, eu te direi: — "tu não mor-
•...te a a tua memória nio perecer!, por-•pie amas ainda e porque continuas a ser
tmado**. Boa noltel".

Iv.vi seguida, dirigiram-se todos ao tu-
¦t:d'..v do professor Franciaeo Cabrita, on-
,i? denesitaram flores natnraes.

O direclor dt escola. Dr. José flanfe.. as-
ú.liu a todas as eerlmonias.

Restaurant
Tavares

TODOS OS DIAS
Chá apper itivo dansante

Setta-felra, 31 de novembro, — Grande ms
tinia com farta distribuição de brindes ás
O.iuas. Sahbad» — Grandiosa aoirée dan
taata, ás 9 lfl heras.

TODOS AO T.tt-ARES
rieres, Musica, Alegria e Chempagne

EUA CHILE, 33
•mmm

pos
A marca sempre

dominante!
A Fabrica --POLAR" assume
inteira responsabilidade sobre
os seus calçados quando, so-
bre a sola, estampado a fogo,
tiverem o seguinte carimbo:

m*miàm'*W%t_*__T%_\__nT li iWl«»W>_mei Wt ¦ 'Ir-alt—*--.-.¦¦--•¦-¦'•» ¦*•*-¦¦ ** •¦*^--»«- Ww , ** ##^«wll»^-«-t«^»W-,*,*',,T* A

, / x h»..;,?)*-**;;;*^^
1 MM, SAO RADICALMENTE CURADAS |
\íxW&W_____ _m_f* §

/P-ri^v^l ti(_r_ri_r I

fe 1 isd 11 â 80 fl -Krwii^ir ai 1•tel rtl_W,,r nDOCÜL!
!¦¦ } l«-|:*.v.-"V.-v.v.-.!--|jÇi''*ii' w** \s

\x,Èmgá_mÈSâÊÊÊmd
pn'"i»*i'> ai^w-i¦uwi* i i.i—i_)--«»-
ú>4_mu<«_»n«~»o«-»o*ira»o*«—a.

<mn«i.'W<i«H«irM«^>.'*T«'fi>U'' vm^^mm-^mm^mnfhm~y*S*i',ar*sefi'fmaiiiini*^fir*m

0 INCÊNDIO SE DESENVOLVEI) SEM (JUE OS D01BDW
PUDESSEM TRABALHAR
.—tW•_-—? i i.n. in iln

Uma serraria, uma fabrica de moveis e uma
avenida destruídas

_•)*.--—
IycJhIzos vultosos — O <{u« íi policia apurou

FABRICA DE CALÇADO
"POLAR"

R.; S, 'Christovam, 540|52.
Rio de Janeiro

r.sTrrj-uiiilii os «illios, n er«*nncn eriiiirn-
su. ussii.stuilii, fii.iiniii n im-,i„ u vidraça, no
alto, nm). se refleclla rubro dario, Tro*
mendu, iinsMiiilit ile pavor, ella corrou nt'-
A porta, tornando a espiar u mancha ver*
mcllm «pie sohresnia nus trevns da nólto,
Venccniln os instantes priinolros de nnlu*
ral lieslta('«i, o inenlno precipitou*», r.'"'-
tando, pelo corredor, Indo bater A porta do

2uarto 
de seu pae, o Sr. Anlonio I.atiriml».'ste, levantnnilo-se, verificou que o elarão

crescia, coniprchemlendo trntsr-so ile uni
tremendo incêndio. )•; sain«lo dn cisinlia, a
da ii." ii, da avenida cm <<ue morava A run
S. Leopoldo, 71, de um armazém próximo
telephonou para o Corpo de Bombeiros, «vi-
sando-o do <*ue, dg horrível, nenhum do
ver.

Voltando a rua, o Sr. Antônio l.anrindo
tevo aos olhos, na hrutnlldade do scu des-
enrolar, o espcctaculo impressionante nue

J),i accüo liostruldorn do tono íA eicapnu
a parle «l.i frente, ipie . n dõirailto, ficitiiilo,
porem, luletmm.nto drstrui,i.,> uu nflicinas,-.¦illus ninclilnas oslflo iiuililisuilas,

A flriiiu ,loaé Moreira estava .eflurada nas
companhias Minerva e Itahlu, peln quantia
ilo 100:0009000.

CVo prodlo n. 77, cantlitun A nerr-rl», ti-
nha ilnmlcillo o Sr, Toblaa Ouiitrs Vlunnn,
iiricnii* «li fabrica Ae inoveis iin travessa
Univoraldndo r>t e encarrefiado, so (jue ficou
apura,Io, dc vigiar n ••erraria,

Oa prédios 73 e 75 nuilii eo.frcram,
A avenida do n. 71, entretanto, soffreu

eitraROS muitos. Do propriedade «lc I). Kini-
üa MagniliSos, «ino no encontra, actualmontc,
na Europa. í encnrrcRudo da nvculila o Sr.
Josi do Espirito Santo, «pie o.cupa a ciimi
de n. 9, que defronta n scrrnrin, a unicu
«pio escapou do fogo, IVs seis primeiras,
oecupadás, rcspccth-aincnte, pelos senhores

maimm*^S**mumÊajmi&mÊmt*&¥*mm~*mt'm j»v—«••,"¦>. n
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SO' MEIAS
VV. EEx. podem comprar no Ede.1 das Meia:

120 — RUA URUGUAYANA — 120
(Kntre Itosnrio e lluenon Aires)

VILLA IZABEL
l-REDIO PARA NEGOCIO
A* PRAÇA 7 DE MARÇO, 2

LeilSo, amauliã, ás 12 lis.
!• leiloeiro PALLADIO.-peli

CAMPEST1U5
Utonanhi, ao almoço: especial salada dc

t*rm—pa, colossal vatvnA A bahiana, peixa*
itt* & portufue_i, lmcülliio assado nas lira-
tas. Ourives 37. Tel. Norte 3o6«.

CONSULTÓRIO
CewipleUreente installado. Oede-se 9 horas

diárias. Assembl'» 30.
4 mmm >

A* LA GARÇONNE
SaUo Mercz.i, especialidade em cortes de

rahtltes i Ia garçonne e á inglcza, gabinetes
especiaes para .enhoras, creanças e tuanicurc.
Rosário, ló'_, próximo á Avenida. Tel. N. 5SG.mm*

BRINQUEDOS
'--«-tt» * Waldeaur Praça 15 de Novembro 4*1

Drs. Leal Jonior e Leal Neto
BfpecfaHstas em doenças dos olhos» ouvi-

.es, naría a garganta. Consultas de 1 Ag 5
Assembléa, 60.

Casa em Inanea.e — Vepde-se uma, pc-
rruena, novn a ainda nüo habitada. Trata-se
mn o Sr. Bastos, á r. Rosário 13S (cartório).
mm^»mmsml»mmwmm0mm0^smmmmmmmmm

DELEGACIA GERAL DO IM-
POSTO SOBRE A RENDA

Em obediência ao Decreto n. 16.581, de 4
do setembro de 1924, a Delegacia Geral do
Imposto nobre a 1'cnria iniciará, no Distrieto
Federal e nns Estado* o recebimento daa de-
claraçõos qno tém d« servir de b""e parn o
lançamento doa Contrilmintee daquella Im*
posto.

De accordo eom o que dispõe o Art. IS
do Decreto acima citado, todos oa Sra. Pre*
sldentcs, Dlrectnres, on Gerentea de eeeleda-
de» anon.-maft, chefes de firmas commerclaee,
Gerentes, Superintendentes de estabeleci-
mentos Industriaes on commerciaes de qoal-
quor espécie, Dlrectore», Inspectores Geraes
ou Chefes «Ie empresas de viação de qoal-
qner natureza, fluvial, marítima, terrestre on
arrea, Directores de repartições publicas,
Presidentes, Directores ou Gerentes de eoope-
riiti«*as, nyndicatos, clubs sportivos e outros,
são obrisradoB, sob penn «ln recita, a remetter
a esta Repartição a relação nominal de to-
«los os deus subordinados quo exerceram
qualqner cargo remunerado, «ob qnalqner de-
iluminação, no nnno de 192S, e cuia.*, vanta-
r;«¦ n» totacs ottinjnm somma superior a ....
10:000$00() animaes, discriminando nesta sua
informação: o noino, cariro, residência, c van-
tasens pcrccbiitas durnnto o anno.

Todas as pessoas physlcas ou jurídicas qne
exerçam a sua actividade no território nacio-
nnl, percebendo rendimento superior a ....*0:0Q0$0OO annuaes são contribuintes do Im*
posto sobre a Renda.

..'estes termos, convido os Srs. Comme"rcl-
antes, Industriaes, Proprietários, Capitalls-
las, Kmp.ei-aüo-*, cmfim, todos os que exer-
errem ama profissão, ou rirerem do eco-
nomia própria, a virem n esta Repartição, si-
tuada na Avenida «Ias Nações (era frente ã
Santa Casn de Misericórdia) até 14 de novem-
bro do corrente anno, para receberem as for-
mulas impressas, ondo serão feitas aa neces-
mirias declarações. Estas fermnlaa, depois
de completadas pelo contribuinte, serão en-
treifues pessoalmente ou remettidas pelo Cor-
reio a esta Repartição, para ser feito o cal-
culo do imposto.

Caso os Srs. Contribuintes encontrem dif-
ficuldndcs cm preencher as formulas 

"que 
re*

ceberem, devem dirif*ir-se a esta Repartição,
que lhe» prestará o.s esclarecimentos de que
precisarem, diariamente das 11 ãs 15 horas.
O pratto para a entrega. das declarações ter-
mina em 14 de novembro do corrente anno.

Findo esto praso, será feito o lançamento"ex officio", sendo accrcscentada a multa dc
60 "i" sobre a invportancia do impoeto.

Quando se verificar que o contribuinte
prestou declarações falsas, será rectlficado o
lançamento e imposta *a malta de 75 "|- bo-
bre o imposto a pagar.

Rio de Janeiro, 22 do outubro de 1924.
LUIZ G. AZEVEDO

2» Delegado do Imposto de Renda. 'ífi"
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oi«naa>oeB_ko«aa>ii*nt»-<)a_»()anai)«n_.i)
0 porto, pela manhã

Chefiaramt «lc Porlo Alcitrr. o vapor nn-
cional "Campinas", com vurios j-enc-os;
dc iiüciki-. Aires, o paqueta allcmao "Qe-
iicrul Snn Martin", com passageiros, e «le
Nova Yorli, o vapor norte-americano "Co*
nine", coin vários gêneros,-ama

fiâ. f
»()«B_HI»»*ur .¦

Tlieioniiíiisila!
«00 CONTOS DK JÓIAS !...

Grande quantidade dc lintlos lirillian
dr illvcrsns tai:ianli«x« e cOrea raras pnrn se*
rom vendidoH por preços jamais verificados
e bem assim itrande qunntldado de lindes
jóias de fino Rosto montadas cai Platina
r tirllhantcs diamantinos que compramos
pcla metade dn «icu valor a uma rasa ebtrau-
«eiru que liquidou os Bcus nruocluH no Dra-
sil, vejam nlRiins preços. Crutes e pulseiras
dc Platina e Brilhantes, a -00$, „00$ e r.On.v
Annri.t e linilas llichas «le Platina com bri-
lhnhtc», ISO?, 2M-.5 * 400$. Relógio il« Pu.jo,
Hcnhorii, de ouro, a "cS, 100J «• ir,(,'. garan-
lidos. Relógios Onu-ga, desde 8JÍ; r«'loRÍi,s
dc bolso, garantitlun, a '-.*'..•¦. reí»i:iim do ou-
ro para homem, marcas conhecidas, a :'0PS.
Despertadores, desde 1S$; trou-i.cn dc ouro
com Rrilhantes, clgsrrelras de ouro, l_ipi-
zeiros, canetas de ouro, tudo &«• vende liara-
Io, muito barato ! Joalheria Thc/.ouro do
Castello. Uru-fuayana, 9, próximo Carioca,

IVIais um donativo para o
menor- Antônio dos

Santos
Oa Sr_. I). Iiollnà Maria, rccebeino» •

quantia do 'JiiSiiOO, <ni« se destina u aoecor*<
ior o pequcuo aprendia dc ourives Anlonio
i!„s Santos.

Mi ii.-,ikuiV*-¦«(

Jpápêí, OE i

O som
FUMADOR1

th <jii er mui» fumar .• Ir '.

CIGARROS 1
|ffitaj do que (1

Aspectos do sinistro, vendo-se mim drlles ns bombeiros ainda trabalhando na
extineção do fogo

HStm. 3-S.^K-TE

-becer.

---» Ê__OIT ptssw

I* l^l4W-noj*«ft|"p<tC>| pe ÁRTICOS (.-HTAPIOSdaMONDQ

«_/ »
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PÔAZUL VERDADEIRO ÜEáTRUlDül
DAS BARATAS

Experimentem a sua c.fíciuv
Vende-se em toda a parti

iimai
«-KnnnRimnnímimíintiÕNlitiiinRmitni-n iinmaii iiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiii ,r.,miiiii,iiinii,iiiiii muniu,

CURA DA
SVNATORIO DE PAL.IYRA (Minas Geraes) — Altitude 900 metros. Edifícios e regi- f
ní'n modelados pelos melhoras .wíiàtoriòs da Suisaa. Tiataineiito liygieuo-dictelico. i
Curas de repouso, de ar, dc cnijorda (Mastiiur), cio. Director gerente c medico resi- [
lifiit»: Dr. Alberto Cavalcanti, com mais «le 10 annos dc pratica nos Sanatórios dr '
Sui-isa e Allcmauha. Enfermeiros c enfermeiras especialistas. Hotei de 1" ordem. |

O Exmo. Sr. Dr. Placidft Barbosa, inspeeíór Sòriil iia Prophylaxia da Tuliçrüilo' !
sc. ('hcíioido «ie improviso ao Sanatório tle 1'aliii.vra, ahi passou «ioti*. dias e deixou j
coiisi-rnada nn livro dos visitantes o scguinlc iiiii-isssSò: |

"O tratamento da tulierciilòae, «iuo a pôde i-iii-.::- ,; «pie esla provado «|ii-! i, oura;
¦i ¦•, tratamento liyiíicno-ciictctico. Easu •'¦ u trata monto «pie se appiici*. no Sanatório j
Ae P.lmyrn, c se arq>ll~a ''e accordo om os princípios scieitlificòs c n pratica ilus j
(-rahdèS''sunaliiriôa «Uiopcu-. nol) a .dirc.-ção couipelunlu ,J„ !*:•. Alberto Cavalcanti i

TalnaVrã", 4 de março «lc 1034. — (Assiiíiiado) Dr. J. PUridn Darliosa." |
lefõrrrtaciSes n-, illo: Teli: Kart, VM:

•A-triai-ti.rTnmilii-ftr.n,:,-!.-!,-; ii.-i(»iiiliiil,iii,.i,i .iiil,.iiiiiui'i!if,n*a'a.iiitii:.iii,ii,i,',i,iiii.„>iiiii.,i',ii,ii im Iililmiillilliillillilillllliinlliliiliiillllil mimii,'

a Incêndio em principio offcrecla. Já em
meio daquella via publica multidão im-
mensa se comprimia na anciã inçoiitida/ dc
assistir n violenta destruição «lo fojo.
Clinmmas, crescendo c sc íiiulliplieniidp-.cn-
volviam, ão mesmo tempo, lados ofuoslos
d.i serraria ali lustallada, cm vasto barra-;
cão, ameaçando propagar-se cm pôiicb e «IC-
vorar tambem as casas vizinhas, nas «itiac*)
reinava alvoroço intenso. Assim decorriam
tres minutos desde que os bombeiros ti-
uliam sido avisados, quando surgiram na
esquina próxima, no barulho unsurdec'--
dor «l,i3 scus iympanos, os velozes carros
vermelhos. Nessa oceasião tambem com-
parecia o commissario Freitas Abreu, de
pernoite na delegacia tio 14." dislricto.

Estendidas as linhas, collociulos os bom-
beiro» nas suas respectivas posições, o
commandante Syrlo deu ordem pura ini-
ciarem prompto ataque ás chammas. En-
tretaiito, surpresa horrível assaltou os co-
rajosos rapazes «mando, abertas as agulhas,
por ellas não correu ao menos teime fiiele
de água! Não pouparam esforços os valo-
rosos soldados pari conseguir o liquido pre-
cioso «juc lhes faltava agora, obrigando-os
á passividade enervanto de não pelejarem
contra o terrível elemento, nlliando-o as-
sim na obra furiosa «ln sua destruição!

Ncsso iuterim, ¦entretanto, o fogo linha
assumido proporções de niiietlroiiliu-, inerc-
mentando-se livremente e Banhando terre-
no. Os bombeiros, abandonando as man-
guciras, tornadas imiteis pela absoluta fal-
ta de água, tomaram das suas "mnchatll-
nhas" e foram trabalhando infaligavelmiii-
te no propósito dc salvar «manto lhes fos-
se possível.

Eram tres e meia da manhã c ainda a
affua nüo havia apparccido. O fo;;o, na
vertigem de sua violência, já destruirá in-
télramentc toda a serraria e começava a
queimar a fabrica de móveis do prédio 81,
ao mesmo tempo quo quasi alcançava, <!'¦
lado opposto, a avenida do n." 71. Era uma
situação de desespero e dc tortura" aquella
flin que estavam os bombeiros e na qual por
mais meia libra permaneceram, muito em-
hora fossem tomadas providencias julga-
das decisivas, mas que afinal uão surti iam
effeito. Só ás quatro horas du madrugada,
porém, é que começou u convr, primeiro,
agna escassa, e depois em abundância. Tài-
de demais. Mas, mesmo assim., os hombçí-
ros iniciaram resolutamente um ataque cm
conjunto ús chammas, que de um lado, dc-
pois de devorar seis das nove casinhas «Ia
avenida, avançavam para as outras, o de
outro ganhavam as dependências conli-
guas á fabrica de moveis. Abi, entretanto,
nesse pouto, é que os bombeiros com mnis
precisão e certeza atacaram ,b fogo, pois
avisados de qne na garage contígua ;'i fa-
brlcu, de n.° 95, havia uni grande deposito
subterrâneo, «le gazolina, Iralaram de iso-
lal-o. Durante «luas horas lutaram osboin-
buiros, todos dji estação central, tenaz-
mente, já favorecidos pela água que jovra-
va, abundante, até que. o fogo cedeu lenta-
mente. A essa hora a massa compactai do
curiosos, que se acotovelava, ali, premindo
o cordão de Isolamento formado por vinte
praças da Policia Mililar, foi-se desfazendo
aos poucos.

Oe caiTos-soccorros, depois, dali se reli-
raram, ficando, enlretanlo, no serviço de
rescaldo, que sc prolongou até ao meio-dia,
duas turmas dc bombeiros.

Logo após, na delegacia da rua Visconde
dc Üauna, o delegado Dr. Carlos llastos
abriu inquérito; no intuito dt: apurar ns
causas «pie determinaram o sinistro. Assim,
baseado nus informações colhidas pelo com-
missiirio 'Dr. Freitas Abneu, que trabalhou
muito dedieadamento durante o iiueiulio,

soube o delegado que a serraria onde se
originou o fogo pertenceu á firma ,T, XI.
Barros, representada pelo seu procurador
Almazor Guimarães, residente ti rua I). .lu-
lia n. •!, que a passou, pcla linpb.laiidln
dc 200:000*000; n Jaeob Schunkmnnn, ctin-
liiiiiantlo, eiitivtanlo, ó testa do negocio,
por não ler esla ultima "Imia Icnninailo o
piigameiito. Ficou apurutt'0, tiinvlvom, (juc
:;ieiib Scliiiiilcmãnti. rcsidènlc á rua Vis-

t-ó.ildç de Itauna 117 c 1 lü, onde es.lá inslaU
ado um deposito do. nioveiti tle sua. pro-
iriedadi'. lem ímiii fabrica do moveis á (ra-
,*essa Universidade 51.

¦X sern¦•¦'¦*, que ficou lolalnirnto destrui-
da, eslava segurada nas companhias SiVgivs,
Miiahça da Hahiii o tirania, peln importou-
!a de _f|0:000'OOp, sendo calculados os seus
rejuizos em cerca dc -100 coutos.

A fabrica de mareia lambem iji-andlàd-i
rtence a flKmn .losé Moreira, reprcsònlnda

iiclo seu irmão '''lòrcr.cio 'loieii-a.

Anlonio Carulo, Antônio l.anrindo, Américo
c!c Souza, Antônio Teixeira, Antônio Carulo
Irmão e Manoel Duarte, .oram-/totalmente
destruídas, o as outras, duas, "residências «lo
Joaquim Moreira e. «to.inspeçlor de vchi-
euios 1'ortunato Gabriel, cm parta dnmnl-
tieadiis. ""¦"*"

A avenida está no seguro, mas o enenr-
regado Igiiora a importância ü o nome das
companhias.

No cartório «la delegacia depuzeram, A
tarde, o Sr, Jaeob Sclmnkmann e o encar-
regado José do Espirito Santo, c o Sr. Fio-
reneio Moreira, dn fabrica dc inoveis.

Quanlo ás causas que originaram o tre-
iiirnilo tiinistr,) ainda não foi colhida nc-
iihuma prova esclarecedora, pelo que não
polido b delegado precisar esse ponto priu-
cijial.

O Dr. Carlos Dastos, delegado, nomeou
peritos os Drs. Ivo Pagam e Jorge Nasci-
mento o Silva.
—.,¦¦——.. ».__aog»ni a .-_.,—¦-—¦-. ..,_
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Cadcilinha perdida
íir-íifioa-sc a «piem trouxer ;i rna (ií-r.erí"

Menna Dan cto n. a!) (Botafogo) uma cãshor*
riiilia ioiilou o. -.!. branca, tom 10 ;ia
edade que açode .io iionic «le Düdu,

«eu»

_*

1 1 íill nillLlllün i
4 ¦ I llí '^

w
Estão OS !

Xv_t.Io velhos
inflamní tidos?
certo, 'ffermane.itt.

Puro, «"in còr, tir aroma
otutamente tnoffci.sivo para

r.n_ filljn-i \*erraetho8 e fracos?
c cansa,!---? KilSo Inchiitlõs r.
Aqui t:ti u^t ttalamnitu

p.ir.t

.-raii.ivtl. ali-
a es truc tura

delicada tios olhos;
rara s>_ terem 0.1 olhos re frescos,

perder arçiijll**. apparcccncia vermelha
e_ -— olíia. inílamniadtjs -— palpchras i.i-
citadas — lave os olhos cnm Lavolho e ei*
les lera,, a clareza, brillin, a belleza que
vem com a saude perfeita.

O se» dinheiro ser-lhe-S devolvido «c não
conseguir alHyíu cs.\ o primeiro frasco. So-
mente tem que escrever ;i,:s Srs. Ci-OSSOi'
& CIA., liio de Jr.nciro. Co:n coilta-go-
tas, nns pharmacias, drogarias, etc.

«• .*****tigwp---«- —¦¦—-—...

..-ÍAISSKHIXA -- 1'iilla dc urinas, iiiriamiiia,
ções da bexiga c iirclhra. lileiionagia, na
Medicina Natural;

Em S 'i _ fc-o

MÜNSON STÍlABlSilIl' MNK
A,dinii,intradi,ri'u dos vapores da
United Gíates Shipj.irig

BoarcI Fleet Corporation
A rola maiii rápida pnra a

America do Norte

As próximas saídas do
Rio de Janeiro para

Nova York s-Xo :
IM** AMEltJCA.".-'-. Morem. 12
IVESTEltíí WORI.-l.vNnvchi. 26
S0UTHE15N CnOSS Dcjiemli. 10
AJllERICAN I.ECilON i)ezcm I). 24

Para o Rio cia Prata
WESTERN V'01'I.n.. Novem. 7
St)UTÍO_BN CROSS.Novem. 2)
AlilEUICAN LEGIONDezemb. 5
TAN AMERICA Dczontb.l.

E «juinzenalmcnlo a seguir
O 1'AQUP-fÉ

iestern Worlf
Esiierado de Nova York, cm

.fi de novembro próximo, sairá,
ho dia seguinte para:

iónfèvidéó e ¦
Eimm Uires

Estes niodernos vapores com-
binam n rapidez com iihiü.j
iipporliinidndes tio dest-auso c
tle prazer durante n viagem.
De uma !mii>-'za incsccdlvihi,
camalotes espaçosos e liem ven-'liados, lâmpadas para ler
c todas as coininiiditladcs' i.i<*-
deniiis, em sua maioria co.u
Ii.inlios privados. Grnudéã o
espaçosos salões e uxccllrAfÕ
cozinlia.

1-i'cços especiaes para via*
gens ile ida e volta aos Esla-
do i ".'iiiJos da America, via
custa do Pacifico, e volti pcla

á rua Toldas Hurrcto, M.
¦—gjjvji^ > -.

GERMICIDA E TÔNICO
AO MESMO TEMPO

A Preparação Ae Dr. Croasman ,.•
uni iiictlicanicnlò 1 :«:;iido interno
para n lllcnorriiagi.-i. Coita Mi'i!ar
c todas as enfermidades infecciosa.*!
das Vias Gcnito-Urinarins, c egunl-
mente cfficnz em ambos os sexos.

A Preparação do Dr. ('rossmnii
. não sú mata os gerntens, cimo lain-

bem auiimeiita o poder dos tecido?
debilitados para repellir os germens
invasores e reparar os estragos etiu-
f.adns peln enfermidade, evitando
ao mesmo tempo possíveis como!'-
cações. Nenhumas injecçôcs cu ir-
ligações são '.ccessarias.

A Prcpàrãyãò do I>r. Crossman
cumpre « «juc oulros inelll.dòs de
trataiiicnto -¦,'> pròiucltciü. Um
frasco de ensaio provará o seu nin-
rito; dous frascos bastam para ,¦;
casos usiiaes,

A' venda cm ti,das as principaes
Plianiiacias c D rega rias;

Ék

costa «lo Ailantito
versa, inchlilídp d
i!c Huenos Aires n
pelo Traiis-Aiitüiio.

uu vice-
passagem

Vaiparais,.*

AGENTE*"' :
lhe Federai Express Co.

Avenida Iíto Branco", 87
KIO DE .TANEIKO
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ROA BEMTO

lieilttò-'; ai.iaiil.íl,

í Ti-;flHl:".XO — qõnipriHíííi
I cuni cerca tle <!-•.*. metrôs

llio, neste jornal.

uni i
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RESTAURANTE ALEXANDRE
Refeições a 1$S00

CO coupons.
com direito i

HU A
manteiga, gelo e

Dl* SETEMUtib
-U30Í3»-

. 88300.0"lii-cinüiiáí
17 i

EMPRESTIMOSSMs;
SIQUEIRA CAVALCANTI & C.

(Casa bancaria .ob a fiscalisação do govornoi
-¦¦.—.¦—-. .,¦¦,---,..-,--,.-.-,_.„ >—~-._gO*St»— ¦ ____mLm!m__,

ASJ CONFERÊNCIAS SANITÁRIAS
A de S.cje, sobre o tratarnenío

da •syp.hsj
O Dr. Thcophilo i!

»«*™», JÍ.

sera i-frauinqa
AJmcidu, medico des-
r*i'op.-i;.'uiulu e ""du-

, fará, lio.jc, ás !i Ij:!
uma palestra üanlta-"u hom e o mnp tra-

l.sln confero-iicia;
iiisatla

rio iVEorae.Dr. Arnaldo rio Moraes o'"' Mátcri
ràdaiie). Livre dficente <!a Iraculdnac, rartoB
[¦ fiyr.ccyioiria ihcdica-clrKrgic', Caricca 30,
1'rav, Uáibellno 13. 15. Mar 181S,

laçado uo Serviço dt
ciiijiio d» D. .:. S. I'

| horas «in noite, mais
i riu, t|uc versará si,bre
| ti,mento da syphilis'

cpie ' 
a vij'csinía oitava d

polo Dr. Hcüri«|iio Aulraii, Chefe 
'iluipicllc

| sei-vlço dc Saude Publica, bci-A iiTiidinda
paru t",tn capilal c Estudos j>ür inicrincdio
da Estação Itaillotelcpliõnlra "S l' lí", da
Praia Vermelha

CuTIS-CLOTI
tniiicas npprovathi pc>a SiiiiiloIn.iccçõçE

Piililica ri, 1117,1; l-icjiiyeiicscer tonificumlti
niitrêin o"; lecido Kprtliiroso.. i',ui;as no rosto,
seios flitcidos flesappaiocctn no mesmo n,.,-
menlo tia applienvãn"; Einniaiíi-eòèr, Kara.niUmos l'(!i) Briiimiins diárias. Ilua da Cario,-::,¦10, 2-, andar. (Elevador)'.

—___.,. ___. —,.-~~...-;>-^í.if t:\tM ____.*.. -.¦._„»

Pred.cs
r/ciitiõ a

ou eoinpn
itua S. Sá:
pició dc
movei pai

Particular. Ninfiuem tleve vendei
sem prnrurnr o l»iloò!rti riíljadji»
o. 57. Central «538, Servlfo coín-

.ormaçõçs p 1 icttójfntpi*»**t:> c mito.-
levai: u prclçtidenle ao locai.

— ¦ -..„-, "-—¦*£» fd r\._—x imm^."»- -r.¥ . 

Trata ní cri Io i',*).*i
, ,. Uiáiiermia f tccii-

^ tle ]\o\vars.-.hil(, \ icnnii). Aliivio na pri-meirn applicação e cura com algumas mui-*.Oi*. Cticio Barcellos, ex-nssislêiile tia I-'uc. daMed. Das !) as it e das -1 ás ti. Tel; Í_. 38.'t .
S. JOSli fiil.
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- ?—*Kf2 Ih****-—4 -.o ps mà mmmmí) hoje
A orchoslra do líadiõ Cliib <ío ür-i.-i! c.v.:-

etilará. hoje, o sesuinte prnsmmma, t-no
devéru scr irradiado pela er,l,„;,:'io tlii Praia
ycrriiêllia: 1." — Kd-í-ti-ot anicricario, 2." --
O. Fc resctlt) — Desde las iiulics; l.-frigu «:•-
güntino. ::."—Oscar Str.-.ni-;:;—-A ultima v._l-
sa, òporeta. -'." — Rossini -- Kimphonia ,;¦«
opera "b miranlis", 5." «•- Elhct Hévl. —
ti Hcsario. ti." .... C,rie-,' — Ilnnsa (!¦¦ Ail-Va7." —• Massenel -- I'nnt:"fsiu tia (>\)i.rSjl'r
r.on". íi." — Hevcrie de Schuiiinfm, s"o*i ri.'violoncello; pelo maestro JoíJ 1'e.ei. <! • •¦¦¦
Parbnsi — Pantnsi'1 'de. 

oper.li 
' "'n-^i

canlit a «Jófoyiaí'. io.-' — MaríJi-j' fjiri; .

¦^ . .-_.
r_4_\M
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Novas possibilites para os
pioducics estrangeira

no Brasil

7IHQVENBB0, li SP©--i sepo DS mte m
mu

lua MIUiJuEa
Fnllvco um detento, i iu Silo 1'íiiiIu

'M ti 1 C"í t!í/"" I • C_ 1£_ ií^ID T^_

is

fcnlraram. hoje, cm nosso porto,
680 caixas cia manteiga

argentina
tln 1.» ,-,fino»». começou u declinar n Impor» jtacjla i,'.i nvmlcign 1'itmtigelrn, cuj»» consumo, Iem iins^o pniz, nccetiluando-se, após, de I

nnno p.ua nnno, desceu, medlnnío osollln-
Cfles Inslgnlflcantos dos !Í,3411,0^7 Idloi cn-1
Irados cm luuii noi .l.Ríiii recebidos em Ioa:». '
Era quo os nossos produclos nnclonae», oh- itendo a preferencia sobre os «.eni congêneres
dc tora. vcne!om»no em nossos mercados, ilo»,!
mines dessppsrecersm quasi completamente i
as marcas nnii»*«s do manteiga, como as F.Deningny, l.epellellcr et Comp.. Rrettcl Fri-
res, todis fr.ince«s, » Modesto EJuloss.v, da IIlalia. Parece, <rue nns últimos tempos, si«>
limitados nuclcos de estrangeiros consumiam,
em nosso pai/., a mnnteign hnporlndil, lal erao consumo do produeto nuclonnl.

O cncureclmento crescente d« Iodos os
nossos gêneros alimentícios, iucluslvo a mnn-'
teiga, vue, talvez, coniprornetter a -.ilunçá.» I
privilegiada que cjsí artigo nacional obteve i
no llio de Jsnelro, pois a natural que, apro-'veilando-se da lscuçio de impostos que o i
governo decretou, como medida dr emergeu-;
ciu. queiram os produclos estrangeiros re-
conquistar, pelo barateamento dos preços de jsua mercadoria, as posições que haviam per-1¦Ido.

Ji hoje, procedentes de Buenos Aires, cou- jdusidas no paquete italiano "fir Vlttorio", e
destinadas an consumo destn capital, entra-'
tam em nosso porto r.SO caixns ile. manteiga í
estrangeira.

»N ¦ ¦ mmt» i. . '

[í Sapataria Bristel f
IS Gommuuica il .sua'

(:.-¦¦!.'¦•..!. lm longos nnnos eni nossa rn»
pllnl, o arlliln argentliiti Sr. Mura »¦ umdos mnis cnnslnulcs observadores dos aspe
clni eslliollcos «le nossa vida e de nossos
costumes, sendo l.asliiulc iipreclndo em nos.o meio Inlcllí-ctual,

A itotlt-la du <pie esse nillsln, cujos Ira»

__f '" 
E____SCi' «.í ,.-;'. SE8-S*S?ffiK
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Audlçtto dr nlumna» do \»o
jfsnur Custodio <Ji'irs

'll»'all,ii'--ii» i-hln inil, A») |l linriij, nn lii
ttliito .Viicloiiiil de Musica, o I' rcltiil d
.lim d», .uniu cscnliii' diiqnollu ul»:..'»••!

i utn, o do hojii pruiiiillu um oailo ripe
tini porcino nclle rorílu apreciadas dum

; luniiinn du ll' miiii. o do rumo du livre-
iluociilu proftsKtir Custodia Foriuindcs (ióos,i cujo ciiiiiiiu i.uii.i., revelações pliiiilstl.tis

 .,, jiilões i» lheatros, As duas
ul.». Vlrliiiiiiii-i. a gripou, nlumiins em qucutílo são us scnhorllus Mn-

.. ,. ¦ , ... rin do Carmo Ney o M.irillin i.isb.Vi dnu» exilo «lu i-iili-riiiH-iiii clns M-iiliorn». i ««uli.». sendo esle o progrninniin um que us
pniiliíiliiN ! «.'o admirar o publico:

k nirin „n ,, ••'vz« '" Estudos Iraiisceiidentacs, llcr.ii-«,« !AI'• • ''" '«}• •••¦,-- •» mande suli-j."»: Cliopln - Schor/n ciu rí menor: Cio»íçr-pofln iiiieiin pelas iciihorns ila H||(, no.Iplu — It.illadn cm lá menor, op, r.'.rleilmlo.nnullaln nn lirtuiicl.i dns vlellmns - Hliiipsndlii ii. 2 — pela uenliorlli•a ri-viiliiv-n». de julli»». in nrivi-udoii a Impor- do Carmo Ncv,
.•..iiiiliiii de l.il!«:i;;ia-?|lii| p,„„ ip,. ,',,,. Ucctlinvon • Soniiln, np. .IH .'\ppa-

S. PAULO. »l (A. A.) - Fi.llcivu linn..ini nn Cndoln 1'ulillea »l"-.(' Alvci dn Silvai-;envolvido uns occorrcnclns dc Julho, cm Arn-I ll-'Vl,M "N nonoi

Vil r.AMIMiAii IM.Itlv.su QUB DRSAFIA
UUAI.Q11I.II 1'1'filI.ISTA l»1» MIJSIIO
K«IA neta cnpilpl •> piiglIlMn táirloi Nau
lloinnn IIi.iiii-i... ciiiiiiiíiii pciiiiiiin d»» pcsii
inVlO positilo. Sau llomiiii, M-üundo oi «lo-

rum» •-•>•. ,

DrGANHENHO Fü»
¦ •¦•>•

MISHAS
hesnm-K nin.tiili»!
tiiiiilili. du Silva M.-ml»»

I pllcadn cm Ino i-nrldosn iinvfii
, l ni Cineludio da Mello <|in« ufio <!ú

pm-n revolta»
HKI.I-JM. .'10 iA.A.1 — Foi recolhido wllisplcio dus Alienados desta capital o nu

hcinol iiic
¦ ¦ pela sc

i uai Custodio ih- M»
u ((ue enlouqueceu por
menlo tedlcloso havido
ilulho uli.um.

vindo de Moniii .
oceasião do movi-
nu Amazonas, cm

KExina. freguezia que^

BI—... 
— . _, .. ,.,,.., _-,..,...,,.£_-_.

venda fA

I principia amanhã,
Idia 31, a sua grande
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Jg Annual durante 30 dias A
m Todos os artigos
Ujein nossas cxppsi-

w*í. Sa-'' '*Â '•">' * ' *¦»•*¦*•_.' "i

•W- ' 
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AMANHA

unia*): ilnqilii -¦¦ Rclier/.o cm
nor; l.l-zt - lllinpsodlii n. lli
iihprlln M.irilli.i l.lsbnn da Cuiili

O concerto do Municipal tlc
Nicthcroy

Como lòrn nununcludo, devia reallsnr-so,
hoie, 4 imite, no Tlienlro Municipal de Ni-
elhcroy, o concerto cm homenagem no pre-• iilente do listndo c organlsado iiólns cnn-
tiras patrícias Sran, Atãllua Pinheiro l-'er-
ioiio e Palmyrn Passos.

A' ultima hora, porém, motivos dc ordem
superior obrigaram a Iraiisfcrencln dessn
lesta do nrte paru dia quc orui oppnrlun.i-
mento aiiiiuncindo.

¦ mmt» 

d » Kiii'inih'1 Vollioi li. Iiiiirilii .1,1 m
i-ii.i. 1». !). 11,1 inntrU dc S, ,1oüiuiui» iin|)l
iiilirivlln Torros de 1'aii.i, í.» 11, 1,, nniri,
dn 1'oliopolli, *-, lis fl. na Camlelarlai Adrii
no Alvos llnstuit n» '»': I). Ame)' Honre* il,,
Santos íCiv.v) .'»•» <• nn malrlx dn SmifAniu-
I), M.iri.i lliMiitlâu d»»» Sunlns Kllvn, In ..'

i-grcjii du M.iiii-lro il»« Sün Rentij; li, \\$.
hrofiln l.rilii». d.» Cuiiliu, iis ',1, na uialrli i,
i.lnria: I). Ilu»..» tiumcs dc Maltm, ,i», io, ^
nnilrii! di- S. Josij I). Maria \nn» dc Mai».
Illfics, ás fl. Il,i mal li/ de S, ClirhlOVÍq; ||r
Aniiihiil Teixeira de Carvalho, .'11. 10: u, rllt,.
Iliorinliiii Miirln 1'lmciilii, i» fl 13, li. Moni»
,-a l.opes d 1 Silvo, »i-> !• I'.'. Frani-ÍH'»» dc Sn«.
.-a 1 ninara, ús ll, .M.iuncl l.np.-s da Slh
ti I«.'. un egreja du S. 1'raiiclscn de Pau,',-,» /...
I'. rimi .In,',. 1 llnrh.iMi, i'i«. I). ni egreja ».. r,„, ,
liu; D. M ni i.i .lllllu du Aluir!,I.i li .
ua iniiiii/ dn Gloria: Manoel ¦Juíiu \u..,, „" 1 '.', un egreju dn liiiiiiriul.idii iU
mu (íciicral Camiira,

1 Mi:iti:o:>

.. ii-
¦ii-,.

ULTIMO DIA

ií'-*-1 *¦-«''•' ¦•¦»• — e ¦ _¦ >¦ '¦W?'-Jtt*K . ¦ í.-t-m

DA

LiQuiaação
fliual

:

T&jjj&Yttytoueiftti-/--)

Foram sepultados, hoje:
N'o cemilerio de S, Francisco ,S««

1 rin do Amparo Ferreira, run 1...;»(.,,
lliimlirrlo Adriano da Silva. Ilospila! .

. SobublISoj MhII.íI-K lisperanvH. ma
I.ima «Jü-A: tVuirnnga Paranhos Per»

I Silva, rua llonorinn -.1: Slmiio 1'min.l
I Souza, rua Jorge Hudge It: Anlonia.

Joaquim Machado, rua Professor ii.ihi,'.i
.- Arniando, 'filho dc l.u!/ .losí. ne-n>it.

rio do Iiisllluto Medico l.cgal; Sérgio liiJri.
guc». de Carvalho, Hospital dc S. Seliaslljlii;
Carlos ttels de Carvnllm, idem: Nilo, filh,',

cumenlos que nos oxhlblu, em um nlbum * 
\s%S^StíSm%t^àT^

no Fcru', na Bolívia, no Chile - mesmo no* X^Sx^^h^kÁ^ivL

O campeão peruano Sm, tlomarí, o quc
esld d esquerda

il.

Sul do lirasil. de onde partiu para o llio, u.
limiiiiienle. Nas principaes cidades do llio
Grande do Sul. San Iloman causou suecesso
original, lutando coiu sua esposa, I). Angc»
lica Portugal de Homero, lambem celebre li"-

A imica espccialisla cm confecção ,\,«la» le';«?lll''*'--'j;l« Pr'-*;'•'•'lei-açà.. de lt..x dc
iniimi-il .lo .•„...,..«, i.-„., 

' *" Hiienos Aires. 0 pugilista .pie uos lisila, en-111nnu.1l cie roupas liranc-m tro muitas o«iirns vlclorlas, conta as qucoRtcve sobre o ex-campcâo sul-nincrlcnnu

< GONÇALVES DIAS, 55
Artigoa finos para lionicii»Os menores preços

liaslos Fcrrclr.1, run Dr.
-' caso III: lisiiiiirlm., filha d

uu Visconde
(Icrald

dc Sim
»iu Vaz
11nn Maria da Sili;
l-llicrdy, sem iiiimer..

||n,
lilli

niiio

Pincéis para barba, ,','„ ""J •- - — - ........ w u » » .i»ni|»ll|..' .• * I 1 -1 ' 1 I 1 I >¦->•< I 1 'itee »• mc- Santiago Mosca e sobre Junn Flrpoi Irmão
o. do "touro dns pampas". Por Intermédio darlimcnU- mi» ouiiiiiniiiiu, u,i [ouro nos pnnion(.asa llermnni.y. 1111, l,oncalvcs Djas, 54. | A NOITE. Sau I\omcro, que nclualincnl.

.-, . . t , ¦-... , j Ijcsn 68 liilos. Desafia qualquer boxciir do! I.Oinavel Idea da A Cldá-!lmmdo c *- ah •-- nguardn com nuclcdadi
.1— .1,. l>....i... •• '* ('"tn coragem, a próxima nprcscnlação do "

¦jções soffrerani nmjv
rfldeseoido de g^

_
-_

Ver exposições permanentes
com preços marcados

_

0,„ 103 R. S. José 110 «-¦
»_9S0_-_1gfeS_!_9

TUBERCULOSE Sd^rP—;
iliorax tlicrapcutico.Magníficos resultados nos
casos indicados. Drs. Carvalho Cardoso. Assem-
hléa 98,3 ás 7, e Bastos Netto, 7 Set. 7ó, »1 ás 7.. mm*» 

9 DIA DOS 1N0Rj\WLISTAS
Proseguem com animação os prepnrati-vos par» os festejos com que será com-

memorado nesta capital o "Dia dos Nor-
malistas".

A commissSo encarregada da orgnnisa-
ção do programma das festas, o qunl está
merecendo grandes cuidados, pediu a nrihc-
são e o comparecimento de representantes
das Escolas Norniaes de São Paulo, Bello
Horizonte, Nictheroy c Campos.1 mm» .

AMANHÃ j 0 0 C0NT0S
HABILITAE-VOS NOi

CAMPEÃO LOTERICO
38 Rua Sacliet 38«lati—- -

balhos ainda não foram verdadclratnen-
J Io estudados em rou junto, vae rcaiisar \
; uma exposição, deve, pois. ser recebida com
;nma curiosidade cheia de sympathio. i

A exposição .Mora constará dc 110 qi]a-|
j dros de tod-n os gêneros, e, inaugurada a |
I 1° do mez de novembro próximo vindouro, !
I encerrar-se-á no dia 10. rcalisando-so noi"hall" da Associação dos Empregados noi1 Commercio. Entre os trabalhos que sernu j, expostos fignrn a "Coqticlte" reproduzida '
'em nossa gravura, pnra antecipado julga-• menlo dc nossos leitores.

—— --•' -—míS*t**'!»mm.—m- —- .—¦ .., , í

, -'.to -t-dn>i_^_^ ^

I ^^P^ """>*•¦ '!ivnIi'«* «om |
I
!

O Pó de arroz da
morla. Hivaliaa com

melIiOrea «s-
trancei ros

Fino, adherentn o perfumado
Caiia (typo originai) 4$000

A Casa Ci ri o e a Ferfiimarla Avenida, dis-
trihuem ás senhoras e senhoritas; para (pie
so certifiquem du excellente qualidade deslc
pó, uma amostra cm caixinha apropriada.

-r*li» 
LITRO

15.100(1
A BAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA

Perfumaria Mascotte — P. Tiradenlcs 18 e «20
•mm»

LA REINE

Os actos da Cruzada Espiri-
iuaiisia

Na sessão de amanhã, sexta-feira, na Cru-
«ada Espiritualista, t rua do Rosário 133, ás
S horas da noite, o pregador Gustavo Mace-
do dissertará sobro os effeitos maravilhosos

CAMYQBK
ARTIGOS para

HOMENS
Roupas CAMA

e MESA
TOALHAS

ROSTO eBANHO
22 a 26

de de Barbacena''
BAltlIACEN.A (Minas), 30. — (Serviçoespecial da A NOITE). __ O jornal "A Ci-dade do Barbacena" lança a idía dc se lazer

aqui uma exposição dc 
"pinturas 

dc artista.-.
barbaecuenses. cujo numero c bastante ei»-vado, o que tornaria certamente muito in-
teressante o certamen que fosse organisa-
do.

Outra sorte grande
A CASA "ODEON" E' A CASA DA
VICTORIA E E'A CASA DA SORTE

agem,
¦ ii adversário.

Football
A PBOXIMA DISPUTA DA "TAÇA EI...

.MENGO» ENTRE O.S SCRATCHES DA MA-
ItlNIIA E DO EXERCITO — Ilcalisa-se no!

I próximo sabbado. 1» de. novembro, no cam-,
po do Club dc Regatas do Flamengo, o cn-|

; contro anmial entre o Exercito o a Mnrinha.
i cm disputa da bella "Taça Flamengo". In-|1 stiluidii çm 1917 pelo club" desse nome. Sen.

csla_:à oitava ee/. que ns duas corporações]
: irmãs apresentarão seus seleccionados para: \o cemitério de S. João Bnptisesse encontro. Ambos os leams estão chi Ho, filho de Nelson Fernandes; saindo ocoptimãs Condisõés de treinamento, nor isso (erro, ás 0 horas, da riu do f'Ao, s<-m nu-¦ & de esperar seja uma lula brilhante, onde merô, e Maria Gomeis; .-ui.i fcrclro -.irá ;'»-.vencera quem demonstrar mais technica. mesmas horas da j-ua da PVssagcíii 211'.Nos annos nnlerlorcs tem sido o seguinte

João da Silveira, nu l-rci Caneca 513, cn-,
XXIVi .l.-u-.v, filha do Heitor Lopes, rua Sm.
I'An 11(1 111; Josephn llegii de Siiu/a rui
Ca pilão Scnun, ii8.

No cemilerio de S. João Baplisla: \-,-,.
loteies filho de Francisco Augusto da «-;_>
rua S. Carlos 328; liiuoccncin Maria n„»
llosplliil Nnclonnl de .Uicnudos; Therc/a At»
coverde dc Alliuqiierquc Ciiválcnuli, i»m ,

Botafogo 39B; John Jaincs Marelunil,
Hospital Evnngcllco; Cinlra, filha de Anui»,
tina Marinho do Souza, rua Marqtlcz dc Sj,
Vicente K'J; Alexandrina. 1'ilhu de .\iihU-.r
Nunes, ruu Dias l-'errcirn I'1": Cecília Sn.-.
res da Silva, rua Mnrqucz do Alirniitcs I.".'.1;

; Álvaro Rodrigues dc Azevedo, necrotério »i-i
Instituto Medico Legal; Isnltlit.-i, flliiü de' Frnhklin Cabral, rua das Pilangueiras »líi
Maria Eugenia, filha dc licnédlclu Josò l.v
piridiuo, Eonle da Saudade, sem numero.

Serão inhumados, amanhã:

Allici

r . "s resultados: 11)17 -"-Marinha'.' 4"xrÍ;~Í9l_ —mmt»•UHlstantcnicntc C8taill08 por estas — .Marinha, XV. O. O Exercito não Coin-
colriniias cliainuiiilo á attenção dos; 'llnríccu llor "jo ppdcr organlsar represen-1
nossos leitores, que a loteria" da Vi- la<i*° v°r m',[J^ *la >'ril,!)e« '"'^ B»'assou.-.--» » » - - ..",l. "!• V ! nesse anno. 1919 — Exercito; 1 x 0, emglo-j

Marlnhn, 1 x U;
1 ...__:„ a .1 r 11 ¦ " V nesse anno. 1!)13—E:etona e de tacto a melhor loteria da ! rioso desempate; 1920 — muií
| America do Slll, já pelos SCUS liem; !!|21 — Exercito, *_> x 1; 1922 — Exercito.
organisados planos, os mines iogani ! -' "*¦ 0; 1928—'Exercito, 2 x 1 Como nos nn-

I semnre cnm R milh-ir!» ;/, ,w,i., ¦ ""9 alttcl",1<'s- a I.iga vencedora-ficara dc-sempre com i> milhares, ja pela», icntora por um anuo da "Taça Flamengo':
! < (instantes sortes grandes vendida»* j o os seus jogadores receberão liòllas meda-

8 calor chegou!
e o "Pai Beacfi" Mu

Rsseii

V V I llllll UJV.UII IIIIIIUUIII,.
c pagas com todas a pontualidade \ '"fi^do ouro, de cunho especial,-:mandadas
nesta capital. ! Cllnnnl' Pfias duas ligas. Alem do foolbnll. '"¦'¦3* Pelo vapor "1'iin America", entrado ii

H„.,' ___,_.,„ ,.. , ,'as duas Ligas drganisnrsm outras intercs-iNovn Yorli, rpilnln-fcli-ii, chegòti a priiíieir:nomeni est.i nmcl e acreditada j santes provas qne são as; seguintes; cabo!/.'rondo partida dn GENUÍNO "P.Al.»v
loteria vendeu mais uma vez (du- do guerra, uma (urina de cada corporação: BK-ACH ". r. piir uma palestra com os r»
1'antn cito mez tres vezes) nesta cà» l0 'a *'' es,afctns. «ma turma represen- presentánlcs, snhe-so quo nnlcs da chegad
niliil t mrin •¦¦_,.1« „,.„ „„..u. 

' 
! l?nto ds c«"«'1 '-'S14- O pogi«ãmmh terá ini- desse navio já o slock eslava todo vendi.PÍUU _a íorto giaildc, que coube ao bio As 2,80 com uma bella parada athlctl- ãs alfaiatarias dc primei,-., ordem. Já d an

| 
mittete n. I.DVíí, premiado com reis ca. Conformo o critério seguido o ami'». dar ligeiro c negociar á "janlife", todavia
2U:000$, o qual foi vendido ua po- Passado,^ os officiaes, (iliando farda.- isto indica que o carioca còmprcbendcu, afi
pnlar e feliz casa "Odeon", á Ave- 

'¦{'""

Ilida Iíío Krani-ii. IS7
iu_, iwi«u ti-tin.li J^l^_.^cb^u 'jiíuh «in «rciu-jiifllj íijtifi ó preferível usar o vcrctádéiro "PáJi
oancadasí podendo ser acompanhados tam-iBeach", embora um pouco mais caro, q

7., —i —;•• bem do difis pessoas do seio feminino: esla continuar ,a ser ludibriado com i:s lihitaslambem fomos informados que medida e extensiva aos sui-goiftos e sub.-of-|qtic casas sem escrúpulos vendem com 01
a feliz casa já tem 110 cofre os '2U , n«-'illcs '"'s lognrcs determinados e demaisnno de "PaIni lli-acli*' a preços baixos e 11 I

"Worthiiiglon"
Itec-cbenios o ri. 10 para o corrente mez.do bem feito boletim da propaganda indus-

trial, "Worthinrton", 
publicado pela im-

portante companhia americana desse no-me.

Petróleo "El?NICE" Da
,. , - -, .,,  M- Buçno)a vigor e brilho no cabello. Fino perfume,*•».

esta feliz casa já tem 110 cofre os 2(1
pacotes esperando o portador do bi»
lhete a quem fará o pagamento sem
desconto algum, medida esta muito
applausivcl no meio lotcrico.-**-»

» m—» ._

QUER FICAR FORTE?
TOME O

AffiiCO 108/100 COMPOSTO
o grande tônico e. o melhor fnrtificnnte daliomocopatliia. Depositários fabricantes: DeFaria & Comp. R. S. José, 75. Vidro 35000.

E nas boas pharmacias.

0 governador de Macau vae to-
mar parte na 2a Gonferen-

cia do Ópio
LIS130A, 30. (A. A.) — O governador da

província de Macau, Sr. Rodrigo Rodrigues,•Jue se achava nest.n capital, partiu parnGonebra, afim de tomar parle na SegundaConferência do Ópio, promovida pela I.igadas Nações.
" ' ¦¦¦',—¦¦¦- a—.i1_.^__ .

Eü FIZ A BARBA ESTA MANHA COMUMA GILLETTE. E VOCÊ I—¦ mom-

uu iiio.ct i rti.( õuuro us ci icjius JiiiiruyiJnosos ' - '" m*sm—¦*
do amor divino, «s transrigiiraçõés de Maria ft KmltsAm Am CS» n»,,l. l_.l_ j.Magdalena c a poesia mystica do Santa The- V tSiaOO M 530 PaillO trata (16reza de .Icsus. A senhorita Virgínia dc Car-; A'<»$umtl\v a m_«S_m n.;»._>:.vaihn i-peiiai-4 n sno^in --.i.,..,... (..,,-i,;.-.,,i„¦- 9.771111017 O ensino .rimariavalho recitará o soneto "Jesus Crucificado"
de Serapliina do Carniello, tradücçno do Dr.
Miranda Ribeiro, c qc servirá de texto A
prògação, A musien devoi-ionnl será executa-
ria peln senhorita Nnir Cruz.

Ao Monopólio cia Felicidade

AMANHÃ CONTOS

14-—SACHET-—14
-m9*~

SaCCO-l pnra aglla «l110'110» torrados ou""niio. Artigo garantido. Casa Her-
manny, R. Gonçalves Dias, 54.

10 "SejieraS Sm üfertsn" regres-

O MAIS ADHERENTE
O MELHOR PO' DE ARROZ

i ¦m.ájHiiiyi" l' ,"SABONETE 
DO LAR". E' o melhor"A VAIDOSA" — Av. passos, r.5

"" 1 WlUPllaTi r

O Centro Acadêmico Fran-
cisco de Castro tem nova

directoria
Em animada assembléa hontem realisadaJoi eleita a nova directoria (pie terá dc g--rir os destinos do Centro Acadêmico Fran-Icisco de Castro no período (pie se iniciará alo de novembro próximo. Os novos membros<-|tie pertencem, em sua maioria, á ft' seriomedica, são os seguintes: Geraldo dc Anrira-clc, presidente: Gama e Souza. I" vice-presi-dente; Melou dc Alencar, 2o vice-presidente-

Auslregesilp Filho, 3o vice-presidenle; Ray-mundo Bezerra de Freitas, secretario geral-Renato Saraiva. 1" seerelario; .losé Lérnel.opes. 2' secretario; Arlindo Sucupira, 3o se-cretario; Romeu Leão Cavalcanti, Io orador-
Plínio Brasil, 2o orador; Oswaldo Araujo, IoIhesoureiro; Julio Silva, 2o Ihesoureiro, eVossio Brigido, bibliothecario.

Os auxiliares, como procurador geral o
membros do conselho fiscal, serão escolhidos,
conforme preceituam os estatutos, entre as
demais series.

A posse da nova directoria realisar-se-â
por oceasião da "Fesla do thermonietro", a
14 do referido mez. no Copacabana Palaee,
falando nessa oceasião o professor Afrnnio
Peixoto.

Uma commissão do acadêmicos, membros
da antiga directoria, ficou Incumbida de
convidar para o acto de posse, o direclor da
Faculdade de Medicina e demais autoridades,
sondo que para a "Festa do thermonietro",
além dos discursos protocollarcs, haveráuma "soiréc" dansante ao som de duas"jazz-bands".

8
Vindo de Buenos Aires, fundeou no

porto desta capital, ás primeiras horas de
hoje, o paquete allemão "General San-Martin", com muitos passageiros para o
Itio e crescido número cm transito pnraHamburgo. A referida unidade mercante
germânica, quc zarpou hoje mesmo á tar-
tle, foi encontrada em boas condições sa-
nitarias pelo medico da Saude que próeè-deu á visita regulamentar.
— -'"-¦•- •—««O!»—» _ •

ILoteria 
ão Rio Grande!

Vende-se em toda parte B
^fiasiaS«___l_!i__i^HBi*aa_K___a_^

--* -**fvm* ¦.— — ¦ -mUm curso infantil dc eflu-
caçílo physiea

diffundir o ensino primário
i S. PAULO, 80 (A. A.) — Em sua edi-
! C'io de hoje, "O Estado de S. P.mlo" diz. estar informado de que o governo resol-
; vou determinar que sejam ndmiltidas nos. grupos escolares, nas escolas reunidas e

J nas escolas isoladas, obrigatoriamente, apósas próximas ferias, todas as creanças que1 completarem nove» annos de edade cm 102,*..sendo também facultada, nas vagas, a ma-
Iricula das creanças dc outras edndes. As-
sim, as creaiíças de selo nnnos, poderãoser também matriculadas, caso haja va-,
gas, independentemente dos despachos dos!

i Srs. secretario do Interior e do Sr. director;
j du Instrueçao Publica.¦•' . *mmt» ——

Prédios
Hotafogo, Laranjeiras, Cattete e centro,

principalmente, quem tiver prédios paravender nestes bairros, queira procurar o.TÚLIO, leiloeiro, em seu armazém á Av.Itio Branco n. 183, leis. C. 2300 e 41, poistem limitas cncómmendas para renda c rc-sideticins.
——— ¦ mem .

OOTTi
NEURO TÔNICAS
Excellente tônico, reeonstituinte geral edo sj-stemn nervoso.
Depositários e distribuidores :

Granado & Cia. -- Rua 1» de Março, 14A. Gestcira & Cln. — R. G. Dins, 59Jorge Santos _ Cia. — R, s. Pedro lãfi¦mm»

LOTERIA DE MINAS
13.000 bilhetes

80 % EM PRÊMIOS

100 CONTOS

liOuaría-feira, 5 íe Hoyem&ro

Inteiros 60S000
Vigésimos 3S0OO

A' VENDA EM TODA A PARTE¦

......i.uuj _ „........- .-... u». t*»nii ij.uv.ij .1 jm 1-1,-11,1 -L/íliAUS C ll I'*
.iraças nns geraes. As autoridades convi- tlilo de reclame, procurando assim desmòra-dadas leríio ingresso para a li-il.nna offi- Usar o que é bom. mas, afinal, dcsmornli-ciai, pelo portão central da rua 1'aysanilt'i. j; ando-se a si próprias.«» entrada para as archibancadas será feita ', —iés»—.
!>elo portão da esquina das runs Paysandri ji-oin Pinheiro ;MneIinrio; para as geraes ,
recinto dos sargentos pelo nortão da ruul uiinn- /
Pinheiro Machado. ! AlVIANHA /

NÃO SR RICALISAR.V MAIS O JOGO ''
RANGü' x AMERICA — Tendo o America
desistido do disputar o segundo tempo do,
inatcli com o Jlangii, tempo ífue foi anmil-i
lado pela Amea, o valoroso grêmio Slibur-J
Lano marcou os dois respectivos pontos nu l
lahellã offieial. Aliás, o »-lii!i de Pastor os-
tara vencendo por 2 x 1, scorc inaritidoi
éomo valido. Eslá, pois. dofiriitivaiiiente
lerrhlbado o cnmpeonnto de football da
,\ men.

O PROGRESSO ENTREGOU OS PONTOS
AO S. PAn.O-HIO — Não se realisará mais
a partido dc football entre o Progresso c o
S. Poulo-Rio, marcada para domingo proxi- íjinn ir-n-vi »•¦
mo. em disputa do torneio da serie (!. torneio I .,, ';AI,,J- ¦_.«' WiMinas), .li) (Serviço esi»e-
já decidido com o brilhante vicloria do BoíiV- ,'¦ .,"'? , 

* 
, , ,[. 

~~^'«egressou dessa ca-
, suecesso. no domingo ultimo. V: quc o Pro- !"'V ° "«-'P1"1'11" üms Fortes, que fora eii-
gresso resolveu entregar os dous pontos. I 1 ! 

", •T"1,. °S. '¦Sí's,* nu" ?K° f*a Vi'"-'H"i c direclor da Central do lirasil, sobre a con-
NO PARA' j striicção do novo edifício para as esta-

O SCRATCH PARAÍNSE TREINA. DIA -1 }'w „"iC!l™ '.,",' 
^lc 

t]c M[""s c/';í ciU"U
- RfAMENTE E EMBARCAIIA' COM DESTINO „ròí^«*v/u l .1 

as?."'.m'.l,tos rejativos no
A RECIFEi NO PRÓXIMO DOMINGO - BE- |,m*'rcs!!0 <«= H*»'^<ccna.
LEM, ,'ll) (A. A.) — O seraleli paraense, qucI representará o Pará no campeonato de foot-.
hnll; n se rcaiisar em Recife, está treinando, j
diariamente ,c embarcará com aquellc desti-
no no dia 2 dc Novembro próximo.

¦-*•—¦«tffí*J

Centro Loterico
R. SACHET, 4

-— »tmm* ¦— ¦¦ '—¦•¦

Regressa a Barbacena o te
tado Bias Fortes

LSNHO PURO ! ARTIGOS DE SPORT
ilh-cclanicnte da fabrica no 1'regucz sómmm mm
Av. Kio Branco, 11LI". Tel. C. 1902

Tapetes e olcãdoo
^RAUL CAMPOS & 0.RUA SETE, 84

Malas c moveis do Arimc

•¦ » mm» 

Actos do culto advencionisfa
A sociedade christã, subordinada ao cir-culo Advciieionista, está .fazendo realistir,cm sua sede, á rua ,'Dr. .Maia Lacerda nu

FORAM CONSULTAR O
MESTRE DE MOZART...

, Ò**M&-MJ3 f13""!")» -'"1 (Serviço especialdn A NOI fl-.) — Afim de consultar o enran-deiro Máximo Niemeyer, que dizem ser omestre do "professor" Mozart c estar rcali-sando curas importantes ua capital deste
listado, seguiram para ali cerca de cincoenta
pessoas atacadas de enfermidades diversas.Entre os doentes seguiu a professora Au-
vca Silveira, victima de chifradas dc uma-vacca, que lhe fr.icturou duas costcllas cunia cluvieula.

 ¦ <w» __

oberhos movei
Leilão

JÍRS
de seda em todas as cores.
E lindos padrões cm
ECHARPES o JerscyBATTICK

R. Gonçalves Dias 13 --- li'. Tel. C ,1097••_,.-"-»¦»•» »» •»."•» "-" ¦ •.»»iiui i.iiecriia nii-l ,—o*»—. 'mero 4.6, uma serie de conferências dc dou- f „wflQ nafa (rlnnZo,. Artigo suncriorli-innçiio e instrueçao, não só aos seus -^"VaS para triCÇOeS. r i!". 
''"''

adeptos como a Iodas as .pessoas quc sym- rua Gonçalves Dias, 54 ' 
" ¦ ny'

¦patliisarem com essas cerimonias. , mttjA conferência de domingo próximo 2 denovembro, ás 7 112 da noite, Versará' sobre— "Um fio conduetor através o labyrintho
do mundo".

O 3ULIO chama a atlcnção dc seus niitilo
Ijíçsadps amigos e. freguezes, pnra o leilãode moveis (pie fará, amanhã, no palaeele árua da Passagem ir. 90, onde tudo a servendido 6 de valor c de. esmerado gosloO catalogo será publicado, anianliã, 

' 
no•lornal do Comniercio'!.

-mt*»

Todas as mães rtr,H.,eí e? casa a
,. , t-cra Dr. Lustosa, cou-tra a dôr de dentes. Tubo para 10 apnlica-

ções, 2?000. Exigir esta marca.
m*»~"IHustrazione dei Popolo"

rs \, • fi •" , , , , ' Recebemos, enviados pela agencia .Mim-O professor Mano Aleixo, acaba de fundar j <IinI dfa Hevistas Bra2 jj,,,,.; 
",,,„,,'.,.

um curso infantil dc educação physico, com- dc 5 c 12 do corrente, deste Icm fei su 1
prcliendcndo gymnastica medira o respira-1 plemenlo dominical, a cores, da " aze t-itona. Esc curso, começara, a funcejonar no dei Popolo", de Turim, e que, cornos"
p!T*".?,? •?-'-?A'-^-? ' "U" •*¦¦ n,'i,.,,1,,1"va,AV';- I"'0- csl5° milit0 interessantes c com abinula 28 de Setembro ' - •¦- ' •'•-¦ ' ¦¦'--' 122, em Villa Isabel. I daiitó leitura.

0 kiio de café pesava apenas
980 grammas ?

Esteve hoje na rednecão da A NOITE o
nr'j IÍC"a.to Beuner, residente á run JorgeHudge 155, que se nos veiu queixar de havercomprado, na fabrica de café Globo uni liilu(leste café pesando apenas USO grammas Se-
giindo allcga o queixoso, é esta n terceiravez que lhe acontece islo, razão pela qualia* mostrar na respectiva agencia municipalo ki.lo de cale, ainda selládo, que lhe custará59200 e que eslava desfalcado dc vinte grani-niasj Ahi ficam revelações que niituralmcii-le liao de ser tomadas na devida còniii, e se• que cilas procedem, a própria direcção daiibriea agira com Ioda a certeza no sentido

*de nao mais se reproduzirem taes abusos.

Loteria do Estado do Ri
AMANHÃ

2 5 : O O O $ O O O
Inteiro l$fl00 — Meio SOO reisTERÇA-FEIRA

30:000$000
Inteiro 2,«i00 - Terço 800 réis
VENDE-SE EM TODA PARTE

Quem tiver inoveis ou quaesquer
objcclos c queira deílcã iso desfazer,
poderá vcmlel-os poi« inlerincdio do
JULIO, leiloeiro, em seu armazém,
situado á AV. RIO BRANCO N. 183,
ao lado do Trianon, onde í.-iz leilão
todas as segundas-feiras, ás 3 horas
da tarde. Tclo. C. 2300 c 41.,
"Revista Brasileira (Ic Be-

<liatria"
''Revista Brasileira de PediaWa", o es-cellenle orgao offieial da soeiedado dcs-.smesmo nome, publica em «eu numero 8.ora posto em circulação, entre variada in.i-lena de redacção os seguintes tráliàlliò.1origiiiaes: Ur. Clemente Ferreira - - A pai-paliilidiide dos gânglios l.vmphaticos nosrfeeiii-iinseidos e nas creanças da primeiraedade.. Qual seii valor semiologico. í)r. I-'.

ichvyelzer — Algo sobre e! desurollo psi"quico dei lactantc.
*~"*" ".:i .,_ . _ . m'i..| _«go_ta» |_^—______h__,

PROVEM

Café Cm"
O PREFERIDO

Inauguração da Peüsão New
York

.BARBACENA (.Minas). IM) (Serviço espe-
ciai da A NOITE*) — fiiaiiguroii-se aipii
n Pensão New Yorli, estabelecimento mór

I derno, situado em um aprazível p»ulo da
cidade. Dispondo de ncoiiitiiodaçôcs coiifor-
laveis, de uma grande c bem cuidada clia-

se propõe escíâi-ccèr"-*iíístrüir ^'tíoifiVi?,1^ 
'''*,"•, " "ova ,Pen"são está cm condições dc

sobre os actos d, vida do I ,1. """lini" I satisfazer no hospede mais exigente,
os mais elemcntâre 

' 
-n n lo »* "a^m 

í a 
K° '*& 

^ .in™^™, ns proprietário,IH..IKKI s. assim Ido estabelecimento offereecram um srn>i-* de hanquele á sociedade liarhacenense.

O BEM" ¦»«••»-

Com o nome acima e sob n direccín doSr. Cnmilde Leite de Aguiar, acal dosurgir nesta capita! uma nova vcvislà. que

 --".".'»».»•* iuriiiiuuo-SCum orgao de propaganda naturista.


