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snrio de ap.lii.0! O PRADO FLUMINENSE
SERÁ OCCUPADO PELO
MINISTÉRIO DA GUERRA

lil JOIA ARCHITECIONIOA DESFIGURADA POR"MATOS ERRÔNEAS
O Instituto Central. (Je Architectos appella pa-

ra o director do Patrimônio Nacional
Em uoíío continente, e mesmo Mm dcllc,

(Cosa i nossa pntrla da llsonjeirn faina de•ei* o paiz mais iulcllectunl o artístico 3õ
»_undo 'lctimi-nmericaiiu, í, apesar do or-
iiiilho com <jue nlnrdeamòa iiquclles filaria-tos títulos, uão Jiu, ua America, entre a*"¦{«publicas 

mio proclamam o ndmirain a
nossa superioridade mental, nina sú terra
*m <!!•.*, couio ua nossa, o patrimônio artis-
tico ila nação «cjn mais descuradn, ficando•.tpoato á cobiça do collcrclnnndorcs qnc
.*, íniusportain jiarn «• estrangeiro, òu sof-
fieudt» sacrllexa» mutilações nos edifícios
*m que so confundem « enlaçam, poi* vezes,

Mi, uio '¦ (|ual(|uer funecionario (|ue man-
dará demolir ou modificar c!.ta ou aqueila
parto rie um edifício, òu plntnl-o da côr do
seu agrado. Nem solire o mobiliário e obtc-
rtos dc caracter decorativo taes funcclonario.i
t( iu necão alguma. 13* o urchltccto zelador,
o iiuieii autoridade cm taes assumptos. Etac
nrchltcclo está por sua vez subordinado a
um Conselho Superior, n qual sob a presi-ileucln do Inspeclor geral (outro nrchl teclo)
delibera^ sobre as obras de conservação e
ampliação u serem executadas nos edifícios
públicos. Como v. Ex. vè, não citamos iii* rança, a Inglaterra, os listados Unidos, a

j#L^*<**n*xm»^m**i4mm  
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Recaindo este dia, cm um
domingo, a egreja Irans-

fero a comrncmoração
dos mortos para o

dia 3

Isso', porém, mio se cütciiilc
coni o iVriiMln micional

Upiirosimu-iiu n - de novembro, Din da
saudade, aisini lhe chuinain, uia de tre-
guas i>a:*a as acllvldados innlerlacs da vi-
da, cm todo o inundo essa data 6 consa-
grada í<s piedosas pratica., cm Inlcuçãu úalma dus i;uc sc foram para os juysicrioida morte, li' o dia do recolhimento, da eou-contração, p o <Ij_. em uno mais Intensa-iiieiile ws-evoca a lembrança dos entes tjiic
já não mIo dcslo mundo, e para o\ quaesso ciivia um pensamento de amor. uma
oração fervorosa pela i>a_ elerna das .-eus
corpos espiritmics.'Iimis du novembro, nite anno, confunde-
se oiim um domingo, c n Kgriíja Catliolleii,
Apostólica, Romana, a que ee nggtcmla acjuasl totalidade «los brasileiros, tem nn
domingo o seu dia máximo, etn quo rende
graças ao Senhor, pelos beneficio*, i|u«*. ein
sua alia c Inconiprchcnúldn sabedorn, ts-
palha a mãos cheias pelo Universo,'Coincidência 

que se verifica dc seis cm
H'.'i*. anno. fi natural não estejam bem lem-
brados oa catholleos mí ns cpmmciuuraçõcs
aos mortos deslocam o rito rellsics-j dos
domingos ou se esle tem preferencia üohrc
aquelle, Para avivar est,; ponto, procura-mos o rcvmo. conego Caruso, da C.ttrla .^te-
Iropolllnnn, (piu nos explicou o iissuni]ito,
como \ac abaixo rc.uiiiido:

r*tmmo»nmr*\*M

FALHOU UMA PARIE IIO PLANO, 10 JOVEN MORREI! SÓ!
~_ —g..j--i- — -... .. .i—— i sapa—«

Como se desdobrou a impressionante tragédia
o um. si: sabe dos pkòtagòxistas

L'm ilfaiuu dc hmor c de snuauc, A lilslu.
ria terrível dc sempre, u dosdobrar-io em
episódios rápidos u brulacs. Passados nl-
guus luoiueiitos, prcoecupava a curloslda-
d,* publica, alvoioénudo desde vedo u «(ijaít-
(us iam conhecendo, embora vagamclllc, os
¦eus pdriucnorcs.

l,*oii o «esto Inconlldo de um allucinado
que. à víühi cruel dn próprio abandono, |rc
mulo (lu diir c revolta. |x*cfcrlu a morte nu
desprezo da iimaillc, (|iic .->e tinha voIWít i
para outros ntnorcs,

'i rito religioso do domingo
do )<-la Çgrejn fcsla do 1.* ciar.!
dominnncia sobre quasi todos <
cluslve o dc finados. Quaiid

tídlficip cm qite funcedona o Ministério Jn Fazenda r onde esletíe a. Academia4e Bcllos Artes, vendo-se o corpo cen irai áa obra de Grandjcan dc. Montigh)}
as trndiçBe(• historia da nacionalidada c

i|ti »río brasileira.
. O IcstiUito Cenüul dc ArcWtectos, com
ipaj ceio muito louvável c- muito útil, tem,
«oi:* frequencia, procurado, com a sua inter-
:iTchção do instituição teéhnica, evitar dc-¦jjred«s6e3 

que, priyando-rips de obras
K-í'i?i*t;; preciosas, dariam, contra a nossa
.'•¦icllui-if;, Uüciiiuuho*; desalèntadores. Ha
/pouco, aquelle. Instituto, agindo no mo-
Snento opporluno, lograra salvar o chafariz
'«a -tíioria, e agora, cheio dc razão, cm of-
íicio dirigido ao director do PatrimoniP Na-
Bionol, surge a pugnar pela conservação dc
(?.23 dos v.difi;:os t|i:c mais deveriam mere-
her o nosso respeito: Ohrá do grande ar-
fri_st..*. Grandjcan de iMoutigny, chefe da mis-
são artística franceza, íi ordem de JJoiu
líoão \T contratada pelo conde da Barca, a¦antiga Escola Nacional dc Bcllas Artes, an-
^.e*- Aeadeniia Imperial de. Uellns Aries, e
jlhoje. Ministério da Fázeudu, era um dos
«díficios mais artísticos do nossa capital.
JEEni 1852, um notável inglez que nos visita-
r'a. *;'.'K".ioii a considerãl-o como sendo o único
[•edificio dc pureza architeetonica alé então
(«onstruido na cidade do Kio dc .laneiro.
jtlesde, iioré.m, (|ii». u .liscola du Bellas Ar-
lies, trausferindo-se para o Palácio da Ave-
jvaidi-. llio Branco, entregou u casa de iMon-
]~gny ao zelo dos salvadores periódicos das
mossas finanças, o precioso edificio come-
jurou i>. receber, o:i a soffrer adaptações tél-
w,»;; com um critério que, na ordem arenite-

está ao íii-vèl do que preside a or-
ao das nossas forças econômicas.
obstante essas mutilações n contra-

o palácio conserva, ainda, os
ssscuciaès da sua pureza arlislica e

não sc.iaiu, afinal, apagados
Instituto Central de Aivhitc-
importantes questões, dlri-

lor do Patrimônio Nacional

eih*

;«*;toi',''lí*'.'*;*-
f ¦ 'SU'
iíacçó
kraços es:'Híjv^ que
!¦£ desfeitas, o
;t.os, aventand
Wigju ao dirc
i* jii-f.o appelio constante do seguinte of-
fcfíclo:

O lifEtitiito Central do Architectos, re-
liprcsenlado pela sua directoria e seu con-
«•.•.lho delLIjerntivo, approvon ,por unaniini-
riade, o 'entre applausos, unia indicação para'.-Jüç. esta directoria se. dirigisse a V. Ex..
solicitando a sua interferência junto aos
sBodoees pübliço-s de nossa Pátria ein prollis aosr.o pequeno, mas jprecío.o jintrimoirloartístico.

t'elu interior do "Minas, na Bahia, o em
outros listados, existem valiosas .obras de
arte completamente, ao abandono. Riquis-
«impa mobiliários om .jncavandá, pratarias•ile alto preço, azulejos bellissimos já emi-
4í'*«i\j.m, graças ao nosso descaso pelo que
.«os legaram nossos avós. Mas os amado-"res uão puderam carregar com os edifi-
elos..', e só por i:wo, ainda os temos! Infe-
li;.iiicvi!.ç:, porám, elles estão abandonados
ou, o que, fi peor, '.são conservados pela ma-
Ncira inenbs digna possível de nossas pre-tensões a alta cultura. Não será preciso
OUo V". Ex, taça uma excursão pelo infe-
rior d.*, uossa Pátria pata constatar a ver-
dado destas observações. O edificio. sèdc
daDireeloria do Patrimônio; tornou-se, in-
leli/mente, nm dos exemplos mais lypicos
do nossa iticnlfura e do nosso pouco amor
ao passado. A antiga Escola dc ilellas Ar-

s les era mu dos poucos monumentos que.
possuía a capital da República; Entretanto,
como sc já não bastassem, para nos cnvc.r-
¦Sonhar, as pinturas de máo gosto, c as
itmitilàções feitas no interior dessa obra
«Io jrrande arehilcctò que aqui aportou com
íl. João VI, ainda havíamos da vc«* aquelle
Branda attentado ao bom gosto c á memória
ilo velho mestre, que foi a corrstruceão de
doí*. salpücs cobertos a asbesto, sobre, a
liella fachada em estylo néo-Rivgo, fachada
essa, aliás, lambem já bastante abastarda-
da. Felizmente, ainda a Escoln Nacional
dc Bâtlas Artes guarda com carinho os dc-
senhos do insigne Graud-Jeai? de Móhtigriyl
Esle exemplo fi. bem característico.-. _ quem'omhièttcu semelhante alteiílado? A pro--pritt Directoria do Patrimônio Nacional!

Ainda não possuímos, como V. Ex. sabe,
organisação equivalente a dc outras republi-
cas americanas, corao a Argentiua, o Peru",
o México. Cuba. etc, onde cada edificio ou
\rnpn c!çi]ís está confiado a ura nrchiteclo,

considera-
iso, lem pre-
os ritos, in-
pote, nconlc-

que se dá este anno, sei* o dia do
finados mn domingo, a comiueiiioração dos
mortos p.t.-s,i a ser feita uo d:.i seguinte,
a segunda-feira.

ll domingo transcorre, como os demais do-
mingos, ei lebrando-sc as missas biibituues,
com os liaramcntos c todos os outros aclos e
praxes lilhurgieas do domingo;

[Segunda-feira, então, dia :i de novembro,
é (|íi.*, este nnno, a Egreja faz. a coininetuò-
ração aos mortos, celebrando os sacerdotes
as tres missii*; consecutivas, eom a fuculdn-
dc »-|ue lho dá a J-.'i(reja para isso, c vestiu-

I do-.;c do paramento negro.
Quanto n finados, fi essa a prática da

Egreja c ficam, pois, avisados os leitores.*Com algumas ouiras festas, porém, não
se dá isso, e cslc anuo, conforme nos in-
formou o conego Uaruso, passaram duas em
domingo, tendo predominância dc rito. Fo-
ram cilas as de S. Pedro o S. Paulo, em ji"i dc junho, e a de S. Pedro de Alcântara,
cm 10 de outubro, llacuiudo esses dias em
domingo, os actos líoníinicacs foram tranh-
feridos, para dar logar ás respectivas festi-
vidiidos. As do S. Pedro c S. Paulo, aposto-
los, foram coramemoradns por lodo ,» uniu-
do, como padroeiros que são, da Egreja; a
do S. Pedro do Alcântara teve pre fe ren-

leia >>ó para o lirasil, por ser considerado oj
protector principal do nosso paiz.

j (Outro ponto, porém, que nada lem com}
las praticas religiosas ó o do feriado. O diai
Ide finados ó lambem feriado. Este, entretan-j
I to, não fica transferido para o dia imnie-í
dinto, sú so entendendo essa transferencia j

I com os actos lithiürgicds da Egreja' I
ma*».

Itália, a Allemanba, etc. Muito proposital-incuta tomamos para termo dc comparação
as pequenas nações do novo continente.
V. Ex*. concordará, pois, em que não exng-
{•éramos quando dissemos que longe estamos
clc nossas pequenas ivniãs americanas.

Acha-se actiialinehte em discussão na Cn-
mara dos Deputados um projecto do Sr. Au-
Seul. ir„iítiS^S^^^È;| Declarado vago o logar de Una=
toScai fon^^oi-CS^ muno na Universidade de
tos oudu havia uma solicitação para que sei
dedicasse maior zelo. mais carinho c nm I

_-^*_ ¦¦——¦ mmmmmW^m^mmmmmmmmBa^**'m»a\1m^^ "* """^W

!A sirru <m'cii|i:mI:i |m*I«s pradov dr l.s.2.V„ mclros rjun-
tirados r loi avaliada

i ri» pouco iii;i*í-; «It-
1.100 contos

O , oronel Samuel dc Oliveira, que «ctuat»*»
l mento está chefiando « Direclorin dr En-
, i;euharla, offlclou uo titular da nasta d»
. tíuciTu cóiniimnleando-ljic o resúltaUo ò»
I avall.iÇHO feita no liuinovrl cm ipir fun»
Ielon.i o Prtdo lluuiliier.vf, em S. Francisco
I Xnvicr, que como è sabido, será lircsr*
, mente luslalhnlo em terrenos cedidos pelo
; :•:*. prefeita Ih. Carlos Sampaio, na *a*

j -toa ilodrlgn de Frcllas.
O prado occupn uma hren de IS.-J3'í me-

(oras «Im pcnsSo alegre não passa-í Ir.,*; íjuiulrudos.'a*.*.i *,.* entender com a diretoria do Jo-
• .Iií.v.flub designou o dlitctor de EngenliH-
, ila o coronel de engenheiros .fou.ilJiao dn1 Coita Jlexo Monteiro, qm. <!t.pois dc estu-

tlnr a <;ue-!.nti, sob ns vários aspreto**, rs*
) taliflc.*?!!, dr necerdo com a directoria _c1 Prado I'ltiiriiucr.se, ns base* tisr.i a cr.siiin

: do mesmo piado ao Ministério, ti* Ciucrra.
i lavrando depois o laudo d.*i nvultaçSo P'J*'
; fizera, nSo sú do terreno, .'lun'. lambem dos
I licilifellcrla.*, existentes, das arcliihaucadas,
I ijuc oscupam '.'..2$:, metros <;uudrados, d*.>s
i depósitos, co—iclras; Rnlpõcü, etc. «te.
! o prado o suas bci.iifí.ltorfa** .foi auillado': em I .lllll contos.

««*•-

le. Armando, quasi sempre, jantava com n
Sr.'Affonso Costa, na "IVn>tio llragnnça",
onde este mora, o rua ilo Cnltetc, dirigindo-
sc. depois ii residência ilu nmnute. nn pensão
ahttre du Avenida Mcin dr Sá 8'., onde per-
i,.'II;,.,i. Assim, toilus ns uoltcs.

A' mo
miiii de: percebidas :,'¦ rixas que i
entrelinham dc vc/. cm quando,
mesmo a noite riu que elles nã

UC.IIl CHI '.i ,.;••¦¦ achü.r.l.i

nmanles I
Itnro ern
se empe-
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A íragjca morte do
Caio Penteado o o

enterramenfo

joven

Cfifio de esperança, elie
escreveu a uttima carta• ao progeuitor

! Teve grande eonoitritneia „ eutcrramén-
! to o" jorcn Caio Goulart Penteado, euj», mor-U: M*aa)r-, domingo ttitiino. nesla cli-I pú.-.i. repercutiu o'nlorusan:ciil/- cm Sfe>
[Paulp, ond« o dcsventiirado moro. como sua
i'lasílad* familia, era roaitmcnle rclacio-
I nano e eoiiiavw ua» vasto circulo de í.ffei-

çocx í nnii.atle. O corpo foi inliuinado; se
I fiuutíH-feirR, «o ecmltcrlo da Consolação, náiPnuHria; ner» on.if, fora trausportudo no
primeiro noclurno .;« véspera. Sobra o cai-¦ .Tiiu rtioi-íuario^ rin"*ai-sa inhumeras coroai.

| soa ».*i qúars desAQparcçia ji sua sepultura.
Dissemos, n» nossii *,ii,

Clarísse Çalâciiu, e o «en amante caiih> u.
bem, destacada, - cubèca do

- T"-n7 àfi iFflfffirlffi
crintinoso-suicida

ãéiirfo-.se, tou-'

Salamanca
apreço mais justo c intelligente'pélas amos-
Iras do passado artistico do lirasil, inespli-
Ciivclmente. abastardadas na fúria das mo-
dernisáções e adaptações. Mas. quer o feliz
projecto do Sr. Augusto dc l.ima se converta,
ou não, em lei, poderia caber n V. Ex. assim
nos parece, como director do Patrimônio
Nacional, uma parte muito activa e effi-
ciente nn zeladorin desse, patrimônio espe-
ciai a que vimos nos referindo. Com effeito,
nos lermos do decreto 4.413, de 20 de de-f
zcmhi'0 do 1021, V. Ex, poderá obstfir arti-
ro 52 paragrapho l0! que as diversas outo-
cidades pratiquem cm cada ministério os
maiores dislalcs archiléctonicòs.

Também fi. attribniçãò dessa Directoria fa-''
zer o tombaincnto dos próprios nacionaes.
Mas, ató boje os nossos homens do governo
upciias sc oçctiparam com o lado topograplii-
co do problema. Será que a única eousa ill-
tçressantc ••ue possuímos seja a terra vir-
gem, havid. dc nossos selvicolas ? No em-
tanto, exaiiiinaudo o problema do tomba-
mento, •naquella parte em que interessa a
cslc instituto, nos nbnlançamos a dizer quedeveríamos proceder quanto antes ao lovan-
tameuto dc todos os nossos edifícios, sobre-
ludo. o.s de caracter histórico, cujas plantas,corlcs e fachadas desenhadas a caracter,
constituiriam magnlfca monographia de nos-
sns riquezas nrchitectonicas prestes n desap-
parecer... Dizemos àrcliiléctonicas, porque,n archilectura abrange todas as artes: da
esculplura, do decoração, do mobiliário, da
sefrallieria, da cerâmica, etc.

Nessa mesma reunião dcsle instituto cm
qiic. ficou resolvido dirigir este appelio ao
patriotismo dc V. Ex., também foi delibõ-
nulo pedir ao director da Escola de Bcllas
Artes que incluísse no programma escolar
uma prova a qual consistiria na reconstitui-
ção dc um dos monumentos da época colo-
nial. E' força convir, porém, que o principal
intuito desse dispositivo didactico, seria .fa-
miliarizar os nossos futuros architectos com
o passado do nossa Pátria. Porém, não será
o alumnos (pie poder-sc-i confiar um traba-
lho que, para ser bem executado, exige ar-
chiteclos já encanecidos no estudo technlco,
artistico, histórico e plíilpsppbico dc sua
profissão.

Confiados, pois, na lucidez de espirito de
V. l*'x., não hesitamos em dirigir a V. Ex.
o presente officio, porque, nenhuma dc nos-
sus repartições publicas eslá luo bem índi-
cada como o Pü.trimonip Nacional para levar

) avante a monographia de nosso passado ar-' cliitòcloiilco c ninguém, melhor do que Vossa
Ex. poderá contribuir para evitar-lhe maio-
res daninos. O Instituto Central dc Arcbitc-
ctos tem n honra de h.vpothccar a V. Ex.
todo o seu apoio nessa campanha patriótica
c intelllgente em prol da boa architcclura
nacional, aproveitando a opportunidade para
dizer que terá o máximo prazer em ser útil
á administração do V. Ex.

Coni os nossos protestos de alta estima e
elevada consideração.*'

miam»

MADRID, 31 (ü. P.) -- Foi publicado
um decreto real declarando vago o logar do
Sr. Ijiianiuno, na Universidade dc Sala-
manca c abrindo concurso para precn-
e.liel-n.

A NOVA DIRECTORIA DO í
INSTITUTO DOS AD-

VOGADOS

Foi eleito presidente o T)r.
Sá Freire

O Instituto dos Advogados, em reunião,hontem, á noite, elegeu a sua nova directo-ria. Do conformidade com a praxe invaria-
velmeute seguida, da não reeleição por maisdc dous nnnos, deixou do continuar na pre-

idchicin o lir. Car-

Z/r., Si Freire

ESTÁ FAZENDO A VOLTA
DO MUNDO EM BI-

CYCLETA!
VIENNA, 31 (Havas) — Chegou a esta

capital dc onde seguirá para Paris e Lon-
dres, via Parga-Nurembcrg, o escoteiro De-
var, quí partiu, em janeiro do corrente au-
no, de Bombaim, na índia, par» fazei- â
voltíi do mundo íitj bicvcletí,.

valho Mdurão, quelauto tem trabalha-
do em prol das letras
jurídicas pátrias. Pa-
ra sübstituil-ò, foi
eleito, por significati-
va votação, o llr.
iWelciadcs Sá f-Yeirc,
nome por demais co-
íihecidp eni todo o
paiz e no estrangeiro,
pela somma dc servi-
cos prestados, cm es-
pecial, a esla capilal
o pelos seus trabalhos
jurídicos.

Paru os demais car-
gos, houve lambem
perfeita unidade dc
vistas na votação,com
excepção no de ora-
dor, cm que so divi-
diu cm dons grupos,

.. _.-, sendo o candidato dachapa, o Sr. Ribas Carneiro, derrotado tudoSr. Pinto Eiina. Este, porém, não aceeitou
| esse posto, preferindo continuar mi Com-

missão Central de. Assistência .Indiciaria,
onde. serve ha trinta nnnos, desde a sita* fun-
dação.

A dirccloria eleila para 11)25 foi a sc-
guihtc: Presidente, Dr. Melcindcs Mario dc
Sa Freire; 1° vicé-prèsidcntc, Di*. L-cvi Car-
neiro; 2" vice-presidente, Dr. Justo dc Mo-
racs; 1" secretario, Dr. Amoldo Medeiros:
2' secretario, Dr. Armando Vidal;; supplen-
tes do 1° secretario: l», Dr. Salgado Filho,
e 2', Dr. Cid Iiraunc; supplentès do 2o sc-
cretario: 1", Dr. Canabarro Reichard, c 2o,
Dr. Enimanucl Sodré; lhesoureiro, Dr.
Adhcmar dc Faria; orador, Dr. Pinto Unia;
bibliotbecario, Dr. Olympio dc Carvalho.

Commissão de Doutrina e Leairdaeão Fe-
j deral: Drs. Carvalho Moiirão, Pereira Pra-

ga, Gabriel Bernardes, Zoferino de Faria,
Anlonio MagarinOs Torres, Pinta da Hocliá
e Custró Nunes.

Comniissão de Legislação Estadual: Drs.
Targino Ribeiro, Miranda Jordão. Philadel-
pho dc Azevedo c. Eduardo Duvivior.

Commissão dc Syndicaucia e Contas: Drs.
Haul Gomes dc Mattos, Domingos Louzada
e Nilo de Vasconcellos.

Commissão Centra! de Assistência Judi-
ciaria: Drs. Augusto Pinto Lima e Miguel
Buarque 'Pinto Guimarães.

Assim, o joven dc temperamento emocio-
j ikiI não Mippnrtou a violência do choque
j que o abalava. Cego de raiva 6 presa de in-

tirou « ten man to conflicto, sob a impressão
ongustiosà da desgraça que o feria no bem,
traçou e executou o plano sinistro que devia
•pôr lérniò ao seu pczar. Mas, ainda ceden-
do a essa idéa decisiva, elie revivia o lias-
sado feliz, quando a mulher fatal o cm-
marniihara nn teia da sua existência, para
não mais dcsügar-sc, tal ;i foiça irresis-
tive] com que o prendera. Correndo os an-
nos, mais e mais viviam átlroidos um ao
outro, nlc que, afastando-se de sua terra
natal a creatura. sem sc contei* seguiu-o, na
disposição espontânea de não mais perdel-0.
E tudo isso passava, numa mivctn, pela
mente do rapaz desesperado, naquellc
minuto cruel; era que lhe nascera a dúvi-
da dolorosa de que era enganado. Assim,
animado da suspeita tcrrivcl, depois dc
violenta discussão, avançou, como numa
vertigem, empunhando a arma de qne so
munira premeditadamente. A mulher sol-
tou uni grito ao vcl-o, assim, furioso .Mas,
como a lespondcr-ihc, uma detonação aba-
lou a sala. Ein seguida o joven, voltando a
arma contra a própria cabeça, puxou o
gatilho. Ao mesmo tempo cm que se ou-
via o estampido ensurdecedor, ellc rodava
nos calcanhares para cair, ali mesmo, sein
vida.

Falhara, 'porém, a primeira parte do pia-
no: a morto da amante. Mas vingara a ul-
tinia; o suicídio.

Foi ha uni anno, ao certo, que o joven
Armando Costa conheceu na capilal da Ba-
hia. de onde era natural, a mundana Claris-
se Rodrigues Caldeira, ali lambem nascida.
Enlre os tUus nasceu essa sympàthia espon-
t.-inea que se uão define e que gera paixões
allucinantcs. T.oriiarãm-sa amantes, vivendo
um pura o outro, exclusivamente. Rapaz mo-
deradò o dc bons costumes) obediente ao pae.
,, Sr; .'loviuia.no Cosia, guarda livros dn Drp-
gnria Caldas, na Bahia, Armando tomava
precauções extremas para não escandalisar
os parentes, com o.s seus amores. Era a sua
preoceupâção maior. A!s tardes, encontra-
vam-se os dous c, como sc namorados fos-
sem passeavam pelos bairros pittprescos da
cidade., recolhendo-se depois ao aposeuto em
que moravam, Mas Clarísse não so conten-
lava com esse amor sem exhibições; tão dis-
creio. Queria, como sempre confessava, cn-
frciil.n* a sociedade nos braços do amante
querido e. só não o fazia por opposiçãó dcllc'.

Assim foram passando os mezes. Arman-
do. estudioso a dedicado ao trabalho, diplo-

I mando-se cm dnctylographia pela Escola Rc-' iniugioii, procurava, depois, emprego, quan-
do resolveu alistar-se. como voluntário do
10" batalhão dc caçadores. Feito praça ein
março do corrente auno, um mez depois
Armando sc transferia para o 2o regimento,
nn Villa Militar, Clarísse não so deixou fi-
car por muito tempo longe, e eis que certo
dia cila apparecia aqui, Vinda da Bahia, pro-
eurarido-o. Já. Armando estava servindo no
regimento da Praia Vermelha, onde nté oc-
correu uma scena escandalosa provocada por
Clatissc. Fra pensamento dc Armando con-
limiar os seus estudos na Academia do Com-
increio; pelo que um seu amigo intimo e
protector, o funecionario do Ministério da
Agricultura Sr. Affonso Costa, conseguiu
fosso clle designado para servir a disposição
do general Ivo Soares.

Não cansava, entretanto. Armando de
Iriibalbai", pelo que. o senador Pedro Lago
aproveitava lambem, em determinadas ho-
ras, as suas aptidões do Hábil ductylograpbo.
Mas o joven, de outro lado, tinha os seus
momentos agitados, proporcionados pelos
ciúmes de Clarísse, que não o largava, au-
gmeutaudo-lhe ainda as torturas a doença
incipiente que lhe atacara o cérebro. A' noi*

Desse modo ellns estavam propensas *» :
acreditar que um din, á violência tumul-)
tuosa dc umn briga, um desfecho trágico vi-t
ria' manchar de sangue aquellcs amores. !

Ainda no fim da semana passada, Arman- (
do e Clarisse tiveram lão forte altercação jque se engalfinharam, sendo muito a custo!
separados. j

Iloiiteni. á noile. Armando chegou i pen-1são á hora habitual. Logo á entrada, sur-
prcheudóndp 'Clarisse. ao telephone. censii-'
rdu-llio o procrdiincni,*. adthoestajido-a. jElla reagiu. Armando entrou para o quarto,onde ficou a sós, indo Clarisse deitar-se rio japosento de tinia companheira; Passaram,1
assim, Ioda a noite separados. I

Manila cedo, Clarisse mandou unia criada,
buscar no seu quarlo nina toalha. Armando
negou-se a dar a peça pedida, dizendo que)Clarisse devia ir buscal-a pessoalmente; Foi,,
atinai, Clarisse, c lão grande discussão tra-i
vaiam, que a dona da pensão, Adclia Torres
da Penna, os ameaçou de. pedir a íntervénçã'o
da policia. Os'dõns discutiam no quarlo:"1Você é ingrata. Gosta dc outro ho-
mem..,

•— E' mentira!... "Ç
Eu sei; é verdade. Não admltto que

nikguein me engane...
Armando, já sc dispunha u sair, encnin!-

nhándo-sc para a sala dc jantar, sempre dis-
cutindo com a amante, quando, ao ouvir
desta uma phrase que encerrava uma áinea-
ça. desvairado, sacou dc um revólver c al-
vejou-a. 0 projectil errou o alvo, mas Cia-
risse cnco).hcu-sc, medrosa.

Julgando que cila, nesse geslo, escondia
o ferimento recebido, :resolutamente Ar-
mando desfechou uni tiro contra a cabeça,
cíiind» de encontro á parede, eujo papei se
manchou dc sangue.

Nem mais tim movimento fez. Em -torno

cslraordínari iiça sesundu-íeir*. qm* r, jovon Caio Gouiarl
| Penteado estiver» escrevendo, nn véspera
; oa írioi-rsi-, uma caria a seu pae, que residi' em Piracicaba, de cuja agencia do correi'*
; c chífc. Foi a nllimi epístola do desvenlu-
irado moço. Graças a uma gentileza dc seu
|tio, padrinho e patrá,-,. Sr. Orlando Goulari
| Penteado, podemos, hoje, traiiscrevcl-ã Vdi:-.;, por ella i*uo nenhuma idéa tinha dc porí termo aos seus dia:;, inas que. ao contrario.
: raostrãva-sa muito esperançado, denotand"
cunfiança no seu futuro. Chegou a episto-
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Custo, o críminoso-suicida \

la á terra natal quasi ao mesmo tempo qu*,, cadáver dc seu autor. Ell-à':"Rio, 25,10,924. — Papác: •— Como vãotodos por ahi? Por aqui, vac-so vivend»niaiíi ou menos. Recebi os jornaes com *8
diecipnario que muilo agradeço; fi uuiji.flbonitlnho c. só faltou a dedicatória''] I'tófemquanto ftinda r.ão comecei n vender, por-

jque o rapaz, qnc veiu dc São Paulo uãot.c;o pratica « não posso arredar o pé d»escriptorio. Vou cómlsçar aqui na praça, i
depois quo adquirir mais pratica, então;começarei ,i viajar. Agora ando apertado
aqui com « exame de reservista, que ó nodint do novembro, Agora o que começa ram..• distribuir os pontos para o exame-, (íifta A
Colinha quo já comprei a pulse.iea c qu^a mandarei segunda-feira, Hcm. lembraii-
s-as a todos c abençoe, com mamáe. v filho-- (iaio."

Devemos ainda s. uni,, gentileza do Sr.Orlando Goulart Penteado pode,:* publicar,hoje, a iillini.-i photbgrnphia tirada pelo seuínlelm sobrinho .- afilhado, o joven Cai"le.ulcitiji). p;ii(. posou á vontade, no eseH*
ptorio, poucos dias anlcs do IrisLt: dcsfèchói
que teve sua vWn,

sí.-íva

isM' * muiln
.-irnianao

da sala, onde sc desenrolara s. tragédia,
agitavam sc agora, aos gritos, as moradoras
dn casa c a onda dc curiosos qnc, aitraicla
pclus estampidos; .avançava pela. escadaria.
Instantes depois, chegava o commissario
Antenor Freire, em sçi*>'iç.ò iio 12° districlo,
que tomou as providências necessárias, fã-zendò rrmovrr o cadáver do inditoso moço
para o necrotério do Ilospitai Central dolixercito

Jantando, hontem, á noite, com o Sr. Af-tonso Conti». Armaudti, visivelmente

do. teve oceasião dc dizcr-lho queanimado do propósito dc matar-se.i— Por (|iic*?
, - - Ora, estou ahorrceid,,. Elaeil. Arma jú ienho.—• Arma?

Sim, o revólver do senador eslá u* is-vela...
Acotisclhaudo-o. o Sr. Affonso Costa íe*lhe ver as cPusequèncias tristíssimas qnelal geslo tçrlà para a Ir,milin dc Armando'

no que esle, como obsccadppclri idéa,-accres
ccntpu:

- Eu não (fticro qiíi; os jornaes publi-quem a minha cará deformada. Tenho" mui-tas pliotographiis boas...
E foi eâse: o joven que, horas depois d»assim falai-, se matava, varando o cranee

s-ita iC°m 
'"¦0* bal* * "-*---,--*3-* o dis A» »an»
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loii CIIKIldl, im «KillIllIllO llll |h?.'flUiii,t,|.la elevar para íih v.'i n lasn li-lígriplii'*'. i -i' pili,t,,i doa tlwpaclio» dc impivii'•t • íbis iu¦inlirni ilo i. ,,i,!rc«sii Variou,,!.
Uiiíiiito a otr* n.oii itfcs'i'<i'iiit,iivino«, ni-
lililo fumo i' ,|,u' a» \,,ni lipoi» de nu,- ili..

.-iu «miram «(,'• lu ic, itpenni tura co«
Ir verti» .iSiriu-.. \ldn dn iitala o-. I« **i- fl-
:>ri»s i..>/.ii.i d,< utiiroK lavnre*. ijh- in»u-

f'i'iit.i mu |>.-«|iifno tributo 11 in.ii». buce*
,le itiitiln quo >» niciiibrn» «h, parlamentollilo Itllt ,li'."."»slil,,|l.> i'illat.lllt" lio 'i "..im-
',1',*.. com „ interior,

it mesmo min so paua com m scrvljoi «le
li,ipr.'nsu. ."«erlii i-seuMulo louvar o* nleaii-
•t» «fu circulação ito noticias, niiiii p,il/ «-.%-
lio:,,) ciiiuii i< i!us»i,, piro «iv contados eu-
tro a» Mias icgl.ics o os seus centros popu*
luso*. l)ovc«sc ao serviço dc Imprensa, «lia
,i ,l|;t iiidliornilti, n despertar do Intoreihc c
¦l.i cordialidade enlre ni povos .,..¦. iu.

Os In's|);iiiiiócs decididos i\
nhumloiiur i\h posições
(jjHO nAo possuiu soe rííi-
<'i«*iil4'iti«*ut(» d< IVtitliilas

M.UJIIII), :i| if, p, .o Jornal <*,\
It t." romi,ni,, „ opplniiutr .i ,U'ri»i*ii> do (ju-corno ih- abandonar ai pòslcÃò* qnc nAo
poilam_Hr efflãlantotnonto doioiiilldas, I'ssi,tolha a de «iplnlãu qno ilovcni ooniarviir-io
IlIlicaiUCIlto i,s quo se iduiin piorinnis úcoito ,' ia/er-sc „i,"(i,ilos con, „,. riidei riasIrlhus, a» quacs Mrlum oníilgiulns por meio

11 fup ra Ée de um bello g m donald immm MIN
ALTOS FUKÜGíOHABIOS BO
tóiNISTERIG 00 RXTEftIOfi

O CASO
i

IMPONÊNCIA DA FESTA REALISADA HONTEM NA
PRAIA DA SAUDADE

O júbilo da União dos Empregados
no Commercio

A tciita pròmovidii nela "Unlrto dos lím.,i',"i,(,ilo> no Coiiiuicivlu" no seu futura'" "x"!""" ' ,,í^^^^,^.',,lii,^'|lSl,íl!. AgílVuílu "" h" "m,C"' ¦ Mln'
diicuoo quo foi ouvhlu caiu a malnr atlcn
rão, peln» moços d,, coilimcivlo, l'"ol tam
liem hiiudiidii com patinas a orAcfio do protdln,

|.
!,•
(lu

cm

\ caria atirilmitln a /Jnovicfí vi
seiva o rompimento entre a In

glaterra o a Russiei
MOSf.01?, ill, <t\ IM - ¦ Pi-nli.míii,, .n'«ii.

vWeào 1103 circulo* |...!tiii-„. iluda iMpllul,
•Pd, ii |,rlmcii» ministro hrllaunlci to-. Mi».
Iionald, foi loiirutlii l»'l'<" »H"1 luu,-'Oiii-
rio» iwniiBiictití"» «Io Ministério «li* Bela-
.íiís Eulvlun* •l" Inglaterra, f, r».i|vit'i du
rafo «li carta do Sr. /.Innvisff, vtelu deseja-
iv in 1, coinplcin itiiiiphucnlo eitlrj
llrcIonliH c' a llinsla.

gaj^Tü^a^Bg '^LCTa«jiLfe3$!i a^egags^''":- S£|_gl£g_g: S""*"i-"
iiii, cxiiiii.' mesmo suitorflciiil do iisuiii|ito presidir u \ ¦. n.l.l.., .1., l",ii,"„, Palrlullca. g~SB - ¦¦• TSS55SÍ5! SBffSJÍiTSSESS 55SS555S —'¦¦• ¦' -
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()s mèlos «le transportes, lentos, mãos r
cada vu pcores, embaraçam poderosa meu-
le as noticias «l" interior. Ainda é o teto-
gríipho, com suas «lemoras, quc ii"* p«"'"
em contado com os patrícios «i»« lutam
pela prosperidade nncion.il nn toda » par-

. O exemplo d" servifo especial que A
NOITE i, unt.-m e que registo, quotidiana-
incute, as queixas, as necessidades e os ci-
torço.» ilrlles esclarece hem a eslrunhíso,
«pie nos assaltou.

li' habito na Cmora os autores dr emeu-
<l.i liistificareni a sita nprcsentaçiiti. Por
que o autor daquelln, que virá perturbar pro-j
fiiudamcnto a riria do paiz, fugiu ã PÇ9"!
xe? Eis a pergunta «im- oceorro e qne inule-
rin scr respondida por clle próprio. P'l" ,
nridllivo parece quc n emenda pretende co- ;
bibir abusos. Seria coovcnlcnlç delatar j
to.;* íiliusin. para se ver .-, culpabilidade que
.-die nu serviço Iclcgraphico «Li Imprensa. I
Cnmparal-o, cquiparal-o aos despachos gra- ;
.-íosoí «tor membros do Congresso 6 in.ln-.lt- t
ra. ^ utilidade do serviço de imprensa il ;
i-Lu-ii e dispensa qualquer demonstração.
\ utilidade dos idegr.immas parlamenta-

ir, deixa d,ividas invencíveis. J-'sto a rvi-

flfl I '
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do pavilhão portuguez
Foram verificadas graves

irregularidades, quc dc-
terminaram grandes

damnos para o Es-
tado

O y o verno determina im,-
cedimento crlinliinl con-
Ira Lisboa l.imn. !Ma!li»j.

ro iiciiiiiH» <• Costa
Novaes

,LLSI!0.\. ,i: i».)—Teve, ««.„-.,, „ Sf,earecho u syudlcniidu «'i nllo ,-ii!i„uistI)_.-rt
,- Itorliignl uu Espoílçni, do Uio «lc (anej.«Iorque linha Md,, cncaiTcgndo o Sr, Dr,este senhor foi entregue

uo Sr. wlnistio i!.i
t tra Much.1.1,

|A marca sempre)
dominante!

IA Fabrica "POLAR" assumoj
inteira responsabilidade sobro]

|os seus calçados quando, so*
bre a sola, estampado a forjo,j
tiverem o seguinte carimbo:

deliria

Sim : Mas, acima dc todo, belleza. mocl-
, «lado e vida, todos ns requintes o eoiitndoa ¦—

| une a Natureza costuma pfir ms snts obroe •
: primas * E* isso o qae milhares e milhares de |

A Academia Nacional rir Medicina fer um .pessoas têm visto, hontem c hoje no nialto,
appello em favor «to educação hyglcnica_o|onde o Prosrramma Matarazzo está batendo;

 CP
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ir. Lisboa dc Uma

propaganda. ,»«»w"^A««d^^»^1tcidiMi ns record» do concorrerei., «Iilblndomais «'ue noloiiíi a ilesontem provocada na-, ... '
qucllcs serviços pelos recentes cortes orça-1 ° maravilhoso rilm do nu artistleo, "Cada

rndilartos. Ao que parece, a IntTomlssào de a Xfia com Audrey Munson na protagonls-
«Míticas estiaiihas ú especialidade permitthi ta. _»õ a «cena do banho basta para nos ex-tini* iisMm .icrtntivc^vc. Os «.crvictis uo aci6*li___.*__.___. * __. _. _, .
Z da «"mie 

"oilactivo, 
iniciados ha „„„c„ |lli ar « ^« «*<iuecer tudo !

tempo entre nós, tiveram n sua phasc de «le-1 'tos ra2ao tem a lendo ao dizer qno os na-
tosa aggrcssivn. penosa, e difficil. Os seus ef- Ivegantes de iodos 09 trópicos erram o ro-

^i,^^;i;i;;lc;^m^:!U,iíiz^á!.:í,if1r i--••• *«*«* «•«¦*•« «*- *> *»
morin rie toda a genle ns resistências cn-j"1™ d«'™m ver na esteira de teus rarios,
cnulradas, quc tanto perturbaram a cx- j a brincarem labricamcnte, oa cotpos nús das
rctiçno de varias medidas. Essas resisti 11- j «eduetoras sereias I Em "Casta o Nía" nfio

SílSSllSiiâf. 
fa"a <IC ,,r0"38an',;i C "1U" 

i 
h* lcn««n" "«o ha a abstraeçSo de forma,, apo-' 

Passada aquella primeira phnsc os serviços to1*8 entrevistas na vastidão dos mares por
d.-, saude publica iniciaram o periodo ria li.v- ' marinheiros saudosos das em» bem ama-
Bicha defensiva. Neste a educação hygleniça das, nâo ha visões dedumbradoras de mun-.¦ o propaganda lcm pape nin,-, importante; . .„-,_,,.,,„ L. ... ..
ainda. Até bem pomo lempo a propliyl wia IT encantados* h* " «>rP0 hndo, a perfei-
tlc moléstias consideradas erroneamente ver- i<:ao plástica do Audrey Munson a ondular vo-
gânhosns cru quasi Impossível, poisos doen- luptuoso na espumarada dts ngae*. VA verles niio procuravam os postos t- niilcs fu- leitor va ver
líiíim e se negavam a qualquer assistência. A '-

Aspectos da fesla: a mesa que presidiu a teitâo solemne, « a sala de honiu.
no momento da entreyi dis diplomas ni» sócios honorários

propaganda, apesar «lc. riéliil, ,iá conseguiu
tlgunia cousa. Actuolmcnlc os postos rie
eoiisuitn vivem cheios. Liste o aspecto con-
siricravcl rios serviço'-, rie propaganda po-
rindo:) .jú 110 orçamento, c em beneficio dos
«limes a Academia Nacional dc Medicina fez
.. caloroso appello. Nds queremos Apenas
¦¦(•.¦imdar o appello, afim «lc que p.nn elle
-. voltem as attenções rios quc, podendo
influir no momento, cslüo cm tempo ainda
rir evitar a dcsòrgànisação tios serviços de i
ivygiene defeusivn, cujos effeitos residem '
ua.constância vigilante,

"Casta e Núa", no Rialto.•mtm ¦-

| Menor juro 9 Maior offerta :!:
¦=- GOIHP ÍIRFfl ,l<;"'"ua ' Setembro, \$,*
Âvr&™H« 1". Avenida Passos, U *
i^ * *»>¦ ~_Ll
|() general Cadorna vae ser pro=

movido a marechal
ROMA, 31 (ir. p.) _ Consta dc fontsçgura que o general Cadorna será promo-. t vii t- t . ... VlUo a inarcchnl. nor oceasião rio ini.;.-..,-cens e cirúrgicas) >l_aTos S. Labor. S.Josó 81, Sílrio <1„ armistício. 

uctas,M0 ao «»nuei-

Vos da exposição commtmorstlva do ceu-
tenario da abertura dos nossos portos. Des-
ilô cedo, pois, tornou-se dHficil o accesso
en grandioso palácio cedido prlo governo a
pertinácia «ia línião dos Empregados no
Comniercio, e quando o capitão Fausto Fer-
l»s d"iüly, como ivprrsrnlantc do Sr. pre-tridente da Republica, declarou aberta a ses-
íio solemne rcalisada no salão dc honra,
,14 todos os coitipartimenlos do vasto edifi-
rio eslu vam repletos.

Encerrados em artísticas caixas de, sctlm
encarnado, com ornalos brancos, foram so-
leninomentc entregues, pelo presidente do
União, Sr. Iloraclo Piecorclli, os diplomas do
iodou honorários, conferidos nns Srs.presi-
dento «Ia Republica, ministros da Justiça e
da Agricultura, prefeito rio Dislricto" Fe-
deral, Em \is de Mattos, secretario «In
A NOITE, Lihanio dn Rocha Vaz, Coelho
Netto, Diniz .lunior, Mercilio Dias da Moita,

jEniilio Brandão', Orlando Ribeiro, c Adeli-
no Arscnio Pedrosó.

O Dr, .losé dc Mendonça fez umn expo-
cição sobro os incthodns da adaptação ria-
qucllc edificio ã sua nova funeção hospiln-
lar, e, ao .serem inaugurados os retratos do
prefeito do Dislricto Federal, c do Sr. Af-
fonso Vizcu, esto industrial proferiu um

ardente i generosidade e no patriotismo do
Congresso, pedindo-lhe confirmasse a eon-
cçssio que o governo fei ans moços riu
fnião dos Empregados no Commercio. Fu*
lou,
em nome do governo, r. depois do scr.-in li
das cartas dos Srs. ministro «Ia Justiça e
Oiniz .lunior, a sessão foi encerrada com
vibrante cnthusiasrao, ao som do Ilymno I ho.j.
Nacional, cintado por centenas de sozes. qne

iA festa, «lesric esse momento, tomou ns- i teve cin viagem ri
pCctbs de. simultnnelrinrie, que pareciam
multiplical-a. Ao mesmo tempo em que j
numa sala especial destinaria úfi alias au-
loridndes e convivas que haviam prestado
serviços & Itoião, serviu-se "champagne"
com finos «loces; rcnlisavansa no salão dç
honra, um lirilhonle concerto; noutro com-
partimento tòmava-se cltã servido por «lis-
tinrtns senhoras e senhoritns; dansava-se
numa grande snla e, assistia-se, na praia, â
fesla veneziana. }

A agglonicrnçãb, cm cada sala, ern ''ides- % J
crlptivcl; mas, cm louvor dos moços do j \f CílCÍCI

FABRICA DE CALÇADO
"POLAR"

R. S. 'Christovam. 540 52
Rio do Janeiro

«*OÍ~-«-

« ys, J mlssarlo geral pelo aspecto financeiro d
, representação, stibordinatidò-a
i votadas pcio parlamento, ele

verbí.'

a

.Di". Es.telli.ta Lins—Vias urinarias (vene.

.Drs. Moura '.
drade — Peul

brasil c. Gabriel de Aa-,
slas — Uruguayana, ;i7.

-mtm-

Dr. Reyualdo de Ararão, Clinica se-
nhoras. L, Carioca, .!?, 1 ãs\*), 2", 1" o ti".
Dr. Edgar Abrantes. Tralam^fiibcrculòso
pelo Piietunolhorax. Largo Carioca, 18, .'! ás 4,

, <««k»t—->

DR. OSCAR CLARK - Clinica médica;
ll. llepublica rio Peru' :Ki, das fl em deante.

- ~.. - ...„^—._^.—.—..—»»——>% *y*tw * ii.,-.

Di- Paiioel tlf* Ahrf» Hadiodingnostl-a/., louvei uc ziurcu t(J. Rndiotherã-
jiin profunda o intensiva (8 M A -'00 kv.).
]•;•¦ ,,,-isti, ria Veiga, '_'0. C. «142.

PIAI TA SABONETBS EIViriL, I PliFIFI/MAniAS FINAS
lodo nqudle que tem tuna
noção perfeita de indiniien-
luriu só usa, no verão, os te-ciclos leves o porosos como
a pulha de seria, o palm-beacb ou o brim de linho daGuanabara -- R. Carioca, ólm*m

São .sempre laenores os preços da

Dr. Alártinhò da Rocha Jür- 'MoIc.5*
tias dc

rrciiiiçns). Aícdico pela Universidade àe. Ber-
lim, dõceiito rie clinica pediatria!. Cons.:
rm, 7 de Set. 73. T. N. 1.191. l!cs. Praia de
llotatogo, -102. Tel. S. .1015.

| ittjffiffgti ¦

0 cruzados* "Alontevidéo" virá
ao Rio para as festas de

15 de novembro
MONTEVIDilO; 31 (A. A.) — O cruzador''Montevidéo" parlirá pnra o Rio de .Linei-

ro ue, dia ít ele novembro, afim rie assistir,
em iiomu rio tJruguiiy. aos festejos coín-
incmuratlvos da passagem rie mais nm mi-'•nivcrsiirio ri., proelamação da Republica
Brasileira.

^-^ety» , _
asísssiissnsaBKHiSffia

¦èWv9 u7llfí>f AilrM&MwMÀWt»TâVJÊr^m

A melhor casa de ferragens, louras, crj-s-
taes c artigos para presente.

R. S. JOSÉ* 118
EM FRENTE A' GALERIA CRUZEIRO

CASA LAMARQUE
Serviço rapielo c econômico

Transportes c Bagagens.
Av. Itio «rniico, 14 -— Tel. N. K858

de

EMPENHAR ?
«ónaCASAGONTHIER
ih ItüA LUIÍ5 DE CAMÕES 47

Empresta o VALOR REAL

0 DIA DOS N0RMAUSTAS

commercio, rieve sei' nssignainda n ordem .
admirável rclnanto nessa festa, onde nem
ao menos «se. registaram os empurrões qua-
si inevitáveis nos grandes ajuntamentos de
genle.

cx3>ocx3Ç30<r300Qooooo jc^rxr^^
Descoberto pelo professor \
Capaldo, da Universidade

de Nápoles, o processo
para a cura radical

da asthma
MILÃO. 31 (U. P.) — O professor Capai-

do, dn Universidade de Nápoles, leu urna
I communicnção, perante o Congresso rie Me-

(lieinn Interna, reunido nesta cidade, nlir-
mando ter conseguido descobrir um pro-
eesso para a cum radicai riu asthmn, basca-
do na localisneno o modificação rias zonas
sensitivas nos membranas mucosas nasaes.

O professor assegura que o mcthodo não
eatisa dor 6 tem sírio ailoptadò riurnnt.'' dez-
fieis annos. com completo suecesso, cm no-
venta por cento dos casos.

...» mtm ¦ ——

Capita
• • • I voiniias.pcio parlamento, ele.
HíUrtA MAIA! . Vc« fi,1)- " -Sr- Dr' l'll:l Machado cites.-,Aflaa^SV/ HvjV I.-1 seguintes conclusões: A organisação >U| nosso representação foi muito dispendiosa.

CT* ti fi y/«í*«ra <*« A /-v I <'X«-oiIendn ns liiniirs rin lei n. 1.23.1, rir 5
SIIH « VJ ICl 110 C, ''"¦' Sl'' l",1,," th ! l'"-'1- «ê«jã verbo era dc '• :.'•'

conlos c que foi reforçada, prinírirament
lcm 4:100 conlos o depois com 10.500. •

ÍT1 íl í* ' St'"'a ":" ff,l:;l l!? 1,",'"° contos ou :>Sii '
!¦¦ «->V n m.iis .sobre n verba iniohil, que assim i

Uma commissão em visita á A
NOITE

Uma commissão constituiria das senhori-
tas Virgínia Pinheiro, Helena Machado e Ma-
ria Barata Ribeiro, e rios Srs. Francisco
Dantas o Dm-io Silva, teve a gentileza rie
vir a esta redacção convidar-nos pnra n fes-
ta ria normniisln, jicdlndo-nos, no mesmo
tempo, tornássemos públicos que as nhmuius
que desejarem convite, poderão procural-os
amanhã, rias II ai hora, uo parque ria Es-
cola Normal, onde. haverá unia conimissão
pnra ntlcnriel-ns,

/ANI IRIA SAB0NBTE f'no- i'ko-
DIÍCTO RIALTO

Anno».
Todos os pre-

ços foram ver-
dadeiram
reduzidos e
artigos sáo ga-

razão
ev

-mtm

& ESTA:
O PO' DE ARROZ

SSSÍBl rara

IcontinÜR a ser o melhor e a nâo|
ser o niais caro

PERFUMARIA LOPES
Praça Tiradentes ns. 36 e 38 e Kua

llnigiiayniia u. II — UIO
Í~]líiTíTniHi¥iTTTrTn~"'lll ll BW—BB—

.—,—i«HM» "água ¥imm ssaâ.^
Iicrfininrins, phnrmncins e rirogaiias.

PERDEU?
I-.slnò . nesln redacção, ú disposição ,los

seus legilimos donos, os seguintes objectos:
«."nin chave, adiada num bonde rin linha

Andar ihy Leopoldo.
— ("in.-i argóla eom chaves, presa nii mn corrente, encontrada na rua rio. São

José.
- t':ii molho rie chaves, achado nu

m.i du America, pelo Sr. Manoel Gòhç.iíveG. linn pulseira com corrente, parucreança, encontrada nu rua Sachet.
•— lin broche, adiado num bonde da

iinli.i Tijuca,
— Uni caderno de apontamentos, en-

contendo pelo Sr, Álvaro Cunha, no thea-
I ro '¦•>. Jos.''.

 Um livro tle medicina, adiado no
Cinema flialto.

DR G O D O Y Modico-opera-
l\. \J \J V \J .1 dor< Gencra!

Câmara, 10, dns 2 ns 4.
¦ mtm i

11(11 lívrn nnvn Elementos dc Pediatriavm imu uu\u ._ pe)o ))rof w m%

Sniu hoje o numero 30 desta bclls «vis-
ta, coninicmorntivii da morto dc D. Nuulll-
vares Pereira, com uma admirável capa cs-
pressamento feita pelo grande artista Jor-
ge Coloco.

Como sempiv, é. comp'lclissmi.1. quer sobo ponto rie vinta literário quer sob o aspe-do_ informativo de .Portugal e do Brasil.
(Entre os artigos insertos nas suas pagi-nas, destacamos o artigo de fundo, assigna-

rio por lluy Cliinnci c deBCrevciido sob n
titulo "A Santa Cruzada", o que devo scr
a (!asa rie Porlugal; dous magníficos traba-
lhos a respeito rio grande cohdcstavèl «lc
Portugal o o seu Convento do Carmo, rie
Lisboa; uma chronlea de viagem, de Al-
cantara Carreira, contos de Violeta de Dé-
nis e de Perfeito de Magalhães, um artigo
literário clc Hermes ria Fonseca Filho, a
Procissão das Lanternas cm Lamego, porD. Emilia de Souza Costa; O Theatro Fotti-
ro, por Augusto de Lacerda, versos, novel-
lus, etc. Da reportagem photographica so-
bresacni n da Viagem de S. Ex. o cmhaixa-
dor de Portugal n S. 1'aulo, c a grandiosa
recepção feita nos aviadores Paes c Beires,
cm Villa Nova rie Mil Fontes.

!E' liinis unia demonstração do valor des-
ta revista, que desde o seu inicio sc im-
\wr. e curiii vez mnis dignamente levanta o
nome «lc Portugal, homenageando carinho-
somente o Brasil,

¦ mm*-*-
EU VV/. A BARBA ESTA MANHÃ COM

UMA GILLETTE. E VOCÊ í
—: -v .^>l» '¦ ¦

ALFAIATARIA PARIS
Temos dc eôr, tio lã, sob medida, por 180$,

200.? e 220$0DO
Pereira Filho & Cia

RUA URLCUAYAXA Ni 52
m*+.

DR, NIC0LAU CIANCI0
Assenibiéa 52—R, Aiireá, 4'.*—Tel. 321 C.

mtt»

Casa de Saude S. José
IRMÃS DE STA. CATHARINA

CIRURGIA, PARTOS E DOENÇAS NAO
CONTAGIOSAS

Cirnrglão: Dr. Jorge G. SanfAnna —
Medico interno: Dr. Affonso Nelson

_ «Ia SilvaOs doentes pódem ser assistidos por
seus módicos

21, Rua Macedo Sobrinho, 21
<LARGO DOS LEÕES)

Tel. Sal 3264

TRES QUEDAS DE BONDE
Por lerem soffrido quedas rie bòridc, cm

pontos diversos, foram soecorridos pcia As-
sistciicia nn seguintes pessoas: .Ioão Fclix,
cie 19 nnnos, operário, residência ignorada,
ferido na cabeça, ua rua Visconde ile Itau-
na; José Ramos, rie 24 annos, empregado no
comniercio, residente ã run Pereira Nunes
n. 148, ferido pelo corpo, na ponte dos Ma-
rinheiros, c o menor Daniel, de 12 aimos,
filho ele .losé Tolcdano, residente ú rua Sc-
nhor «los Passos n. 101. ferido na perna cli-
t-cilu, também na ma Visconde rie llauna."GUARDA-MOVEIS"
(Sol> o patrocínio ilu industrial Leandro Muniu-»Chamados : Ourives. 41. T. N. 3500

-JTOSSES e, GRIPPESTO LUOL-SOEL
Formula do Prof. Sarmento Rarata, daFac. dc Medicina tle P. Alegre.

Dep. Araújo Freitas & Cia. e llodolpho
Hess «t Cia. — Rio.

Prisão deVentre

Cníll6f£HAfiNESIA^_H« Silva Aoau.ir»

Sabe-se que foi um auto,..
Atropelado por uni auto, nu rua rie SãoPedro, esquina tle. Ourives, foi transportado

para o Posto Central tlc Assistência e, ali,convenientemente medicado, o alfaiate .Io-
sé Alves Ferreira, de 3.1 annos, residente ãrua do Rezende,li." lõõ, o (piai, em cólisc-
qucucia, recebeu ferimentos nas coslns.

Feijão preto, e3pecial, k. 1$500
Assucar de 1\  1$250
Armazém Colombo •— P. JOSÉ' ALENCAR

r, m ,i T Pe,10 T^ 
WV B-ÍrIi' WANTISIOA TUPY - V. E*. já ev ÚNICOS AGENTES o Ucpositnrios- PEREÍ1.

•' ' 
.°,"' í'.i,.rt!nh0 í1? R??h» .hiniqr. I pcrniiciilouV Furo creme. Único Deposito: 1 RA, TRISTA & CIA., Rua General CaniariLivraria-Leile Ribeiro c Livr, Alves .—.Rio "Ouvidor, B2. *n. 120. Tel. N. 800 ^aniaia

COURAÇA
H melhor'; pasto tlentifriein portuj,'uczu

Snrs. Medicos e
Pharmaceuficos

Ac.ilia.de apparecer o n\ 10 (rie 31-tO-!)21)
da« Sciencia M sdlca "
com o seguinle suniniario: Dr. Aclillles rir.
Araújo", Do elher no peritonco. Prof. W.
Radcciti, Problemas da psychologin conlem-
porunen. Drs. I.cocndio Chaves e Oswlno
Pcnna, Appcndicilc por Oxyurus. Dr. Aris-
lides M. ria Cunha, Diagnostico c tr.ilnmen- i
lo dn riyscnteriu mnebiana. Dr. C. Pinto,
Biologia rio Trintoma brasiliensis. Dr, Cyro
V. rin Cunha. Serão os nicrcuriucs cfflca-
zes nas gonococeias'!

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

paro e conservação dos solulos de Novocni-
ua e Adrenalina.

II —• Doscnmcnlo rio anhydi-irio sulfitroso
nos solulos ile bisulfito de sódio,

III —; Verificação da origem da essência
tle chenopodio.

Secções de: MEDICAMENTOS NOVOS, IN-
FORMAÇÕES TIIERAPEimCAS, LIVROS
NOVOS, ANALYSES c NOTICIAS DIVER-
SAS.
Redactores: Drs. Arthur Neiva, 0.

da Fonseca F°. e Cezar Pinto.
Propriedade da "Soe. Edito-

ra Sciencia Medica Lda."
RUA SACHET, 8 (1") — RIO

A' venda na Livraria Alves e na
Livraria Briguiet

ve-seoamneiro
ao cliente que
nâo ficar satis-
feito com a sua
compra. Vejam
as gras
posições
triz" e da "Casa Central"

ex
H

¦mtm-

Terminado o monumento de Bee-
íhoven para o México

BRESLAU, 31 (U. P.l. - O csciiiptor
Theoriore. Von Coseu terminou o iiiònu-
menlo dc Bcclhovcu enconimendudo pdacolônia allemã ria cidade rio México.
*"" »-^HÍ4>&^' t~* i.

— Um homem do mar pode
ser um

0 CÓDIGO
ESTUDE PORTUGUEZ E
DACTYLOGRAPHIA

e nao lhe faltará eonocação. Matriculem-senn Escola Rcmington, rua 7 rie Setembro, «7—STjjjj *—«— .Horquina
o melhor tônico para os cabellos. Formula

do Exmo.
Dr. Werneck Machado

.V venda uns principies cisas dc Perfuma-nas e Drogarias,
•mtm ¦¦

Um menor co hido por bonde'.Va rua Visconde rie llauna, foi coibidopor um bonde o menor Antônio, de 11 „,,-nos, lilho do José Joaquim da Silva, mora-dor no morro rio São Carlos. A victima, querecebeu trnetura da perna direito, leve o*soecorros dn .Assistência, no Poslo Centrairetirando-se, depois, pa,-,-, a sua rcsncctlvaresiileucm,

BflS IBS -DO il
uão permitto, como porierds ver nu próxima

SEGUNDA-FEIRA

CINEMA AVÍeNIDA
com os admiráveis artistasJacqueline Logan e Rocl La Rocqiio

Ohoeou-se, iia Avenida, com
dous carros de praça

Itociii 17.100 contos. Foi proposta n noíiie
ç.io dc fiincciouarios contra os termos <!a i,1'
respectiva, I>»'um feitos pagamentos nnt.
ripados a fui,ricas. 110 valor rie dezenas ti
contos. Eorani feitos conl ralos que hão •
cumpriram e oulros Injustificáveis, com, 1
rios artistas, o que sc refere ao "Livro
Ouro", os das t-asns cólislructoras de ferro
e. quc r,ò para eslas continham vantagem
como para o Estado só continham prejuízos

I l-'"i-.-,,n feilos indevidos pagamentos a f:i-' ceirtnariós, etc.
i . I_5, depois tle chegar a eslas conclusões, "
juiz synclieaiitc propõe varias penalidade;-.

| enlre as qnae., citaremos, no Sr. Lisbou
íaC 1 Lima, .1 publicarão dn ciccrclo de exoucru-,-'*-'.|(;_ão por não ler acaufcladq os interesses iin

listado, cohió lhe cunipriii; e para e, Sr. Oli-
I veiru Cal,ral a rcprcheiisão, riu ordem ...
serviço, ou na folha offieial. Mas o Sr. mi-
nislrti rio Commercio, não sc conformar.,!•>
com o parecer rio Sr. Dr. i't,:' Machado.
(jiiu era tlc opinião ejuc devia Íèvar-sê ci.11

1 conta os bons serviços do romniir.siirio :..-1 ral e o. facto dp não ler incorrido em r, -
lions.íhiliilndcs criminaes. i.-ivrbti cn, 21 e'
scfeinhro o scgninle despacho:

\ 
"Di factos constaiiles «In processo s.1.5 !:"'.'

graves e causam lão graves prejuízos :i"
to.turio que uno pódc basinr umn sim;:'..-'
rcprcheiisão. Náo houve •..'. uegligeni-fu.
mus foi insignificante o verdadeiro zele
pelos interesses rio thesouro n pelo presti*
gio de. Portugal eni torra estrangeira.'Manifestorsc a mais compleln ausência rii
torto administrativo nos contratos rui.nosos
que foram feitos', nns constaules medifiç-i
cões que sc acbnr.iiii nn organisai;ão rio pes-
sonl, srm fuiicçôes dcfiriidas, nn c.irrnci.i de
uma ricçãò .enérgica e firmo, cm toelos 01
artos ele orientação, sein uma previsão s-
gura, tcclinica e financeira c sem uma }''¦'¦>-.
ene, dos differêntes serviços, shjcilâhdo-os
a tiniu fiscalisação cserupulosa. líslus failiis
nggriiv.irnni-se com n ilesloalelnrio ri:: mui-
tos fuiiccionarios, jíerniittindo nociva lut»
rie egolsmos,

Foi assim que sr exerceu .1 nci;ão do com*
missa rio ;;cr:,i cl,- porlugal na Exposição d"
Rio rio .Janeiro e rie onde resultam pertlus

I c damnos para o Eslado,
!'.)|" isso, O ministro, tíáo s,: coil-formaiiri')

rom o parecer dò juiz syhdiciMilo,.cmiltid"
ii(.s_ termos do artigo ;i.'i do regulamento
disciplinar rioq funccionàrios dvis rir '.'- <¦'¦'
fevereiro rio 101,'] e ,m harmonia eom •'
consulta dn Procuradoria rin Republica, vò-
tario em coiife.rcneia tle 7 rie agosto ullhito
e jiiiblicnclo no "Diário rio Governo" n. -;''
fl? seriei, ile 17 de scteiiil.-v.i. determinou:"Que o processo seju enviado á Prorarariu-
)-in .rin llepiiblicn, nfini ele promover o pro-
cedinicnto juclicinl, que no caso p»ss,i cn-
ber, contra os Srs. Lisboa Lima. Malhei >
lteimão, Oliveira Cnbral, Costa Novaes '
cultos.

Que, como o proposio pelo iniz s.viidic.111"
to, se lavre decreto exonerando o Sr. Lis-
liou Lima riesele ã cinto em quc entrosou <";
serviços n seu c.irgó c cm que hão zelou
òonvenienteincnto os superiores interessei
tio Estado,

Que se instaure processo disciplinar i"'1
, tenvius eio rcgutemeiito disciplinar (Ios fiin-

cciqiiíirios civis, dc 22 clc fevereiro (le IP1 -*•
contra, o eugénhoiró Cosia Novaes, prin td-
ta (to zelo (pie demonstrou tio exercício da»
suas funeções. ficando desligado rio serviço,

I nos termos ,!n artigo 37 do regulamento
! disciplinar, eom metade tios Veiu-itnento;,

ale julgamento final e noiiipio võgal rchf
lor, iio<; termos cio arllgci 7 tio referido rego-
lamento, o ctlgcuheiro Eerreiia rin Silva, 'í;*

I rectòr gcr.il rios serviços hydi-ntilicos.One so envio ao Sr. 
"ministro 

cias ( "lun''!'
cópiti uuliieiilioit rins conclusões rio i-el.ilo-.-u1
rcfçrenlc ao engenheiro Oliveira Cabral,
iieiutilnieni.i, chefe rie tiarçno c òfflohws o.|
direcção rio porlo e eu 111 in lios rie ferro c.e
Lourenço Marqiies, pura proesdiuiento -e'-''
fôr julgado conveniente'..-'':

Por este despacho sr vé n:.- riem scnipre
os filricdoiíiirios coiisiileraclois responsáveis
pelas syiielicaiidils firam impiine:'. como ¦'•''
guinas pessoas erradamente affirniani.

ALFAIATES DA ACTUAl.IDADE
Gonçalves Dia:--, li-t. 1" andar, l-oiio Ç

ll aiito-omnihus n". 7.321, dirigido pelòl• chautirur" -losé Soares, dioeciu-se. hoie, nn „_Avenida Hio Branco", esquina dn rua'tio Ou- m s /\ t,rvidor, com os automóveis ele praça nv. C2G elh 1 . I i \
2; 914, guiados, rospeclivniiioiitc; pelos inolo-1  v ^»
ristas Antônio Gomes c Dcòêlidio Nonato, fi- r>nm 4 n/» n'/\\M r\a ni UiTbCcindo esses últimos vehiculos com algumas LUÍUADU CUM US ULtllíO
"p?o 

pelo gunrdn civil n. 1.201, o «ehauf- ^S®1^,^^^^1'tour" culpado foi consluzido ú delegacia rio '

PARA 
"LAVAR 

SKfUS, LAS
E TECIDOS I'"1N0S

l" dislricto c nii autuado prlo eommissario
Qiiintaiulhn.

USAIt, POR
Rua da Quitanda,

Aires

MEDICO OCULISTA
esquina ria Rua Uucne»

A ÓPTICA

Comniercio um viiiiioii proccnso, dh :.
tildo cni duas parte :na primeira, lr,itan
.iuto syndleante c!t«
leis e deerdos i|ue %«•sse assumpto dlitcn,
respeito, <!„ tr.i/,ci •
duração da iiipos,.
«¦lin. «in nomcaçio •>
uouiuiissarlu geral, : •
plano dn nnm, rr.
Ii-c.íiitoçãn t eo,,.,
foi clle realisado ,.•
fcrantcmenle .-,,. ,-..
111111.1. ao bar. io (,,.
In logo. «os uttiiti,.,
ia pbòtogr4phias,aoi
jornalistas, et<*.; ifj.
ta rios ínnt-.-ior.arioi.
ita área ries rjnDlÓCS. Mia con_|-;,.
cção e despesas; p«.:.",'! elccírirista, roí,.

Ira los. fiiiiinç.is, irregularidades uão aputi.
dus. rins vale-, e das desnesus innlr.is; p,
segundo, reglsta-sc quc Portugal ron«!nií,
rious pavilhões luxuosos, não lendo n coa-
mi'.',irio geral procurado quo a ju.i consir...
cção toste feita cm condições erouomiev.
il_iie o pavilhão das industrias foi. aihiiiv
rianicnte, construído r.áo somente para s
Exposição, mns sim n&\:\ ii," para Lisboa,
con, destino a palácio «le lestas, velha a-
plraçáo da capiial; verifica-se a demora m
construcção rios pavilhões t- na representa-•ão rios Irabnlhos rins fabricas contratante
e ainda ua upprnvação rio credito dc 4.!oj

..^  . .... ...-,, Iconlos pelo parlamento; rcgista-sc mais a
ehlio, o Sr. .-iiinistr,, da Agricultura; I IvCgTC.SSOU 55 Illg'latei'1'Jt O' 

'rf'|!» àa¦¦ opportuhldnilc no envio do male-....... .1,  .,.....:.  . nnJrtnJnn 
,iA r^nllnc mI' :l 'lesorganisação dos serviços, o caiu-

{ri nn IJM ih íí<itll?> | iter especulativo que o eommissario cerni
SOÜTIIAMPTON, .'il (U. P.) -¦ Chegou, 1 "pouco acerta,lamente, pois era ji evidente

a esle porto, o príncipe de Calles, j •'' fallencia «Io Estado cm tirar lucros rm
procede «tos Estados Unidos, «nnlc cs-1 «tuaesquor empresas, deu ,'i nossa represen*

recreio. loção, e riu qual resultaram grandes despe*-*?«.<»— 'sas e .prcliitizos"; o excesso de pessoal liu*
| roetníiro, ,i falta de consideração ri" couv

í

lí"
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çJSfrtmnts informações su

W% t>A<fA NOITE
• ¦m*>ai' r,E..jy

MARIA ANTONIA, A PER-
VERSA MATADORA DA
OCTOGENÁRIA D. MARIA
ISABEL, NÀO ESTA FA-

LANDO A VERDADE
COMPLETA

Ima .lili,?;<..i.-iu durante to-
da a tarde, em Santa

Thereza

a anda di'__É__l*__Ma
roubar! para a protecção

dos interdictos e
dos orpliãos!

Ires dias ,iá passados sobre o crime que
i.ilou o bairro de. Ipanema, e enlulou a cl-

'nde o espirito publico vae lendo, ujtnrii. no-
• .io mais acontuada dessa Impressionante
,.media, desenvolvida em clrciimalanclasi

>o;e poucas vc*es se lim registado na chrò-
nica urbana. A perversa assassina dc Dona
Maria I-Hbel Dorthas do Amaral continua

• iitralisando as ntteiicõcs c despertando rc-
¦ulaa 3cr.1l. So cila está .•nluia, aparente-
¦«nte tranqulllo, porque, cm verdade, nio

Uo sereno quanto no? primeiros inonien-1 ípocaa diffcrcnlcs, n doente -
los seu cindo dc alma. O delicio que « um

detalha mio

O juiz Dr. Pontos de Mirai.
da revoltado contra o
mecanismo emperra-
do e retrogado do nos-

so direito
¦ um C-e» > a**a_ •*

l'_ as rasas de saude cheias
de loucos ou de nevropa-

tlias sem ínterdicção !
Nos mitos dc intcrdieyfio de .losé Ignacio

da Silva, o jui/ dn )• Vara de Orphitos, Ur.
fontes (le Miranda, proferiu o seguinte des-
paeho, cm ipic bem se sente a sun dòr ih.in-
tc da nossa defeituosa legislação:"(,'mistii destes nulos que o ínterdicto JosO
Ignacio dn .Silva somente possuo, hoje, um
prédio, ii rua dn Gamboa n. 353. Mat consta
penalmente que, jã louco n proprietário, hi-
Icrnndíi, illcgolmenle, na Beneficência l'n>'
tügueza» nhi foram feitos, — uo qu« et de-
prchendo dus datas, e se nhi não se fez, lize-
ram numa das outras casas dc saude, em
que n Honcficcnein diz ler internado, em

a h.vpotheni

3 flagello dos
inales venereos
De 3.268 mulheres e cre-

ancas examinadas,
1.799 estavam sy-

philiticas
Outras interessantes revê-

lact.es no dispensario
Moiicorvo

Peln l>r. Moncorvo Kllliò. dlreeldr do In*
Blllulo de 1'rotC-çSó e Assistem Ia ii Inlnii-
•in, foi dlgldo no Dr. líduanlo llaliello. in-
apector il_ Proptolaslã d«> Doenças \eoa-

AS VAGAS EXISTEN-
TES NA CÂMARA

Os i|iic \;"io ser reeonliefl-
dos pelo Ceará e SAo

Paulo
ll-lllllu-... Illljl*. II ClIllinl-f.S,. do l'"tl..ies da Câmara, Poi lid» o oislguaüo o pa-irar reconliouomlo >i. nir ¦!•• pelo i dl ¦

Irlelo do i eiin. n general 1'atyguoro»l.l ,iiu,i,i feito o relatório verbal daiflrlçiles procedidas cm S. Paulo, para pre-enchimento i|»*t *,,,.. dos Srs. Joid Loboe (iobrlol II. Nauio» o em nuo -ií» cantil-ilatos inilcos i* ill|'loiiiaiios ,\ Sis. Heitor
Penteado r 1'alva Mclra. •• parecer rero-
nhevetiitu-os de».- ser aulgtiadu amanliS.

C^yfRANSCORRERAM
OS TRABALHOS DESTE

MEZ NO JÜRY

iiuino repugnarla estar detnlliondo amiu-
lc, cila o conta toda vc/ que se apresenta
iccaslio no andamento dos trabalhos prepa-
Htoríof. do processo a que responde, Quan-
lo e*,tá só. entretanto, principalmente ás noi-

tes, Mari» Antônio fica em sigilia, agitada,
nt-noiif. li' que >e di"siparam rio :icu animo
•,s lliutões dc próxima liberdade e regresso

1 sua trrr.i natal. São ,I»ão Xcpomticeno, em
'.'liu.. •

Desejoso de caracterisar bem o crinir. sr
s-assinio ou latrocínio, o Dr. Paulo e Silva,

delegado de policia do !)0" districlo, vem
desvendo ás miudezas processuaes, afim de
mt o-, autos subam completos, e talvez deu-
tro de poucos dia-., ao Juízo competente.

Hoje sc verificou uma diligencia impor;
i.nilc c dc muita cj^ressào i>ara a definição
d.* culpa de Maria .-\htonla dá Silva. que.
Iodos estão certos, declarou ás autoridades.
io ser presa, ter pernoitado numa casn ino-
desta, um barracão, em Santa 1 herezn, aonde

i levara uma sua amiga c conterrânea;
Evitando quanto possivel a curiosidade
¦iblica, que lem chegado, de hontem para

¦>.. á verdadeira Impendencía, o fJr. Paulo ç
Silva, acompanhado do investigador Caeiu-
no s do guarda civil 1.21C, tomou logar com
'ísrií Antonia n.im bonde de Sylrcslre, par-
indo todos da estadão da Carioca, nimo ac

i-.^ar onde se daria a apuração e restabeleci-
mento da parle do crime que se intercalou

•iln: a morte dc I). Maria Isabel « a prisão'¦; criminosa. Chegados todos á certa nltura
caminho, Maria Antonia avisou ao invés-

:..idor de que se estava no jsoiito convenich-
ao desembarque, lintretalilo, cerra de hora

•'• i.iiia tiveram de marchar, a pc, vislo como
indicação eslava evidentemente errada.

íM-ilmente, attingidó determinado logar.
*de a muralha qne defendo a estrada con-

., ilisyenhãdciro apresenta nma riirtur;».
malvada apontou; dizendo; •

• !¦'.' «qui.
\.. i larum o delegado e os de sua comiti-

.. Seria uni destemor affrontár o perigo de
si-er por uma brecha a pique na montanha;

., incerteza de que Maria estivesse falando
, rdado. Um todo raso não havia recurso
eiião orrisear, e por mais de uma horn

:oais estiveram descendo não sem quo duas
possoàs recebessem ferimentos dc espinhos

Talhos dc cipó (pie obstruíam em mais de
uni logar ii passagem. Ilepois de verdadeiro
sacrifício c lendo atravessado b lamaçal que
mais impossibilitava o transito, chegaram
i um angulo que desdobra de um lado a pi-

, aii.1 r. de. outro a ladeira dos Guararapes.
Df.poi*., dc ninis um avanço, Maria Antonia
parou c repetiu, com a mesma resolução, o
niesmo gesto, a mesma expressão, a phraso
,:om que indicara o despenhadeiro':

- Iv aqui.
lislíiva-sc deante do numero 177. habita-

vão modesta; Não era, nem é, porém, bar-
ração, tal qual ella. dissera. VA uma casa
coberta de telhas e pobremente odificadn.
líntrados e recebidos pelo inquilino, que
dormia na ocecasião, pois trhbiillia a noite
inteira num dos restaurantes que permanc-
cem abertos na Praça Tiradentcs; foi ver-

ladeira surpresa a aftirmação dc Maria. Uni
Liiiaida civil que reside junto asseverou que
.¦ila não í conhecida ali. o que outras pes--oas ratificaram nas imihcdiações.

Maria parecia mentir e dizia qnc entrara,
levada por sua amiga Antonia c dormira na
cozinha sem que pessoas da easa as vissem...

¦Não era já a mesma historia.
Outros logarcs c outros barracões foram

visitados s.'m que a criminosa desistisse de
nffirmar que dormira mi casa numero 177,
onde Antonia, sua amiga, jamais foi avis-
lada.

Iv crença das autoridades que Maria
quer innoícnlar sua progenifora, com quem
ioi'ia pernoitado após o crime.

O Dr. Paulo e Siha interrogou varias vc-
/.cs a rriataüora de T>. Ataria Isabel e notou
que elia, sempre lúcida « desembaraçada,
oniund--.se c sc amedronta quando lhe fu-

u;,-i cm sua mãe.
Outro aspecto a esclarecer é que o Dr.

Paulo e Silva quer defit.il' bem é se o crime,
fui latrocínio; Tenha sido ou não a culpa.
-*. máxima. Porém não está provado que
;ll« tenha premeditado o roubo.

Sõ á tardo o Dr. Paulo « Silva e se'us
auxiliares tornaram ã delegacia, depois de
.ini dia inteiro de trabalho intenso.

Ate a hora de escrevermos esta noticia a
progenitora de Maria Antonia não chegara
á sede cio 30a districto, afim de ser in-ter-
rogada e acareada com a filha, cujos ante-
:cdentcs são péssimos. Dia a dia sc necen-
tiiam as provas contra Olaria Antonia, ac-
¦ usada geralmente de vadlagem c desor-
dehs.

Ao próprio delegado cila declara que seu
pae matou dois homens e que elle "muito
breve" matar., mais alguém, demonstrai!-
,1ü, assim, que está ainda sem a verdadeira
iioç"o da própria sil nação desgraçada.

Maria Antonia dn Silva c uma criminosa
sem alma c sem entranhas, incapaz de
confessar arrependimento on promclter
;ineiidar-se, caso sobreviva á condemnação.
que, certamente, vne Icval-u ao cárcere até
a velhice.

que, agora, sc quer executar, c o iliacrcdi-
lavei contrato dc locação, dc que sc tem UO-
licia nestes nulos.

Como jui/. dc Orpliãos, diariamente *m
coiitacto cnni taes factos, dóe-iue ver que a
legislação brasileira não me di meios cffi-
cientes para pôr termo » \»ts constantes es-
ploraçócs. legislação ein <pie tudo depende
ila bon vontade de dezenas dc pessoas, o que
vale dizer que o mecanismo emperrado e rc-
trogrndo do nosso direito não tem nenhuma

rcas. do I). N. S. Pi. O sfsniiilc offieii. .
"Tenho a honra do faztr cheitar ao co-

iih-.lmcnto dr Vi lí.**. uni' Importante »¦>¦
taii>lica do Dispensario de P.ophylasla Ante
e Post-Naliil di Instituto de Prolecçãn e As-
slstciicla ú infância do l.lo dc Janeiro, col-
llglda graças ao valioso coneüran do meu au-

^"íllcn ffttff.ílò MWSfcW Armando Henrique de AiineldV nmbo»
Io nagnl? Ó* cXrlo *m V. í. estabeleci-1 Zu^"e^'"6, f .'•'«"^'Idh..^eo,l„ que

do na campanha anti-venerca. vem sobeja- WJJ»''^ "••«.ndemiiado a seis annos, e
mente demonstrar Inconciissos benefícios | 

*••'"»_-
io do

Dous rf?os condcn.nndo.-j v
cinco absolvidos

Da reluçfio dos rios, que forani juUados
nelo tribunal popular, iu sessão de oulii-
bro, npiii.is dois foram condeiiiuados. São
olles .lo-,'- i.uí/, miIj.i ",losó Siipalelro", e

In-

para o nosso povo, da cuidadosa cacciiç
Serviço da Siiud. Publica contratado com
d nosso Insliluto.

Da data da inauguração do Dispensario
de Prophvhnla .nte c Posl-.Xatal ídezem-
bro dc 1921) al_ 30 dc setembro dc 1921 fo-
ram matriculados 3.288 indivíduos, sendo
l.llãl creanças c l.!U7 inillhcrcs. das
1.799 llio sido reconhecidas sypliilltlcas. j exame de

Mo Inquérito sobra estas realisado, dc . bates,
õ.õfll gestações reàistadas, verificou-se ha- '
verem sido Interrompidas (abortos e nati-
niortos), 1.744 (31,2 •]*); creanças niorjas
cm vários períodos de ednde, LOfit (28 '{'),
estando vivos apenas '.'.2S3 indivíduos
(tfl.9 ',*), o que mostro', como se vè, haver
sido a s.vphilis a causador* de 60 •]• de ft

( segundo a
_<)s cinco restantes foram absolvidos, e

suo: Antonia Juslino do Aloura »¦ Vntoiliodos .Santo-, Esleves, por crime dc morte, i
Joio da Silva l.ir.-s, Joaquim d.\ Cama Cn-margo e Mallicus Fernandes da 5lh*a, porcrime de lenlallvo.

o Julgamento do no Krnnelsco Gomei,
, também maivado piara esln *-esv'ii>. nãu sc»'•'"'I efleciuoii. E' qnc o seu advogado requerei!

OTEMPORAI;
VSOLEÜTO DEST1

TARDE i
i

MOMENTOS Dl PÂNICO E
PREJUÍZOS MATERIAES
I) - (onsrt|ueuclas desagradável» foi o Icni-'

poral que, esla lanlo, iiconipauhiido de Iro .
voada o clinvn, Miriirclicnileii a ehlado. Pri-
iiieir» Un Alio da ll.m Vlslu c lodu a zona
da Tijuco, o vento rnghi o mnu vlolontisilmn
|iiiiiii.ti.i iluiiun alagou ti;,Io. qiiilir.in.lo não
poucas claiiilrilas, <* destiiiiiiiln adornos d,
jardins. i*in Copaeabaiui n ventania nrrnneou
do iniiiiiuoros postes dc ilhiiiiiuaçúo os giu-
boa op.u-o. «le huiça, iihriudo falha', no col-
lar de pcrohis que segue o contorno da
praia.

No cciilro urbano regista ram-se crises ner-
vosas quando n troroada to umnifcslou cm
\ erdndolros eslnnipldos.

Nu rua do Carmo, próximo . delegacia do
1* diitiiclu, uma senhora caiu, tomada de
susto, c leve luinicdlatiiiiieiilo us soecorros
dc que necessitava,

Km Copacabana, Ipanema e l.ciue muitas
foram us vidraças partidas pelos effeitos do
temporal que. felizmente, durou pouco.—mmm

Ttii convocuda a rest-rMi
mililar tia AUiaiiia

lli:i. iliAI-.), :tt iIlin,i-, Nolleiii pro-•ílcllt" ili< Pi'i'1'i'll dl* qne o jíovi'1'im d*
•Mhanlii Iíhiçhii uma proüliiiiint-flu ronvu»•nulo a primeira « wniiiidii üIiiíws ilu w

mililar.
MMW>

rva um

r.QMWiiNi-cAmit»
U»V«^*_l____K_tC-V___3_^^

CSisapéos
Modelos próprios c as
ultima', novidades, na

Im Fonseca
Vejam as nossas exposições dc

confecções finíssimas e dc
agasalhos para o theatro

A? R.ar.i.b — Novidades
7. Gonç. Dias c Uruguayana, 10

ítm_wmxastBmaàm_m_Mm ata—i'

A FESTA DA CHAVE

sanidade, sendo adiados os df
¦ mtmm

0 que houve, hoje, na G. de
Finanças da Câmara

0 mão tempo impediu a realisaçao
dessa cerimonia acadêmica

Devido ao temporal que. ,i lardc. desabou ,
sobre a cidade, niio foi possível u renllsa-;
ção da "Festa da chnse". cerimonia àcade-l
mlca que, ha annos, vem sendo rcgiilanneu- ,
tc levada .1 eff,*ilo pelos quinto c nuarlaii- 1
ui.-,tai d.i nossa faculdade dc Direito,

líssa feia, caso não perdure o mesmo mo-
. i livo, seii lealisail.i amahtln, no local já'. Imarcado» isto ., a sédc daquelle instituto dc

usino, c As I hon:» da tarde,
mmm

efficieiicia para .1 protecção dos interdictos, .
e dos oiphãos. I_ a tal ponto chegou lal etn-' ltíçuiidacôes Improflciias. . .. , : .Ksleve reunida, hoje. a Commissãò
inaiaiihado dc artigos Inúteis, mortos, descu- . Ivm uma outra estatística especiaiisaoa.; Finanjas dn r.amnr». .pie. aléin de tral*.r
centrados, qnc A um dever de honra procla- j leila de l de dezembro de 1923 a 80 üe sc- j orçamento da Fazenda, em 8« discussão;|'
mar que n npiilicacão dc medidas efflch/cs 1 lembro de lü'4, consignou 7o0 mullicres uc assignou o parecer contrario no projecto)"a j j e a t_ .
se torna cadn vez mais aclo de coragem pes- diffcrentes odndea e.estados, ciys: desse | <,ne divide cm ordenado e -.ratificação os A VCRt.3 03 T!.£CR(.3 U3HÍOUÍty
. oal e de violência. S**upo foram destacadas as de edmií com , vencimentos dos guardas do Jardim Ilo-

No dia cm que assisti ao exame deste in- j prehendlda enlre !íí e Aõ annos, casadas «ju , lanico.
terdieto, que revelava estado demcncliil, en- viuvas, sendo excluída» ns que apesar do. ( Poi ninda lido o parecer concordando rom

symptomas clinicos patentes, a reacçào (l« I o voto da Cominissão de Marinha o Guerra

sTÍivjL^Wd* l^^*fi_l_______wl£V*!_r^*^^tes^__íHp%» *:'"

contrel, na Beneficência Portugueza, outros
loucos, o que c absòlutamnete contra ,1 lei '.

As casas de saude >án cheias de louco*
ou ncvropalhus t,cm inlerdicção: são prati-
cados, com os requisitos formaes, quasi sem-
pre em saidns arranjadas pelos interessados.
vultosos negócios, laceis dc fazer e ilifficcis
de desmanchar.

Üfficic-se ao Dr. chefe de policia para
que ss abra inquérito quanto ns operações
cffcctuadas pelo Ínterdicto, que ji era louco
desde 1920 ou antes. São nniios os «elos
praticados por clle: a .sentença de interdi-
cção. differcntemente do que oceorra com o
pródigo, não c o marco inicial da incãpaci-
dade: esta "preexiste" e "podo ser prova-
da"; a sentença apenas a proclama.

O curador do Ínterdicto proponha ss
noções, recorrendo ã Assistência .Indiciaria,
se preciso fõr.

(1 próprio paciente * - demente — guarda
a lembrança dos desvios de dinheiro c de
títulos durante os ataques c perante mim c
os peritos entra cm considerações, Apu-
re-sc."

por £0.090 contas
PAULO, .'U <\. A.) -- Na

.emana serã passada a escripturo
S. próxima

de ven-•.Vasserniann não foi praticada ou se revê- sobre o projecio qne manda contara anti- ^dTf----^^^^^lou negativa.
Dos lãl casos em que os diagnósticos eli-

nico e serologlcb confirmaram • syphilis,
em 703 concepções foram registados:

312 interrupções (41,3 "',-), (TH abortos,
ou seja 31.8 •'• e 88 natlniorlos 011 seja
12,5 •¦«*., n91 creanças vivas Ciófi •'.) 161
1'allecimcntos untes do ," anuo (2T.1 •:') e
61 depois dessa edade fl"» 1 "i"), finalmente
estando vivos apenas 224 (31,8 'j"), corres-
pomlcndo a menos de um terço das -con-
eepções." mmm

0 SORTEIO 9AS APÓLICES 00
EMPRÉSTIMO POPULAR

DOE, DO RIO
Coube á apólice n. 92.290 o

premio de 50:000$000
Sob a jíresidencia. do coronel .Tose Cala-

zahs da Silva Parreiras, direclor da Peceita
Publica Fluminense, servindo de secretario
o Sr. Luiz Pires Urtíráliy, corretor dc apo-
liees, rcalisou-se, esta tarde, na seda da di-
recloria dii Contabilidade, cm Nictheroy, o
CO" sorteio das apólices do Empréstimo Po-
pular, lançado ho Estado do llio cin 1901,

lletiradas as apólices da urna por quatro
meninas do Asylo dc Santa Lcopoldina, as
quaes so revesavam nesse serviço, verificou
se. que haviam sido contempladas os seguiu-
tes apólices ns.: 92.230, com 5O:O00S;
190.18G, com 5:000.; 191.997, com 2:000.;
¦13.383 c 1SS.383, com 1:000., respectiva-
mente; (ÍÜ..I0'., 159.019, 30.950, 151.003,
:,9.331, 164.710, 27.272, 20.815, 102.801 c
28.436, com 500.000 cada uma.

OCA. Paulistano, a Ae P. E. A.
t o scratch paulista no CaiR-

peonato Brasileiro do
Football

R. PAULO, 31. (A. A.) — A Associação
Paulista, em sua reunia» d§ hontem. resol-
seu censurar n directoria do Club Athléti-
co Paulistano, i>or haver publicado nos jor-
mies dcsla capital, uma longa not* critiean-
no » entidade official dos sports paulista» c
procurando justificar a sua altitude em rela-
ção á formação do scratch .paullcta que rc-
presentará S. Paulo no próximo Ciimpcòiia-
to liraòilciro de Football, e para o qual :s-
se club não qui*: fornecer jogadoi-ii.¦ mmm <

guidade da promoção ao primeiro posto aos
actuaes offieiaes do I_xcrcito» feridos emCanudos, Deixou de ser assignado, por ter
o Sr. Annibal Freire pedido lista dos pa-
peis.

Alterações na alta administra- j
ção catharínoRso

j íi. rjlANCISCO (Santa Catharina), 31. -
I (.Serviço especial da A .VOITi"}. - - O coro-
j nr! Pereira de Oliveira, vJcc-goVernador,
icm esei-cieio, na vaga do» Dr. Hercilio l.uz,(leu inicio k sua gcstüo com .atos que (Icj-
í pertàrara sympathia no espirito publico.
] Cara substituir os Drs. Abelardo I„nz o

; ,Too Collaço, que pediram exoneração i!o<'; cargos do ábperlntcndeule dc Florianopo-
i .'is o secretario da Fazenda, foram nomea-
, dos os Drs. Fulvio Aduccl, ex-s-rcrctaii", do' 

governo Schmidt, em cominissão, o Uiys-
ses Costa, juix de diivito e p»*esídcnle do
dii-ectorio político de .loiuvillr.

Consta qu» so demittirão lambem de seus
»:argos, os Srs. director do Tiiésoúro o de-
legado de policia de Florianópolis, que se-
rão provavelmente substituídos, respectiva-
mente, pelos Srs. Adolpho Salles c Õ.wal-
do Uaberbcclf.

Carlos Lcor,».o Miieolliàcs» por 20.000 con-1
tos. sendo comprador um syildlcilto in^lc... i

• fazenda Cunibiihy está situada nos iiiuul-l
cipios dc Mattão, Araruquara c Ibiiiiiía. |
Tem cerca dc 30.000 alqueires do terra,!
com tres milhões dc cafcclros, sem),» a niò- .
dia da producção niinunl dc 300.000 arro-j
bas dc café. Possuo 12 mil cabeças de. Ra i
do o. suas pastagens occúpnm 5.000 ãlquci- i
res de lerra*.', cercadas por (1.000 rolos de
uraino. As maltas virgens» depois de der-'
rubadas» pennlttlrão uma plantação do'
mais de 1(1 milhões de. Cnfcclros. A expio-
ração de madeiras produz cerca dc 300 con-
tos anntiaes. A fazenda Cambuhy d servi-
dn por nove estações das estradas dc forro
de Dourados. Ararnquara, tendo 300 kilo-
metros dc caminhos para automóvel. A sua
população 0 superior a 8.000 almas.

««¦*¦¦

Anda om excursão o Orfeão da
Escola de Piracicaba

IFIHASSUNIfNCrA (S. Paulo), 31; — (Ser-
viço especial da A NOITE). — Com destino
a Ribeirão Preto, passou por esta eidad;,' ^
Orpheíiò da Escola Normal de PiracicíiTíi.
que anda cpi excursão jiclo Interior do El
tado.

_¦_*•_*

A primeira preparato-
ria de novembro, no

Jury
Pelo Dr. Edgard Costa, jui/, presidente do

I Tribunal do Jury. foi designado o próximo
dia 8 do iheü vindouro para a primeira ses-j

I são ¦preparatória do referido tribunal, rela-;
ftiva aos trabalhos de novembro.

Occupurú a tribuna do ininsterio publico o! Dr. .lose Snboyu Viriato de Medeiros, pio-
tiiolof em exercicio.

Perseguição aos vendedores de
leito com água

.IUIZ DE FORA (Minas), 31 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — Os fiscaes dn mu-
íiicipalidade iniciaram forte campanha con-
Ira os vendedores de leite misturado com
água, tendo prendido já diversas cm fia-
grante contravenção.

?CAMBIO BÊiLOÍJmf

FOI DECRETADA A FALLENCIA
DE SOARES & PAVÃO

Humberto Marques de Almeida, credores |
dc Soares A Pavão, estabelecidos á rua da .
Assembléa, -17, dá quantia de 1:05055000 pelo
aval apposto a nota promissória dn emissão
do Luiz Ílocha, vencida, protestada o não pa-
ga, requereu a faílencia dos dcvnlistas, nu
•liiizo da .",* Vara Civcl,

Por sentença de hoje, desse juiz, foi a j
mesma decretada, marcando o praso de 1.1
dias para habilitação dc créditos e designou
o dia 2 dò dezembro para a primeira assem-

JUI.- DE FORA (Minas), 31 (Serviço es-1 bica de credores.

Os nomes de tres novas ruas de
Juiz de Fora

"Si bem me
recordo, náo

houve un dia em que
faltasse em casa a
Emulsão de Scott"
O que <li/. este cavalheiro cie
idade appÜca-sc a uma infini-
dade de casas dc familia onde
se apprecia h saude e robustez
cm Iodas as idades da vida,
Tanías enfermidades teem fi
mesma oriíçcm qur. milhares dc
pessoas sensatas chegavam a
c-.nvciKc.-_c de que quando
tião Laf.ta a Emulsão cie Scott,
ha que deixar que o medico
decida e frequenteinent*} este
lambera diz:

Tome. í.

if^ÈriSíLSÃOIde
Jút _. ---1 —

_*h
ms3sm~i

í pcclnl d.-i A NOITE) — A (.'amara appro-
! vou o projecto dando os nomes dr. Pau! :

Soarfcs, João Pinheiro c Affonso Penna a
!tres novas ruas locaes.

UMA FIRMA MULTADA
O Si*, director da Recebedoria du Districlo

Federal multou em 200*í a firma .1. Comes
& Silva, por infrneção do regulamento do
imposto de consumo.

Monsenhor Mourão recebe ho-
menagens em Bom Jesus

CAMPOS (listado do Pio',, 31 (Serviço cs-
pecial da A NOITE) — Acha-se cm Bom .Ie-
sus o Hevdmo. monsenhor Mourão. bispo da
diocese de Campos. S. Ex., ao ali chegar,
foi recebido por toda à população com c*t-
pressivas manifestações dc sympathia e está
sendo alvo de multas homenagens.

O alto cominercio daquella zona cafcèira
offereeeu ao estimado prelado um chá, que
se realisou no lioni Jesus Hotel. Pulou então
o tenente Miranda, respondendo monsenhor
Mourão, em um discurso applnudido, como o
do anterior orador.

Na matriz da localidade, à noite, S. Kx.
¦ celebrou as cerimonias do prògriiiiinin das

lestas, one se prolongarão até o dia ,1 do
meu vindouro.

mmm

IMPUGNAÇÃO DE ÜM ACCORDO
PARA ARRECADAÇÃO DO IM-

POSTO DE ENERGIA
ELEOTRICA

Devolvendo á delegacia fiscal em Santa
Catharina, um termo de accordo para arre-
cadação de energia electrica, ali àssighndp' o
Sr. director da Ileecbndorin provid""-*on
no' senlido dc serem cumpridos a respeito,
os artigos 782 e 785, do Código de Contabili-
dade Publica.

mmm
assassinado com uma facada

no ventre
S. PAULO, 31 (A. A.) — Hontem, na

fazenda Vargcm Grande, no município de
Amparo, Aurélio Gonçalves assassinou com
nma profunda facada no ventre o lavrador
,losé Francisco de Godo.v. Para aquella lo-
calidade seguiu uni medico legisla.

mmm

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE
ENERGIA ELECTRICA

O Sr. director da Receita Publica dou co-
nhecimento á delegacia fiscal cm Goyaz que
ò Sr. ministro da Fazenda deferiu o pedido
da Companhia Sul Goyana dc Energia Ele-
ctrica. com sede cm Catalão, no sentido de
ser-lhe permillido recolher ú collcctoria lo-
cal o imposto de energia electric."/.*— -
VAE SER ALTERADO O
SYSTEMA TRIBUTÁRIO

FRANCEZ
PAUIS, 31 (Havas! —- O Ministério dai

Finanças tem cm elaboração um projectr
do lei que traz algumas alterações no actua'
systema tributário. Entre outras modifica-
ções, o ministro pensa cm supprimir as
décimas d. 1i\i0"\' a '-'0 "l", enm que o im-
posto sobre a renda ãggrava os valores es-
IrariCftrõs uão alienados. .:.

PARA ORGANISAÇÃO DA ESTA-
TISTIOA DO IMPOSTO DE

CONSUMO
O Sr. director da rtecebedoria do Districlo

Federal designou o guarda-mór da Alfander
ga da Bahia, Anlonio Pereira da Cosia, eom
exercicio naquella repartição, parn se iiicum-
liir do serviço de estatística do imposto de
consumo.

mmm
PAGAMENTOS NO THESOURO
Na Primeira Pagadoria dó Thesouro Na-

cional serão pagas, segiinda-feira, as seguiu-
tes folhas: Illuminação Publica, Estatística
Cüiniuercial, Secretaria da Agricultura, Sc-
eretaria da Viação, Inspectoria de .Seguros e
Navegação e. 1.. N. de Analyses, Secretaria
¦Ia .lustiça e consultor geral da Picjiublica,
¦\ssistcucia ii Alienados c Colônias, fiscaes
lc Bancos c Loterias c avulsa da Viação, Se-
•retaria do Exterior, aposentados da Fuzcn-
ia, ilárdim Botânico. Horto Florestal c ("
scrVi-ilorio A'itroiioiincu.

5 7|8 a 6 d.
Encontramos o mercado de cambio, hoje.

na abertura em condições irregulares, com
os bancos operando ainda um lauto deso-
rientados.

Assim foi que, o do Brasil, iniciou os sa-
quês a 6 29|.12 t 5 15116 d., « os outros de
5 7;8 a 5 15110 d., mas dentro em pouco
melhorou de condições, passando a fuuccio-
nar em attitude accessivel. Com eleito,
passou a regular ern todos os bancos a taxa
do Ij d., para o bancário, com dinheiro para
o particular a 0 ijlfi d., demonstrando o
mercado tendências para se restabelecer da
baixa soffrida em conseqüência das liqui-
dações do mez, justamente quando se fa*;
sentir maior a escassez de letras de cober-
luras.

Deixamos o mercado, assim, bem inspira-
do.

Os soberanos cotavaiti-se a •49"' e as letras-
papel a 41.000.

O dollar regulou -l vista de 8..990 » réis
..«mo e a praso dc 8Ç970 a 9-.100.

Saques dor cabogramina: -— -V vista: —
Londres, ó 13116 a .1 7!S; Paris, .47+ a
¦5485: Itália. .'.0,. a Ç..9S;' Nova Yorlt, i...0<__
u Oi. ISOj Hespanha, 15240: Suissa, l$77ü;
lielgica, ,440; Hollanda, 35620: Dinamarca.
15610; Buenos Aires, papel, _.._G0: Monte-
vídeo, 8._li0; Jàpãõ, ..-,6'_0; Noruega, l.r__0;
marco renda 2,200.

Foram affixadas officiàlmenie as seguin-
tis taxas: — A 00 d|v: - Londres 5 '_-!_'-'
a 6 d.: Paris, ..408 a í. 177; Nova York, 8*.970
ii 95100. A' vista: —. Londres, 5 13116 a
5 l..| 113: r>a1'is- S*17* a S480; Itália, 5391 a
5405; Portugal, 5372 a 5385; Nova Yorl-i
8?9!)0 a 9S130; Hespanha, 15215 a 15225;
Suissa, 15735 a Í57HO; Buenos Aires, papel,
35335 a ,''.395; louro., 7.580 a 75000; Mon-
tevideo, 85400 a 35360; Japão, 3555S a reis
31.000; Suécia. 25430 a 25450; Noruega, reis
15306 a 15320; Hollanda, 35560 a 35600;
Dinamarca, 15-570 a 15600; Canadá, 95130;
5179; Bélgica; 5132 a 5438; ltumania, SO-íti o
Chile, 1?I20 (pcsò-ourò); Syria. 5471 u
5062: Slováquin, 5275 a $277; Allemanha,
25170 a 2Í190, por marco da renda; Áustria,
51.34 a 5150, por mil coroas; cato 5-173 a
5475, por franco: Soberanos, 495; Libras-
papel, 415000.

O mercado de cambio funecionou durante
o dia novamente cm condições fracas. Dc;.-
ceii o bancário a 5 10(10 d., e o particular a

Fechou o mercado frouxo, com os ban-
e comprando a

O ALGODÃO
O mercado dc algodão funecionou. hoje,

eom os preços inalterados', tendo sido regu-
lares us entregas e não lendo havido novas
entradas.

Eram de estabilidade as suas condições.
As ultimas entregas foram de 1.352 fardos e
não .houve entradas, sendo o "stoeU" de
S.430 ditos.

OS VALES-OURO
¦O Banco do Brasil forneceu os yales-ouro

para a Alfândega á razSo de -1-3980 papel por
19000 ouro.

Esse banco cotou o dollar á vista 11 95130
e n praso a 98100.

mmm

Ortíanisaçíu. ile um direcíoriti
político, no interior

mineiro
PATOS (Minas), 31 (Serviço especial da

A NOITE) --No districlo do SanfAnna.
deste municipio» foi organisndo um directo-
rio político filiado .10 Partido Popular.

A cerimonia de fundação foi assistida por
grande numero de pessoas, tendo falado os
Srs. José Olympio, Sandoval Babo o outros
oradores.

mmm

aw .MO gsara Mistas
Preço e qtuilidn.de sem cotupe-

tencia
Scci-Jn dc afinação de metaes precioso'

VIANNA. IRMÃO & C. ™A™?™}.'
1 Antiga Kspirilo Sanl.,:

IBMIX- s

Patos hospeda o viec-pre- \
siilcntc dc Minas, eni

exercício
PATOS (Minas), 31 (Serviço especial da

A NOITK) —- Acompanhado do seu n.jti-
dante de oiilensi major Puschòal, chegou o
esla cidade o llr. Olcgario Maciel» vice-
presidente dó Estado em exercicio.

mmm*

Sempre Novidades

A' VOGA
Tem as mais lindas collecções de Vos-
tidos, Chapéus, Tecidos; Hcndas, Filas,
Gnarnlções o atavios modernos; Off.-
cinas de costuras, chapéus c espartilhos.
Novidades de Paris por todos us vnpò-

ros. Preços miniiilós.

ji H.7. Kua, (lo Ouvidor

O ASSUCAR
O mercado de assucar funecionou, hoje.

calmo, com um movimento regular de ne-
gocios c sensivelmente pequeno de entradas.

Os preços ficaram 'inalterados, cotitndo-iie
os brancos erystaes de 605 n 615 por 00
kilos, cif.

Kirtraram 685 suecos e saíram I .395, sen-
do o "stoclc" dc 74.613 ditos,

DR. JORGE SANT-ANNA
ÇÍRÜl{GÍA-GYN__COI.ÒGIA

Tratam, das doenças das senhoras pelo
inelhodo du lüer o pela diálheriiiia, It. As-

I sembl.cn, 23, de 2 ás 5 horas.

•n- 6 d. Fechou o mercado Ire
Ib-leos sacando a õ 29,32 d.*5 31:32 d,

fl CAFÉ AFROUXOU
Cotou-se o typo 7 a 50$800

Encontrámos o mercado de café, ho.it-,
sein niaiov movimento e com as cotações
inipellidas para a liai.ta. A Bolsa nmerica-
na passou a íuhcciohai* nesse sentido, ten-
do aceusado uo fechamento anterior, uniu
depreciação de 33 a 44 ponlos uas opções
da. llolsa. Moslravaiii-se os compradores em
nosso mercado muito relrahidos» uão in-
Ic.rvihdó cm maiores compras.

Km vista disso, os possuidores declara-
raip-sc liecessiveis e transigiram; descendo
o typo 7 à base dc 565800 por arroba, com
um movimento de negócios destituído du
interesse.

Com offcito, foram fechadas na abertu-
ra apenas 3.391 saccas, ficando o mercado,
porém, em estado calmo, embora ein deeli-
nio.

As ultimas entradas foram de 13.0110 sae-
cas. sendo 13.175 pela Lcopoldina e 425 pe-
Ia Central. Os embarques foram apenas de
5.498 saccas para os Estados Unidos, cen-
do o "stock" actual dc 255.237 ditas.

O movimento a termo foi desenvol-
vido, lendo sido negociadas, na liolsa, a
prazo 64;000 saccas.

Colou-se para novembro, compradores a
57,'i, para dezembro a 5741300, para janeiro
a 57.700, para fevereiro a õ7**900, para
março a 58*S c para abril a 58?, em condi-
ções frouxas.

O mercado de café regulou durante o diu
sem movimento de interesse. Foram fecha-
dos, ri tarde, mais 2.321 saccas, no total (Je
5.712 ditas.

Fechou fraco.- <

Preso eomo suspeito de passa*
dor de dinheiro falso

.Uli- Dli FORA (Minas), 31 (Serviço es-1
pecial da A NOITE) — Foi recolhido á cu- .
deia local um indivíduo desconhecido; so-
bre quem recaem suspeitas de haver passa-
do notas falsas no municipio de Poulc
Nova.

A' policia iniciou varias diligencias a !
respeito, tendo verificado já cpie as cédulas
emitlidas e passadas, semelhantes ás do
Banco do lirasil, imporiam num lotai dc ,
cerca de cem conlos de réis.

AMANHA
100 CONTOS DA CAPITAL

NATAL - m CONTOS
COMPREM NA FFL1/.

Attencle pedidos do interior
Avenida Rio Branco, 157

J. BELLUCI0
l®^M!W~y**:'*''>***wm~,

O TEMPO
Temperatura do hoje ; máxima. ;

28-\9; máxima, 16°, 7

BolelimdaDircctoriade Meteorologia
Previsões para o periodo de 6 lioras

da tarde de hoje até 6 horas
da tarde de amanhã:

D; Federal e Nictheroy — Tempo entre
instável e ameaçador com chuvas, coiilinuàu-
do sujeito « trovoadas.

Temperatura — Noite quente; ináhfer-
se-á elevada de dia com maxhnn entre 28»0
e SCO; niòrmnço.

Venlos — Variáveis com rajadas.
Eslado do Rio — Tempo entre instável ,'

ameaçador com chuvas o trovoadas.
Tcui pára I ii rn —¦ Noile quente; manter,

se-á elevada de diu, cum mormaço.
Tendência geral do lempo após IJ hora-

da tarde de amanha — Perturbado. ¦
¦Estados do Sul ¦-• Tempo perturbado con

chuvas c írovoiulas.
Temperatura — l.oi ascensão, salvo no Rh

Cl. do Sul. onde declinara no fim dó pc
riodo,

MODELOS DE VERÃO

G R A N D P A L A I i
T SETEMBRO, 110

AU

íS'âá.R.1
para operações cie

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA*
PT..OPP.SSOR .TOÃO MARINHO
Callicdrático da Faculdade de Medicina
DR. CASTILHO MARCONDES
Assistente da Faculdade de Medicina
AVENIDA MEM DE SÂ ?.35

End. Telfi Sâncir ¦- Tel._ Norte 10!)__:-1093'
Os casos de cirurRín são attendidos dé!

10 ás l'.i, salvo os urgentes, que serão a.1
(luálquei hora.

PffiiJii-lli
Apesar de ludo unida é a nossa casa qu,*.

rende mais barato. O maior sortimenlo'; os
mais vai lados padrões.

<J .- LARGO DA CARIOCA ¦ .
Souza Baptista * C.

ními
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José dc Oliveira l.opes
(.,..,-.-•..,11.o !*;_! OVAR. POR.

II «Al.)
>«'('/..im i/.ií

OUVKIMA ..OPUS. SUA \
».* .... Vi*.ii!iiii|.i fie Olivel-ii !.»¦
|ii*.«. .Miintul M.r« Olivcirn l.ti.

pc., __|ki.ii i* filho», I'miieítH!o Alvo.
Oli.iii.i l.ii|M*n, eepo.U n 1'illlDB (un-
MÜllC»), ,|(iN.'. Muniu.) Vivei «li- Oli.
veira, Aninlilo Alves do Oliveira,
I|lttiinol Jflnqiilih Porclrn il»< Azovo-
do, João JViriiii tir Azuvotlo, ...Y..
do ilu Silva I-lnlino o o.jio.a, Mnnool
.ln-r* ltur^fH dt. IMnlio, Jofio Borircn
do Pinho, {•'.«iioíhco l-furquci. dn Sil.
va o .MitiitM-l Marque, du Silvn, \r,m.
•a.«e Hiipiiiigldnfl pelo fallocluionto
d<> hrii i*.\-t'lit'IV fundador, pne. lio.
iirlmo o unii}.ii JOSK' »t*: oi.ivn»
K\ LOPES, fii/om cülobrar uniu
ini. xa polo nlnrnn ronniiHn di> -ua
iiluin, tinianlifi, oubliado, I ilo nn-itiiiluit, ús 9 Iioi.ii., na egrejn dr
V S. ilu l.apn ilon Mercadores, pclunua -r confoisain desde já agradeci*•lu:* a ioda., nu pessoas quo coinnnrc-
ecreni a v»w .*n*io do rcligi/to «? ca.ridado.
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Mari-i Francísca da Cosfa Tor
res Marques

6' ANNIVERSARIO DO SEU
FALLECIMENTO

Joaquim Corroa Marques c
bcus filliio» convidauí na jics.sons do suns relações a assistir

ií missa nur cm Buffragió da alma dc
mui pranteada esposa o mão. MARIA
I.I.ANCISCA DA COSTA TORRES
MARQUES, mandam celebrar, annt-
nhã. enbbndo, I dc novembro, ás
9 J;2 horas, no allar-mór ila matri/.
lc S, José. Antecipam o sou roeu»
iihccimcnto ás pessoas quo so digna.
rom ilo iiaaiBÜr a osso aclo do reliçião
*• piedade.

Gommunica á sua Exma. freguesia que todos
os artigos marcados em nossas exposições
frerão um desconto de 3© °j
de NOVEMBRO

so-

OUVSDOR
nio

55
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durante o mez

Grande Venda
Ver exposições permanentes

Í08 Rua S. losé

Alarie.fa Pinto Aloreira
c° ..wivi.nsAitu.

¦f .ln-i" Cândido Prnncisco Moreira i»
?Wfllhns, Mnnoul .Toaquini Pintu ila Sil-

jj \a u familia f.izctll celebrar uma mis-
_»ü..-_ cm Intenção ila alma ilc sim cxlrc-.neciii.i esposa, infle, fillm e irmã MAIWKT-

T;V PINTO MOlll-IHAí amanhã, salil.aiio, 1.c novcmlirn, tis in liorns, na egrejn tln
Lapa dus Mercadores, agradecemio dcstle
j;*i a Iodos que comparecerem n esse aclo.
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_____E___B___^_nO_!BSS3r_?'rr¦ ¦' ¦"^•»MMw_---__ii_sw_Mrji_FBa******7*%**%*\V- Kff&BtHkILHO uQUAR__SNTAOn( flira
JÁ CHEGOU NOVA REMESSAESSO.prodigioso f produeto, quo faz a ii.|itc_a <la iml u st ria pastorilGO DIAS.

F___._UD.IS
A CASA JARDIM

rnearrega-sc ilc ornamentação ilo
ílgos o M*|)iilturas.

Tel. 2P.52 C.
GONÇALVES DIAS. 38

... ,- , - ¦- - •¦ ¦•¦¦¦¦•¦¦ lu,.i,.i immiiiii, PRODUZ r..\Joilos os lavradores devem plantar já pnrn lerem seus paióes repletos
.» ,¦ . . ,. ,com ;,s Mlas TRES COLHEITAS POU ANNO! «.pi-"-"J-.sia tleliellada a careslla do inillio. sem prcjudlcnr ns outras i.lantacô_sKILO 20ÍO00  

"•»»»>•».
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iWWWiiWW&k K'IL0 10*5 ~ HERVA ELEPHAN-Jt,, CRESCE EM 46 D_AS, 100 MUDAS 30$ — 1 TOUCEIRA 30$
Representante geral: ffa.JC.O T_0Í_üa51

RUA SAO JOSC, 71 - 1' andar _ Sala 8 - Telenlt. Central .1100
uri TonSo1'6-^ Io,1"","". Pa.a rcin,a 

~ n«"ett~ e.mo.n.n.tdas, quernclo (.ou cio, quer por estradas do ferro - Despesas do despneliòs por con-tu <to comprador.
.'¦-tàSXBSl

]«•

DR. SAMUEL PRADO parlicipa seusrltcnfcs, traiisfercncin seu consultório parn•ua Sete Setembro 195 — Central llltí, dia-iamente dc 2 á*i -1.

Dr. Felix Guimarães
Consultório Ãv. Hio Branco, 17õ. Tclcplio-nc: C. 21. Xas scRuridas, quartas e sextas.iies.: j.i-.iç.-i Scr/edcllo Corroa, S. Copacabana.

Dr. Murillo de
syphilis. Carioi

Campos — Doen. nervosas c
n. 13, 2", 'I" e li" ár; 2 li.

Dr. Paulo Brandão 0"vUl^> nariz e
garganta, Asstst.na Fac. do Mcil o Hosp. S Francisco Assis.Hcabriii consultório, Qitilnnda, 5, lli.', r." csabbados (,'l ás B horas.. T. ('.. 5550. Opera-•:ões : Sanntorio Cirúrgico, Mem ile Sá. .'Cl...

Â' Praça
CARREIRO & NATAL — ALFAIA-

TES L-irORTADOl-ES, conimuiii-
eani aos sous amigos o freguezes quo
jior motivo do sinistro havido no seu
.slahelccimeiito, transferiram o mes-
«io paia a rua da Assembléa n. 21,
í-oh.» omle aguardam as suas ordens.' "LEOPOLDINA RAILWAY"

fiECEBÍMENTO DE CARGA EM
PRAIA FORMOSA

.Sabbado, dia I» de Novembro, será recc-aiila em I'. Formosa ;i carga de comestíveis
o gêneros dé primeira necessidade bem compferragens miúdas, armarinho, fumo, drogas,c bebidas, destinada as estações da Rede Mi-neiro c linhas Grão Pará e Norte a saber:- P. Formosa até Saude e rnmacs: PortoN"ovo até Diamante, Manhuassu' c ranines*Ma.íé (K. ]•*. Therèzopòlis). .

Não será recebida carga tal como aramefarpado, cimento, mobílias, etc.
As pequenas expedições dc inflamáveis

liiira despacho no armazém para qualquerdestino serão recebidas alé segundo avisosomente as quartas-feiras e. sabbados.
As me rea ilo ri as cm lotação de vagão paracarregamento pelas parles no palco dc P.1'ormosa só devem ser enviadas para a cs-tnçSo depois de prévia .ombinacão eom oAgente.
Hio dc Janeiro, 31 de outubro de 1021

M. C. MILT-ER,
Director Gerente.

COMPANHIA 
'INDUSTRIA 

PAPEIS
E CARTOI-AGENS

Aos consumidores de seus produetosPedimos á nossa distiiicta clientela e, cs-
pecialmenlc, nos clientes quo esperam peiaexecução de suas enconimcndas, o especialfavop.de pacientarem se ns entregas demora-retn dez dias além da data estabelecida paraexecução, u islo porque, somente nesses dezdias. si-não antes, ficarão concluídas as obrasde montagem dos novos mai-hinisníos. ins-tnllados: para augmentar a nossa producçãode mais 1111) toneladas por mez: para evitaras paralisações causadas pelas enchentes:
para mcllioramonlos dos nossos produetos, cliara fabricação dc novos ijpos.

Por mais este favor, dc antemão agradece
A DIRECTORIA;

RADIOTHERAPIA PROFUNDA
E INTENSIVA

Loteria da Capital Federal
-tcsültado da extraceão de hoje:53U..0

47974.
3182.-

."146
.'19327.

soionnsnni.
5:0005000
.'liOOOíOÜII
IÍ0005000
I:000$000

TODAS AS CASAS
MODERNASDO
RIO, AS GRANDES
E AS PEQUENAS.
SÃO MOB1LIADAS
E ORNAMENTADAS
POR

As novas installações da Casa
de Saude Pedro Ernesto

A easa de saude e maternidade Dr. Pedro
Ernesto, que já occupavn, pcla exccllencia
das suas installações, lugar de destaque, cn-Ire as instituições congêneres desta capital,
contará, a partir de amanhã, com mu novoserviço clinico destinado á radióthcrapia
profunda o intensiva. Trata-se de um tubo' Coplidge" fnnci:ioiiando eom ,'UI mil rim-
péres i: 200 mil volts, sendo esta ri primeirailtstállaçfiò com taes potencial e intensidade
teitn na America do Sul.

Nó «elo de inauguração, que está marcado
para as 11 horas da manliã e para o qualfoi convidado grande numero de pessoas,ralará o Dr. .Manoel de Abreu, chefe do re-ferido serviço, dizendo das vantagens tcchrii- Jcas c applicações da nova appnrclliagem.

 . ***** i-—;

Cretone com fio-
rões, larg. 80 c.
metro . . . . .

R c p s trançado,
larg. 80 o. me-
tro

Eponge avelluda-
da, larg. 70|c.
metro . . . . .

Eponge avelludads
com florões, lar-
gura, 100 c. me-
tro. ......

Marquisette com
barra, metro . .

Marquisette com
barra, largura
1O0!c. metro. .

Tapetes lã, um. .
Tapetes lã, gran-

des ......

!"!"H"X'-X"X"!"X"1

2$600

A cen-memoraçáo, hoje, do
anu-ivfti-sàíio da sua trun-

daçãc
I'.iss,-i. lioje, „ aimlvorsarlo d» fun-daçao iii lii.il Soeledailo Club Gymnnitlcoi ortujiue.. n «rnntlo, prospera e conceituada.-«Kreiiiiaçnii ,|,. cultura c dlvcrsilo, destacnnltnl.
Da- mais unllgas e das mais respeitadas,entre todas a, nu sas grandes assocluçíc»,0'Cliili Oyhinaslico Porltiffuc_ tem umahistoria dns mnis brilhantes. |>cl .3 seus nn-ligou salões, como pelns ncluacr luviiosi.se jiiiipliis. dn s-eu edifício próprio, passou 11melhor sociedade enrloca ilcst:; meio século.I: a par desse prcitlglo social, RCinpre «u-

gmentadn, h.i .1 Juntar o prestigio, tamlu-m
jjrando e sempre crescente, das diversas'i-.sr il.is" que alimenta o Gyiniinslo, comoa de hsgrlmá, 11 do Musica •• it do (íyninas-tica. Com ns suas admiráveis InstrilInçnGs cus seus professores, as ntilns dc cultura
physica tio (.yinniislo gosnm dc insta famaha iiiiril.is nnhos, li-ndi» por ali passadomuitos dos iiiissns melhores espnrlistns,A data ile liojo lem, pois, para a eul-Ia i* grand.. associação portuRueza, unia si-
glllllcnçflo qne merece ser posta no divido

\ realce. Ií, fiiznndo-o, aqui deixamos os nos-sos melhores c iinii-< expontâneos votos dcfelicitações 1' tlc novos .¦ sempre brilhantesêxitos pnra o (,'lub Gytniinslico Portuguez.
Commcmnrando essa data, n C.lul» (ivm-naslicii Portuguez realisará, em sun séde

grande baile, que s" revestirá, sem duvida
do brilho que caraeterisa ns festas dessasociedade. Por moli\,is de fácil comprchcn-sân, a dlreètoria dn associação resolveu
que o ingresso aos salões do club só será
concedido mediania apresentação de
vile.

*******

GUaDAD
com os io.6j.s.s e

imiiaüores
A CASA das MEIAS (íitii*
lo registado) a primeira ca-
sa que especiaiisou o artigo
de MEIAS no BRASIL,
possuindo diversas fahri-
cas, vende dírectamente no
povo. Seguem os preços d.

saldos de fim de anno
MHÜAS

PARA SENHORAS

con-

-sooía Praí.ca de Gomniercie
VALFRED"_<

Meias de seda Clll cores 
Meias dc seda garantidas, a 
•Meias ilc .seda, cures da muda e com

costura a 
Meias dc seda com costura 
Meias Inda tlc seda, cm cóivs mu-

dornas, a 
Meia:, de setla natural, grande saldo

em lindíin cores, .1 
Meias toda do vida. bngtict ajottr a..
Meitir; di- r-edri Paulista, com tingucl u
Meias tlc seda Olgn, illiiilldado ga-

ranllda, a 
Meias de seda Olfia, com Iiagucl, cm

lindas cores, a 
Meias dc cscossiti perfeitas, grandesaldo, a 
Meias do escossln, com hagttct ajotir,

só nn Casn das Meia-, a 
Meias dc cscossla Iranspiarcutc, e

com costuras, em lindas cores ..
Meias de cscossla com bnguêl bor-

dado, cores da moda, a 

_--,..
•1..0U

õSSOf*
I...'-.

fi':.M-0

7Í501
tl-SOOO
8.8.1.1

10.30-

123SHI)

2*600

4.100

...SOO

r.?Si

3$4Q0

9$000

15Ç000

2$500

3$800
12$000

AWáÈ. mÍS___i .^_.,,ír;_èv rí&
PAKA H.ÒÍVIÉNjB

15$000

automóveis

iTI

VENERAVEL ORDEM TERCEI-
RA DE SÃO FRANCISCO

0A PENITENCIA
CEMITÉRIO

Nos dias 1 c 2 dc novembro, con-.agrados á coiiimcmòração cios mor-los, .coiiservar-se-á franco á visita
{•ulilica este departamento admiras,
iralivo da Vcneravcl Ordem.

Na cajiclla da nccropole serão ce-lebradas, no dia 3, em cumprinien-
lo ao» respectivos legados, ás 7, 7 1|2<r 8 horas, as missas por alma dos
irmãos bemfeitores, Braz Antônio
Carneiro, D. Maria Evangelista da
Cunha e D. Maria da Piedade Car-
aeirp Villela (Condessa de Villela),
p bem assim as missas em suffragios
das almas dos nossos irmãos cm ge-ral, ás íí 1|2 e 10 horas.

v Na Secretaria da mesma reparti-
eãp, o irmão administrador presta-iá aos interessados as informações
que-.forem solicitadas.

Rio ds laneiro, 30 de outubro deS92I. -- O Procurador Geral, Joãoi .dro «e _•'.«£« Lourenço.

QUER V. EX. OU-
TRA RECOMMEN.
DAÇÃO ? VEJA AS
NOSSAS EXPO-
SIÇÕES DE MO-
V EI S, TAPETES,
CORTINADOS E ES-
TOFOS.

93, OUVIDOR, 95
41, OURIVES, 43

**mm*m*m****
n*l. MESTRE 4 AUTO. S.

Quem não viu os novos modelos Buicls
não sabe anal _ o maior suceesso da

industria automobilística cm

ipunge
Superior qualidade

e todas as cores
(en festa do)
metro  __$500'Vendas 

por atacado e a varejo.

Casa Pa-
checo

Rua Uruguayana 156 e 160
Esquina da rua da Alfândega

TELEPHONE NORTE 1244
'"""" "" ¦' "**>*fii ¦ - 

Interior do um É_.riptori_-t_c_ni__'
CUKSO I.VICLVÜO EM OUTUBRO

COKI-ENTE
Acçeitaiiirac alühiiips pnrn complemento nslurrnas do Curso Pratico de Commercio pormeio de .! cscnptorlos-modelos. Cursos esne-cines avulsos: - Concurso no Banco do _rn_sil -Línguas - Dactylofirnpliiá,

RUA S. JOSÉ, 106
.I-in frente ao Hotel Avenida)*******

Meias ptiullstas chi Iluda1, cures :.
Xleins niercerlzailns Iii. duplo, .1 paresMeias Ypiianga, cures lindas, il

pares 
Meias dc cscossiti, coin lindos na-

drões a 25C00 c 
Meias tle cscossla, com bnKiief bor-

dado em lindas cores, a
Grande saldo de meias de seda eu-

eorpada. cm cote.;, ;i 
Grande lote de meias tlc seda per-feitas com lindas cores, 
Grande saldo de meias de seria ç.iiicores com bnguct bordado 
Meias de seda dupla em linda» cores

o ImRiict bordado ;i 

1-.7ÍC
6Ç10H

7.O0O

2?!H:|i

.1--Í_(-J

1-Oür

seila e>n co-

NO SEXTO ANNIVERSA-
RIO DO ARMISTÍCIO

Os combatentes da grande
guerra promovem uma

cpmmémpráeao
(Festejando o sexto iiiinivei-Bario do ar-mislicio, que pôí; fim á jfnei-ra ctiropíacom a capitulação dn Allemanba, a "Asso-

«ation Fratcrnclle des Combatents dc Iagrande guei-re" promoveu mn baile, que serealisará ás 10 liorns do dia 11 de novem-bro próximo, no salão da Associação dor,Empregados no Commercio, á avenida HioIlranco. Para a festa, que .era toda a poiri-íw, estao sendo distribuídos convites c iáioi contratada orebestra.
: Naquclle mesmo dia, ás 5 horas, Kcráinaugurada uma placa cm bronze, na sédedo Consulado Francês, c em boiitenagcm
aos brasileiros e francezes do Brasil, mor-los na guerra.

Presente aos meninos Luiz Gon-
zaga, Luiz de Almeida e

Luiz Fernandes
Aos meninos Luiz Gonzaga, Luiz dc Al-incida e Luiz Fernandes, filhos da »Sra. IU-tn Alves dos Santos, o pequeno ArnaldoQuent Martins, filho do Sr. Josó Alves Mar-tins c de D. Antoniua Quent Martins, fezpresente do diversas peças de roupa, «ueforam enviadas para esta redacção. ondeso encontram.

******* ___

LIVRO NOVO
Pr0pei.e5.f_ea Obsfefrica

do
DR. ARNALDO DE MORAES

Prefaciada pelo Prof. Fernando Maga-lhucs., A' venda na Livraria Pimenta
de Mello & Cia.

R. SACHET. 34

800 CONTOS DE .ÍOIAS !.
_¦¦*

. ¦_»_ 

Iraia Ce„y íüJ3

adquiridas de occãsião para vender por pre-co baixo e assim fazer a venda rapidnmen-to. A cjam alguns preços: Pulseiras o Cru-ztt-i do Platina com tirilhante», a 21)0.? 300Se 500$. Anneis c Bichas dc Platina com Bri'-hantes, a 180$; _50$ e -00$. Relógios dePulso para senhora, de ouro, desde 75S Re-logios Oinega, desde 85*5. Relógios de boi-so; homem, a 25... I-clógios de ouro, marcas
conhecidas, dc.de 3005. Truxc. dc ouro combrillian.es, cigarreiras de curo, galés ré-chard, estojos tle unhas e costura ü muitosobjectos ricos para presente, para vender
muilo barato. A íioissu casa compra é trocai.ttalqtter jóia. Joalherla Thòzóüro .'o Ces-leito. Urnguny..nn, 9, próximo Carioca.

*******

Iodos podem vender Meias
mas ninguém p.du _ffer.ee.
as vantagens da

Ahigii-st. este esplendido preiliocom contrato, acccilam-sc iiropostascoin o corretor Moniz, í ru_j| Gene-
ral Câmara n, 20, loja.

F0M0SI_.lt.
RUA DO OUVIDOR, 136

Tclcp. N. 1(193¦ LUVAS, LliG-ES, MEIAS
CALÇADOS FINOS, ETC 

'

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

Continuamos, pois, com omesmo programma que tra-
çamos, fazendo grandesabatimentos de preços emtodos os artigos do enorme
stock, que acabamos de re-marcar.

Confrontem os nossos pre-Ços e qualidades, verifi-
quem a verdade e não sedeixem illudir!. ..

Grande lote de meias dc
res com Iintfii.t n.jour a 

Meias de seda YpiranRa
Cirando saldo dc meias de scdti in-

terbie, a .'i .80.

PARA
lote d

!">_ _>____!
CREAI\'ÇA

pnra creançasGrande lote de meia
de I a 7 annos a 

Meias duráveis a 
Meias de escossia, 
Grande saldo dc meias de. seda paiacreanças de 1 a 12 annos, a 
Meias cores lindas, catios fantasia

a 1?900 c 

SSIKi
13_(]u

ÍSOO.

2SÓ0,

Duas mil dúzias de meias
de seda perfeitas para er<_ ?
ancas até 10 annos que sal

damos a 23300 o par
Não confundam. E' na RUA
URUGUAYANA, 132 e1W

CASA OÍS
Só acceitamos pedidos do
interior de importância su-

perior a 100$000
=S_3tOt__0

___¦¦ '-¦¦» ****** -.—_..__
,«0í'S5S_-_S___a0___Q_SSS__.

010 í nus
g dos Leilões do Monte S _..___„v.„ _„ luujukt) OOCC01TO ne Casas de Penhores. Compram- g

Roupas brancas para ho-meus e meninos, meias parasenhoras.
IArtigos para cama e mesa

«a do Brasi
Rua da Carioca, 52

Tel. Centra! 54

»T_e«^Bdcin"8e na JO_U_B__-
RIA INDIANA, Eecco do Eosa-no, esq. L. S. Francisco. Atten-de-se pelo Tel. Norte 3111.oaB_.5a_aoHoe_B__i_aoi-;o

"- ***Í**>*P»M*-~ ?.——..—

Dr.Sllvino Mattos.
laureado especialista
cm dentaduras unato-
micas c brid,jc.-work:,
(pontes), f-ení auxili-i
de. chapas, para »
mastigação perf.it-» »

pliysionoinla. Preços módicos,
das 7 us 5. Phone, 1555 C-****-*-.

dabcllcza
7 Setembro, 231

0 DIA DO GOMMERGW

Nos preços, (jualidadci
iedade.

»Só vendemos boas marcas e
qualidades garantidas.

12 Rua Uruguayana 12
(Única Casa só de Meias ds

Capital)
—. *****•Reviu

'lpNIC.0 SEM ÁLCOOL - Formula dc Drllocha Vaz - Amargo Estomacal. Abre olarinelite. Poderoso estimulante, Tônico dosnervos o do cérebro.

—. ********
DESENVOLVE-SE A

INDUSTRIA...
O "professor" Nieineyer,

na Bahia, tambem faz
milagres c cura mo-

lesíias incuráveis

A *'*-a.d "''In.S ,,n $&&** Nicmeyerã ai de diz ser Nieineyer um charla-«* vulgar, çm-nitfnlò ijuc o'«Diário x.icias considcra-o um homem extraoi^din.-no. Iie.iemerilo da liuniaiiidadc " "A
lem chegado a esta capital milhares de

A homenagem do Instituto La
Fayettc

l-.in homenagem <io coliímcrclo, como in-
stittileno internacional, progressista e civi-
lisndora, o Instituto L__-_\.yetle resolver
suspender as aulas do curso commcrciiildesta casn dc ensino, liontem, á 1 hora dn
larde.

Na fôrma geral de hoje, o prof. La-Fitycl-le C6rtcs fará aos alumnns rápida aprecia»
çao das instituições «pie absorvem a actividade pacifica do homem para a approrxiinn-
çao de uma nova era de paz e de trabalho

Sobre a evolução da vida dos .pie labutani
no cóinmercto, o Sr. La-Knycttc Cortes fará
umn penuena resenha, como observador quefoi da ultima transição, referindo-se á noção
profiqiiri dai União dos Empregados no Com-
mercio.

O conunercio ile Juiz clc lorn IV-
chou, honlcm, ao meio-dia•JLI7, DE FOIl.V (-Miiiás), 31. — (-Serviçoespecial da A NOIT.r_'i. — Em homonasein

ao *'I)ia dos Umprcgadós no Comincrclo"
aa casas convmercines desta cidade feclia-
ram, hontem, ao meio dia, cnibandciriiiidi)
a. respectivas fachadas.

-*%;—j;_
_L_i.
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A... GO.VPA.fUB E JULGUE...
Os preços EXTRAORDIb AMAMENTE Baixos da grande LIQU.DAÇAO DE FIM DE ANNO

dos ARMAZÉNS GOMES antiga Camisaria Gomes 34-Travessa S. Francisco Paula 36

l
Camisaria

uma superior camisa por-
tugueza para rapazes. -—
34 - 35 - 36 - 37.

"iSQffiO'uma f ¦n*ss'ma camisaejyiovv portugueata com punhos
34 - 35 - 36.
uma camisa portuguesa
com peito duro.
uma camisa portuguesa
para homem todos os nu-
meros.
uma dúzia dc collarinhos
de linho molles.

11-1560 TezedsUZÍa ^ lenÇ°8 Ín"

8$980
9I8SO

I4S500

LIQUIDAÇÃO COMPLETA
7S70O um costumo br-m Pardo*

2S000 um lindo av-Bnta|*>inho*
1SS00 um auPci'*or Par dc m°*as

8S800 um vcst-do amcricano.

4S5A0 um cale9° **ra menino¦ffaww em superior teeldo.

3S500 um par de me-as seda

Crope da China
reclame de ..

Ci-cpc da China OA$
finíssimo de . MW*

Radium fanta-
sia novidade de
Marrocain liso JJJsuperior de .. *^T
Marrocain
Francez sup. dc
Foulard flnissi- JCJmo seda de .. -"™
Ceorgette todas

as cores de ..
8 c t i m Cache- 4fi$
mire fant. de .. ¦™

22$ •*" 165800
25$

32$ " 25$
22$

38$ " 27$
16$

22$ " 14$
15$500»»

Roupas brancas
e morins

2/5500
29S800
349500
453000
NOIVAS.
CCMAA uma peça cambraiêta fi-•WvvUV nl9sima p*. roupa branca.

65S000 finissim0 *rlandez oara

uma peça superior mo-
rim lavado com 18,50.
uma peça dc finíssimo
morim p*. roupa creança.
uma peça de morim su-
perior p". roupas brancas
uma peça dc morim cam.
braia artigo fino para

noivas. J
Tlieatros da Empresa Paschoal Segreto

JOA0 CAETANO
(EX-S. PEDRO)

HOJE — A's 8 3|4 — HOJE
Primeira representação da opereta

de FRANZ LEHAR

La danza delle libeüule
AMANHÃ — A's 8 314

1 La danza delle iibellule
| DOMINGO — DESPEDIDA DA

COMPANHIA

La danza delle HbelluSe

S. J0SE'
Ultimas representações de

01 o 5!
NO DIA 7 — Primeiras repre-

sentações da revist»

SECG0SE MOLHADOS
de Luiz Peixoto « Marques Porto.

wfsmxzs&iíszíi

CARLOS GOMES

COMPANHIA GARRIDO

Mm dos Aires
De FREIRE JÚNIOR

T3ZIN — ALDA GARRIDO
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OA PLATÉA
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:uxm Cintra
Para as mo lestias do

Estofiago - Fígado - Intestinos.

UM TREM DA RIO DOU
RO CHOCA-SE COM

UM DONDE

Vae se proceder á revisão final
do sorteio militar no Es-

fado do Rio

0 perto.- pela manhã
Chegarnin : cie Aracaju, o paquete nado-

nal "It.-icolomy", com vários gêneros; de
Hamburgo, o paquete iilleinão "Madeira",
com passageiros, e du Cabo ''"rio, ò hiale
nacional '.'Phnroux", eom vários gêneros.--««O-

iVIotivos de desespero
Podia scr motivo de angustia, de desespe-

ro, entretanto já ha meios de cortar o mal.
Pyótyl é o grande remédio para os dentes
abalados, parn as gengiviis que sangram.
Com o seu uso perseverante a boeca torna-
se pura.

UEU comprar, vender, concertar ou fazer
jóias rom seriedade'.' procure a ".loallicria

Vliiciilirii", ma Gonçalves Uias 37, íoue ÜS)tC.
•itbOZTm>-

SAN ATOS SE "^nWt^

JLWr^^mw
Alfaiataria

ALBERTO

A junta dc revisão e sorteio desta circum-
scripção reunir-se-á de 1 de novembro at'
31 dc dezembro próximo vindouro, diária-
mente, na sede desta circumscripção, á rua
Visconde da Sepetiba, cm Nictheroy, para os
trabalhos de revisão final dos alistamento c
sorteio realisado* no corrente anno, atten-
dendo : a) ás reclamações relativas exelusi-
vãmente â operação do sorteio anterior; b)
ás que, tendo sido feitas cm tempo opportu-
no sobre o alistamento, forain recebidas dc-
pois de encerrado o primeiro periodo de <)uc
traia o art. 83 do II. S. XI.; c) as que, em-
bòra apresentadas fora do praso, exigirem
immcdiata solução por versarem sobre pro-
vas de menor edade, excesso <le edade parn o
serviço no exercito de 1* linha, nacional!-
dade estrangeira, flagrante incompatibilidade
para o serviço militar, transferencia de
classe, exhibieão de patente de official da
reserva, e caderneta de reservista naval ou
de 1', 2* o 3' categorias do exercito de 1"
linha ou certificados de alistamento, na fal-
ta de caderneta para os da ultima categoria.

50, Itua da Carioca, 5(1
Simplicidade e conforto

AUTOMÓVEL
Vendc-sc uni chas-jis Deláunny dc força c

perfeito. Informações phone Sui 2725
. i^ m3 to gr—' i

CASA BANCARIA
Eduardo Porto & C.

BUA CANDELÁRIA, U
Paga juros era
contas correntes
com talão d.9

cheques
Administração do bens, compra c venda de

titulos, saques e cobranças
DESCONTOS A TAXAS BANCARIAS

,, i na*»» .

~*vm

SANAGRYPE PARA INFtUBNZA K
CONSTI 1'ACõES

1874 — 1924
A Drogaria André, commcmorando seu

t"0° anno de existência, está brindando sua
distincla clientela com preços exccpeiouaès.
Hua 7 de Setembro n. 39.

Dr. Jorge de Moraes ?0p£fcs-•--"¦-"
Aires, 58, 3 ás ã, R. Aprasivel

syphilis. B.
. B. Mi 3253.

em limitadas.

praso fixo
de G mezes.

praso fixo
de 12 mezes

EIS
Sem exemplo dc contestação, a nossa ta»»;
n que vende melhores moveis o mais

| barato que qualquer outra congênere.
j Dormitórios, catylo liollnndez.. 1:050$00!)
j Salas dc jantar modernas  1:000500"»

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

MOUltÃO & AMÉRICO
jPeçam catalogo pnra o interior. Tel. C. S22

Dr. R. Pitanga Sanie.

SANA-SYPHflJS &?

Doenças dos'*** .-oliins. rcctuin
<• ânus. Tratamento especial das liemorrhoi-
lias, sem operação. Passeio, 5fi, sob., de las-1.

iiraliro c to*
do annnuc,

I mfmJ&J

mmm
Reduza sua

conta de luz
t*JJfj Lamparina electri-
a ca. Elegante e- eco-™ nomica. Consumo

30 Rs., por noite.
yy CASA BRAGA
01 Bua 7 de Se*
CM tembro, 107

HA CERCA DE VINTE
FERIDOS

As autoridades do 10" districto, no inque-
rito instaurado honlem, á noite para apu-
rar a causa do lamentável desastre oceor-
rido no caminho dos PiIlares, entre o bonde
linha dc "Inhaúma", dirigido pelo motor-
neiro Antônio Álvaro Tavares, dc regula-
mento 3.803, e o trem S. 17, da linha Rio
d'Ourò, conduzido pelo machinista Josú An-
tonio da Silva, apuraram caber toda n res-
pimsabilidade do mesmo ao molorneiro Al-
varo Tavares, que, após o desastre, fugiu.

Desse terrível choque saíram feridas asse-
giiihtcs pessoas: Deolinda dos Santos Jar-
dim, branca, com 15 annos. moradora h
travessa Cabral n. 21, com contusões ua rc-
gião pai-ict.il direita; Maria Basilia dc Sou-
za, com '12 annos, casada, moradora á rua
Maria licujamin n. 130, em Inhaúma, com
contusões na região temporal esquerda e
escoriações na pernn direita; Porfirio .losé
dos Santos, pardo, com 38 annos, solteiro,
nioradnr á rua Padre .lanuario, com cpiilii-
soes nn região temporal esquerda, tendo sido
recolhida no Hospital de Prompto Soecorro;
Iná de Souza, com 20 anãos, urugiiaya,
moradora á travessa Paiva Brito n. (ili. com
contusões no lábio superior, tendo ficado
naquelle hospital; Elvidio Augusto da Sil-
va, com 29 annos, casado, soldado dn Poli-
cia Militar, morador á rua Itaparica n. 30,
com escoriações na mão esquerda; .losé
iuiz da Silva, com 40 annos, casado, mora-
dor á rua Matheus da Silva n. l.'M, con-
duetór do bonde sinistrado' com forte con-
fusão na região inalar esquerda, tendo fi-
cado no Hospital de. Prompto Soecorro;'Al-
zira Duarlc, com 17 annos, solteira, mora-
flora uo ("iimiiiho da 1'reguezia n. 1.0(17,
com contusões no lábio superior; Virginia
da Silva, flòrista, com 19 annos, moradora
it rua Malta Machado it. 01, com fractura
da região mulnr esquerda, tendo ficado no
Hospital dc Prompto Soecorro; Doralice
Ferreira, de nove annos, filha dc José Fer-
rcira Jardim, residente ã travessa Cabral
n. 21, com escoriações na palpebrn esquer-
dn c beniaturia na região frontal; Ary da
Silvn Maia, com 14 annos, residente á rua
Martha da Rocha n. 19. com hematuria na
lace do lado esquerdo, tendo ficado no lios-
pitai de Prompto Soecorro.

Além desses, fienram ainda ligeii-aiiien/e
feridos: Hugo da Costa Mendonça, Alberto
Martins, Deolinda Ferreira .lardiin, Marict-
ta Ferreira Jardim, Jorge Ferreira Jardim,
Manoel de Souza Gonçalves, Pedro dos San-
tos e «Manoel Marques. Ballilno, que não qui-
zeram os soecorros da Assistência,

Dr. FRANCISCO *ErRAS *| garganta
Professor do clinica dc h NARIZ

na Faculdade do Rio. J OUVIDOS
Cirurgia — Physiothcrapia da especialidade:

R. S. José 01 — 3 ás 6 h. — T. C. 4025

Vias urinarias c/ira rad'caí **•* bt,en°r-
rliagin. 1 ratamento das

moléstias vcuereas. Dr. Belmiro Valvcrde,
Largo Carioca, 10, 1 ás G.

mam-
c autopianos. Peçam catnl.i-
gos a 11. Ferreira & C. Ru,«
S. Fr. Xavier, 3S.S. T. \'. 3008,
Grandes prnuos.*m*m-

i3saiHsssjK«"s.a.i,,-SK"JS;a^

1©O:OO0$OOO
AMANHÃ

CASA GUIMARÃES
ROSÁRIO, j\

i¥*a**'X-'ft®K'SK£''rí^B
.. :<ili>—.

K> l\Yj3
Ti":!!.1 eu, infin " nuiiiero de .'!(« do corre it*

«.. ,!,. ¦¦];; liazn" éxrellenle diariii ilhislvãdo
,!., vida iiispunii-americailu que sc edita i«.-«
t.ii.lll.: llC S. í . llio.

Doenças nervosas e
íraquesa da vontade
Fraquesa physica e de idéas, desanimo

duvida, medo, iiidiffercnçn, tristeza, angus-
lia, manias, sustos, ataques, ele. estômago c
Intestinos. Emprego local e geral de radia*
ções ullra-vloletns do Uiich e da siiBgeslãá
pelos melliodos mais modernos. Dr. Cunha
C.-uz. II. S. José 01. 3 ás 5. Tel. Ili23 C.

Dr. Fernando Vaz ^S/ssisH,á*
rurgla geral. Diagnostico e tratam", cirurgi-
co das affecções do estômago, intestinos n
vias hiliares. Utero, ovarios, urethra, bexiga
e rins. Trat*. de câncer, hemorrliagias, turno-
res do utero e da bexiga pelo radium. A«*
sembléa 27. Res. C. Bomfim. 008. T. V. 1223.

COFRES
Vendem*?se por preço reduzidíssimo osafa-

miúlos cofres M. YV. Americanos marca re-
gistradn, garantidos guarda fiel dos seus do-
cümentos e valores eonlra fogo c roubo.
Comprem hoje, não esperem, 103, rua Tlico-
pliilo Ottoni, 103. (linlre Av. c Ourives).

Dr Ernani F Alve** cirm'Sln ^ral (:
UT. J^rilcUU 1 . rtlVL3 (!ocm.as das sc-
nlioras, T!. S. José, 19, ás 4 c 30. Tel. C. 3231.

«JlMB

K» H\ 1 C% **5 ULTRA-VIOLETA. Peite,
jTl$.#^.ã\»J''l^i«r Cabellos, Fraqueza sexual,
rubc-rculosç, Anemia. Assembléá Dl. *> ás 9.
DR; PEDKn MAGALHÃES.
¦ -.— -¦¦¦ ,i ,-.—.*—>-**¦&&»&--*. ..mm.  -7 —

í"»». IÍooíí ! iíl<" ^''^eo c operador. Vias\)r. nego Liiis,,,,,,.,,,-^ yÍU.los, rjoe,,.
cas dc senhoi-ns. Cons. Av. Rio Hranco, i7*,.
i: ãs õ. Itciiid. Bumbina, 37. Tel. Sul 841,

IBEREK m.
"t.!r,ae «« preparado seientifieo de liellez.

JUVALINF. Nas pérfimtarius c na rua Buc
nus Aires,'133, sobrado,

O melhor c o mais variado sorlimcnto em
diversos «sl.vldfi

BARROSO, V/INTER "i C. 
It U A D O U O S A I! I O, 1 ã 3

DOENÇAS DAS SENHORAS
pcsapparecem com o uso du HJATIJlOl.IXi:.

upp. pelo D. X. S. If. sob o ii. 1023. Nas
iiliartiia.-ias c drogarias e na rua Buenos Ai-
res, 131, sob.

NOTICIAS
X peta do Trianon

Hepcte-so liojr, nn Trianon, a" comedia
Toro dc artificio" traducção dc Abadie de

liiria Rosa o original ,le Chiarcllt. Kssa
interessante peça continua agradando ao
publico freqüentador do procurado ihealro
dn Avenida. A companhia que ali traba
lha, de resto, dsl uniu exccllcnte interpreta
çao ao trabalho do moderno theatro ita-
liano.
Homenagem aoa antorea e chronlataa

No "foyer" do Trianon, rcalisar-sc-á na•próxima terça-feira, A*. 4 liorns, o chá dan-sanlc qu* o empresário .1. R. Staffn offe
rece ;'i Sociedade Hrasllcira dc Autores
Theatraes, aos .'hronistns e aos artistas.
O offertnnte avisa ipie independente dc
convite terão ingresso na festa os sócios
«Ia S. II. A. T., nprescirtando a carteira
dc associado.
Noro orlginil brasileiro

Novo original brasileiro será. dentro dc
poucos dias, conhecido dos "habitues" doTrianon. E' trabalho que sc |>rcpnra paraconquistar decidido exito. A novn peça é
devida a Renato Alvim e José Paulista,
quc ja tém escripto para theatro com sue-
cesso reconhecido. O original de agora In-titula-se "o senador amoroso" e j"a temseus ensaios bem ndeantados. Em "O seira-
dor amoroso" reapparcccrá o actor ManoelDurâc.-i.
Actrizcu qqe entram em "A Primavera"

• Na grando revista "A Primavera" que,oreve, subira á scena, no Republica, toma-rão parte ns seguintes actrizes: Guv Marlinelli (eslréa)' Hcnriquetu Bricba, Concci
ção. Ualbine Milano, Maria Mattos, «Maria
lluiz, Thcodorah, Julia Abreu, Isaura 1'crci-
ra c Judith Vargas. Todas essas actrizes
tém lindos papeis e se npromptaram com"tolleltes" riquíssimas. "Primavera", como
já temos dito, subirá á scciwi com uma
grandiosa montagem.
Como ae justifica o titulo: "Viva o Amor !

O leitor, que tem acompanhado a recla-
me que se vem fazendo eni torno da proxima eslréa da revista dc Eduardo Vido-
rino e Bastos Tigre, "Viva o Amor!" ha de
querer, certamente, conhecer alguns dela-
lhes da peça. Vamos satisfazer-lhe a vonta-
de, contando o seu enredo:

O "doutor"* (não procuremos snhcr-lhe o
nome. Hasta conheecl-o pelo "doutor"
que é como toda a gente nesta cidade)
lem bom gosto, vive bem c alimenta ca-
pricluis. l"m destes foi o mandar busca,
uma múmia authenticn, no Egyjito. Chega-
lhe a tncoiniiiendn. excellentemcnte ncon-
dicionada c o doutor queda-se em êxtase a
admirai-a. Súbito a múmia rcaitiniá-se,
voltam-lhe os movimentos nos membros por
centenas de nnnos inertes e ella erguc-se
tem vida. O "doulor" fica perplexo e sabe
então, estar nn presença da rainha da As-
syrin, dc Seriiiramis; que contribuiu para
enfeitar o mundo antigo, creaitdo os jardins
suspensos da Bábyloniii, üma dar, sete mu-
ravilhas. Semiramis, reempossada de todas
as suas energias, ama. o "doutoe", fasci-
nado pela sua bellcza, inicia o "llirl"; está
justificado o titulo dn )),?ça "Viva o Amor!"

Fiquemos por agora aqui. O resto...
dentro dc poucos dias, naturalmente, no
Lyrico.

O "doutor" terá por interprete o tenor
Alfredo Viviani, c Yvettc Rosòlcn será a
rainha.
"Ue/. vez", no Republica

Na próxima scgundu-l' "ai no llepublica,
serão dadas ns primeiras -..^.«'sentações da
revista de Alberto Barbosa .* '.avie,- de Ma-
galhães. "Hez-vez", musicada «por Hugo Vi-
dal c Raul Portella. "Rez vez", quc su*
biu á acena, em Lisboa, a 24 de maio; ain-
da lá continua em franco successo. lí' dc-
pois tia "O' dn guarda" o do "31", a revis-
ta de* maior exito cm Portugal. Sete são os
seus -quadros. Eil-os: 1° neto — Vida no
campo; A' porta da rua; Noile e ruinas;
Alvorada. 2" aelo — Casas para alugar;
Trucs c artimanhas c Só o trabalho vence.
A despedida da I.ombardo-Caramba

A grande companhia italiana de operetas
I.ombardo-Caramba, quc. tão brilhante tem-
pòrada vem fazendo no S. Pedro, encerra,
depois de amanhã, domingo, sua estação
thcatral, ali. Hoje, dár-nos-á a Lombardo-
Caramba a querida opereta de Franz Le-
iluu* — "La danza delle Iibellule", encai'-
nando a "soubrette." Ines Lidelha «> grá-
cioso papel de Tutu, Amanhã e depois, "La
danza delle Iibellule" continuará no «ar-
taz.
A festa de Freire Júnior

Realisa, «hoje, no theatro Carlos Gpníes,
sua recita de autor, o nppláudido escriptor
c compositor musical, sir. Freire .lunior,
que ali mantém com grande successo, no
cartaz, sua ultima peça "Ilha do.s amores".
Freire .lunior não quis OTgaiiisiii- uni aeto
variado, como poderia fazél-o; limita-se n
divulgar, pela voz dos cantores do Cario''"
Gomes, seus últimos successos miisleiies.
entre os quaes sc encontram bellas melo-
dias e buliçoso» "fox-trots",

O Io centenário de "Olha o Guedes.!"
Foi adiado para o próximo dia 4, no São

José, o grande festival, orgriiiisátlo pelos
Srs. Carlos UcllencoilTt c Cardoso de Alenc-
zes, dedicado no Dr. José Moreira ,L> Silva
Santos c òoriimemoriitivo do!" centenário da
revist;.. "OHih d Guedes!"' Deu motivo
essa transferencia n inconstância do icinno.
que, tle certo, projudicachi o «brilho da fc:'-
Ia, que os dois querido 

*3*cri|)|-ores fazem
questão seja rias inai; hi ..liiu:!c.">.
"Papa Lebonnnrd", na fesla artistíciu.da

Sra. Alda Vcrilial
"1'npá Lebòniiard", uma (ias niaii emo-

cionantes peças do repertório da compa-
liiii.i. Mvcs da Cunha c, c:'-in tuna tina dr
inuior siKTOhSíi rt» prcseiitt tcinporadtt, :*¦¦"•';,:, «ie SCI' òj*còl«hlilii pela dis- '".I ; ucUi:
...Lia Veidini par,, :i sr.á í.-.l.i ailisUç., ¦¦

Theatro Municipal
HOJE, 31 do outubro, ás « lioras da noite

CONCERTO DE DESPEDIDA da grande pianista
brasileira

MAGDALENA
TAGLIAFERRO

Bccthoven — Cliopin — Eauré — Debussy —
Sévérac — Falia.

Frisas o camarotes, 80$000; poltronas, 15.15;
balcões A e B, 10$0Ò0; outras filas, 8$000; galerias
AcB, 5.$000; outras filas, 4.J.Q0O.
Bilhetes á venda desde já na bilheteria do theatro

'H^-*H-*^'*i*ÍM1^^

rcallsar-sc no dia G do próximo mez dc no-
vembro. Sabitto também das muitas sym-
pathias e nffciçõcs que conquistou na so-
ciedade carioca, quo veiu conhecer nesta
"lournée", pódc-so preví-r para o especta-
culo em liomcnagcm á Sra. Alda Vcrdial
uma noite de grande concorrência ao I ala-
cio Theatro.

ESPECTACULOS
HOJE, ás 7 li e » »4

"Fogo de artificio"
I Trad. dc Abadie Faria Rosamin

7 Thea.ro Recreio n.Sif&xc-i
| A's 7 "i HOJE A'a 9 54l

y LA CARgOWNE

"TIIEATItÕ .1. CAETANOr-A'8 8 »i

La Danza delle Libellule
THEATRO S. JOSf: — A*h 7 -*M n " "'

OLHA O GUEDES,!., •
THEATRO CARLOS GOMES— 7 ".'. c 9 %

ILHA DOS AMORES

SO
Por mais uns dias!
Acabam-se as pecinitciias!

. EMPRESA JOSK LOUREIRO
H.THÊÃTRÒ REPÚBLICA — A's 7 •>', e 9 •*'

ÍPALACIO — -ás R 3i4"Aventuras dc llntael" e "Cem don Car-
M dcaes", festa artística de Carlos Santos

Copacabana Casino-Theatro %>"SC 
Todas as noites um novo film rarfe)

Ml Hoje — Scxla-fcira — Hoje <Mn
ü A's 21 horas: MARTYRIOS 15 AM
c$m VENTURAS, producção Exlra ifiM

\M
Poltronas 2? —. Camarotes f^rJí*

baígnoires IO? "•tS1
GIUIX-HOOM-Diner c sou- t£bfc
per dnnsants todas í,s noi- (jMJ
les. Pan-American Jazz-band. "ísffií;

46 Rua da Carioca 46
•S-CÍÍ3SS

Crcpe China radium, mel. 16s|890
Selim Frlzom, larg. 100 et.,
metro  14$200

Palha seda, a melhor, mel.,
119500  12$90U

THcolínes
Os mais lindos Padrões,

met., 78800 c. ....... 8$70O
Crepe mousscline, lindos

Padrões, met. 7*800 e. 4»900

Mosquiteiros
Bordados cm relevo,

49S500  686000

Meias e muitas meias
TODA SEDA, baguete

ajour, par  10$80O
TODA SEDA, baguete
Bordado, par  10S900

Aproveitem
mm Barato de Verdade

i msmm ._

Ao mundo infantil earioea

Petit Encanto
Pb menino actor prodígio, de 7
^annos de edade communica aosj

gentis petizes que de
HOJE EM DEANTE
actuará no palco do

mim CENTRAL
?da Empresa Pinfildi, nas sessões
ide 5 1|2 e 9 1|2; juntamente com|'

|outras grandes áttracções da|

J South American Tour.
|Na tela, o film:

"Sob a bandeira da civilisação'-'
|cü"ii o celebre artista Rgx Baker»

cnsn mii™
Concurso no Banco do Brasil

Prcpar.im-so rapidamente candidatai par»
concurso de dezembro. Ensino ni-elíco, •
osilivo em aulas diurnas e noctnrnaa^

(Irande numero de npprovações em todos oi
concursos rcalisados. Informações na Ave-
nida Hio Branco; 131, 2", das 8 lis 11 e das
li ii!, !' da noite. Hestani poucas vaga*);

-mm*

ROSALINAÍ^Sil
1—mtmm .

Syphilis S t^lfn — CAHI.C3 curou-se
do manifestações da syphilii

(dores dc cahcçíi) com 2 vidros de Lustj'1
ém 30 dias. «justando 128(100. - RODOLI-HO
tomou 10 vidros dc outro depiitótlvo cm !*
mezes, gastou 35S000 c não fi;:ou bom. —
LUETYL só cm bôai; pliarinacias.

¦««•**--

0 Medico HomcsoDatha da Familia
Edição de 1924; auiínteiitudissimn.ia 20?.(Kio.

Indispensável :',s bessoas <kic sc Iratnnl neln
honifsopatliia. -¦ ALMKIIJA CAIIIVOSO & C.
— KUA aiÁRECHAlJ ILOIMANO X. 11, KIO.

Am-inbã l'-.:'.-> eHrvii lictisnciiinitl:
g.OSSI MAK — HailaniiMcquilibrist..: sobro
SespliCi-ii.rodiinli!. Novidade para ..« Crasü.
•í^STjBiTÉ3èK-«i^^

. ,". *, ¦ m iai';í i -*n"; ¦ -- -*—¦"-¦'-r ¦*'-r.'|ftp^!i

h
,c. li-i.icnm-.-c. coni]irani'*sc e con-¦.!". t::'-!-s * com sinudüR: ábnUmenlos

ií.-i línmallin Ortí-ífio (>, ^r;-Trav. íi. iVàíicioc*" 
TUF.^AL!r-JA —

:. en

— h

-•«-«loca—*

A8THM-A; 88©i?iOH$TE
A6THMATICA

Os« accessos piiüdos ccdéni pi-onipt.imenlc,
; líxpcttòríiçâo ò Í':i';Ííííík"i e •¦> oiilniíi sobre-•, c-i, com «i Pó Indinmí do ('iífi.ui. (Vido •.'
.¦iludo dc iisiir no rotulo)', 1'ai'a os cimos
ibronicos, (iotiaH Indianas';-de Giffoni. X,n
Itoas pliarinaclns e drosárias; Deposito: •
iJi-oííiiria (iiffohi, rua 1" de'*,tuVçn n !:
I.i... 11. K.-S.-. 1>. ii, 33, dc -•: l-JKM c :l ,.
liicio ISll, dc ]0—'J !í;i.

VA Zx ;-.i'í.Í"ii



!

*
fi

-~*«*S%-»H_->T_,-I *f*-~|-« "rr*-****. rseamnm mem msmmmrm wmmmm*

HBBoraa
•-¦••• ...... . ... _»_>»w_.V~_ O» ._<_»_»»'*• «' **-..* ¦»» «*.**l_ ¦!="nlf' M: NM 0 AUTO 1.487 I '*ô . í-.-iy tw

¦ :»_íi_ifc_*rt

¦•;>;Sv\'i..i

rinsn*1' --W-__ £. ^"••w_K'i#-i'r'-5& ••í_,V*»r..i. V; í' , ¦ ,..

^ftJS,.-__|jA.uii ilooprovi?mi'.iio nmlru ns 8 i {•¦*•>''<;.• i.i.it.i,-. r..i...._i„.s:IP|.. ' '',„; .•¦'•;iomii;iw cntloinifiii) pi-o-ii-inti tlu 11)11- i ÓJ !?.'„.?' 8,r' ,',"»,""il» Awiftiú vi» «SS-

cliauííciir" fugiu e a viclima.I
foi para a Sanla Casa

¦

jí^|^/w/y/v«/_{_ d.

Afim <!p provi-nir-no «t-niru ^
1 OflIVIlH CllllülllIcilD |i||)|ll'ii,t- llll |,|||ilmiiju do csliijíio, lii,i|in d dviiinjfc«!i-|o ¦•¦••ii ortriiiii-inn com iifuiiii-

?!II

ifim

vscheriwg7
gruudo jproveiiiivo imlivaiJo iiola Htstoiii-Iii.Lln.pa *, iloíliif-jcjii » lh,xi8„, „- /„,,. „iui Irmana», Abaohiluincnto liioffcnèivò <•tolciuiln jinr t-ifimijiiH d .hIuIi.,.

.... ¦ ,, Consulto seu ÍMciHco.Exigir sempre os Comprimidos duUrotropina "Schering"

SllSÍ°Í0" 
0,',pi""cs com '"" ,»1»" « 20 coniprl.

„.!.,.•
esposa

nus uu*

JBMgBftHÉM  —¦—¦!, _.„¦,„ „

PALLADIO-. rua s. josé, 57
(LEiLOEnto) Vende prédios e moveis

,, , " ¦ ' ' ¦" ''.i-irl"l.iili.iio,. sr. Joitiiiilni ,tlos, voiniiii-ícliiiile dcMu i,.-,.,,.,,
mil sli.i!,,i,.i".",?.,.i,),,V-I*,',,,'-"1'' "' nimlversarliÍl"ía.tsf,^aÃ«T !""S """,r"
'¦'.i.s.u/.-.vms

tofi^^3?_s__^, l-, balira |.

!n^a:^,.;:^:'';i,,,,;'',;;;;,h,v''^^
I KÁSGliittixtos

feí_»-l-il^"_;
ríih-i^íffi '„'ffi ".'; Í2ÍÍ5 ÍHri«»*oITeiv•..,••, l,..i. ',l I;"V;1 Hodrlgiics,

\M10Ç0S

0 auto ii. I.lfl;, no passar, rum «niiitleveloelilnilf, .peln hoiilevaril de s. Olirlnlu*>*',*. nli*onclnii .. elcclrlclsla Wiilileinsr
HS.T 11." .'•!c *" """"*• ™ltl.iilc fl l.rviraiiii \. I,'... dn i':n min ii, "il,

l'eilll.l it i ebijiçii ,. •„„. (mio'ii corno, W.il-domar, ilo|tii|- in* inm.nlen -nnrorrim ilu mie•. ,vii, i.i, |'„.|„ i,,,,!,,,! ,,„ Asnl-ileufln, Tnliilcrimd.r nm in «íí»- viifermnrlaH dn Santa-..ini ile MlNvrlcunliii,
A |i..i;.'lit do l.v dl-trido eslii cm dlllgen-¦•i.i-, io iieiilfilii il,. pivutiir o •viiaiiff,.„,."

.•ul|i,..|.i. quu cniiseuiilii fii|flr logo n|io*i o

i»i\i__pi:rt__.iwt
^GUA PURGATIVA

DE
SIR JAMES MURRAY

itwwsiiaitwt-MiiiitiiwM

ACADEMIA SCIENTIFICA DE
BELLEZA

l)!KKC"rORAÍ MADA.MI: I OI POS
Uun 7 ilo Setembro, 1.06, Kio •!•>

Jiim-lfii
F.nif

1^ 
^^^^¦^•^•^¦•¦wOcjiB^i ll^__A_M____ 

B^^^^^^B b^ÍvR.

Tele
Dr,

v:.l.i,

itoi r.
(Irniiinin liei.'

'alicio.

I 
Dores nos Rins 1

pelo accumulo, nesses órgãos, de ácido urico e uratos. Evitam-se com!S»£L_L. HEPATIC_Í5_. I
Os {raba.hos de outubro na 4

Pretória Give!

'iie,vnr,,!i',M ''" ^l"i,i,"l" ,,IIS Advogados

^kS*oHF'*-«^

>iii%, 'Ho

: .!ii,i:iiiiiiii!!i(i,i!ii;,i,t:,ii!iii,iiii,:i!'iiiiiiii:tiiiiiii!ii,iif mm li!iiiii,iiii:jiiiiiiW3_-oirjiiij|i!-|,iiiiiií_ti.ial,„ „, llM,
i^fVmWnmaWmssmWmmtomasWsamme^^

l^íctroias e discos Victor
0 PRESENTE IDEAL

PAUL J. CHRISTÒPH GO.
OTJVJLDOK, Os

RIO
'^B^^^B_i_C*T^

tiwtiiitiitn RUintumuiin imiiiHKitii
- .—ne ¦flmmBasnma—• • «•'•¦"'«••iwiíiniiiniiiifctiiwwMíBiiuttiiiin*^^

a«a»a«»MM^<i-u_-*--im *

SO' HA UM LEITE DE JVlAGNESiAO DE P js-fl [ | | y pa g; ,Fabricado pela Ghas. H. Phillips Chemical
Co. New-York 'Á

«'««iiiNiiiHiiniiiiHiiitliiiiyíirw^

Aires, o Congresso Inlei-1
nacional de Èconoriiiá

Social
BUENOS AIRES, .'11 m. V.) .... i,, ..u

Sn,i,"s^ í:v'ni",físn "•t-rnaeion«l"èi.iononii.1 Social, aqui reunido, continua-

, O Dr. Martinho íimw. Caldas Harrêlo
jot- dn !• Pretória Cível, diiraiile ¦> mez riroutubro ultimo, proferiu as scüuinles sen-tenras c funecionou nos aej*uiiilcs 1'vito- :Sentenças, !t7; acções de despejo, 14; ac-
çoes ,1o d.posiln, 7; accSes executivas, ti:ínvenlnrlqs, 6; acçôçs dc accideiites no ira- ram os""sVir-t"ti";is'-,liVÓ*'.,i';,,.í1.,_ 1' 

c,"u11-",,i,_
balho, 35oncciío ordinária, |j relntej-rasSo sas thèsca aprésentaZ «rf-í J1 

"/*-'lnY'
de riossc, 1: inlcr.lietos prohihilorlos, 2; re- vários -n_t""_?™"í.í„.?.-p?,cs ''.-'-(facoe.- dos
c|ificaíõçs do registo, •!: desistências deacções, 8: laudos homologados^ '2; fiança,I; iústiflcoçõcs, A'i. D.spsrho.-, «77; emt-otiçnrs I6«; cm «uin*. Ml: Cin embargos*fi; cm aggravos, 8: em appellações, ã;'onicavepfocs, ">: cm notificações, Vi.

Ouviu !)_ tcstcniiiiilin.-, e.xpcdin 3S man-dados, 'I precatórias, 1 alvará e realisouoo casamentos.
O mesmo juiz não tem nm só precessoliara despachar au julgar.—-**»•*

Um escoteiro chileno vem ao
Brasil entregar uma mensa=

Sem ao Sr. presidente
da Republica-I- --,"• • 

|| 
 I VIII.IIII-1 "Ml| .',J--f- ||l

compnnhcirn" ,1 ,-.,t„ I„-" \." 
*'0NS" P--_«dt, dc Coimbra.

P Ret?feS M««j»WS«;.-| Olplomada eom freijuencla nd, Fe V ' Jà™ nV'"'"' *! V." A"' "" V'^<"> ¦""•
tal. Marlo"_rai£l'ÍiV»i-" ?",-", ,"n'"' '">- -7ran«»,se •'« «'«ria. «•", Mu __.» M-S&? S„tn !'.",l;'1', com .,l('Mi,,n •", ,u ' (l« ''•""-!-
ihenlrnl, .•.pro vii ri L„.,fe^Ja,' " eiierlntor Bathctlca, Manieure pcllcnr. r i„i„, f Ji, í , i,míe Ç1! "«T* "•»" mensagem dos es-, aproveitou sun cslailln cm fv,-.i .•a|,0||„.,. Es-assUtcnte' r.^lloi.1 li-nt" S ' ll',"'"s t,,ll,e,",os •¦"' _'•• ">r. Artliur ller-_>~l'>--¦- - '"'" "" ••*»•*< de Iilru lUinnrilcs. prcsidenle da Rcpultllcii. o joven!ioy-scnut*t eliilciio l.nls Pci-iiamic*; Orou;

..-«-_.,"¦' ••''•¦¦'-'.'..•- sua oo mt :i cm Pai. , .••,!.„,,.. r ,: .¦•¦¦•-.:.-! c iiiuuru insnnnibuco parn assistir á reni-cse ncín ;!*.¦,'. Es-na8lslentc iln lloiel de Itlru .1,componi,]- Virlnlo Corrêa, d 
"suas*??íe?« 

S"*l /s"' ""'?'«'" dlplomida, nser p..- •
» muiio alistamento < miauii'-,- ' 

Ji- . . 
'fK "'" ,lifl" '*»•'"• cadeiras" chimlctnosso jiublico. "' "'•'"¦"¦'••t- pelo l'" -mista ,; liocia corrcsjmndenlo ,1,, m

dà neb, s, 
' 
_" • <luí'sl"« operárias, presidi-pa peto Sr. Alejandro .1. Ls.-iin ao mü.mn

nn ui.i puvla confoicneins sobre ,, le-lsln-
l'uguny, feitas .pelos rcsnectivos delegados.

nosso jiublico. i

/V./..I.Ç ESCOLAS

I I"0 COMMERCIANTE NO BRASIL"
por Adolpho Magalhães, contém Imposto so-tire a llciula (dcc. lli..*>S0. lll.r.Sl, etc. ) Con-Ias Asslgnados (ilcc. 10-;-_73, decisões, cto.)Negociantes em Sementes (dcc. lii.5<)2) Im-tiosto sobre .jóias o mlornns (doo. 1H.0I2)eambios, nípcdns, pesos, medidas, abrdvlàtiv'ras, corre,us, telegraphos, etc., etc *.' venila por 58001);

Drs. Leal Júnior c Leal Neto I °,na,s l"H'lr,íirt,a ,,c SI,n ?&&*

íli._ fiDIOHfiff J
CALÇADO "DADO"

<* '»W/S BARATEIRA DO BRASIL
Avenida Passos n. 120 - Rio

A CASA CÜIOMAR Ianga no mor.

Especialistas em doenças dos olhos, ouvidos, nnri- c garganta.Asscuiblcn, (i(i.
Consultas dc 1 ás 0

RESTAURANTE ALEXANDRE
Refeições a 1$800"St> coupons,

com direito a
HUA

 ss.jono
manteiga, -íelr- e sobremesa

r DE SETEMBRO 174•mam1 ..—-¦. ,>„

k^^^ü^V

a vo de ,,„,» manifestação imrn-rTí"di' „•
il'íès»S'delUfIoíI,C °/r"'^S dUasd'"eo?¦

Isabel r.omrs ,.Mai.-i" o ívhn-'MR,hieSEn "
agradece essn prova tle gralitlinims.
itAXlPESTAÇOES

itcnlisoii-sc. Iluintc,,,, „„ „|.ío ,, ,
lnn_.mGyn,n!,sio,28 úc Setembro. ,, |,B,„".
SSS' -riil,i!rot0 «it-cncohr,;
t- i.- u estabelecimento de educaçãol-alaram cni nome dos manife a,,tc , Z'M^s Águia,. e.alu..,«o Aldolièbello 

'^
- l or oecasião dc encerrar .hontem nseu curso ,1c porluguez c literatura ti_ .Pccola Normal, recebeu o pro oss ^r Osw. IdoOrico, docente desse esln .Heciíienio dê •>,

lembrança 0 .p,orcí;sor o-Vald_ O.ioo, de-1

rentes Oocicilades scichtlflcas. cie et
^assarens. Medica. EatháUoi e"'lfr|à«i'ln

ia Belleza c corrceção «lu« "fôrmas". („,,.
l_r„_. „"b e ,ne,"°"' v"r"f-'-'. manchas •-ardus, pimioü „--,,„ vcrmelliidiiu .. "
es-inhas, manchas de san„ue, de •„'.,'
ÍSi'„C^lr,fC8 '",l";ri'"»«-H Ol, Chflõillcs
Hn „eiu r,"B8S, ^ ,0,lns "¦ i"'P"rr.i..ò...sIa pelle. Desenvolvimento .„> rciliicoióenri,çc,„,cn.„ dp» aeios. Cuidados êo,°,„

 c Zhrr>Jos 
" couru eabclludo para evitar o fa-

Mario Reaèndc I," í""Pparc_Bí, " cnlv,ce' Mí,h"'1<> •'•' «vi-
ao dc suas alu- i 

"5?u° °,1r.r!,,0_! c!",br»n'nucçam. Í'iBmcn-' 
lím ,,. „f. 

''"•'•"., 
,,I,,S Ci,l,,,||<»-" brancos"«m ns p ntar, em (oilns os casos P toda', as

™* 
J 

".-¦.w .d»'i-cabellos em toda. as côrca,-om a duração de 2 àhnòs, la>„BCm Ã c-
.««;;:„;;c,'r,,m ,;,"<',r'i,>' ^"»»-«t.,>_ra sempre das sobrancelhas. Pcdléufamanieure e en,l,elle_:„„e„t„ dos braços d«™bSí«! °*hM c todM ns Cfls,,s re^""««

IV.s d'arroz para cada natíircitn de nelle«cea, Kordu, ile poros dllatado«,"d_ rn-^gde manclias, ,.„,„-,; ctc „, IVodícln" ie
KSÍ" i1^^0 ,,i,ra a ''ellera dos «Ihos

1 ele 
'ciTVk 

1 
PHma,U,'S' "ar" KM>„I, tou•cite, ctiag, theatro etcKougcs para „8 ,-«*. 1,-bios, orelhas,!

••*--
Manfeiga - Kilo !2$500

Só no AR.MAZBM ÁGUIA DE OURO

RUA HADDOCK LOBO, 1
* **!¦*> ¦¦ _

Foi atropelado no largo de
Estacio

1'or ler sido nlropelntlo por um auto,

trçi

„*

•_¦•__- t-jr

j j PI nW; « I
nni» ,i,. „*-„ ' 

-Jswatuo orico, de- **ougcs para ns face
Klmm 

limteeer .-, mairifeslnção de sm»»"-», etc e Pó d„rrô7aluinniis, encenou com a »nnl*„i. . ', I iiriih,„„_..„ . ..." rro'o. Talcos

j LEITE MALTAD0 H0RLICK'S :Alimento ideal para ereanças,
& inválidos e convalescentes.

•mam
REGINA MOTEL

I Flamengo, run Ferreira Vianna >i. 2!), pro-ximo aos banhos ile mar. Teleph. c aluaeorrenlp em loilos os aposentos. End To-,„!*. I.Cglilll.
mam

CAMPESTRE
Amanha, ao almoço: ->ci.*;a'das do forno¦^om pirar, <0 batatas, tripas á moda doPorto,„ cabrito eom arroz <lo forno. Onri-ves, .1/. rei. Norte .''«fili.**l*s»

BA-TACLAN
Em raqueta escura .•Ie ns. 17 a 26 —• 5*300Ho na. 27 a 'd'?. -— n$50Otlc ns. 33 ji 40 — 8.*500

Envcrnigadas :He ns. 17 a 2rt -. «§000de ns. 27 a 32 — 10*000
dc ns. 33 a 40 — 128000Pelo correio, mais ÍÇSOO por par.Kemettcm-sc catalopos illustrados.,ralis para o interior a quem os so-licitar.

Pedidos a
JÚLIO DE SOVZA.

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

10Q:000$000

sua porlugue/a o .programma dc"sna~cVdeÍ-
m_ lnd. í,s :sl,as "»?"" "--«-.lios ,1o poc-ma do Anlonio Corrêa do Oliveira 

"a 
c°|..que Deus iU.s dou». u»>cna .\ min

,'•-•".' __ ".-"_„.„*-. *-- •* * _ n arroz, lalco'apologia da lin-1'•"'tnantinas, J.ocões Tonici,.'II» <ln .„.. ..-.!.: lirill..-nli„..o ..... ' / <•'""_".

"FRAGOL"
O pó ideal jMrrni „„fnciras, assaduras,'

hrotoejas, clc.
Evita o suor c tira

o máo odor.
/.«in, 3$. Pelo

Correio, 4$.
-Na» perfumarias,
piiariiiacias e dro.
garias ilo Bra«il

'. «_.-., - *

GUARANÁ'
Vendç-se por nlnciulo ein sementes e „„baslocs, nn rua São José ,,. 2l"prcco ,oecasião, (-" "o

fSSS^mmmmmm^^^^m

Saiumeles, I
l,rill,nr.,Y ' 

*""•"'¦-' lonicos. Tinturas oi mo liT'1 .7b,tl,°' Vina*™> s«^í
rric"o, „,'" 

" ' "'• ' as-ia '' clis"-ea donti.
«iva^e!c:^«ic.COnSC,'Vn,;i,0 ('0S dc"tcs- «en-j

Iíen«!rr.dUCt0s da íVcademla Scienlifica dr
I r!.. 

f°_am Prcmiat'«s com „ «Crand
!»tn í. 

K*:.,,s"-i» te Centenário c c., .... Iras a nue tem concorrido "
'¦ CIfS,|h0j° 'nf'-"")* «•¦PÒ««« melianteCatalogo grátis, r.t

| "M ASSI Ll AHI
Viagem Kio.Usboa cm lo ,lias 1

Cia. Franc. dc Mavegacao I
SlJD-ATLAXTIQUi: S

j Avenida Rio llr.-nco n. It e 13 — Tei ti,
11 Nnrln „_07 ' D,

Mt'.\.Sn\ STJ-AM.mil-> L1NBftdmlnV-tradorcs dos vapores ds
United States Shipping

Board Fíeet Corporation !:jA rota mais rápida para aAmerica do .\ortc1 As próximas saídas do
Eio de Janeiro para

Nova York sãt* : ;
PAX AMEKICA Novcm. 12 j::IVESTRKN WOia.a.Xovcra. SI! í
SODTHEItN CROSS.Üezcml». 10 $A.MKKIC.AX I.EGION nezemb.*;!
,r-,?ara ° Rio <-a Prata
WKSTKKX WOKLD.. Novem. 7SO.UjTHERN cnosS.Noveni 21
s*'.x-:!íí_'N" '•K«10>,Do_emb. .1l'A>. AMEIIICA Dezemb.19

K nuinzenalmcnle a segnlr
O PAQCBTE

Western World
IJsperado do \'„« y0rifl cm(. de novembro próximo, sairáuo dia seguinte para:

MonSsvidéo e

Inrgo d.i IM.tcío. rc'ccbcndd- etn coiisrriuct,-cia ferimentos nas jiçrnas, foi soecorria-,,
pelo Assislcnclíi, o cinprocndo n.» coinin:,--cio rránciscò Cardoso, de :iT annos, rcsídcii-
te A ma daquelle noiiia u. 17. casa ;*.

1 ? .-*--.**.» 

Uni grande cortejo organi-
sado na Galeria Cruzeiro c
outro na Estrada de Ferro.

com destino aos grandes
ARMAZÉNS DA CAW1I-

SARIA AFRICANA
Avenida Passos 21 e 54-A

para adquirir bonn artigos pelos preços quovão nhaixii :(..11111.sas peilo ,le linbo, pregar,...Catnis.is percal fráocc.
Camisas percal
Camisas tricolino lisa, a,.'.'',,'.,.',Camisas tricolino listodu, a ......Camisas Irieoline linho c seda

I Cuecas percal, 
| Cuecas inoussclinc, ,i !!!'!!
Cuecas rretone

ICapas de gabiirdine dc 2r>Ó$'á'.'!!!!.ilei.is inoussclinc
Meias Indo seda cl costura '
Meias seda
Meias seda .......'.,.,.
Tonllía de rristo, a. . . 

 • -
Toalha felpudti dc rosto! IojII,,, folpudn; superior, ,1Toalha de l:„,,l,.i, n. . 
Colchas de cores e brancas',-apeles niuilos padrões, para qunr-
e muitos artigos ipie' 

',•' 
i'11'tnos-iVeÍ•ninar .

TODOS AOS NS.
21 Avenida Passos e 54*A

n?,óü,'
MíSOii
lOSSOii
-Sí.ii',,
28?S0t)*l_.«000

¦ISOOn
ugnon
555PÜ

Í70S00Ü
38?500
8?5üll
ü?O0íi
•18500
-ÍSllll
7)8500
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tanta n sallsráção (jue dão OS »i

MOVEIS da '?
Vn m 1RED-S
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As ultimas modas RIVER O calcado ipie todos deverasar, pcia sua còniinatllila.te o preços, alta.- novida- 
'

des em formas. Assem,idéa. 4B - Tel. C. tm j

.; rss?E*Ba*-tma--amSSiMHÍMÍiÍM^^

Leiam AMANHÃ |

! IffiTl MUSICAL
5 musicas de suecesso!

venda nos jornalciros e na Redacção:,. l|ua rin Carioca, (ü). sob.
a Pfeco: lí.õOII — listados- 2snnn

^,.e Desgenets 'o 
Antoineí^" ,|eD?a'risA,,cc

2 0:00 O ion í . ws ^l «Sfôa,*
últimos figurinos i i' í- "'"o''.110, pelos i-- .*---¦-* --m»-...... ..s uíspcnsan os -iWri

l-a Sete de -fiS,^; 
^ ^ 

U'D. foorr,d, 
em 
^S^^f!-_c(iucs o leito grátis. "-mcuios, im-

I'or 8?000
SEGUNDA-FEIRA

n 1.1.-. .For 1«60n
Os bilhetes par» essas Voleriaiacham-se i venda i ru« i."3.Março, 110. ul

ALMANACK PARA 1925l.iiso Brasileiro - Lembranças, carl*-•¦.00 - bi"., 31-000.
Senhoras -- Çarl»; ,1*500; br»„ 3S0O0¦cio correio, mais 500 réis ' •
'•ivrari-.i Azevedo, 2fl, Rua Úrtiguayaun.¦ mtltmtm.

QYNESTOL-ResuMir
Sobe;.*no contra os Incom-notloí
Oíi .V. ilher — Calioas, irregular!-

üades, nervosismo, etc.
Prtui-_o cora MEDALHA DE OURO

ua l"-posl-'o Ceateoaiio
L,c. 7ÍJ - J.*i.aj2

NTasaretü & ü
Porto de venda 

ja gm^lba"!'"" 'DRsS. H. ARAGÃ0 OiTlÕSiÈS
lixamos ile saiiffue. eseirm ,,,.,..„ •nas, etc. HUA DoIllOsâíllô9^" ili* yn*M!"

mo .' Av,.,,;,!.. ...'..,„.*•: lN- -_-l. Prosi-

Liga Brasileira Contra aTuberculose
.SOCCOimo GRATUITO

Quem esta emagrecendo c fraco ,1o n„;,„proctire os Oispensarios da LIb« (1 ht-vò e;S- Gonçalo n M c Avenida Pedro I,, i38>! he nao puder freqüentar os Dispensa rios, ueri

-mam.

-1 ISO ,\.

' LA GARÇONNE
cabellos Í laU^rçoCredPalÍ'la-rfe,em cortes *••
esp_olâe_^n"a?SraÍ ^^""•''-«KlMlèsH^-ariojI^te S^?|g^:

'.íçnlcs: infante i: C. TI. Chile 27, sob.

€a&i____]3l_^QEKEsi

G(_RT0U-SE
.utiuxiiou-sii; \ave logo com

'?~5J_ira,____5_5SE-*5í-am*

CAPIVAROL
Io ruídos tônicos
Extracto de Óleo de Capivara

|— 
GJycero — lodo-Phosphatado

E' o mais racional, o mais ener-
gico e o mais rápido de todoscs fortificantes reconstituintes

!«B__?-__----as_«ii8!^í^ i

Depilatorio Electrico RadicalPremiado eon, „ «nrnn(i pp 
',7",p.d'

pelos para sempre. EScr-vn lÍ' Va °*
Academia Sciciitirica .I r» i 

,")"- "'esmo á
Setembro Í(S?"}« ^ksnoW^*- iR,"a 7 ''«
dlniitç sello. P t!* c cn!"'oiIo me-

Beb-su água sãííífãrií~~~"
^-nX^tl/tr-m"'1^"0^'^"'^
'"-"•.•er, 111,11, dósé o !'n' !„ E'1"' l1».-'»

'"'^ov-^f^ir^"'
Sólíado 

- RU!I C,lik'

COMRATENOO A CARESTÍTvidro preto, K»; l.?,-,oo
.r--..-.hXmí ° ORANDÈ
ARMAZÉM ÁGUIA DE OUROIt.. HADDOCK LODO, 1

l-.slcs modernos vapores cnni*binam a rapidez com inu!'asopportimiilailcs de descanso itlc prazer deante a viagemDe uma l/mpoza ine*icedlveí
caiiinrotes esiiaçoso- cbeinvèa-
lilitilos, laiiipailas j,ara lere Iodas as coininodltladcs mõ-dcriias, cm .sua maioria eo-.nbanhos privados, Grandes cespaçosos salões e cxccllente
cozinbii.

Preços espociacs para vlii-
«eus de ida e volta aos Ksla-dos Unidos da America, 'via
cosia do Pacifico, e volta pelacosta do Atlântico ou vice',versa, incluindo a passaíciiitle Buenos Aires a Valparaiso
pelo Iratis-Anilino.

AGENTES r
The Federal Express- Co,

Avenida Eio Rranco, 87
JRIO DE JANEIRO

DENTISTAS
\cnde-se numa cidade do grande movimento, próximo do llio „„, «ali neto co,meto com todas ns pecas novas o nu it, f"d •"'lado cm urrimjar clientes. Kãcil t 

",ê 
it lifitinionlo. Traia,- com o Dr. siíai 11,?,' íAssçniblca, 7'.', 1* hridhr. 

'*"'"-• "ua da

I
r~m**mmJÍ

quc íjiicm os adquire rams rr-zes hk desfaz delles, r. qnuildòvendidos em leilão, não póchamam grande
CONCORRÊNCIA

como muitas vc/cs „o vendidos ,,ol |,PREÇOS SUPERIORES Iaos rui-* tenham sido I
COMPRADOS na fRED-STAR i

C9 — GONÇALVES DIAS - 71 1
-—___L_l*õ!l!;''''.V ¦'¦ 'A  S" V

O Cofre IVrÍNERV-A
destaca-se ciitre os seus nm*apiiarenoia Mc Ac^t^^ko^nuT
1*-' asila (iiialidado o n sen preço ,,uc , 4 

''i

TELHAS

Agentes: Infank

Restaurint
Tavares

GUARDA-CHUVA

;;;:^S^sV'T"l.^L^«nniV^
'leiLvailo cm um dos bondes de-Praci 11 ,u¦Ijjnhp o Ai^-nal de 

JtlarlniM. 'indigestões — Vômitos""

Materiaes dej* qualidade. Deposito daCerâmica SanfAnna
«0 ~ RUA FREI CANECA ~ .59Kio dc Janeiro

SABÃO NEGRO ~ Ç««efri,, »,„„. ,.„,.

TODOS OS DIAS
Chá apperitivo dansante

| Ir, Clerlait"discslõcs

MiWM - -»4_ a «-is-J cn„i,>„. direitamente na
parn corpo, cama

DUCHAS — BANHOS DE Mfift•.P!,..c,„„-s„ duchas o banhos dc luz. \;,,.

Cisii em

'"^W!«|>iM«B_».-tB|-«s^^

Hotel liBãBK*

basta orna,, s a _•! PcroUiü de i_fi„ ,,,i.iin p„,',r iinincdlakmenld as in-
,l'V,i,. '',l'S v"""((',íi nervosos, e paru res-
\in-optb. fciins calmam iog0 os atanue, ,i».. . ,. . r.-.-- •- _uiioaiuc i"cl'vos, ns cnlmbrns dc estorna*»•„"?_ '_ •"

t pliiirmneias. "•"«« em todas ns

—_—_- -*•_-_»*

Crianças
Oescontos de

IO °io

DL Peèo - Oorrêas
''-tropoiisS-,íi:ni!a pri roda atloíiiitc

,-.,. ., Tcicplíohe n'•!"i':l -tea\ 
^região incomparavol

do
í)

^a_f*__-*Sí.CH-j--;i,,;.'.

o mesa,
«. —, ;_._ "" "•< fabrica;

no A'tüTE CARIOCA
*38 — AV. MEM DE SA'

Illàno.ntii — Vohdp-sp >i-,^ TT"
g« Í«W» nii-, habi.a(.i,.UT 'la^sõ
com o Sr. bustos, „ ,.. n.,sario 138 fòarlárlò); I «"'a ratli

®mmm wmm
BRÍNQUEDOS

Castro & Vi*al,|e,nar ?,,,„ ;„ rlc Novembro f* ) ^f |

¦ Tralri
C,ll pclu nco-sibors-alvir.nl, • •

aS?lslonto da Kac. dc' Merí.'",,: i'1 
''! 

.ns-. I cl. c. :;.*(.; |. si
ex-

k>0.

sante. ...
TODOS AO Twuii.x1'lorcs, Musica, \]Jri, o cL• -xegria o ChampH-rne

KUA 
CHILE, 33

Elevados ^^hiíi^TdoT;
"«nieiros iria bacia tio-glezias

IK-.MA. ;)| ,f p ..
Cijíliari nue as em„'>¦».,"*_ Vúm""1"ieani dc
:"infc-ie mo^uH^^^S^^mioas¦oiicirlcran, „„, aug-íicilo >l_ , • _le-?">S'
erários niscis.^^^S " ""S

e nuc monln

°Io

__ _^l °J
cm todos os artigos de inverno 

"

Rua 7 Setembro, m - Ww
n. s\ ha ri;Mi.\". rnf-i-livcl nos inales do lii*.-.-
ti", eslonliigo o ictericia.

HEPfiTIWf

--.¦ "|.V I í-.l 111 '¦ i liirriram om areve-[i-Ji-s ,1o Uras
sc de ,:i dois mi- j

euh/aibV 0^ 
'««g«AUiÍrot?SÍ^^0l>^

- '—* ¦—•—-«'**»-,

-..tperimeiitü o

Arsenovita
0 '"ili-s Prodigioso tônico

Mo-;o
carteira,
com y ;

PRECISA-SE
'^.-^doi^prolermdo-se

h- ÜM11„sr.rnidKQ"il!,,,t,«»-.
com
113,

CASA TITO
Ili_r«CfÍ!hv- oc!'!os c -or-noris dos mc-
cin- n-r',b"cn,,'«1s- Deiti montada offi-
wlc 

' 
,-"T'l0S' Trabalho rápido c

1-a PholSi!n,.SO,'tÍmOMt° "C "l,ÍM

TRAVESSA 1)E s..*o 1'RAXCISOO, 7

nílomovcl^n, n* 
'.'ei'íll'"-«' hontein uíii, nuin

de S ll( 
' 

o •_ ?' 
Vc"-'n!cll>-'' á Av. Salvador

J 
*•••¦ 1».'. l.tatifica-so a (piem ahi o entregar

. PRÉDIO NO CENTRO

¦.o*

oi



ESTAVA
A VHTI.-- Sextn-felrtti

mm';mw*i*-&!m*m*A™.<*'+-**>ri-*«t,*'umu*m~'
:n do OuIiiIiini «li' 1024

tt )) XHOERROU-SE 0 3 DONQRES-IlVO^ DKAKTK

i "U0nm\Vl*um \kmmimmm
***

Uma pobre creança, or-
phã de pae e mãe, per-

dida na cidade
Maliratailo, loi Impiedosa-

monto enxotado, tònian-
do uni tvoiri, ao Deus

(Iii.A í
C:dí» aludo, entrou-nos pela red.icv.lo o

idrii
II...I.1*

Esteve solemne a ultima reimiSo
do importante certaiucn

llctll-...»--..' Imolem, ti noile. 8Òlt n |il"C*
ildõncjn «Io Sr, ministro da "ma<k •' *I'>'
i.'iniii-1'..ii- «In encerramento do i-••
Gojigrosio Nacional ilo lv.'-r..d.i*i

Aberta n iciiflo, <i eccretnrío dn (j-intir.'»-
sn procedeu A leitura ri» neta dn ultimo ro*
união, ti «iiial í«.i npprovoun.

Por propoilii de uni do» cniiitn-itriMni,
deixaram lio ner lidas ns coiioluifies npiv
sentadas tielas eommllioo.ii per J>. t*»n*
otlai conheeiiliw do tndns os membro., ilo
Conurcssn. ,

Poi; em soituliln, ooneodlda a palavra an
Sr. Dr. Ocwvlo «la lloelm Miranda, quo
pronunciou, no iiunlldndo do proiiuoMa nn
Automóvel Cluh. um longo ill'.ci.i*>n. iluraII-
tn .. .piai rcsiiUnii a» vanlngeni uiiincllfl
linportnnto cerlninen,

1'nlnrnm aluda, aliordand

si mm
Uma cartn tio apreciado

artista
Temou i-.i-.imlc calUfu*-1i* nn nulillear

uliiiii.0. » enrln que ImJv no» dlrUm o sr.
Miuni-I Mora, denfiueiiifo, em irlm''.'; •' «•"

,,.,, ' 
'"¦ ************

^>m**.,M,**tol>l*m<.lm*m.imm\l.ii*m*iUi*>mm*^m^'  . 

¦¦•r.T-:mT,'n"¦"."** ¦- 
;-* •

¦M—MBMM-ppMBHMiai

«ks^

rxiiiH-fclrn* «la-, il ,.'. f. hora* uu InruePoolHU fí^V*^^^

,. 'ovino Gontalvos, reuldcnte 4 run Alice
p. Ul, no Hovlin, Iraiendo pcl,« mito um
pequeno raelilllco cuja voa t,c uuvla coin
«Iilfl.Hilil.nle. .

—Es«o menino — explicou o referido «_n-
...Iheiro — calava perdido nas ImniodioçOOB ,,•^ l^,ba^,è8fira cm "m ,rm ' «BBTfW^iiSíSJ
ramal de l'ai'.u-amh... - ¦

Interrogiimos o pequeno, e elle, «om uma
«,/. mio parecia vir de além túmulo, raloir*

n.n mesmas

nneíoiinlIilaUe. um enitnnn om que Im?*'"'
Incidimos, <• i(i... é 'larlllliado. me»mnj»*i
roda* Intellecliiae». imr nmltiis I-mW™*
Nfln .. chamaremos, »<* menos, br..'ii. n>.
iii.ripi.- o elinmando, n>» máxima t-p*!-1-*-*"***!
ct-o-omos chamado "•"•¦ ' eomnnlrlola. *¦>* n

esquecer a sim f-lorlu»» pátria de iiaWlmen*
tn, KK n «.•ini» d., «preiiado iiriisin;

«Bxino. sr. Ileiliiclors --* Na *%W:
mclr.i edlçío de hontem, na ««im ."ÇA™,;
Arte»", a popular o symiMtlilcISMiiin ¦.•?"'
II. levo para mim referencias IAn u<milosis.

-*lvu mo .innnio Alcides .Silva, de «JU-

Í':'--:'' 

kü ¦ 'm*---4k'> '¦¦•• '• 
I

Wm>-'' Wk 
'' '¦

M ''%;-:-;--íl:;f^ .

i . : ' < / 7 
' 

¦ ''' i
i m^JmCj^i^'££  !

Por ultimo ... Sr. Dc Prnnolico «le Sa.
encerrando n »i'í»no. A quni eonjpareccrain
todos os coiiBressIntai, autorldaooi «• nu«
Inii iieísona «triulas. S. Ex. pronunciou
ulgumas palavras sobre o i.onijrc
vantagens, accentuou. ornin
para o pnlXj  m 

i-linsicâ.. dc dcícnlios o pli *
uiutinhíl, que. «e

n\ |iit**vo( o*
-"""""• '¦¦¦ K7««d?r.oAtdf>aí.r. íft vou inaugurar

llio pcuh..riiil.i me aprçsuo
meu* melhores Bitrndcclmeulos, pm* '••" '

homcnaitcns, Havei», porem, mo
nlini. . pi-1-.ii-ml-

ClliilS
aealeulnvol»

ll menino Olheira da Sitv

CASAYORK
Tem um lindo sortimento em
CAMISARIAe ROUPAS
de CAMA e MESA aos
melhores preços do mer-

cado.

AssemMéa

merecida
chamado «le .irihi.t "arco:..
Ho; decerto, de qne essa ó n minha •>•''m*'
lidadc. Oro, c.mo cu •nu porluHuex e,
(lUliudo n.'t.i 0 l'^¦•*^«•. «Icseliirin »el
a minha arlé a criei a.pii no»l

hainnc-nie ao nu
m Pn*

com-
Ilriisil que-

rido. senflo nitrlumifis.
nos brasileiro, «t»f oulro» nilo WO
Iria» do meu nascimento o do meu hmM>

Comi» liavol» «le julgar «In Importnnclu
de-se Involuntário erro, en vo» pi
re.lact.ii-. uma rècliriçnijBo no
dr Jornal e pelo nm- havcis «I.I.. .

{,. 
p,,r cie novo hvor, vo» fica multo roç"

nhecldo o Ador. Mio. reconhecido,
noel Mora."

ihor
,. o grau*

ÜlIlttVCl
l-CO
Ma

veira e nasci na fazenda do Santa Helena, £ COilipãnllin (lC autOlUOVClS
Spa adqiiifiíla pela em-

• ¦ '¦¦- : ¦'¦'¦¦¦ ,:";' ¦ ••--*¦"•,;" nresa Fiai.
). c papac, ba um .-nino. _ Myti,  I'** .. .
Hajiiiundo

. mm* '

WmÊÊÊÊÈ

22a 2o ml
m ...¦ ' " *- r9^^\y

IIKS DAS Tlll.s ÜBhlKS <> VniCfl <l->
liain.i, ft llomtuceeiio o o Hnjtemio d-* Den*
trn. respectivos venivilurr» das k< rl,'s A. D
u t; dn l.iflíi Mi-lropolltiiim. vilo .* üncoiltrnv
viu tlltpulii dn Htuli-i di rnihPfaa dn rolO"
rldn I.I'ii. A;ii*ftr da luperiorldnde do club
d,i Cru» de Mail*, lido mino >> inuls (orle
eonjunln «la Nliítropftlllann, o flui) d*- Cf"
bairro b. m eomo » líilRenho «le Dontr.i n*o
vo iim doieitldndo no prejJaro «le »un» cqni-
pe*. que alta* deíolivolvomni «"-ptlinti Joso
nn actual lompornda sportiva•

li-.ntnriiie sr verlficn e»l«í J"Umi promel*
tom mui!., cntliuililímo, o que sempre avon-
leee qunndn u tr»ta de nfirllrt*** decisiva*.

<t II SMf.MiO SAO lAlMlKNVAltA' MAIS
ii vr:il\N«i.\ ¦ • C.idiMnf.s nfflrmnr que im<»
mah. si re»ll»urA n projeclnilft Jogo Inter-
.stailiiiil entre «» R, 11. do plnmeiifio c o
Ypirnriiift. d.» Silo Paulo,

n iui,MMi,«.l',sst) VA TEMPORADA
ACTUAI, -•- D;i directoria do vnloroto ven*
cedor d-, «orle li da l.lKd .Melrppolllíiia. "-*
ccliomoü «> tvãiiliile offlclos ¦••iledaetor desportivo in A NOITI.. —
Tem r»te por fim niíiiifeílur-vos ns no«o»
melhore» nurndcclmentoj nela» nollcla» e

!'!;í:rrí.r:,1!o'ÍMo K«.ttiEo i ^^^1^ mmKn,jvr*»m
tornei., 

'do 
footbnll dn serie lí. ria I.i** Me-1 *JI, S. .l»oulo e Itlo fl», topefança 43. Evere»!

Iropolllann, no corrente tmno, qm* »"m de
liml.ir viclorlnsnmcnle par* as n«is-ift*> cil*
res. lista nltitntlo tii.hr.* e deslnlçreítada iin
A NlMii:. cm multo nos »enilolll»ou. mnxl*
nu' por It-r ••lia COIItrHltildÓ para animar os
nossos Jogadores, «liiraiitc <> referido lor*
nelo. pois quo os mesmos viam «Icst.i for-
mu m-iis merltoi reconhecidos e proclama-
do» por om critico «le real valor. Com n» se-
¦;ti'-iinci.s de nossa perfeita estima c PB"1"

j.-lllar cnnsi.leiai.ao. no» subücrcvémi)». I'*"
¦ directoria «If. ilomsiieecsso !•'.
i pnrtr-., l-t secretario

lin" M, 1)1»». , ,Aeeriavnni i-eorei «•» 8r».t d* -1 •*- 
,dn «

rlorla do Vasco «1» Oamn ¦*- llornopi
Anular, Osmar Orne», Ailnneto dejAMJ.
IrUnl Jnnlor, Brlnirl Netto,, l,u|« VUnj»,'araciie 

Nello, Mndolpho lllbelro. .Mj}»'!*!"
Nôlto Machado o Itainos Soãtlòlrni de - x -
iU vlotorln do s. Paulo <• luo - Adoticto no
AhsIs. llrliini Júnior, llrii.nl Nftl". •Eduardo
Mala o Marlno Nctto iMnólindpl «!«' n )..' "-1
victoria do Boin»uecei»o —• lírneslo Piore»,
Leite «!.« Cflltro, UdiUfdo .Mala, llpmeu l*çl*
ul, f.flrvitlhft Uorrín, Cndodlo Moura, isr-
•.«.ii .Sllvclr», llanioi. de PrelUti «ollim I !*
tiltriro, Sylvio Vaaquc»; Aaàmliujn.HaromioB,
Axoveap SantRo. Oaiilbcltn Amaral, Ovluio
t:oelbo e .Iftrse .Slerttor. „ , ,os r.i.nis PAVoniTOS -i o» cjuii» m-
illemle» mi» concnnos dc palnliea d» a»»o-
cihçR.i do Clitonitla» Desportivo» paia os
Jni(iis «lo dominjto pnssndo forntn os w.uln*
tr:.: Andnr.ih.v ilSocmpules '.': Vasco du l.n-
ma tOi-UomsueceMO .17. Metropolitano lo
rmiiaic-.*.'; S. Paulo clllo 40; FidnlRO83 o
['rógTcsio 1; Kverost BI, -Modento 5 rmpale
1. D intui de Koalii marcado» pata cada
mui foi este: Àndarahy SOI. MocUeníIe "'.
Vasco da Cama 10, Illvcr ü-l, Bòm«iecea»o

para lá de Coronel Cardoso.
—-Ji açus paes? -, .

Iodos dous: mamãe ha j
anno c meio. o papac, ba um anno. Meu . ... T, .s ;rgr r:t rs ts i ^ _%: r»m

iifiiii dc dedicar-se á construcção «i
nhòes

Foi noticiado <|tie j

¦ ;ido "sen" Anlonio, ipie. passou
muito, obrifAuido-me a '.:¦!"....

manhã
.1-

a miulicr delleter
enxada, e hoje, d
mc mandou embora.

Onde. i?so? , , .
-Km Martins Costa. _alll, çu tomei o

irem: sem passagem, c, quando cheguei
nipii,' me fizeram saltar.

- One ia você fazei-'?
• - i-'n estava "caçando" um empreso.

A pobre creança conta apenas
-,-ladc e parece realmente
-nlan-io ambas as mão-, cheias ,

¦ i-otliviilos, naturalmente, pelo cabo da cn
e.jin «pie trabalhava. Seus paes

¦ivam Deollndo Oliveira dn Silva
eiva Oliveira da Silva, e morre caiu.

1 I 'J: nunos c aquelle, hn um nnno;
' (-.do il-' Minas. Tem Alcides uma n-
•ihà nesla capita!. Chama-se cila ia-

e It-m II) annos apenas. lista empre-
mas o menino ignora o nome de s.;.

como o da rua em «pie c

canil*

o i

9 annos dr]
maltrataria, apre- i

de callos. '
da c

se

tra-

5 linha fome, c foi com certa sof-.
• uítlàó <iue comeu o que lhe «lemos. 1-.

. ,'• co- branca, moreno, e vestia ape-
., ;;uami0 nos foi trazido, uma «-alçlnha
i-iito rasgada c immunda, c um paletot,'; 

mesmas condições, sem camisa."Mé 
«íue apparcçam scus parentes com a

ceessaria prova dessa condição, o nicnino" 
des ficará nos cuidados dt

...s eompaiihciros «le redacção, para
,lsa foi levado, completamente 'tronsfor

„ado sto e; lavado, limpo, enfiU.oíado
So pente-do e contente, por ter con-1
..,'"„i,l., «'càcar" um logar cm que nao srn. .

coino criado, mas com lodo o can- ;
humanidade. |

vi um do nos-1
cuja

Uma gran.le reforma «caba de ter O

PAVILHÃO, a conhecida cana «la rua do

Ouvidor. O seu Importante DcparU-
mento dc roupas para creanças foi

Ifrandemcnlo angmetitad.., podendo-se
affirmar que fica spndn, no gení-ro, o

maior e o mal» completo no llio dc Ja-
«eiro. F.' um amplo Salão de flx32 me-
lro-3 conforUivelmente installado. onde

sc encontram ns diversas secções de

artigtw destinado? a.» uso do crean-
«•as, desde o bêbè ao adolescente.

Inanguramio esta nova phase dc sen
rápido progresso, O PAVIUUO faz uma
vonda especial n com«*çar de amanhã e

chama a attenção do publico, sen rlien-

t* ou não, para os preços quo eslão
marcados eom o fim de tornar mais co-

nhecldo o t*ett original processo dc nc-

gociar.
XOTA: O PAVILHÃO VAU FAZER

UMA GRANDE VENDA. E NAO TRE-

CISA DIZER MAIS NADA. "-»

De Effeito Rápido.
£ Garantido
na ICTERICSA

^CÁLCULOS do

_7E BEXíGA-z/tf
ARTHRITISnO RHEUnATtsnO
MSMOLÉSTIASDA PELLE /fECZEflA
Omais poderoso eâmtnadcr
do ÁCIDO URI"

«^Revista Infantil^'
O ll

ancas' mitigo

138 da populnt -íuhllcnçno parn cre-
Io

mt

-ltevist.i Infantil", o apparecçr ,.., _„„„„ ,
próximo, eslá, como de ordinário, | (|1IVí,,Pi ]M\7.

hem cuidado trazendo um sem numero
histiirlctas, desenhos passatempos, clc.

._ .- -. mttmtOm-*

I.eiatn amanhã o numero especial
_lá_—4 '¦- ' ' —-¦¦••• "

"Novo Almanak de lem
brancas luso-brasHeiro"
'. Livraria o Papelaria Azevedo leve a

i gentileza de enviar-nos mn exemplar «o
•Novo Almanak de Lembranças I.uso-Bi.i-

C, Slcfliior

UM» NOTV 1)0 i'11'l) DI3 HEOATAb DO
ri. VMKNiliI. — A tliesi-titaria previno uos

, to s.-clailos «pie terminara Improrôtfayct-1 meiile, hoje, .'il dò corrente, o p.raso un
concossíõ especial feiin toi sostos nn
i.tras... Proccdcndo-or, logo depois, a revi-
%is.io de matrículas, scrilo canccllnilas, de

ji.ivordo com a lelr.i A, «Io arl. lf> «ms Ks*
iíitiito% sociaes, umiellns m\e. so ciiconlt*a-

liem com a mcitsnltdmlo «le julho UO iJ-í*
cm dchllo. A relação dos recibos fin, olrnso
íM-.iie ser pr-ictirada nn 'Ihcsouraria n 1 rain
do I-'Uincngo, 08, diariamente^ das.8 .noras

! da manha úí .'• «Ia lawle, até o dlft Io •'<*
novembro p. ruturo, não scud» atlcndidns

'ciuaesúucr solicitações depois des«Sii data.i o concurso ivnrit-sofio'.-. i>o <:. n.
•DO FIÍAMBNGO VAU SKlt i;N"C_ni\A_0.—
Bnccrrar-se-á n«> dia SO dc novembro prox -
nio o concurso inlor-sòcios p.ica a inalrl*

Iculà ile novos associados, admlttldos dc ac-
I cordo com u resolução do Conselho Supc-
'. rior, do Ul) dc agosto. ¦ , ,

ll r.\riM'\sl-; V. C. — O director cia
classe -1 convida os jogadores abaixo a com-
parecer no Rtndluhi, amanhã, sahh-xlo, 1 da
novembro, íis 2 1(2 horas do larde. afim
do disputarem com a classe I-, o prinie ro
jogo do "Torneio tnlcr-elasse i ;¦»««"¦¦\'cllo Machado. Carlos l.«imes, Mario JJ-ii-

Carlos Velho, '•lorlano Magalhães. Du-
*<ev{s, Paulo Itodrigues, Cil de

- ,..-,,, Manoel Hív.üs, Suy de. Mariz. Ar-
mando l.i.ceitla, Alfredo lalis. leriiaiuo ta-
(Vivai o <k demais s.ici.is. pertencentes fl
classe, nue «ineirain disputar;. «]'.';','''.'í'*!"-,,

o qiíe iu'.soi.vi:i: o consbuho- dia
2.» DIVISÃO DA 1.. 15. D. — Km sua Itlt ma
reunião o conselho tec.hnieo da -.' d,vf:';|

l- li-ii Brasileira «Ic Desportos resolveu
, lomar as seguintes dclilieraçõcs^npprovar
I •. acta da sessão anterior-, approwu'os 

scguinlcK jogos: Itaiiur.My
tenario, primeiros c

1 dros marcando dous ponlos
tenario nos primeiros quadros, por
h.v-r! vencido de 1 x 0, marcar dou^pon-
os ao Itamnrnty, nos-segundos quadros

vencido W. O.; Verdun x

Dr

x Cen-
segundos «P'a-

no Om

Iralüü
.nho i

Registradora
ional

O J5LÍO. venderá cm leilão, «e*
gnadn-fora, 3. ás 8 horas, no em
armazem, á Av. Rio Branco Jbá,
rierfritu machina llesistradora i>a*
{ional, resistraudo alé 9993900.

D aSío sommissari® brasneiro
libmenigeádè no Uruguay

Amanha
inicio da nossa grande venda dc ealdoi» í
camisas, cuecas, pyjama*., meias, grava-
ta« lenço», clc, com grandes abatimentos

GUSA VIEIRA NUNES
AV. RIO BRANCO, 142

1 sileiro nara 1ÍI26". i-.auano cm »..»;'•'."' mr haver vencido AV. O.; \enlim x roío,
I lnn -sob a diieeção do Sr. O. Xavier Cot- £°fmciros c segundos qoadwi, ««W^
I Ie Io, Iraz csccríitos de vários escriptores ]] - . fl0 polo nos primeiros quadros
Sciros e portuguezes, bem como,quadri- • tf , voncido dc 2 x 1, marcar lo.s
ôlias c informes interessantes. .f'!"^*'d».i<'': pontos no Verdun nos s-çn*in« os «pu-

rravuras. enriquecido com miiilns.matcrias hnvcr vencido W O.; multai
fie iililiiinde publica, publica anula a bjo-j ~{^m c,(la mn, ,)os clubs 

^e^ente-cranhia do illustro escriptor Tcoplillo Bia- .iip (|o accm.,i0 vam o art. 28 do coditfo,
.a. acompanhada «le optimo retrato. c solicUal. a volta â commissão d«|i'J««W¦- !. «,«»*.... (|r. 

|UqHOrito relativo ao jogo Mavilis x lo-
lo. «...DUAS POR DIA

Uma ao almoço oulra ao jantar, c n dose
indicada nas enfermidades do estômago, fi-
cado e intestinos; prisão de ventre 6 a causa
de innünicras doenças, livre-se tomando 1 l-
LUÍjAS VlItTÜOSAS, Pílulas de Papainn e

I Pòdópliyllinn. Vidro 23500. I!. do Rosário 172.
. mm* 

MUSICA
0 symbofo da Redempção Ghris-

iã na Escola Normal de
6. Horizonte

BELLO HOniZONTE, 31 (A. AO ~- Ef-
fectua-se sabbado próximo a enthronisaçap
do Crucifixo na Escola Normal desta ca-

I pitai.

Concerto Lydia Salgado

UM pnOPHÉTA que i:?"5íí}fe«rin

MAESTRO MONITOR V. «lORNAliISTA -;M
m-i-vÀc nu!--'; ~ Pe r. certo, como quer

em sua lerra, não é menos ccrlo que as
™va\ 

estranhas; para encontrarem prophc-
tas, não custam.-.

I cmbriim-íe os 'leitores de um moço que
por anui andou longo M, W^f»
norte, do Pará, se não ««*««"».?""m % \%¦ e «iu- se chamava L.lysscs Rejmiti / -i »

qu?" fa«r sporls, que ^"^"^t
... r,nn.i(.,,.-.-; commissões numa_ po'"..''

Kit e ModCf.u ''N. A» mídias deram as .se
'«tintes victor).-»: AiTdareJiy :i s. I, Vnico.dn
«;,iina l % 1. nom*iii«.v<-sso .". x I, rldalRp
2 x I, S. I'Aiito e llio a x 1, dlveresl -i x i.
(Inino se verifica, só vimíoii a media l"0-
porolonndfl pnrn o RniiiMieccsso.

O THB1SÓ DO SCJtATCH DA AMKA —
Ao .-unitário do que tiii-.-in ncontcçido nn
ultima semarin, foi rie lodo auspicioso o
Irciiio «íue se realisou honlem. m> bello liem
«lo Itnir.a.lo rampcüo «!•> f-rr.i c mar. entre
os hCniKlKS A e II «I.a poderosa Associação
MetropolIlAnn du Esporlca Allilclleos, pura
a fonnavlio deflnltlvn «l«> tenm que n-iir*-
scnlnra n capital dn llepublica iio próximo
campeonato llrnsllolro do football, a reali-
sar-sc em novembro,

O Irdlno (ol liem concorrido o disputado,
li.-.-minanilo com um rnipato de 2¦ goóls.
Serviu d«* juiz o Sr. Sy-lvlo Serpa, Aliem..",
do Botafogo F. C. Os leattis eram os scguln-
tos:

SCRATCH A ¦— Haroldoj 1'ennaforlo c
Couti.i Din... Seiilua c Fortes; 7.è/.é, 1-asar-
to. Nilo. tlunqüeíra «¦ Moderolo. •¦

SORATCH Tl — Ilab.v. Klclo e Ilcnrnlcoi
NasriniCnlo, IMorinno r- Japonei*; Vndlnno.
Aillnninlio, N«ju.V Coelho e M. Costa.

Pi/eram os goals: Nilo c JCcze, os do A;
Ni.ni'. i- Vadiuho, os do li.

\ renda dos portSes do campo dn rua
Piiv-anili-i- attingiu íi importância dc reis
SÍ00080IM.

AV.MOIIK' V. C. — Scguirí "o próximo
nia 15, a deicgaçào sportiva deóte club', Pji-
rn a cidado dc Cticliociro, no Estado do l-.s-
pirllõ Sanlo. O quadro representativo do
túiuoró scr.i o seguinte, salvo modriicaçocs
do lilllina hora: Cabral; Ano/.lo e llenri-
«me; Rubens, Viirclln o l.csw; l llramar,
l'.ciil, Silvino, Lcans (cap.) c Primo.

OflAMPBÒNATO ACADÊMICO  <l Cen-
tro A. 1'. Mendes «le Almeida pede por
nosso intermédio, o êhmphrcéimcnlo. ama-
i.;,ã. domingo, ás 10 \>2 horas da nianh.i. na
\cadcnii.i «lo Coinmcrclo, «l«i«, jogniiores
Thomé Martins, Pedreira, l.o-.inval, l)nn-
sbec Rubens, lluhciis, Aiitran. Lauria,
Walsnn, Armando Silva, Carlos Silva e Ar-
mando Dafier. Reservas* l-niircisco SnlgnilOj
Waldemar -Mtilt. Ito.lolph.. Dngcr e Antônio
\ .Monteiro, i.fiin de seguirem parn <• enm-
po do liotafo;-... onde disputará o grantio
Campeonato Acadêmico dc 1-oolball.

EM NICTHEUOY
O GRAN-Dli KESTTViAIii SPORTryÓ.OR"

OANKiADO PELO COMBINADO SI ISSO -
Promovido pela directoria do valorçBO
Combinado Suisso, será renlisado no proxl-
mo domingo, no campo da run do lleeonlic-
cimento, em Nictheroy, um attraenlc. fesll-
vai sportivo, cujo programma promctte ic-
var grande assistência ao campo do syin-
pàtliicò tricolor da vizinha cidade. Serão
disputadas as «seguintes provas: 1." .prova

A's 11 lioras — Taça "Carlos V.ubaiio
Peuarol x Americano V.C; 2.» prova,.—

Vs 12 112 horas - Ta«a ".lònqulnv S. Mar-
tinho"—Olaria I-'. C. x Palmeiras 1-. 1 -: •'.-
irova - A's 1 1|2 hora* - TnÇa '-Antônio

Motta" •— Combinado Suisso (Uruguay A.
C) x Barroso !•'. C. PMarlnhn)r l," provn

Ilíorira -- "Nüo 'Va Silva-l-rcitas --

medalhas de prata. CpjhWnãdoJ^roWflyp
(Barreto F. C.i x Combinado Cru* de Mal-
laiparar"esl:«' 

reunião sportiva. a directoria
do Combinado Suisso. cm sua ullima . re-
união, resolve,, escalar «s- scwinlc com-
mlsfiõés: bilheteria: Nilo «In. S. Frcit.is r
Díirval «Io Mello: l^^V^^.^-rSo
i- I-Vs-dio Motta; Policiamento: leiVii.m
Silvo? P-rictó Vidal ;• W»;^^»
Vestiário: Waltllr Miranda, ZHal* -losu d-

i:m nova viutiv
ti CIIOXIMO t.vio.Mito iu: i.n**. iuti'0

COM 11 AMI.IUGANO MAUDRS NOXA
VOltK. .'II 'P. V.) — SolIcU-tu -'«ir o P»'«
leolndo nulcli do Imx i-ntiv .. puuilljl.* »r<
eontlno l.nlu l?lmu r o Miierlranu Maduen,
pode foitililernr-so seituro, dvveiulu resllüir-
^e cite mr/ cm Ncwaili,

Volloy.ball
OS TKAMS I»» BRASIL QVIí líXFlUíNTA-

rtÃO OS Do 11.1'MINI.NSt-. • IIiMli»a...ln-sa
hoie o» innlclirs «.fflclnei «1» tincn, rnlio m
primeiros «• soiitindos Irnini tl**** «-lub*» nel-
ína uo rinl. «Io C. ». l-lamvniíii, 1^ rua Pny-
•aindtí, foram escalado» p«-l<» cniiljln «o
llrasil. <¦•> BCgiiInloa Jogiiilnrrs, «mc devcrim
(.tlar .'.s R limas «I.i ii.'1'e. «'" >oca\ ttClinn
Indicado: Jucm, Aristides, Maciel, Marlno,
Carvalho. Ilu».., llelio. livcnclo, Snnmel,
1'cnii, Taquara. Oclnvlo, Moura, Ituliem, Ucl*
duque, Hrnnt, l'lorn o PrtidcuU'.

Noticiário
O rtBPJtESIÍXTANTI? DA fi. B. D. N*A

n.\lll\ — 1'nrllu, hoje. para » lialiln, »
tinido ilo nnquete nacional ' "•«»¦"« • ' '
l.lovd IJrasIlolto, o Dr. Alnlxlo «K* HoIlnnd.i
Tavorn, 1" neercUrlo da Confederação ura-
silclrn d«* Dcspnitoi. , ,. ,. ,.

O distineto diiòrlman vne n*slsltr e rincnll.
sar ns dons cnconlros Inlcr-eslndimcs de
football oulro os balilanos «• os cearenses c
do vencedor der-a prova com «. vencedor lios
pernambucanos «• pnrnclisc». 11 embarque, «i ¦

Távòro eslevo muilo concorrido, iir.ia
directoria diun-t-e 110 cies :> iirescnçn dn

Confederação, vários ileleBodos, multas es-

p„rlist.v.. represc.ili.ntcs da Impruesa c «.•»
Aeencln Amrlcnnn.
.. ~-mmt—-*— ¦———*

ARTIGOS DE SPORT
Tapetes o nlr;.ihi*

RAUL CAMPOS & C.
RUA SETE, 8 4

Malas r moveis «Ic Vlmo

1 mm\—¦
Prisão He ventre? E_perlmenle as nova»
DRAGEAS LAXAT1VA8 FBM.O>V8. Peça

I Vidro IS — lia"- Kinder — Caixa Correio
¦J0II — I!i«>

Leilão
Calçados

calçados
¦senhora,
10 c 12,
:*2 a ;i«.

rm toilas os c«">r«?s. Cnlçndos pnrn
liosucm c *i'irí* creança

Grando qnniitidatlc Uo
Luiz. XV, modernos para
Serão vendidos cm InlcK dc
com numeração seguiiln <!«'

Av. 15 io Branco

O JÚLIO,
leiloeiro, venderá em leilão, seaua
da*fcira, 3 do novcntliro, :'is S horas,
em seu armazém,
11. 183.

Solemne a cerimonia do en-
terro do -Sr. Páhtãlconi

MILÃO, -11 iii. I'.) — Tiveram grande
solcinriidodo as cerimonias do ; enterro. <i"
Sr. Panlaleoni, deleitado da Italia ao Con.
gresso dos Bancos dc Kcnnomia. ora reu-
nido. O senador Brusati rcprescnlou o m-
nado, o Sr. Oe Capttsini a Câmara e. o t>r.,
Maiigiãgálli a municipalidade.

¦A.) — O alto
Sr. Or. Virgílio

 hontem um hüito
nareclial Gabriel Botafogo,

MONTEVIDÉO, 31 (A
commissario urugunyp
Siímpognaru. oficrcccü
álinotjo ao Sr, Iii
«)!«. cõnmiisaario brasileiro

\ essa feslu de cordialidade comparece-
rím or, Srs. sub-secretario das Ilelações
Exteriores; o encarregado de Negócios cio
Brasil, Dr. Ilaul Paranhòs «Io Hio_ Branco:
., addido militar á légáçiió brasileira, capi-
lão Kráucisco Cil Castcllo Branco; pessoal
dc amboa os comhiissnrindos, alem dc mui*
ias outras pessoas de grande representação
social,

.,—i~-r_f-»gP-

j A JOR- fNADA I
REVISIO-

N8STA

Com uma grande concorrência, realisou- j rua' ObnÇn^-j^Ía*.»SBtarbi
cie dar saude e

Os ritmos, as ItUas, o
ambiente; ('Estudo cri-
tico da Constituição) |
jielo Or. Castro Nn-
nes.
Em todas as livrarias.

mm*

fe, lionleni, no Municipal, á tarde, O con
ccrlo animal da professora Lydia Salgado,
o organisado pela Sociedade de Concertos
Svmphonicos, sob o applaüdida direcção do
maestro Francisco Brasa, que ncompanhpu
Iodos os números dn cantora, o cuja orchert-
tra se fez ouvir lambem em trabalhos dc
Mozart, (iries o Carlos Comer,.

O êxito da Sra. Lydia Salgado correspon-
deu a Iodas as expectativas, tendo sido de
verdadeira ovação os applausos que cila re-

do pequenas commi—— --- m-ecò-bmÊmmmm

•-—tm**--•

Prédios
F.iii Botafogo, Lnranjeirna, Catle-

te, Gopacabana, Conde de Bomfim e
centro, o JÚLIO, leiloeiro; tem innu*
meras cúcommcndas do preilioi*.
Procúrnlro em seu armazem, aveni*
da Kio Branco 183.

mo*-

Desapropriação

t,ív'Cri)eng«n!amocò" muito franzino

darpado

.»

CIRUIíGlÃO.
ea piivada.

Hospltõí Evangélico. Phoiie Villa 2201.
¦—t' mmuWrtV^r

Dr. Castro Ai-aujo cànica

_. . mm* <

REI DOS
MMPAMETAIS

mi > 1

"Bra-ssslian American
Em èoinmcmoraçrio ao sen quinto anni-

vorsaíio, o "Brazilian Atiieriran" P.nWi-
cm, -lá «emana uma edição..ícxtraordinn-
Ha ciue eqüivale por nma verdadeira ency-
-U,pe< a. la o seu'grande numero de paginas

e a variedade dos artigos que apresenta, hs-
le f-icti vem provar cabalmente o suecesso
Hcs a li is ma publicação «pie, 1. despeito

e ser escripla em inulex, tem conseguido
nfanfer-so no mesmo plano de nossas mais
iidas revistas e de maior circulação. Isto

S «pu o "üra/ilian American" é, V-erda-
àeirâmeule, um magazine que sa se tornou

mais popularci
a magnifica e luxuosa edi-

0 movimento da Associação
dos Escoteiros Catliolicos

do Brasil
Como nos annos anteriores, por iniciati-

va da Associação de Escoteiros Catliolicos
do Brasil, será realisado cn, abril dc 192o,
o terceiro .lamboree do Brasil, c terceiro
Onsresso Escoteiro Nacional. Ja ioram
recebidas adhesõòs dc diversas tropas o
histi-uctòi-cs, dos Estados, a essa excedente

- ]Vm 20 e 21 dc dezembro, as tropas
c-itholicas do 'llio, com a cooperação de ai-
cümas tropas da .Confederação dos hscolei-
rés rie Mar, ctTccttiarão um Jainboree pre-
paratorio de provas de campo, na Ilha de
Paqucti..* Deverão comparecer patrulhas de
cerca de 20 grupos.

 Foi fundado o gruno n." S3 de. iu.co-
teiros Catliolicos, na matriz da Piedade, por
iniciativa do Sr. João «f}lP*J''-L!,?*SffiSS
geral da A. 13. C. B- o 'P™}*W&£f$$!&

rie Madureira (grupos 40, -11, 42 c -iu). Man-
outras tres tropas foram fundadas em .ou-
tubro, atUiigindo a associação o effectivo
C___ .Continuam om bom progresso as

iropás de. escoteiros catliolicos do^Estado
do Pará, esiiecialmente os grupos 2i c SJ,
segundo informes recebidos do director dn
divisão, Sr. Raymundo Prado.

 q «.jjureau Internacional da J-ort-
ilres, enviou a todas as •Vsociaç5cs„"^!"r
ras reconhecidas do mundo, uma comimm -

cação official relativa ao momento csco.ei-
rn no Iíi*:icÍl.

nomilar entro os mais populares tle nosso
tSz e' attesta-o n magnifica e luxuosa edi-
E5J cõir1 que vem do nos honrar eom uma
copia, que agradecemos.

Dr. Castro >-"- ceben na ária (lo "Mace. potente maré 1
(Obra premiada). "Oberon", e. nn de IU.ara, do "Schinvo-i

Multo lambem se, distinguiu sua esplendida
voz no "'Amanhecei-" de Nepomuceno, _ e
«a '--.Morte dc [solda", jnstificando-se assim
todos os applausos, cumprimentos e .flores
recebidos por arLifita de nós tão conhecida
ntiiinln festejada.

•P Concerto Histórico
(Realisa-se i.manhã, no Instituto Nacio-

nal de. Musica, o -1." Concerto Histórico, or-
«anisodò pelo Brasil Musical. Esse concerto
terá o concurso gentil de U-onidas Auluon
i- do professor Sacliunimd, qüc o illuslrara
dc cpmmoiitarios. O programma c o sc-

^"l\?ópoea da virtuosidade» (1800 a 1000)
— 1 » parte -— Frnnz I.iszl — Fantasia .so-
bre a opera "Rigoletlo". - Sra, Dyln. la-
vares Josctli. Poblo de Surasnlo — /mga-
rC6C;1 „ Srs. Leonldás Auluori c .1. do Sou-
7a Uma. LIsKt — Oh qunnd jè dors —
Saint-Saens -- I.e rosstgiial cl. In rose --

roso Murtinho o Sr. Carlos

SS^m^fci^l*^^^^
cias symbolistas e. cttblstas t-oDre o ai

tlSKo0'-"snlon 
á Vrsontina ™ cspa.ltiadosN° S-Rl0n 

rodamos do ".CircnlO Aníentmo
dé Ednencion r.i-

.1- ,-wri. v.ivi f-lir"\o do livro do Dr. Solldonlo Lei*
.Sá e Alfreflo'.^fl«l-;w^mH^*- de 

| 
cec^ No a exorto 

^« Hò fom „ c„.
pçflo: Nelson I.ob.o, l/a»(ll;V'' '','.,. ít,/n 

Civil eseaii da dn iurisprudencia cm or*
„e Souto Varia c _Romualdo Pc«;o o . Di- digo C sei a on . P 

^.^ 
.. , ui

lecçiVo sporiivii: João Soares Maituihc dcnvnumaneima.^oe o 
Mnlo dc vbcmi,

Direcção geral: Antônio Motta. s.ruv ^ ÍU..M,0.. mem* • '

rie Cei-táhíencs Olímpicos ---- r------Lv.r-.ia
%a^d ^d^e^^Vropa^

l||f »láS Pro^of Desses 1'tcy-
mo'recla,„o 

que lemos ^,?J^J-
interessautissiino. Kala do ç.sliidm çsic
Ic" «le li. cdticaeión fisiea.v. * esm«lo bato

ln-insplraciôri de. los poemas lmeos de.m
cardo Wagner portei n?laestro ntléfico bra-

c di/.
,-ulo d-"

Cvclismo
\ I.ICA BRASILEIHA EM S. PAULO -

Coi-riimiam animados os trainings_ a que se
estão sujeilaiido os c.vúllstas çariocasi que
formarão a equipe da Liga Brasileira na
grande prova cyclo-rustlca quç os -nossos
co legas do S'. Pàiilo, da Tolha da Noi-
ti", -iilealisaram, debaixo dos ensiunmen-
fos technieos do Sr. Amadeu d.i Silve ira Sn-
raiva ave. c. autoridade incoille.sto no as-
snmpto: Tão grande tem sido o, ]nov\mn\p
de onlliusiasmo.pclft prova projectada, que
Tt ,pres«n,irrSc roo a cila concorram
perto do cinobchtn cyclistas, rep«çsentaii-
do varias entidades. Os concorrente, nle
até agora, são em numero do ^li, (iisiiinui-
dos pelar, seguintes associações- Liga Bra-

iV-ymar-•dloiio Pròfesor Ulys

críles y «le penumbra por qne. pasara la

'".pois 
não ò. mesmo. '"'-TX^Wv'-

^d^^^^aaa%^
estabelecer o resi me,,., vegetariano nos
de sports c para dnr

DB, PEDRO CARNEIRO - -^jM1» Srn. Blia Bar
mtXl Internas"Cons.'. ás -1 horas. S. José. 16. | c,,rvalho,. mm* "¦ 1- .. .

Os Tres Mosqueteiros
A' venda nas livrarias '•'•A^V,,^,'r,1-,

VES, BRAZ LAUIUA, ODEON.,AZEVEDO e

de

no depósito, rua do Carmo, 35-» mm* •

s^dVl^oHÕ;<iH,,,o dos Batidas,^
Brasil S. C, C.vclo Pniilisla, «lem dc ai-
ítuns de Santos.'individualmente, lvntrclttn-
,n -,.-, *vi,Uii«m hitViniiacõcs sobre a fórum-

S(
formit
iediuicto. iá pediram iuforinac5es.--.so

la tíe inscripções -as, entidades
Sportiva Paulista, Hispano Cluh llrasil c
r.iuilt.s cyciist.-.s, em caracter pessoal

SE V.A EX.A
deseja um par de sapatosi de accordo com n
suo toiletto,: ides a-.ircci.ir o lindo sortimciilf»
de calçados chies paia senhoras c crcanças dn

CASA LOURO
Trav. S. Francisco Paula (loja 6)

TELEP. C KG!)
~m**~* T

IliiiSiiliffii
•\ Ourives,
% «Ta:;, «le 1 i
4- segundas «
1* . . . * • ».._'.*•

t 5 bor
scxlíis

terças, quintas c sabba-.j.
•as. Alíouso Pciinti, 4d.*>'

dc 1 ás li horas.

em caracter , ... Afim <h
corredores dn prova d:

resolveram os r.rganisa-

A próxima festa no Casino Esco-
lar do Àndarahy

Esla novel instituição dc ensino noctur-
no 1'rníuito do poouloso bairro do Andara-
liy, está preparando uma solemnldado para
o dia 15 de novembro. ,

Do programma geral das festas pro.icct.-i-
das consla o primeiro 

-raid" escolar-do
10*24 havendo tres prêmios parn os pi.imei-
ros vencedores com as seguintes denomina-
ções: Io. Liga dc Defesa Nacional; 2", .lo-
ckey-Club; 3", Oi-feão Portuguez. _ , .

•V segunda parte .será uma sessão cívica
de' Kloriflcnção publica, cm homenagem a
irande dala, terminando essa _solcnmid-.de
Som evoluções pela escola ícmmina do Co
sino. realisando cscrciciós de _ bastons .
cantando varias canções patrióticas, eni
frente ao edificio escolar, estando exposto
no publico um retrato do escoteiro Silva,
como justa homenagem ti mocidade spoi-
U 

A1' terceira parte, constará dc darisas of-
ferecidas ao corpo escolar do Casmo 0 nos
seus associados. ..

parte — I-isnt — Rapsódia húngara
n_.,-12 — Sra. Dyla Tavares .losclti. ".P.cnas-

eèiica do Glassicismo na 'Allemanba" --

Braímis - a) Llepeslretie; b) 1'clcle.nsm-
tíireil: c) Mcine Licbe ist gruem --- ira.
Elza Barroso Miirtlnlio. Brabms --i'"10 °P'
.10 — Allegro — Modèrnto — Sclicrzo ¦•—

Andante - Finnle - Srs. lln.tns Pedreira,
Leonidas Autuori c Newton Padua.

A opera de estréa da Opera-
Radio

.lá foi amplamente divulgada a formação
nesta capital dá Opcra-Kndio, constituída
por üm numero de._ artistas patrícios. «.
<(iie, hrcvemcnle, fará
dos mais reputados
— "Dou PasqualeV. ¦ ,a„a„

O director nrtislico dessa novel sociçuanc,
maeslro compositor, commehdndor Ciovan-
ni Oiannelli, lein já sob a sua compete f...
direcção elementos os mais rcprcsentaii-.g=
do nosso meio artístico, como as sapranO:
Maria Àiiioniètta Ribclroi Atalnia T-íinlieito
I-Iclbisa Caribe. Maria Ema e Erncstinti Mt-
ta- os meios sopranos Dolores Delçhior ç'ulniyra Passos; os ter.-oi.-es Des- Cliermon

lidados artísticas sao
devidamente 

"apreciai

Marcai Fernandes o Rcpç.si.lo Çavallic i. ¦_
barytohos Nascimento Filho, que o pi '
eo bem conhece; Lueiano Cavalcanti, V'"-

os jo-
seguinte

iM achado
Ma-

('.raça
lírinni -In

sua estréa com um
trabalhos de Donizctti

_ chilr
VhòoTs iins salns dos

•'"oíaísSos D>. «^ t
mÉaW<^t^tP$^
radas ÔV lndieacr.es offetxú-ldis para
«òs de domingo ultimo, W]l"ü ;1 ?
collocação: . .„,(j„- «irto. nun

Taça America --- Ilernam Agii.«« -»1'' P"
los c" 22 scores. Honorio N«t o-
O04-11) Hclio Netto Ma.-;ba(lo 

'i-Sl-2-t

noel À. V.om-alvcs MO-ÍL Osmar
27-1-20, Adaucto tle A4Bis>2i.q-_íl
n or 870-20. .lullò Silva 27-17. ['l^Jy^"!
reabro 25S-20 Ernesto^ »^|^,

Kdiiardo Mina 2-1 i-farU* «sono ^

- A marcação do percurso
melhor orientar
lli oc novembro, , .
dores da grande competição .imlu'-'*' P^seu
percurso, nos Ircclioí mais isolados, rum-
cipalmciUc, anos ns obstáculos,- com liam-
mulas vermelhas do extensão apreciável n
ce-la distancia. Por esse modo, nao c. pos-
sivel que os corredores no çxlrav em du-
ránte a prova, considerando-se anula o pa-
pel dos iuízes estndiònariòs e os dc per-
curso, qtie fmtccionarâo.

..- Os concorrentes* da l.iga l.rasilei a ¦—
-V l.iga nrasilèira já remetteu a S. I atuo
á lista de seus representantes, Honlem lo-
mos informados tine será ougilientada fi
nossa delegaçàoi Um elemento, entretanto.

hfermou «Ie grippc- não paderu ¦•¦¦ -

O rç) Victor Manoel niira-'
fiec.c ao weiiinior Geiilile

llÓMAi 31 fü. P-1 — --•*'.* Majestade o r?i
Victor .Miinoèl enviou uni
íig-piulecimcnto áo aciuidoi'

lcgramma
Cenlilc pc4**

da insiallaçáoi
dos quinze.

oue ontcrmoti oc hi-i'í":- ""  .
correr, em face dó seu estado precário, que
é o Sr. Bencdiclo Ghrlspun do Amaral, do
S C. Africano, «.mo foi substituído nos

eoiiimtinic.ti-ao iiuc ine fcji
dos trabalhos üa cõninilSsâ

iá provou as deliciosas balas com vc- gj
cheio de frutas, do Uello Horizonte? So-

miitite li venda ria A VIOLI-.TA.
H, Raníalho Ort-igão, 9

i'l:',.\-Mcrc:i(lo de Plorcsi
ISKt_«l_i3Bt_{S*mS^

___— •—rt5«HV^-<

Empolgante li

Iratuing*); iVssiín; não será de cStrniihãt* qu
Siili-l.ign seja fl sígulnte. alem

^PADRASTO"
romance dq Ch.

por 35000
olXa--, Livrarias Francisco A!\«":. Ura/ Lauria

Odeon, Azevedo e no deposito á ma ilu
Carmo 35-1"

exentictís de .bastons c I de Hrillo,^ cujas_q.ia......... 
Sy;;:io 

' 
uil,oi,,,

,ia 22545 Ai-cy ™«^^a%ít\tm

^,.|^!faoJy°'lI^i Aguiar. O -*
-!e pontos por dia i?S) V^™*,™^' "°

iiorió Nctto Mivhndoji O«n Gr^ 
^

:^do"'-0^Vh\lb^tino^'kipÍns. 2S9-3,
cl' NetluÍMaeha.lo ^!-20 Parachc^çto

1751-20, Custodio .Moura 278-20. Lhgw
Ufeelt- 277-20., .Marlno Neto M h do

17-1-20, liamos Kogueir» 2 -'«• .*'• «'.'..
¦¦¦¦•"*- Motta 266,14, -Krnnoi ¦ Slheiia

decmais! qtm^^iémentosvdp taic^acuiiM, yRsa as's<BmbEéa leiga E.3 centra
m^&yi. tTvr^da^i. Qmmm SrSSÍ5ÊÍr0
SS/ dloT^.^^\^^ot O Ceiilro Çoimiiuni Brasileiro, 

jgatfauo
qX WÍiesA. do S..C. Africano.(Blanchl)! de pesquisas seleiitl.fieas c . philos_ophi...i

no dia

^ üc ímZfâfà.l.rl.ha.n.0 tuturo, e .Ama y vio vgg»- --', - 
^-lor Cysneiros e os ba xos -loi o Al "• ¦ ' • 

^^ nohdc (!a Silv
1 SaSfií a^eltl iSSÍ 1 ^ «Ic carros 220-11, Ovidio

ITránõisco llarliosa, do Cyclc Club (ltogciO.;
César Fernandes, do Cycle Çlnb (ltoRe.iO.i
.losé da Costa Corrêa, do Cvcle plub-(llian-
chi): João FernnndéSi do Cyclc Club (ca-
lionál). A In min cí-ioca embarca
14 ile. novembro, pelo noeturno.

Escotismo
\í;soci-vc;.o dk éscoteiiios catiio-

Í.ICÕS DO niVASlt, -¦ O Sr. -loão da Costa
Mattos, presidente da Divisão de Escoteiros
Catliolicos de Madtireira, tendo sido eonvi-
dado para servir, interinamente, como se-
cretario geral da A. 15. fl; Brasil, commtiii.i-
ca aos directores teclinicos dos grupos da As-
sociação, que, juntamente com o Sr. dirc-
ctor tetluiico geral; dará audiências ás quar-

realisa. amanhã, 1 do corrente, ns_ S h.
da noile, em sua scik-, á run Camerino n. ¦'¦ <[¦
sobrado, nina assembléa leiga, (lcstlnadii :/i
recepção dos sócios recentemente ndiimu-
rins. Ptirii ciiíiii reunião, nn «mel " sosio Im-
norario Sr. Cedro Pàlissi fará uma conte-
rencia, pede ti directoria, por nosso inter-
inedio, o coiniiareciniciilo dc lo.tlos os asso-,
ciados e respectivas fiiiniliàs;
_.________! -__>-_«so!l—- ——

AMOR
Lindo romance dc Hugo \Vo'sl por 2-íOOO

\' venda nus Livrarias PIUNGISCO A.l
VÊS, I3BAZ I-ACIUA, ODEON, AZEVEDO
no deposito á rua do Carmo, 3é, l",

|BS-8s-B_ftSl
fc'-**'*.*-^fey_^**-

10'-
*s***t*=~s^sa^-'í<fs^
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As pesquisas _ci__.ific._s

FOÍ IClfRÃDFOí
CRANEO 00 HOMEM

RODESiENSE!

'A VOITI.— Sfxta-f.il.*. .1 il_ Outubro f_o 10121

: HA DE VOLTAR UAS
FEIRAS?

r=r,_r!Ks_»^
A sua coníonnai/flo (> somo-

Ih.iiih* ao (Io «Olillil
adulto

NOVA Yfllllf. oiitiibrn fl*. p.) -. o Mn.teu Americano dc lll»lni-l,i Natural aniiiin-ciou, na pouco lomiio, trr adquirido paru a«ala da lidado do Homem nm craneo, cuia
descoberta, nn llodcila, M vailamente dis-eullilii rm lodo mundo. Pertence cila n um
nu» o lypo iic homem, o Domo Hmlc.lciisri,
classificado pelo Dr. Smllh .oodwnnl, tio
Museu llrllannlco, cm cuja guarda oitavao referido ernuco c os owns com elle en-conlrados,

O professor Lolelil Smilh, eminente ana-
loinlMa lirlliinnlco, ollodo pelo Museu Ame-rie-ino, diz que n face do lionlem rnilesicu-
10 O líiüis brulal do que n do qualquer nutro•er humano, vi»o on rxllncto, presentonien-li eonhecldo, \ leiçáo mais inturessnnto«cas» craneo r. o estreme achnlamcnlo riar.-oate, o rnornis sulco cavado sobre osolhos mal*, pronunciado quc em qualquer«otro craneo Humano conhecido e multo se-•mclhanta nn rie gorilln ndultn, * a grandedistancia quc vae do nariz ii boce», que nu-
Kineuln o comprlniciito ria face,

Numa declaração relativa a es.'c achado,
_ autoridades do Museu Americano dcclà-ra r» i..:•"Em certo* aspectos, o craneo . menos

primitivo do quc en. algumas oulras raças.Por exemplo, os dentes, embora maioresnno são especialmente primitivos. A liulca«arte estragaria desse eranco A umn grandefenda quo lem na base dn lario direito, po-rém, o Ollll-O lado rslii inlarto. O queixo Jn-ferior não foi encontrado. Felizmente, o«ranço não soffrcu nenhuma dcslorsíío o t
certo que íi fôrma deprimida dn nimbariaci-.inci.iui c natural c nãn deviria a umn de-formação artificial, como ns quc são prati-ciidas nas cabeças das creanças entre vario.;
povos selvagens. A cap..idade c. «le l.'JSt>centímetros cúbicos, cabeça muilo pequenapara um homem ric «eis pés du nllura, ma*,dentro do tamanho normal rios cérebros hu-"'«nos."

I_ opinião do professor _. Smlth qu0 :>cbof-i do homem rodcslcnsc é mais prlnil-ii\a «iu quc n dc Ncanderthal ou outra qual-_nei* raça rio gênero Homo, embora mais•denotada do quc o Pitlieciuilliropus de .lav.i«mi o Eoanlhropus.
Dc resto, iiiiiis primitivo não significa ne-

çessarlaincntc nnccsti-al ou mesmo rtirono-logicamente mais velho.- (i Sr. Arlliur Kelllifala do lioir.ciu roriesiense como uni jirhnòdo homem Ncanderllml e o Ib-. SínltliWoodward, que publicará brcvrmrnle os rc-Isoltados de. um c.xhaiistivo csiudo rio craneo. ideclarou que a Mia primeira impressão «'•«me o liomciu rodesicuse representa un. Ifliasso arieante do homem Ncnnderthal.-»- mn*

V l.ijurlit. nfio priniiiip cestos
o bolsas uos homlcs, nem

aiigiiicuta os carros de.
2* classe

Peaioji que asslslln a nmn violência, que.por certo, revolta os espirito» bem forma-. oi, escreveu , « A NOITE, solicitando uma
providencia; No dia '.'ll ultimo, pela mnntiii.cm uni bundo .lardlm-Ubloii. um soldadodc policia expulsava do velllculo todas as
pobres lonliorn», iiuo voltavam da folr» 11-vim dn naven, com neim cestos, bolsas eamliiiiíri. ciirrogados do verduras o liorln-llçns,

<> s*.l.Indo nislm procedia pnr urdem de
quem? da nolicin on dn Liglil? A primeiranao devia Intervir nesioa nniumptos, A' sr-
Kun.1,1 falta nutoridndo para sn sen-ir deum soldado da Porca Militar.

Demais, «orno hão do voltar iTa feiraas pobre* senhoras que, nesses tempo*) «oapertados, ae sorcorrem desse recurso? A
Light não faz correr bondes de !_." classe
durante aquellas lu.,ras. Parece que nm
pouco dn tolerância, resolveria e assumpto
ii deixaria de crear embaraços em uma oc-
casulo em que a vida não ciii para fan-
lamas. Se o aspecto daquella» stahorse.aohraçanrto volumes, dssatfvad* *s vistas de
algum e-.ili_.ta ou da aUejea senhora bem
nascida r bem formada pelos dons, que lhe
dá o dinheiro, «nilo melhor jerie. -que w-
les só andassem de automóvel, meio fácil
de mio se sentirem Incommodados cem a
presença de quem, não tando bens d» for-
tuna, precisa ir ,-i feira livra comprar ali-
mentos.

¦aa» « i . i ¦

agrícolas do interior
BAHIANO

*- •*•____•,
As classes laboriosas de Patroa-
nio de Coité pedem o prolonga-

mento de uma estrada de
rodagem

Ijjcreve-tins o nosun correspomlenln espe-oliU cm Patrocínio do Collé, Estado d,, lia-
"Incumbido 

pnr vários rcpresrnl.antes dns
_!_"•_ «""«^'adorna deito inunldplo" Sr..Manoel (ajoIIio i.rnz. iiegoolnnlo nq.il ealnbe*
i ___'.'"l"1"" _. _»»oiHnnto lociil da¦\ e\t iii„ paru pedir « Inlorferenoln desse
,,____,.*,llí11" "° ,Sr' 8>'nh!ro da Vlnçâo. nosontldo do ser por 8. Kx. determlnaifõ •*>prqlongomelo dn ostrada de rodagem nue li-ga Aniiopolls n Cull... '
«ctt_L'i_'_ •roit*9r;áOUtro* fraudes vantagens
f.m . ts.lVMl-< M", «em «ma extensão de oitu1; (.metros, vir* beneficiar a dezuito mil ha-¦wtantes, unicamente ne nosso municípiosem levar em conta os dc flom Conselho, fie-remoabo » .árias outras localidade, clrcum*»_tlnlins. ••».*••"

Pntrocinl» do Coití. assim esmo outrosmunicípio» «lesta zona, posstie desenvolvi-das • edianladas • • - -
cará, frutas a

EMÍLIO HUGÜET
-*¦_•_>¦

Scu corpo foi hicoiiIi.i.Io
no ii» PiiL.ili.yba, preso

a mu a arvore
JU nojIclAmoi, com os necessários dela-lhes, o oeiapparoelniento do oãtlmatlo ap».*-«,man Emílio Hukuci Niim, quo i.rh partado Mel hn ... iu A. (;. o do Cinco do JulhoI*. _ deita capital,
O (leiillloiu Jovon, após um pnuolo a cn-viiiio, resolveu atravoíjar, u nado, do '.um

a oulro margem; o rio IMrnliybn, em Cnm«i">s. A corrçnlent rm, cnlfio, forlo a Emi-lio nio ouviu os consolhoj «piu llio dnvnmdo Jinilnr da lado, Alii-nndo.se, nffoltnn.on*le, us anuas, seu corpo foi urrasindo pelascneniç/.is do rio, (IcKnppnrceemlo om umi*. ilniuolnho, L'mn onihnrcaçÃn, que seguiuno scu encalço, tontiimlo salval-o, nndn pou*do ruwr, divide, uo perigo qve conla do sor Jícduml'viçado
tragada tauiliem pelas águas.

o Irmão do Sr. Km Illo, o Sr. _\'nllci
Iluguot, einuareou para Campos, sogunda-
feira, ultima, rogrenando houtem, conse

silHHAH

ille_.nm.ia anisnbíi
ii, Marleila RltiUi Moreira,veira l.ope*, i\ t', n« careja ,|".anclsca\,'çr,:,iijiires* P, Marin l'i

io»» .1, oli;
¦*. _i_ c»I'J

A opinião publiea nio ve
com aympathiat o movi-
monto dao classes con-

aervadoras

Xeuliuni iiiinislio. iu» mo-
mento, sc aventuraria a

appellar |>ara o papel
moeda • •te

KSPIiCfAIi DA "IMTIill
i'iii:ss")

IL1SBOA, setembro do 1034 — As associa-
ções commerciaes do Lisboa lançaram-se

iiludc encontrar o cònio do iiifeiir. joven. ¦}•"•¦ movlmanlo de protesto contra o aceita
Kstava elle, nirrgultiadn iiagu», corn ns
niiios seguras no tronco de uma grandemnnffnolra, o «jue demonstra oa esforços...audllns que fizera para snlvnr-se..

O enterro foi feito ÚS f horas da' manliã

ilamento nas nitcatOCSrins governos e do 1
administrativas,

Critica dn mais severa ii tem feito nosvários organismos pitronse», attrilinlwlo-senoi poderos do ISstodo » triste.
adas plantações ds algnilSn. de hontem, transportado o corpo pelo río, r10!*"0?, **¦ f .nncolrn em que r.e encontra o
outros prodiiotos, d» modo quei o aemildo de varias emharcnçdes. Em segui- \P-'T" Estamos, pois, em preiouga «In uma

ií _ _ ,na¦•, "e vae íazendo seutlr « necea-j*'. I'ul dado A sepultura n. 8.7M, uo cerni-1 ","v" *&"**"'.'¦ *i"1''' ¦fiora de cima, iln

d" '_!)m mármore divino oom
eBtremcoimentos humanos'%

(Eça de Queiroz),
Tale

_._!_.____ __¦¦""'""•" ¦«#_•¦• . MCVOB* , ¦ *••""¦• a .ic|'iiiiwin ai. •... ,sioane «e um escoadouro im producçAei «i» terio do lloiarlo, em Campos. i;nti- ns mnl*noisas lavouras. Por julgarem qm* n reall-1«nn coroas, notavam**, as seguintes:
í',1'*'?.0,?.0 Prolnaganienlo da estrada Annnpo-I Ao sen niixiliur Binillo, lii.meiinítfin daiivt.oit» resolve, em grande parte, as dlfficn)-! Companhia Engenhos Centraes Santn Crua

forres .Maniues, As o 3,*_. na
JoíÁi .io>é Teixeira da liovi,innlrM do N. S, d» Concelvilo< Oavès),'
KM.KUOS

Toram sepultados liejei
Xo cciniteri,» rie são Franeisco ,

I ..in -í-IIíi-j J-Iuplndcila. ru;» .\i'l_,n,j,. í .bo, 40] AH i Pire* I. .nrclm. ,•{*V fnbalg. Itl: f.uni/a. filha rie Aototiio )\0íi,'«ne-, Loureiro, rua Paula M.ilio.s, ir,I; ll.-i.vinuiiri.i Nonato Moi-cin, i_.,,íV.|
Cenlrnl «in Marinhaj ll.civ, filho dnin,rniiinuru idos .Santos, ru.i Carlílade 

' *
Humberto Ijouísuêlli. j-u.i Tlícodoro dà snva, '.MS: JÔío llsiillita, lillio rir Hiish ''uri
dn Costa, rua Iblturiina, ._; licn-diiu i Á,ilida dos Santos, ma _ulno, !10i Virgiífilha do Americi- llnim Júnior, lii-iripj !i,J
líarro.-.o. 100: «Toai Siqueira, Asylo ij. s"'iil.uiz; Antônio, filho do Joaquim Pinto _jJ,«mes, rua Mma Barros, 70; JoRo lívaàiClista Nogueira, Hospital d» sk„ |..í,,.,',sV,
Walter, filho de Annlbàl Tliompjou v£!gos, rua Aristlde.í l.oho. 2\á-. Vniio») v,-,dn Moura, rm Argentina, Vi; oiiiiri», fíií,do Cândido Cardoso Shioelra, ma ,jt,,',*.'«.•,,.íar-

. _ ..nnl-illnii 11; Clnljlrir lias oiuiiila à*
avenida SiibnrlM.u, 163.

. .,No «mlterlo d» sío ,Io2o Büitiü»!Aurélio, filho d», Tinurilieu V.u-*t>>, ío.V*--f* de San .loão; l-.ri.esl,> do Ilcin Ui-Jv
,rio ,rua Pnraní, 7,í; Oswaldo CarvaiBü ra»iiltimiinieute pelo Silva, 31{ .loio Rocha, rua Jardim SòUui*>

daíes causadas pela'referida faít». as elas-ste município resolveram! ¦"•o*" de'Santa Cruz oses laboriosas
nc
de

íCiihioj^Ad Emílio, homenagem dns opera-
1'niiio; Ao Emílio, ..em a iiiiliistria « nem

Aitdrey Muksoii
y

cm
,_¦""

*r
Á&
*>-^
&

<0\
****

.-.'*'*•
__*"

.*¦"•*

& .a consagração
do nú artístico e

da belleza palastica,
|Breve, no PARISIENSE

solicitar¦ «s providencias respectivas ao tltu-i slncer» saudade «Io Jlnnhiles e família: Ao \vaT* " VM> es*ã° nnidns, conseguirão ar-linrna 
J (ação, na certeza de que ess» nutorl-' rompaiihciro Emílio, uliinin adeus do Mar-IV",Mr "** I,0I*C*" legislativo a commutnçilo '

iene n.io deixara «io attender «ua justa ag.ltliieüj Ao Emílio, eterna saudado da faml-|"n* Ponn,! pesadas a que cítfio •nijeiíos pelosPjraçuo, quo è tambem a de quantos habitam i >>a Octavio Ney- Ao Emílio, homenagem do '•''"•'o* .tributos. A aliuosphora, n opinião pn-esta populosa e prospera região bahlana. Américo Ney: An Emílio, sentida lacrlmii ¦'¦*¦•'•'¦ *»\m desfavorável, n n_a__ nov.,, „** " '¦ i i ii mmmmm ,Hei _ vencer!

Barato ? I
Antes de comprar, veja os preços da casa
Orlando Rangel-8 3. Assembléa, 85

Tal como 6 grito «udaa « confiante da nos-sa raça, tal * « exclamação forte • decididada cmcmatographia brasileira !

gridcCOm° 
HA m VEXCEB> tralha * pro-

,K l-OKQUE BA DB VEKCEB, verão euthu-siasmndojs os que. forem admirar esla novaatrirmaç.io sicloriosn da nossa industria ci-i.cinatog.-nph.ca.
HEI DB VENCER ! é o melhor trabalho atéboje produzido pela "Guanabara Vurnrcilo ciiiocionaiite, Interpi-clneão boaca aperfeiçoada !

de /.C7.& Ncy; no Kmllio, linmorivilour.i sau-
dado do Arõlllo * fnmilia; Ao Kmilio sincero
pezar do Domingos « fnmilia; Ao EmUIO,
saudades do Nieoláo Lysnndro c familia
Ao Kmilio, homenagem d« Arisiotcles di ,Carvalho e familia; Ao Euiillo, Baudades|"!n(,tt *° -Estado o equivalente
rio seus paes e Irroüos; Ao Emílio, saudades i''<»*> .«« consideram fulmloso
ria Carlos Ileiish

". Kn* |tcchni- i
\'AEE A PENA \'ER ESTE FIM! I¦Vn próxima irmana no PAlíISIEVSl*

XSo. O «j_5 t barato nio presi». Coslu-mes do Tato. neacb" n 135S ou 1H33 é Im-
Iposstycll O ccnniiio **Piil-n néacli" não póric¦ ser s**cnd:do .-¦ tal preço! Só pôde ser ninalimitação muilo iélcs: O GEJÍUIJÍO "PALM
•JJEAC11" c o unico durável, fresco c 

"con-

Jortavel. Quanto inais sc lava mais brilhan-to f.c*i. Miio custa tão barato e por isso*_ CJ.1.1 «o alcance das pessoas distinetas cquo :abcm o quc à bom. Homens distlnctoso econômicos só usam o genuíno "Palm
Beaçh" durante o serão o devem ler, pelomenos, tres ternos*, uni claro, jiai.i o fõol•jiaU, o sports, uni meio claro,"io, e escuro,
de calor.

Exijam

0 ESCOTISMO NO BRASIL
A Confederação Escoteira não

reúne a maioria dos grupos
Pedem-nos a transcripção do seguinte to-

pico do jornal "O Escoteiro", o mais an-ligo jornal escoteiro do Brasil:"Confederação Escoteira — Trazemos ao
conhecimento rie nossos leitores o rio pu-bheo em geral que não adherimos dn modoalgum» A "Confederação rie Escoteiros doBrasil... em qne se transformou a antigaCommissão Centra! ric. Escotismo". Tão
pouco ndheriraih n esta Confericrava,. h As-socinçiio Brasileira de Escoteiros, de S. Paulonnt!"-

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS^
mas .,_".. .1° ;nudc,*n,0 c indolòr du., eeze-1h«í_.» a?' f"ru.ncu'o'' o doenças Ua ncllePhotographas (raios x> cm dom ciii" j • n_masceno do Carvalho. S. Josó 80. 7' Ç.5 6282*

Rotisserie Progresso

' 

****¦ *_

- ^P****^^^*^£*^m--*--+mm-mmmmBi^B__Bi 1ÊM

l_H __¦ I !¦__¦ B______r ^1 SftKI

11 jáw ^w*r ^^ 4?^ 9

insses psBudn-conservadoras, Xo fundo, o
que se pretende ú não paffsr os aggravnineni*w tributários votados ultimamente i .irlamc.ulo. d movimento esl.l no saa ini- f. .i'J; «osa Slquaira Rêls, Hóspit*no, in.is Julgamos quc fiem o commercio,)Senhora das Onze»; Iíarl», filho ,e"jfàn-"!a agricultura, iiucjri.i Hoclia, m* Marques do SSo Vl«n\c ;•Manoel Azevedo, Hospital rie Sio Kraucls"!

do Assis: Maria da õlorla, fillii' d? |A'--
d'js ;;»n*oi I.oroi, ra» Assis Iíucism •.'."".
sx VIII.

— Serão Inhtlinadoa aniaahí; '•

Xo cemitério de São .loão 1_apti*ta't .^t,.
i nio Gomes de f.an*aIho. cujo feretro ui-;

._ 10 lioras, do Hospital Nacional aoAlIení."
I dos, e Manoel, filho- de. Antônio Mattel.
! saindo o enterro, An fl lior._. ria rui licnernl

Srveriaoo ,14.
' m»m *- _L'

-.  parCQMurnldor apoia Inteiramente todo-! ns(.-{giaviimeiiloH «jue jim sejam feitos, offir-iiinudo na sua simplicidade n em virtudedo uma propaganda que ha multe go vetn
Arlstotalos do|..-J..*,1*}***0^flúp?,,JS produclores não pagam

aos seu:i Iu-
Na easa

U
PREÇOS nÀZÓAVEIS

LARCO S. FflANCISCO

0 mais afamado calçado de luxo
A LEGITIMIDADE da

FORMA
FRANCEZA

MEDICAMENTA-
ílecehemos

-" I
1-,,. « ^° ""mt,'o 28 densa apreciada

'** médicos « nhncrim,-.„ii..„_. ._,. *,|rcc(,ao | n a*"d*rmediboe <^h__m,^ffi, 5^ 
Jgg»» \

d. dí ___?P__,COm° r,f"F'",rcs *«¦ 4uldntfio de aredieina, membros da Acadenia nr,,-lisslonaes:da medicina e da ptarSâ do„mau. distingo,, enfim. Tra, S"pS fa-

fí_l______fe_l_9________L_F.I

onde nao hn pão, todos ralhain o ninguelem razão. E' o que sc «hi ciu Portugal.
I . iilavin, ns condigões commerciaes e:.
j industrlacs «m presença dos grandes en-icargos, modiflearam-so prornndamcnlo nosúltimos iiniio.. Julgamos mesmo multo af-iilhcla :\ sua situaçno, et dahi a altittido de;i).volt.i. «pio vem assumindo, i-cpi-csc:itando

| como (fuo o desosporó de quem, prevendo n i
i morte, .se agarra ;'. ultima taboa <ic salva-'-
! < ao. o Estado, depauperado pelos "deficlts"
| consecutivos, procura, por sua \c/„ uma sal-
; vuçan, qne .só pude sir da econoiiiia yeral
i do paiz, nno sn compadecendo, portanto, icom os queixuiucs da.i classes rcclamnü-
í íi' t
; listamos em presença dc um circulo vicio--'
vn o Estado não pódc viver pelo eslrangu-

i |amcntp da economia nacional, esta oó i.úde '¦
prosperar cum o auxilio dos poderes publi-1cjv hstn questão ('; unia «I-.is mais graves nn I
momento presente E' nossa convicção ric I

.que presentemente ninguém sabe como re-folvcl-a. Se t'o_._;e possível fazer o alarga-
imonlo da circulação flducfaria, arruinados'
| ficariam por al^uin tempo os males t.uc af-frectam os produetores c os conimercialistar.;!
Unas, a vida sc nggravaria dc novo, c rie I

*

mtfo-u&ytay/...
—...

V__*

m

0% «
A nnlea especialista em cóiifecçlo _4oni!

de ronpav brancasmnm *—

INTERBIC
MEIAS para HOMENS

garantida

Itirma n toi*iiat*-sc ínsupportavcl para « con-* Fabricada» com pura seda dc CefeSne*
!'.'.! __ ""_..i.,Uo ¦_.n.0.?J _°' !liz •' maioria rio j AS MAIS nESISTENTES E CONFORTÁVEIS

(.liando sobre n
sola estiver cs-
tampado o sc-
!;uinU*. carimbo;

Fabrica dc Calçado F0X
MO DE JANEIRO

paiz c quasi íi totalidade das políticas. Ne-inhum ministro rins Finanças terá corarjcni
[no lazer mais notai bancarias, iielo nichosns claras, porque isso os inutillsaria com-
plctainente perante a opinião publica, tiremédio, se o houver, tem ric ucr arranjado
pelos próprios reclamantes. Estamos con-"•ácidos ric que o movimento por cllcs ini-ciado resultará inútil, lauto mais quc a"On.trapol-õ rsláo todas as oulras cia

EXIJAM A MA1VCA IMPRESSA

-ia mais amiga e numerosa do I_.ra-.il, nem mero t'on"> ilustração babitii.i ,í.', ., Al -""'v "™ «««•»«*¦-' ¦ '„:'_„''¦,., ' """ *-vl'.**-?. ^ <™«*as casses.
pan. o traba- ainda n Associação Fluminense rie Vscot-ii- CI" «bhtlniMWda"fel__vHSÍ ;* M,,i e 11——II — 11 _—___ lll ¦lllll sc JU 5í,m *?ua?, V'«»nias.

rara o lhentro nas noites ros,, a Associação dc Escote rosiCsithoH_" dr s" de Saiidc"? . ' cífw iw.l6 p"W51!5 „c"- ^l^^T m^m^^^f^T- \ Promovido pela Federação das CoopemU*
São João Baptista ria Lagoa, a .ir" m ,» ¦ nm variado°t«t. atl.n._nrfn ^_Ilrn««*'" c Hv_._cpl. f'*ur:* se'-' óP»«S«o pelo Dr. I '"'¦¦ . 'calispu-se no theatro Nacional, uma marca na ourclla; nense de Escoteiros, a Associação ât Ésío- ««me, a orgaSao ¦_SSÍSl_' fOI"n 

<*e ços- njOrOCeie. Leó„ldlò l.ibciro, rua S. José |«.mieio,.quc loi uma manifestação radica!-

# 

loiros do Mio Orando do >_£ _ innumera ¦' _ ^a°Íell01_M»^te . .:' . ,;1 ~ V nn(Ilir* Tc'* (;- :;2:;| jc nn....i.*,st:, das mais nítidas, que tèm ha-
outras associações e grupos. Foi"apenas _m ">•"• me ico cl"nico c.mn. ¦«. _. r n-lc f,*,ni:' *—n*-* vido nos u limos tempos. Nclle ficaram -

| mulo que nssS,nira.n?alg„n_ i_#Sfd_D__ _ _ cia (.'<!_' 1^10.1^^'I?Lt, ; "BràSÜ CollinHTCUi!" | ^Xío .luJ8se"fât. _ , |M>"tf?,B á*
tnclo I-cilcral c tres ou quatro urunos «Io_ ufia vez sc verlflen _,_.w _' _ mais, ,-,..,, . , P.otissao.. AClIo se disseram cousas tremeu-' Estados. Não ndhcrimos, nem adhXnrôs".' principaes _lko_,i!.' _.°„_,„_ISUJnl0.3„ **>-L*g^±!^± .1 .'.'.r*"™... df. __*{!,.!_ i Ml''' '«»« .^«in calar fundo no espirito dós

groisTçnse u.s. tatiint o.-ric.:
THE OENUIWE Ci-OTK
Mí_, 15. OOOOAiU.WOnSTED CO

, nem adherircnios,
porque, esse movimento não està organizadocm bases acecitavéis, i|m representn a união

O "Madeira" em viagem iwa
o sul

Fundeou na Guauabãra, is primei:.,*'livras ric boje, o paquete nllemão "Made-i
ra , procedente de Hamburgo o escalas ri**costume, com; muitos passageiros para ¦¦
hio e crescido numero cm transito parm t»
nurtos do llio da Prata. A unidade, rrí"",cante germânica foi enéòhtrada cmvbowestado sanitário pelu Saude do Porlo.

¦¦¦ ' i _?_ }¦ 7. _ U _• _._iAnru ESTA" JI.VNhT CWI
. UMA GILLETTE. E VOCft ?

incipaes ariisos que contem o à-scollenlê' desta interessante
. - »___ ?ii „Mcd! _•»«"_". ova distribui-. üésln capilal.

nos desejos rio movinú-nto cVcõtõird dV Bra" PlS&SvISi^ .", . 
S . ^^ "r'S ""?""

si •¦' i__iu uo ui.i j¦-."•>_ "Jius peiigos-ie meios rio cvltal-os" jconio o scu nome indica. (
ntm- l!!!n?P,,.!;ü',^rl,.!'*_E[i,.?,nio a-tai-ollo; «Tra-j?arlo traz, ciilrelhiilo;

do çoiiüncrcio,
importante men-

uma desenvolvida
A5 renda em casa.*, dB i« ordem HU Wm, i ____T lit_a_» no? M," n ?í*,0n.tfo '_._?? s*v',hi- í bc,n {VtUl purt'0 litcrnria' ° (I'"= l**"*»-*< a sua
«^^ _._„.._*•'. Sl*-,^!^ ^. IIÇ IfllM h7..'i_ .' _ Jf" 'll:'-'í'" ° Rismu- leitura diiplamcnte ulil c nllracnlc. E' o.''Lü 
.OV.'it S(.T1«iní" 

 
_P_ftfí_íft|l H*_ JQIdd "Do s.im-o 

l_v.t_, 
i° 

d'' SÍThi!!s I?.or '" V.; .icguiiilc .,' summario do presente numero:<-Al l.UVeid atmana! VT K|i||5|K Ji -.il GÜlví 1 __.. 
U 

_• n/ls.a,^"«" pelo Ur. ;.lc 
"Brasil Conm.crcial": O Estado ,1» Pa-!

U n. 302. anuo VIII. de "La Kovella Se- 
' 

. W9 VlPlJ fb U_ff_ ío d_ tr_?flm _ 
,.ra,J,ní0«*1; "Novo roctlio- ! valiyba , o seu novo presidente; Pela me-:manai", editada era )iuenos Air_ 

"*„„.! ^^ " ** *-mimW {J^j [fJQQj ^l-BavV "O m_di__ ^ ' -profcHOP En-! "'orla smotcchnica da uecuariu nacional, n '

Aa mais perlcítae imitações
acaba de chegar a esta capital, está, como•empre, muito bom, contendo nõvcllas Ilu-nas o interessantes. Em

!|i....iiiàiiuiminiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

1 AMANHÃ 100:000$000 I

| OETO0 LOTERIOO I
íi R. SACHET, |

1tiiiuinimuminiiiiiiiiinnniiiiiimiiimi niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmiS

Resulíado das eiekões esta-
duaes do municipio goyano

de Palma
Realisarain-se. não hn

1 dc jóias da
['ERFIBIAEIA
AV. 1110 BIÍANCÒ, U0

Esq". Asscmblca

Oo-liados Unidos, A exportação do café do Ksigresso das sçlencias em | lado ric S. Paulo, além da interessante par-

- pec
Dr. Dmhl .ti.wi-.. "»° f"1,". o«tico", Alta dos gehcrosi A estatística è o grande

_ei).iridoq Sli'» « *S ;'n',sr*10 cIos thermometro do mercado rie algodão nos Es-
.¦.vp.nsi.-i,, todos os sabbados.. seceão j si^Sr; ^f^ ' >Ct!,odos do ''

AVKMDA i Jlf3*"4^£ X_!!S»? «*_ e'!ÍC0-PIlí™^»{^«il. litcrnria Mib..,-.li:,;..l.. ;'¦, ,'lul., **l._ü..:,
o. noíicfwto. ' 

Mcdleai"?»toa novos» Artes e Mi.inl.-mi-nio"'. qutí: eompróhendc cs-
_ nii-in úi,-,,.,,,.,,„,.,• Icolhidos trabalhos ric Medeiros o Albuqucr-

«SÍ.rt_K|l^ ^ ** C _> Mendes FraJiquà
!!l."?:?l...-',<i?._.a?, cs._?a-** superiores de pbat-

conservadores. Iv' nm aviso n considerar.
Os poderes constituídos tem do se precavercontra uns e. contra outros, m.-.s algumacousa terão qne realisar para desfazei- risameaças quc vé.-ii da todos os lados. Con-liados estamos, porém, que, vencidas as dif-licnldadcs de,agora, a economia nacional
çiitrara no verdadeiro caminho do resurgi-iiiciito, embora para isso lenha quc haveruma perturbação na vida dó còmniercJo, daindustria o da agricultura;

_ arn-se, nâo lia muito, em Govrzas eleições para senadores e deputados esla-ou.ies, quc, no município ' ' '
o resultado seguinte:

Para senadores •—
de Palma, tiveram

Coronel Adolpho Tei-
____ 70. 3 . .fr;*»«ao Lopes de Moracs 2/2; coronéis Antenor de Amorim. Deo
ítóo 2°^"'_ r - r? „ cu,ai,° (,c S<>»™Lobo, 2,2: I.H-. Leno D. Ramos Caiado '.'Tli:
para deputados pelo G» circulo — majorCustodio Mendes (..'ardia 237 votos: coronel.loao Augusto Baptista rie Araújo 201reis J.üíio IJaptistu rie Almeida 17(1Kalcluiuo de Sou/a Decio 11Nqnalo Eiipllsta Souza l.S.

'—*«_ *}&*****' .——

coro-
José

o llayinuiido

Regulamento de taxa de viação,
annotado e com indíce

í Annotado por Abrahóm Pereira da Motta,agente fiscol.do imposto dc consumo, vem deser publicado em brochura, com indico cttiappas demonstrativos, o novo regulameutocia Taxa do Viação, decreto n. 14.618, de 11de janeiro de 1021. l-.sse magnífico traba-Uio vem seguido de modelos práticos parao pagamento do mesmo impusto e de todaa.jurisprudência sobre o assumpto. O in-líice c. iilpliabetico e, romissivo, o que maisIncilitii a procura de qualquer ponto da leicm questão.

outros escriptores naeionaes.
-*G»m—

Rua

AMANHÃ 10 0CONTos
HABILITAE-VOS NO:

CAMPEÃO LOTERICO
38 Rua Sachet 38

—»»¦

macia (Editorial); "Dos extractos fluidos na I» f A -1 Consultori
p-udÔ. **.4 .o,arü,ies" por J- ».'itoA-sã2 ?»:of. Austregesdo7cX,'^1,;;i)ro):,n)
f.auioi; ism torno ric uma reacção rio S-m- " 
tonina", p„r ]_. <;. (SSo PauloJ^TciracíilclI
icto de carbono", por A. K.; "Curaeterisa-
çuo rápida de alguns corpos usunes", porV.rgiio Lucas; "Preparações com hcmoglo-bina por A. _..; "Revista das revistas"-.Nolns e noticias"; Sociedade de Pliarma-ceuticos a Chimica dc São Paulo; "'Associa-
çuo 13 dos farmacêuticos"; "'Escriptorio
ne Informações", {„iXa. Postal, n, í 5'>",Hio. Perguntas c fleisposlan.

A's 3 horas. Telep. C; 1995
*mm*.

, .ggfc» .. __»„„.__ |

aos a-"'

_
« ¦*•»- 

Rosiderma í.

• _ W
« em

¦'' ..ovei ngua de Colo-..ia, enconlra-so na1'ert'uniiiria Lapenne
llua do Thealro, 9—rea» 
 m

A Água cie Colônia preferida
m Moderno tratámen-

'¦«. as therapeutico, Magníficoscasos !ndiead(_.._ rs. Carvalho Cardoso. Ase Bastos Netto, "blé
__bs5<ISu_,

resultados nos
sseíir

I ús t.

(JJERSE¥ EME1ÁS

P _ que só a Oersíra! esnserva
esfa horário ?

d .
ciasse,
liaria ric
trabalha sern
meçii o eximi

A.hora dà entrada rio pessoal Ue escri-PIpno da Cenlrnl do llrasil está desnertan-agora, as atteiições geraes da grandevisjo como suinciil.:. un grande cs-ferro :. burocracia entra para osein almoço, quc ás lll horas cò-icnlc e os moradores de lou-:':-.- saem. nitiitíiü vezes, ás fl c á-, ve::-s --e-
cs, crinii. quem reside cm Santa Cruz ,- ou-li-os logurcs.. Nns oulras repartições do ;¦•>veruo o cNpcdieule é de II.lf, em demite,lor que, enlao, nn Central; onde a aclivf(Jade se exercita de puntu n ponlo, iaío é(•c cnli-ndn a sairia, Im de sc- ric in cm de-aiile? (.erluniLiile eslu questão*vae ser es-ti',*:*;iia nesrie logo, alin: de que a solueãc

?.vçiiiiii iiromplamcntc, como ,' ric idslbvi.

TAPETES
E

0LEAD0S
para mesas, corredores e salas.

Cortinas, stores e capachos.- O MELHOR SORTIMENTO —
Preços reduzidos

Ex-Segura Campos
RUA 7 SETEMBRO, 84

jMoveis de vime, malas, artigos
tle viagem o sports.

O "rouge" da moda
r**-*-* » ¦*¦»**¦ ______

rVOIThea. tra.1 _ to garantido com o
,/"'especifico PYOL, nppr. pela S.P. —Manoel Duarlc, Gonç. Dias, 81, cn-Irada Rosário. 3", õ" e sabbados.

*et»

2 -ii__L }L_ S_
O MAIS ADHEKENTK

'_ O MELHOR 1 _ DE ARROZ
mnm-

0 sul de Minas soífre, ainda
mais!

aaD?nSfl_?^UIRA PU°Írfc&TOh CONTRA (> ÊXODO '
DE TRÂBALIIÂDORK.S

RURAES
.•nebenlii, tàgóra.v.um movimento sinuílts-neo doviiroteslo contra n Indirfiirehçã coni I..ic a. autoridade competente tom .íhado 

'
»a,ra.o oxqdo de Irabnlhadores hahiiíó__!in.risiros, estes principalmentó.

Mais m ssrte grande
Na extracção cia Loteria tle
SANTA OATHAStl^Â

hontem realisada, coube ao bi-
lhe te n. 8.320 o prêmio deiwrnu mim m wm
mais uma vez vendido nesta ca-
pitai.

Com pequenos intervales, as
sortes da

Loteria de Santa 0aÉarina
continuam a ter a sua prefei _n-
cia pelos cariocas, firmando as-
sim a querida LOTERIA, cada
vez mais, o conceito em que já é
tida.
ií»í__!______a____3?_5_a_____B'lElAiteiiir

Chapéos, camisas, gravatas, cintos e demais.artigos para homens, tudo pelo menor preço,1 au nu CIIAPELAUIA . CAM1SAKIA RIALTOa rua dos Andradas n. 15.

' ' >¦—

Próxima» sai-
das de «eus lu
xiiusos _ con-

fertavei» pa- \
quclç»

Hlfil
I -

—*t*
das A^uas dc Colônia

é a Rainha.
Perfumaria Lapenne
llua do Thealro, !>

LEITURA
PARA !
TODOS 1

Numero de novembro •_
AMANHÃ

Tomou posse a nova dire-
ctoria da Associação dos O.

da Policia Militar e Cor-
po de Bombeiros

. Revestiu-se rie solcmnldádo a cerimônia
_•*; l*n. í • :1 n.^a-dircctbvia dn Fráteri.idadeUo» Oftiçiaes dn Policia Militar e do Corno

0«Flandri
Sairá a 5 dc Novembro próxiim
para os PORTOS EUROPEUS, via

BAHIA e RECIFE

OZeeiiii
Sairá a 3 de Novembro prc_imo|
para: SANTOS, MONTÉVIDeÒJ

0 BUENOS AIRES I
Para passagens c mais informações comi

os agentes ;?er»es: 8
Sociedade Anonyma Martinellj |106 - Avenida Rio Branco - loái

51

|êm1

, — **!______¦ _. —-

áttehcão"A Capital" chama a
do publico para os preços verdadeí-
ramente reduzidos tle iodos os nr-
tiçjos para senhoras, homens e ore*
ancas que fazem parte da sua Grau-
de Venda Fim de Anno, Iniciada
hoje.

-mm**-

Um correetivo para esses des-
occupadós!

Escrevem-nos os nioradorcI LuiKii (Maracanã), no trechoI entre S. Francisco X
í ri':*, cliaiiiando a' pnra üi.i grupo rie meiKetc ou oito, rjue

ção ulil, andam o

da run Sanln
eomprèliondidò

a\ier e. iiraça ele Nicthe-
Ucnçiio de (|iicm competir

cm iiuihcro rie
fai ..a umn ocCupu-

. ... inteiro a arrastar, pe-los passeios, mm,mulos coixões* com rodasimprovisadas. Con, |,,l diVerthnehtd, cllcscsLi-agam .as calcadas das casa?, nlropelani os-").-,ciiiitc.i,.]H-iiicip.-iliia'ii|.; creanças, perltir-o s-jceg,, das familias, incommodam eiscs a iiiei-ltain (jucin or- adverte !
i

Min levar para o' iiiterior'(Íe!"Sao'Pauío mel...ante proniwaas (juc, nem sempre 
"se 

.?.
^m...\.i0 o possível deixar mais as fazeb .das mineiras sem protecçfto moral. scm''wá !*-s para o sei-viço,_ sem nada. .embora o caPitai de quo dispõem os f___•..„,ir.,'  . _

,)í,iii
((.'(¦nl

rirjueza natural âó íra"ridoVÉstãdo"'do' _ 
° "

,. ic".a" publicado o protesto do ürüo >ieirn, fazendeiro cm Pirapora, chocamnos^dlariainente, reclamações e protestos"liãarios; no mesmo sentido.
Ainda hoje, recebemos à scguiii" i.iinuiucpiit-n, ünluhrbi 11)21. — ¦¦!¦''edaeior.  Snudaçòcs. Lendo' uniuI. de am illustre rilhc

de Minas, vcul
selçiite de.qnõ ,„,, „ „,,..., ,,
o" _ri rfUrai*' 

n!*0.se'!«?ó na zona rio un.leo sul rie Minas e mnieiiiitcnsamerile easlicn«o, pela proximidade rio listado ric Slo, nuc tudo absorve; Soinoavalririsacão do eaf
custa 58501)  . ,.,

entro.
farei-

mi-
tos so-

° cai-tn:¦"mo, Sr
cnlrcvis-

islado
por meio desta, la/cr-üic

esle Incto, "o êxodo donãi) *' *

de Buenos Aires
Para asiignaturas c. annuncios. Trala-sc

3cu representante
Hewriouc Haisslochei'

KL'.V GEXERAL, CAAIAKA _S'i _7
¦*"* ¦"'¦¦——' ¦¦¦ "->-«C<ft#-g»Wii . ¦_———,

norle dc

miigo obrigado, João Pereira

Pa
victimas d:,

que para L, consume
.-i.io.. Agradecendo'-llic

Pedeni pagamento dos or
deiiíitlos em atraso

E&iiveriim nesla rcdaccão• uonurios da r
di Ver

bombeiros, liontem rcalisada, cni su,-, s_-e social, com ri prosenja de grande numeroUe. associados, senhoras o senhórllas.
i .As ,S horas ria noite, nao tendo compare-udo o presidente, qnc terminou o mandato,ll". motivo dc moléstia em pessoa do suaiss.umi-j a presidenein o maior Hei-

: .... Jip.raes, vice-presidente, crue,i depois rie ligeira allocucâo; empossou o ma-jor Arthur aoaree uo cargo do presidente,.sob urna prolongada salva de palmas.Iornaram; cm seguida, posse de seus car-
í _h_ ."°_ ¦ ún'^0^' rajUcWs José PintoIl'heu'9 .Heitor Mores de Moraes, capitãesAlbino Monleii-ü, Domingos José piro: mor. Josc Ramos Nogueira; .1

ARTIGOS DB SPORT
KOLPA3 PARA BAMIO

CALÇADOS FINOS

I família,
I lor Flores de

I «ASA SPOBTSiülii
I Manifestai. 

""*N;""""
Ulllmos pi _!_¦"•

Ií. 0DÍ!1V'£S' .
Tel, Ií. .i-llS

__s ao ex<proR!o(9r
de Uberaba e actuai consuf *¦

ior juridlco de ilnas
,_U?Ev__& <Minils>- 31 (Serviço especial

i f1 . .' — Nomeado consultor juriilco rieste Estado, partiu para Bello HorizonteO Or. lancredo Martins, nue aqui residiupor espaço dc IS annos.
. .,.  liüi- •,'¦¦,*,. .1 ,-,.*• ilninos \,,-d'eU-^"f- •'"";:"'_ JU" U '."""".de Uberaba prestòa ho referido nd-

de i *nV , V 
i:"v;',"1 «rlpsuo.*dn Dirccloria de Matto. e o" 

°teà^^££>f(*4,W(* ° 
. . »,' _í Cativas homenagens, rias qúees

fe*Ki' í™ _ _«• °« n.ühe* Parbos , ^o^* S o de O _ i_ 
°r ' °''fs f,,,desta. . «« J*ntarcs dados pelos amigos,

Í "h« 
SC"S «"«.'" .os atra- u?o da palavra »,'¦,? Arií ¦ - * "d° f0,lcRas, S<",!S <; Peloi fuiiccioiiarias forense&SS _£. p .^B£l§l ÉP&~$mm.

iSSffi. .sa;,'r!i,'''es da ?lit* *™ '^W^i^lT llS ^Us itM-\ An ¥• 
'«?>".«-_ .ü_ dn^nte í_ .h»óü foi

¦iilmcnc _s «h.|hndorafrdpeV,!n,.I.,,l",l,Ci" r ^a^sc "'" "'"^ "%** convidados n."».1"'" 
deSt:. °0:,ía,Vs' os '"'^abenses oi-

í-erdarieiro o fàct, è * i'..tòl0^,"* ""'! rai't,;' dls.lribúlSfio rie flores ás se, ora _ llví 
'"' "*' -^ d,> P-S-lhcánia. um rico

",:''" .nereçan, ambos" lt. ncA_*__ Sr° 
s""boH1^, P«*enlcs. 

'"""!*i" esto-,ü "a« cscrlnlorlo « í ._ !_(,.„ P-
prefeito. 

' ' ' ' ' "° *' I . •,>«'"}- durante n solemnidadc, míia baii.láfric musica iln folicln Milita, .
posa
nosso

I * bonitu livro

senlioras dc rnniòr distincçüo emmeio tiicrani presente dr. uni custo:*
rájõcsv *

._
de

''


