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Entre as àlluisões do passado e
as esperanças do futuro

Lopes Trovão e as suns idéas revisionistas
Kà snhi e nu cosa tantas vezes dcserlplns

nestas coluninns, entro bíislos o retratos «Io
iirundes figuras históricas, o Dr. Lopes
J'i'nvi'i'1, iilllino slguiiturlo siibrcvivcnte do
inunlfcsta rio 1870, eleeniio rios tribunos e o
mais velho rins republicanos brasileiros, em
tinia cadeira riu ninplu cspnldni-, enfrentou,
do-nos, fuma vn um cignrru Iranquillo,

liiienuilitliunilo a conversação uo rumo
por nós visado, lutamos nus longos eras em
quc um viiitcii u nmi:. colirniio uu povo

guns livros, sendo o primeiro o que preten-
rie consagrar nu isludo das datas rcpubll-
canas.

12 falou dos aspectos financeiros dc sua
vidu. quu nno é tlc Inrgliezns, Nunca foi,
recordou, um graiulc fluuucelro cm seus nc-
gocios pnrllcufítrcs, c sempre viveu mnis ou
menos favorecido petas iimnbllldndcs ocen-
slònncs «l.i forluiin.

Mus, nccrcsccnlavn, linhn nlgiimn cmwa
os seus preciosas livros, espalhados, nllés
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O Instituto Nacionalvde Musica, mais
urna vez, em foco

0 Dia da Independência
dos Estados Unidos da

America do Norte

Nâo são
niÉmeis

BW-:-'^^':,'-\H

t§Éi

Dr. Lopes Troniio, o decano dos tribunos, o mais òelho dos republicanos e
o ultimo signatário uino do manifesto de, 1870

«ausou uma revolução, e o afamado orador
«ie lautas campanhas liberaes, com um sor-
riso, recordou:

-— Quem tez a revolução tto vintém,
fui eu.

Mas, tlcsviando-sc do assumpto, voltou
»os dins monótonos do presente. Aproveitan-•Jo-tius dc umu pausa, interroga mos:

Quando fez o seu primeiro discurso ?Não me lembro. Rn falava natural-
mente, onde encontrava gente reunida.

Ii, voltando ao nosso tempo, recordou as
ch"cumstáricius baniies cm quc conhecera o
representante riu A NOITE, alludindo, em
seguiria, os rious interlocutores aos últimos
trabalhos literários rie Lopes Trovão.

A gloriosa carreira rio grande orador, es-
tampada na lembrança populnr, ainda rc-
íulgc em traços vivos, podendo, pois, o scu
Visitante, sou, imitar inconveniente, furtar-
se a iinportunal-o com insistentes nppellos
* memória,

De súbito, com ns olhos ardendo cm
ehnnimns fulgidiís. u face illuminnda de uni
sorriso que parecia rcjuvenéscel-n, o Iribu-
no lançou aos nossos pés, numa onda tepicla
rio. nròmiis; umu braçada fresca de rosas, —
dizendo dos seus amores, evocando, no sou
cucaillo exibido, as mulheres quo tocaram
de snes de sonho e luares'.de illusão os seusnim|,||/. d., nniiidino rie idéas.

lí. por instantes, aos nossos olhos, envol-
tns cm iicvoas, saindo rio passado, ondula-
nun inadeixris olorosas, demorunrio-so em
nossn retina um perfil seriuctor rlc judia.Do sonho do passado; passou o lutador em
letilo uo sonho elo presente e do futuro: —
cm breve, quando estiver completamente
restabelecido, depois de escrever, na im-
prensa, uniu serie rie artigos, escreverá nl-

por dez casas diversas, nm pequeno sitio
rural e, perto de Angra do Reis, uma ilha,
cujo elevado cimo dera ao governo, jjara as-
segurar, pela vigilância, a defesa littornnên'.
Grande parte «la ilha, continuava, estava
entregue aos pescadores mais pobres, enre-
centes de terras para erguerem tectos.

Alguns dos filhos desses pescadores estão
alojados na residência suburbana do velho
propagandisla.

Espalharam que sou espancado por
esses meninos. 15' mentira. Adoram-me,
essas creanças. E; nem lhes perinittiriam
bater-me. Nunca ninguém me bateu com
uma unha, e, ainda hoje, se ousassem des-
respeitar-me, eu teria o meu impeto.

Como lhe louvássemos o brilho do espi-
rito e a facilidade da palavra, disse-nos que.
cm breve, virá ao centro da cidade para fa-
lar ao. povo, proferindo uma conferência em
favor da revisão constitucional.

Era «los mais antigos revisionistas, c, en-
tendendo que não temos cultura politica pa-
rn reger-nos por um instituto moldado sobre
o padrão norte-americano, pensa «iuc, para
educar o povo, necessitamos cbainal-o a col-
laborar cITcctivit e rnnlinuiimrnlr np fnrtil-
rn das leis, dando-Iheuiiiu. eeiuíliríiiçno pie-
biscitaria, pelojjifiMtfsuisso.

lí. aojiwTlõsse transporte, encarou o pro-
JJrrtfilaii morte, dizendo-nos:

Vou fazer 77 annos, mas só morrerei
nos !)!). Irei, então, pnr.i o alto do Anda-
rnhy...

Declinava o, dia. Apertámos a mão «pie
tantas vezes, em horas históricas'; gesticula-
ra, marcando o rithmo «le ullocuções velie-
mentes, sobre n cabeça das multidões, e
descemos ineíancolicamente o silencio triste
ria antiga rua Roa Vista, na estação do
Riachuelo.

No Instituiu Nacional dc Musica, no templo
mnis se cultua n arte
sublime, nem sem
pre reina a harmonia,
como pódc parecer.
Entre os mestres, nc-
sim i-oino entre os
alumnos, mais, talvez,
entre os primeiros, us
opiniões não são nc
cordes e manifestam-
se, dc espaço u espn-
ço. dissonniiclas' qnc
murmuradas, a prin-
cipio, cm surdina,
vêm, depois, retiim-
bar ci fóra, com todo
o vigor de um fnrtis-
simo... As questões,
que se suscitam, fe-
rem todas a mesma
clave — o escândalo,
e i dt mais uma des-
sas desafinuções. que
nos vamos oecupar,
por ucr a nota maisSr. Francolino Cameu
palpitante dos cir-
culos artistien-musienes do nio.

0 prêmio "Alberto Nepomuceno"
Aqui vae o motivo do recente cusn. Km

1921, o Sr. Francnlliio Cameu, alto finiccio-
nado do Senado Federal, instituiu uni pre-
mio, cm homenagem íí memória rio mestre,
por todos fcstcjailo, Alberto Nepomuceno.
As cláusulas pura a concessão desse prêmio
foram necciias, iti lotam, pelo Instituto, cn-
tão dirigido pelo Sr. Ahrioii Mibinez, que
respondeu no instituidor do prêmio, feliei-
tiindo-o pela sua iniciativa. O Sr, Milancz
nffirmávn; nesso documento, que as dispo-
sições formuladas pelo Sr. Francolino Cu-
meu se enquadravam ua Ictrn do regula-
mento da casu, conforme artigos c paragru-
phos que citou e. coín os louvores francos ao
gesto delicado, retribuiu a gentileza, deixan-
do consignado, no officio, que a senhorita
Elza Cumcii ,filha do mencionado cavãlhci-
ro, pouco tempo antes deixara uquelte In-
«titiito, com as lnurcas da dislineção, após
um curso brilhante. Mas não o disso «pie" se
trataj-so-mcnciotiamos esta clrcumstancia é
porque tivemos ensejo do ler todos os offi-
cios, que sc prendem ao cnso em foco.

A cláusula principal
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Novas "demardies" para
a formação do ministério

portuguez
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Os nacionalistas negam-se a co-
operar com o Sr. Rodrigues

Gaspar
. LISBOA, 4 (U. P.).~- O Sr. Rodrigues

üaspar continua a empregar todos os seus
esforços afim de órgiinisiii- o novo iniriisfc-
rio, proseguindo a« conferências com os"leaders" dos diversos pari idos' republica-
nos, tendo vários .promettido apoio no ga-
Iiinoli! cni 01'gunisação. Os nuclciiiiilislas
iit-gurani-sc a cooperar com o Sr. Rodrigues
(i:«p,ir.

lispera-se «[-ue o ministério fique consti-
t li ido nirida hoje. ¦mtm-

INACCEITAVEL A PROPOSTA
DO REICH SOBRE AS REPA-

RAÇÕES DEVIDAS A
PORTUGAL

Eslá sendo redigida uma contra-
r proposta

LISBOA. .', (Havn-O - - A proposta «tn Al-
leininbá pura o pagíiinenlo rias re-parações
ii Portugal foi .julgaria in.iccoil.ivol.

Annuncia-se que será apresentada uma
«ontra-proposta, .

"iJMLA

FOR. COMBATER 0 REGI-
MEN REPUBLICANO!

Um jornalista persa assas-
si nado em plena 111a,

<le Teheran
LONDRES, 4 (Havas) —• Noticias proco-

dentes de Teheran informam que foi assas-
sitiado, em plena rua, naquella capital, o
reriactor-diefo de um jornal que coiplinte o
regimcn republicano, insinuado rcccntciiíen-
te na Pérsia.

O crime era attribuido a motivos de ordem
politica. •

As commissòes americano-
mexicanas de reparações

O Sr. ministro das Relações Exteriores re-
cebeu du embaixada do Rrasil, cm V,"oshin-
glon, o seguinte telegramnia:"Foram upmcudau ns cómíiiissõeS umeri-
cano-iucxicahas de reparações. A commissão
de reclamações especiaes c composta dos
Srs. Dr. Rodrigo Octavio, juiz Ernesto Per-
ry c licenciado Fernando Roa. A conimissão
de reclamações gcraes está constituída dos
Srs. Dr. Van Vollcnhavem, ex-governador
Nathati Miller c licenciado Acbilles Elorduy.
Respeitosametitc. — Snmuol Grucio."

' ' ¦ <mi» ¦

A cláusula principal para a concessão do
premio "Alberto Nepomuceno", consistindo
cm uma medalha, reza o seguinte:"Só os merecerão os alumnos e as alu-
ninas que, nos concursos a prêmio, forem
classificados cm 1° logar, ido é, aquclles
que, tocando com clareza irreprehensivel.
manifestarem melhor interpretação, maior
sentimento e. comprovada tcchnica pianisti-
oa, devendo em cago dc empate decidir a
sorte."

Em 1921, o primeiro anno de sua exe-
cução, o premio "Alberto Nepomuceno", o
qual, cumpre snlientar, não invalida os de-
iniiiti prêmios ou viagens, concedidos pelo
Instituto, coube a quem de direito, não ha-
vendo empate.

0 caso recente
Agora, cm Maio de 1924, o conselho ao-

cfiite do Instituto so reuniu para conferir
os prêmios referentes aos annos de 1921 e
1923. Por que esse ntrazo de seis mezes para
um c dc um anno c meio para outro desses
julgamentos? "Não seria melhor o "vere-
tlictum" ser expedido logo após a prova?
São segredos da natureza — dirão oa mes-
Ires da musica — qme vós outros, leigos, não
podeis penetrar. O Sr. Fraricolino Cameu
teve conhecimento desse acto por meio do
seguinte officio:'.'Instituto Nacional de Alúsica, cm 1 de
mnio de 1924 — Levo ao vosso conliecimcn-
lo que o conselho docente deste instituto,
¦mr Uso da uttnbuiçíío-ttue Jlie__é_ própria,"ex-vi" rio disposto no art. 27, n. 2%do^rã=
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gitlamcnlo. conferiu o "Premio Alberto Ne-
pomui-rno , pur vós instituído em lioiiicnii-
gem A memória des*c notável artista, tão
ceio roubado n arte qnc ellc tanto dlgul-
ficou, ns ,-iltimu.is Dulce do Saules e WuihIu
Carneiro Telles Ferreira, respectivamente
dos anuos escolares dc 1922 r. 19'-R1, nos
preciso* termos do vosso officio de 3 «le
janeiro du 1921, dirigido so meu hntccçs-
sur.

Tenho ainda a commtinicar-vos que o con-
solho, ua sua primeira reunião, julgará dos
médios • rios alumnos Fernando de Faria
Coelho e .Manoel Barreira, laureados com
o Ivpmmio — Medalha dc onro, por íinani-
iniil.iri... aquelle no anno lectivo de 1922 e
este no imnieriinto, paru concessão ou não
rin iilliuiidn "Premio Alberlo Nepomurciio",
do que, cm tempo opporttino vos darei scl-
ciicia.

Prcvnleço-me do ensejo para apresentar-
vos os meus protestos dc alta estima e mui
dlstlnguidii C(,n6Ídci-açã«V

Sr. Franrolino Cameu — O direclor in-
terhjo — Alfredo Ferttn de Vasconcellas."

Por que não se fez o sorteio ?
Procuramos o instituidor dn premio. Eis.

cm resumo, o quc clle nos disse:
Nida Iem a oppôr rom relação A clnsslff-

cação du a In in na tle 1922, assim como quan-to nós alumnos dc 1922 e 1923, pois todos
sâo únicos na riístlncçfto que inereceram.
Quanto á classificação para alumnas dc
192.% quatro foram as «pie obtiveram unani-
iiiiiliidc c I" logar. Poclia-se lembrai- que
enlre quatro optimns aluinnns, umn scrú a
primeira das primeiras, e. nestas condições,
se adiaria a senhorita Maria «Ie Lourdes
MHone Vnz, desprotegida, e que mereceu
louvores gcraes dos entendidos c unia gran-
rie ovação da assistência. Mas o Sr. Fran-
colino não quiz entrar nestes detalhes, affir-
mando que. havendo empate, era, jüstamen-te, o cnso previsto do sorteio. Esle não se
fez, fugindo, assim, "nos precisos termos"
a que allutle o direclor do Instituto.

As quatro alumnas rollocarias em 1* logar
si.o: lnnoccncia Ribeiro rin Rocha, Maria
dc Lourdes Milonc Vaz, já mencionada, Ma-
ria das Mercês Móurão c AVanda Carneiro
Telle.«t Fctreira. Esta foi a escolhida peloCniixdi-.o, cpino merecedora .dp premio, e.i
alumna do direclor do Instituto.-

Não sc conformando com esse critério, que
fugiu no estipulado nas cluusAlas de insti-
tuiç.io do premio "Alberto Nepomuceno", o
Sr. Fr.incolino Cameu officiou ao direetor
do Instituto, suspendendo a concessão dn
mesmo premio relativo ao anno de 1923,
para o sexo feminino.

Outra questão, a propósito
Juntamente com esta, que acabamos de

expor, e que já se acha affecta ao Sr. mi-
nistro dn Justiça, uma outra questão sur-
giu, motivada pela intervenção do progenitor
dn senhorita lnnoccncia Ribeiro da Rocha,
o Sr. capitão Jonathas Rocha, que desejava
a intervenção do Sr. Frnucolino Cameu, mas
em sentido differenle. O Sr. capitão Rocha,
solicitando esclarecimentos ao instituidor
do premio "Alberlo Nepomuceno", para pu-
gn.ir pelos direitos, quc julga ter sua filha,
obteve do Sr.' Francotino.os rascunhos dos
seus .officios. Nestes, porém, não se eneon-
travam feitas pequenas alterações, introdu-
zidas no original, entregue ao Instituto, ai-
lerações de que seu autor já não se lembra-
va. Mas, verificado isso, o Sr. Francolino se
apressou em escrever, explicando o equivoco,
ao pae da alumna interessada neste caso de.
prêmios do Instituto. Apezar dc tudo, cartas
pouco delicadas são enviadas ora ao dire-
ctor, ora ao Sr. Francolino Cameu, o que
bem demonstra o estudo dc ânimos das jo-
vens pianistas, que encontram, nessas emer-
geneins, n solidariedade das pessoas de suas
.famílias, de seus mestres e, quem sabe, se
de seus conhecidos.
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Também faz annos hoje o
presidente Coolidge

A grande Republica da America do Nor-
ts festeja boje o uniiíversiirio da sua in-

n(lenda.'Indopendcncc Day" lhe chamam os nor-" te-amerleanoj. O Dia
«In Independência «'• o
4 de julho, que cin tn*
do pniz « festejado
como o dn mnior d.i-
tu nacional, como
aquella qne Indo si-
gnifiea e tudo tradur,
como o symbnlo da
própria nacionalidade.
Assim procedem os
povos qua tdn a alta
consciência de si pro-
prios, do seu valor e
dns suas forças, que
acima de turto collo-¦am a sua 1'alrin, que
i amam e a respei-
:am.- K' por essa ra-
ino que nãn ha, para
i povo norte-america-

.io, uenlium dia que
Vraidente C.oatidge st iguale a este, nem

nenhum outro que
como este seja .respeitado e festejado e pro-
voque tantas e tão grandes manifestações de
civismo e de patriotismo.

Potência que oecupa hoje um dos primei-
ros logares no concerto dns nações, graças un
idealismo, A tenacidade e ao trabalho dos
seus fillios, potência que tem dado não pon-
cos exemplos de desinteresse no chúos cm que
o mundo se vem subvertendo, potência que
nem um momento deixa dc propugnar pelo
progresso du civilisação e polo bem estar da
iuiinnniriiitlc — os Estados Unidos bem po-
dem servir de exemplo e de lição aos povos
que í|ucrem avançar e prn.gredir e aos que
aspiram jreger-sie por instituições verdadeira-
incute democráticas-. E tanto assim é que,
hoje como ha cem annos, as suns Institui-
çõs são copiadas ou seguidas de perto, como
niodelares c capazes de, se bem executa-
rius, dar nn homem as garantias iudividuaes
plenas e n segurança collectiva perfeita com-
pativeis com o grau de civilisação a que
attingiu.

Ainda agora, mim momento em qne o
mundo se contorce em perturbações profun-
das, da America rio Norte nos vem o exem-
pio do trabalho ordenado e do esforço con-
jugatlo e collcclivo para o bem geral. Vem
nos também o exemplo de um governo de-
mocritn e respcitaílpt dc íijdo? os" -direitos,
governo que é composto, na sua maioria, de
homens que vieram do nada e que das mais
humildes condições sociaes ou «Ias mais nio
destas profissões chegaram ao poder, sem
que as alturas os façam delirar.

O presidente Calvino Coolidge é um exem-
pio dessa espécie de homens do vontade e
de estadistas democratas. E' elle ainda hoje
«piem cuida uni pouco do scu jardim e dás
suas flores, ao lado da esposa inseparável
e como elle simples e bondosa, quando os,
encargos do governo lhe deixam alguns mó'
mentos de liberdade. Mas é tombem esse
homem quo governa, com sabedoria e fir-
meza, um povo de mais de cem milhões de
almas, é quem dá o exemplo, do trabalho
perseverante, do desinteresse que vae, mui-
tas vezes, alé a abnegação e do patriotismo
alevantado e nobre que constituem as qua-
liilndcs primnciaes desse povo com o qual
temos, desde as auras da nossa independem-
cia, tantas affinidades politicas e econômicas
e do qual tantas provas de sympathia e de
amizade ba vemos recebido.

E' de justiça, pois, que assignalemos aqui
quanto a data de hoje nos alegra também,
pois a ella nos associamos com o melhor do
nosso coração, fazendo os mais fervorosos vo-
tos parn que o nobre povo norte-america*
no continue a progredir, como bem mere-
ce, na bonança, nu fartura e na puz.

São esses os votes quo fazemos ao feli-
citar a operosa e já numerosa colônia nor-
te-americana que trabalha hoje comnosco
para o progresso e o bem do Brasil,
O presidente Coolidge completa, hoje,

52 annos de edade

A' situação cm quo so erN
eontravam a bordo os of-:'
fieiacs do Exercito pro-.
nunciades pelos acon

tecimenios do julho
de 1922

í

FTWrSSIttNeTON, i 'V V 1 - Segunda -'--
formações recebidas na secretaria da Casa
Branca, o presidente Calvin Coolidge rece-
beu hoje milhares de tclegrammas proce-
dentes de Iodos os paizes do novo e do-ve-
lho inundo, felicitando pelo anniversario da
proelamação da Independência dos Estados
Unidos. O presidente recebeu egualmente
muitos despachos rie congratulações pelo seu
anniversario nalalicio que passa hoje. Os
seus amigos particulares e politicos formu.
Iam em seus telcgrainmas votos pelo sue-
cesso de sua candidatura na próxima elei-
ção.

O presidente Coolidge nasceu no dia 4 dc
julho de 1872 na cidade de Plymouth, Esta.
do rie.Vermont, completando hoje 52 annos
dn edade.

Assignado o tratado com-
mercial russo-persa

MOSCOU. I (Havas) — A Agencia lios-
|a annuuciu, em lelegrammu rie Teheran,
«jue foi assigsado hontem o «ratado «'om-
mercial Russo-Persa,

. Quem passa pela Avenida Mem dc Sá não
pórie deixar de deter-sc por alguns instantes
:i remirar a fachada do "Dispensado de,São
Viccuta du Raulo", unia edificação nova,
ainda não inaugurada; rie tintas frescas ain-
da. Uma impressão dc espiritualidade, tle
religioso culcvo,, parece verter as liuhas
elegantes ria cóuçlrucção que se eleva para
u céo como uma oruyão muda. E' a obra do
dorioso santo «pie ali ae invoca, * o nome

ria Irmã Paula, tão conhecida do nosso povo
pelas suas obras rie curidade, quc ali sc per-
petua. O templo, on dispensado, é exterior-
mento be«n formoso; o que ha lá por dentro
é qui; não sabemos ainda, porque só no pro-xinio dia clle se inaugura, ás 9 horas da
m.inlui, sob os auspícios da piedosa Irmã
Puniu, quc teve a gentileza dc nos convidar
para essa cerimonia do predio li. 271 da
avenida Mem de Sá, ou seja do Dispensado
de São Vicente do Paulo.

O burgomestre Max eida-
dão honorário de Edim-

burgo
BRUXELLAS, 4 (Hava«i) -- O burgo-mes-

tre Max partiu para Edimburgo, onde lho
serA conferido o titulo de. "cidadão hono-
rado" daquella capital. Ao mesmo tempo
o Sr. iMax receberá o diploma dó doutor"In honoris causa" da Universidade escos-
seza.

Enérgico officio do juiz fe-<
deral Olympio dc Sá e

Albuquerque
Coni «lata de bonteiii. o advogado .TajWl

de A. Maia. dirigiu no Sr, Juiz federal d»'
1* Vara u seguinte pdição:"O abaixo assignado, advogado dos pri»
melros tenentes do Exercito Nacional, llen-
rique Cunha c Renato «los Santos .lac.vntlio,
pronunciados por V. lix. como iucui^os ni»
art. 107 do (índigo Renal, lendo ido a bor-
do do Irausporte «Ie guerra "Cnynbú", aflnV
«Ie cnmbiniir «crlos pontos pura u defesa dor
mesmos, teve a sua enteada obstadii selo'
offieial dc dia >l;i citaria unidade, sob a «i»
legação «le que os mesmos «ic iiuti.ivum ln«
cummunicavcis: usiini sendo, o como «.w*
mediria é arbitraria e illegtil — o suppllcanta
vem pedira V.Kx. se digne nrrieuar us neces-
sariíis providencias para qus lhe seja fa-
cullado visitar os seus constituintes. Rtar
3 de julho rie 1924 -- (A.) Joymo A. .Mai»."

O DrXOIympio «le Sá e Aliiuqucrqtiis exa«
rou un alto da petição o seguinte (Jespa«d\o|"Officie-sa ao Sr. ministro da Guerra, i-n-
mettenrio-sr cópia desta «petição e declarou-
do «pie os pregos' a que ella se referem «ni»
porie.ni absolutamente estar em incommunl-
cabllldnde. D. Federal, ü-7-1924 —, ,(A.)i
OI" ui.ilo o.1 Sn." . -,'

Em cumprimento, portanto, foi rfdigsí»
c enviado un Sr. niluistro da Ouerra o se-
guinle officio: l"Capital Federal, 8 de Julho de 192*.r
Exmo. Sr. ministro da Cucrra. RcracUendo
a V. Ex.. por cópia, a petição feita a «st*
juizn polo advogado Dr. Jayme Mala, cnmi
ine-me declarar a V. Ex. quu não só os pri}
meiros leneuíes Henrique Cunha « Renata
dos Santos Jacintho, bem como todos os ou-
tros demais officiaes presos á riiipodçâa
deste juizo uão podem absolutamente estai
em inrommunicabilidnde, sem i>rejuizo, mj
tretarito, a bem da discipliua, de se estaba*
lecerem dias e horns para que os mesmo*
se entendam com seu« advogados ou pessoaa
dc-suas -Lernilias. Saudações. O juiz fetbsral
da 1' V.-u-a — (A.) Olympio de SA e Albnj
querque."

Cabellos curtos,
idéas longas...c

Mais uma artista las||
leira Gom toucado á

lagarçonne
Schopenhaucr rtesmoralisado! Pois n5o fòl

clle que disse ser a mulher um animal da
idéas curtas e cabellos longos? De que lstft
está porém errado, é prova sobeja o numerai
de mulheres de que o Ido se orgulha, e quatem todavia cabellos curtos. Ainda antç-i"

/i*k. '""'-^5^. i
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Armamento destinado a
Petrogrado apprehendi-

.do pelos inglezes
LONDRES,M (Ilavas) -- ,A propósito das

recentes apprclicnsfies de nrmiis importadas
ou exportnriiis ria Inglaterra, o "Morning
Post" diz que o fado levíi a crer que -o des-
tino de todo esse armamento não cra ne-
nhum ponto do .Império Britannico, "mas
sim Petrogrado. •

A rainha Margarida em
Cagliari

ROMA, 3 (Havas) |i£ Tclegrammas de Ca-
gliari informam qne a rainha Margarida
desembarcou naquella cidade depois de visi-tar Tonnare e Isola 1'iauna. Sua majestade
recebeu ainda a bordo os cumprimentos dasautoridades, do mundo offieial a da alta so-ciedode local. Agradecendo ns saudações do
prefeito, a rainha lembrou a visita quc fez
a Cagliari em companhia rio rei Humberto
em 1899, um anno antes rio attentndo de
Monza.

A' tarde a rainha, acompanhada das ai-
tas autoridades, fes longa visita aos traba-
lhos do Ri.o Tirso, "

A Sra. Antonlella de Soma, evidencia
ando, dc perfil a obna da tezoura

hontem citávamos o caso da grande planta-ta Guiomar Novaes, if lustrando-o de eu«1
própria photographla ao teclado, em qu«cila npparecia dc cabellos cortados A "l*
garçonne", sem que nem por isso se deixas-
su de sentir a aureola que a circumdn, com*
demonstrou o exito de seu concerto d*
hontem; hoje, vamos citar outra artista,
que vae brilhar ainanhã em sua festa de dei*
pediria, a Sra. Antonietta de Souza, premiude viagem A Europa, e voz muito festejada
de todo o iiosso publico. E nem é preciso;
para douunieotação, sair-so do mundo dt
arte, que Schopenhaeur está desmoralisads
também na burocracia e na sciencia, conl
as nossas moças ou senhoras de cahellot
curtos quc oecupam cargo onde as idéas nãft
podem ser de egual dimensão, Mas lião vi
a moda dos cabellos cortados nos desviar
do registro principal: o do concerto que Hcantora patrícia realisa amanhã, A noite, na
Instituto Nacional de Musica; em hoincnn»
gem nos Srs. ministros da Guerra e da Jus*
tiça. E' este o programma.dâ Illustre can*
tom, veneedora por unanimidade de votoi
do premio de viagem, voz qué so fex ouvi»
na ultima temporada lyrica do Municipal «
cantou operas do repertório italiano, allemã»
e francez, da mesma forma que interpetou %\"Bella Adormecida" em Sno Paulo, o reali*
sou concertos ali e em Minas:

1* parto — 1 — Gluck — Alceste, "Divinl*
tés du Styx"; 2 — Mozart — Cosi fan tutUk"Que vois-je? Ecoule".!

2» parte — 3 — Verdi —• llta Bailo in Háf*
«hora, *Ré doll-abisso. (affrettatl". '"* *•!
Meyerbeer — Phophétc, "O prítres de Baal",

;i» parte — 5 — Francisco Braga, "Prece"!
6 — Carlos de Campos, "Diamantes"; 7 

'—
Barroso Netto, "Cantiga"; 8 — Nepomucena— "Trovas"; 9— Nepomuceno, "Dolor su«
preinus", t 10 —. Nopomnçeno ts "Jo, ál *
Sol"... —' v"~- ¦'¦^yr~:.
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Ecos c Novidades
k commliifto li.liiiiiniei, oliofloUn nelo Sr.

iircmcnli' m.MKi nov.ruo, tudo
j- .„.,., 'muniu cn im-,-.,,ao favela» paro examinar m contiii ,|C vm
«Di!!." "i^vulvanUo .. suco (|M
í:r._.if^!;,....!!!^:Lii^^'''«>vmi^

imlz, nii rin
|ll'l'h*

roupa s.ijii

«i. íi. mii Tir"" rw. j* í;;;,";»;i
io ii liinlüi ifi . ¦'"*•• tt|l'«l!'">nilo a Vüidmlo,
In .!_«.¦_ i"_ "V" •«'»« .Undldiii, un..
f»ii...»i ,,,e •* fl™.*1»** f."«' pura cvliar u
Í2 k_íi. o, «l»«» «I l«««Jo o cminl ii. in,, 

" 
mo*

o lawiido idvciieiictiis, com ,, aiilurli udo
|l.*o....'!,.• „ ti,,|,,
un
le.
iinlvarini 

',,&'« 
WÁ.u ,"l'i,,iA" l'oblicn. cmuti iuiii.er»al.iiaopO(lo ler oulra linpiessã,, daleiliii'11 uu icLilorio uu mclliur. riu __ii ib.somo «ipc.nsi „ nflo hn im., o\le l.nigl, «°

ío a_da!_r_i_u0í*__^«•"'¦««MlMttSSl
aov., ._ . fr lllul° dc "«"'¦"¦end.iyfiu ao;governo quu o provocou. |
m„i___-'_?,.?.. í .c **? «¦«*«n«lnr esse plieno-'mono ile subversão de plauos de api-ecincAomoral de ngcnelaa que _ã„, „ bem I «cr _r.

SI 
" 
Wft, m*W>-* ou americanas

__¦ili. T "' >cleK...mmi.s, dizendo que ó
Hulo ..._f_,mU_ 

'""«'"I1? fmijrB_.flo«,,_ oi
:"_r_...",-,.f_,__._° ,'lUtt «• '«'Iticbiiiniavcl a

A ESQUADRILHA AÉREA NOR-
TE-AMERICANA CHEGOU

A MULTAI.

Talvez ainda hoje parta para
Karachi

I.MW.I.BS, 4 (Havaí) - 'IVIegraplium daMliiliiilnid, na liiili.ii
9* «vlndorei noite-uniorlcaiio* nua ca-(Ao leiitnniln a liiiviuisiii Uu globo chegarum

. g» «n,iio camliilin para Karaolil'."MMI.A, 4 (li. |>.) -Os iivliiri.i.i. amori-canos que leiiluiii i-eall.ur o "raid" ilt cir*
çiimuavegiivAn aérea miinillnl chegaram aU.iIIiiii. procedente de Amlmln.

PnrilrAo Imje puni Hiirnelil,
mmm

A NOITE — Sexln-foIrn. 4 ile Julho de 1024
»
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íi DA SITÜAÇÍOIA traveA\» A*DA LAVOURA CAFEEIRA DE A craSeaia ^
S. PAULO Palmeiras

A palavra do eonaolholro
Antônio Prado sobro a In-ouria do governo paasadodaquellc Eatado
i__\í_ C!_ "i0"' hoJo* .d0 Sr* conselheiro An-loolo Prado u seguinte carta t

«onfianja quc Inspira 0 actual governo, mmI» .......incnii.Kiü A opinião du Inglaterra
Ê _«£"__._* Ei° .Cl,!n"'° «'" Inaon» bflffilE liem mal orientada estaria a opinião du' ,
deites especiaes uno inanriiisscm pari oiseus jornaes, eomo ainda hoje ae vi" ele-
fr___.J?.em_ ","c hB l'«l«clnhos n"ln,.'ranscrlptos da imprensa de Londres: "Mui-
__.?___ 0a devem "n»--corrcr nntes quc nsrefori ms rocommoiidnüui sejam executadascm elra e em espirito. Até ter-se ní-ovi a I.ircalisacao das mesmas, provavelmente, niiô",, ' '" • O!*'"" Niliincelro no Urasil o sem«lias cxorccr-sc-.1 pressão sobro
pi ¦ q.ie cuiiiprn us aiv.*-- ,.*•

esse
obrigações pniz

cor-
São notas assim que quebram a afinação

_ i« 
'ii: 

.__-!.*!_._.__ a'' ¦wüihlndõ um cara-
triotla0 

l"d*Ilcn('0Za a <IUftl(Iucr "'luiio" pa-

A

Desafiamos
os

concorrentes
SÓ VENDEMOS BARATO!

jVEJAM ESTES PRE-
ÇÒS OA SECÇÃO
PARA HOMENS

ICACHECOL DUPLO TRICOT
J PURA SEDA  125000
SUSPENSOKIO GUYOT I.EG1-

TIMO UM  6$800
COI.lAftlNHO DE GOMMA J4LINHO 3 POR  35000
LI(_A.S AMERICANAS ARTIGO

| SUPERIOR PAR  1$800
PYJAMAS DE CIIEPON FAN*

I TASIA UM  12$500
(CAMISAS DE TRICOLINE

FANTASIA (LINHO E SEDA)
U»IA  27$500

[NOS ARMAZÉNS DO
PALÁCIO DAS NOIVAS

J83, 85 e 87 Uruguayaná
(CANTO DE BUENOS AIRES)

]Telephone: Norte 2875!

|.^#M'Mí.*-*Tssata5,iSwA que nio eximitcrel a gravidade dntltin

(la4,Al(.ülTpnnCír,?i í'™?' ~ Sr' »*¦*•»»¦
rn,», rV1"*- S«H«fnaenilo o seu desejo doobter InrormacOçi n respeito do que o vor-

nâuiui__c liUSIl ",,e ,((í;ettt °' «"S*Sm
PQUll.sln», envio-lho a Inclusa "noin" do

,,,-,,. ,,*, ,.,,- -;•-• •• «i'«vl(lnd'c'da slíiiii-uio dn Invoura cnfeclra dc S. Paulo, ercadiií «4E!_as_t. a_,ir.K i -.*:¦""".

Pormonoros Improaslonan-
toa do assoaslnlo do

aargonto Jarbaa
O que se sabe mo bre ns can-

sas ilo crime
NAo obstante ter-se desenrolado, a nl«u-mas i-ituas dcslu capital, o crime qu«- scdesdobrou no Interior de um liem na cata-«•.... .1 • I'..Inii-lrir; nflo rii-ljci de Impressionar

vlyamcnle o espirito publico carioca.
Angu. or primeiro! hiiuriues, nem ia»r issodeixavam do revelar a briitallilade da «cenaImprevista i um " -

is cases dolorosos Podia serlapso sem
ser ignorância.Mala uma longa lista do

donativos para Antônio
dos Santos

A NOITE entregou mais
J300$000 ii mfie tio In-

feliz menor
No dia 3» do me» iiasiadu, a A NOITE feientrega A D. Roja dos Santos, mAe do pe-

fluvíaim!.'1'!*'? iúi\* 8o.nl°_, * «"*!•"- de41:4719000, lotai dos donativos enviados aesla rolha o deMIoados a soecurrer o refe*
.ii_?.!,í__!l0r' N" '""""* edl**a «laiiiiolle dia,(livuiijâmos, com torios oK «eus imrmenores,a cerimoniii d,, entroga do ehequo ilaquollaImpiirlniifin, u qual foi reallamln ua presenciii o nm uruiiiio numero <le iieasons, nn salaIICMII ri-|illi''.-.|il

As lições de historia pa*
tria da Directorja de

Sí,r_m__r.|,eclln'.n1.?. Ú0Jnul no munlòlplo"ue Campinas, em l!)_l ni- * j- ¦-¦¦--
(n) Anlonlo Pi

Esta a nola:

_• - —¦*¦""*•¦ mm iiiiiiiiVMMir1'^'L Rio, 4 ds julho. —

I

if* » reforma do regimento In-terno da Câmara, exigida pari a revisãoconstitucional,. Icvani..,, celeuma. AquillSali anda dc tal sórlo desatnrio, que sempre«creditamos que o regimen riu mordaça ire-valeeesse, sem protestos. Mas, nfio. E é istoque vale a pena accentunr.
__?.?_!.¦.se *s'¦,,", ° K0,vcr"0*,cn(,u troçado nmprogrnmnia rie revisão constitucional, não
____ cAnü? que ,m-ccc' cl"e ° legislativonc 

ç 
cllnhorc. scnno pnrn npplaudll-o. '

Ki _..__._ K.Cnc,n_ "",e se vnc Mloíièlccer de !6» asslgnaturns de deputnrios, pnra que qual- >
quer emendo seja ndmlltida A discussão. IApenas A discussãoI... P„r forma que sicbega a um absurdo clamoroso. A commfs-'sao, que esliidarA o projecto, contendo o pro-grammn do governo, serA dc 21 membro. —
__,.__ 

Caáa Rstn,,°- 0s sel,s .areceres,
rv»„„nHe,n,,_2 ncün"-'ct!- serão pn/avras déevange ho. O quc os porta-vozes do governo
_.„ ;__Pm 'i ° "fi"'"**3' Paro propor algu-mn idt-a sejam necessários 54 deputados e•P.i -a opinar s..)>._ clln bastem 21... Pelos dis-
«!£_•_<|UC fer,r_.m de "l0,lc essc absurdo,
_. i_. i f- quC s6 se.co«'l» de intercepta;as Iniciativas contrnrins nos propósitos riogoverno. Estes propósitos consistem, comojA observamos, em restringir enda vez maisas prerogativos rio Congresso. Falnnrio so-lire os seus planos, o Sr. presidente ria Re-publica defendeu o vito parcinl, com que,de futuro, serão escoimadas de iniciativa.
,_.'__:n?n*nrCS ?? I>.,'°Jul*í°s. sugeridos _mandados no Congresso pelo governo. O
Um ,'_..MPn,rím' é q"e S* E!t- cnn. Ioda anaturalidade, accrcsccntou: "Ainda não fn-
_nV.lv.-f! eSt° Ci»" " muiliuin rios amigos rio minto do Canadá, cõin pIeno'''p_.ie,rcsUrc___."Congresso, sem que eles nchem que não: acaba de assignar o pr"molro tratód»2

.. __.._ ?.fB""««M«« »¦• mais alia gravidade
5_ íí!!* ,..qu. _ rMÇc,,0> «"»»emlnsçAo

¦ , cimento dn cominlssAo de defesa da lavoura.E | Segundo Informações absolutamente segu-
; rs», n5o sAo poucos os municípios em quc,até honlem, foi axslgnolada a presença doSlephonoderes Corfeo"; além disso, aocontrario do que a principio se suppunha,a contaminação ae vae dando Irrcgiili.rinen-e, cm vários pontos do Eslado, multo dis-Imites do frteo principal no município deCampinas.: Lsse facto, alem dc confirmar aprimeira Impressão da commissão Icchiilcoquc, em seu relatório apresentado ao gover-no e publicado nesta folha, considerou quasiImpossível a dcstruIçSo dn praga, vem mu-dar Inteiramente o aspecto do problema.Aquillo quc ainda ha dias se julgava «ac-
qiiivel, ruo por terra, ante a Immcnsa exten-sao de terreno oecupado pelo inimigoUnia coisa desde jA podemos offlrmar, semreceios dc que o futuro nos offciuça contes-lação: o flagello perdeu o seu caracter me-ntmente regional, como era convicção demuitos, para ameaçar, simultaneamente, atotalidade da lavoura do Eslado."

^w^$m^m&'mmTms
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PENHORES?
Menor juro $ Maior offerta

EMPENHAR ?
só na CASA GONTHIF |

45 RUA L*_1Z DE CABI0ES -I.

!!!L_!^a___yALORREAL

•olãr a liriilalliladeda *yn[t*&lú^r_5,;X'."»t; ÍS__d^^f i_lffi
do _?_?_i'*ã_?ccra.*J"«A Nom: Nn mAe
«__?__._' A"t0"1*' «••»» Sanlos, mquisiluu-a

retolliendo-a A (Ul.xa Econômica, do quo Iam-
ee_ 

'fe "0,,c" °J»P0Hunainenta. Acon-
.._._. ?. .' 1B0 ¦ Sn** •••»»• do» Sanlos.necessitando, depois, de dinheiro nara sua
«ndoWV0? M,,C,UI? * A N_ÍTI_,>
«_, # ,ueonU «••* nov«** Importanclas para
fico E«ô__f_i,C¦n"_^•d¦^C0,» ««estlno |855T-

_.__ i-, c_mo •'|ue,,t Mnhom jà havia Iam-
&«fdó'd.°s,_ T."01'.10 com ° «ferido^-Bisirnoo, este despachou, em renuerimcnin

Hfi_5R"^--'!SÍi
ma, recebendo n Importância mencionada.

!___»__ h?1_" ° dM ¦Sn,"ol,• ¦» •<»««« «I"1./Ub97lll), dinlielro esse qnc anui fienrí alâ
mU»C.,ifc-.teToührJU,I! d" '" ^WòSSS&Si.miiircste sobre o conveniente destino a sor-

reira. 10$

O Canadá assignou o pri-meiro tratado commer-
ciai directo com po-
tencia estrangeira !

£1 T_W£' 4 (Havas) — O governo do Do-

pódc haver discordancias sobretos."
Nno foram só os

que
taes pon-

„„,., .-velhos amigos, que con-
-__L.anVcm hcsi*I*Ç«f>. mas. tambem osv-eientes. Com os nrriores próprios rios chris-taos novos, o governador vitalício<ji-.-inric rio Sul, ninda

nnno,
prograOiiiía

il» llio
_, agora, veiu n scena,prceonisar a revisão fonstitneionnl nos ter-mos propostos pelo Sr. presidente ria lie-publica, .pi se vò... O organismo partirin-rio rio Rio Grande rio Sul sempre íoi o cen-tro de resistência aos revisionistas. Embc-ilido dc princípios positivistas, o piirtirio nucdesfruta ns vantagens rio poder nii, desde m.proclamaçao dn Republica, considerou aléno.|e a Constituição um monumento impere-civel e o noli me. langcre. rio regimen. Oue¦estranhas c poderosns influencias teria rece-ludo o popa gaúcho? Sobre as influencias','l"V-c"'aram no cspVito rin Sr presidcplc«a Republica nós estamos inteirados. Tcn-«o suggcrirto vagamente a revisão, na lun<Ic ntel do seu governo, S. Ex., estefoi peremptório, tracando-lhe

Por jnie? Talvez milagres rio relatório riatnlssao britannica. Aquelle curioso dnruniei.to lá tem uma passngem cm que se Iô: "Os
rtossos conselhos são riailos com o conheci-inento de quc nlgnmns rins nnssns suggcs-toes podem envolver modificações na Consti-Uiiçao, afim de serem postos em pratica "
Sempre acreditamos que a mensagem rio Sr
presidente da Republica tivesse qualqueroriginalidade... Os tcchnicos de lord Mon-tngu, porém, não sc detiveram abi e, affir-manrio qne "não desistiriam tln proirrlo" rioestabelecimento do tribunal ferro-viário", en-tre nos, acerescentarnm. noutro passo rin re-'Jatorlo epie não é só neste ponto que " aConstituição rio Rrasil, tal como existe, póriceervir dc obstáculo a reformas", tidas comonecessários. Sente-se que sc cocila apenas ricImpressionar a City, para effeitos ric umempréstimo, que ó o irienl ca__sii_à ^ w.-vejmr. °

|ncnua ne assignar o primeiro tratado com-mcrcial dijecto com uma potência estran-
geira.

O tratado foi com a Bélgica e nelle sSoconcedidos a este paiz os direitos de naçãomais favorecida.
-1-T- -

r M A ironia feminina em-
nindcce demite de um
verdadeiro elegante; esse
tritinipho só se consegue
nn — Guanabara — R.Carioca, 54.

Donativo para a Liga dos
Cegos

,  Em intenção á alma de seu Irmão, Ma-para a perfumaria A NOIVA j ^e^iS^^ Anna D,,lra de
Faltam apenas 25 DIAS

^T«i Hecebemos B
r*Tíar_V.lovos e undoi 1

MR Mel feltro em toda I

entregar o PRÉDIO e Ll-
QUIDAR PELO CUSTOREAL todo o stock de per-íninarias, escovas, pentes,etc, etc. Rua Rodrigo Silva
IllimCrO 36. Pf0!?'»|> * rua 1 Setembro

pnrAra ali, momeiilos anles. desfech..... liídan carga do revólver quo empunhiiva sobreum sargento da Policia Militar, que tevemorte Immediata. Mais claros e desenvol-
vidos, porém, chegaram os pormenores donssnsslnlo, que, sem diminuíram a sua he-diondes, trouxeram A baila a coute deter-
mina.ile do mesmo, Trata-se, ao que npu-
rou a policia fluminense, da uma vingançatm-iiiemln. _¦ o ca:,o de um pae afflicto
que, apés Incessantes esforços, achou o se-«iielnr de sua filha e roubou-lhe a vida cm
represália ao roubo de que a sua honra e
o seu amor extremo foram Tlctlmas.

O facto sangrento de que nos.occiipamos
mais e mais emociona por envolver lodn ahistoria longa de uma Ingrntidilo. K* quc nvictima, o sargento licenciado Jarbas dc OU-veira Soares, chegando a Palmeiras enm asua família, ahi permaneceu por multo lem-
po em tralamenlo, travando amistosas relu-
çoes com o negociante Manoel Lucas. Dc-
pois, regressando a família a esta cidade, osargento, conto sentissepdornfem os seaispa-decimentos, procurou abrigo cm casa do Sr.Manoel I.ueas.

Tratado com todo o carinho, o sor-
gento ahi permaneceu por muilo tempo,merecendo de lodos as provas mais evldcn-tes de sympathia. Ao Sr. Lucas, cnlrelanlo.nüo passou desapercebida a allração Irreais-livel que havia entre a sua filha Leonldia •o sargento Jarbas, e Isso porque surprchen-dera os dois nno poucas vezes em colloquiosamorosos, affaslados dn pensão. AvaliandoIas conseqüências para elle dolorosas de tnlestreitamento de relações, o Sr. Lucas elin*-mou a sua filha Leonldia e fez-lhe verque cila não procedia bem. I.eonidln pro-mcticu-lhe evitar dahi por deante o con-slanle conlnclo em quc vivia com Jarbas,culpando-o dcllc e innoccnlando-se.

Assim, nesse ambiente dc duvidas e incer-
_!____Ue ?ma¦la.vam ° ,aTa<!ão do puc amar-gurado, a filha, impressionada pelo sargento.
__à_w frn?'nha, 4s-occuU" « "Sm"relações. Uma sua irmã menor, algumas vc-vezes, teve oceasião de encontrai-n falandocom o namorado, encobrindo isso, entrclan-to, ao Sr. Lucas.

Ao quo parece, Jarbas vendo qne não po-ala continuar o scu namoro, pois era ferre-nha a oposição da familia Lucas, concertoucom a joven o plano da fuga. o quc se ve-rificou pela madrugada do dia 1 do mezque corre. Era uma hora e ganhando n salada pçnsno onde todos dormiam, juntou-secom -Leonldia,, e ambos, a pé. partiram parna estação do Mendes, pois Aquella hora nâoHavia nenhum outro meio de conducçâoManha cedo e uma innãzinlin da amorosafoiagida. procurando-a baldadamento, nos
gritos, denunciou o seu desapparccimcnto.Alvoroçaram-se todos na pensão Serra doMar; e como tambem ninguém ali visse osargento Jarbas, fácil foi comprehcndor queos dois tinham fugido. Colérico, o pae vi-orou numa indignação e, cheio dc ira, jun-tamente com o seu filho Laudelino, confe-rente de 2* classe dn Estrada de Ferro Cen-trai do Urasil, sairam a procura dos fugi-tivos. Em pouco subiam que clles haviam. rumado para Mendes e, na intenção do nl-1 cançal-os, foram csperal-os nn "gare" daestnçüo dc Palmeiras.

Meia hora passou-se e, depois, o trem S.
vi naSCMtá°çãoUd0 

d° tUnnel proximo' para" imporlaçfio
Receiosos de que fossem perseguidos. I fJPOftaçãoquando o trem parou, Lconidia e Jarbas se I Vidros, espelhos,

PtlPCrPlirn m n _ m.i In I?_i^ i_  #»»t«r_at

lhe dado.
,A üsta dos donativos é a seguinte:Lúcio Cardoso Filho, amigos seus e suaprofessora. 1«.; L.. I-./a?; O* S.T S.6ÔÕ"

h.'tenç'fio^J---Íe- *ÍC"?' 10"--'•«•!». cm

I.
¦¦¦¦ mm mmny •* 4 ¦ - —

Foi restituida, hoje, á capita! di
Pernambuco a execução dc

frei Caneca
Poi 11111 "Eco" da A NOITE que ailvertíéA Prefeitura dc quc estava erraria a li.-i»du hlst n-iii pátria (llviilgii.l.., ..i.i.i.-.ii.,, ccm 20 do Junho ultimo, com n rccoinmca!

dncão Imperativa de que devia sor li.la nu«•ollegios primário* do governo, nn dia -'*
Centenário du CnnfeileraçAo do Equador quitranscorria, como tram>correii, aiiie-b„,'.i ¦,,
Sem referencia aos arranhões que „ 1,-1'.'
gogla soffreu naquclla pagina, avisãuin. i|.véspera, em tempo, assim, do evitar mi
maior, que se i.fíirmava, ali, ter sido |'rt|Caneca fusllado na llahia conlra a expri-..
sio crystallina de-Iodos os (locumcnlns nus
descrevem as sconas emocionantes du ..aulornção e tusllamcnto do grande expocnls
dn inlelligencla e dn ilcmucraeln Iu-h-í. ,respeelivamenlc na Egreja de Nossa Seu1,.
ra do Terço c no Largo das Cinco Pontas, cm"Ite.lfe dc Pernambuco, lll de Janeiro .!>
1825", conforme datou o certificado tli ...
cciiçiio o respectivo escrivão do crime i!»
então província dc Pernambuco, Miguol \r-chanjo Poslliumo do Nuscimcnto.

Não quiz a Prcfcilurn emendar o erro
que, solemnemente, as mestras repeliram
aos escolares, sem autoriiLitlc, como fi..-,.
ram, para contrariar imposições superiores
Entretanto, eis que, hoje. (lutaria rie liotitcm.
anparccc na mesma secção do "Diário Of 1 i-ciai' do Dislriclo a seguinlc nola:

Srs. professores. — Na lição que a r-.**-intenção do Coração de JèsiõT Ra" jL"." i í""0 ',0 í-onlenarlo da revolução rio |t-
Maria Junlor. 10 

' 
O V n i«'' iS&ml \dor. n",m,el ««revor e determinei quc l

Guhçury, por alma'de sua mãe Clet_"ou_" !_!_":__"._S"" ' 
"

sua mãe Clctu Gua- nossas escolas, houve uni
çurjr, :ií;"s. L." _(Í'.;"Wns7iTngt.u'aUpl_.;y'^conv_n V-, 'ntmcdlalamciile coi-rla

Elza! Hlliin c Edna. 108; Um , %&&*<.& declaração, de quc foi Vn
cmuio de Lamarline, 2110»• União dos* rir- I »ccn ^cculado nn línhin (piniirio Isso se
p.nteiros Tliciitraes. l(it)_.' .iii,„.rin-a„ «iSÍ em an™ Pontos, cm Recifo.
ta Pelo Srí^ÍSffcRÍffi^ffiSÍJ^^S^ -^^F1**™?* lc".l,a Mo fso !,cs""'!" «
C"s do Abrigo Therezn de Jesus 108* il- A '""'° ccrlamcnle por todos vós não con
Nl Joüo Lopes da Costa, em nome de seus í ?í*,s"„e,.a,|l,i ?emr ,,m,a éfrigenda forn
li.nos isníüiiia. MnHn i..i,..i iii.t __...!•1-7-924. — A. Carneiro Leãu."
Io. «MraBK^_Í^J^':&rr:V.moi admiltir. como Camillo Caatella
tabilidade da Ught. MO? Tcíentc Anton?o 

' Bran,c<.: «*.c %odia .r '«W 8cn* -»» *i»>
Pasquallno, em nome de um gruno de offi- _?ncia * .Es!"" '¦. pothese n«o indulta ao Sr.
çiaçs, G3I; Alumnos da Escola Trindade i'1"1.' _. do ,'nstrucçao du culpa ric ter con-
Villar, 3.$} Empregados da firma Silva fiaíI° dc,na,s# no auxiliar a quem mandou
Araújo * C*, seus chefes e amigos, 3289500: í Mcrev.er' confiança que, neste, caso, chegou
Pessoal do escriptorio da 4» clrcurnscriprão Ia,0 e*trÇmo de nao lèr a iiçao que transir-

Soares de Moutinho, U7Ç; Alumnos dn Es- I Pic"*' em Ta?ao da nota «cima, relati-..i
cola Profissional Paulo de Frontin 33«7()Ò* ' 

J1"-*1"0 ntlcnnnda a crise cm qnc esteve i,
Alumnos da 7" Kscola Mixta do 4° districto,' I [n.st™<_»ó Municipal perante a opinião pn.10'?4nO;.J>. A. C, 10._: I)r. Frederico Fróe. ! blica J o próprio Sr. prefeito. Aüfts; nhi-
cm memória de seu filho, 1008- Moradores' i Huemflcann sabendo como aquella Dir '
da Villa Nepomuceno, Minas, 2Ò5?; Dr. Au-
gusto Amaral, viuva Guimarães e outras
1 wssoas, 20015000.

Os Srs. A. AssumpçSo & C. enviaram-nosuma caixa com 25 vidros do produeto ame-,ricano "Crystnlon" Ralph, próprio para ser"usado em pára-brisas de automóveis, afimde que o produeto da venda da oferta rc-verta em beneficio do menor Antônio dostantos.
¦ mn* »

-Inaugura-se amanhã
mais.um estabeleci-

inento commercial

"A admriavel acção e a in-
fluencia em Portugal da co-

lonia portugueza no
Brasil'1

E* hoje, is 9 lioras da

[^CALÇADOS.Ej Sem exemplo de contestação 1

 Q..A SA LOURO 11 suas ultimas creações 6 a que vendelos mnis lindos modelos para senhoras.*.
_.__íav'_8, Fco* Paula* *°ia •-• Tel. C. 669 

'
'-fl_l,lliÍ_r_.i__.r,-. . .. ¦* ..^a..^.-.^^

stituto NacioW^n^

^rre-___^a 
'_ -°cr de Portugal, Di.¦wrzmc Lcile, e do Sr. cônsul geral DrSampaio Garrido, se realisa n conferência

que, sobre A admirável acção e n influen-
ílrasll» ArtUB"1 da. CO-lonia Povtugue a rio E
Vei"á'fèrtnnn.PreSentaí?. do conferencista ^
'._ * ¦l__a P°r seu I"!?. D.r. Alexnndre de At-

Dando-se rie barato que, numa terra comoa nossa, cm que não hn ensino organisadosob bases Irnnquillns porque todo iminriti odiscute, seja, afinal, um technico especia-í biuiuernim'n_."_T _"n'"", ".'CA""ure '
Jlstn em matéria tão csgolantc rio cérebro rio i É'stá _t, !_ 0"cía,*1 • ,n*I»*cnsa.
cavalheiro contratado pelo Sr. ministro da berffitílS .HfiihSl* T'10 lnte,re^e esta con-.Agricultura para organisar ns bases da re-1 sicolónh ZtP 

nlmcn?e no sei° da Iaborio-
modelaçao do ensino commercial, não ha' volvido .™P. q ° ""'""Pt0 será riesen-

fi?.. n_° . e?s asPcct°s econômicos, bene-ficentes, educativos, estheticos e mor-ieV
eomo atinar a razão por quc, contratado otechnico n 31 de maio, passe a perceber rie
}t j •'nno*ro " rcdondn e convidntiva quan-tia dc um conto ric réis por mez. Nós não
queremos para o caso chamar a nttencão riacommissão rios "doze" 011 rios "treze", que•parece estar muito atrapalharia cm cortaralgumas pastas de algodão dn exigun e pro-blematica verba rio Hospital S. Francisco rie
Assis — suà primeira visita, senão apenasindagar.do bom senso nacional, dn morali-
dade presumptiva de toda administração edos nossos luminares em matéria de con-
tratos e obrigações, como é possível conce-
«ler-se quatro mczcs dc gratificação cm tro-: Ca dc serviços que ainda serão contratados
quatro mézes depois. Certo não ignoramos
que é a vontade o elemento essencial de
qualquer contrato; mas a vnnfnde dc lesar-
se ostensivamente os cofres públicos não

. nos parece que possn figurar em qualquerdocumento como cláusula recommcndavcl
. moralmente.

„. -,  enviou para a Liga dos encerraram na privada. Entrando no trem. JCí_os um donativo de 10.?, que se acha no i Percorrendo-lhe toda a composição, o pae eescriptorio desta folha. j o * filho vingadores, em pouco, defrontavam
—!o seduetor. E num movimento ligeiro o ne-

! gociante Lucas, sacando a arma ria ãlgibei-ra, desfHiou tnila.n enrga contra Jarbas
que, ferido, cambaleou, tentou agnrrar-seao banco, mns caiu num grito, para não

: mais levantar-se. Em meio do pânico que
j 110 trem sc estabeleceu, entre a confusãoreinante quc era tremenda, os vingadoresdeitaram a correr, desappareccndo.

Passados os primeiros instantes, o agèn-
te da estação tomou as providencias preci-sas, communicanrio logo o trágico aconteci-
do ao Dr. Edmundo José Vieira, delegado
regional. Este, ao chegar, arrolou cinco tes-temunhas e iniciou logo o respectivo inque-
rito.

O cadáver, de Palmeiras, em trem, foi
transportado para a_ estação de Paulo dc
Frontin, onde o submetteram ao cxnmc (Ic
necropsia. Foi o Dr, Farias, medico legisla
ria policia fluminense, que fez a prova pericial, constatando dois ferimentos, um rio
igado—e-.utro_na região epignstric-u

corpo, depois de recomposto," foi entregue
aos médicos legistas cariocas, portadores de
uma requisição do commando da Policia Mi-
litar.

O cadáver chegou á tarde á "gare" da
Central do Brasil.

1 mm* »

V*
\_>»

quadros
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0 CLUB GYMNASTIC0
ÍÜKZ VAE Fft

S. PAULO

<*»»>»-.-

O PO' DE ARROZ

LÃD
continua a ser o melhor e a não!

ser o mais caro
PERFUMARIA LOPES

Praça Tiradentcs ns. 36 e 38 e RuaUruguayaná n. 44 — Rio
_snao_2__£

ESTA.--1

¥•
li

«Jl

Excursão da sua escola de
Gynmastica para dous
bellos espectaculos no

Casino Antarctica \
O Club Gymimstico, depois de ler anre-sentado os "sportmen" da sua Escola deGymnnstica no Theatro Lyrico, o que con-slituiu um legitimo suecesso, vae apresen-tal-os çm S. Paulo, para o que obteve n ce-(Icncia rio Casino Antarctica para os dins 13 íe 14 rieste mez. j
E' digna de todos os elogios a Escola de iliymnaslica, pois que enfrentando grandesresponsabilidades, não descansa um só mo-menlo, tratando dn organisação dos seusprogrammas, 110 elevado intuito rie promovera (liffusao de tão útil quanto salutar sportIsto porque a directoria tem completa conl :

tinnça nos seus amadores, que mais umavez saberão honrar o nome do "Club Gytri-nnstico Portuguez". * 1
j Taes espectaculos estão despertando gran-| de eníhusiasmo, pois é já avultado o nu- Imero de sócios que pretendem tomar narte ína excursão artística da Escola do Gymnas-

Dr.Estellita Lins—Vias uribarias' tvene*
reas e eiruraiens. Itnins X. Lnhor. S. .ler" 81.' » «9t>0_—«
Dr. Reynaldo de Aragão, Clinica se-
tinoras. ri. Carioca,' 18. 1 .... 8, 2", 4" c fi"

—T_=ft* >_>_.-< —

DR. PEDRO ^CARNEIROmols., internus. Cons., ás -i lioras. S.
Parte! i-o,
José, 16.

Drs;. A. R. Tinoco—í-ir. dentistns. It. Cn.
e.Heitor Cunha—ciocn 12-T. t. c. üiü-i.
Drs. Moura .Braziíe Gabriel de An-drade — Oculhtns—- lirngnaj-ana. 37.

Dr. Edgar Abrantes. Tratam'' Tuberculose
pelo Pnciimotliornx. t.n-sn Ciiriòcn, 18, 3 ás 4*."¦¦ **"" — -«——"-" --^—ngfàlB**-*

c_i.iiibi.ite as moléstias rio
ficado, rio estômago, dos
Intestinos c corrige a
prisão ric ventre.

Dr, Castro Akaüio ^'V"01^*;_ ii*. r. ,. ¦>" Glinie.-i pt-n-nrin.Hpspltai Evnngclico. Phonc Villa 2281.-•—**HQt&**

ACUA FI6AR0 tintura ideal para
_  cabcllo e barba. Nosperfumarias, pharmacias e drogarias.

A inauguração, amasM, da Liga
Patriótica dos Cathoíicos

Brasileiros'
i,.„Rta,iÍSn"s? amaníjn, ás 3 ria tai-dc, no sa-ino nobre da Associação rios Empregados rio-ommercio, a solcmnc sessão inaugural daLiga Patriótica rios Cathoíicos Brasileiros,aniioxa A Confederação Cãtliolicn rio, Hio rie '
;lni.n?in quaI íe,.n ',UI; fim fundar "escolas, •
destinadas .a ministrai-' instrucção- prima-Ia e religiosa-a creanças e adultos, rie am-bos os sexos, sem distincçffo de crenças ounucioiialiiliidos. v

E' este o progrnmma da solemnirinde: 1— yiscurso Inaugural pelo presidente dàsecção mnsculinn, professor José Piragibe:
. T "LNcpomiiccnn, "Ao ahiiinhetici*"; b.Carlos Gomes, "II cielo rie Pai-abyb,,, Ex.n,..•Sra. D. Lyriia Salgado; .1 — «o Clero e aeducação rios brasileiros", pelo Dr. CarlosPorto Can-cii-o (rin Universlriade rio Illo ricJaneiro c du Eseoln Normal). 4 — EmilePoupe, "Scbcráo", Exma. Srn". D. Cbiquiliiric Vasconcellos. 5 _ "As flores dc Tlicro-zinlin , poesia recitada pelo autor. Dr. Dur-vnl de Moraes. 6 — Gottscalk, Hymno Na-cional, Exma. Sra, D. Zolia Autran.

_Na secretaria do cluh acha-se, A disposi-çao dos Srs. associados, o livro dc inseri-_ inseripnra os que desejem acompanhar acaravana sportiva.
pçoes

iWÉÊÊÈÊ RODOS
UMPAMETAES'

PARA 0 CABELLO
Um preparado Maravilhoso I
A loção "Bella Cor" d de effeltos rápidose garantidos.
Contra a cnspn ò queda do cabello, tendon grande vantagem'de restituir aes cabelíosbrancos ou grisalhos sua côr primitiva empoucos dias.
Convém notar que não c tintura

um preparado nuamente scicutlficoí-avllboso.
Vcnrie-ae cm todas ns pbnrmacias, perfu-mnrias e drogarias do Brasil.
,._—'"'' ¦ ' ¦*«*—« ~_____^

GUARDA=iVíOVEIS"
(Sob o patrocínio <lo industrial I_e_mlro Alartin«)

Chamados : Ourives, 41. T. N. 1S00

A maior de todos os tempos!
A maior do Seeulo !
A maior do Mundo !

P a pavorosa liquidação
da casa

VILLA DE PARIS
onde o cliente pôde offereceri
pela mercadoria v o preço que
quizer.

Visitem as nossas exposições.

VILLA DE PARIS
35, rua dos Ourives

76, rua Buenos Aires, 78
iam©7

0*
j* _ ...

Ilaças 
dc cryslal

icões dc vitrines,«.<coIIocaiu*se vidros, cm qualquer
localidade

RUA 7 DE SETEMBRO, 37
TEL. NORTE 4302

Pyorrháa

ria dã lições de historia sc, ao invés de
crever normas, baralhando os fnelos, nian-dasse, apenas,-quc. as senhoras professora:!dissessem com recursos próprios c ao alem-
cc de seus auditórios o que foi o gloriosomovimento republicano dc 1324.*~^j , , ^%(UI _

EXPERIMENTE A SUA SORTE ]
NAS CASAS QUE A DiiO ''.

VALE QÜEH TEM \
185 — OUVIDOR — 185 l

J. ANTONACCfQ & cJ
Gerente: CAPITÃO MATHEUS DONADKK'
FUiaet: 1» de Março. 73 — Av.í
Rio Branco, 38 Marechal Flo-Í
riano Peixoto, 85. Á

A sorte grande 6 paga no mesmo dia. iia
_sa___a_.

etc.

SSIÍb

3i!ass_s?!S dè Paríí

¦ _aa_
Dr. Rufmo Motta. especialista
e descobridor do especifico.
Rua S. José 88. Rio.¦ 'mn*

——• - _fc Itn ¦ ^

Règistam-se, na Itália, va-
rios signaes çaiactcris-

ticos de phenomenos
telluricos

__??.MA' *, ('V . •>„- Nos sisníographosdos observatórios italianos, continuam n serregistados com freqüência vários signaescaracterísticos de pbenomenos telluricosoceorndos ã grande distancia, alguns dosquaes de grande violência.
Ainda na manhã de hontem, nos observa-torios de Faenza. Bolonha c Turim, foramregistados grandes abalos c tremores deterra, cnljtilando-so que o phenomeno _r*tenha .dado n muitos milhares de kilomotros da Itália, provavelmente emdas ilhas vulcânicas rin Oceania.

. mn* 1 ' ¦

n. 3 «vc
wimvtim —

Rua ürupapssa - 0.8iil

B_W

TEM ESPINHAS ? Use o

Creme
s

âlieil u

Ulli..... creãçãõ americana, o CREME ..A M.i-UA _xl).|.or:lmai-io paia éapliüiáa, panno.,sardas, manchas, ni!!i,s, cravos, clc. No ParekojcI c cm todas as perfumarias';

alguma

Está, finalmente, solucionado, a
trafego para as ilhas âè Go-

tentador e Paquetá
ni,_31r?.aCC?rdo ccle'",«t'l> entre a Compa-
_ _.,„Cant,ar.h'a f a Prefeitura ficou, final-
pára Vin,Ua_.0Uat,a a (IUe8tfi0 tla nwcsa^

Embora B nos tênliamos referido a esse'ciitendimento quc eslava sendo nègdcia.l..,.gora que ellc ficou assentado cm defini-t.vo, podemos informar
mesmo, n
scrú Ibita

cm
qi..^ em virlurie .!itracnçüo nn üliu £|o Gbvcínnriiexcluisiv.fniantc na Pont,' (h l!

(•'fl

A propósito das vespertinas
no Theatro Municipal

••l—«UM»—.-

sim
mn-

ATÉ 3$ SÃO C.RAT3S
Os concertos cm óculos, pince-nez, lor-

gnons c substituição de lentes quebradas, cos ric maior importância soffrerão este iilni-timento. Casa Vicltas — Rua ri:. Ouil.-inda, !)!).Attençno: não é mais no prédio da esqui-na de Buenos Aires.——« mtm i

stitíos modelos
para theaíro e passeio

PREÇOS VANTAJOSOS

8ILVEIRA MARTINS; 52:

beira, .vindo pci-fcltiiiiientc ao cncoiitvõ
«ia'üh;"ses ° "^*io3 "•'* md?v'

Sgunrio aindi. esse accordo «uc d"ve'á Irpleno vigor n partir rio dia lí.') rio 'corr.iit.
o numero dc yingens será ric oito. parailha do Govern;_or c de' seis pnra a rie 1.queta, sendo, ainda, rciiiisj'd'6 pnrn qualncentos ríis o preço dns viagens parumeira dessas ilhas.

A eommuiiicuçüo para os demaisda ilha será feilo pcln Companhia .llioramcntos, (|ue jú lem o seu trafego debondes iiormalisado,
¦ ,_-«._,_,. .

a pr

pontes
In M-

bhii@ara$ e ^opos
Vendem-se na Casa 

'
AAmerica

, _ v _ _,. ¦ 
• ms

Um terno de casimira
Homem rie gosto quc desejar comprar umterno de casimiro. de boa qualidade, do opti-ma confecção e dc padrão da moda, pagandoum preço convidativo, procuro "A CAPI-

i.m_.__ 
a__?sa que l?.m maior sortimento xl_roupas feitas para* homem.,.

As tardes do nosso inverno, tão doces, tãoluminosas, são dc um encanto irresistível.
Quc prazer especial nno seria poder encon-

_"• 
'jC"as Í,U!5S ou tres t,or',s c,e 1,°*. o'*'0 •Ainda bem que esta laeunn vae ser plena-mente preenchida. A empresa Mocchi Ini-ciou, 'no Municipal, um s.vstcmn de vesper-tinas e yespernes, respectivamente, pnrii «s

quintas e domingo.';, com a companhia rioliíiilatlos russos. Vae continuai* com a com-
pn.nl.ilu dramátiá-i franee/a, em oue csplcn.Icn ...-te magnífica da lllnslrc Plèi-at.Etc, finalmente, no systema, para a proxitemporária lyíkn

Uma grande e _.
Janeiro nno podln, .™„t„lt, _,cllr TV(IU7ll., _.
da, durante o dia, na melhor estação, an cl- 7$, 8$ fi 10$, C0D0S rf<f/.r.___ . _iicma. Sendo ninda que nada c mnis agrada- Otefin ^ _ Â KO r_ ^_5vel do quc passar momentos de boa arte em I -^UU, .**$, 4$, 5$, 6$ Q 7$, fe Dra*

^Wtfr-i*^:-^^ tos a 6$, 8$, 10$, 12$ e 15$, pre-modos e despesns. "—  * ' "
Crcar-scá, assim, sobretudo ás quintas-feiras, um habito saudável, elegante, deli-cioso.
Uma tal inicintiva •_ qnc pôde ser classifi- __

itiea.s. o Rio civilisa-sc... — cls alli unvi .Wí?__cfi_<Ks__«;
«pressão que toma consistência cario vezmaior.-te* * ****

•lcn,le l___ n *i ""_;,Jt'otí ty-WW *'
i„si_ Japão, Ouvidor, /4, fenicarás para",MB|Bha a 5.500,9$, 12$ g 15$, can.-

-CUlrea,tn.e:0fleOar° 
SSiI\M•?fe PaTO Café 3 3$800, 5$500,

ços para V2 dúzia em talheres ualumínio para cozinha preços rèdu-zitíos.
*_a-____yss»-_-_.'.

*—*nm*——Vestir bem um menino
Nada d mais fácil para uma nine riesrieque faça uma visita "A CAPITAL", a c.smque todo o Rio conhece como a principal emroup nhns de alta moda para meninos'^Mf-ninas. Agora mesmo recebeu -s ultimas uò-•¦dndes para o inverno uo

Í__."Ii!_' .*/5 r, .'Kflv-fniut'.- c snbbn
i » .p«,',___„ Ãs ° W1'as' Ar!'ori** Pen-wi -Í9."segundas e sex as, dc 1 ãs .1 horus!

"'"' -•—mtnrn*—, " ¦*¦-¦¦

AZEVEDO & BRANCO
1 . Alfaiates da* Buenos Aires, 132, 1'

Actualklndc
(canto dc Uiuguiuana),

"' :^^*&*MiÍiSài^
. --_.Ü_-JSÍiu_.'_._rniÍ'A._J^P^«Í;i_a_i__i___'.;'_ é ;__Ú_i «£_.'_!.', 5_.'í_.'íí}*iiti. ^«Ci*^J_____ \U ::—i ¦tw-J-.».'i_jii£i;1 ; ._.. _,¦__..¦..'.-,. :.__*;.:.J.__._|g| Jj. t ^

LE © - VEL
,_»__üi.>-~^__i-i.^it»^^^i^^i._,. ; "W~
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ÚLTIMOS TCLCCr\AMMAS
DOS QRRI&rçflDCNTIl,
NO INTERIOR l NO
fcXTERIORE SERVIÇO"AGENCIA AMERICANA

g B4SjL -
ARGÜTllÃ
A visita de cordialidade dos embai-xadores da Academia de Scien-cias Exactas de Buenos Aires

, a Escola Polytechnica do
Rio de Janeiro

_
A \01TE — Soxta-foiin. I flp Tnllio do 11)21

ULTIMfl
FESTA DS PHPfl

«III '¦— IIHH

***m*%mm*^^"«<Mi«__Ma_Miww

ORA
Dt conformidade eom o pie-

doto costume em iodas ae
«ações civllisadas

As festas nesta Archidiocese
dias 13 e 14

^Coinmuülcam.uo» da Secretaria Ecclesfas-

l™»™"I* TRAGtDIA DE
PALMEIRAS

nos

exprenões de alta significado
P»ra a fraternidade dos

dous países íW,"i&wwmd2 tTo !!. ''FJ?,f,a, d?
•MM. angalanou e torno!. pompSsn, 

"ti ^'JT' C,,rl"° •*** '"<¦«•
r»s e novos engenheiros pcla Academia do "??'"'»_*Wu,«'es _
roí Aircj ,,n líscola Po jteclinica du Uni- is, .'. i"° !,","° ,,n Institutode JWisc?V«f.vcnidado do Itio dc .Tanílro, mie designou fií 

*"Umne "ronmvl,l„ -_"_?Sí_!?.-«S
o profcvor Lula Catnnlicde - " "f"?"0- «'«

EXERCITO
üm general c tres coronéis.

Inclusive um Intendente
Solicitou reforma dn serviço do líxcrcito

p general de divisão Francisco Raul IJitlIlnel.eal.
-.Vío se reformar do serviço do Exer.cito o» coronel» de infantaria Kpninlnmidasriiebiioo Buircto o .losiS Monosciil Vascon-collos,
Tambem pediu reforma ilo serviço«jceçc to o coronel Intendente do

Accaçlo Ue Feria Can*)»,
rn****

do"guerra

Adalberto <,niiii>/Í<l(.'"do""sVnl'.Cniíá jwro,"re-K^íL0 ", ?n,.lííi;t'finííi" p ° «orPo «"«•
•S a cslc "tolíçleehnciito, irem ao encon-
V.I. *?" i".0M?8 1illu!>lr« hospedes c servi-rem de inlrodurtorcs.

Numeroso urupo dc estudantes aguarda-
«. «r1n..iwie,,,N,M ,ftr<í',',lin°s. trocnndo.se
S_n&in\íiro^mp!;|n,?ul0^ « chegada; noMguflo do edifício dn largo dv S. Francisco
Siíit*"' e,ml? (,c |w","?nn csI>cr». dulantc a (|iinl sç trocaram ns primeiras i/n
Jircssões no gabinete do actual direclor Inferino, professor Agostinho Heis.rcjsorcs Mcrcau c Dubccfins n toniiir li>.;'»r «ns
mesa do salão dc honn
repleto de membros de todas as classes duaossn líscola Polytechnica,

Ilepois de ligeiras palavras do director,falou, saudando dfficlnlmente os visitantes,o ir. I.m.: Cntnnlicdc, professor do esln-Jtolçclmçiilò c "üotitor llonnris Causa" nela• nlvcrsidiule du lluenos Aires, o qual in-
unem brasileiros

«.iu sniemue promovi.I-, „*.,....*.' "', «mnmirau essa cusi
di«lixmu6 srnW,,,» „Pn//,ma,c_?n__,n,Í5,à0 wr P«»»ivel. em virtude
convites As 

" 
Ú™, tllZ-À 

"'.ieAad.e'com 
,ma' ? ?»»*»¦" Alvarcorno diplomático. * ,(!0"t,I,d" "- *'*¦', ao premio do 10:0009, pro''] 

.pnmliiMo, 13 de julho: I") Missa com

trlnes,

2"?"m_Ü°. D„1i??«c0/nmun,(fuÍM wllíiosas.
lliVn-J Ul. Ponl,f(c«i "a Cathcdral Mctr«lana. com sermão, á, m i|2 ,,„ ^fjf

íri?^"0'"*0 ° I'í,l1"' '•'" «"'ias as Mrâaã Vni-
cmnè„?r;",e ':nnsc»M„1 o San«?s,hm> §S:
2"? M \n* 

"""«..^'"'«''"idades r*ligi«M„.
HiLn ií Ponl,fíc«i "h Cat hcdral Mctronolana, com scrmiio, ás III ||2 da mi iih* m"i» Recepção, na Nunélaluró Apostólica' a) dai3 horas du tarde ali 3 ||j, s? È". c?Sr" \ in
nos c*.ter& °* cu,lc«in' «-•"?h"! «os fèn. n":

•iibiio ho», os pro- Hsc,lUeiZ PZJ^V"' h) das 3"li">
bcc(| foram convida-1 vcfcrdSs' /"T^Ínos' Cad'! ,,m )>or »«»
« lados daquelle, na : cadi „ní, u.ír ,L 

"!."S0C,'"S«!». ""«"«Im»''.
ra, .pie. então, «stav» ' 

.Sr.vl S^ d)r '" 5 "s, *'• S' Ex'
! todas as classe» do ', 1?:' .. '™'rtuel,crA ".' Exmas. familins e

•-.rueiilnnnenlo; ns cngenTielrps j dlreçtorlnsVavisarcm. alé

c-'11!»! nos motivos ijúe
íir^qHijos;
(ins (loir, ií.ií/cs. (inc. ilisio.
«nilros fnclorcü sociaes, falun3 iul-in ii.. M luiwecm
V...'.i!in!

i outras pessoas
tal-o.

Para a recepção
missa pontificai,condjulor convida
terceiras, as irmã
Ções c collegios eatholicos

Premiando o arrojo do esco-
teiro Álvaro Silva

ESSE MENOR DESEJA SER ENCE.
NHEIRO MILITAR

Em officio dlrlifldo A Cumaru dos l)cpn-fados, a Assoclaçíio Fluminense Ae Rscotoi-ros seientificou essa casa do Congresso nüo"s 
das leis do cscotls-

ro Silva receber o
„ • -— ...oposto cm projecto.I ç<le. por Isso, que n Nação se encarregue d«educação do menor, dando-lhe os recursos
paia que siga os estudos quc o heróico es-cotclro almeja — os de engenheiro militar.*****

m Fino
O cadáver do sargento Jar-

bas removido para o
necrotério

Adiantamos eni nutro local,volvemos minuciosa noticia a
onde desen-
cspclto, que(i cadáver do sargento .Imbus, assassinadoem I almclras pelo negociante Manuel Lu-

cai. chegou A gare dn Central do Urnsll Alanic. Dalii, com guiu do commissario (Jul-mames, em serviço nu delegacia da ma Vis-conde do Ilailmi, foi o cadáver romovJdo, cmriibpciio . para o ncerolcrlo do InstitutoJiedlco Legal, onde vae ser uecropsiado
pelos techulcos desse instituto.

*****
A funcção da Câmara

PR8SEGUE A DISCUSSÃO EM
TWO DA REVISÃO

PARA SERVIR EM COMMISSÃO NAD. DO PESSOAL DA ARMADA
(¦ Sr. ministro da Marinha designou o 2»tenente escrevente rcformudo, Alírcdo deAlbuquerque Souza, para servir em commis-suo como auxiliar Ua Directoria do Pessoal.******

Toda a ordem do dia
votada

co» *nA~ con.s»t"cional ninda hoje empol-
KlinmV S°,S"° cI" C,para. O expediente

— !?' '""""Io por um orador apenas — o Sr.Impetrou "habeas-corpus». SS^ftrSdcfm "0

cheia no Senado

dn Ca-Mm- «!,._.,._..,„ I •"• favor de um menor *,'!"'"' iMn"uzm longas considerações inri-que nuuerem cumprlmen- E,„ * ,<y me|)op .J^.,^9^ *&!fâW&&*> «« em qpaTdÓ fôoá
na Nunclatnrn e -**,* a?vu*u> foi «mpetrada uma ordem de "hn- m^o^^S^nl3^9 S-n,ns.- DF

A'a 13. o Sr. arcSiiVbó- ^f!",C0,Tus. , 1>or",,te ° J«'» d» *' Vara fi+ náslanntn^whPl" «Í! ? ex,^n-11. d*
o Itcvmo. cleri. as ordens (í """"'i A."*«n .° «»pet»nte que o refe- de 

"Ivl.fio 
conSHt«?loW„f^Cí!dns "° ,,r?ieí;í?,

-idades, todas is associa- l'± ],.nc^n,e,e8,â sof'rent''», PrMó IHegal, dSs"ènutados°sUlucionnI c a»°"« » *» '-"•'

Ataques ao governo e á
missão ingleza

¦ * * m ****** * *******

O Sr. Vespneio ile Alircn 6rccoiihocido c empossado
O Senado realisoü hoje uma grando e ac-

çidcntiida sessão. Tiveram Inicio os trnlm-llios sob n direcção dn Sr. Mendonça Mar-tins, assumindo, depois, a presidência dosmesmos o Sr. listado Coimbra.
Foram votadas todas as matérias da or«dem do dia.
O Sr. Caiado len nm discurso defendendo

a iden da mudança da capital do lirasil parao planalto do seu Estado. Falou o Sr. Gor-do solire a lei de accldenlcs no trabalho.
O Sr. Moni* Sodré produziu um vehemen-te discurso, criticando o relatório da missãoiuglcr.a.
Finalmente, a requerimento de nrgencia,

roi approvado, som discussão, o parecer, re-conhecendo o Sr. Vcspucio dc Abreu sena-dor pelo filo Grande do Sul. Os Srs. Gordoe Kllis fizeram dcclaraçlto de voto, cm cou-
trario.

O Sr. Vcspucio foi, hojo mesmo, introdu-
zido, prestando o compromisso a tomando
posse.

Em outro logar daremos noticia maisdetalhada sobre os incidentes oceorridos,
principalmente durante o discurso do Sr.Moniz Sodré.

JLTIMASINfOflMAÇOtS
.«APIDA5 £ MINUCIOSAS
W.TODA AHEPORTAQEM

OA "A NOITE"
** i **-*-mi*m*-**--*-*mm**-mm*

DEFENDAMO-NOS
A bubônica em TeneriKe

O direclor da Defesa Sanitária Marítima
expediu circularcs aos InspectoNi « *****
inspcclores de siiude dns portos nos Ksta.
dns comniunlcandn terem oceorrido casos dt
peste liiili.iiiiiu «ui Toneriffe.

yOMMlINiCAnOS

*
As mais rscentes novidades

em fôrmas e modelos
a começar de 305000

RUAS

mais do que
e se compre-

universal, que é olütiJas-Io ,:, Kcienein. o phrascado dn tr.'wJialhn c do ,'inior :'i urdem
q»
ira •ISfli

apre nn Iul
ao progresso

zt:^^^^^ Na Cathedral l°Al*e ^.°Jt\T. n_) forP°. de. segurança da

viarão commissões.

policia central á disposição do 4° delegadoauxiliar e do delegado do 16" districto, des-de o dia 29 uo mez passado,'sem nota de

f„._. - presentes para quc o projecto• osso approvado. Trouxe em scu auxilio -

Falleceu um antigo funccio-
nario da Oeste de Minas

. MX&fà -mS*-*-. * (Serviço especial daA NOITE) — Falleceu, cm Itibeirão Vorme-lho, onde servia, ha muitos annos, como che-

OUVIDOR, 105 a 107»
URUGUAYANA, 9 « 3« '
CARIOCA, 38. ?
CAMERINO, 1T4 a 17*,
ESTAGIO DE SA, 60.

^.ÊS^^Í^^o^I^ Re„.tt, Tavares, respectivo juiz, reJ ' quisitju immcdlatas informações.ns outras solemnldadcs
Determina não ha convites.

•mnruo e

•l-,l..
<ii.i'id:
«•;..-r;i
o cri f
ção v
iiaçãõ
mn •:

ll. V-:
Iriitlíi

(ic Iodos os dias pela | os^n^mos" Sr 
'^.i^1"^™0"''.!'.'*™ »»<¦'

udaptiicãn •'•¦-  -¦¦—•— '• '

¦ni'

tmiín (las forças vivas f|é|,n i-v,!, ,t„ ,,WR"r,n» annuncfem aos
Kuagcm du engenharia 

' 
LL do ' ap'\ e Procurem cumprir

un (Icimis dê!|??cr"fH- peltò^ ":' 
"•,rtc ""u l,,es l,iz res-

nr. ''.iiiu
(HU iííiiiü s-;;¦lltc, i|lKi;il„
'¦i jicr.ra .•. ci

;::•.; mericana¦ lUllajniliHca

.ras
ir:.;
nf*:'.-d\a

fes Ia•:••.-., rej!
i i cert
íiilersssa
lado

dc ro--
indo, jft
a maior
•o cora-

acr;
.,u -s, nr

n -i-,r
«I- levo
O illil!
<ln esco
ílo-d:Vi
<-,à,*. r.
«íiiicll

viMu-
tÕPM, ;¦ ,i
tos ...
saudou i:
j-m ile an

-scr_Lr:
(Ilc. - '

11'.'

com a gniiulo
ririnuu crfnícndci
iiüiui, qiie todo o

!>.i:.!. .:. ?inrbsnmcnlc.
sr. Mercau, clicfc da

lc. (jíia declarou desejar•>¦•:• o;í;Ie -. gr. Ciil.inhe-11 r.iii uni viva ao lirasil-
r •.. • Iiydriiiilica da graiir¦ disse cr;;.,) que, apesar

. (••.imprià; cnm s.ntisfn-
Tnileícr :io:; hrar.ilciros•' ¦: deti ins referencias ii» estreita unidade dc•.¦¦nhríros dás duas ua-•ii:;;.'s '. bondosos vo-

p:••• ;.fi'idade do lirasil.
ilc liojo d seus sarcesso-

iiii .•Ciires-.iilados.
0 cs'.::dante Saldanha da Gama. em nome

dos in»-:•¦¦.•¦; acadêmicos fez o discurso de
saudação ai •-. arneutinos. recebidos, na sua
fclu expressão, dc braços abertos pelos jo-vens estudiosos br: sileirns.

Formosa a resposta de Victor Dondero,
por si o pelos novos enscnliciros argentinos
da embaixada cscürsiònislã, Sun missão era
fácil, disse, pontue nunca .'¦ difficil diaer
como estes dois povos irmanados até pelascores du suas bandeiras e pelos instinetos
coniniuns dc séde de engrandecinientos, se
s-i>eiii c so encaram: como verdadeiros ami-
fios, fraternalmente. Que este paiz dc natti-
reza tão liclla, cm torno dc cujo centro gyrafi apreço do mundo, e que o eco acompanha
com uma cortina branca ds nuvens alegres,
desdp o norte atí, os pampas, dn Jado do oc-
cidçiile, c ncllc.s argentinos o mcsiiío moli-
vo <!•.¦ yç.|dade dc que sous naturaes sc or-
fiiillíam, iitilisando, pcla eíigcriliaria; o quco acaso não deu nas suas pródigas mniiifcs-
tações.

lira-lhe fácil, portanto, dizer aos collegas
brasileiros:

— Obrigado, amigos J Mais do que isto.
Obrigado, irmãos.

O Dr. Dondero foi muito abraçado e cum-
pri.ncntado pelo scu brilhante discurso, fei-
to do improviso.

Por ultimo, o professor Agostinho, encer-
rando a recepção, offereceu medalhas com-
memorativas do jublleu da Escola aos pro-fessores Mercau e Dubecq, os quaes, convl-
dados, passaram a pcrcorrer,-c»m—todos-ow
firesentes, 

as aulas e gabinetes do estabe-
ecinicnto.

0 professor Dubecq entregou nindil uma
incnsagcni_d,". saudação dos universitários da
Academia "ne 

Seiencias Exactas de Buenos
Aires aos universitários dc engenharia des-
ta capital. •

'AmanhJ, o Dr„ Mercai!, accedendo gentil-incute ao convite da congregação da Escola
rolyteelinica, dará a aula dc hydraulica queo professor Joppert devia dar. Essa aula
•erA Íís A1.15.•— 1 «a» ¦

0
de Assistência Municipal

exonerou-se
.***** i...'.

Foi substituído, interinamente, pelo
director do Posto Central

Apresentou sen pedido de demlsslo do
jargp de director do Departamento de Assis-tenda Municipal o Sr. Dr. Nabuco de Gou-
y*, que acaba de ser reconduzido no man-«to de deputado federal pelo Rio Grandedo Sul.

Em substituição^ interinamente, foi1 no-meado o Dr. Oscar Godoy, director do PostoCentral.
¦ ****** i

(.ninara .EcclesiiisUcn, 4 de julho dc 1921.— Ile ordem dc S.Iix. Itcvma. o Sr arce-liisço-coadjutor, («) Conego Francisco de.\siis (.aiuso, secretario do Arechispado "
' ¦*-*•**- ____________

Um novo aviador nava!
Koi classificado aviador naval o 1" tenen-te Hugo da Cunha Machado, quo foi appro-vnrto.no curso de aviadores navaes, nas pro-vas de categoria B.

T~ —*

Pagou a mais e quer ser re-
embolsado

; Foi apresentado, hoje, á Câmara um pro-jecto mandando restituir a Antônio Pintoda Mlva a quantia de 2:475», importância

"HABEAS-CORPUS'; CONCEDIDOS
PELO JUFZ FEDERAL DA

2" VARA
Por despacho dc bojo, o juiz federal da- \ara, concedeu "liabcas-corpus" aos sor-Içados militares Rósaliò Muniz Barreto ¦

elemento histórico, lembrando que o Acto fedas officinas da Odste de Minas, o capitãoAflclicional, no Império, fora. apenas appro-, J°n° dos Santos Dias. Sua morte cansou g«-'ano pcla Câmara c sanccionndo pelo im|le-!,¦,,1 consternação não sò ali, como tambem Irauor, com o protesto unanimo Ad Senado. ncs,B localidade.
Ulscorro sobre o que se deve entender por _¦ *****

proposta , segundo o espirito dos consti-iiiinics. Evoca, a respeito, o que se da naArgentina e na França, pnra mostrar oue

Antônio Marques de Carvalho Camarão.
« ***** i

Um executivo fiscal julgado
pelo juiz federal da Ia Vara
Por sentença de hoje, o Sr. jutz federal,da 1» Vara, julgou subsistonlo a penhornfeita cm bens da firma A. .1. Barbosa o

,,0,,_í,ÍI'.:_L,P"_,ra eolvnnC» executiva da multa

O ALGODÃO
***„* „..,„ ,. --¦-¦; ¦ - --....-. -....-, .Fnnccionon o mercado de algodão, hoje,esses pa zes divergem do nosso pacto fun- j -'""(Ia frouxo, com os preços cm deelinio((iimcniiii. Argumenta que uma simples j 

"multo accentuado. Comtudo, os vendedoresemeiigp 6 uma proposta, cm virtude do que ¦¦'•'n declararam novos preços,o terço dos membros de uma casa do Con- I Nâò houve entradas e sairam 309 fardos,íresso se torna necessário. Alohga-sb cm ' ficando cm deposito 11.503 ditos.considerações c sòphismns juridicos em de-. ¦ ***** .
lesa rie scu ponto dc vistn. por vezes, in-tcrrompido pelo Sr. João Santos, até que opresidente o adverte de que eslava finda anora do expediente. O orador, sentando-se.solicitou, porím, quc o inscrevesse para ofinal da ordem do dia.

Havendo numero legal, foram, dc cambu-moda, correndo, depois dc serem votadasvarias redacções finaes, npprovadas todas asmatérias constantes do avulso, que são- de-

Ím Fonseca)
| Visite V. Eu, apenas para renal» dt IM vista, n nossa nova • desenvolvidaH
H seeção de ¦

S?_^8SíiSÜÍ%í.«5í-t':.!Ç»!« dc u«" fi'l>° «end* «Jo Estado do Rio paga-se^ 
"amanhã; "a

folba de vencimentos dos professores dosgrupos e escolas publicas da cidade de Ni-

no Collegio Mitilar de Barbacena.
******

A Incidência do imposto de
consumo sobre os cha-

péos de -fibra de
madeira

Tomando conhecimento de um recurso ex-officio do collector das rendas federaes cmCantagallo, Estado do Rio de Janeiro, o Sr.ministro da Fazenda mandou fosse cobradoda firma Elias & Teixeira apenas o impostode consumo devido sobre os chapéos dc fi-bra de madeira dc fabricas dessa firma, pornao ser cabivcl o auto de sonegação contracila lavrado, uma vez que só ultimamente
ticou esclarecida a incidência desse imposto
sobre o produeto em questão, em virtude dc
nma consulta do agente fiscal Wilson Ba-
clter de Araujo Costa.

¦ ***** ,

Caiu e fracturou a perna es-
querda

JUIZ DE FORA (Minas), 4 (Serviço espe-ciai da A NOITE) - O Sr. Luciano Bastos,
genro do capitalista Delfino Costa Carvalho,toi victima de uma desastrosa queda, em

de. 2003dno, que W3M5Í5W peloXom- ifflà^^ST^líS? T'05 7 *T' " 
' ^X.T11"^

m,"flrin"" «- "" -*- -•¦'=- - • e"""""" ,íispo^ep„°o ^jApprovação dc um contrato
v,„ '¦ -Hscnssão); S^S^ScSia &%£ l^X l

SS^waSafii1? 'ln l"1Crra' ° cre(lit0 especial .Mestre & Blalgé S. A., para fornccfmentS
ç«° S^SS^^^S^^ Um l0rn° mecanico' l^0 "&êh"
ciados pelo decreto n. 4.691, de 1923 (8*discussão); nutorisnndo n abertura, pelo Mi-
5Ante«rn„«d? Interior, do credito especial deJU():000g, destinado ao serviço de saneamen-

missariad» do Alimentação
1919. ********

elnrnndo entender-sr com todos os contri-nuintes civis e milita-"» -•- •-"-
1'unlicti, em funecionarios públicos

i tigo 27, paragraphos 1"
O JHIE O THESOURO FLUMINEN-

SE PAGA AMANHA
Na Thcsouroria da Directoria Geral de Fa-

de 1922 (.')'

ctheroy.

FORAM, AMBOS, IMPBO-
NUNCIADOS

•Caetano Cavolth a José Cavolth foram
processados, pelo Juizo da 7* Vara Criminal,
por terem resistido A prisão, que lhes fezum guarda civil, na noite de 12 dc maio docorrente anno. Hoje, foram os dois impro-nunciados, por despacho do Dr. Fructnosodc Aragão, que considerou a inexistência deprovas conlra os réos.

«mu»
Nomeações e designações na Pro-

phylaxia Maritima
Pelo director da Defesa Sanitária Maritimae fluvial foram assignadõs

na Inspectoria de P
meando: o 2o machi
para exercer o cargo ,1o i» machinista;

/o.e»roph::laxiu rurnI "° Estado»da Sergipe
(2' discussão); autnrlsando a abrir, pelo
SÍ jyiíSÍ?0 da Marinha, o credito especial de

*****¦

Juiz de Fora pelo telegrapho
•J,UÍZ ?Ev,59-P^ (Mi"»»). * (Serviço espe-c,n! d? A NOITE) — A commissão encarre-

gada de decidir sobre as questões entre osmrtustriaes e operários desta cidade, susci-2:53aíS085, para pagamento de differença de *adas na ultima greve, terminou, hoje, seusvencnnentos ao Io tenente machinista Anto- trabalhos de investigação, devendo apresen-tar um relatório dentro de tres dias. Acre-dita-se qua os membros da referida commis-sao sejam favoráveis ao augmento de sala-rios do operariado.
— Subiu a cento a nove o numero do oht-tos verificados aqui, no mez passado. O es-tado sanitário da cidade continua bom.

Em serviço no Collegio Militar ._,.._ „
Foi mandado servir como nlmoxarife do motorista Hermes da Silva Peçoniiapará õCollegio Militar do Rio de Janeiro o 1» te- car#° Ae 2' machinista; o motorista do la-nente contador Euclydcs Guimarães Noguei- zarcto da ilha Grande, Bueno' Baral, para ora _d fr\i *-**r**-.**ti-.mlA-. Jl*-* !._*._>__*_ _.!_- _1 ±i* m_f»<;m_r» t*nt*rt*\ -*¦*. TnnM.«_.a ti *-** . . -.*, b ,»i i,.i„»,cuuu uu iubíh- ue Hiino-vnriie '• v"s" "" «""l^cioriu, e Miguel L,os- „,„„,.,. *,..,,„„„„ ,„«,t, „. _,

para thesoureiro daquelle estabolecimonto «no Ru ^parao de fnguistn; designado i cias do proTeX dcJre ô?ma d(o j tenente Ç^^gggg^õ^ . qlle, J^aS

nio Carlos de Siqueira (3« discussão)- auto-mando a abrir os créditos necessários paraerecção de um monumento a Francisco Ma-noel da Silva, autor do Hymno NacionalBrasileiro (3« discussão); parecer indeferin-do o requerimento dc Pedro Antônio Fa-
gundes, pedindo melhoria de aposentadoria
(única).

Findas as votações, voltou a falar o Sr.Hcrculano do Freitas, que proseguiu cmsuas considerações a favor das alterações
propostas ao regimento. Analysou os textos
constituciouacs para verificar se, para a ap-
provação do projecto dc revisão* são neces-

-„.„¦„„..¦ .... ., . ¦ * . »»i"'os dous terços dos membros de cadaSSS™?C0„" c-iTam °" apenas dous ters°s ã0* con«r«-
£.k 

'*íin 
. r rllí?a:«n"" s,stas Presentes; O orador ó favorável a

_), Ca?'l0.Guia cste llUimo alvitrc. 1»e é o que è acceito«'go dc 1» machinista: o tambem pelo projeíto em debate.
Terminado o discurso do "leader" paulista, falou o Sr^O. Amado, que defendeu amesma corrente de idéas do orador que o_. -i ._., , ,_ .ubs 

exjgen.
) regimento

ilidas foram,******

PASSOU PARA O "JOSÉ' BO.
NIFACIO"

O estado maior da Armada ordenou a
passagem do 1» tenenta Nuno Barbosa deOliveira e Silva para o cruzador auxiliar"José Bonifácio".

*****

CHAPÉUS
que contém numerosos • lindos modelosdus ultimas novidades de Paris.
TECIDOS DE MEIA ESTAÇÃO

CONFECÇÕES — MODAS
ARMARINHO

Sempre os menores pregos

|7, Gonç» Dias e Uruguayana, 10

TECIDOS CHIC

ria de Santa Thereza não
estavam regulnres

0 Sr. director da Receito Publica dctcrnii-
non que o collector das rendas federaes emSanta Thereza organise nova estatística do
imposto de 1923, por não estar de accordocom os preceitos regulamentares a qua foi
enviada, devendo ter em vista que lhe eom-
petia concertar aqucllas em que verificasse
irregularidade e não apontal-as apenas.

¦ •***»* i

moço Waldemar Clemente Fran-. cn, para exercer, interinamente, o cargo dcr marinheiro, e Luiz Pereira de Abrantes; para
I <í lofia?' »}-<-rmo, de moço, no impedimento! dos cffectivos.

uma utilidade publica
O Sr. Ai Bahia aprosentoü, hoje» á Cn-«iar», um projecto considerando de utilidade

Pjililica n Caixa. Beneficente da Guarda Ci-Vil, desta capital.
*****

OS VALES-OURO
0 Banco do Brasil forneceu os vales-onro

Pofa a Alfândega á razão de 5$106 papelPor 1$ ouro.
Esse banco cotou o dollar, á vista, a»w50 e a praso a 98320.****m

Relevação de multai
0 Sr. ministro da Fazenda resolveu relê-*<"', por. equidade, a limita imposta, por in-fracçup do regulamento do sollo, ao juiz«c direilo do Serra NcBra, S. Paulo, atlcn-'as as razões apresentadas, bem como a deB:0008,_ imposta a João Pedro Antunes, porInfracção do regulamento do imposto sobre• rende

Fallecimento de uma senhora
pernambucana

RECIFE, 4 (Serviço especial da A NOITE,
pelo cabo Submarino) — Falleceu, nesta ca-
pilai, a Sra. Oswaldo Machado, que contava
com elevado numero de relações na socie-dade local, cm cujo seio repercutiu doloro-
somente o lutuoso facto.

¦ . ***** 

O assucar e a especta-
tiva da praça

--.'i. **m,m******"** ••*'•-,

Porque o mercado esteve
lioje paralysado

Se bem que o mercado do asseucar tenha
estado, hoje, paralysado, corria na praça,como certo, sua tendência para a alta como
conseqüência inevitável dn escassez do pro-dueto disponível.

Essa situação, que tanto inquieta o publi-
co consumidor, aggracándo-lhe as despesas
do sustento diário, é devida ao movimento
de exportação por baixo preço, tão intenso
que o mercado ficou, a bem dizer, desprovi-
do daquelle gênero,

Pensa.se, porém,.que essa anormalidade é
muito passageira, porrnie tão depressa en-
trem no mercado os 200. mil saccos que se-
rão importados pelo Ministério da Agricnl-
tura, ficará assegurada, ou será pelo menos
antomatica, a' baixa ou barateamento do as-
sucar.

As entradas foram, hoje, de 1.195 saccos e
as eaidas de 3.439, sendo o "stock" existen-
te de 53.439 ditos.

¦MMB
DESLIGAMENTOS NA MARINHA
Foram desligados o capitão-tcticjtitc Paulo

de Souza Landeira, do serviço clti Escola de
Aviação Naval e o lo tenente machinista Al-
berto Silvano Patrício, da Base de Defesa 1 

""{"libra 
papel colou-se, norMinada dos Portos 41$000

0 CAMBIO ESTEVE FIRME
* 6 D. A 6 3|64

O marcado de cambio abriu e funcclonava,noje, cm melhores condições de firmeta, comum movimento pequeno de procura e comalgumas letras particulares offerecidas
e 2"^ Mtrangeiros iniciaram os saques6 e »> Vfiid, dando o do Brasil a 6 1|32<!

J?'\r" ,° nifrcado, cotando-se o particular ad 1|»d. No decorrer dos trabalhos'vários
«¦VhSící ¦*"• - l,nss''"am a sacar tambem ai if.Ud, com o mercado assim bom orien-lado.

'Assim continuando sem maiores negóciosiianearios e com letras offerecidas, a me-morta das taxas se tornarS mais efficicnte.Os soberanos regulavam a 508000 c aJibra-papel a 41JU00.
O dollar á vista cotou-se de 95300 a 9»8âí)e A praso de 0$200 a íl$320.Saques por cabogramma:

_ A.' vista — Londres, 5 29|32 a 5 15fl8;lSIP1,s' 
WS?» 'W81: Italia- W2 a W05; Nova"iorlj, Uma a 9?400; Hespanha. 19243 a1Ç244: Suissa, 1$070 a 1$674; Bélgica, $422a Ç423; Hollanda, 38540 a 38550. 'Foram affixadas officialmente as se-

gitintt-s taxas:
A' 90 d|v. — T.ondres, 6 a (! 1 f64: Paris,

?I6S a Í477-' Nova Yorb, 9?200 a 98320. i
A' vista — Londres, õ 1.1110 a 5 61|<Í4:Paris, 8175 .1 8480; Itália. $400 a S405; Por-tugal, S2G5 a ?27l• Nova York, !)a,'l()0 a ilíilõo;

Hcspanha, IS'2,10 a 3Ç240; Suissa, li5|!(iil a
lSli7ãj Buenos Aires, papel 38040 a 3S.ÒSII,ouro (18970 a 78000: Montevidéo, 7,?2õü a
78232; Japão. 3890*; Succia, 28480 a 

'28500;
Noruega, l$2f,8; Hollanda, 38510 a 38550;
Dinamarca, 18510; Canadá, 98250; Chile,
18020 (pesos ouro); Syria, 8476; Bélgica,
S419 o $422; Rumania. 8048 a 8058; Slova-
quia, $278 a 8282; Allemanha, 8001 por um
milhão de marcos; 28240 por marco da ren-
da; Áustria, 8140 a 8170 por mil coroas;
eafê, $475 a $480 por franco; soberanos, 50$;
libra-papel, 41$500.

O mercado fechou regularmente firme,
com os bancos operando a 6 1|32 e fi 3184-d.
e comprando a 6 5|G4 d.

Km homenagem á independência dos Es-
lados Unidos do America do Norte, os ban-

o expediente á 1 hora da

Bandos búlgaros repellidos,
na fronteira, peías tropas

rumenas
LONDRES, 4 (Radio-Havas) — Noticias

procedentes de Zagreb dizem que tropasrumenas repelliram bandos búlgaros que ti-nham atravessado a fronteira entre os dous
paizes. **——*•* ¦ tu -
SE NAO TEM CULPA,NAO DEVE SER

PUNIDO
Verificando não caber ao autuado a culpado extravio do processo, o Sr. ministro da1-aj.enda resolveu dar provimento a um re-curso da firma lírnesto Ncugegbauer, pnrao effeito de ser imnullada a pena que lheIiavia sido ãpplicada pela Delegacia Fiscaluo Hio Grande do Sul.*****

cos encerraram
tarde.

ultimo,

0 CAFÉ MANTEVE-SE FIRME
E O TYPO 7 SUBIU A 43$400
Encontramos o mercado de café, ainda,hoje, regularmente movimentado, registan-do-se procura desenvolvida para novasacquisições de gênero disponível.
Os embarques verificados foram, porém,menos intensos, tendo havido, ao contrarioentradas mais volumosas. . Isso, porém, nãoaflcctou os desígnios do merendo, qne con-.limiuvam a ser os mnis pronieltcdorcs nos-sivcis, relativamente ao curso de alia quevem seguindo as cotações.
Eleyou-se o typo 7, na abertura, a 438400

por aroba, lendo corrido a procura bastan-te animada.
Foram vendidas na abertura 6.609 sac-cas e o mercado ficou activo, sob a impres-eaode uina alta de 80 a 97 pontos nasopções do lechamcnto anterior da BolsaAmericana.

As-entradas verificadas foram de 11.809saccas, sendo 10.076 pela Leopoldina e1.7.13 pela Central. Os embarques foram de6.548 saccas, sendo 100 para os EstadosUnidos, 4.761 paru a Europa e 687 por ca-botagem.
Havia cm deposito, boje, 230.877 saccas.A tarde o mercado funecionava com ai-

guma-actividade, tendo sido vendidas mais1.369 saocas, no total de 7.978 ditas.
Fechou o mercado inalterado e firme, as2 horas da tarde.
Passaram por Jundiahy, hoje, coin desti-no á Santos, 20.000 saccas-

INAUGUROU-SE O COLLEGIO BA-PTCSTA FRIBURGUENSE »
FRIBURGO (Estado do Rio), 4 (Serviçoespecial da A NOITE) — Na presença do

prefeito local, Dr. Segadas Vianna, e de
grande numero de famílias da nossa prin-eipal sociedade, foi Inaugurado, aqui, oCollegio Baptista Frihurguense, tendo o seudirector, Sr. Antônio Charles, proferido umovacionado discurso allusivo ao acto.

O TEMPO
— *-***^***j********** ,___-_.,

Temperatura de hoje: máxima,
, 24»,5; minima, 12»,0

¦ «»>»» *.** ***

Boletimda PirectoriadeMeteorologta
Previsões para o periodo de 6 horas

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

Districto Federal e Nictheróy — Tempo t
•Temperatura» noite ainda fria, em aseen-

çao de dia, eom máxima entre 25 e 27 gráos.Ventos: ,pormaes, predominando a compo-nente norte.
Estado do Rio — Tampo: bomTemperatura: noite ainda fria, em aseen.

ção de din.
Estados do sul — O tempo decorrer* bas-tante perturbado eom chuvas e trovoadas.Instaved em Santa Catharina a bom nos de-mais Estados. iA temperatura manter-se-âestável no Rio Grande e olevar-se-á nos de-mais Estados. Comtudo, a noite será aindafria, salvo no Rio Grande, cora geadas ainda

possíveis.
Ventos variavois e fortes no Rio Grandee dí norte a leste nos outros Estados, e»»tnndo sujeito a rajadas em Santa Catharina.

Synopse do tempo oceorrido
j No D. Federal (do 6 da tarde de hontemns 3 da tarde de hoje) — De accordo coma previsão feita, o tempo foi bom durante

iodo o periodo. A temperatura ainda de-
clinou á noite e foi estável de dio. As tem-
pcrátilras extremas .registadas nó Posto Me-teorologico fornm: máxima 25»,1 e minima16»,0, respectivamente, á 1.30 da tarde e 6.50da manhã. As médias das temperaturas ve-rificadns nos postos do D. Federal foram:
25°,5 e 12',0. Os ventos foram normaes,
caindo a brise á 1.25 da tarde.' ***** __________Loteria da Capital Federal

Resultado da extracção de hoje:
'- 20:000$000

5:0OO$000
•••'¦j. ,1:00015000
••• v-... 2:000$000

1:0003000
m*m i

adamascados e fantasia, em seda
merceri3ados, desenhos lindos, cô-res da moda. O maior sortinieatgii

pelo menor preço.

65. Rm d» Cariara. 0?*mft**

&&$^__*__%m
Gynecologia. Doenças das vias orluHarRua Chile n. 9, das 4 ás 8 hoi ^^

)"SAKAT0R!9 CIRÚRGICO"
para operações ít ''

OUVIDOS - NARIZ • GARGANTA
PROFESSOR JOÃO MARINHO
Cathedratico da Faculdade da Madielna
DR. CASTILHO MARCONDES
Assistente da Faculdade da MedicinaAVENIDA MEM DE SA 335

End. Telg. Sancir — Tel. Norte 10&Ü-1MI
Os casos de cirurgia slo attmdidos è*10 ás 12, salvo os urgentes, qua serio «qualquer hora.¦vm J

DR. JORGE SANTANNA
CIRURGIA-GYNEC0L06IA

Tratam, dns doenças das aenhotw pel»methodo de Bier e pela diatbennhu R. Aa*sembléa, 23, de 2 ás 6 hora». '

CORTINAS '
As »I?4í.J71í.d.er5a1' Pre«°» «em eompetaieli

LARGO DA CARIOCA, 9 — Tü. C «40Souza Baptista ft C

FôRA"
aduutos

53042
41430
53101).
688(12.
35981.

Loteria do Estado do Rio
Resultado de hoje:

57773 .  .
17515. . .
50603. . . . 

25:000.1000
2:50031000
1:000f000»

para Dentistas
24 K. — Garantidos — Gr. 7122 K. — Garantidos — Gr. 6!

__, r18 ,K* Z? G;r»ntldos — Gr. HSflOQSecçno de afinação de metae* preciomVIANNA, IRMÃO & C. RÜA PEDKo t*
¦. .. 2S (» 30 •;
(Antiga Espirito Santo) '

JUIZ DE
MOLÉSTIAS INTERNAS DE

CREANÇAS
Dr. José Barbosa (cx-assistenU • lntan«laureado na Faculdade do Rio, chefe da ellenica do Instituto de Protecçfio A InfanelaV..Consultório com iustallações modernas A raa«alfeld, 405. Telephone 851. Attende a eba*modos para fora.

Dr. Montenegro Villela
Reassumiu a clinica. Carioea 48, 1». I ia•'¦'hs. Ç. 1525. Conde de Bomfim, 48». V. M»|"

A INDEPENDÊNCIA
ai^^tos aa: nj?*.v%

m

********!¦ J

Iemulsao de sconl f
léo remédio mais natural I --ÍW
1 para dar ás meninas saude,!
I vivacidade e sangue rica ¦

1
sãSÈTír

i

v:;'!!

Dr. Humberto Gotazzo dM»«*«
• x .• *- w vosas, estoBíf.

go e intestinos. 7 Setembro, 10». 3 ás * _*__.

¦teu-' --'ti*-. .-*ir *.:**--*- . ¦¦¦ .filai
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t
Dr. Alberto de Barros Taveira

(ADVOGADO)
l.ui-lu Ailrliu Tuvi-iru, Mariu

Torrr» Tiivrlnt. Alfredo nlc Hnr»
ru» TuYciru, Alfredo Torre» Tu»

veira e familia eoiiviilnni «11 neu«
amigo» e jiareiile» paru a»i*ÍMtir ti
mi»»n ilo HO" din do inlleeimetilo
do nou «-xlii-iiioiiii filho, iiuiriilo.
iruido, lio e nouro DU. AI.IIKUTO DE
BARROS TA VEIRA, que em euffru»•*io de K1111 alma iiiandam celelirur«

A NOITE — RcxtA-sYlrn, 4 <lo .Tullio üe 1021
t- " * - In *" '~*MIT-i «¦_«-¦ MMMMMMK» IMWSMMM

«maiiliii, Mililiniio, 5 do formule, no
altar de S. .Manoel, hu iiiulrix da Can-*
delariu, á» 10 hora», pelo que desde
JA muilo penhorados agradecem.

Maria Paredes dc Souza Gomes
Arlhur dc S0117.11 Gonte» e

Hei!» filho», Jonquinn Chave»'arede» u dentai» piirenli*», pre»
«ente» e r.ii-i-utfn, uotiviilmit a» jirn»
Hoá9 tle «iu: iiiiilsuttlc pnrn iimüíhIíi' á
tniiisíi que por ¦¦iliun «le sim huiiiIopii
e iirrHiid» i-«|>o*;i, mãe, filli-i, irinü,
sohrbilui, ("íinliiiilíi e .i.i MARIA PA»
REDES DE SOUZA GOMES, mm»,
dam rewir na e-»n-jn du Cundelurin,
iiltnr.niiir, gcgitnilu-fciro, 7 do cor»
rente, 1° onnivvriiiirio do aeii falirei»

Jtento, 
unleeipndamenlc ngruilcccn»

o o hcii eoinparnclmcnfo.

¦ '" aJ X_\rcp3*'E©el\e" |
M W^^Ê* *<iima a tosse ||

Í l'WM;;AAV/ e/a: dcsapparccer as tnthcirros f |

1 ''¦''*'' lísi'*»' •f'i'_l " l'fntfa W r°^oa as fwH-ctos «• Drogar.e Wm¦IM^A.A^^^ii-AS^s^^agl
ESSSSS301 '¦•¦ ••*~*»rnr''''-~'~''~"'n™nr,!'rrr~r*^n^a'^ - ¦ IQgQ

Eulina Barros
*» Alice

*H Ami

(NIN1NHA) 
'

Amurn! Barros. Oscnr Uarros,
iiielia Amaral. WnlnVinnr Amaral c

I (Ilho. Anlonio Litl* Maelímlo Nelle, sc-
nhora c filhos. Olindo Amaral e se-

nhora convidam mus parentes e amigos
paru assistir a missa ilo sollmo «lin «me,
por alma «le mio inesquecível filha. Irmã,
nrla, sobrinha o prima EULINA UARROS,
«eni rezada amanha, 5 do correnlc. na ligre-
Sa dc S. Francisco do Paula, ás 0 lj'J ho-
ras. Desde Já sc confessam siimmanicnte
gratos por esse acto caridoso.

Antônio Saliture
E.c-ttliimno. do rumo dc flauta do Instituto

Nacional dc Musica
¦f Domingos Snlllurc c familia convi-

*"iv dam os parentes c amigos do seu ex-
í Iremi.so c sempre lembrado filho AN-

rh TONIO SALITURE, parn assistir a mis-
sn de 1* anniversario do scu fnlleclmnto.
quc ser/i cclehratln ás tl horas ile amanhã,
Biibbiidi), 3 do corrente, uo nllnr-mór dn
egreja matriz do Engenho Novo, por cujo
eomparcciuiciito se confessam summamentc
gratos.

ono

20 »|
1 wjjto
siiúuu. 1

•2X77,-

Sc Li. *..is\£_J

de abatimento
;í; r.os preços dos Tecido": do lü, Astrulrans, Flancllas, Oobortoros,
;': Pelles, Casacos, Blusas, Echarpos, Gorros, Oapaa e Vm*tidos do
.*'. malha do lã para senhoras 6 creanças.

CASA SUGENA

SEIS CALOTES E UM SACO D
CHUiWiíO APPREHENtííDOS

Uc
Na praia do Retiro Saudoso

serviço 11» delegacia do IO" il<*lrie|
1,11.1 <i. iivll Vlannn. 11. -18, recebeu «I)* serviço
Biiardn-clV-..iiri.i de i|.ii" n.i pr.iin do '.nin nautli

liavam sendo ileicinharcadu», ln«t«-vl'
tento, ynfloi caixote** dc chumbo, 1'ara ¦••
.• ilirigiiiiln o mi.ii-il.i. vi'i'11.iiui (|UU, icnl
tento, 11111I11 menus «tn * ««•» desses volume»
bem assim um saco do mesmo nteliil, «II

< achiiviiiii iiii-iiiuiiliiilns lã num continha-*1
irlgldo pelo coohelro Jumí Maria 1'jnl-Ji
Apurelioiullda a niercadtfrin a roíiilwliin »

'feiiila doleHacla, decluroii a cochelto lçl»a
•omprado ua punia du Onletto por aiiBlrp-
.•ulos e liiiitun mil •«'». nc«njíConliiuuu

,1'iiliir-se ile negocio licito.
0 coinmlisnrlo 1'errclra reuNiou o raeio

com an declarações da .Ihm1 Mnrin, «tue tem
•li iinmis o rcsluc .1 rua 1'arniso li-, retendo
a mercadoria, abriu <• eiimpolenlo Iniiüorlto.
¦ 1 ^t»-1 .-—¦—¦¦

SA.LA.O
VASTO E MAGNÍFICO

ALUGA-SE.
d. nu- Klcvudoi*.__.

Rua da Carioca, 41.
Knl raria Indepcn»

D.i 1'splcutliiio consultório.
1 .ms
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/siy maga rasni igsts», t&zm., ásm.*,

LEGITIMO PO'ÍNSECTÍCIDÀ DA OALMACIA- OE BEHR4C0 Succ TRIE5TE!
INFALLRVEL NA DliSTRUIQAO OE TODA A ESPÉCIE OE INSECTOS
COMO MOSQUITOS, PU L GA5, PERCEVEJOS etc.
VENDE-SE EM T0DA5 AS DROGARIAS e PHARMACIAS•^^^***-^--^saBtmm*^^

oraQsas^^-.riOg^-.,J5^a:!Ot--0-aa:arr=r-tca3ürá"^s^ ,:-io:

Joaquim da Silva Guimarães
•& A viuva, fillios. filhas, genros, no-
-,-. ras, netos e nelas dc JOAQUIM DAi SILVA GUIMARÃES convidam seus
... amigos c parentes para assistir o mis-

sr ípic mandam celebrar por alma do seu
saudosa esposo, pae, migro c avó. amanhai
sabbado, 5 do correnlc, dia do scu enni-
versarío untalicio, ás 10 horas, nn egrc.ln tle
Nossa Senhora do Parto, sita A rua «le São
Jos«5 csi-iiina da dc Rodrigo Silva. Antcci-
padamente agradecem.

A' PRAÇA
Mnnoe! Perrelrà .lunior, bocin da firma Pa-

checo & Ferreira, ora em liqttldaçilo, decla-
r.i u estn praça cm geral, ás >.L* todos os Es-
tados, e o seus amigos rui particular, que n
contar desta data, passou a asslgnar-sc 5!,i-
noel Pacheco Ferreira puni todos os cffcl
tos cotnnicrcincs.

Rio dc .lanciro, ,10 dc junho do.1924.
Rua do Mattoso n. 78.

tj

Euclides Cavailieri

SEU E» O SEU DINHEIRO
Não sc llluda com árticos feito» para cs-

palhafato:
A CAM1SAIUA UNTVEIíSAL, vendendo

pclo3 prc-,-os inais baixos da praça, garante a
qualidade, os tamanho» c a pureza dos seu»
artigos.

Alguns preços :
Mchis Ypirnnga 1% 3 pares 6S500
Lenços cambrneta, 1|4 dúzia 3S8i)0
Pyjames zephir forte  13S800
Camisas imitarão tricoline. 10S200

48300

"PETIT"

t 

Maria Ruis c amigos agradecem, pe-nhorados, a todas as pessoas que se
dignaram acompanhar á ultima mo-
rada os restos mortaes de seu amigo

e chefe EUCLIDES CAVALLIERI c bem as-! Cuecas typo 1|2 linho. .sim os que lhes enviaram condolências c : Gravatas lindos padrões. . . 2S3Ò5convidam-nas a assistir a missa dc sétimo frttSJOir. í**mb«a r» »«jv- idia quc. pelo eterno descanso de sna alma, i GORI^O, W-AllVlA E tl-li.-.Ü)A
mandam celebrar na egreja do Sacramento, I Tudo forte, tudo bem folgado, tudo garantidoamanhã, sabbado, 5 de julho, ás 9 horns, nn T_>„__. Tl/T !_. i vniio iillni-mór. confessando-se antecipada- Oü XlUcl iVíclrGCílcli tÍQ-mente gratos pela comparencia a esse aeto '

"de piedade christã.

V&NDA-HEGLAHO
Preços especines p:irn pates modelos:

impg?,y; , . ?»7vn_-
,*-*í7. ¦ "•'."1». 'i''*"V|i'í'¦^Ai-^A
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Estou
arrependido

POR OUE ?
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Não mandei fiuer 1
dus costumes «le ensi-
mira finíssimo, avia-
mentos ric I' ordem,
por Ríü?, soh medida,
padrões modernos, con-
feição esmerado ua

Ypirangá
MARECHAL

|S I

11
mL RUA
I :«^w FLORIANO, S2

NAO TEM FILIAL
aaBPBBróÉ-gBtSSMEB ¦---•'

 i ^a}»ftC<>-—«) ¦ ¦¦'¦¦¦ » ¦ ii-. ¦.

SUAS MEIAS
Compre-as só cm casa rie sua inteira con-

fiança, na A' ELITE CARIOCA, 283, Avcul-
da Mem dc SA. Tcl. Noilc 17-12.i mrnt* i

Já se encontram cm qualquer pharmaeia 03
comprimidos de Wlagnesia Divina, acondiciona-
do3 em tubos próprios para se levar no bolso. A
Magnesia Divina, deliciosamente aromaíisada,
tem também o acondisionamento em fôrma de pó.
As exec.lentes qualidades deste remédio estão
comprovadas pela sua acção efficaz nos casos
de accicícz do estômago, indigestão e dyspcpsia.

lÒmmOÍSSSSSSSmmOlmtOmonrsrrrraoKaoc

Ei
loaotssssssstpato

v.;.^___.'iu*.'

o* r-^rj^o usa
AS CANETAS Tif-áTEIRO E AS LAP.S_.IRAS

0 porto, pela manitã
Chegaram: de Mossoró, os vapores naclo-

naes "Miiciiry" e "Araguaya", com vários
.leitcros; da Parahyba, o paquete nacional"íris", com passageiros; dc Carriiff, o vapor
inglcz "Esleria", com carvão, e de Buenos
Aires, o paquete francez "Fonnose", com'
passageiros,

-V-lrUm

H_t^g^l!_I<

Agradecimento
A familia de JOSÉ MABTdNSABA Ro"^TÍDentísta OctavÍ«5^ Euíicio "Álvaro

__CHA, Jmpossihilitnrin de enviar seus agra-
deeimentos sem quc haja alguma omissão,
o que muito a penalisaria, vem, por este
meio, penlioradainenle, agradecer a todos
os amigos que compartilharam da sua dôr,
jã p(#" cartões e telcgrammas, já por ocea-
sino do eiiterranientó c da missa de sétimo
«l*a do sen inesquecível chefe. Rio, 3 de ju-
lho de 1024.

riano 66

l*V©£_s3orJoséDeLarrigwe de Faro ||

R. Urugu.iyana, 45 — C. 3.TO2.

:»ísfK6Kj,feti?sSJíiiss^aa"_,I
Finíssimas e grando variedade. Bor-'"i(

dados a mão c a machina. Missangas.
Tudo hurato.

Á FRANJA DE OURO
69 — Av; Passos — 69

ffiSB"__n"-_àá__E_(ES_'-
•ç Luis.*) Ribeiro Da I.r.rriíiie de Faro, I S.íjvfpr

•fra»» Ary Willy Mtirray, Anna' Elvira Dor- I v-'l"-le'J
* iiiíue Faro c Marianna da Penha Dar-

«t* riatie Faro agradecem a todos que
acompanharam os restos mortaes de seu in-
esquecivcl esposo, pae adoptivo e irmão
JOSÉ' DE LARRIGÜE DE FARO, e de novo os
Convidam para assistir a missa de sétimo
dia, no altar-mór da egreja dc S. Francis-
co de Paula, amanhã, sabbado, 5 do correu-
te, ás 9 horas, pelo que desde jA confessam
sua gratidão.

grandes—Centro Lotei

Apparicio Pratcs Ennes
t* Francisco Pernandes Enncs Sôbri-

%*Wi nho, senhora, filhos, noras, genro e
5 sobrinhos agr.idecc.riij pònhoradissimoo,• *» a Iodos ciu* comuafeceraín ao enterro

de seu inesquecível fiiho, irmão, cunhado e
tio APPARICIO PRATES ENNES c convi-
dam para assistir a missa de 7" dia, que
por sna alma mandam celebrar amanliã,
sabbado, 5 do corrente, As 9 horas, tio' altar-
Snòr da egreja dn Candelária.

Maestro Alberto Nepomuceno

ÍZelia 

de Almeida convida os parco-
tes c amigos do seu saudoso mestre
maestro ALBERTO NEPOMUCENO a
nssiir a missa quc por sua alma

manda celebrar amanhã, sabbado, 5 do cor-
rente, As 9 1|2 horas, na egreja de S. Fran-
cisco do Paula, antecipando o seu agrade-
cimento.

Professor José De Larrigue de Faro
O Dr. J. Mello Magalhães e sua se-

' nhora commiinicam ás pessoas de suas
relações que farão rezar amanhã, sab-
batlo, õ tio corrente, ás !l horas, ria

egreja dc 8. Francisco de Paula, uma mis-
sa por nlmn dc scu saudoso c Inesquecível
amigo JOSfi DE LARRIGÜE DE FARO

José Duarte de Mello•(zecA)
Viuva, paes (uusentes), irmãos e

I demais parentes convidam ás pessoos
amigai; para assistirem A missa de se-
timo dio, que será rezada amanhã, 5

do corrente, ás 9 1|2 horas, na egreja de
N. S. do Parto.

t«Sr» i

Loteria de Santa Catharina
Resultado da extracção de hontem i

1G791 (.Rio)  50:0008000
1485G (S. Paulo)  5:000*1000

3515 (S. Paulo)  3:000*000
9928 (Porto Alegre)  2:O00S000

18310 (Rio)  2:0008000

¦v^ax*mts*a*>i*m-pgri
*.. S-J yfi9v''^S^ «Mrcs, o paquete francez "1'ormosc", coní j
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N. do ordc-iv- 2372 — Sapatoo iiiiÍK;;'.n*03 cm ga
piilicas ii- coros ou ciiverriizadaã, arüjj» em ;!^ w_ ^j— fantasia ,».ra senhor" • n. 32 a 40, 4Li'cço 30$. \ÍÂ 9fl m* 4 m, rtlffi-,~<i

\ ¦ --JUÍ1 ifl PJIIS M
i \ ^\ í Envernisadas e forradas

%* 
'v^s, W1 

R 32 •*!•:• ¦ 12$000g>

1 _ J^^rr^^m-, f^33 a 40 l_$OOo£jlí z^ed%0w -hsm^mm i
¦*i SSllSíife^tfll ilOO-RÜALfiBeA-ÍSQ^
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QUEtVí NAO TESVI GOSTO OU NÃO TER/I DIP3S^EIKO

PAUL J. GHRIiSTOPH COMPANY
Ouvidor, 98. Eio São Bento, -15. >São Paulo

•^ |*âaãsa_i
Oi,".
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A CAMPANHA ANTI-ALCGOU-
CA NORIO GRANDE

DO SUL

£,. .*, ¦m.Vm..t.Um.*m*,mt "4. 1 ¦ ¦ » | U _¦ « *J

KT vcardiruCtor^cial dc nos
r-VJ nieipal, e filho dnquelle
te- alcance da campanha, lo

^TPjvijlvrçu-- 
^^ -vF ",aj|

LEILOEIRO
(JOSÉ? DE AZEREDO)

Rua do Rosarií
Venderá em seu armazém, ama»

nhã, ás 14 horas, moveis de eseripto»
rio c de residência, piano, quadros e
diversas mercadorias, como trincos,
sabonetes, aros de borracha massi»
ca para caminhão, saltos e solas de
borracha, etc. O armazém tem casa
forte.

i ¦ mm*» i

^ Copd J||!|

FLORES NATURAES
— Os menores preços —

RUA GONÇALVES DIAS, 38 - Tel. C. 2852

caes d. Mo Coceira e carra-
patos cxtingtiem-
se com o Infalli-
vel DIP — Vidro
4$ — Rua Vasco

da Gama, 12, loja, c nas boas Drogarias e
Pharmacias; na A Jardineira, rua 7. 151, c
Coop. Avicoia, rua 7, 3.

COSTUMES E VEST.D0S
EX-ALFAIATE DAS FAZENDAS PRETAS

Vicente Rerrot.la. Assembléa. 72, T. C. 3179.

Stesnberg £ G.
31 • AVENIDA RIO BRANCO - 33

NORTE 716 Caixa 1281

um 01 jyii

PERDEU-SE

PRODUCTO SCIENTIFICO DE
BELLEZA

Para branquear, amaclar c aformo-sear a pelle. Tira sardas, cravos, pan-nos capinhas, rugas, etc. Vende-se nasPcrfnmnrias. Drogarias c Pharmaclais
Ap. O. N. S. P. — N. 201 — lj7|915

*$0&m*—C„

•Em um taxi que levou um casal da rua
O. Marianna, esquina de Voluntários, & rua
Copacabana, 4. ás 20 horns do dia 1°, foi dei-  
sada uma capa impermeável ingleza, marca | ÍC> PL ^(f%mR ULTItA-VIOLETA"Parramus", vendida por uma casa dc Dtic- *.^*i».£,%rf'i»3> Cabellos, Fraqueza sexual
nos Airos. Gratifica-se bem a quem entre-1 Fubetciilobe, Anemia. ABaembléa 54. -_,
gal-a a rua D. Marianna, 81. •OR. PEDKO fllAGALHAES,

Petle,

a» .,

N. de ordem 2376 — Sapatos em pelica en-
vernizada ou bufalo branco, salto baixo para
senhora; preço 22$000. O mesmo artigo para
menina, n. 27 a 32. preço 20$000.

N. de ordem 2374 — Sapatos em pelica en-
vernizada, oa bufalo branco, ou em cores,
para senhora; «. 32 a 40, preço 33$Q00.

Casa Iieieia
Para • Interior, maia 2$000. Pedidos a

MERQUIOR & PEREIRA
******

E' GRÁTIS».
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MaisHim alumno ^raiid.ojla_Pry_-__
taneu Mililar

Por acto de hontem, o Sr. ministro da
Guerra mandou matricular no Prytaneu Mi-
litar como alumno gratuito, o menor Afiei
Pacca da Fonseca, filho do fiillecirio 1° te-
nente do Exercito Joaquim Marques ria 1'on-
seca.

morn—-

Um depoimento de muito »
estimulo

O Or. Ervln Wolffcnbuttel, que se acha
dc passagem pelo Rio coni destino a São
lnuli), como medico mililar, c, como não
deve olvidar o nosso publico, o granrie orga-
liisiirior rio inoviniciilo, ou caiiipánhn iintl-

Í;";] 
alcoólica rio Rio Grando rio Sul, em lorno da

m qua!, nâo ha muito, fizemos larga reporta-
dk «cm-

Dcnnte do nosso interesse nessa acção so-
:¦ ciai aquelle medico, mesmo de passagem,

nau sc liirtou de nos érit-inr copia tio recen-
te dòcunVeiito cm tpie o Or. Nabtico de (lou-

nossa Assistência Mu-
c Estado, traia do
ouvanito-a com cn-

tlmsiasmo, como sc vfi da seguinte carta,
dat.ida ric honleni,:

Nenhuma iniciativa em prol da grandeza
da ihi.-.i.íi i'iii,ii, merece muiores applausos
que a iniciai1;! pcla União Anti-alcoolica (lo
Hio Grande do Sul. Os americanos do nor-
le; cultores por excellencia ria robustez, ria
saude physica c moral rio seu povo, ha mui-
to determinaram: por lei a prohibição da
venda ric álcool sob todas as formas desti-
nadas ao preparo rie bebidas. Nenhum ve-
nono intoxica com mais segurança o orga-
iiisino do que o álcool."Ccst u n cnnemi qulTíê" pardo nne la-
mais", dizia um grande mestre da medicina
franceza. Nenhum veneno transmitte n des-
ccnilcncia do intoxicado tara mais lamenta-
vel rio que este terrivel tóxjco. Deprime o
moral e deprime o physlco e é justamente o.
systema nervoso, o mais nobre do nosso or-
ganismo, quc mais soffrc, com o uso de
semelhante droga.

iS.isli—isso para attestar a benemerencia

HSzSSaK&r
i^s^r^rso"/*-*:-*FT0_„MA DA^TRÁ Á Lu,

CONSTITUIÇÃO
¦ — ¦ m ¦

O Dr. Napoleão Lopes foi
fazer conferências no

norte
A bordo do "ltapura", que deixou a fim-

naliara, á tarde, seguiu, hoje, para os norlos
do norte ó político paranaense Dr. Napoleão
I.opcs, que, conforme A NOITE em tempo
noticiou, vae realisar conferências contra n
reforma ria Constituição.

O Dr. Napoleão Lopes segue directamente
paru a liahia, diriaiudo-sc depois para Re-
cife e Bclí-in.

¦ mijo» __

OUSISeJOIAS

!___%

I patriótica iniciaria pela vossn-socicriaile.
E' tuna mediria ric salvação publicãAHí

i rio melhor
j Gouvóa".

encorajamento. Nabuco

Todos pódem vender Meias, mas ninguém
pôde offerecer as vantagens da

mf***mm*m*mmm*m

Casa Ste CHAPELAR1A RADIO

Confiança absoluta na escolha e com to-
das as garantias possíveis, por preços mais
baratos do quc nas liquidações
12 - Rua Uruguayana - 12

O mais completo sortimento para Senho- •.
ras, Homens ou Creanças.

(Única Casa só de Meias da Capital)
-m**mm-

AmmmmVíismBtnmsm,mm^íj^í^mi-?jxi3k.
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AMANHÃ
CASA GUIMARÃES

ROSÁRIO, 71

^/n-üficU'
64.q.Ml«?EI>Ul_. Fl.QRIAIia.Rl 0^Èsm&^m^^wíiu* !

«k*mtm. |«.G(SJ"RAOA
Altas novidades em chapéos de palha gros-
sa a 16$ c 183000. Grande moda. Chapíos
PELLUDOS e palha, altas novidades." Crca-,
ções especines para esta casa. Todos os mu-1
riclos de chiipeo Ba-ta-clan. Rq^i Marechal

Floriano, 64.

^-Illffa-Se"1* t;"sa da'"rl*a-ERa'i-'ia--Siiya1 85.
Piedade, a familia de trataincn-

to; aluguel módico ; está aberta; trata-se A
Av. Rio Branco, 137, 3», sala 19, de 1 as 3.

m**» •

eln
TONICl

Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. Abre
appetite. Poderoso estimulante. Tônico do»
nervos e do cérebro.

'de ~TÕNTClTSESnst^©Ot rr
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A vossa compra se fizerdes na CA»
MIS ARI A FLUMINENSE, ú rua São"
José n. 8, que está distribuindo os"Bônus Brasil" a todo freguez quecomprar de 2$ para cima. Estes "Bo»
nus" são numerados com duas de»
zenns que, sendo sorteados diária»
mente com a Loteria Federal, dão
direito á restituição da importância
despendida, em mercadorias. A's
sextas-feiras restitue-se o dobro da
importância. Tome nota: E' na rua r_ ISão José, 8. Telephone C. 2262. KPIfiPís

WtMakiíãM
JÊ Ê o terror de miüiares âc ll
H pessoas porque d nina enfcrniiÈla- 1
m de que consome a robustez e a 1¦ enereiae emmnitos cases traz alô |I a morte.- Ao primeiro indicio ilo |
gA.Paluiiismo ou m-iGiías, faça usa--";
qjpllo soberano \J

l;Dr. Francisco Limongi^^^
tos. Rua S. José, 46. C. 68. De 1 ás 3. La-
ninjciras, 192. B. M. 852.

«-3»_»
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Se V. Exa. SOFFRE

do estômago e intestinos, é porque não usa
o Elixir dc Camomilla GRANJO

fõ¥mIsí¥h9
KUA DU OUVIDOR. 136

Telep. N. 1603
j, luvas, leques; meias,

CALÇADOS FINOS, etc.

jK/&mm.doDr.
para as sezões

O anniversario de uma
bella instituição de

caridade
Appello aos amigos das

boas causas
No din 14 do fluente conimcinorará o Hos-

pitai Evangélico o 28° anniversario do lan-
camento ria pedra fundamental de sua sede
social, eom bella 'festa aó ar livre, no6 am-
pios jardins rie sua propriedade, á rua
Bom Pastor n; 83 (Fabrica).

A União Auxiliadora das Senhoras, que
está encarregaria ria organisação e execução
tio programm:i. pede, por nosso intermédio,
a todos os amigos do Hospital que lhes en-
viem para o largo da Carioca n. 11, loja,
quaesquer prendas parn serem vendidas
nesse dia em beneficio do estabelecimento.

O desenvolvido serviço rie assistência ao«
indigentes, mantido pelo Hospital Evangeli-
co bem merece que o seu appello seja at-
tendido por todas as almas accessivei-s ao'lem.

«sol»

A M,tO E A MACHINA
; ENTREGA RÁPIDA — MENORES PREÇOS11 R. Carioca 11 —A PRIMOROSA

I
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A NOBREZA" está ven-
dendo tricoline seda e li-
nho a 78800 o metro, bom
reclame. Uruguayana, 85

^Cndas *"c minl'nu;l' espécie, effeito rapi-
do e radical, com a SANTOSINA.

dos Leilões do Monte Soccorro e
Casas de Penhores. Compra-se o
vende-se na Joalhería Indiana, Lar-
go de S. Prancisco, 24, esquina do
Becco do Rosário.

Cabellos á Ingleza, a domicilio
A' La-Garçonne c Demi-Garçonne. Pcrfei»

ção e rapidez. 1-edidos a Aragão. Norte.jil!)2.
mo^~

í&í-k

munia do Dr.,

&mmiBfaemm£XEiimmi3!mfflas8Ba&ÊB,

COBERTORE
Camisas e m@.as de Sã

para todos os preçosnndes saldos I
de roupas brancas

para homens e senhorav

gos para oama e sitesa

i

í
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Esoeranoa I eraslí
RUA DA CARIOCA 52
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M. B. NEVES
ALFAIATE DA MODA

Participa aos seus amigos e clientes qusacaba de receber variado sortimento de ca-
sinurns liuglezas, próprias para estação bel-
los typos para Sobretudos, Capas, Jaque-toes, etc.

RUA OUVIDOR, 189 1*

A festa dos pescadores da co-
lonia "Z14" ao seu santo

padroeiro
Jumo ao forte de Copacabana realisa-se,aepois de amanhã, n festa com que os pes-«aflores da colônia "Z. 14», do bairro da-

quclle nome, homenagearão o seu gloriosopatlroeiro, o santo apóstolo Pedro. Constar*
a festa de uma missa campal, ás 10 11'-,horas, benção dos remos e, á noite, leilões(lo prendas, exercícios dc escoteiros, fogosde artificio e outras nttracçõcs.

Tres bandas dè musica tocarão durant»as comnieniorações.
SgasçiÊf.* ¦"¦
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AMANHA
A'S

3 112 da tarde

INAUGURAÇÃO DAS jmb*v

EMPRESA PASCHOAL SECRETO
DIRECÇÃO DE LEOPOLDO FRÓFS E LUIZ PEIXOTO

wwiMimimHiHiHHHimimimiimMiHwmim^
'rogramma artistico:.* 1* parto "Revista dae Revista»"; 2' parte "Cabaret-Fróoa" — A Botelho Film tirará para scu jornal cinomatographico aspoctos da entrada dessa elegante matinée artistica.
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I heatro
c José

SmTa*mv*tm

Bebeu ngua da Colônia
O posto de assistência da praça da lli-nu-

hlica soecorreu a viuvu D. Iiullnn (Carmelo,
de 21 nnno» c renltli-nto _ rua Prudente de
Moraes u. 120; Determinou esse soecorro ter
a referida lonhorn Iniierldo certa qiiant_liiile
de ai.ua da ruliiiiia e, desso modo, ficado In-
toslcada pelo ulciiiil.

»x«k»:*«i
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SALVADOS
DO

INCÊNDIO
CONTINUA A GRANDE VENDA

ÚLTIMOS DIAS
BREVE, LEILÃO DAS ARMAÇÕES,

VITRINES, ETC.

APROVEITEM
íV.rleh de fazendas, para vestidos, preços

lou cou.!
Voilc preto enfeitado, corte 41500
Volle ranttinift. corte .$500
Viiili: «l«* rniiiiii:cnH, corte 10S000
Orgnnd. de fantasio, corto. 10J0OO
Organdy côres lisas, corte... 13J800

Diversos Tecidos
Or•«!:«. saldo «le côres, de 6$»00, por 35000
Unho, côres lisas, dc 8$f)0l) pnr -13500
Cambraia branca, fina, larg. 100 c.
por 4J500

Cambraia dc llnho,lod,._ a. rf.ro**, por 7J0OO
Cambraia dc linho, branca, do 15$,
pnr 8J.00

Opala branca, Suissa, larg. 100 c.
metro ., C$800

Filo du sida pura cliapéo, metro.... 1J0OO

Eponge fnincczn, côres lisas
a mellior quulkhule, largu-
ra, 100 c| dc 9SÍ.00 por. . 4*500

Eponge fantasia, de 12Ç000
por  58500

Eponge haregé, cm bellas
fantasias, largura, 100 cj
de 183000 por  6$000

Goffré, côres lisas, de 8§500
por  4$500

SEDAS
Seda Ia.* .vol branca, rosa e azul....
Gaze ehlffon. grande saldo 
Crcpc Georgcttc, 
Uni grande lote dc sedas, como se-

jam: Rndium, Marrocaln, ficor-
gcttc, Sctins. etc, largura 100 c|,
ds 3S$ c .!)$ a cscolh

MSUDEZA
Rendas Valcnciar.a., peçn 
Gollaa finíssimas, a 3$000 
Cintog dc contas, d«> 15$000 por
Plisses diversos metro
Bardados (grande saldo).
Gnlõ(_3 do scdii; a $"«00 

NENHUMA REDIME
Absoluta sinceridade

FORNECEDORES DE CONFIANÇA

Casas Azamor
Rua do Ouvidor, 55

Rua da Carioca, 31
Rua da Carioca. 41 I*

Estabelecimentos creadores e únicos vendedo-
res dos afamados calçados de meio chrorno, para
homens e rapazes, vulgarmente designados pelos f
seus módicos preços de

Galgados finos — Todos os artigos de saistisaria H

A PREÇOS CONVIDATIVOS
EXPOSIÇÕES DIARIAMENTE ATÉ AS 22 HORAS
.••.-H*.". ?????.• ."M". -;»M"X"X">

r"?r_?."_5ig.«.:-_g_a__i!_a3_:
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na exposição dos produetos

Mpl
. $500
3S.00
.$500

1HS0OO

1S_00
15500
3S...0
$800
$100
$200-F"BT-A

fitas ns, 2, 3 e 5, peças c 10 metrô»
a l$íi00, 1SS0O  3S00O

/Pitas n. 9, largura i dedos, metro.. . $600
Fitas ns. 60-80 (larg. 1 palmo), a

1S500 e.  1$. 00
Abre ás 11 horas c fecha ás 6 horas dá tarde

, AVISO — Por accuinulo de freguezia-e fal-
ta de pessoal, não fazem ca entrega de embru-
lhos a domicilio, assim como não attendemos
a pedidos de fora.

y
RU& DOS OURIVES, 13-A

ENTRE ROSÁRIO E OUVIDOR
. men** ¦ i

fkUER comprar, vender, concertar ou fazer
-¦J jóias com seriedade? procure a "Joalheria

Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 094 C

l'k:

i
l1

na PERFUMARIA ÃVJBNÊDÁ
VENDAS A PREÇOSEXCEPOIOKAES

^mWo\mWmmm\mim
lg£aM__M_____-_____B_________________K!M^
Theatro Lyrlco -s- companhia VELASCOI

HOJE
'S A—s.

ÁS 8 314 m
1AVESO 25amos a attenção do respeitarei publico para os nnnuncios du

:J
___«fl-«__W<H__3__^^
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PIANOS ° fllI,'°P!an0S allemães. Peçamí iii. . V._> preç0S e catálogos a H. Ferrei-
ra & C. Rua S. Francisco Xavier, 388, T. V.
:i9C8. Dá-se grandes prazos.

BANCO DO BRASIL
EMPREGO DE FUTURO

Preparam-se candidatos rapidamente para
os concursos deste banco, cnsinando-se pra-
ticnmcnte eseripturaçflo, nrithmctica e cor.
.espondencia, ein aulas individuacs ou em
pequenas turmas.

RUA VISCONDE DO MO BRANCO. 37, 2%
cala 25, das 8 ás 12 e das 5 ás 8 da noite.

Dr. Fernando Vu,??*££*£
rurgia geral. Diagnostico e tratam*, cirurgi-
co das affecções do estômago, intestinos .
vias biliares. Utero, ovarios, urethra, bexiga
. rins. Trat". de câncer, hemorrhagias, turno,
res do utero e da bexiga pelo radium. As-
sembléa 27. Res. C. Bomfim. 668. T. V. 12 .3.

ROSALINA para tosse
coqueluche

ffi_B2SB___H___3___BH!_BB_________ b____________j! !_Fí' '3X3!:n

LEITE iwmliaüü riORÜCK'S:
0 perfeito substituto do leite

materno. j,
<l.mg___Bg_____8___jmí_róH_SB_^^

SANA-SYFMSLSSDc,mratlvo e t0<
nico do sangue

íísa
c/as

Peitoral de mel, guaco e
agrião

Cura qualtpier tosse. Desafia qualquer ou-
tto na rapidez de seus effeitos. Receitado pe-M maioria dos médicos do Rio Grande do Sul.
Agentes: Lauro Monteiro' & C. (Rua 1" de
Março n. 115, 1» and.) Vende-se nas droga-
nas Ilodolpho Hess & C. e .1. M. Pacheco & C.

-mmm

«i.^.^.^V..~K«;"i«^.*«i.....^-. ^«.>_f .^«•{••H'."K-•M".*. *> .

COFRES
Para desoecupar logar, vendem-se 15 supe-riores cofres a prova de fogo, de uma e duas

cortas, de diversos tamanhos, por preço deocc,-..ião. Rua Theophilo Ottoni, 103.
-•—ío?Hah3_BP—?¦

.__*. _tZ____5M

, Sem exemplo de contestação, a nossa casa
Ç 

a que vendo melhores moveis e mais
liarato quo qualquer outra congênere,
üormitorios, estylo hollandez.. 1:050$009
Salas de jantar modernas  1:000$000

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

MOURAO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o interior. Tel. C. 822!

**B_WB'i_DStt'_s*_BS_

1874 — 1924
A Drogaria André, commemorando seuou» anno de existência, está brindando suariistincta clientela coni preços excepcionaes.Rua 7 dc Setembro ri. 39. .-^•»»

ESPECIALISTA PARA OS S0F-
FRED0RES DO ESTÔMAGO

Se désejaes nllivios rápidos e seguros dotorrncnlo da Indlgestãó. gnstrite ou outras
perturbações estomacaes, basta que tomei.sum pouco de MMiXESIA BISÜRADA cm«gua logo quc sintaes a dôr. Obtereis me-Jhoras instantâneas e sentir-vos-eis comoutra disposição; este produeto é de preçoaccessivel a todos, inofensivo ao organis-ni(i e o vendido tanto em pó como cm com-
prnnidos ,em todas as pliarmaeiasA MAGNESIA BISÜRADA è a unica cou-sa que habilita o estômago doente a co-mer aquillo que lhe uppeteco e é o únicoremedio usado pelos hospilacs. Quando ad-quirirdcs este produeto, verificao que a pa-lavra BISÜRADA se ache no envoltório. •

excellente
Vivenda

O Júlio venderá, amanhã, _abba«
do, 5 de julho, ás 4 horas da tarde,
o solido e elegante prédio á rua Des-
embargador Isidro n. 179, com ma-
gnificas accommodações para familia
dc tratamento, tendo varanda ao lado
o edieado em centro de magnifico
terreno, o qUc será vendido pela me-
Ilior offerta, podendo ser examina»
do das 8 horas da manhã em deante.

GALGO RUSSO
Vende-se um; para ver, todos os dias das

9 ás 13 horas, Rua do Uruguay, 134.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physica e de Idéas, desanimo,

duvida, medo, lndifferença, tristeza, angus-
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
intestinos. Emprego local e geral da radia-
ções ultra-violelas de Bach e da suggcstão
pelos metliodos mais modernos. Dr. Cunha
Cruz. R. S. José 61, 3 ás 5. Tel. 4625 C.

mnm

-AMAftHÂ
Sabbado, 5 do corrente,

das 5 ás 7
f| r J| I

com o concurso da afamada
THE SAXOFON JAZZ

BAND
•mem-

0A PLATEâ
«SS

NOTICIAS

bANAuiVirl- CONSTIPAÇ0E9-mem*
O único tônico para todos os casos de fra-

quezn geral ó o RABIODOL. Nos drogarias e
boas pharmacias. mem -

Dr. R. Pitanga Santos JS^fi
e ônus. Tratamento especial das hemorrhoi-
das, sem operação. Passeio, 56, sob, de 1 as 4,

QUIETA DA BOA VISTA
Grandioso e bem organisado festival cm be-
neficio do "Patronato Agrícola 7 de Setem-

bro", cm li dc julho de 1024
PROGRAMMA

A's 12 horas — Abertura dos portões com
uma prolongada descarga acrea pyrotechiiit-a.

A's 14 horas — Gnrboso cortejo infantil.
A's 16 horas — Grande -concurso pelas

bandas musicaes da "Colônia Portugueza",
tendo como premio para o 1° e 2" logares
medalhas de ouro e prata, respectivamente,
para o que melhor executar a syn.plionia da
opera "O GUARANY", de Carlos Gomes,
além de uma outra opera a escolha da com-
missão nomeada pelo presidente do Centro
Musical do Rio de Janeiro.

A's 18 horas — Lu.ida passeata luminosa
com fogos cambiantes. Abrirá o prestito a
querdia Sociedade Ameno Rcsedú.

A's 20 horas — Serenata aquática nos la-
gos, nos quaes duas caravanas executarão
um vasto repertório.

A's 22 horas — Variados fogos do artlfi-
cio preparados na fabrica Saldanha da Gama.

Entrada 16000.
Em tempo; O concurso ú entre a Nova

Banda' dn Colônia Portugueza c Centro Musi-
col da Colônia Portugueza

A primem de "Dita • feito"
A ii.iii|iinlil.i da S. Jos.'* representa, _«•!>.cm primeira, o rovlnln du Dnitoi Tlflro e

hdiui.do Vlolorlno, musica do Assis Pacheco,'Dilo e folio". A propósito dessa primeira,Eduardo Vlctorlno entrclove comnosco pa-leslra, do que exlr.ilmo_ o logdTntci "ICs-
orever uma revista liilo i, como muita gente
pensa, tarefa dc pequeno inoiiln, mesmo
quando se tenha apenas um vista divertir«i publico. Concnlenar episódios, condl_.cn-
tal-os com espirito o niiiliuia, num dialogo
rnpido, t-sfiisliinin, vm que as personagensso devem suecedur, umas renes, oulras de
pura imaginação, mas todus ellas cheias du
vlvni-idndv, do alegria, para que os scenas
cniniiiis tenham o seu effello o so possam
attingir os csplciidorosps qiindros de fon-
lasln on de grande movimciitiiçiui dc mas-
sas chorrngrapliicas, exige o mesmo esforço
du inlclligencia neressurio A fartura du unia
boa comedia. Salyra, ironia, espirito, graça
u clinrgc, devem andar n.-is rcvslas. num zlg-
zaguear cnusliiiile, n par da "critica" que,
p.-u-ii não chocar, precisa scr muilo cquill-
braua c juslo. Para dosar esses cuiidimcn-
tos, sem perder o tom faceto, de quanto
critério nfio so faz mister! Depois, que
conhecimento so deve possuir dos valores
do effeito sccnlcol 15' sabido que uma phra-.e mie. n.i intimidade dn palestra, não si
gniflea grande coisa, no pnl.o adquire As
vezes propoiçõcs dc escândalo. Ahi tem
porque, sc justificam os receios.

Vencido o lemor, caminhar rino foi dif
ficil, Di-nriis, eom um cnllalionidor como
Dnstos Tigre, cuja "verve" está sempre du I
.-il.il.-iya, o Irali.illio não esmorece. Quasi se
pôde dizer qnc fizemos duas revistas com
o material que tínhamos preparado para
uma. "Dilo e feito" «j revista dc Imlos os!
tempos. Começa num planeta onde, como
dizia o saudoso Kduardo (iarrido, "a mão |do homem mine., poz pó". Em seguida
mctlc o nariz nns repartições publicas, nas
rn.-ir,, nos consultórios, nas casas onde sc
pratica o falso espiritismo e troçando, cri-
tirando, galhofando, vae também, como to-
das as revistas quc se prezam, As regiões
da fantasia para maravilhar os olhos do
publico. Dos seus quarenta episódios, en-
fcixndos numa dúzia de lindos sccnnrios, é
possivel que não sc tirem conspicuos ensi-
nanientos. nem gravíssimas lições de moral:
mns o que podemos garantir iS que não es-
cravemos scerins esentologicas, nem phrases

, fcsçcnihns. "Dito c feito" foi escripta para
divertir e esperamos qun faça rir, auxiliada
pelo dcscinpcnlio da tròupc do S. José, de
ha niuilo treiivla nesse gênero de especia-
culos. A montagem 6 soberba! Os scena-
rios de Jayme Silva c Colomli são de effeito
pouco conimum e o guarda-roupa riquissl-
mn, soh fi;.urinor. do brillinnle cariealurisla
Luiz Peixoto. Iísse incoih para vel artista
que, na empresa Paschoal Segreto, exerce
*-s funeções de director artistico, desenha
figurinos originalíssimos e com um "cacliet"
«pie encanta c sorprehénde,

Segundo a chapa, a empresa não mediu
sacrifícios,..

E' chapa c i verdade. Devemos ao
Mluslrodó enipresnrio Dr. Domingos Scgrctó
a mais curiosa, inU*rcss:inle e luxuosa das
liiontngcns, 15 para que nenhum realce falte
.. nossa revista, «Assis Pacheco coordenou o
escreveu números de musica que, p.-la sua
belleza, dentro cm pouco, terão uniu voga
sem precedentes.
As "Senões Vei-month", no S. José

15' amanhã; finalmente, que se Inauguram,
no Tlieatro S. José; as "Sessões Vernfoiitli.i
organisadas por Leopoldo Eí-ocs e Luiz Pei-
xoto, respectivamente, directorcs do Carlos
Gomes e S. Jos«'. Luiz Peixoto oi-.anisou
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DEOORAÇÕES INTERIORES
TAPETES MODERNOS

Tendo cm vitta n qanlMii:l_, os nntmos pnnoa alo
BICMPIti: 08 MKNOltKS, porquo tudo fabricainoa

nu dlrectanit-ute lmi>urtainiij.
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Ninguém pódc concorrer, cm novidades

é em preços, com a
IS $6k Bl I a

E' a casa quc nunca liquida. Não liquidamos, temos sempre
Impara vender aquillo que annunciàmos. í.ão liquidamos, porque o"Turuna da Zona" não liquida, vivendo para o publico desde 1014.
m
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O bondoso povo carioca já sabe que

y@ni.@mos mm Esarafo que ias .iqisl^a^ões
Os besssgs artigos sã© mvnm

São srtsgss finos
Sãs a Eoda l

Venham ver o novo e grandioso e colossal sortimento dé'

Novidades tfal a
;-: quo acabamos de receber c do qual constam

m mm m imm os tamhhos
m Pelles — Flanellas — Casimiras — Astrakàn — Melrose — LãsmI
II

lirimeira parte do prògi-nnima, que consta"
da representação de todos os números de
suecesso das revista, que tím subido no
S. José, e Leopoldo Fróes, além de tomai-
parte no espectaculo e inscrever nl suns dos

I artistas de sua Iiomógènça companhia, como
i Iracema de Alencar, Sylvia Ijei-tini. Carincii
i Azevedo! etc., contratou iiuníeros extraordi-

narios para a constituirão da 2* parle dn
proKrnmma, f(iie eslá a seu cargo. Dentre
os números contratados pelo galã patrício,
constam: Max dWrlys, eabareticr; Mari-
nowa, bailarina característica, quc se apre-
^•p.,«_ ..,«, (.,„ rtnnsns oriehtnes; Los Palácios,
dnettistas hespanhoes; Bebê, bailes c cárilb;
Ufoiísilo, cantor argentino, finalmente', Aida
UntUistone, caiiloraJL__l_az—dn—rrnmiic. A.
Knifllin pil iitTTTr;. nspectos «1a entrada-

espectadores dessa elegante "matinée".
A primeira do hoje no Trianon

A Coínpanliia Abignil Maia. quc tão bcllo
serviço vem prestando ú y.liirisnçno do tlie;i-
tro nacional, nos paizes siil-iiníericniios, ini-
cia hoje o iilercamliip fii-liiadò entre o seu
director e a Sociedade Uriigiiayá dcWulnres.
Assim, leremos esla noite na elegante "boi-
te" da Avenida, a peça "Em familia...", do
famoso 1'lo.encio Siinche*., a mais alta cx-
pressão theati.il das republicas do Praia.
Assistirão esta "premicrc"-os Srs. ministro
do exterior, prefeito municipal, Academia de
Letras e o Sr. ministro do Uruguay,
O festival do Centro Musical da Colônia

Portugueza
No theatro João Caetano, antigo S. Pedro,

realisa-se, amanhã, o grande festival do Cen-
tro Musical da Colônia Portugueza. Consta
o espectaculo da representação da comedia
"Zuzii", da lavra do Sr. Viriato Corrêa, pela
companhia que tem o nome desse escriptor,
e. «ie um acto variado, em que tomarão par-
to os consagrados artistas Dr. Leopoldo
Fróes. Pepitn de Abreu, Alfredo de Albu-
querque e outros.

O professor Dnrreiros proferirá, cm scenu
aberta, um discurso, c ns bandas do Centro
e da Nova Bunda da Colônia Portuguez.. to-
ca rão durante os intei-vallos.

VAKÍ.AS
Estréa, hoje, no S. José, a aetriz Antonia

Denegri.
Entrou para o elenco da companhia do

Recreio a aetriz Georgina Teixeira, que já
estA fazendo papeis na revista "A' ia gar-
çomíc".Haverá, hoje, depois dos espectaculos,
reunião da assembléa geral da Casa dos Ar-
tistas, convocada pela directoria para tra-
tar de assumpto de grande interesse para a
classe thealral, esperando, por isso, a, dire-
ctoriii que ninguém fnlte a estn assembléa.

ESPECTACULO»
lOJE — A's 7 % e 9 %

uBILIÂ
De Florcnclo Sanchez

__#»« *mm*mmmmm*ijjjj0^^" 
Theatro íteeio nAESTcl

fe.

— Esponja lisa e fantasia — Sarjas

COBERTORES ! COBERTORES !
COBERTORES!

jNinguem morre de frio, porque os damos quasi de graça.

| Muml sorfsmsfifa à® vollado; inira ssia3 iifeíaá., 1
5*.
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|j Copacabana Casino-Théátro |
| Rondall-FIorcllc—Troupe de "L'Alnnettc" w
| DEBUT — AMANHÃ, 5 DE JULHO S
w Com a revue "Oh! Cheri.I", 1" recita ile^j
H ..ssigíiniüra: André Ilandhli e Odettc í?'«o-,*j
í*.' relle, do Casiiio de l\*n*is -- Olive SUel-sG
Ktbii, "vedette" ingleza —Miss Adore, liai-ffl
\', larlna ingleza — M. _ loriniine, "v(tilelte"|j
p.» 1-iirisii-ii.sc-—l'cni-1 llunlzii, "vedelle" iiiiririj

à siense—(ieo Lastry, cõinicõ insuperável—!;.,

veoida rassos
iiisi^iSiag_gM
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- D: Dandy, celebro imitador cômico, c Lat,™
iHüdBoh Kandall-Girls. Assignatura: oito Ê

fc recitas, segundas e quintas-feiras. Cáiiiii-ffl
a rotos e Dhigrioires, 400? — Polti-omis, 96S.S
y A insci-ipçãp para a ..ssigiiatiii-á póüe»
t'í ser feita na portaria do 1 .ilaee-Hotel, Co-;^
E pacabana Pitláce Hotel e nn bilheteria do 1
fa Iheatro. das lfi ás LS, e das 21 ás 21 horas;..
."g_^_Si_Eí-__E2_3.«_Sffi*i.:&-í.nt_ato ., y-8 i^^gyrr»'
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| A*s 7 %  HOJE — A's 9 %%1 ia mmm
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EMPRESA PASCHOAL SEGRET0|
1 THEATRO CARLOS GOMES — A's 8 %fí

L Fróes — SANGUE AZUL 
'<

THEATRO S. JOSÉ — A's 7 % e 9 •%
DITO E FEITO...

m..WM.ni»y,L.|_y_^rf>_,.

|HOJE - SEXTA-FEIRA - HOJE
ffl Ás 9 horas |

Si "DESEJOS", film da METRO, por ES- .
[tTELLE TAYI.OR, JOHN BOWEUS.c MAR- §GARIDA DE LA MOTTE, |

Ãs 10 lioras i"O HOMEM MOSCA", film da PARA-í
MOUNT, por HAROLD LLQYD. â

1 AMANHÃ, 5 — Estréa de ANDUÉ KAN-íl
fl DALL-ODETTE FLORELLE o s-.ia !'t'rou-Í
ij |ie"_L'ALOUETTE, com n revista "OH;!®
M CHÉIII ! — de grande suecesso em Bue-'.'>;•! nos Aires. 3

a Camarotes o baignoires, 50SOOO — Pol-H
I tronas, 12S00O.

1 - Tin.EPM. IPANEMA llflO (RAMAL 22)
;« Todas as noites DINER E SOUPE1!

DANSANTS rio G1ULL-ROOM.
Quartas o sabbados é obrii.rat.orlo trajc.il

de rigor — JAZZ-BAND ROMEU. |
;ír.:?__i!_avãi_a__ffiísií_wf^:w

¦mói»-

A mnis bella revista niens.-il illustradn que
sc publica eni portuguez. Verifiquem o mi-
mero de Jullin.
—.... „¦___¦_. ¦¦¦»—-laaofrM"—¦.¦—¦—¦«¦—— i^

PARA PRESERVAR, 05 BB08CHIGS
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BELLA VIVENDA
Vende-se nova, em logar alto, muito sau-

davcl, -tem tres quartos, duas salas, grandeterreno, varanda c terraço com. jardim, qunr-io externo para criados. Está dcsoccui. uin,
llua Botafogo, 143, Piedade, Ires minutos do
trem on bonde; tratar com o Sr. Menezes,
llua do Rosário n. 114.' '¦ ¦ >—-asex»- • ——¦
ifrira.___B__m_j____.t_

BSotel I, Fd^r© - GiDit-âãs 1Segunda parada adeante dc Petropolis |.Telephone n. |v
Clima «den! em região inenmiinravel K

Drs. Leal ,luéw e Leal l.eio
Especialfstus em doenças, dos ollios, ouvi

dos, nariz e garganta. Corisiiltus de 1 á_ f>

?ç. u evitar ou pnra curar os catnrrhoa, a tome, a
ODtliraa, o .oryia, a «jrippe, toaism dioriamnnto
o . ALÇATRÃ0 GUY0T ..

O emprego do Alcatrão Gnyot, tomado a
todas ns refeições, ria dúsc de nina colherinlia
de cale ein uni copo de água, basta, effecti-
vãmente, para fazer desapparccei- em pouco
tempo o' cntari-lio nfnis pertinaz c a bron-
chi te mais inveterada. Também ás vezes se
consegue nirulifii-ai- e curar a tuberculose
perfeitamente declarada; pnr isso que o Al-
eiilrão atalha a decomposição dos tuberculo_
do pulmão, matando os micróbios noeivos,
causadores dessa decomposição.

No próprio interesse dos doentes, devo di-
zcr-llics «tue desconfiem de qualquer produ-
cio que se lhes pretciula vender, em logar do

i verdadeiro Alcatrão tíuyot. Para se. obter a
| cura «Ins bròncliites, calarrhos, antigas con-
I slipíiçSes dcspresãdas o, á fortiori, da as-

tiiitiã e dá tuberculose, é indispensável pc-
dir em todas as pliarmaeias * o verdadeiro
Alcatrão Guyot.

Afim de evitar todo e qualquer erro, exu-
minem bem a etiqueta; a do verdadeiro Al-
eatrão Guyot lem o nome Guyot impresso
a grande:*, caracteres e a sua assignatura au
atravessado, cm tres côi-es: violeta, verde e
enciiriihdò, assim como o endereço Maison
FRERE, 1*9, me .Tacob, Parta.

O tratamento vem ;i cuslar apenas deza
vinlc réis por dia, e não obstante cura!,.'.

.—._) —<m_mw— ¦ * iii ¦ i 111 i ii

___K_3___^-_?_____H__a2_4aá

,e.^&x!_e_®.«izsi?s_íí_s_i--_ _.._ _

iDioxoâen Paf? n5SÍ°-J-I —™c_bti_p ne nasal #
-_s__s_ss^__.iísm

SÁMATOSSElrATOSKE3K'BRONCHITES
v—'«t^íj-__m»

O
. fc_,__.l^VF_\B\ll g/VUl/\ pouca'"

injecções intrnmúsctil.ires. "Largo da Carioca,
lõ. Tel. C. 3128. DivJOHGE A. FRANCO -?.
iVssistí-ntè do Instituto Üswildo Cruz.

.-,.. ÜM
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Pmem iinnns hnjei
O» Srs. Carlos .loiéSnarci. funecionario di

Ministério dn Vliiçün; Wnluemar Jacoliítm
ncguriiinlt». senhnrlla Diirvnlluii dc Smi.'.
fillm do Ki*. (iiiMAn dc Suii/ii; 11 Sm. Dom
Uiilclim liana,.*., csiinsii du Sr. Dr. José Mn-
ílcilii Harrns, clinico llll Ilha Caimprlllu.
CASÀMNTOS

avii.ni ¦mi—
1 fJttEJB

¦t

Com a senhorita Marita Alvarenga Plniu.
fillm do coronel Ailciulnln .Moreira IMiiln,
faiendclro cm Puniu Nova, no Estudo dc
Minas (lemes, c du sua Eximi, esposa, I>,
Üelphlnu Alvarenga Pinlo, contratou casa*
monto, ai Dr. Marin Ciiiidldii ala lincha, Jul*
iu» cidade de ltlo Casca, em Minas, c nossa
fliitlgu riilleiia dc imprensa.

nonlIsn-KO umiuilifi o casamento un pro-
evssoia municipal Honliorltu tlcorglna da
Conceição Clinvcs, irmã do Dr. Humberto
Chaves, cmn o Sr. Joilo Anienilola. iscul-
pior. Os netos civil o religioso serílo cffcclim*
dou nu residencin dos paes dn noiva, a rua
João Pinheiro 72.
KASCI&IKXTOS

O lar tio Dr. Ilellor Pereira, fiinccloná*
rio do Ministério da Fiizcndn. e ilu sua
Cama. esposa, D. Alda lUlielro Pereira,
«icha-su enriquecido com o nasci incuto da
inenlmi Alda,O Sr. Álvaro Pcres eslil com sen lar cn-
rlquccldo com o iiasclmcnto da primugeniti
tio casal, que receberá na piu baptlsinal o
nome de I.éda.

O lar do Sr. Ivan Mnurcll, funecionario
do li.ilsh HiiniU. eilcl). .lullclla Lopes Mau*
reli, está cm festas com o nascimento do
¦eu primogênito quc na pin liaplísinal rc-
frberá ii uniiie dc Flnvlo.
FESTAS

1Ue...
Ctorta os c/entes %
Pefítsca ajradavclmentt
a oocea.
tl/lpredaéa

até pelos
feitos

S. *!HÍTI
^^M-M^>J>JBaaaaaaaaaaa*a»*aaaaaBaM

Tt MUDA e>i a Mamo PA6RIÇA CE AftTICOS QUITAI

¦mJÍAm.
vM^fimfâm

RJOSdeMUNOO^

Ormíí^Airm RUA S. JOSÉ, 57
r ai I aUIÜ.-Vende prédios

<.*•:••:..:•¦:••;"
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No Instituto Nacional de Musica realisa-se
ninanliã. ás 4 horns, o recital de dcclninnção
da senhorita Maria Sabina de Albuquerque,
•prceiiidn poetisa e "disciisc". Rsla tarde
dc' arte, quc vem despertando vivo c Justiii-
cado cntliiisiasmo nos nossos círculos Intel-
lectuaes, levará, sem duvida, no elegante
salão dai Instituto uma numerosa c escolhi-
da assistência. Na ultima parte do pro-
grniiiinu serão recitados versos dc poetas
nacionaes.
MANIFESTAÇÕES

No próximo dia 8, os funecionarios dos di-
vcrsns departamentos policiacs desta capital
levarão n effeito uma manifestação ao Sr.
coronel Damnso de Procnça Gomes, secre-
tnrio geral da Policia Civil, por motivo dc
seu anniversario natalicio e por ler o mes-
mo entrado no 50' anno de serviços publi-
cos, tendo sido nomeado pnra a então gtiar-
da urbana cm 11 dc junho de 187.5, donde
vem galgando todos os cargos policiacs até
o dc secretario geral, para o qual foi no-
meado cm lililU.
AUIOÇOS

Os discípulos, collegas e amigos do Dr.
Irincu Malagueta vão offorcccr-lhé amanhã.
i 1 hora da tnrile. um almoço em rcgiasijo
ao facto dc ter o mesmo, cm recente con-
curso pnra livre docente Me clinica medica
du Faculdade dc Medicina, sido approvado
unanimemente pela respectiva congregação.
Paro esse almoço, cujo discurso de offereei-
mento será proferido pelo professor Austie-
gesilo, communicn-iios a comniissão prumo-
tora achar-se n lista de adliesões na 20* cn-
formaria da Santa Casa. ã disposição dos
interessadas._ u». Ciiialniciile, amanhã que se realisa
o almoço quc amigos e admiradores do Dr.
Carlos Sá vão offcrccer-lbe, por motivo do
seu regresso tlc Sergipe, onde fora installar

6os serviços sanitários. Para aquella liome-
Tingem, que se cffcctuará á 1 hora da tarde,
no .Jnclt.cy-r.lub, a eommissão promotora
convidará, lioje, os Srs. ministros da Justi-

| çu e da Viação. O homenageado será ssiuda-
do Velo professor Fernando Magalhães.PEWS-GLUBS

f

A mobilia de preço
—brilhante como nova!

TODAS 
m donas de casa poesnem cenas peças de

mobilia d* qua rança ae separarão, nem maatno
a troco da mais avaliada quantia. Muitas a*o pra-
aadas eomo recordaçOen ds familia, en tidas em valia
por oatns rasoes da sentimento.
Más com o tempo, riscadas a Mttagadaa, »a!haa,—
estão na coe*ir>«ajocia de sar postas da parto.
Ha, feHstaenta, eaaaeira ds evitar esta dissabor. Basta
comprar orna lata do KemaHe Deetxatifo SAPOLIN.
Cocao é fácil passai ss com SAPOLIN—d "
lhas • cnnho da soa aMiyiildadi o«
damobOia no vai
O SAPOLIN 4 fearnajealo asa wtae aapattos • fará
diversos acabsfnaatoa. É tacil da applkai—tedaa as
latas teem ii-em-ex-cfies para o sen ase. Serra tom,
mesmo em dimaa torridos.
Á venda em todas
rotulo "SAPOLIN".

as casas ato ramo. Piuiuie <

No próximo domingo, 6 do corrente, mai»
uma exciirsão-pic-nic offerece o Tonriste
Club nos seus associados, famílias c convi-
dados, cm um dos sitios de Pnracamby, Es-
tado do Itio. A partida será no trem que jsú'.' tia estação central ás 11.20 da manhã.
Haverá uma orchestra, varias diversões e
concursos. j¦ «aaa» 1
PROTOZOARIOS E PROTOZ00SES

PELO DR. ABDON LINS
A' venda na Livraria Leite Ribeiro

MORREU SUBITAMENTE
O operário Jiinllim do Smun, que cantava

20 niinias de r-aliulu, peln niiiiihil, qunndn
procurava Iralar-** nir plmrmacl» da rua
S. tihrlatovío n. 01, foi «ccommettidn do
Mibli nl. vindo a, fallecer. O eo.nmliss.rto
Caiillnho, om serviço it dcIcRncla du 15-
dislrielo. cimipiirceeii mo locnl a ouviu un
Dr. Itegai Uarros. medico dn l.ight, » iiifar*
iiiiiçflo de «|tii> .liislliiu morreu em conse*
i|ii..|ii'la do um iitaqiiu do iiieinla, «pós ter*
lim dado uma InJceçAo.

O cadáver, com n competente »*•'¦»*•., 'í*'
removida pnra o nocioterlo do Instituto
.Medico Legal. ; . „,..liiMlim ern porlugiie/ e rcsldln * m»
Cnitincl Francisco n, 118.

RI] PU
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VICTOR
DANSAS MODERNAS

PELAS MAIS GELESRES BANDAS

PAUL J. CHRISTOPH CO.
OUVIDOR, 08

RIO
í^fâ

CURSO NORMAL 0E PREPARATÓRIOS
Mantém as seguintes secções. .Ai»nniA« f.ilurnaPRIMARIA (diurna c noeluri.n)._ PREPARATÓRIOS _(<ljurn«.

Vestidos,
Manteaux

Peüíes
e Chapéus

ins mim
111 128

mportante

•ESMALTES DECORATIVOSiAPOUN
«assnwilsaisuroslaas e*t*«tB,braae»eta4j,a*aa.»*i»ifaaoèVea

Também:
TtataeLaetraeaaSAPOWN peta MeMHe eBifiiaS»!

PtetMM é. Lnetn SAPOIJN Reetet«ita> ae Calar
Alumínio SAPOLIN para Tlnaa

Bemalte da Alumínio SAPOLIN
Tiotaa de Lastre SAPOLIN

Laatre Prateado SAPOLIN
Laatre SoOaro SAPOLIN

etc., etc.

nialisiiiMi GorsteaiaJorfer Bros., N<rra Todc, K.Ü.A.
PaferkafneeUmbem o Esmalte da Oare "OarPaaartte.-laaaial.
A rarrbor rrartacSo da (emilna iolha de ouro. AppUca-ae fcril a
ecifiMinilcaniente. 1.3.4» 1

Pensão INaturista
combate o alcoolismo c todos excitantes!...
Tratamento rápido das doenças pcln alimen-
taçiio, e plantas nicdicinacs — RUA S. .IOSE'
23. Tem Livros mediens da Propaganda.

Joven parisiense, ensina a 1'alar fran-' cez cm 90 lições, sem
sut;if|iic estrangeiro. Preços módicos. Mme.
Massony. Rua S. José, 54, 2" andar.
¦ ¦ aBOSa ¦

*»>>>*H..>.K.<**.W*.H»**.M.*!.W
SALVEM VOSSOS OLHOS USANDO AS LENTES DA
OPTCA VIGNOLI

IRI0 VIGN0L! — 0PTOMETRISTA PELO D. N. S. P.
RUA S. JOSÉ, 110 - 1* ANDAR — EM FRENTE AO HOTEL AVENIDA

•H»*r'*H»*H*l**H'*K''»r>^

BARMAN

a aatSNa ¦Centro Commerciai
LEILÃO

— DK —

e grande prelo
Rua Marechal Floriano, 178

O Júlio vciitleni, iimailllã. sablmdo. R do
corrente, h 1 horn da larde, o esplendido
prédio a.'iu tres paviiiiciilos, edificado cm
grande área de terreno, que mede de fren-
tt- ..111..III até :i extensão dc 42 metros, e dahi
•larga para 33iii,IO, estcntleiulo-sc num to-
lin ue iiliu.10 tic extensão, ou sejn uma área
de 1.121 mclros quadrados.

A área total cslíi assim dividida :
A'rca òccupndii pelo edifício principal:

293,82 metros quadrados
A'rea occupiitla pelos cominoilos térreos:

57,30 metros quadrados
A'rea oecupada pelo cómniodo assobradado:

48,00 metros quadrados
A'rea do terreno sem construcção:

727,10 metros quadrados
O annunciantc chama a attenção

dos Srs. pretendentes para este im*
portante PREDIO E GRANDE ÁREA

,DE TERRENO, A' RUA MARÉ*
CHAL FLORIANO, 178.

. Signal de 20 u|° no acto da arras*
mataeão.

a *á*rS*>. ¦ ¦¦

e nnetnru). VBSTT.
nr*i\ViVA"!iaV,|.'srõi a"s SIW.ÍudRÍÍ.S"(díiirnn). CURSO Õlí CONTAI)Oni58' (noetnnu),
Sii «ií» i ivmiCTmii mnrnmY^XCtVIjOQRÂPHIA B STUNOORAPIIIA (dlnma • ao*

',,,Cr,Ru.''ln,0.rWdor',; 
15 . 17 - li, V . »• nndare. (entre . rr.. 1- d. Mar,. . . ra»)

Tel. «713 Norte. no )VHVfSSK m MATTOS,
Director.

DR.

,W.{..H»*^'-.^..artW^
ASTHMA, BRONCHITE

A8THMATICA
Curso de Contadoras

Continuam abertas as matrículas pnra este
Curso, estando funecionando com a máxima
regularidade as aulas do todas ns cadeiras,
no curso noctiimo. A 1» de julho terão Inicio
as aulas do curso diurna quo fnnrcionarao
pela manlii. Corpo docente escolhido entre
os especialistas dc rada umn das matérias.
Mensalidades módicas. Curso Normal de
Preparatórias, rua do Ouvidor. 15 e 17. (Rn-
tre a rua 1* de Março e o Mar). Tel. 6713
Norte.
¦M-M".".' I-H 11111111111111 W*»W>>^^ j"j *******

Os necessos amidos eedem prempUsmls,
a expcctoraçiio é facilitada •a.calau sakrt-
vem com o Pd Indiano de Giffonl. (Vide o
modo do usar no.rotolo). P«« a» «sos
ehronicos, (iottaa Indianas de Olffonl. Nsi
bons phaimaclas e drogarias. Depositai -»
Drogaria Giffonl, ma »• «|eM»fSO--» «*
Mc. D. N. S. P. n. »3, de 2a»—ai—lflOo a aw
mero 189, de 10-9-911.

Ma
LAXATIVO I

PARA CREANÇAS

Massa Fallida de Berdion & Cia
Fabrica de Calçados

A' RUA BARÃO DE S. FELIX, 11» n
Leilão, amanhã, pelo leiloeiro PALLADIO. ás 12 horat
¦•¦¦E,H"M,,.,.HMHiit..MMK»*...»^^^

ESCOLA P0LYTECHMMÍ1REMÉDIO SOBERANO
A Preparação do Dr. Crossman i5 nm

remedio soberano para u Olcr.orrbagia
aguda on cbronica e para toda a classe
de enfermidades secretas. A'iio só cli-
mina os sgniptointis e manifestações ex-
temas, como tainliciii, c principulincn-
te, n/«Cfi os tjcrmcns quc produzem e
propagam a infecção, estimulando ao
mesmo tempo os tecidos para <juo pos-
sam reparar os estragos causados pela
enfermidade.

A Preparação do Dr. Crossman pa*
tenieia bem claramente as suas pro-
priedades curativas, particularmente
nos casos de enfermidades de anno»,
cm que têm sobreviudo variadas com-
plicações, depois da infecção primitiva.
A Preparação do Dr. Crossman não
produi transtornos digestivos; pelo
contrario, evila-os, por causa da sua
acção estimulante. A isto se deve qua
seja de cguaTeíficncia êrít ambos
sexos. Nenhumas injecções ou

Acham-se funecionando com toda rafáa»
Iarittadc as aula.*, para o exame da admlsalfr
a cargo rie reputado o conhecedissirao pre»
fessor desta Escola, seguindo-se rigorosa-
mento os respectivos progranunas. Mental!»
dado módica. Curso Normal de Pncparato*
rios, rua alo Ouvidor, 15 (entre a rna 1* d»
Março e o mar). Tel. 6713 Norte.

¦ mim i .

CIGARROS f

O Hotel dos Estrangeiros tem logar vago.
Exige-se competência, conhecimento da lin-
gua ingleza c boas referencias.

. «se» ¦

» 1
\A Libania Martins I
. MODISTA i

| Participa ás suas amigas e fregajeran 4
I a mudança de seu "ajelici^Hwraa rua 1
j 7 de SctçjrjJu»-^<j4aí~sãlas 22 e 23, Tele- j
Lpln>BirCT097. !
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Leilão
O JÚLIO, leiloeiro, distinguido

eom a preferencia do seu particular
amigo e capitalista Dyott Fontinelle
venderá em leilão, segunda-feira, 7
do corrente, ás 5 horas du tunle, to-
dos os deslumbrantes mobiliários
que guarnecem o seu luxuoso pala-
cete, á rua Francisco Octaviano 11,
antiga rua Egrejinhn, esquina da
Av. Atlântica, destacando-se pelo seu
subido valor: piano de meio arma-
rio, grande formato, 3 pedaes, do
fabricante allemão Rislinnantl: en*
cantador conjunto de imbuya para
salão nobre de visitas, estylo Luiz
XV; mimosa mobilia estylo Luiz
Xyi, em laquc rosa, para salão de
recepções; finíssima tapeçaria, gran*
de quantidade de objectos de arte
èm porcellanas de Saxe, Sévres, Li-
moges, Copcnhague, Satzuma, Geno

«HE Preparado scientifico de bclle-
za. Dá á cutis bclleza invejável,
Indispensável na toilette das se-

nhoras e senhoritas dè"litün gosto.
Nas perfumadas e rua Buenos Aires, 131,

sobrado.

CABELLO CORRIDO
ATE' NAS PESSOAS DE COR

Por mais crespos ou onduliulos que sejam
ns cabellos, ficam lisos com o uso continua-
ilo do LYSODOR. Preço 4ÇiOOO pelo Correio
íiSOOO. Depositários: Pcrestrello Filho & C,
ú rua Uruguayana, G6. Hio.

¦ «asaa». ¦

Estação do

ESCOLAS POLÍTECHNICA,
MILITAR E NAVAL

Nenhum candidato reprovado no exame de
admissão ú Polyteehniea, e a quasi totalida-
ric dos muitos candidatos n Escola Militar e
Naval admittida á matricula. Ver lista no
iiiinnl nxpntla nii. ríu'1'c.taria do CtflTSO~SU'
PE1UOR de PREPARATÓRIOS. Ouvidor, 50,
esquina de 1" de Março. Curso especial.

¦ ¦«¦¦¦»' ¦

I SlIíKPf'Tin9e qua,t*uer íazen" :|
da em qualquer cor.|

Terrenos a prestações
EM SANTA THEREZA -* A VINTE MI-

NUTOS DO CENTRO
Servidos por "bonds"

H. BODSON & Cia. Ltda.
Rua Tlicopliilo Ottoni, 69, 1* andar

Telephone Norte 4534
a «SUS» .

Sampaio
O Júlio venderá, amanhã,, sabba-

do, 5 de julho, ás 5 horas da tarde,
o elegante prédio á rua Vinte e Seis

__r n__7 ; _.  de Maio n. 137, esquina da rua Paim
va e de outras procedências; valiosas Pamplona, edificado em terreno que
estatuetas e estatua de bronze legi* ,mede 12 metros de frente por 69
timo e mármore de Carrara; tmin- • metros de fundo, tendo terreno para

LOTERIA FEDERAL
AMANHA

200:000$000
Por 161000

SEGUNDA-FEIRA
20:000$000

Por «600
Os bilhetes para essas ioteriaj

acham-se A venda á rna 1* da
Março, 110.

de quantidade de objectos de prata
dp Porto, adquiridos na Casa Leitão
de Lisboa; esplendido e pequeno ni-
lhar de jacarandá c dratu (typo pe-
tmeno); soberba pianola Stéck, to-
cando 88 notas; soberbos grupos de .
legitimo couro, estylo Maiple de Lon-'
dres; bellissima guarnição tlc im*
buya com trabalhos cm talha com 16
encantadoras peças para salão de
Jantar, christofles, porcellanas, crys*
taes, etc.; primorosa guarnição de
.óleo vermelho e páo setim para dor-' 
mitorio de casal; interessante e bo-
nlto dormitório de creança e made-

- moiselle, grande quantidade de mo*
k veis avulsos, etc.'fe- 

Importante automóvel double*
pliacton, do fabricante Caddilac.

Vide catalogo no "Jornal do Com-

outra construcção pela rüa Paim
Pamplona, tendo magníficas e areja-
das accominodações para familia de
tratamento.
mm™***.-.—-- ¦-»-*—-•. lmítmtmwmm»*9mmmm_ mmmm*mM*mmmmj

mercio'
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DRS; H. ARAGÃO E A. MOSES
Exames de sanpue. escarro, urina, vacci*

nas. etc. RUA DO ROSÁRIO N. 134, pro»
cimo a Avenida. Tel, 4480 N.

í^^iP'
MOVEIS MODERNOS EOOLCHOARIA

Vendas a praso e
por preços sem competidor

OASA DO JÚLIO
de Severino Augusto Pereira

Av. Mem de Sá, 33 e 34. T. C. 1178

TRATAMENTO DOS TU*
MORES MALIGNOS

A Casa de Saude e Maternidade Dr. Pedro
Ernesto — Avenida Henrique Valladares nu-
meros 101 a 107. Telepliones C. 2958 e 57+7
dispõe tia melhor installação de Raios X (ul-
limo e mais possante modelo "Victor" 8 MA
e 200 mil volts), a cargo do Dr. Manoel de
Abreu, com 8 nnnos dc csludo na Europa.

MarioHfl Ná-VM CIRURGU-DENTISTA.maneiia neves ConsuUorio _ Tram.
sa de S. Francisco n. 9, sala 5, 1" and..

Hazareth & O.
Bilhetes sem ágio. Rna do Ouvidor n. 04.

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

CAMPESTRE
Amanhfi, ao almoço', cabrito eom arroí

do forno, tripas á moda do Porto, vinho ver-
de de Amarantc, recebido directamente do
lavrador. Ourives, 37. Tel. Norte 3666.

a «se» i
FERREIRO MECÂNICO
Precisa-se dc um ferreiro mecânico fjiie

conheça bem o seu officio. Paga-se bem.
ItUA GENERAL PEDRA N. 153

•aatet»
BANCO DE CREDITO

COMMERCIAL
ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINÁRIA

2* Convocação
De accordo com o art. 130 da Lei das So-

ciedades Anonymas, são convidados os Srs.
Accionistas do Banco de Credito Commer-
cia] para nma Assembléa Geral Extraordina-
ria, a reunir-se na sede do Banco, rua lo de
Março, afim de ser dada á Directoria auto-
risnção para fnzer a terceira e quarta cha.
inaila do novo Capital subscripto c resolver
sobre quaesquer outros interesses do Ban-
co. As deliberações serão tomadas, de ac-
cordo com a Lei, com qualquer numero dc
acções e qualquer quc seja a somma do ca-
pitai representado pelos accionistas quccomparecerem.

A assembléa effectuar-se-á no dia 9 dc ju-
Iho, corrente, ás 4 horas da tarde.

A DIRECTORIA

MUNSON STEAMSHIP USm
Administradores dos vapores da
United States Shipping

Board Fleet Corporation
A rota mais rápida para a

America do Norte

As próximas saídas do
Rio de Janeiro para

NovcrYoTlrr.wúsT—~-
AMERICAN LEGION Julho 9
PAN AMERICA Julho 2J
WESTERN WORLD.. Agosto 6
SOUTHERN CROSS. Agosto 20

Para o Rio da Prata
WESTERN WORLD.. Julho 18
SOUTHERN CROSS. Agosto Ia
AMERICAN LEGION Agosto 15
PAN AMERICA...... Agosto 29

E qninzensrmenta a stgnlt
O PAQUETE

Esperado do Rio da Prata,
sairá em 9 do corrente, para:

NOVA YORK
Viagens ao Norte em tempo

mínimo, nestes vapores, de lim-
peza irreprehensivcl, com loi-
das espaçosa», grandes cama*
rotes, salões ventilados e uma
Insuperável cozinha, bibllothe*
ea contendo uma vasta colle-
cção de livros seleccionados.

Preços especiaes para via.
gens de ida e volta aos Esta*
dos Unidos da America, via
costa do Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice*
versa, incluindo a passagem de
Buenos Aires a Valparniso peloTrans-Andino.

—sjc—
AGENTES:

The Federal Express Co»
Avenida Rio Branco, 87

KlO »E JANEIRO

os
irriga-

ções são necessárias.
A Preparação do Dr. Crossman cum-

pre fielmente o que outros medicamen-
tos não fazem mais que prometter.
Um frasco de ensaio provará o seu me-
rito; dous frascos bastam para os ca-
sos usuacs.

A' vendn em todas as principaes
Pharmacias e Drogarias.
^^^.;..;.^X**>*:»'H**i**M***t****'K«**?~X*»5»*.'
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HA MAIS DE 40 ANNOS
Existe o Elixir de Camomilla Granjo, i

o allivio efficaz dos que soffrem do estoaaa*
go, finado c intestinos. Experimentas ia im
reis a prova.

A Perfumaria Lapenne
(ANTIGA SILVA)

Previne aos seus freguezes que aos sabbados vende com grande rednc$at»
todos os artigos de perfumarias e objectos para toilette e presente.

9 RUA DO THEATRO 9
»HH??»•^H^•H'•K^^fr?^•^^M^^lM^?M^^^

Sal Hepatica;-fl IBelnBf JlItetiC?-^

Água de Colo-
iniimi iiitiii'iHiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiaiiiiiimaiaiiiiiiiiiiaiaiiiiiiiiti»

nia Scfimifr
«liiiiiiiiiliiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiMliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiaaiaa

Delicioso perfume — Extra concentrada.
Algumas gottas no lenço substituem o me-

lhor perfume.
Excellente para o banho, combate o ácido

urico.
Piidc também* ser usada como loçSo, «ar-

que é um maravilhoso tônico.
Peçam e exijam somente esta marca.
Sardas, pannos, manchas, rugas, espinhas

e pelle velha, desapparecem em oito dias
com • nao da ÁGUA SCHMITT, conhecida
desde o tempo do Império. Preço de cada
frasco. 10?000, pelo correio, 12)000.

Vende-se na Casa Cirlo, Drogaria Rodri-
gues, Pharmacia Cattete, a Faceira e em
toda parte. Pedido á Casa Scbmitt, rua
Gonçalves Dias, 51, sobrado.

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem está emagrecendo e fraco do peito

procure os Dispensarios da Liga (Barão de
S. Gonçalo n. 54 c Avenida Pedro II n. 138).
Se não puder freqüentar os Dispensarios, serásoecorride em casa (telephone norte 3930 ric11 horas ás 2 horas). Medico, remédios, in-ificancs e leite grutis.

—eu».
MANICURE

Rua Ouvidor, 139 — 2» andar (elevador).,

Restaurante Alexandre
REFEIÇÕES A 1)600

coupons

RUA 7 SETEMRRO N. 174
aansa»

769000
41)000
29)000

CASIMIRAS
BRINS E AVIAMENTOS

¦A' RUA GOMES CARNEIRO N,* •
próximo A Rua Marechal FlaatitM— Telep. Norte 3407 —

A eaaa mala conhecida d» Rio da JaaatrV
ASSOMBRO NOS PREÇOS

aaaaaa

O aaii n—ra.aa-.aa— li ll aaa

—- —

TELHAS e TIJOLOS
Materiaes de Ia qualidade. Deposito 4a

Cerâmica SanfAnna
45» -, RUA FREI CANECA — 4M

Rio do Janeira

H

Escola para chauffeurs
RIACHUELO, 383 — TEL. N. 534»

Director Proprietário: Eng. Mec H. S. Piau
Muda-se brevemente para a Avenida Sal*

vador de Sá, prédio próprio. Novaa instalk*
ções na secção de machinas, e electrieidada
yacquhriçÃo de novos carros para direcçio^

Curso regulamentar gratuito.aaaaaa"
Vias urinarias Cur" radlMl *** Utna»Vias urinarias rbj,gll|> Tratamento dat
moléstias venereas. Dr. Belmiro Vaiverde.
Largo Carioca, 10, 1 ás 6.

¦ «asa» i

Hydrocele. SS^XLÍ^JtffS.
Setembro, 38.

a aa»» ii.

Pensão familiar
Srs. empregados do commercio, ouereis

comer bem e barato? Ide á Praça Tiraden-
tes n. 46, 1* andar.

Comida feita com multo asseio. Artigos de
primeira ordem.
Preços, duas refeições mensaes
Uma refeição mensal 
Avulsos diários  25000

..... --araaaa

SyphillS SSSnha

Wf '"•'.' • *

O menino MAURI*
syphilis hereditária,

tomou 1 vidro de Luetyl, ficou forte, com
saude e fastou 68000. O menino ZEFERINO
tomou 5 vidros de outro depuratlvo, gastou18)000 e nio ficou bom.. LUETYL sA em
bOas pba.raaciasj,

LUSTRES E
„ m PLAF0NIERS
o meinor e o mais variado sortimento ea

diversos cstylos—— BARROSO, ..WINTER A C. t—m
RUA DO ROSÁRIO, 158

¦aaa» ...
Medico e operador. Vlaj
urinarias. Partos. Doca»

o Branco, 17%
Tal. Sal 841.

Dr. Rego Lins
Sas 

de senhoras. Cons. Av. Rio Branco, 171,i As 6. Resid.. Bamblna. 87 ~ " - ¦ --
aaaaa»»

On MEDICO HOMCEOPATHA DA FAMTUâ
Edição de 192<L augmentadissima, a 20)00%

Indispensável As pessoa* qua se tratam
homosppathla. — ALMEIDA CARDOSO ARUA MARECHAL FLORIANO PEIXCN. 11 — RIO.i ««aa».

UI<JUB>

COTO

IRE Preparado que preserva #conserva a mulher. índia.
pensavel na toilette intf*>ma. Nas drogarias, pharmacias e rua Bu*>nos Aires, 131, sobrado.
¦ —- _

Dr. Arnaldo de Moraes mS?S85ras, tumores ventre a partos. Carioca, St.Tr. Umbelina, J3, Botafon, g* uTimlV,

aaBa^lHaHHfl&^')ba£»?*^ Kl^Üimmmiè&Jl' :'::<**±uik,* 6a:.-.íiííi'Ü.M,raHál„ i„t.aj smWrêtéàeAWtnmmxaza»*- iíaiáaV-.fe1. '.*..,(,..,. w4.^iii««aata^.«...,iíJ«!tA»4SM!.. .,lj»£*mmv**i*làm);i Um\.«J—^*da^„*.
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itóírfl-npajíi^í^Seats
Inicia o, hoje, a Companhia do Trianon

oom a comedia «Em familia»
**c»*>

«Florencio Siiiiehos«; o draiiíu <l« sua vida»
pena «lt* rliiiii Jimí Soizn iíoilly

pela

ção de sua aetual
directoria

Como correram os trabalhos da
sessão de hontem

A Academia Nacional de Medicina enlevenonlem reunida, lemlo presidido a sci»i1o

E

£.,,™''.,,",,r, C;,,r,°" !8u•4,,' •¦'«rliirlMilb pelos ' 'na e llclmlro Valvordo.
A Companhia Rrusllclru de Comedia AI.I-*p.*pllo de .mr... levanlarnni-ira nn mío.e cm -fLp?i„ui.i ^n"01}8

«ali Maia, quoAem preMi.nilu extraordinário lu. «ie 8uni*i)iil-n uo bolso a «levam"ao. iTol.,'i'Í.Ti L0."1^.1 ""J"''?-
snvlcn ,in riienlro Nnei.innl, unlimilidu-u pura i|ue u m.I ijoxu un iiccnso... Poi Aos- .«_ * 0I M traunilioi, |)rocotlou»io a elel-
de u.iiii unva vida, hileln hoje, no Trlnnnii, jiiiiJiu da Veilln quem descobriu Sanchez I? ii'"r" ° ''"W* "° Presidente, «nulo re-
o Intercâmbio Ilrusll-Uniguay, nsslgnarin emIi>oi cllc* quem o levantou cm sons brocoi ,. . V> **?* ""«•"'"''''«'íc, <• professor Ml-•Mniitevlili'.. p-l.i seu ilireiior, Odiiv.-ihin u> .. mostrou ii iniillldfiu uiiunyma, gritando * Couln, cujo resultado .1,. volnçfio pro*
Vlimnii. i* «i Sr. Francisco Im.iff. preildoiifó dn mui Jsnelln, como i,e fn. iiuaudonascem ;°íou un**" prolongada salva dv palmai de
du Sociedade da Auloros Orlpiilnei. l'«ra co- os rolsi «junuuo nascem ,0,lnn „_, „çoden-lco».
n.t*«.'«i dessa brllu obra de npproxlioaçãn iu- — i-*is aqui um reli i ';"' »»c*k»iI«I« rcallsnu-sr a eiVIc/ilo dns do-
Icllrcluftl enlre os deus unhes siil-iimerlcá- ".Meu filho doutor" eslrcou-se a liiilãn-'" * u^Vi ,com çxcencSn dos de secreta-
irns, escolheu a Companhia .M.lh".ll Mala I clns dc .luaquliu,-a i:i .1.* i.gostu de |',iu:i o \u>, 'crn' • "e MwBòiiiwirp, cuj» rcnovaçilo
ii nm peça de rinreiiclii Sitnclu*/. o grnnde | exilo foi estrondoso. Florencio pulou do »eiâ quatro em quatro «mios. Poi esle o
ihcntrologo uruguayo e « unico autor iul-[niioiiyniato n populurlilade, com aquella r,tf*,,_'*'''n! Alovslo de Castro, vice-presidente
americano representado por %acc.nl o ürns- mesma serenidi.de c Idêntica modéstia que Jrc,cJc}°'i Belmlro V.ilvorriu, 1* scerelarlo
su, os dous maiores vultos da scenn Italiana.)fórum sempre ns aulas de sua vida. Solo au- 

',,*c'c"01)l Artldonlo Pamplona, 2' secreto-
.*.«, obras de I*'Iorc,nclo Snnche. eslão na- nus depois do primeiro triumpho, morreu. [M°:\"'Oolçl'ò, na directoria); Oarflcld de Al-Quando os homens mudam de fortuna ou I IVe .' ürm,',)r, official (reeleito); Juliana

do fuma, costumam mudar de amigos. Fio- **;orc,*"*i presidente da Comtnissflo dc Medi-
mulo, H despeito do triuinpho, proiogulu' ?,na 0cr,"1' ,,|n'" Põrlellã, presidente da
vivendo com seus amigos velhos. Continuou ¦ «>mmlislo_da Cirurgia Geral; Carlos Seidl,

duxldas em francez, IiiííIc*. allemão e Ita-
lluno, prcdoinlnuiid.i ucilas n nola tingi....
Umn, apenas, <* comedia: "Km familin",
tres neto» de uma verdade Impressionante e
dc uma graça dolorosa (íue fu* rir muilo,
mas fax pensar iiindn mals.

Achamos oppiirltnio publicai- o bello nrll
mo que, sobre o grande nulor, escreveu Juan

Florencio Sanchex (caricatura de nm
artista

SPORTS*
OorrldAN

OIVKRSAS -. O ernelt nacional Aprompln
[ornocou Mcelloiilo prova, hoje, nn plsli. iloOert-y-Cluli .im illütiiiiiilo de H.auu metro).-- .S.inlimlnr, Jiiiil.imente eom Poellni,trabalharam forle, lmje, a illil.incl* du nu-

Nasiaii, montado por Daniel Lopes,
!I""U?e,r" ml plluti» no lin.i.ilc 1'icii.Io Ue.*-n.v*i.liili. „|i««.i„|,i.„, |mip „ dlilancla dosso
prova em opllmiis condlçOcs,Melroimlq e Vesln Iralialliarom forle,hoje, nn rala do Jochcv-Cluli,Hercules, moiitiuin por Carmelo l'er-min.lex, tlrpü optima prova na distancia do(irando Premia Derliy-Cluh.*7 ¦Inji-llahd Irnliallmu forle. Iioje, noJoeKe.v-t.Hili a ilislniicla ile 1,-00 metros.Marlgno o Meliomel Ali lambem irulia-lliiirniii forte a disli.nclii de 3,200 melros,na mesmn phln.-- l{N|iirltn o Coeqiildnn traliallinrnm Jun-los do galope lurgo v llnnil.-ii cotejou forle,sou a ilIrccçAo d.* Clnudiii 1'errelra.Snlcriio, l.el.li.ii, Aoronlano o Daronosaloram Hoje m. Prado d» llnmoriit.v, ondein.ii.ii!iiir:iin forte ns distancias dus pareôsi;m nu,, eslilo Hiscrlptos para a reunião dedomingo.

Çden, inonlndo por J. Salfate, traba-Iliou Torle na pista do Jnckey-Cluli.Mídia IIlenda e Pertlnas lambem tra-niilliarnm forte no mesmn pista, sob • dire-
cçflo de I). Suarei!.

Aymoré e Ousiida fizeram exercício desaude, em boas condições.
Papyrus. moiitiiil.i por A. FelJA, tra-

(INAUGUROU-SE 0 CURSO DE
0FHTALM0L0G1A DA POLI-

CLINICA GERAL DO RIO
DE JANEIRO

A primeira lição do prof. Dr.
Gabriel dc Andrade

Para os quo aeompiiiili.ini, com slnerrnInteresse, as coKuis du nosso enilno medicoumn dns prluelpnes Incuiias olisorvailas no
, ., '",'' «' ¦ f,'li de liospllnes, porqueuaiil resulta a deficiência dos centro* de eu-

nu .1,. p..itlc.< ua meilicliia, .Sabe-se que
que nus graii.les meios eoropeus t* nuierli.i-no» o liospllul desempenha um extraordlna-rio papei n,, illfrusílu du aprendizagem oir-tllen, por Isso quu o corpo do moiflcoa dosliospllaes f compoito do proflulonoes com-
potentes, escolhidos ..pós as provas dò eon-
ouit-o, sempre rigoroso e cheio de surpro-
sus.

Poisulndo o Hio de Janeiro uma uiiieaiiinle de ensino dn medicina — os Pacul-iludes Módicas ~- í Justo que se torno fm-lilleo, com o devblo relevo, o esforço doa
que, nor amor il sciencia o A soa profUsão,contribuem para o dosonvolvlmonlo da nos-*n medicina, nn sua felcào mals ulli

misturado com a ;*apazlada sonhadora que Prf»«'onl- da Commlss/lo dc Medicina Hsp*
dividia com elle a gulbeta e a agua da bo-1 «"""••,•'•' Oscar de Souza, presidente ils
heiula dus deuses... I.uls Doello Jur.do, ho-!_'10m,n'M"<* ¦• Sciencias applicadas A me-
Jc snblo c respeitado professor do collegio' Jlcl***l Jullo Silva v*,rauJo, presidente da
nacional dc (iualegiiaycliu", foi sempre um SeS>"P *> Pharmacia (reeleitos). ...  
Iinculo para o dramaturgo. Anionio Mon-' p*n °* «nrgos de rcdaclores dos Annaes 1 balliou de flalo|ic largo no Jockcy-Club,
tcovnro, que teve sempre a consciência de : 'nr»m eleitos os Srs. Henrique Hoxo, llen- i ~ Tymblro, Tijuco e Tupy cotejaram
saber que linhn mais talento do nue Aquiilo : rl*iue Autran • Ferreira da Silva. { Juntos umn volta fechada, na mesmn pista,
une demonstrava;, foi um Irmão de Saoclicz. IConcluldas as elelijAcs, o professor Car- .— Alsaciana apromplou bojo em condi-
Por isso Ploroucio o defendia cm todas ns '"* Seidl se congratulou com os acadêmicos' Çoos de fiiturar giillinrdanienlc no porco cm
rodas. i presentes pela reeleição unanime do prn- • 'Pie estn Inscrlpto domingo próximo.Monlcnvaro é um envenenado — dl-1 ¦'«sor Miguel Conto, designando umn eom-
zlam-lbe. j mlasiln composta dos Srs. Domingos Nlobey.NAol NAol Vocôs nâo conhecem Mon- Jullnno Moreira e Joaquim Moreira da I*'on-
teavaro. Monteava.ro é bom. Tem uma alma ,cca l"""1" I» A sua residência comiiiunlcar

a rcsoluçilo da Aaidcmla.

CAMHENHO FÚNEBRE
MISSA.»

Ileiani-H aninnhl:
Pedro llodrlgiiDi llorgrs, ss 9 i;í. na

egicj:. ilo lliim Jesus, A rua flencral liiiii».
ra; Isticlydos Gavallerl, As 0, na matei* do
Snoramenloi Dr, Alharln do llarros Tavelra,
M 10; '•. Amélia Vlelrt de 1'reil.is, As 10»Apiiarlclo PraU I!iiik-«. 4 0, mi ('aiidelarlat
eapll.lo \ ii.iiiii, Muriuies de (iiisuiAii, As H,
na çanolla «I. forlaloia dc S. JoAoj MiguelJosí da l.«is|a, As I» n.i egreja do Divinol/mlrltu Sa o ln do MnraeauA; D. Isaura
llenio 1'ciTclra, As S, nn inilrl* de N. S. dt.ouriles, em Vllln Isabel; Wuardo Alvos(.ypriami, As 8 1.9, n.. ogrej» de N. S. do
Amparo, «•... CiiMadúra; D. Mari» l.eal
(iuiiiiflo, As li); Joilo Molgaco dos Sanlos,
As 0 118, na egrejn ilu Cur mo; .lunqulm da
Silva uulinnrílos, As l(i, na ogroju du Pnr-Io; II. Ci.urlii;. Alndapu, As 10; profiwi.r'••••*•»* Do Lorrlgiic de !•>.,-e». As tl; D. MariaJosí Tnvnrós, ,V, H ||_; |). Eulinn llnri-ou,as • l,a; mnrslro Alberto Xepitiiiueeno. As1 I!!": Curiós |*mlllo liellu, As ü, Waldemar
de Oliveira Ponlos, As 10; lllhln OulmarAw,os 1 |_2j ua egreja tio S. Francisco da1 ¦¦"« " Manoel l.opes dos Santos. As 1» l|!í.

h

 o
exercido consciente da clinico. Ií' o quej na'agreja da Concòlsflo; .lulíai (ionçnlves dossuceeile eom o curso do ophtiilmologla da I Santos, As H l|i, ua egreja do llosarlo; Car-1'ollclliilca Oeral do Hio do Janeiro,' munUdo. los Soares de- Azevedo, As 7, na egreja do
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amigo do grande thealrologo)
José de Souza Relíly, uma d»is mais possan-
tes culturas da america Intiiin. Iiil-o:"Oontnr a vid.i de Florcnclo Sanchez i
envergonhar a todos os seus contempora-
neos. Da vergonha de haverem vivido com
elle, visto o seu nome nos cartazes e ignorar
<iue era um homem de gênio ! Da vergonha
dc haverem tido mil ocensiões de beijal-o
na lesta e dcixal-o morrer, para só mais
tarde saber que elle teve talento e que os
seculos-fiituro:)—verSo-neHe um ser" de pr
vilegio olympico I As gerações vindouras
cem quc maneira depreciativa falarão da
nossn, no evocar n figura encurvada dc Fio-
rencio, tossindo, escarrando sangue, vagando
como um ebrio por todas ns secretarias dos
llidiilros, com suns.obras magnifiens e inedi-
Ins!... I-nlãr-se-á dos contemporâneos de
1'lorencio com o desdém com que nós sor-
rimos da ignorância daquellcs que assisti-
ram As estréns das obras dc ShnUespenrc,
sem averiguar o nome do autor, dessas obras!
Que imbecis deviam ser aquellcs públicos dc
Londres (íue, na noite da estréa, depois de
ouvir Humlet falar e Ophelia chorar, nfio
perguntaram onde estava o autor dessas
Lcllezi.s pnra pnsscnl-o em nndor, pelas
ruas, como a um rei I Mas... para quc?Não
seria nobre apphiudir a um simples trata-
dor de cavallos... E' o mesmo desprezo
(íue sentimos por aquellcs contemporâneos;
do general Belgrono, que o vinni morrer de
iiciiaqnes, de velhice, de hydropsia e de mi-
séria, sem lhe dar unia esmoln... "Já não
poderei ir morrer cm Buenos Aires — dizia
Helgn.no a sen amigo Bnlbin. Não tenho nc-
nhürii recurso pnrn remover-me. .Morrerei dc
fome." Ao sair de. Ti.cuinnn c chegar u
Cordoba, Rclgrano pediu auxilio do gover-
no. Negaram-lhe ute a comida... E se o he-
róc argentino ponde—chegar a-1iucnõs~Aír«Ts
e morrer em sua cnma, foi devido ú earidn-
de de um italiano, D. Carlos dei Signo, que
o general Mitre inimortalisou na historia do
guerreiro... 

_
Ah! lindo desdém nos espera dentro de

ym século, quando as republicas platcnsesse povoem com as estatuas de Florencio c
quando seu nome desperte, A distancia, a
adiidrnçno serena com que amamos Sltakes-
pearc! Lindo desdemiwj^çs]iej__qwi4H!o--sc-

—a—historia-tle Morencio! Que Insto-
ria! Que historia! E sc horrorizarão da nos-
sn ignorância quando sc lhes diga que Fio-
rencid, para poder comer, vendia a cinco
pesos enda acto do suas peças, essas peçascscriplas em folhas dos papéis de telegram-
mas. Papeis de telegrammas que, com An-lniiio Monteavaro, ou com Luis Doello Ju-rado, nu com Marlincz Coutinho, ou commi-
go mesmo, ia o pobre Florencio furtar nasagencias do telegrapho. Furtar, sim, senhor...bnlrava movendo a cabeça para todos os Ia-dos. balançava os braços como os indiosvelhos. Deitava uma olhadela para o inte-rior da agencia certificando-se de não servisto pelos empregados. Procurava um bio-¦co de formulas. Eneostava-sc n um balcão I da existência vagabunda desse lyrico paasa'e inzia como sc escrevesse um despacho. De- . ri nho: em La Plata. aos 18 annos de edade,pois, deitando todo o corpo sobre o balcão,! empregou-se na Officina Anthropometrica,""!_!'.aAl o bloco, ínetlia-o no bolso. E saia, | dirigida pelo snbio D. Juan Vucetich. Ali,*" ' cm Lu Plata. conheceu a um homem de

por. j grande engenho e grande alma: o Sr. Ma-
son de Lis, um boheniio de romântica mele*-
na. Ainda deve viver...

Mnsòn de Lis foi, posso afflrmal-o, baise-
ando-me em palavras de Sanchez, quem lhe
serviu de mestre e de grande inspirador em
suas lides theatraes. O artigo inédito pu-
blicado pela "Revista Popular" é dedicado
a Mwson de Lis. A carta de Florencio, en-
vinndo seu artigo, deixa a certeza de que é
esse o primeiro trabalho literário què bro-
tou de sun penna. Tem a data de 1893.
Triste destino o desse contoI O primeiro
a escrever-se chega a ser o ultimo a pu-
blicnr-se!...

i A tarefa de Florencio Sanchez, na Offlcl-
nn Anthropi-metrica. era muito modestn.
Tiiilia o encargo de tomar-as impressões dt-
gilnes dos delinqüentes. E* umn honra para
a policia de Ln Pinta que as fichas itrchi-
vadas durante os nnnos de 1893 e 1894 te-
nbnm a firma gloriosa de Sanchez. Foram
seus companheiros de trabalho, além de Vu-
eelcb, os Srs. José J. Alarcón, Jorge José
de Kis, Fernando Rivoire e M. A. de Vir-
gillo. Em 10 de janeiro de 1891, o gabinete
leve de ser fechado por economia. Sanchez
redigiu uma nota, firmada por elle e pelos
demais empregados, onde dizia: "Os abai-
ca assigiiados, empregados como identlfl-
eadores, expressam a seu digno chefe Doh
Juan Vucetich os mais nobres sentimentos
de ndhcião o nffccto, e Hie offerecem, sob
palavra de honra, cooperar e manterem-se
ás suas ordene, ninda que sc.ja sem i orde-
nado". ¦¦' . .

13 nssim fizeram. Todos os empregados.
por couscllio de Florencio, trabalharam sem
iiagainento. Sanchez, por esse bello'geslo
ficou «sem recursos. 'Devia vários mezes de
pensão. A senhoria deu-lhe ordem de mu-
dança. E, durante quinze dias, quaniío to-
dos os empregados iam paru suas casas, cllc
se oceultava no quintal. Dormia num galü-
..beiro ali. E assim yiveuvtoda a-sua v?(tn:.

branca como o leite
Como o leite azedo — contestou-me o

iroprio Monteavaro quando lhe contei a de-
ésu que lhe fizera Florencio.

Nn noite cm que estreou "Meu filho dou-
tor", .Monteavaro chorava, beijando Fio-
rencio. Ueijiiva-o nas fontes, dlzcudo-llie:Dcixn-inc querido amigo, que te beije
no ninho da gloria.

Todos riam. Mas o coramovedor era.que
Monteavaro chorava de verdade e de amar-
gura. E o mais commovcdor era que aquil-
lo de "ninho da glorio" era verdade. Ern
verdade, grande Oeusl

José Ingciiicros, quc 4, como Vcdla, dos
como a bussoia dos espiritos práticos em
descobrir homens dc talento, c que tem,
por sua vez, o talento dc admiral-os sem
inveja, predisse, untes do triumpho popular,os lnureis do drniiiaiui-go indígena...

Alguns interpretes de "Meu filho doutor"
foram quc, com quente enthusiasmo, anima-
ram Florencio. E o animaram no momcii-
to do maior desencanto. Dá-me prazer ci-
tar a minha distineta amiga Blanca Po-
desta, a artista que com mágica sinceridade
interpreta as figuras femininas, trágicas e
amorosas, do theatro de Sanchez. Vicente
A. Salavcrri, no formoso e vibrante prefacio
que leva a edição "Ccrvantcs" das obras de
Florencio Sanchez, cita algumas recorda-
ções dc Rlanca PodcstA. Suo bellas. Devo
reproduzil-as. "Uma tarde — refere Blan-
ca —, A hora do ensaio, appareceu Ezcquicl I Houve no dia 29 do mez passado formato_oria, o director artístico, com um rapa- I ra dos grupos de escoteiros, filiados A As-zellio fraco e ossudo, que apertava na mão «oeiações dos Escoteiros Catbolicos do Uradireita um punhado de qiiartilhas de pn- sil, afim dc tomarem parte na missa man
peis. "Senhores — disse-nos Sofia —: eis " "

Cam izas
DE TECIDOS

INGLEZES
FRANCEZES

ÉPQBTUGUEZES
Importados por nós

e de côrcs absolutamente
GARANTIDAS

0 CAMIZEIRO 28 Assembléa

h<< selo annos pela dedicação do Dr. Ca-
brlcl de Andrade, conhecido especialista.

Iniciando hontem tm aulas destu curso.
com a freqüência de 300 médicos a estiidiiu-
les de medicina, o Dr. Gabriel de Andri.de
fes a sua lição Inaugural sobre o trachomn,
assumpto da maior importunela para a vida
das populações rurais do lirasil e que nen-
ba dc ser amplamente discutido, em Iodos
os seus aspectos, no receite Congro-wn de
Oplitnlmologia da Itália.

liitfiiii.lio.b., com honestidade c saber, os
conhecimentos dn sun especialidade, pelos
médicos do iiosao Interior, que vem A Poli-
clltiica desta capilal aperfeiçoar-se no ns-
siimpto, o Dr. Gabriel do Aiiilrndc lornn-so

, credor da udiiiiri.çf.n dos quc rollocnm ocoicjos. |IBIn pU|,j|C0 ac|ma dos seus próprios inte-
ressoa.

Eis a razão porque noticiámos por par-
tlcular destaque a abertura do referido
curso.

mm*¦ in»' ¦ —

Rnjal Store |
O movimento da A. E. C. B*

aqui um grande futuro autor. Tenho o pra-zer de aprcscntal-os a todos". Lembro-me
quc a maioria dos meus companheiros -so

- ««in, incrédula, pousando os olhos em seu
calçado velho c em seu traje esfarrapado.
0 joven ia-nos dando a mão a todos, com
timidez, sem descerrar os lábios. Antes de
ir-sc deixou-nos a peça, que trazia escripta
cm formulas tclegraphicas. Lcmot-a. Nos-
sn impressão foi magnífica. Os ensaios fi-
zeram-se altivamente. Faltavam, porém,
poucos dias para a estria e nâo .se via o
autor no thentro. Então a direcção soube
que os porteiros lhe haviam negado a en-
trada ao vcl-o roto, confundindo-o, sem du-
vida, com um vagabundo. "Precisamos dar-
lhe um adeantamento", disse o empresário.
E assim sc fez. Então o moço comprou uma
rouca decente. O exito da peça foi estron-
doso. O theatro parecia vir abaixo com os
applausos. Quando saímos, cm companhia
do joven autor, ao proscênio, as lagrimas
rolavam, cúlidas e continuas, por suas fa-
ces, incendiadas. Que intensa emoçãoI"...

Depois dá victoria, ninguém poude apu-
gar-lhé a celebridade. Mas ninguém iioude
evitar, tampouco, quo uma turma de cri-
ticos medíocres se arrojasse sobre o dm-
innlurgo para arrancar-lhe, a dentadas, a
üloria, fussando o sou triumpho como por-
cos... Continuou lutando. Tinha as costas
largas. Mns, ai 1 as costas resoavam como
se estivessem ocas. Havia posto na asconçíio
Ioda a sua vida. Toda a sua carne. Todos
os seus ossos... E houve coisa peor. Sabia
quc seu cérebro, entretanto,. era capaz d
dar muita luz. Ao mesmo tempo,
sentia que o organismo-necessária. Que 1 iiLTTI Era como"a mechã i
lamparina que teima em arder e se estira e
se encolhe c ebisjica, quando o álcool se
extingue iá no fundo.

A infância dc Florencio foi nobre e foi
linlln, \'nn rficincinnvn gjnrfn ,__i^_Jlierlell
abriu-lhe as portas da desolação. A atfofes-
cé tic ia encontrou-o com os olhos abertos de-
ante do rio... A-pátria tem sido sempre pe-
quenn, por culpa da poiitica, muito pe-
qnena pnrn os seus grandes homens... Em
Montevidéo — sua terra — tomou um bar-
co. Cruzou o rio. Chegou a Chanaan.

Aos lí nnno« começou o produziu ehro-
nicas com as honestas faltas de ortbogra-
phia que conservou sempre. Desempenhou
todos os officios. Trabalhou, como Gorkl,
na Alfândega. Carregou fardos, Fez de
tudo... Min, -por cima de tudo, estudou «
vida. Analisou os homens. Penetrou almas.
Do produeto desse trabalho surgiu a ver-
dade de seus dramas...

E ha aqui um detalhe pouco conhecido

dada celebrar pela União dos Empregados
no CommercioJ_c.ni_acção_de.—graças-pelo
J>liz_rMultn_õ_õ'ir"raid" a pi, de Nicthc-
roy a Santiago «ilo Chile, cmprehcndido peloescoteiro fluminense Álvaro Francisco da
Silva. Pela mesma Associação foi enviado
um Officio de congratulações A Associação
Fluminense dc Escoteiros e em cada grupohouve prclccção sol re o grandioso feito.
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As Pílulas do Abbade
Moss corrigem e fazem
desapparecer as moles-
tias que se derivam do
seu máo funecionamento.
Agente: Sociedade de Produetos
-himicos L. Queiroz — Rio —

S. Paulo.

, - Osiris tirou prova hoje nu distancia de1.200 metros.
Alberto, quc maneou quarla-fclru, poroçcasli.o da disputa do parco guiihu porOlympo, jn hoje compareceu aos

onde triibalbnu dc gnlopinho.•— Doreas c Borracha tombem cotejaram
juntos nn mesmn pista.—• Mosqueto apromplou hoje em optlmns
condições a distancia dn grande prova dei
domii.Ko prnimo.Itevory, que chegou hontem da Paullcca,
.'A boje trabalhou forte na pista do Jockey-

EstA melhor o "entraineur" Paulo Ilo-
sa, quc, ha dias, guarda o leito.São as seguintes as montadas prova-vcls pnrn o firnnde Prêmio Dcrby-Clnb, nrci.lisnr-sc domingo próximo: Aprompto, .1.

íSalrata- Avellar, \V. l.ima; Arisléa, I).
Suarez; Nitssatl, D. I.opez; Mosqiictc, II.
Astorga; Lacrai., R. Araújo'; Hercules, C.
Fernandez, c Ebano, A. Rosa.

Football
. OS CONCURSOS DE PALPITES — Com o
jogo cffcctnadn antc-honlcm, entre o Rlvcr
c o Vasco da Gama, ficou sendo a seguinte
a collocação dos concorrentes aos torneios
do palpites da Associação de Chronistus
Desportivos:

Taça America — Hcrnani Aguiar 104 pon-tos e 8 scores, Gomercindo de Castro 101'—
10, Osmar Graça fl-!— 7, Brinrii Júnior 89—
0, llelio Netto Machado 8D—8, Ernesto- Fio-
res 87—7, Octavio Silva 87—fi, Honorio Nct-
lo Machado il—i, llriani Netto 8"1— 0, 1.6o
Osório 83—7, Manoel A. Gonçalves 83-li,
Eduardo Maia 8.T—5, .lulio Silva 80—4, I.ei-
le dc Castro 7f>—."., Itomeu Peitai 73r-5,Adauetn dc Assis 70—5. Carvalho Correu
118—1. Mornes Cardoso 68—4, ticlio dc Bnr-
ros 08—3, Arcy Tcnorio l:i—2. l.uiz Vlannal «, -,-
3S-1, Baldomcrõ Xãi*qucjn '_8--l. ÕT "7í- iT_ETn..caT"Tnlf,'?r'l«í*0 * data de hoje, quc
cord" dc scores .(10) pertence ao Sr Go-lc ,°„",.1'?a indei>endciicia nortc-atncricnnii,
tnercindo dc Castro. O "réeord" de pontos Io J?ra ,, ,nn American", apreciado magazi-
por din <Ic JoRos (23) pertence nos Srs. Go-: ,ne "rasilçiro-americano que sc publica nes-
mercindo dc Castro e Brinni .lunior. Embn-' la.. cj*P,"a|. vem de pôr cm circulação uma
ra todos os concorrentes houvessem Indica-' çno esl)ecial 1'le> Pelo cuidado e arte com

qne se apresenta, merece francos elogios.
Ahi encontrará o leitor uma serie inlernii-
nã de artigos interessantíssimos e como ho-
nieiiagcm ao Brasil, ha cm suas innuincras
paginas conceitos judiciosos sobre o nosso
progresso e nossas possibilidades que, dado
a grande circulação desse magazine no ex-
terior, será para nós de valor inestimável.
O serviço de gravuras esta perfeito c eum-
pre-nos apresentar ao "Brazilian American"
os nossos parabéns pela sua magnífica edi-
ção.

¦ m**» i
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; "Brazilian American"

movendo n cabeça, balançando os braços, rindo-se como uma ereança, por dentrotora. Ura tal o costumo que tinhu de es-
prever suas peças em formulas telcgraphi-c»s «me, annos depois, ia ainda ao tclegra-
pno e cnniprava-as pa.ra escrever suas obras.

Mas Florencio... eu posso mandar álua casa papel bom. Tenho-o lá do' jornal.
ií~- Obrigado, meu velho. Queres saber?«ontem, ú noite, puz-me a escrever cin um
Papel assetinado que me deu Ingcnieros.«ao me saiu nada. Estive tres horas lutan-oo com a pennn para bordar umns sccnasi-nuas c tudo me falhou. Sabes por que?'.orquo não era em papel de telegrámriiàsi

Ji assim era ¦ • • ••
cidade —

todo luminoso de sin.pli-
sem n menor affcctaçíio. En. aBondade em pessoa... Um dos seus amigosíminios — homem, de vigoroso cmieniiò c

./ao bom cnino Florencio —, o h.rje 
'Dr. 

Vi-
|ccniC-Mni*tinez..Ciiitiíio; jã sc manifestou no
r.aumiriivòl prólogo'de "Barranca' abajo".i\iiu conheci, — disse — um ser ninis hon-uosp o nmis infortunado que Florencio, tal-vez porque, como af firma uni de seus muissoiiiiii-ios personagens — a desventura, é o
[et lei to immediatn da bondade".rlorencio ¦ Sanchez viveu trinta e cincoannos. Nada mais... sem embargo, sua vi-
;°La foi tão intensa, sua obra artística foi

Ja? grande, seu coração foi tão. nobre e a
[«n.Uistiça. dos homens foi tão pródiga, que
jaqucjlcs trinta e cinco annos, em que vege-;t(ui|K'!i) mundo, valeram por oitenta.rai disse que elle viveu 35 annos. Sim...
Puas, desses 35 nnnos, viveu 28 longe daiianin. Alé aos 28 annos, níiignein imiis epieuni selceto grupo de amigos soube avaliar o
bI.JJÍ valia... Isso, sim: teve nmigos fieis
WUe n não negamos jamais, nem mesmo
..quando o gallo 

'cantou 
biblicamenle. O pri-iiiciro (le todos os amigos de Sanchez deveser i: I ta tl o com as honras de clarim.: é ,Ioa-

guim de Vedia, o mcniiio-velbo das bar-Uns hirsiitiis — o "velho" JoacO que todos
!uos queremos e admiramos' porque . &¦ da--
niielles gai-jtnipeiros sinceros e santos* que,quando encontram nas águas do rio uma

J-f__-l PONTOS DIFFERENTES
DO INTERIOR PAULISTA

ATTINGID0S PELA
"BR0CA"

S. Paulo, ITAjA.) — Está se alastrandocada vea mais a praga dos cafeelros, tendoattingido Jâ treze pontos dlffcrentes do in-
terior do Estado.

A commissão nomeada pelo governo paracombater o mal. scientlficada do oceorrido,
determinou severas meiMdas para combater
o mal.

Appellnção n. 418 — Bio Grande do Sul.
Appellunte — A Promotoria da 11* Circum-

o..... , ^...^  scripção Judiciaria Militar. Appcllndos —
Durvàf dè"Ó'lTvcira,°cò"mp^ de Oliveira Ramos e Doralino dos San-
Em Taubaté prepara-se condlgnamenté a!tos Teixeira, absolvidos do crime previsto
recepção ao tenin rubro, estando jã orga-j110 art- l2i do Código Penal Militar--nhnnhnir-wvrbsJiesUs com quo será elle ho-1 mento em sessão secreta. Appellnção nume
menageado. fyn^^CT--ilTTr^aHA.P0..-tliH . i-i, | ro 438 — Cnpjtnl Federal. AppeHante "ex-
pelo rápido.

a «força-de vontade posta «o serviço de seusidéaeS, chegar a ser dltoso. Mas a dcfidilu
lhe mordia os calcanhares como um cão rni-
voso. Emsuas peças evocou sua vida. Nâo
ha uma dór sua, que se não reflicta em «suas
obras. A perseciição da fatalidade ex-
pressa-a Sanchez nas palavras que faz Zoilo
dizer em "Barranca abajo":Bem sabem todos que a má sorte me
acompanha, como a sombra á arvore...

E depois:
Senhorl... Senhorí... Que terei feito

á sorte para que me trate assim?
E a nostalgia da casa distante:Desfaz-se mals facilmente o ninho de

um homem que o ninho de um pássaro.Sanchez, cansado de soffrer, tentou ma-
tar-se. Muito tempo antes", havia poeto na
bocea de Zoilo nquelle:

«Quem dera que fosse tão fácil viver
como morrer!

Com effeito. Que diffieil lhe foi viver
tranquittamente, em paz, como elle queria,ou como queria aquella Robustiana de"Barraoca abajo":

Viver tranquillos, sem ninguém queincommode... Em uma casinha branca...
Lá longe..."

O meu grande amigo Callorda. cônsul um

do a victoria do Vasco da Gama, o unico
que acertou o score de 2x0 foi o Sr. Brinni
Netto.

Prêmio A. C. D. — Gomercindo de Cas-
tro 101—10, Custodio Moura ilfi- 1. Erncnl
Silveira 91—7, Hélio Netto Machado 89—8,
.1. Rodrigues da Motta 89—7, Banida No-
guelrii 88-0, Honorio Netto Machado 87—1,
Albertino M. Dias 80—5, Liiuloípho Ilibei-
ro 85—7. Marino Netto Machado 81—7, Ba-
mos de Freitas 79—4, Fnrachc Netto 77—5,
Gambcttn Amaral 71—3, Azambuja Barcel-
los 66—1, Sylvio Vasques 00—1, Américo de
llarros 63—4, Rollim Pinheiro 63—3, Bohde
da Silva 01—."), Azevedo Santos 58—2, Ovl-
dio Coelho 41—1, Jorge Merkcr 35—0. O"record" de scores (10), bem como o de
pontos por dia dc jogos (23) pertencem ao
Sr. Gumcrcindo de Castro.

O CAPANEMA VAE A TAUBATE' — Nn
próximo domingo, 13 do corrente, embarcará
com destino a Taubaté, em S. Paulo, a equl-
pe representativa do Capanoma F. C. , O
team rubro, como é conhecido, vae disputar grande novidade
ali um match com o Sport Club Taubatc
glorioso greinio paulista, sendo esse eticon
tro anciosamente esperado. O Capanema, dc-- t.-jc *nn <,„u„„j/,vido aos jogos da Amca e da Liga Metropò- i <>ose> J-4y» SODraaO
litann, vae desfalcado de dous de Seus prin-
cipaes elementos, Nilo, que pertence tam-
bem ao tricolor, e Ajacio ao Andarahy. O
conjunto rubro, todavia, vae com vontade
de vencer e, assim, é dc esperar quc venda
caro uma provável derrota. A embaixada
do Capanema, dirigida pelo presidente, Dr

ELEGMCI
MODELOS DE PARIS

Vestidos para Recepções, Thea-
tro e Visitas — Chapéos, Bolsas de

Lingerie finissi-
ma, Peignoirs, etc, etc. Rua São

mm»
0 QUE 0 S. T. M. RESOLVEU

\rivcu com altivez em sma miséria. ..Vive
com dignidade em seus actos. Poude. con.l.a: & quererei» Ao céo.

Basketball
OS JOGOS DE HOJE DA AMEA. — A ta

bclla official ric basketball da Amea marca
para boje,, a noite, os seguintes encontros:

FLUMINENSE X BRASIL — No campo da
rua Guanabara. Segundos teams As 8 1
primeiros teams ás 9 1|2.

AMERICA X FLAMENGO — No rlnk da
rua Campos Salles. Segundos teamS As
8 1|2; primeiros teams As 9 1|2.

OS TEAMS DO BRASIL PARA OS JOGOS
DE HOJE COM O FLUMINENSE — Para os
íuros officiaes de hoje, n noite, contra o
Fluminense F. C.,'n se effectuarem. no
campo deste, A rlln Guanabara, a. direcção
sportiva escalou os-.tennis abaixo, que deve-
riio estar ús 8 horas',da noite em ponto, no
local acima referido: ^

Io team — Espinola, Hebraico, Marino,
Maciel, Oest, Brunne e Carvalho.

2" team — Nitinho, Prudente, Haroldo,
Porto Or'-ndo e Hélio.

Polo
. NA FRANÇA

OS ESTADOS UNIDOS VENCERAM A IN-
GLATERRA. — PARIS, 8 (Havas) — Nas
provas de polo, hoje disputadas, os Estados
Unidos bateram a Inglaterra por 10 a 2.

Athletismo
OS BRASILEIROS EM PARIS. — PARIS,

4"(A. A.) — Continua magnífico o treinn-
mento dos desportistas brasileiros que aqui
se acham, afim dc tomarem parte nos jogosolytnpicos.

O corredor paulista Alfredo Gomes estA
destinado a tomar parte nas provas do"crosc-country", dada a sun optima fôrma.

No treino realisado durante o dia de hon-:
,„,. .. --¦ .  --- .tem, sob as ordens do Sr. Hognrty, Gomes

guayo em^Mtliao, que o ajudou a morrer acompanhou sem difficuldnde alguma odes-com.as mãos postas entre «nas mãos leacs, portista Ritolá numa . prova de 5.000 me-contpu-nie que nos últimos momentos Fio- tros, segulndo-o á distancia de cinco jardas.rencio ainda tinha energias para lutur ei w-»«*j-—«
Vencer a morte. Queria voltar á America J-SCOtlSmO
para construir a casinha branca.... Mas! CLUB DE REGATAS DO FLAMENGO —tossia.. Toseia muito. O peito rachava-se, Nolproximo domingo. 0 do corrente serácom os zumbidos da. tosse. E o sangue... Essa realisada uma reitfiiâo"~Uõ""Consellm-ííc-T-ni-leterna gotta de sangue I Essa maldita gotta« pa. Após a reunião haverá um treino deassassina que levuva entre seus glóbulos a j football dos teams abaixo escalados contramédulla nnquelle espirito encnntndm* e re-1 o Aldridgc College* 'iiélde é o es>plrlto daquelia médulla dc mui- Toam "
iidão gaiichal Antes de expirar, brincãvii•comisigo, mesmo com as palavras de Zoiío a
Robustiana:

— Vapios Florencio. Trata dc dominar"ssa tosse... Que diabo! Puche-Ihe as re-
leas...

t Morreu como «havia vivido: puchando as
dcas da vida. Dessa vida que se foi

Sanatório, um Caseadura* Narciso José da(.unha, As It. nn matrlaKlò S. José; eapitío-tenente Antônio José -Madeira, as & lli oamatriz de SanfA-na.
KNTKUROS

Foram sepullados hoja.
P.im°„. c,mi}Vih ,de. s< Vnneheó XavUnEdmundo, filho dc Domingos Pinto Gomes,inn Príncipe 25; Caetano Gonçalves, ladel-ni dn biiria. 10j Mlrandolina Garcia Hirc».'r><n: viuva Garcia, '.;.-,; Dorallce, filha de'Mnrin Antnnia Santiago, rua Alzira Vnldctaro, Cl. casa XX; Joaqulna Gonçalvcbnntn Cnsn da Misericórdia; Clara .MariaI.coni.1* du Plvn, ruo dos Arau|os 30; Joãoile .Souza, run Esperança CA; .lulicta Roque
,r?.\ ""5 '«nurludo RabeUp 88; Gcrma-na, filha de J0$i Joaquim Dias, rua SAoU.ristovant .„*.!, casa IV; Cellna Gulma-raes, rua Visconde dc Itamaraty, 1S5- Ceei-lia de Oliveira Dantas, rua 9 de Julho, 22-Ernesto I.lnlhnn. rua Borda do Matto, *60|

Anncsln. filha de Valentlnn Moraes, roaConde de Leopoldina. 14 j Murlllo, filho delliiago Guedes d„ Sliva, rua Santa Luiza,Ji, casa II; Affonso do Medeiros, Santa Casadn Misericórdia; Henrique, filho de Ernesto
Hopschltz, travessa Pareto 1; Francisco da
Bocha Camargo, rua S. Januário *_4.

No ccmitcrio rie S. João Baptista: Se-
liastlann Baptista, rua 4 de Setembro 8.:
Isabel Rodrigues Silvn, rua Fonseca Lima•lil; Thomaz Alexandre. Sanatório Botafogo;
Rosa Martins dc Moura, run Dias Ferreira
103; Leopoldina Celeste de Berrcdo, rua Co-
pacnbana 1.027; Marino, filho de José Mou-
ra, nm HumaytA 132; Jcsiilnn^Valdctaro de
I.ossio Leiblitz; rua Pinheiro Gulmarles,
70; Nelson, filho de Tbcotonio da Costa
Campos, rua Bcnjamin Constant 150; José
Norbcrto Guedes, Hospital Nacional de All*>
nados.

No cemitério do Cnhmo: Maria Rosa
Mclgiiço Serzedello, Hospital do Carmo.
—""—¦¦-' i »q»fci-"« ¦¦¦_¦¦»¦

A Herança trágica
SOUEKBO ROMANCE

Nas livrarias c na Etrip. Romances Populares
Rua do Carmo. 3» — 1".

« mm** i mm
-0 3 IA ANNIVERSARIO DA

A. C. M.
¦ mt m m * *

A festa de amanhã, em com-
memoração á data

Effcctua-se amanhã, sabbado, st. 8 „oras
da noite, na Associação Christã de .Moços,
a festa çommcmórativa do 31» anniversa-
rio de sua fundação, sendo observado o
sejíuinte programa..-.:

1* parle — I Harpa, Mlle. Jandyra Costa,
professora <Io Instituto Nacional de Musi-
car II — Discurso official, Dr. .Pedro Pau-
lo Autran, lente cathcdratico da Academia •
de Commercio; III — Trovas' Alberto Ne-
pocumeno, canto, Sr. Arthur de Almeida;
ÍV — Dr. Raul Pederneiras, caricaturas; V— Le Poete Monrant, Méditution, op. 85,
Gollscballi, pelo menino Murillo de Vascon-
ccltòs Miranda.

2» parto — I — Poesia, poeta 'Murillo
Araújo; II — Canto, Mlle. Stelki Ginsburg;
III — Terra cm Sonho, poesia, pelo autor
Sr; Rubem Falcão; IV — Harpa, Mlle. Jan-
dyr-ã Costa, professora do Instituto Nacional
de .Musica; V — Santa Lúcia, G. Braga, can-
to, Sr. Arthur Almeida.

O programma vae ser alterado com dolê
números de piano pelo menino Murillo da
Vasconcellos Miranda. Os acomjianhamen-
tos ao piano serão feitos pelo professor W.
T. Sciheldc Ottilié.

« m*** i^_i

A semana demographo-sanitaria
Foram registados no Districto Federal, nal

semana de 22 a 28 de Junho pro„ima_ü_da»—~088 nascimentos, 214 casamfintosptíO óbitos
e 43 nascidos morjj

evll,„ ForamjísímeMos dois óbitos de febrei
j^iaa^—TPhiintsr5 de impaludismo, 3 de coquelu--*tttK che, 3 de diphteria, IG de grippe, 3 de dy.

senteria, 2 de lepra, 86 de tuberculose, IIdc gonococcla.
A"-1rmpiíFtU«Ht-i»axi___aJií!oluta foi <H

27°.7 c a minima 17.°0
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otficio" — ü Conselho dc GuerrTTATJpelhtd
— Manoel Teixeira Segundo soldado da Po-
licia Mililar do Districto Federal, condemnn-
do como incurso no grão mínimo do art. 117
do Código Penal Mililar. O Tribunal negou
provimento A appellaçào. Appellaçào nume-
434 — Capita] Federal. Appcllnnte — A Pro-
motorin da fl* Cireumscripção Judiciaria Rii—
litar. Appcllado — Joaquim Marques de
Mendonça, soldado da Escola do Estado
Maior do Exercito. O Conselho de Justiça
julgou nullo o processo em virtude da mil-
lidade da praça do réo. Julgamento em ses-
são secreta. Appellnção n. 433 — Parahyba.
AppeHante — A Promotoria da 4" Circum-
scripção Judiciaria Militar. Appcllado — Se-
;verino Melcides Lustosa, soldado do 22o ba-
talhão de caçadores absolvido do crime de
deserção. Julgamento em sessão secreta. Ap
pellnção n. 402 (Embargos) — C
ral. Embargnnte — José Antônio ,.,,.„.,„ ,,;, ... . ,soldado da Escola de Aviação Militar, con-i csl maveis auxílios nos cegos de edade avan.
demnado como incurso no gráo mininio do ! 

f?"' -,'í^0 „sc (1"",,erà v,er d°,s rclat°rio« J»»
nrt. 117 do Código Penal Militar. Embarga- i .AsSl?clI1«a0 Protectora dos Cegos 17 de $•>
do - O aecordão deste Tribunal de 12 de A ™' qire ,° fundou!e ° tem mantido sen».
maio de 1924. O Tribuna] rejeitou os embar- pi'e* *?e fact°', °.i mais rec?níe f*"**. í""
gos. Usou da palavra por parte do^ embn?- ffl^ «.«'«tivo.ao período de outubrj
gante o advogado Dr. Clovis Dunshée dei ¦ «' 1 dezembro de 1923, ajresentadf
Abranches, Ajipcllação n. 401 (Embargos)

I

0 16° anniversario, hoje, da fun-
dação das ofíicinas da Escola

Profissional e Asylo para
Cegos Adultos

A Escoln Profissional e Asylo. para _é"*etAdultos commemora, hoje, mais um anni*versnrio da fundação de «uas officinas.
Installada em seus primeiros tempo*

num acanhado predio da rua Voluntários
da Pátria, o de n. 137, o estabelecimento

„-L-i-_« h„- q„"e 1,í)ie eonta 16 nnnos, foi mudado, en»
nniW Fede l 1!)10' para a ru" Renl Grandeza n. 152, ònd#
.io Firadn'1 nlIIC,a actunlme.utc funecionn, prestando ia«i
iinU'_-: »._'• esliniavcis auxílios aos cegos de edade avan»

— Capital Federal. Emburganto — Manoel
Pereira de Souza, cabo do Contingente doServiço Geogruphico Militar, condemnado co-mo incurso no grão médio do art. 154 do
Código Penal Mililar. Embargado — O ac-cordão deste Tribunal rie 10 de maio do cor-rente anno. O Tribunal rejeitou os embar-
gos. O Sr. marecl.nl presidente declarou
que sc achavam em mesa ns appellações nu-
meros 426, .432 c 437. Nada mais havendo a
tratar-se, levantou-se a sessão ás 4 horas datarde.

0 governo italiano desiste da ex-
pedição aérea ao Polo Norte

ROMA, 4 (ü. P.) — o correspondente da
United Press teve informações de fonte sc-
gura que o governo italiano desistiu de ini-ciar 0*1 preparativos para a expedição aéreaao polo norte.

—'"'¦"" ¦ 
^TIM- l i ,

Foi acendido em sua solicitação
iln„» r-iA 

~Z 1'lnheir?: #-»• c Dn"ie'; P«"! .iÇARRA DO PIRAHY (Estado do Rio), 4hoiit, (.il e Etnmamiel;. ,í. Lopes,. Nogueira,, (Serviço especial da A NOITE) - Eni vir-IAdhemnr, Agenor c Fernando Mello. _ | lude*do appeilo feito pelo coronel UndolfoReservas: Edgard, Osmar Jordano e Decio. Paiva, por intermédio da A NOITE é do "O
Team B — Waldom.ro; Rangel e Moacyr; Estado", de Nictheroy, o Dr. Ismael de Sou-Rufinn. Pereinnba c Gnrrctnno; Raul. New- za. director rin m,ií' a„\.\,i„„ "" "...í?""

ton. Heitor, Horta, Mangabeira e Fontoura.; cercar o leito" dá"'lTnha''da''referlda via-fèr-Reservas: Haroldo, Nelíon, Victor e Mario, rea, no trecho que atravessa .^propriedade
nde. vão os potros .mando vem a S„foSÍ !Sí^.«»&^^

cimento no Conselho de Tropa í obrUotorio.* O facto causou boa impressão.;

de 1017 a dezembro de
pelo Dr. José Pereira da Graça Couto, per»mitte bem avaliar-se do progresso do lnstt*
tuto cujo anniversario hoje transcorre. Alé_|
de trazer os muppas demonstrativos do set
movimento financeiro, nos quaes ha um sal»
do dc mais de dez contos de réis, diz o tra«
balho do presidente da Associação, a respel*
to da Escola:"Resta-nos dizer algo sobre a Escola Pr*»
fissionhl e Asylo paru Cegos Adultos, erea»
da pela Associação cm 1907, o desde o seiij
inicio proficientemente dirigida pelo ppa«fessor Mauro Montagnn. O estabeleci menti
vae progredindo, como se pôde verificai
nos dados que cm seguida inserimos, è qu#
attcstsm de modo indiscutível os bons set»
viços dc assistência que presta aos eéget
necessitados, dando-lhes trabalho, conforte
e bem estar; sendo apenas para lamentaf
que, pela cxiguidnde de espaço nSo pose*
beneficiar n maior numero de cegos, que of
ha no Brasil, nn proporção, pelo menos, it
nm por mil .habitantes, e, sô no Distrleté
Federal, segundo o ultimo recenseamenMs
1.244."Foram ãctiiíittldos no ' estabeleelmens*
desde 1° de novembro de 1907, data da snè
fundnção. até ,11 dc dezembro próximo findo»
113 cegos, dos qunes 22 vieram do Instltut»
Bcnjamin Constant, desta capital. O mi»

i mero de'cegos actualmente beneficiados pélé
Escola é dc 51 Internos e de 2 externos.

O sim patrimônio que, em 1917, era de lf
apólices acha-se constituído, presentemente,
por 233 apólices municipaes, do valor M»
minai de 200$ cada uma. Houve portanlt
um accrcscimo de 217 npol!(*es, assim (Hi»
tribuidoi 1918. 85; 1919. 84: 1923. 48: total.
217."- -
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A magistratura
e íiô

' SI

IIíkitó garao tias
O parecer do professor Clovis Bevi-
laqua e a exposição do Dr. Eurico Cruz

Uma. formosa liçáo de direito

MUSICA
, ,,.-•*»«»-.

í) publico jil est. liilílr."
iHtsiçAo 'tuu eu triiipo I
goiitnção, protcilti. up|ii*l|i>
tciihii du Dr, iCtirlcn Cru/ uu .Sc, ministro
«In .Justiça, prejudicado aue sc achou esse
inagiMriidii, em seui tllrcftoi t vantagens de
posto, com as iiiimciiçiWs ft-ilus pela ultima
1'efonnu Judiciaria.

A corta (jue o Dr, líurieo Cruz então dlri-
f.iu nu Sr, ministro du Justiça, e divulgada
pela A VOITIÍ, foi lida vm condições cipe-
clacii peln príncipe dos nossni Jurlscuiisultos,
Clovis licvllnqua, que lhe deu o parecer abai-
XS, depois da seguinte mlsuiva que sc se-
£UI1

"Ex. Meslre Dr. Ciovli Bevilnqn»! - Te-
nho n honra dc vos reinetter copia fiel ilu
curta iiui-, a 8 do corro nie, dirigi uo Íllustrc
Sr. ministro dn Justiça, ti lida, por mim,
n II, t-m vossa presença. Au rriiislur a loi-
lura ilisscsie*. quc, em qualquer tempo, esta-
rlcli promplo i* ma cnjjccder vosso parecer
sohrc n assumpto da minlin íxpn%i.;iío; ve-
nho sollcllal-o ngo,rn, com o máximo res»
licito, gnrantiiido-vos qur o a ralarei como
se ftVo decisão do uiiiis juslo tribunal que
i.i. iiiiiiulo sc pudesse eoiulitulr,

Ilo humilde discípulo—t.-i.) Enrico Crus,"
Iiis a resposta do eminente jurlicuiisiilto-

itMt"! do c*tnlit;f> Civil, Aquelle julzi"Sr. Dr. lüirlco Cruz, premido e dislincto
:niii:!o. I

1 — I.i c meditei as considerações que o
R.r. dirigiu .10 líxmo. Sr. ministro iia Jus-
tiça, ou, melhor, dissera, iio jiiviscohstlltd
egrégio, a quem eslA confiada n gestão ilos
negócios do interior «• dn jiistlçn, o Dr. João
I.uiz Alves, Estão escriptas cnm a dlslinclii
elevação mental e o superior critério, quc lhe
«leram o merecido relevo nn magistratura do
Districto federal. I!'. pois, natural quc u
meu espirito ns acolhesse com syinpnlliln, c
.-idhcrisso aos raciocínios, que por cilas sr
desdobram, firmes tia própria virtude, o
imolados cm autoridades d;is mais eonspl-
cuas cm inateria constitucional, listou, rc-
«jniente, convencido dc que os juizes dc di-
reilo, nomeados no regimen rio decr, 1)203 do
1'Jll, uno podiniu. nn reforma dc 1023, per-
Hée in»nlntnia dn» vantagens, min ii direito
«•scrlplo lhes assegurava, pois. o conjunto
dessas vantagens constituo a forma legnl d
«•argo de juiz de direito; segundo n organi-
sação judiciaria, qne a creou, a qual n Cons.
titiiicão Pedcral garante* cm Ipdn a sua pie»
itituilc. Carnnlir um cargo em Ioda :i sua
plenitude í nãn consentir qtie se tiro ao iu-
«iivlduo. que o exerce, uin só dos itltribtilos,
ffiic, segundo n lei, Intcgrnm esse cargo, unia
id dns vantagens, quc. por lei. lhe são inbc-
rentes, c defender o fiiuceióhnrio dc qual-
«suei* diminuição dns p.rorognlivns; que n lei
lhe concedeu, como virtudes próprias do
cargo. Nno c a iininohilidudc dns leis orgn*-
riisadoras do serviço publico a conseqüência
«to nrt. 71 da Constituição, IC o respeito an
••srgo, r.a pessoa, que o exercita; não pnr
iiinor db individuo, c. sim, por amor da
liliiccnu social, cm tpie clle sc adia investi-
<loi c que.-ileitinLcnilo o ori.no. nssegurn-se
ii sua funeção.. A organisação- do --serviço
jíublico deve, niiliir.ilmenle, acompanhar a
evolução das necessidades, a que é chamada
si utlcudcr; mas. nas suas triinsforninções,
não pódc eliminar ;i ordem jurídica ante-
rior, e surgir como prolis sitie mal ré creata.
A.continuidade dii vida social implica iiiflü-
encia do passado sobre o presente, e deste
mbre o futuro. A reforma dc 15)23 (decr.
li!.273 tlc 20 dc dezembro) alterou o syste-
ma de promoção dos juiz.es de direito, que
já o eram. no din eni que essn reforma <m-
liou em vigor, substituindo u critério du hn-
tiguidnde absoluta do decr. 9.203, de 1911,
iirts. 13 c tt, quc lhes dava necesso, como
que mecanicamente, por simples funeção dc
tempo, pelo critério do mereci mento com-
binado com a antigüidade; o que sujeita
dous terços rins promoções ao julgamento riu
tlcterminildas pessoas. A uns n reforma fu-
voreceu; mns em detrimento dc outros; cs-
tãbclèceu motivos de preferencia — onde
havia egual dade absoluta; aeceloroii n acces-
so tlc cerlo numero de juizes, c creou dil't'i-
ciildades para i> resto. (J cargo, portanto,
não foi garantido em toda a sua plenitude;
ns juizes recalcados para o segundo plano
ficaram com as possibilidades de accesso di-
tnimtidas. Para esses o cargo não foi ga-
runtido cm toda a sua plenitude, como or-
dona u Constituição.

i)ir-se-à que è sabia, criteriosa c justa a
reforma, compensando o esforço, daiido va-
lor á competência. Mas não se trata de apre-
ciar o systema adaptado, cm fuce rios prin-
cipios dc uma bòn organisação judiciaria. O
qúe sc diz, é que, em relação àos juizes tie
direito nomeados na vigência rio decr. de
1011; cila não altcndctl a que se achava de-
¦ante de situação jurídica assegurada cm
toria a sua plenitude pela Constituição. Al-
legar quc esses juizes tinham apenas unia
expectativa tle direito ao accesso por anli-
jiiiitlniie é deslocar a questão sem a resolvei*.

iw-racc do-iii'1. ifiia ConsTiluiifiw Federal,
não ha que iudagar so o fiuicciònnrio tem di-
rcito adquirido a esta ou aquella vantagem,
a esta ou Aquella prerogativa. Todas as vau-
tagens, prerogátivas e direitos iiibereutés no
cargo inamovivcl fazem um só corpo e per-tencem uo titular delle, desde a inve.Udnrn,
com a garantia da Constituição. Supponlia-
se que uma reforma dn magistratura, no
Districto Federal, declarasse que as promo-
ções não se fariam mais por antigüidade, c,
sim, exclusivamente, pelo merecimento, npú-
,rado por uma corporação qualquer, ou se-
gundo julgamento do governo'; lividenlc-
mente estariam diminuídas as vantagens 'lo
cargo para os juizes nclle investidos, sob o
império de unia lei, quc lhes assegurava o
accesso por antigüidade absoluta, por isso
mesmo que se lhes tirava o modo tlc promo-
ção, que a lei lhes offerccera, c no qunl se
sentiam seguros na sua independência, tran-
quillos nas suas funeções, desprcoecupados
ao futuro, sem .receios dc preterições. E, no
regimen imaginado, que é apenas um passo
além do estabelecido na reforma actual, al-
guns juizes poderiam passar a vida, por mais
longa que fosse, uo mesmo posto, vendo os
seus coilegas mais moriernos ascenderem ate
ao cimo da carreira. Comprehenric-se hain
que a offensa ao preceito constituicional não
está na quantiiliiile da diminuição das vim-
tagens attribuidas úo cargo. Mais grave ou
mais ligeira, a offensa ao direito i sempre
offensa, c sempre lesão u reparar, quando
se quer o respeito ã plenitude desse direito.
òu quando a questão sc colloca no terreno
dos princípios. Para riiiiiimii,r-se a garantia
que a Constituição quer plena, tanto vale
eliminar a promoção por antigüidade quanto

S reduzil-a n um terço. De uma, ou rie nutra
forma, não foi íiiiinlirin, ein toda a sun pie-
nitude, u garantia da Constituição; !¦' n on-
tíguidade como critério nnico rio accesso
não vale só por si, peln funeção mecânica
dc elevar o magistrado na escala dos pos-
tos da sua carreira, segundo o normal fluir
dos tempos. Vale lambem, c muito, pelas
conseqüências, que encerra, e o seu escripto
•eloqüentemente salientou: a independência,
qúe á um postulado da organisação social,
antes dé ser uma exigência ile nos*n Goiisti-
tuição, em seu tirt. 15; e que <¦ o rediicto,

; onde o Poder Judiciário se mnnlein, para,
livre das tendências absorventes dos outros
poderes, declarar, sóbçràiiainente. o dircitn.
De quanto acabo tle dizer se eoticlUe que,
estabelecendo a reforma systémn novo de pro-
moções para os juizes tle direito, forçoso
lhe era estabelecer normas de transição;
para résalvn.r o dirbitosdiis magistrado'!, qiH*
encontrava iio gosn rie vantagens não man-
lidas pela nova brgnnsinçno judiciaria, í.'iií*
tendo estabelecido essas norma.*), cabe ao
Poder Judiciário .dedaral-as, porutte são

psl.i l«*mgn çx-'cmanítçAcH illrcctns dn prcrclto cotiatItuclonnl
... il.i repiv» vhuüiIii mi uri, 7*1 dc imssn lei liiiidiiincntiil.

ii qu. tniirn iioiiu- j li, vm fncu desse niilgo, já é o reconheci-
mento dns direitos das ninglstrntlns iitlingi-
tios pela reforma, nfflrmni' que clles iliiliniii
apenas 11111:1 cxprrlolivn tlc dlrcllo, pois essu'
expectativa tem valor Jurídico. tf um direito
cm potência, cm via dc formação; suppri-
niil-u é Mibtralr dn cargo um elemento va*
lio!o; e a suppressão desse elemento valio»
10 fai tlcsappirccer a plenitude que assegura
o art. 71 dn Constituição.

II — Outra face pela qual se deve cons!»
ileriu o direito dos juizes é a relação con-
tratuiil estabelecida com a nomeação do
juiz. Ha, certamente, nn doutrino, dissídio
entre mestres, vendo uns um simples acto
unilateral ua nomeação do funccionirlo;
mus, evidentemente- se ha no serviço publi-
co uin objecto estranho aos contratos com-
llllllis, objecto, quc deve, necessariamente,
influir sobre 11 substancia dn acto, ha nel-
lc, irrcciisnvelincnlc- o elemento constitutivo
ilo contraio, aquillo qne o distingue tios ou-
lios netos Jurídicos: o Recordo do duas von-
ladas pnrn a creação de nm direito. <> Estn-
ilo estabelece us condições do cargo, em leis
que o definem o orgunlsitin. o Individuo
propõe-so ii exercer :\ funeção publlen. c,
preenchidos os requisitos legues, i- iioincn-
do. líis nlu vontades que se approxlniani, se
liiirmoiiisiiui, sc fociiniínin, pnrn u |iroiliii'çàodc um direito. As condições da lei são pre-
estabelecidas, não se modificam, como pôde
acontecer nns propostas communs; porém,
assim lambem acontece nos contratos que
SAI.1*11.1.t:s chamou dv adhesão, epitbeto
feliz, quc o Icchnlcu, immediatuincntc. ado-
ptou. Nesses contratos ha uma proposta per-
iminente, que, peln acccitaçâo, se Irunsfor-
mn cm obrigação contratual. A nomeação
cria uma situação .jurídica permanente para
o funecionario, motivo quc sc allcgn. tam-
bem, pura recusar ao acto o caracter cou-
trntual; mas o contraio de ctisníiieiiln origi-
nn. dn mesmo modo. siiuação pcrinuncnlc
paira os cônjuges, sem que, por issn, perca
a sua natuiv/.ii dc contraio, Alias, eom» faz
sentir DIJ.MOfiUIí, 110 seu rece nie livro so-
bre as Obrigações an geral, ainda que se
acceite "a—ileiiottiiitiieão proposta "de neto--
bondição, forçostiinenlc, sc lui <lo reconhe-
ccv. nus nomeações de fiiiicciminrins, um ele?
mento contratual. K, se Ii.i um contrato, o
Kstudo não pótle alteni.i- 11 siiuação jnriilica
ilo funecionario, com prejuízo, 011 ein tlclri-
incuto deste. Entra ns vantagens da proposta
permanente, contida cm lei. parn os que
quizesscni exercer, nn Dislriclo Pcdcral, o
cargo rie juiz rie direito, estava íi de asccií-
der aos postos superiores da magistratura
local pelo simples decurso do tempo. Ile-
liral-a, no todo, ou cin parte, •'• faltar ao

Hcrital Uvtvuw th .Hnn<illn>i,x
Castro

11'illls.TcW'IIIH' uilCAIllO o CtCOlIcillt' |i>
illim.i com quc u lesle.lailil u(lll0UH

1.1 u nielios iipplaiiiliiln vlolonlstli p,iiil|'i,
1). Ilcleiiii ilo Magalhães Ciislnrtiic iiprescn»

íyv*/¦ vmi%
».i iK.. . 1

ry,.iwi 1 g v ' ~*N.

Sm
Senhorita Helena de Magalhães Castro

tar-sc ao nossn publico cm recital a rcalisn.r-
se no Copacabana Casiuo Theatro, no pro-
ximo di.t li do corrente:

1* parle — 1 — Velho tliema, Vicente dc
Carvalho; 2 — Bailado da neve, Augusto
011; 3 — Petit Jean, Pcrcllrinnd Grcgli; -I —
l.e ehcveti bliinc, Perniiiitl Hclsslcr; .'» — An-
cia Ignota-, I.uiz. Curloci; 6 — Soneto, Olavo
Bilac; 7 — Prciniéri* valse, iltibert Dcsvi
gnes; S — A ventura, I.uiz Kdmundo.

2" parle — Dinções no violão — 1 — Fado
de Coimbra, letra de Affonso Dopes dc Al-
incida; 2 — Tirana, letra de Castro Alves;
;i — o 5jno du roça, musica dc João Gomes
Júnior; 4 — Canção do cego, Cntullo Cen-
rense; 3 — O pinhal, musica de Armando
Pcrcivnl; 6 — Elernii canção; letra de Julio
Dantas.

i!" p.nlc — I —- A um amigo triste, Affon-
so l.opes dc Almeida; 2 — Folha morta. (Uc-
gario Mnrinnno; 3 — Le elicf dVuvre de
Dieti, Jean llnmeáii; 4 — Versiou, Jean ilu-
nieau; 5 — Morena, Guerra Junquclro; 0 —-
lista vida. Guilherme Uie Almeida; 7 — A
mais" feliz das tres, como-dc Coelho Netto;

[S -- Dix mille fr.incs de dot, Alfred Guilon.
; Para esse recital, que terá inicio 4s 9 lio-
! rns da noite, podem ser encontrados illgrçs-
I sos 1111 casa Mozarl.

O 1" concerto de Karel Vo-
I111011I. hoje, no S. Pedro

Apresenta-se hoje ú platéa carioca, inter-
pretaiirio as paginas mais vibrantes dos
grnniics miisicistas, o (ixblavel violinista

I Iciicco-sloviico Karel Vohuout, que ha dias
e

\ MATRIZ DE INHAÚMA AO
SAGRADO CORAÇÃO DE

JESUS
Festa solemne no próximo

domingo, dia 6
Nos prliikliott illás do me/, corrente mu»

liiiinm, na, innlri/ rie Inhiiumn, us louvores'
o SnRi.ido Ciiruçiín dc Jesus, Em I e y litui-

v« liiiliiiiihii. com benção do SiinlUsImo Sn-
nimcnln, fti 7 horas ria noite, Sogltiu»l0 o
ridlin eni preparação 11 fosln, 0 qunl com"-

çou honlem, quo st< ranlIinrA linju o umn*.
ili.i, com os segiiinles actos; As 8 hnrns,
'llisil, c ás 7 dn nulle, ladainha, pratica e
iciição do S, Smo, Hoje. primeira scxtit-fol-
ii do me/, houve missa com cânticos o
ominuiiliíin gcr.il c exposição do Snnlhs!-

mo durniilc iodo o din.
A fisiu, no dia ti, domingo, constara dn

seguinte:
A'b II borns: iulssa cum cânticos c com-

niiiiihão geral; üs Iti horns: miss» snlómno
iiiiu ucoiiipiinhamcnlo de orclieslra, pregnn-
dn an cviiiigcln o orador sacro padro Dr.
Iicnriqui* tle Magalhães; ãs 4 horas, snlrã
Imponente procissão, percorrendo ns prin-
i-lpues ruas da localidade. Ao recolher a
procissão será cantado solemne "Te-Deum",
em acção dc graças, em seguida: Consagra-
ção da Piirochlii nn Sagrado Coração de Je-
sus i- bênçãos do Sinlissimo Sacramento.

•ma*»

O que é diga-se:

NEVAL
ò o melhor Pó DE ARROZ

Não estraga a pelle, i ndhrrrnte, ê o mnis
porfiimudo e de custo inferior nos outros.

— Vendv-se nns mclluirrs casas do lirasil —
CAIXA 15300 12 ãiOOO

Vendas pnr atacado: Escilclra & C* Ilua
Darão de Iguatemy, ,"i8. Tel. Villa 4181. Itio

Os benefícios da Cruz Vermelha
Brasileira em junho

Pol este o movimento d.-i Cruz Vermelha
Brasileira, em junho ultimo; consultas
4.183. receitas 13i>, curativos 6.015, opera-
çórs 146, iipplicações clectricas 121, appli-
cações de apparelhos 174, massagens 405;
Injecções hypodermlcas .108, radiographins
Ili, rudloscopias Ili, doentes internados (!•;
altas 3'.) e baixas 35.

¦ —»¦ ¦

Sexta-feira

2go i
promettido, é modificar á prestação devida.;^' encontra entre nós, depois dc Iarga
sem annucucia da outra parte contratante, \ Iruluosa "lourníe pelas principaes capitães
A influencia rio interesse publico, cm casos j europeas ^„„i,._ .,„
taes, não pode alterar a relação, jurídica, cm -Kapçl \ohno;i far-se-á acompanhar ao

pomos essenciaes. soii pena tlc. injustamente, 1»**|«.»-. PÇÍ? "vrtuose Ma.Ia D*«"?. *' ¦
sacrificar ò direilo c o! Indivíduo aquelle -»- P"!^>n» '1 «£, aqui, no Ijui.tato Nac. nul
condição dc existência da sociedade, e este: .«Je ^liwicn logrou .exilo apreendo, era dois

— elemento constitutivo delia, o quc ini- concertos que realisou.
poria dizer quc o interesse social, quando I " 1»™!™'"'"" ,1"l:'. nol_,°ast* ''" "
tenha de prevalecer sobre o iriilivicli.nl, ha ! nrjfnuisado: l» - Mnzing, sonata para vio-
de sempre respeitar a ordem jnriilica cs-

JOGAM 13 MIL BILHETES

Loteria iio Bio Grau
SVENDE-SE EM TODA PARTE

labéleciria.
Aliás, iluda a solidariedade social, sc a

lei iiroiè os interesses do individuo, quando
este defende o sea direilo, simultaneamente,
defende o interesse social, porque o direito
do individuo é expressão da vida orgânica
dn sociedade. Assim, o juiz, que defende o
seu direito contra a lesão causaria por um
tido legislativo ou executivo, não ergue ape-
nas um redueto para abrigar a sua perso-
linlidadc; representa a sua classe, por cujas
prerogátivas se bate, c concentra em si os
altos interesses da sociedade, quc, para at-
tingir uos seus próprios fius criou essas
prerogátivas.

III — Nno me referi, até agora, ao argti-
mento do direito adquirido, nâo porque não
me pareça valioso, mns para terminar com
elle essas considerações, que não puderam j
alargar o circulo das idéas expostas na sua
carta-protesto, mas, ao menos, podem valer
como confirmação dellas. IHEHING nno
tocava num assumpto sem o ampliar, disse
BOUGIil*"'; Mas esse dom é privilegio dos gc-
nios. Eu me contento com o quc posso fá-
zer: dou a adhesão ria minha consciência
no que leuho por justo. Os direitos adqíii-
ridos são vantagens iudividiiaes, ainda que
ligadas ao exercício das funeções publicas.
Que o direito de ser promovido pelo crite-
rio da antigüidade absoluta é uma vantagem
cpneedida por lei ao juiz de direito nomeado
no império do decr. n. 9.263 de. 1911 já
licou iilfirmado; portanto ha, sem duvida,
ahi, nin direito ndqui.riilo, e que esse rii-
reilo se ajusta á definição tio Código Civil,
Introducção; art; 3", é lambem manifesto;
porque já tendo sido exercitado, isto é. já
se tendi) dado, n respeito dos juizes, appli

lino c piniio, alleg.Qj ronianza, nndante e
final; allegro viviiec; •i" .-r Chopin; noctur-
no, dó sustenirio menor; Ilallade em lã bc-
iiiol maior, pura piano só; 8* — Callovn.WJj
concerto para violino; 4" Dvorak, moro
siinno, schcrz.o final, estudo rio concerto;
5» — Fihich, poeme de Schubert "I.'abcil-
Ie"; Wililòn. melodia; Sevceik Holka, ma-
rirocká: O. hi»;zt. Mefisto.

Domingo, em '.'matinée" Karel realisará
o sen 2o concerto, com programma egual-
mente attraente.

¦ maa» ¦

CARIOCAS!

ção aii principio da promoção por anligui- inr/inn
hialúta; segundo à )«¦ ttó-regiiiuui dn | IV^tívlV.

O premio maior, de 50
o o n t o s da extracção de
hontem, da Loteria de San-
ta Catharina, coube ao nu-
mero 16791, vendido nesta
Capital.

Habilitem-se na extra-
cção de 9 do corrente, quar-
ta-feira, aos 30 contos por

i maa» i
Exposição de trabalhos dos alu-

mnos do Dispensario
de S. José

No Dispensario de São José, 1 rua 24 de
maio n. 268, na estação do Sampaio, foi
aberta ante-hontem uma exposição de tra-
balhos confeccionados pelas 50 alumnas, quefreqüentam as aulas dessa humanitária ins-
tituição de caridade.

Esta exposição funecionará até o dia 14
do corrente e delia constam trabalhos de va-
lor, taes como: chapéos, flores artificiaes,
bordados, costuras brancas, vestidos, calções
para meninos, e trabalhos de fantasia, de-
monstrando tudo isso o interesse que a
actual administração do Dispensario tem
tomado, de incutir no espirito dns suas alu-
mnas o amor ao trabalho, ensinando-íhes
por esse processo o caminho do bem e do
dever.

A exposição funecionará diariamente, das
' ís I! e de 1 ás 8 horas da noite, seudo
o produeto da mesma destinado ao engran-
decimento das suas officinas.

4o4tí
qual foram nomeados, nno pode mais
.-literário.

IV •— No que acabo de expende.r, não vi-
sei senão o seu direito. E' para mim um
direito certo. Não considero as nomeações
feitas com a negação delle. Se me tivesse de
externar sobre o mérito dos escolhidos, o que

CAIU DO CAVALLO EM
QUE PASSEAVA

O Sr. Manoel Cunha, brasileiro, quinqua-
genurio, foi passear, pela manhã, a cavallo,

d Monopoüo da Felicidade
AMANHA

200 CONTOS
14 RUA SACHEIL-14

ni— um — nm i níinaa—¦¦laiiiwi

üu o companheiro a barra

está tora de questão, teria dc dizer que, pelo j na Quinta dii lloa Vista. Ein meio do pas-menos, o de um delles está muito acima ria. seití. entretanto, perdendo o equilíbrio, ncon-
mediria eoiiiimim. Mus o nosso objectivo, o teceu cair, soffrehdó o mesmo, cm consc»
meu e rio Sr., é outro; c, apenas, a affir-1 queneia, fracturii na perna esquerda De-inação de um direilo, o reconhecimento de ] ))0is (|e soecorridó pela Assistência no Postoum principio
justo.

llio, 10 dc junho tle
Bcvilaijiiày

•Si*»»

que temos por verdadeiro

192-1. — (a.) Clovis

Mais um premio de

200:000$000
será vendido amanhã no

Centro Loterico
R. SACHET, 4

Missa solemne em louvor de Santo
Expedito na matriz do E. Novo
Promovida pelu .Associação "do 

^glorioso
inailyr Santo Expedito, 'será rezaria no pro-
.•iiino domingo', (i do corrente, ás 10 horas,
ii ii matriz do lüngenho Novo, missa solemne
em louvor a esse milagroso santo, A's ti ho-
ras rin tarde do mesmo din haverá leilão de
prendas.

As pessoas que desejarem fazer parte des-
sa associação devem entender-se, antes da
missu. eom u respectiva presidente. Kxma.
Sra. D. Maria da Gloria Delmilhac, afim
ile ser feito a necessária benção das insi-
sniás de associados.

¦ «w» i
Moléstias da pelle? Elixir de Inhame

Loteria da Victorja
Cancessionariosi THEOOOIH) SILVA & C».

VITCOT1A --Ií. Santo
l".Ntnu'çõcs scmaiiacs ;i começar-de 9 rie

i Ih" vindoiiTo. polo ¦systeniii dc itriins e c»:i-..:¦;•;.» ihlcirihiicule ifümurnrias-.!»\M s(*,v''\";i»; i; mu.'. '<!)!¦>".;i'!-:;s
Prêmio maior 20 coutos c mais 841.' prêmios

de diversos valores.. ;.:

Central, o ferido, que
i casa eni que reside
lluddock Lobo, ahi

é casado, recolheu-se
dc n. 52 da rua

ficando cm tratamento.•-rsaa^

AMANHÃ... 2iOO CONTOS
Habilitae-vos no:

CAMPEÃO LOTERICO
38 Rua Sachet 38

B. I.C. Meias de pura
seda de Lyon
As mais dnraveis

E5UAM A MARCA
IMPRESSA

Ferido na região sacro-lombar
Uma amliiilitneiii da Assistência upanhou

na run do Passeio o operário Arthur do Nas-
cimento, de 16 nnnos, residente no morro
da Providencia c o transportou pana o Posto
Central. Ahi o medico em serviço verifi-
cou estar clle ferido nn região sacro-lombar
e soffrendo dc traumatismo:

Nascimento, depois dos soecorrós, reti-
rou-sc.

ÍÍÁiüS X E U1.X1ÍÂ. VIOLETASTratamento moderno c Iniiolor tios eeze»
nas, uleeiiis, furuncuios e doenças da peUsiiotographias (raios XI em domicilio. Dr, Da-¦ ¦•¦nn.» de (*ari-i»U* * losé 3!) T C hjí..

iSBI das Águas -de Colônia
é a Rainha.

Perfumaria Lapenne
Rua do Theatro, 9

*e» 
-t>"The Chicago Defender

Mnis um numero da importante publica-
cão "The Chicago Defender", órgão da po-
pulação de côr americano, ncnbu de nos ser
enviado, trazendo, como sempre acontece,
bem tratados os assumptos dc aetuulidade a
que se prendem esses mesmos interesses.

Uma simples questão ds serviço foi a
causa de tudo. Ambos trabalhadores da
Lagoa Rodrigo de Freitas, onde também re-
sidem, empenharam-se Joaquim Ferreira e
Djalnin do Espirito Santo em discussão
acalorada, resultando que este ultimo, mais
iruseivcl, lançasse mão de uma barra de
ferro c uggretlisse o collega, ferindo-o na
orelha o perna direitas.

A policia do 21° districto, sahedora do
n.ecorrido, providenciou paru que a vlcti-
ma, que tem IS annos, fosse medicada na
Assistência, nada tendo feito porém ao ag-
grossoí por ter o mesmo fugido.

A VIAGEM DO SR. VICTOR MA-
NOEL ORLANDO A' AME-

RICA DO SUL
0 cx-presiciento do conselho dc mi-

nistros itoüano talvez visite
também o Brasil

0EKOVA- I (A, A.i — Aoliit-íe mrntn «••
ilude, dr onde devera parlir paru a Anivrlcn
dn Sul, u illiisti,* político Sr. Victor Manoel
Orlando, rx.prmlileuto dn Conselho.

O Sr, Oi laudo tomou passiigmn nn vapor"l-rlncipe-,Mt Malnlda", que, n 10 do cor-
rente, partirá pnrn a Republica Argentina.

Segundo 1'niit.iii. o Sr, Orlando permane-
cera iilgiim lempn uu America dn Sul.

0 acatado Jurisconsulto e eilnilliln ita-
llnno. altcndcndo n cmivllcs da colônia
Il.illunii tlomiclllniln eni Uiionon Alrei, rcnll-
surá naquella ciipllnl ul.niniis conferências,

Ao ijiic ne íiippõc, o Sr. Viclòr Mano-I Ur-
liiiidti visllnrA tuuibciu o HinJI.

Attenção!
Amanhã Sabbado

Verdadeira liquidação pa-
ra renovação de grande"stock". Aproveitem. Meias
para homens, de pura seda
a 3$. Idem para senhoras a
4$. Desafiamos quem tenha
preços menores. No grande
deposito da fabrica da .

Roa co ie 25
¦ «a»

TisliArrulneo Moderno tratamento peloluucnuivsB pneiimo.thorax thcrap.uti-
ca. Magníficos resultados nos casos iudi-
cados. Drs. Uaslos Netto, 7 Setembro 75 (4 As
7) e Carvalho'Cardoso, Assembléa 1)8 (.1 ás 7).

¦ msm ¦

Caiu e feriu-se na cadeira
Escorregando, a senhora Maria de As

sumpção Villela oaiu e foi bater-se cm unia
cadeira, ferindo a cabeça. A ^Assistência
prestou promptos soecorrós a D. Maria, que
é de nacionalidade portuguesa, de 32 annos,
e reside á rua da Lapa n. 14.

A policia do 13° districto registou o facto.

ESTA FUNDADO 0 INSTITUTO
DE AMERICANISTAS DO

BRASIL
r -*r-m*m_a~-%~mm-m-*aamm

Os «eus fins c a sua primeira
directoria

No italão iinlirc dn Stoclrilude dr <-*.'gia*
pina do Rio dv .l.ineii". Imidou-n- o Inslitu.
io de Ain«rlr*ul«taa dn llre ,11, çom • pre.
si-iiçii de niiiucrnsoi. cullor«* na aclenel*
niiicrlcaim. Sim flua do instituto o estuda
do lioinem e do cnnlliiente americano, cipe.
ciulmenle no que ne refere «o Breill.

Apprnvailoa oi icut estatutos, foi elelti «
seguinte directorin: presidente do honra.
Kfiiiral Cindido Mariano Rondam prenldtii
le. Ur. J. l-\ da llocha Pombo; »• vice, II*.
,lnãn Coelho flomea Ribeiro; '2* vice, Dr, A»,
tonio Carlos Simões dn Silva; secretario f«.
ral, Dr. Leon I*'. Clcrnlj I* i«*crotarlo, Dr,
1'i.nlo .1»*i": 1'iies llinndãn: '.f. Dr. .Inãn Dor»
bosi dc Furln; l" tlioiourelro, Dr, .Ufrnbi
I.lcbna; 2*. nrofcisor Bencdlcln llaytmuido
lu Silva: liiblinllivcnrln e nrcliivlsln, Or. li....

iniiiidii ThobiÒ lle/fi-i-n,
A direcção lechnien dn Instituto ficou a

rurgo du* ;.* .uintts commissdeii fíeologi* ¦
l"ilcoiili(lo(!le: Pre-HI»tori» e Areheoloila;
Historia; Anthropolofia; Ethnologla; t Cio»
tolofia.

O Instituto realliará irnin irlentlfkai
inenieeit conferência» pnbiicii, publicará
uma revista de assumptos amirleanljtaa t
raanterA cursei especlalisadoi dou djfferen»
tes ramos de que elle se oecupa,

•rnam"Revista Musical"
A "Revista Musical", no im numtm mn

ivspondenl* a esta semana, «stt magiMlc^
Magnífica eollaboraçío e exeellentes ibqsI'
cas v*m editadas, que s3o: "Duo oVamour".
de Wilson Getlmilb; "rernande", fot-trot.
do Mauprey; "I want some money", riu'time, de L, Sllbcrman; "Tsnldam lilues",
fox-hlue, de .lack Dlcknr; "Colhendo hor«
tnislns", tando argentino, de T, do Salic»
Victor,

EM BENEFICIO DAS ESCO-
LAS PARTICULARES DO

ENGENHO NOVO
Na Associação dos Empregados 4_ cm**.

mercio, realisn-se depois de «manhí, ás A
horas da tarde, um ehà-dansnnte eujo pre-dueto é destinado a beneficiar as esteies
particulares do Engenho Novo.

São promotorils dessa festa de caiMoü*
varias senhoritas da nossa sociedade, elhee»
do-sò i frente das mesmas a seguinte eon.
missão: professora Maria Noemi de Soo»,
Hlody e Luiza Morat, Maria Luiz» Rareellos,
Ondiun a Lourdes Loureiro.

¦¦ -¦ ¦ marn ¦

JERSEY Saldos da Fabrica de Todos
os Santos, cm cortes e em
retalhos. Theophilo Ottoni,
9ü, Io, próximo da Avenida.

maa*
ARTIGOS DE SPORT

ROUPAS PARA BANno
CALÇADOS FIW0S - Últimos modelos

CASASPORTSMJIM^Kfs23
•MM

SEMANÁRIOS CARIOCAS
^'CARETA — Como das outras rezes, a etli-

çao de hojo do excellente semanário cariocainsere, a par de luxuoso feitio graphico,cousas do momento, em literatura, desn-nhos, photographins de aríe, elegância, sport,etc,
,JjSELECTA — Muito bom S numero rie
«_ J,a ', * edição cinematographica de

Fon-Fon ', que apparecerã amonhã, com seunco noticiário e photosrnphias a cores, so-bre films e artislas dn tela.
O MALHO — Temos em mãos o numerodcsla semana, quc vem repleto de attracti-vos, a começar pela capa, scintillante char-

ge de ,T. Carlos. Na sua completa e esme-
rada reportagem photographicaj destacarc-
mos ns scfruintes paginas: "O raid nio-Sun-tiago". "Nictheroy cm festa", "Xotas mun-ditnas", etc.

PARA TODOS — Um numero digno tios
maiores encomios offcrccè-nos amanhã o
elegante semanário carioca. Trar. uniu rc-
portagem photographien niuito bem feita,
nas quaes se destacam paginas como! "Com-
panhia Velnsco", "Algumas figuras da com-
pnnhin lyrica a estrear", "Ná Sociedade de
Dellas Artes" e muitas outras com excet-
lenta informação mundana. A parte cine-
malot>**aphica está escolhida e abundante.

REVISTA DA SEMIANA — Mais nm bom
numero tia "Revista da Semana" temos
sobre a mesa. No de amanhã, como nos
demais, esmerou-se o brilhante semanário
cm agradar os seus innumcros leitores, d.-in-
do-lhes um numero farto de reportagem phn-
tographica c de excellente eollaboração, li-
ternria firmada por illustres reputações lüc-
¦iwisíT»^—ciiiiiii—selam tarios Maiheiro Dias.
Escragnolle Doria, Clara Lneia c Maria Kit-
genia Celso. Os principaes acontecimentos
da semana offereceram ao brilhante maga-
nine motivo para lindas paginas artísticas
do photographias reveladoras dos mais bel-
los e elegantes aspectos dc taes festividades,
merecendo, entre essas especial menção as
que se referem ao "Grande Premio Repu-
blien Argentina" de domingo ultimo, bem
como as allusivíis ao festival do Lyrico cm
prol dos aviadores portuguezes e do Pan-

•theon do Aviador"-Brasileiro, c as concer-
tientes aos festejos de S. Pedro c tis Jioirie-

Jingens no escoteiro Álvaro Silva e A memo-
rin de Floriano Pcixutõ.

TAPETES
0LEAD0S

para mesas, corredores e salas.
Cortinas, stores e capachos.

- O MELHOR SORTIMENTO —
Preços reduzido!

CASA RAUL CAMPOS
Ex-Segura Oampoi

RUA 7 SETEMBRO, 84
Moveis dc vime, malas- artigo*

de viagem e sports.
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MEIAS DE SEDA
Grande "stock" em liquidaçio,

para colloear novo sortimento.,
Meias para homens, a... SfOOO
Idem para senhoras, a. ... 4f 0GÓ

Isto só na rna General Caldweli^
320, deposito da fabrica de M. A,
Maresca. N. 4295.

Recita! de canto em honra do
presidente Raul Soares

Em "tournée" de despedida do Brasil,
acha-se, actualmente, em Bello Horizonte, a
Sra. Aida Poggettl, que, amanhã, no thea-
tro Municipal daquella cidade realisará nm
concerto em homenagem ao presidenta mi,
neiro, Dr. Raul Soares. Para essa feita dn
arte a applaudida cantora patrícia orfonisou
o seguinte programma :

Primeira parte — V. Bellini — I Puritani"Qui Ia você" — Cavatina; V. BeWnl >-•
IjS Soiunninbiila — "Come per mo sereno"*Cavatina; (1. Meyerbecr — Dinorah —,"Ombra lêggièra" — Ária.

Segunda parte — ,T. G. de Araujo —- "So.
iihando" — Valsa, offerecida á cantora pelrtautor: __________________ — "Vm-i dj Prlmivum"Valsa; Donizetli — J.uccia di Lammer,
moor — "Rondo".

Os acompanhamentos de flauta serio fei-
tos pelo professor Juvcneio de A. It. Jnnioii

miam*-

)

LINHO PURO
dlrectaroente da fabrica ao freruez só

DAVIDS FRÉHE9
Av. Rio Branco, 114-1» — Tel. Central 19Í2

maa-
O livm "-LABAREDAS", de poesias, ã*

SIIATDIRA DE MENEZES, lido com grand*successo ás altas sociedades do Rio e Sãot
Paulo, sairú sabbado, editado pela casa
Leite Ribeiro, .

FOLHETIM D'«A NOITE». (26)
LUC. CHARDALL
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(Extraordinárias aventuras de um
gaiato de onze annos)

v
O MOSQUITO EMBRIAGADO

Os leitores sabem que o Mosquito assen-
tara já no que devia responder a tal res-
peito. Uma mentira não lhe custava muito,
e preferia isso a trair os segredos do seu
amigo Luciano, o pintor que fazia tão bel-
los retratos. Mas antes que elle abrisse a
boca, entrou Maiuga no gabinete.O que 1 exclamou ella, pois este pobre
rapaz comeu um prato de bolos sem beber ?
Deve estar suffocado I ,Lá isso é verdade, as taes guloseimasseccaram-mc completamente a boca e a gar-
gantn, respondeu o gaiato rindo.

Malaga tirou de um balde de prata uma
garrafa de champagne, destinada certamen-
te a um outro paladar que não o do Mos-
iinito, fez saltar a rolha e enchendo um
copo, apresentou-o ao gaiato, dizendp:

Beba.
Champagne I exclamou o Mosquito, e*ii quc nunca o bebi I Dizem que é o rei

Ins vinhos.
Prove,

—Pnra lhe obedecer Iii vae. A' saude da
senhora c mais da nobre companhia.

E despejou o copo de um trago.
Com a breca ! exclamou elle, é doce

e faz formigueiros no nariz 1 Venha mais
nm copo, se faz favor,

Malaga obedeceu, sorrindo.
Octavio olhava para cila conv ar admira-

do. Evidentemente não comprèhendia cousa
alguma do procedimento da dansarina, e
não tardaria em manifestar a sun sorpre-
sa por Alguma palavra indiscreta, se não eu-
contrasse a tempo mn olhar penetrante que
lhe fechou a boca. A sua confiança cm Ma-
laga, confiança merecida a todos 

"os 
respei-

tos, era tão grande, que Oclavio não quiz
saber nada mais e contentando-se com um
papel inteiramente passivo, assestou a lu-
neta e começou a examinar altentnmente o
gaiato que bebia champagne como se fosse
água pura I

Agora que matou já a sede. disse a
dansarina ao Mosquito, desempenhe n sua
commissno, meu amigninho. Scrn bem rc-
compensado.

Nem dc tal mc lembrava já ! — excla-
mou ingenuamente o gaiato.

O champagne começava a subir-lhe á ca-
beca. Este vinho, tão suave hn appareucia,
obsctirccia-lhe já, sem elle dar por isso, a
intelligencia e as idéas. Tinha, porém, aiu-
da a consciência da sua vontade, e essa von-
tade consistia em não dizer uma palavrarelativamente a Luciano. Respondeu, pois,
procurando a custo as palavras que pare-ciam fugir-lhe :

Olhe, meu fidalgo, pôde deixar de pa-
gar-me o trabalho, porque, a falar a verda-
de, eu não fiz nada ! O .Individuo que o
seu amigo me disse que seguisse era umaverdadeira enguia 1 Pnreceu-me até arte
mágica 1 Entrou na rua Charenton e, quan-do cheguei ú esquina, não vi já ninguém,
tinha-se evaporado ! Posso, querendo, lávoltar.

Octavio deixou escapar um gesto de des-
contentamento furioso, e euguliu uma pra-

ga que estiver» próximo a fazer axplosãoi
Malaga, sorrindo sempre, não perdera, como seu olhar penetrante e investigador, nc-,nhum dos jogos da mobil physionomia dr»
garoto. Tranquillisou com cm olhar o sei»
cúmplice c, passando por detrás 4o Moi<
quiot» encheu, sem ser visto, o eoto vasia
que elle collocara no mármore do fogfo.—• E" o que tenho a dizer-lhes, meu sí«
nhor e minha senhora, disss o Mosquito,
cumprimentando com o bonnet; e obriga»
do... por tudo.

Em seguida hesitou como s» tivesse utsj
pedido n fazer e continuou :-— O meu fidalgo terá por ahi una pon-Ia do charuto quc lhe não faça falta? Mor-ro pelos "regalias", e, não sei por qua, sin«
to-mc hoje com grandes desejos de fumar tEffeitos do vinho, provavelmente t Qucinnao eslá habituado...

Oclavio fingiu não ter onvido, mas Ma-laga arrancou-o á sua distracção, dizendo!—Querido amigo, offcreça um dos seu*
charutos a este pobre rupaz. Lá fora fai
tanto frio...

Oclavio tirou da 'charuteira 
um tnagnifU

co charuto e deu-o ao gaiato, que exclamou^
admirando-o :

Um "havano" legitimo I Bem se v|
quc o fidalgo é da alta sociedada e nã«tuma "patriotas" ! Manda vir ludo da "eis
franja"... Obrigado, meu príncipe I •¦

Olhe que deixa o copo cheio, ©bierrosí
a dansarina com indifferénça.—• E' verdade ! E eu que julgara tel-4
despejado 1 Pois vou emendar o erro; 4
pena deital-o fora...

E despejou-o de uin trago.
Em seguida dirigiu-se para a porta, mal

Malaga chámou-o.
Com que enlão tem a certesa ds nlfll

ter nada a dizer n este senhor, relativa*
mente ao hontem quc. seguiu esta noite ? —*
perguntou cila.

O gaiato voltou-se com unia certa diffU
cuidnde tio cquilibrio; o champagne opera»
va cada vez mais, .

(Confijufal
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