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Secretaria 9o palácio do Cattete forne*
•nos, i tarde, a seguinte uota :
"Cnmrannlcaiio das 12 horas.
E_gaem o mu enrsa normal ¦*» operações
UUrc_i conlra os amotinados da Força Pu*
ca de Sõo Paulo. A proKre««So dai tropas
•sra continua a n-r folia pelo exito He «*-

nça, tornando rada vez tnaiw difficil •
Inação rios aedlclosoe. Ila Indícios negam»

que augmentam eompre os claros pur de-
fção entre os amotinados.
O presidente Dr. Cario» de Cimpe» • e
u governo continuam nn capital do Estudo

I as forçns quo llics ficaram fiel», man*

tndo 

(iempre contado com ns autoridades
ilit.tres das forças cni operações,"

ASPECTOS DA BELLA CAPITAL ONDE REBENTOU O MOVIMENTO
, teclmento, fleando assentadas, nes»« confe- Bertboldo Kllneer » ira»reneia. medidas ile caracter geral para o rei" entrarA iiàíl o dim?eI abiislriiiiviito rios ceneros de primeira neces- Lr.I. pani ° ame>gêneros de primeira neces

sidade para n capital da Republica.

Organisação dc um regimento
de infantaria fluminense —

0 que resolveu o governo
do Estado do Rio

Communlca-nos » Agencia Americana."O br. Dr. Policiniio Soilré, presidente elo
Eslndo do llio do .lanclro, :"iuiu hoje, pelamanhã, em palácio, os secretários ile EstudoDrs. aiii.iIiIu Tavares, Pln Horges e Viçoso
Jardim, Dr. Sulvndor Conceição: cheio de
poliria, e <> coronel Clírisllrtno Alves Pinto,comiiuindniito da Porçu Policial, e, depoisde cxpür o dever que cabe ao listado ua dc-

officiaes aviado*
. . . .-.. «lim de ser re*

parado.

0 "Amazonas" é esperado *
todo o momento

, 0«."f-m»tont*" é rspsrado de Santos «Inda hojo, e n seu bordo (levem chegar prislo-neiros, segundo informações officiaes.

Algumas notas sobre São

sc está

Euibor» seja a segunda cidade do vali,!> Paulo «• desconhecida para u maioria doicariocas. Principalmente a cidade nova, quecreaiidu ncslcs últimos dez annoe
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justiça destacar ir de tecidos ria firma Ja-
lei, onda trabalham 9.000 operários. Logo
no <min-.cn da colllna tia a velha egreja e
Asvlo do Bom Pastor, ao lado da qual se
r*..U construindo o monunicnto da Indepen-
dencia. Mais acima, estA o Museu do Ypl-
ranga, tjne lembra o local exacto onde l'e-
dro I deu o grito da Independência,

A parle alta dò bairro estA ainda sem
construcções. São pequenos morros, desçam*
pados, que culminam pelo tabolelro onde
foi construído o cemitério de Villa Ma-
rianna.

Destes morros domlna-se uma grande par-ta da cidade, sobretudo a Uu, o centro e a
«Idade balsa, pela garganta formada pelo
ralle do Tamandiiutchy.

A Penha
£' • Peiha na dns balrrei mils moder-

nos d» S. Paulo, mesmo da nova S. Paulo
que ha cinco annos se vem creando com um
desenvolvimento que a todos assombra.

A Penha estA localisada ao norte de Sio
Paulo, próximo A' linha da Central do Bra*
sil, pela qual è servida e por uma Unha do
bondes. Fica, mais ou menos, a meia hora
de automóvel do centro- da cidade.

j Collocada em unia eminência, da qual se
descortina toda a cidade e dc onde so do-
mina não só a parte baixa, como a P«rte
«ta, a Penha é um ponto |lvu.ie inuito
jfocnrado para residência, pois é tido como
trm dos mais saudáveis dos subúrbios de São
llaulo.

A Luz
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'Atpecto da Avenida Tlradente*, que Liga o larcio dn lút á Pnnl* Éfrande,1.4clmm-se localisados ali os prineipaes quartéis da Força Policial

» es-Assim» st denomina, em S. Paulo,
taçíb da Lus, da S. Paulo Rail-way. , ...-,„ .... , , «. ,..-f-Luz, que é considerada a estação mais „''?,'5 

os lrc,ns da i>°™™h*™- P-!'--  _lv ' Palavras, na Luz se concentra tm=^_=_aoi30_E_____r___=aoEao~—ocaei
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o palácio do Cattete, ás pri-
meiras horas ele hoje

palácio do Callcle, como cra natural, o
vem suecedeudò_ desde sabbado passado,
sempre tido bastante movimento; são

[tõridadcs c politicos nue" vão confcrcnciár
m o Sr. presidente du Republica, assim
mo outras pessoas que ali vão demonstrar

soliduriednde no governo, ao mesmo
npo se informarem du marcha dos
Bhtecimentos.

jnferencias do governo
loje, cctlo. estiveram .no palácio do go-
tao cm oirYniiiões diífercütcs, os Srs. mi-

m

'ónlé Grande, sobre o Tietê, no fim da Avenida tiradentes. Dá-*e com» bombardeada, no sabbado, essa vostcôo on.fica no cMininlio enlre a Luz c SanfAuna, Diz-se, lambem, que foi preso ali o general Abilio de Noronha
fesa daonlcm legal, resolveu decretar a or-
giiüisação de um regimento do infantaria
provisório tíe livs batalhões o tres compa-
nhias de trcs pelotões, com tres grupos de
combate, segundo os moldes da actual or-
íjanisação do lixercito.

Este regimento estará organisado dentro
de 48 horns, tendo como commandante o
coronel Christiano Mulo, commtndando os
respectivos batalhões os officiaes do Exer-
cito, actiialmcnle cisi commissão na Força
«Militar, maiores Luiz Vianna, Kurico Pei-
xoto c Lio Vidas!, exercendo as demais fun-
cçòes de comiiinndo os officiaes de policiado quadro da Força Publica.

Xoriualisadn a situação, o governo pro-
moverá ao primeiro posto aqueíles dentre os
inferiores que liem sc. houverem durante o
periodo da organisação provisória e trans-
ferirá para a guarda civil, a ser brevemente
creada, as praças, que a juizo do respectivo
commandante e de accordo com o Sr. Dr.
chefe de policia se tornarem dignas de ser
aproveitadas nesse serviço."
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Quartel-general em SanfAuna
s de Estado, prefeito, chefe de policia

ímmandante da Policia Militar. •

nferenoias de politicos
e manhã, falaram ao chefe da Nação os
deputados paulistas Arnolpho Azevedo e
ulano de Freitas, respectivamente, pre-

nte da Câmara e "leader" da bancada
lista.

senador mineiro Bueno Brandão tam-
conferenciou de manhã, com o Sr.

idcnle .da Republica.

ministro André Cavalcanti
visitou o Sr. presidente

da Republica
manhã, esteve, tambcm, no palácio do

ste, o Sr. ministro André Cavalcanti,
residente do Supremo Tribunal Fe-
que visitou o Sr. presidente da Repu-

ce-presidente da Republica
em palácio

ça de 1 hora da tarde, chegou ao p.i-
ido Cnttete o Sr. Dr. Eslacio Coimbra,
entrou logo a conferencitír com o Sr.
lenlc du llepublica,

stros que almoçam em
palácio 0

[Srs. ministros da Guerra, do Exterior
srino da Justiça e da Agricultura inter-
eram, á 1 hora da tarde, a conferência
6c sc encontravam com o Sr. presiden-' Republica, afim de almoçarem - com

em lalacio.

Inistro da Marinha volta a
cenferenciar

fl 1|2 ds, tarde, voltou a conferenciar
Sr. presidente da Repiibljirfi, em pa-

o Sr. ministro da Marinha.

ser tomadas providencias
para o abastecimento

da cidade
aferenciou, á tarde, com o Sr. presiden-
Republica, o Dr. Dulphe pinheiro Ma-

o, chef» da Superintendência do Abas-

Estão regressando funecioná-
rios da Central

Pelos Irens da,-Central que têm chegado
de Mogy das Cruzes, estio regressando a esta
capital os fuiiccionurios da nossa principal
via-ferrèa, os qunes serviam na zona com-
prchendida entre aquella eslação e a de
Xorte, e que ali **c achavam retidos cm
conseqüência dos acontecimentos que se vêm
desenrolando cm S. Paulo.

Na Marinha
O Sr. minislro, chefe do Estado-Maior -<la

Armada c seus respectivos officiaes de gabi-
nele, pernoitaram, como nas noites passa-
das. no Ministério da Marinha.

o ..iniiranlc Alexandrino deixou o seu
gabinete á .1 hora da tarde, e, regressando
momentos depois, recebeu o commandante
Protogenes Guimarães,' director da Aviação
Naval, com o qual esteve em conferência
durante muito tempo.

0 
'-Muniz Friere" trouxe pri-

e qne, tendo-se estendido extraordinária-
mente, é por muilos ignorada. Parecem-nos,
pois, opportunas algumas notas sobre e«
pontos da cidade ou doi subúrbios a quese tem referido as notas do governo ou in-
formações outras «obre os acontecimentos
qne ali se estão desenrolando presentemente.
A Várzea do Carmo

A Várzea do Carmo, a qne se referem as
Informações officiaes, í uma grande pia-nicie, no centro da cidade, uni quasi pro-longamcnto do Anliangababii. De um lado,
lem o Mercado, sendo marglnada pela ma
25 de Março, onde está localisado, cm gran-de parle, .o commercio syrio por atacado.
Cortada por duas avenidas, que da cidade
alta vão á cidade baixa, ou Braz, a Var-
zea é hoje um grande Jardim, lendo, em
um extremo, o palácio das Industrias, e, do
outro lado, o novo quartel da policia.

Pela Várzea do Carmo se ganha facilmen-
te, de um lado, a estação do Noite, que
está localisada na Avenida Rangel Pestana
e, por outra, a estação da Luz.

DE MODESTO. VENDEDOR
1MHUPESQA OPERA' COMIOÜE A CAVALHEIRO

EXCÊNTRICO
i

0 Pary

O rebocador dii Aríniída "Tenente Muniz
Freire", que se encontrava em Santos com
os outros navios da esquadra, chegou A
Guanabara ás primeiras horas de hoje.

Segundo consta, esse rebocador, que trou-
xc vários prisioneiros, entre elles o major

O Pary c um pequeno bairro, também na
cidade baixa, entre a Luz e o Braz.

Ali estão construídos os grandes arma-
zens da Ingleza (S. Paulo Rallway) o ou-
tros de grandes firmas paulistas, inclusive
os de F. Matarazzo & C.

O Pary representa, para a vida commer-
ciai de S. Pairlo, sobretudo do ponto de vis-
ta do abastecimento da cidade, o que rc-
prescrita para o Kio a eslação de S. Diogo.

•Sendo a estação de mercadorias da Inglc-
za (a da Luz é apenas de passageiros), nó
Pary se armazenam Iodas as mercadorias
que procedem do interior e de Santos.

A arca oecupada por esses armazéns í
ciinrmisslma, talvez egual ou superior á do
riosso Cães do Porlo,

0 Ypiranga
E' também um bairro de S. Paulo, an-

tiquissimo, mas só recentemente modernisa-
do. O Ypiranga fica no caminho de Santos
e <* composto de duas partes perfeitamente
(listincias: a parte baixa, que se liga ao
llraz c ao Cabucy, e a parte alta, que sc liga
;i Villa Marianna, de uni 'lado, e do outro
li 'Villa Prudente. Nesta garganta é que
passa a linha da Ingleza para Santos.

Na parte baixa do bairro, que é enorme,
lia muitas fabricas, entre as quacs & dc

linda do Brasil, e cuja torre se avista dc
<juasi.«!oda a cidade, fica collocada nn co-
ração de S. Paulo.,De um lado está o bnir-
ro nobre dos Campos Elyseos, onde se encon-
tra o palácio que serve de residência a™
presidente do Estado e as residências das
prineipaes famílias da velha nobreza pnu-lista. Do outro lodo, está Santa l.pliygriiia.
bairro eguaimente elegante. De outro lado,
finalmente, o verdadeiro centro da cidade, a
que está ligada pelas ruas Florencio dc
Abreu, 25 do Março c Brigadeiro Tobias.

A Luz é a estação terminal das linhas da
Ingleza e da Central do Brasil. Ali lambem

or outras
todo o mo-

ionsocr==:cr

vlmcntn das trcs linhas férreas qut ferveu)
a cidade de S. Paulo,
Ansiedade da população tle

Juiz de Fora
JUIZ DE FORA (Minas), 9 (Ret.t (Sçfvti

ço especial da A NOITE) — O publico conU-.
núa interesüiidu pelos acontecimentos d«
S. Paulo.

Faltam noticias seguras, dando Isso,cansai
a innumeros boatos.-.0 IIa regimento de infantaria. *o contra'*)
rio dn que foi noticiado, não oartiu ainílá,
estando a espera dr ordens, que dei cm che
gar da estatVio de Sitio.
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Largo do Thesouro. oendo-sc ao funda o Jardim do palácio do governo. E'
ii,., tios pontos dc ijiiuide movimento no centro da cidade, pois ficando na cs-
áüihá da rua Quiitgc de Novembro, era mnto de passagem obrigatório para o
anliao Correio 

' 
c e. ainda para o pai io, as secretarias, a delegacia geral de

noticia e o Mercado. Vazem ali ponto algumas das vrincipaes linhas de boi*
des do Braz e da Moica

Manteve, durante seis me-
zes, uma dupla per

sonalidade
— ¦ ¦ m m «¦»-*. ... .

E aca&oa entregando-se á policia,
confessando-se ladrão!...

(COMMUNICADO POR JOHN 0'BRIEN)
PARIS, junho (U. P.) _ Quando VietorPicard terminava o sen trabalho de contartodas as noites bilhetes na Opera Cômica,um dos theatros francezes subvencionados,esquecia que cra um simples caixa para se

tornar actor. Na ver-
dade, elle nunca pi-sara no palco, maa o
ambiente cm que vi-
via fizera-o artista, e
como o tablado da fi-
cção lhe parecesse pe-
queno, escolheu o
palco do mundo e um
papel de grande cffei-
to. Isso custou á
Opera Cômica meio
milhão de francos e a
liberdade a Picard.

A carreira de Pi-•card é estonteante.
Trabalhava naquelle
theatro ha cerca de
vinte annos e vivia
num pequeno aparta-
mento de modesto
quarteirão, com sua
esposa, que nunca
desconfiou das expll-
cações que lhe davaPicard, ao chegarrln-"

varlavelmente, í 1 hora da madrugada cm
casa, quando o seu serviço terminava ás 9
horas da noite. E' que ella ignorava quePloard tinha uni outro apartamento. Não,
não havia ali mulher alguma; o aparta-
mento servia-lhe apenas de laboratório dc
metamorphoses, onde guardava costumes.ca-
belleiras postiças, barbas, bengalas e outras
indumentárias de uso corrente na vida thea-
trai. Era ali que se transformava todas as
noites. A's 10 horas da noite, não era omodesto e meticuloso contador de bilhetes
quem dali saia, mas D. Juan ou D'Arta-
gnan, ou Armando Gautier, ou qualquer ou-
tro typo que a sua fantasia creava. Quandoa vida fantástica de^Picard teve a sua con-
clusão lógica, a policia descobriu no seu
apartamento secreto cinco cabelleiríis, meia
dúzia de frascos dc tintas para barba, uma
dezena de marcas especiaes de perfumes,vários ternos de roupa, caiinas, chapéus paravestir toda uma companhia de variedades."Monsieur Picard" ali não existia, upe-
nas "Monsieur Maurice". Nas rodas noctur-
nas de Montmartre, era considerado nm"excêntrico", que dispunha de largos rendi-
mentos. Não havia uma só dns milliares.de
pessoas que, ás 8 horas da noite, lhe passa-vam os 15 oú 20 francos por uma entrada
na bilheteria do theatro, capaz de reconhe-
cel-o algumas horas mais tarde. Os milfrancos ou cousa equivalente que lhe ren-
dia o seu logar no theatro por mez, elle os
Bastava numa noite em Montmartre. Seis
mezes durou essa* vida. Uma tarde, porém,Picard- entrou de chofre no commissariado
de policia e disse pnra o representante da
autoridade mais ou menos:"Não se espante. A despeito dos meiis ca*bellos grisalhos c do meu ar de innocencia,
sou um ladrão. Roubei á Opera Cômica cou-
sa de meio milhão de francos. Oh I sim,
pódc dizer o que quizer, mas eu também de-
sejnva gosar a vida. Vi isso no palco tantoe tanto que acabei pensando ser a realida-
de. E assim pensei durante «eis annos..."

Vietor Picard

Foi encantadora a cerimonia da inauguração
do Dispensario S. Vicente de Paulo"

-«so»"

Dezenas de contos em dinheiro c gêneros
distribuídos pelos necessitados

A manhã d« boje apresentou uin aspecto [gens Iateraes e as columnas. Outro' f.ííild

ii

muito pitto.csco e roínmovcnte uu avenida
Mf/f de Sá, nas iirimòdiàçõcs do já innu-
gu.ado dispensario do S. Vicente, dc Paulo,
obra caridosa e benemérita da Irmã Paula.
Pel:i6 calcadas, com trajes muilo modestos,
mas cosidos e nsseiados, viam-se innuirieriis
iamilias pobres que aguardavam n oeeasião
do desfijnréin pelo pateo do dispensario, rc-
cebeudo dinheiro, viveres c objectos de uso.

aconteceu com os depósitos de .mercadoria,
c com as inslallações dc pharmacia.

Poi combinado ilcp.iis o serviro «ir di< -
tribuição dos viveres, la/.cudiis c dinheiro,
.serviço feilo por damas c senhoritas ila
nossa alta sociedade cm vários dcparla-
hicritòs do dispensario,

Dislribuiram-sc assim milhares di* par'.,
tle pacbtes de farinha, dc arroz, íci.jAu, .pc-
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¦¦niiAspectos tomados durante a cerimonia da inaiiauração
Defronte do edificio fazia guarda, com
bandei rin lias, umn turma dc escoteiros do
Collegio Paula Freitas, e á fiiéhãda ilo 'Us-
pensario sc viam as bandeiras do Brasil c
da França.

A hoí-a inaugural (9 da manhã) tiveram
entrada, entro muitas pessoas que assisti-
ram no salão de honra, o arcebispo condju-
tor 'D. Sebastião Leme, o Sr. embaixador
Conty, o Sr. prefeito, acompanhado de sua
Exma, familia, representante dos ministros
e do Sr. presidente da Republica.

Falou em nome da Irmã Paula e dos po-
bres, agradecendo a presença dos convl-
ciados e das altas autoridades o nosso collc-
ga Medeiros e Albuquerque, que pronun-
ciou ura discurso de emoção, fazendo o elo-
gio dos beneméritos da obra, das famílias
que tanto se desvelaram na assistência aos
necessitados e exaltando os sentimentos de
caridade e dc piedade christã.'Depois das palmas que distinguiram as
palavras do seüitillaiiíe orador, realisou-se
a -iissigiiatiiru do livro de acta da inaugii-
ração" do disp-jnsario. retirando-se logo em
sefítiida os presentes acompanhados da Irmã
Paula, a visitar o novo edificio, cujas ins-
taUnções todos admiraram, bem como n
simplicidade a um tempo severa e elegante
da construcção. Foi sobretudo objecto de
encareciraentes o altar da capella, as imu-

ças dc fazenda, etc, bem como dez mil reis
.por todos os pobres, sendo de notar (pie
mais dc uma centena recebeu vinte mil réis,
cem Iamilias cincoenta mil tréis e 15 cem
mil róis.

Auxiliaram cfficaz, senão decisivamente,
estes resultados, os donativos extraordinn-
rios, inclusive o da familia do conde do
Avc-Iar, c o de um anonymo, que deu dez
contos,

Além disto muitos negociantes favorece-
ram gratuitamente mercadorias, c houve os
padeiros que fizeram esmola de qimtro mil
pães doces.

A Irmã Paula estava muito satisfeita e,
conversando com um dos nossos redactores,
fez questão de encarecer o movimento da
generosidade de tantns familias brasileiras,
lembrando porém, corno ns difficuldades dc
acquisição augmeiitam com a alta dos \íre-
ços. E, a propósito, a Irmã Paula mostrou.
quu sabia de cór a tabeliã do todos os pre-
ços nestes ultimos oito annos, de modo qua
ella, falando, è_iinia,;;liisiófia viva da' careè-
tia em que sc. Tlcbatb, o nosso povo. Offe-
receu-nos depois uma taça dc café e um
ramo dc. violetas, ermiunnto uma scühoritn
de extrema jicntiíeza, que já dera couta de
sua tarefa de distribuição, beijava-lhe ;i
mão, perguntando so a piedosa inuã nada•mais-desejava de seus prssüinos,.
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l*'-'i l,iliuiiii»,i • ib inii|*,iilii a escolha dc
Cllllllldalu «II r.ililTllii tfii*i l.-ludns l"lll(l(lk
(!¦ nm imln ti hviiIv '•'ln* ii» rauiiiniiliuN eln-
loi ne» ,i|l »i< 111 - .nu i*iii Iuiiiii di* pritgrtitiimui». liiiMiliiicciiliii, chi lundus deliaIrs, V
lltlIllMI llli» l|Ullt*S HS llli, lm.» |l.illlll»l US |IIU-viiimiii iidliesôei»,

lim du» imiiiii» a^iidii» ilu», debutes lem'idii nl. ituora a h*i iiriililblcliiiiiiia a lul
Jutilrn o» i.--..iii.,» Hliiuuliciik nu Amcrlcii ih
Nm li* nau esuiuivrru. »*m .niniu» chclin* dr m
."lili-iili*» ns ui.li» ituive». Strl.it» oi seus cfrllu*» 111111 kv iiínlc ill/i*i »rgiiiutni*uti* nurtnsi,* iiiiuia. Mn», ii verdade r i|ue o volo d.i>
iii mu» lem liiiliilfililn ns niml d -Iin* parliíiiiins da |ii*uhlbli*"i) D» nbwrvriiliiri'* muls
«Sliilus nfll in iu lim. ii (uli,, ,*,. lit-lijiliiii nl¦muI rm. ili'lt*iiiiin.iil,i prlu campaiihn, neufõ
nnii iiiiiiio i> ii-u iuiiicipiiu, nii* ii i i*u-.*«iii'*• da jnoi'iilily'1 Pm* fniriiia que u policia
jiiilli* iiiln muIc-iiineilciiiia se »lii a braço*
mm mnis um IriilvnJ problema que é a
perseguição un liulli'11 do» 1'i'iu'im» lentos

Ih* qualquer snili*. pure*in ii exemplo deve
¦ jiin»cll.ii nu*, nu)nm \ud/.e* Vali* a penaniilll.n* il.i prohillIçAoY Aindn bu|e um dei-
piirlio da Initliiteira im» dl/ um* fui ali rp.
fllgiulo peln Ciiiiiiiin, ii projectil i-iiiitrnrln
ás hrlililiis nlrnollcas Nfio hn multou dias
nos »*ínu»» repudiado nqui um priijectii pro*liiliimi.' ii \i*iiil„ d» licbiilns nlrnollcas nos do-
mliigii* i feriados, liste projeclo, onlrcliin-
tl», poderia uer vlelniinsn, sem nenhum ln-
eoiiveiileilti*. \ lei inunda fechai* eni dniirn*
sos i* ferindo» nl' nu pliarmacias. Não sc
ciiniprchetide eimin se iiniipiim ns bnrs.

Ahi csl:'i um nspcclo dn problema^ que nos
Interessa t <|iie uno envolver-, de modo al-
mnn os riscos, que lím estabelecido tantos
embaraços na Ainericn dn Norle. Todavia,
iis ennipiiiibns elrllnrnes ali envolvendo pro-Moinas dessa natureza, i* delle* ficando de-
pendentes, como uin* firmam exemplos mo*
moravels, A li-nildão da escolha de agora

fi unm provn mugulffrn. que deve ser posta.•nlé of hIIki» de mullns povo* da lerra.

I'nm das coisas mnis paradnxaes do flsro
municipal t o maneira porque «e pretende
ao mesmo tempo diminuir a crise dns ha-
bltuç.cs e .iiir.iiicutar hs rendiMi da Prefellu-
ra, Niio se cogita de nenhuma providenrlncapa/ de promover o equilíbrio orçamenta-
rin peln reslrii-çãn de despesas ou niir.nirii-
to niclnunl de rendas, o que aliás seria fa-
eil cnm rigorosa arrecadação, mus sim ric
se augmentarcin o* impustos existentes de
nindn que mnis gravosus se loniem ainda
ns .iliigucis. E' esla ao menos a política
que está i*ii*;indo ile ine-cs a esla parle,
que ns lançadores da Prefcilura, cumprindo
ordem*, mi pnr cnnla própria, deram iigo-
ra, s.^in direr n-iu., •.•!<• mn vem. para du-
pllcar Iodos os lançnmentos.

üllinm iis eiisiis d" I.nin ile fora, veriflc-im
na cnrleira que estão lançadas por lauto,
multiplicam a importância por 2, ou mi-
(•montam 80 ou IIO •'". e o pi-uprirl uio que
se conforme, c o inquilino que receba novo
iiii|!ineii!o. Nem pode ser do nutro modo.
porquanto, se uma easa de 401» mil ríis dc
«Inft.irl, passa n ter o 'lançamento paraSUO*, claro eslá que o proprietário não ha
de soffrer esle .iii.nientn sem procurar re-
piirti|-o pelos inquilinos.

Nestas condições a situação fi esta: a
Prefeitura quer resolvei* a crise das casas

. uilgiii.iiiando ns rendas municipaes a troco

.do aiiRinciiln inrilrcclo. nus foiçado, d*i*-
irespectivos alugueis.

flciinindo-sc a commissão de legislação
social dn Caninia nara proseguir nos tràbn-
lisos, que vem realisando ha annos, toda a
gente conta que teremos, ainda esle anuo,
o código dns leis que regulam as relações do
capital e dos trabalhadores, snlvcndo os
possive s coiiflictus. Esse código sc encon-
tra cm adenutado estado de elaboração.

Acon:ece qiiç foi estabelecido o conselho
nacionlil do trabalho, que sc destina n cs-
tudiu* aquellcs conflictos", antes que quaes-íjiiei* íris, rcgiilurmente votadas, assegurem
a cfficiencia d:i sua acção. Com pequenoesforço a Câmara poderá remetter este an-
no, ao exume do Senado, o código do tra-
balho, em que se cnmpendiam leis referen-
tes a todas ns classes aelivas do pniz.-• Este o ponto dc visla sobre o qual vale a-pena chamar "a attenção dos membros da-
quclle prgão consultivo, que iniciou auspi-
ciosamente as suas reuniões.

J CANDIDATO DOS ÜEMOCRA»\ i
TAS A' VICE*l>RESlDENÜA

DOS ESTADOS UNIDOS

Foi escolhido, nu 1" escrutínio, o
Sr. Charle» W. Bryan

NOVA VOJlJ-i 10"-Cl l' ' * Os "líídori"
da ciiinciiçini nacional democrata reunlve*

•uu ,i|i-u,ii- o «l»iln< m>,i,',.iiinlo n unnu du
.ii\i'l'lmilnl dn li,»l„il i ile Nciiiiisliu, Sr.
i.has, W iic.viiii como ciiiiillilnlii ilu pariIdu
.i vlvc-pretiiltfiicla da llepublicu uu luiuio
iii.iii cniiio.

NOVa MiiiK. ill (U. I'.-) - O Si. Cha»
•V. Ui.v.in, governiilur du Estudo de No-
hruslin, lul un prlinclru oscruliiilu escolhi*
du ciiiidldalo du pnrlidn d.niocrota i vice-
presidência da Itcpublicii uu luiuio qua*
diieiiiilu.
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FRUTOS. DE UM BOM SYS*
TEMA DE ENSINO

Uni novo "record" do
doDsa?

i PENHORES?...
!: Menor juro $ Maior offerta j
1 COMP. JKUREA -'"¦'-" h
*H1ri:

11.7.
II
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Itun 7 »li*mliru, Is.
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Uma joven colictrial asnericana
produz nia-jni.i-u trabalho

sobre o Brasil
Pm viirin» vetes iciiiiimiii» iefi'i*iito au In*icnsii inovliiieiilo dc ur amíilii ln lirasildns srn» recursos hconninieii <* das sun» np

poriiinidiidr-, feilo por Inlermedln di. Canis*rn du Cniiiiiicivlo Inlernueliiiinl dn Urnsll quriiIi*iii dc oulros serviços que c(inx*s|ioiulcin
mi** |ii*lni*i|iiii s flui du »eu prii.rniiiiii». man-ii'*in un1 tlcparitimcnln de InfnrninçÃes c nio-
puiiniidii di* que . licito esperar ns melhoreircMillniln».

I**>su sreção ila Cniiinra dn Comniereio In*•••.!,i,*i,,ii i i|,i Uni<i cnnlieeliln unlversnl-
mente *ob a designação dc "Overscus Dcpart*in iii-*" in- niiii,, |in»»adi), nlviii dc llslns dee*iporlnilorcsi iinllcnçilus de firmas, folheies,
etc, rcmetlcii pura o cstriiiigeiro. espccinl-in-iui- |.ni .i ¦Mniirlcii do Norle e llnHuius,
mnis de fini) volumes dn obra do Sr. 'Qakòn*
full. Iiilllulada "lirasil Pnst, 1'resvnl. nndI*ii,.ii*,•" qut icmiiiii* em litigun lugle/n. o
ninior acervo de Infnnnaçocs úremi ilu nosso
paia iiiiiun ediçüii de fucil iiequlslçáo. Além

Cucno Machado acceila o desa»
uo para um baile de 35 horas

conseculivas
1'ocoi'ilmnn" lirasllcirn
mi for mu nppiirliiiii.

Hi" ii" Machado, o
de il.uisa, desejava,
menle » \ NOITI! nnllclnu, iiíiilliofiir, aindn
mais. n leiiipn que estabeleceu uu ciiin|iü(i*
ualn di* roslsleniin rciillsudu ha um auun,
uu Thcatrn >l'>nn CiitHano,

(iiiii" bailarino, iiiiuiariu pelas prnpiias
coniliçiies |i!i,\»icíis. propoa*se a diiiisai um
mínimo ilo Irlnln a quatro a trinta e eln-
eu limas, errando, assim, uma canipetlçÃo
que mais inlíroManlé aluda loriiarú a pele*
ji clHireujfrnpjilro, Clmmn.se o eonípviiilojr

ii de il e
in "Noites"

A BÚSSOLA
0 khIm, ntoitr«iido*«« muilo affllclo, ap-

nrunlínou-i" de mim. e declarou, cnm voi
'rein.Iii

* leneiilc. esliiinos perilldusl Ajiuellta
leiiipe t.iilu ile hontem peilurlioii-iiiB» J*, .
n.in se. mais qual o ciiniiilio u isgulrl Kslou l "'•¦
desorientado!

Klquol b.i»lmie ossnslailo. Um dl» «le
utiiiso, na nossa murcha pelo deserto^seria

iíii ciiinpiiin iinislleirn Plnrlivaíilo i.eal, «i'éi "M doaaslre para ns nossas tropa»,
bnlii.iiio. I rnr a ciiliimuii dn frenle, e llli leva

iliatanieiilc un ouilliuclmento do comman-

Sugestões para a pro*
piiylaxia da tnbcrculus*

bovina no Brasil
II nn.«-l..-»r.^

Oi trabalhos da Sociedade Bra.
•Ueira de Medicina Ve •

terinaria
Presidida peln Dr. I.pitiiilnnmlaa de ¦:.,,.

tn I" vlce-pivsldenle, rounlu-so em se»»*,
.,_ ordinária de primeiro quIiiMiiii de Ju ,
jj ] Sncleiludi Uiasllelra Ue Medicina Veterlta,

' 
No expedlenle foi lido um officio eonrl.

(timão o Sr, minislro dn Aflrlciilturn n |ite,
siiiir a sessilii inou-piriil dus prnxlmas n,ii.

de 103 paru ter entreffue « Infeliz Maria du
l.u/, deportada dc Santos com seus filhos.
¦ . mam * .,._.

Para us que possuem um
empo analoinicuiiieule pro-
porcinniido e se vestem uu
Giinnuharii, a sun ele.nu-
ein chega n ser enioclo-
nanir 11. Carioca, B4.

mau —4

PMW A DKPOKTADA DK
SANTOS

Anlonio e Olgu íii»iiii*.iiii-iius a quunlln •1f,,,c ''''d'"11"' uulrns puhllcuçíics coni as rc-• visla» "Hrii.liiaii American" c "Willliiian's
Itevlew", U'in sido enviadas pel» Câmara In-Icinaciuiial.

li lesiillndo desta propiinnniln paciente, sc-
«ura e que nada custa nn Balado JA sr lem fei-* In niir inn viirlas fóiiiid.s. poi» em torna*Tlagcm e em refercncliis de Jornaes esl run-

; Ki* rn» temos lido ullusiVs uo Brasil de lal
j sorlo minuciosas que se niin pódc deixar dcI rccnnheccr a fnnic de onde provém,
I Nn correspondência dn Cnninm, por esem-

pio, allude-se sempre An Informaçftea por
j ollns presladás e recliunnin-se porineiinrcsi' HWinrlii ilu- lii-rns do Sr Cidicilflll dis-tribuidos pela Câmara Internacional t ilcstl-

nn.In na r.snílu.s iliu, lisludo* Unidos, cujos
priifcssiircs e iiluinnos, conslnnleiuenle rc-clahíam elementos dc Inforinaçõcs dn nosso
paia.

Ailorn mn fnelo vem provar que esses pe-didos traduzem accentuado desejo de conhe-
( clinento dns nossas coiiins. pois num nlinnnn
; de clnsse elementar; escreveu A Câmara do
, Commercio Inlcrnaclonãl, offerêcemlo-lhe mn
! trabalho que mereceu ser premindo t* queso buscou uns- iiiinrmnçôes prestadas pulanossa ínslilufçfio.

Miss líliziihelb Frosl . o nome da aluinna

Isora na íiííi-
na, mas .rei b" isensâça

Dr.
reas

-"s.ellita L
e cirúrgicas)

ns—-Vias urinariás (venc.
Iiilns X. Labor. S. .Io:*» 81.~*aa».

f2--. E. _*'tail_,'a ÍSaatOS* ül"*riiçoes. Doen-
ças do P.celiiiii ,- Ânus. Passeio 50, de 1 As

-_¦¦»»
ÜR. líOD. JOSEXTí -
Clrinjiia geral, lil de Main.

- Vias urinaria* —
36. 4 ns fi. ,'.. 1(100.

Or. Reynaldo de Aragão. Cl*"»
iilinras. '.. Cniioia. 18, 1 As 3, 2". 4"

inica se-
e C".

NOTICIAS DO RIO GRANDE
DO SUL

POItTO AI.EORE, !• (Relnrdado) (Serviço
especial da A NOITK) — liiuiii:urnu-se. no
.salão dn Piolectura do Turf, ii rua dos An-
drmliis, ii expnslçfio do pintor brasileiro lle-
lius Srrliiiner. (jue n|iresentiiu uo pulilico uma
ciiilrcçAo dr telas em que iifiiina seu lem-
perainenlo dc nrtistn lâo ucceiiliiadumciite
pessoal. A Federação Espirita dn Kslmlo <lo Rio
Grande do Sul realisou, em sou séde, a pri-
meira sessão de assembléa dc delccndos, do
corrente mez, na qual. entre oulros ussiiin
ptos, foram siiliiiicllidus á sua deliberação
us conclusões que deveru ndopiar esse corpo
federalivo, eom relação uo Congresso Uspi- I jaurcndii du escoln de Concord, New-Ilíimps-
ritual c Internacional dc Llcge. hire — com os iludo» que lhe foram daqui I

mat»  envindos peln Cornara, conipoz um "álbum"!
a que deu o titulo dc ''Juiiriicy lo linmll,

| 
'*>' lil Imi hei h Prosl*' l*oiu o Irnlialhu artis-

j tico, considerável pnra uma ereança de pinicaedade, qiie revela nessa obra, arcenlundo
| asseio t cuidadosa confecção eom certos re-
quintes, sobresàe o modn iulclli*.enlc por qnefoi feilo esse álbum. A primeira pa.inarepresenta n ninppa ncral do Brasil uo que

jcp»-rnii- 
' inn iinpiilnçnn. deslácando-se as

! reijiocs assiynaladas pela densidade que n
|' ... ..... .i u_u-i'i:iiiiíi pnr liilomelio quadra-: d... .•«•.¦¦iiciii-.se outras follins onde vêm de-tulhailos o.s rios ou ns montanhas, ns zonasdas chuvas e— o que é muito Interessante— o mappa econômico em que Miss KHz»- Ibeth assijiiinl-n as refilõcs prodiicloras da Iborracha, da ca st unha. do alüodãn, do ({ado,do carvão, do minério, das madeiras, clc.Todos esles artigos são indicados pelo pro-prio produeto, nolnndo-so segundo as re-
jíiões, pedaços de borracha, de tecidos, doassucar, etc. As partes do mappa, porém,que a intclligcutc menina não ponde illtis-trar com a matéria prima, são representa-(Ias com uin nrtigo delia extraído como oferro é indicado por um pequeno parafusoe a madeira por unia .delicada haste de páo,se é que não fi uni pliosphnro; o ouro e o'"*"•'¦ *á'< su^i-rlilulilós pelo desenhoi df),nm anncl eom pedras preciosas.iii|/[iii n.i a mais liitida impressão
dc, '!•¦-¦ .-!',c se propdo a indicar, apezar da: *>ilit*i(Ii''ir injjenua.

Depois o trabalho da joven alnmna de-li.-a ...ias pai*.i*j,« aos indios do lirasil, seus•ostiiines cerâmica nacional, rcritls, peixes,animaes, sellos, educação clenienlar, loga-ics de interesse (vistas dc cidades e monu.
mentos), fac-simile de pedras preciosas, clc-etc.

E' como se v. um trabalho do mais siir-
.gesti»*_o interesse que revela o grão dc np-
prnveilnmento de uma pequena alumna
uo iiicsiiii) tempo, o efficiente inelhodo de! ensino pratico, adoptado nns escolas prima-í rins americanas.

_--  -JWWWWOBBBft

A maior de todos os tempos U
A maior do Século!
A maior do Mundo.

E'a pavorosa lhiuií!a|ão|
da oasa

VILLA DE PARIS
[onde o cliente pôde offcrccer
pela mercadoria o preço que

|quizer.
Vi-i.cm as nossas exposições

VILLA DE PARIS
35, rua dos 0urive3

76, rua Buenos Aires, 73

i-it tt».! fercnclas <lessn nocicilmlo scienliricn, a seru-
ar I lime- ' realisado» enlre 0 o lü de agoslo proxln»,

juU de Fórn. Essa» i*unfeieiicliis~-n,
danlo a Icrrhol dccuiraçàu ilo nula.

0 capitão llahili não se iiinsti.u perlur-
ludo com a noticia, e murmurou:

.lã sei o quu esse miserável quer. Di-
g.i-lliu que venha ci.

I.ngn que o gula rlipgou, o capitão entre-
Hiiii-lhc um. bolsa de couro, conteúdo va-
rias lllit*»- em ouro, e disse-lhe:

Olha, uiiilgii. Aqui dentro dessa bolsa
ha uma "hu.ssnU" niugiilíical Vê se te ori-
Cl(/"árabe, 'calnno. 

tomou da bolsa, aiwml-! hoJe|"d_ toébniêiii-aoi quaes caberá . tii
hi com calmu o conteúdo, depois, dlrigln- cução dos lustrucçoei e principalmente * ela.

cunho exclusivamente pratico -- versari)
sobre patlioloKlu veterinária, propb>'lu,\ia ,|„
en/oollas c epl/uollas e sobre uootcchiiln,

Passando A ordem do dia, esteve longa',
menle na tribuna o Dr. Sylvio Torre-, qm
leu suas suiiifcstdes para o couihulc dn tn.
berculose bovina no Rrasll.

O orador começou di-endo que nada se ter*
feito até aqui para combater com exito a i...
berculose dos animaes domésticos, especial.
mente a dos bovinos, e isto por faliu, .>¦ |

N-BBBBEM-MCMMCttEgBH
mam»

I*' uma sensação de nrlc. de belleza, de ma-
gnificencia 1 Imaginae a anliga cidade de

.i.niiii*. uu iiuüc da sua elegância, da. sun
luxuria. das suas loucuras; imaglnãe a côrlc
da RAINHA ANNA, com a sua multidão de
corlezãos c ofjuscaiilcs formosuras; imnj;i-
nac o famoso palácio BUCKINGHAM no
esplendor do seu fausto : imaginae tudo
isso como quadro A mnis imprevista c mnis
cmocioiiiintc historia de amor dc todos os
tempos, interpretada pelo genio artistico de
VIIKilNIA V.UXI 13 MILTON SIU.S, e com-
prebendereis o que. são os 8 imiomparãvcis
aclos de "UMA IIHROINA DE SANGUE
AZUL", a assombrosa UNIVERSAL SUPE1V*
JEWEU que o H1ALTÜ coineíará a rxbibir
na próxima SKfUNDA-Kl-MHA.

1 **••*• m *m*Q'tym\ta t--¦— '¦— - ni -ii ¦
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| QUAL 0 igELKIBR AMOR ? 1
"-1-ii-miiiiiiimiimiimiiiiiiriiiiMHmiiiiim ihiiiiihiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiii.

Uma senhora aggre-
dida a foice

Cnsa
O operário Adolpho Santos fi subloratario

dc um comiuodo da casa a travessa Primeira
n. Vi, nu Kslm.-ãii de liamos, residência dc
I). Marguiida «It- Abreu, de 'ÍS annos, sol-
telra, e brasileira. Ullininmeiile porque I).
Miiigiiiida pedisse a inildailiju de Ailolpho,
entre os dous surgiu umn dcslutelllgcncia
que teriiiiiinii por ser a senhoria nggiedida
e ferida A foice, cm varias partes do corpo,
pelo inquilino.

A policia do 22° districto soube do faclo,
abriu inquérito, e u viclima. depois de me-
dicada na Assistência foi internada na San-
ta Casa.

¦ ma*»

do-se ao capilâo, respondeu:
"•¦•.tá bem, cnuiinaiiiUnla. Creio que

esta bússola vae me servir multo bem,
CniiliiiiiHino» a marcha sem mais accl-

dente*,. Duls dias depois acampamos nas
porlns da cidade de K..., ponto terminal
da nossa Jornada. Fia ver ao cominnndaiite
que jú uíio eram muls necessários os ser*
vlyos do gula arnhe, e que, portanto, era
prudente dlspensal-o.

Quero falar com esse homem I —• de-
clarou o cupiláo.

Mhlidei que uni soldado fosse chamar o
guia. Logo quo esle chegou, perguntou-
Inu n uti,|iilio, sc a biissola que lhe havia
sido dada, linha servido para alguma eousa.

Serviu-me imiliu bem, eopilão! — res-
pondeu o guia com ar de cyiiismo.

Está bem — rcpVicou o capitão Ralph.
Está bem. Era só isso que eu queria ouvir
du sua bocea. Pois eu lambem me orientei
perfeitamente por essa "bússola I"

Não percebo, commandante — observou

A Victima rCCOlhidjl .1 Santa \°-A%, explico - niuntou n commandan-
te. Cmno sabe, estamos em guerra. A In-
glaterra precisa saber quaes são os seus
Ienes servidores. Ora, um guia que se con-
fessa perdido nn deserto, e que se orienta
de novo cnm auxilio de um punhado de
miro. não _ um leal servidor d.i pátria; è
um Irniilort E, sendo um traidor não pode
merecer piedade — vae ser fuzilado imme-
dialamente,

Ao ouvir aqueila inesperada sentença de
.norle, o arnhe tremeu, palltdo, encostado
na sua lança de jornada. Depois, prncuran-
do dominar o terror que dcllc se apodera-
va, fez o gesto dc arrancar do cinto a bolsa
fatídica.

Nãol — exclamou o capitão. Pôde le-
var a sua bússola. Servira também para a
viagem que vaes fazer ao outro mundo l

A voz de fogo foi dada por mim.
MÂLBA TAHÂN.

(Do livro "Tempo dc Guerra".)

CÂSÂCOLOIlüOpa™ creanças
•%3e.es jPb*-**

ÜM GRANDE ESTABELECI-
MENTO EM CÜRVELLO

DR. PEDRO CARNEIRO - Parteiro.
mnis. interna! ...

Inaugura-se uma nova machi-
na de beneficiar arroz, de

construcção nacional
(Serviço especial Brasil do que uma grande parle de niumiins

es representantes que aqui vivem e que não conlnm, para des-

('uns., ás 4 horas. S. .lose*. lfi.

Dr. Alfredo HercuJano — vias urinariás—Huu llosario 105, 1° and., das 2 âs 6. N. 35(19.

Dr. Castro Âuujo éSllI
llospilai Evangélico. Pbone Villa 2261.——— — i muit* •— .

A sciencia moderna demonstra que o wsode pastas c pó» rientifrlcio- não é sufficien-te. porque com o auxilio da escova só fazem
limpeza mecânica. O essencial do denlifricio e 6vil.it* a fermentação do* restou de co* i tro cúbico de lenha. Foi collocada polo pro-miaa que ficam nos inlc-r.tictos dos dentes, j prietario, por suas próprias mãos. E' este

Miss Prost, com esle trabalho, mostra co-
nhecer nos Estados Unidos, muilo melhor oOURVEU.O (Minas), «i (f 

- ¦¦ ¦
da A NOITI-) — Presentes
do alto commercio. industria, imprensa, envolver a sua inegável intelligencia c vi-clero, pessoas gradas, inaugurou-se n fabrica vacidade de espirito, com o systctha de en-de beneficiar arroz, de propriedade do Sr. sino que permitia cmpieliendinientos cnmo
nandolpho Diniz Filho. Ao meio-dia. o pa- este, revelado pelo serviço de propaganda da ; um bomdre lCmilio Sói lir lienzeu as dependências do Câmara do Commercio Internacional do Bra- I culocstabclccimeiilo. Fizeram discursos allusi-: sil. '.
vos ao aelo o Dr. Viclor de Freitas e o
professor Claudovino Carvalho, que foram
muito applaudidos. Uespniideu o Dr. Ilay-
mundo de Medeiros, cm nome do proprie-
tario. A todos foi offerccido uni copo de
cerveja, trocando-se muitos brindes A nova
machina é nacional e pódc preparar 70 sae-
cos de arroz diariamente, gastando uni me

EM FAVOR DA LIGA BRASI-
LEIRA CONTRA A TU-

BERCULOSE
As actrizes- Dnlbina Milano c .Iiidith Var-

e, gas vieram á nossa redacção offcrccer uma
frisu para o espectaeulõ que orgiinisaram e
que sc rcalisará. cm ma liucc, a 27 deste
mez, no Theatro Ilccreio.

Essa frisa ficará a disposição do publi-
co c será vendida a quem maior lance of-
ferecer, devendo seu produeto ser inteira-
mente revertido em favor dos cofres da Uga
Brasileira contra a Tuberculose.

Aquellas actrizes, que são elementos va-
liosos da companhia do Kccrcio, preparam

programou) para aquelle espccla-

LHOS
Exames grátis para applicação de lentes,

dns 10 ás 11 e de 1 ás 5.
Medicos oceulistas Drs. Álvaro Dias e Cas-

trioto Pinheiro. Casa Vieilas. Rua da Qui*
tanda, 01).

Attenção — Não í mala na easa
da esquina

ma*»
Homenagens do S. T. M. á

memória do marechal
Vespasiano

Em sua sessão de hoje, o Supremo Tribn-
nal Militar, tomou conhecimento do falleci-
mento do Sr. marechal Vespasiano de Al-

hoiação das mesmas
Para demonstrar a necessidade de tal pro.

phylaxla, o joven medico veterinário refe.
riu-se a transmissão da tuberculose bivlm
ao homem pelos alimentos de origem ani,
mal. ....

Cogita amplamente da questão da diiali.
dade de bacillos, lypos humano e bovino"
lembrando, que devemos ler sempre em mcn.
le o facto de que o bacilo proveniente dt
lesSes tuberculosas bovines .e apresentando
os diversos attrlbutos do typo bovino *ie.
dem Infectar o homem.

Citou as estatísticas do professor A. I'hl.
Up Mitchell relativas á origem dus adini|(|
cervlcues em 72 creanças, nccusamlo o resul»
tado de 90 *|" para a origem bovina e 10 •[•
para a origem humana.

Ilefere-se As estatísticas de Yik Wan* qui,
em 281 casos de tuberculose em crc.inçai,
encontrou 80 vezes o bsclllo do typo lmvk
no sobre 102 doentes de 0 a 5 annos e 45 vt*
tes sobre 04, em doentes de 5 a 10 annos,

Além dessas duas estatísticas, rcporls-s*
A de Park, aceusando dc 0 a 10 *|* dos caso!
de tuberculoso ao typo bovino.

Passando A questão dos meios da propn,
gação do morbus, o Dr. Torres considerou {
perigo da ingestão do leite proveniente ili
vaccas leiteiras. Mostrou que não fi perigo.
sa só aqueila uffeclada de lesões mamnu.
rias, mas lambem c perigosa qualquer vacc»
tuberculosa, porque está nai. entinenrle di
uma baclllefnia-eppoi*" conseguinte, capaz di
eliminar bacillos pelo leite.

Para dur força A sua nsserção, o orailot
citou os resultados práticos a esse respeito,
dos medicos veterinários Moussu, Mohler,
Evans, etc.

Emfim, lembrou que o facto de se encou.
trar nos homens adultos rnrlssimas vezei
o bacilio typo bovino, não esvlue a possibi*
lidade de ser elie de origem bovina, dada i
adaptação a qne está sujeito.

Depois de analysar cada um dos pontoi
citados, o orador desculpou-se dizendo qui
não os citou para convencer, porque nJc
quer discutir factos jA estabelecidos pelos sa.
lilos, e por todos conhecidos; recorreu a e't
les apenas para poder chegar ao ponto coli
minante da questão — a propbylaxiu. Sen.
pre do ponto de vista scientifico o autor leu
ni medidus a serem executadas contra a tu,
berculose dos bovinos nas ciades e nas fu*
Zcíiuus. Üeiiiorou-sc bastante na analys,*,
mas tornou as medidas tão praticas que o
governo federal sem acerescer seu pessoal
technico poderá pol-as em execução, sem st
onerar mais, por isso.

Depois de ter justificado a creação da pro.
phylaxia do terrível morhus, o orador durou
nos detalhes de legislação e plano dc com»
bale.

Finda a oração, o Dr. Américo Braga con-
gratulou-se com o seu collega pelo assomo
da obra e ao mesmo tempo, pede licença par<se referir As recentes descobertas de Cal*
metle e Guérin, sobre a vãccinação anti-tn»
berculosa. Relatou que lia treze nnnos o Dr.
Calmette vem cultivando bacillos de Ko.lt
em batata biliada (bilisSgrs. e glyrerin.i)

'..•¦¦'¦' A/.'
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MEDICO
ADVOGADO

NEGOCIANTE
ENGEXHEinÓ
ESTL1DANTB
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e qut se produz duas hoi-an depois. Esta fermentação nio só alaea o mmaltr, prodazin-do a carie, como causa o máo hálito. Tudoislo se evita com o uso du dentifricio me-dictnal Odorans. Cumpre hoje mesmo umvidro com pinga-BoHas, 8S000. Porá auxiliara limpeza doa dentes use a pasla Oduiuns,2$;i(íh, A' venda em Ioda parle.

OS CASOS DOLOROSOS
1-ríais offcrtas para o p^que-

no Antônio dos Santos
E' com a mesma solicitude que continuamas pessoas caridosas o enviar-nos donativos.parn o pequeno Anlonio dos Sanlos. Aindalioie rwlonios registar mais us seguintes: 63de Albina ferreira Lopes, SS dc um aniiun*

çiante de A NOITE. 10? de um iinotivmo.uma lislíi entregue pelo Dr. RodòvnHio de_l*J*iUi*Jt_J.O.-di. Il.a4iu.-i V-ietoriu-,-AWdcM>
paricio Saraiva. 1? de um enfermeiro di"vinde; Pulilicn, e, finalmente, 2$ deanonymo.

•ma*.

da
um

yorri * Dr. Hulino Molla. eapiieislisla
í?3 e descobridor do especifico-.

Rua S José SS, Hio.
mam»

REINA PAZ EM BARBACENA
Congregados todos os elementos

políticos, que se degladiavam
«ARBACENA fMinas), in (Serviço espe-cml dn A NOITE* — Com rara pompa e

grandç brilhantismo. Remédios, ó prosperodistricto deste municipio, celebrou n funda-
çiio do dii-eclnrio político local, valorosa a_-
gremiação que ali sc erenn. com apoio de
todos os elementos partidários, congregados
num gesto nobre e patriótico, por iimor no
progresso e ' 

poz do districto. Até então,
elementos fortes e poderosos, formando duas
correntes contrarias, viviam em lutas conti-
nuas, situação que vinha em grande parte sa-
crifleando o bem estar e a tranquillidarle do
logar.

A sessão solemne de insinuação do dire-
etorio fri' realisada a 4 dn corrente, com a
presença de grande massa popular e pre-
sldldn nelo inflirente político mineiro, depu-
tndo Bias Fortes, que para ali seguiu em
companhia do coronel Antônio I.ourenço
Faria. O directorio ficou assim con-titnidn:
rifêsidéíite, deputado Bias Fortes; vlee-presi-
dente, coronel Antônio Loiirenço Faria: se-
crctnrin, o phnrmacentlco Jonn Alvim. Mem-
bros: coronel Josí Antônio Scnldinl, coro1-,
nel Antônio Poeira Snuzn NV»*»s. coronel'
3o*fi Eloy Hcnfdicln Arrioin Tnconhíln No-
pnrlra A"'* ;'-in'**- '..,«....*. "..** *.* , *;n„
drigues, capitão Joaquim Dias Moreira.

um joven de lil annos de edade.

¦fe-*-
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CASA* ne BASTOS
Especialidade em calçados finos
para homens, senhoras e creanças

COSTA BASTOS & FERNAN.
DES participam ao», amigos _
frngiieze» que, por motivo de re*
coTtstrucção do prédio da sua
filial, á rua Uruguayana n, 22,
se mudaram para a mesma rua,
n. 19, cnsa matriz, onde esperam
continuar a merecer a mesma
confiança que lhes tem rido dis-
pensada.

Aproveitando a opportnnl-
dade, declaram que não têm
filiaes.

Rio de Janeiro, JO de julho
de 1924.

RUA URUGUAYANA, 19
CASA DO BASTOS

Telephones: 2616 o 330. — Central

FaüecÊmenío na Bahia
S. SALVADOR, 10 (A. A.) — Falleceu

hontem ncsla capilal n viuva do commenda-
dor Manoel .lonouim de Carvalho.

A extineta, que gosnva de grande estima
nos nossos centros, pelos seus elevados do-
tes de coração, deixa uma grande fortuna.

ar-O hrm» *m - ¦

precisam duma caiiè-
ta-tintelro "DK
CONFIANÇA". Esco-
lha sua caneta entre
os milhares da

CASA STEP1IBN

Galeria Cruzeiro

Rio de Jaociro
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iio fimebre do antigo 
'eomnãnielro 

fl_L2" LÜS ua° P""««*«enlco«. Esses bacillos bilia»
So deHberad , qu o8 Ti ibZu i^ss. d.I i ?0.'' ,p?r 

n*™****** denominados BCG,
posilnr uma coroa sobre o feretro. assoei- [%„?. at,OS em ,,ezerros na .dose d.e, 10 n 5!l
ando-se a todns as manifestações de respeito í!""fe-aínm,oS Beram uma •¦**mun'dade pelo
e saudade, ás quaes o procurador dc iustl- l"0-*' , , mezes> Pura uma segunda ino*
ça militar adhçriu com declaração especial ?W*.C"° ÜC "0Ses de bacll,os **** Kock vir«*

mtrtm lentos, mortaes para animaes não vaccina.
dos.

O Dr. Sá Earp pediu qne o nome do Dr,!
Sylvio Torres seja iucluido na lista dos pro*fissionncs incumbidos de elaborar os meios
de dar combate ú tuberculose bovina no Un-
sil, ba tempos nomeada pela Sociedade.

Por ultimo esteve cora a palavra o Dr.:
iden*

Não consinta
I mnis panei]*.-* de ferro ou esmalte na
| sua cozinha, pois o nosso alumínio¦? 
| suisso tem a durabilidade do nickel e• !.• mtf^ft, - . -,-L— _-. -¦*¦•-¦-»-- voiv.i, VU1U **. U.ttilVIil Unao oxida; baterias a 70$ e 100$ oa : Epaminondas, depois de passar a pres

Morreu o ministro boliviano jun-
to á Sanla Sé

LIMA,'10 (A. A.) — Tele.rammas recebi*
dos dc Roma, informam que falleceu, na*
quella capilal, o ministro da Bolívia junto A
Santa Sé, Dr. Juan Gayencche, marquez de
Villafuertc.

A noticia dH morte do illustre diplomata
causou aqui um sentimento geral de pesar.
¦ii n'i.. —_i_.ii. ,._,,-. | ..«agjC.fr»^^ __,,_._M_. _^ —,, ¦.,¦¦_.¦—,
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QUEM PERDEU ?
Os Srs. A. Sobrinho e .Avelino Machado

deixaram nesta redacção dous molhos de
chaves que encontraram, respectivamente,

em bondes de Barcns e Vraia Formosa.
¦ii ii ¦¦ii ¦ »m**^t*m*»*'l« n i ¦ii.—

O PÃO
K' preciso eonqtilstnl-o pelo trabalho bem

orientado. Estudem díiclvlotfraphia e tachy-
grapliia na Escola Rcmin.ton, rua 7 de. Se-
tenibro. B7.

MQUARDA-MOVEISM
(Soli o patrocínio dò industria! í.can«trn M.irttns)

Cbaínndof» : O,.-'
» mam ¦

peças avulsas eom grande abatimen*
to, Casa America e Japão. Ouvi*dor, 74. "

mat»
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Navio sde guerra portuguezes qne

vão ser vendidos
LISBOA, 10, (U. P.) — O Sr. Pereira daSilva, ministro da Marinha, ordenou n ven-du. em hasta publica, dos cruzadores "Almi-

rante Reis" c "São Gabriel» e das canhonei-
ras "Zaire" e "Zambezê".

¦ -Tf —
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PARA EIHREM/FZAR A CUTIS T I

Creme e Leite de Cera Purificado I
(Pnrlfled Wnx Cream and Milk)
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Banquete a um deputado esta- «
dual mineiro

RIO BRANCO (Minas), i| — Realísou-se
um banquete de cem talheres offerccido ap•»r. Dr. Celso Machado, por motivo da sua"ecente eleição para deputado estadual. Fa-lou o 'Dr. José* de Almeida e Silva, offere-
endo a homenagem. Respondeu aquelle
lolitico, havendo, ainda, o brinde de honra

ao presidente do Eslado,

¦ —¦_» , 

A NUM.' *• . A j
DO CURSO ANGELA VARGAS

ilealisa-si* subbado prosiinò a primeira
Hora dc Inverno do curso Angela Vargas,
com o concurso do Sr. Paulo Ncrey, alumno
de Marius Bise, em Paris.

Dirão versos ns. alumnas do curso, D. Ame-
lia Carneiro tle Me.iidòriça, Sr. Homero Pra-
JSSTí.jsenhiírttHs Uivã liriTlTsT^líraTiTí Salitlia'
de Albuquerque e Huth Magalhães; ,

A Srn. Angela Vargas din' "O caçador de
esmeraldas" de Bilac e o Sr. Arnaldo Da-
mnsecno Vieira leni trechos dc seu livro"Jardins Suspensos".

mat»;-;¦¦! ypM —-

Barbacena applaudiu uma festa
de arte

BARBACENA (Minas), 0 (Serviço especial
da A NOITE) — Foi uma festa de arte mui-to concorrida a que rcalisou a senhorita
Dinorah Carvalho, com o burytono A<lauto
Filho, os quaes. respectivamente, executando
uo piano e cantando, lograram farto» ap-ulausos.

O PETRÓLEO ELITE evita a queda do ca-
bello e fortalece-o

PERFUMARIA HORTENCE — Rua 7 d»
Setcmhro, 128

¦ mat» ¦

Escoteiros lagunenses,
em "raio", saúdam

A ÇJOITE
Recebemos o seguinte telegramma ur-

bano:"Deodoro, 10 •*- Escoteiros lagunenses,
pisando o sAto dó Districto Federal, têm a
grande satisfação dc cumprlmenlar esse im-
portante órgão da Imprensa carioca."

1 mt*. ¦

•DR. PI1ENTA OE MELLO jjOurives, 5 — terças, quintas e sabba-K
dos. de 1 ãs 5 .oras. Affonso Penna, 49,;<

«segundas e sex as, dc 1 ás ,'l horas.
* 'V"/'******-*****¦•¦• *-'-*-.¦' 
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A próxima soltíiünidade an-
nua! do I. P. A. á

Infância
Renlisa-se A 1 hora da tarde do próximodin 14 a sessão solemne animal do Institutode Protecção e Assistência & Infância do Riode .laneiro.
Não havendo convites especiaes, deverãocomparecer, todos os sócios daquclla philan-tropica Instituição.

 * -T*r- •
Donativos para a infeliz

Maria da Conceição
Destinadas A Maria da Conceição recebe-mos 13$ de Paullno de Almeida e 208 deliuclydes Ferreira.

cia ao Dr. Braga, secretario geral, tendo streferido a vários pontos do trabalho do scacollega Sylvio Torres, dizendo que as suas
palavras muito lhe interessaram, mormeiitotendo em agosto de fazer uma conferênciaem Juiz de Fora, sobre o perigo da túberculo*se dos animaes para a saude humana. Acli»
que o governo federal não deve titubiar em
por mãos á obra altamente humanitária «de grande fundo econômico .

mm**—¦¦"¦—¦¦"•«—i^ | M
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Azevedo & Branco, "Alfaiates*", participar.aos seus amigos c freguezes que acabam dlreceber um fino e variado sortimeuto dlcasimiras inglezasi

r;—' 
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lontra a macção dos parlamenta*

Esmolas para o pequeno
paralytico

Para o pobrezinho paralytico José GomesLnvinas e sua avó D. Maria da Gloria Fon-tes enviou-nos Antônio e Olga a importan-
cia de 10$ e um anonymo 20*000.¦Mè*

"ERA NOVA"
Recebemos o n. 63 de "Kra Nova", luxno-

so magazine lllustrado do Estado da Para-
hyba do Norte.

Bolsas Finas
POÜDRIERS

Ultimas Novid^es de Paris
ROBILLARD & C

110, Av. Rio Branco, 110

res portuguezes
LISBOA, 10 (U. PO _ As junta* da fre-

fiuezia de Lisboa protestam contra a inacçn.tias parlamentares, considerando que Irai»ram a sua missão não realisando a obraoo recoostituiçáo nacional.
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Kino e exccli

 lente iirliií"
para a lavagem da cutis. Amaola. emhclleza (evita as rugns precoces. No TARC ROYAL Iem todas ns perfiini.irins
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FARINHA ALLED

"CARAS Y. CARETAS"
Enviou-nos a empresa Braz Lauria maisum numero, u do corrente mez. do excellentemagazine portenho "Caras 

y Caretas",

. B-BMB.—'•'.'*.

C0LLATINA, NO ESPIRITO
SANTO, QUER MAIS

ÜM TREM
—*^^~—i-

Este, supprimido proviso-
riamente, até hoje não

foi restabelecido
COLLATINA (Ê. Santo), !* (Rct.) (Servi-çoitmpetmül da A NOITE) lí Em 1014. c*l*nn entre esta cidade e Vlcjlorln um trerímixlo que, partindo dali ás l/l horns, pernoi-j

í,«u»-atni,* voU**n,I<* As 6 hiLras do din sc
nt*l' .ÍSS0 lres vezes *»* seViinna. A E. 

**¦
Uiamantina supprlmln, JrovisoriamenWi
n«o foi restabelecido, contüíiuundo diversoltrens de cargas. Seria de gíande beneficio
Síf _-.'".""{** m*,i** *"m *»'lfcm de pnssngci*roa principalmente daqui Ç para VictoriB,onde o movimento 4 lntensV
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Qulnto-folro, 10 do Julho de 102*
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militar em
S. Paulo

Promoções por actos de
bravura

A GIDUDE ME TER enfrentando a gares-
DM GRANDE FRI- BM2L

GORIHCO _ Não obstante os decretos
do governo -

Como serão premiados os
sargentos das forças

legaes
Na hora do expediente d» heja, aa Ca

jn.u-j, o Sr. N. Nascimento Juitiflcon •
; minta projecto i"Considerando quo A da normal prevt-
dencia ter u Nação apparclhada para or-
-ganisaçSo de todos oi serviços necessários *
mautença dn ordem publica; que para Isto
deva haver a possibilidade dc organisar ns
forças de reseria previstas nns leis nrdlna-
ii.i.í; (iui* puru condii/iil-iis são Indispéusnvels
r unaandudós habilitados (clinicamente*; oue
devem sempre ser estimulados os sentiincii-
tos dc amor ií causa publK-a; que pnra o
npparolhainento das reservas hn falta dc ot-
ücíiies inferiores, que escaaseiatn ntc para
os quadros communs, desfalcados em criva
ile 700; quc ha par.t isto uma pleiaile bri-
lltante d? soldados, hoje em postos iuferio-
jes, mas com us qual idades convenientes a
ostii ullllssiinn funeção; qus o Congresso
.N.ielon.il deve viv no encontro das necessi-
ilidcs publicas r. Iiaiiilitur n poder executl-
vo para n máxima rfficiencia no cumpri»
mento dc suas obrigações constitucionne»;
quo a medida proposta resguarda Iodos o»
direitos Hctunlmeute assegurados, nüo tra-
zeutlo perturbação dos quadros; propomos:

O Congresso Nacional decretai
Art. 1.' — Fica o-poder rxecutivo auto-

___nj^i^-f-prrrrr^jrrrpõr~l^ do bravura, in-
dependentemente dns condições exigida» pela
nclual lei de promoções, os .sargentos do Kx-
ercltõ, Marinha. Policiai Bombeiros e de-
iiiiiis forças auxiliares, bem como os alu-
jnnos dos cursos sii|>erlnres do Exercito e
Marinha, que por bravura se distinguirem
iia repressão ilo actunl movimento sedicioso
iniciado cm S. Paulo.

Paragraphò — Os assim promovidos pode-
rão lc acesso aos demais postos, desdt qu»
se habilitem dovidnitierilc fazendo os necei-
ssrios exames do cursos escolares, para o
que será dispensado o requisito da edade.

Art. ti." — Fieit o poder executivo egual-
mente autorisodo n conimissionar no posto
da 2* tenente aos referidos sargentos, bem
«orno an« «lumiios dos cursos citados, qua
iforem necessários ao serviço publico para
os fins do art. 1.*, aiilorisada a abertura doa
créditos necessários ás tlesperns com a ina-
Süténção tln ordem.

Art. .!.• -- Revogadas as disposltoei tm
contrario."

Não houve ataque ao Collegio
SanfAnna

OAÇAPAVtA. (S. Paulo). 9 (Ret.) (Servi-
ço especial da A NOITIi) — Sobre a agita-
ção militar, o jornal locnl affixou, hoje, as
seguintes informações:

"Amigos c iiiiiiilias de officiaes receberam
do coronel l':mtalcão Telles comraunicação
de que nenhuma oceorreucia grave houve,
is tropas, principalmente com o li" regi-
mento, limitam-se no serviço de concentração.
]».' tiniii Inventada ler sido o Collegio Santa
Anna arrn/.atlo. ik .iluinnos eslão sendo re-
iirados por suns fiiinilins, sem alropelos nem
perigos. Pnrn esta cidade já partiram alguns,
com o nosso dircclor."

0 general Pamplona tranquil
lisa as famílias de seus

commandados

Foram approvados as
plantas do edifício

0 LOCAL ONDE ELLE VAE
SER ERIGIDO

VISANSIB IMPRESSIONAR OS
QUE EMPRESTARAM A

ALLEMANHA

0$ importadores não consegui-
ram ainda retirar uma só

u Pé-Branco" tam
bem negocia com a

"Christina"

... JlTIMrtJINfOKM^yl

WtowTá REPORTA jIW1 
da "A NOJTE^

O B. do E. M. tem novo bom
Passou a lar a ilonomlnylp *•, **Rf»J«l*

Militar Brasileira" u
Mu lor".

"UoUtlm do Eilad»

O Sr. prefeito approvou, hoje. at plantai
para a edificação ile um grande frlgnrlfl-
co na área comprchcndlda entre o .Mnr.nio
Municipal, r.i«s I). .Manoel, o a doca Floria-
no Peixoto, de que i concessionária a Com-
panhiii dn Mercado Municipal.

O rdificlo terá 110 metros do ImcIi.-kIj, par
S0 de fundos, com quatro frentei livres *
dois pavimentos, e está destinado .'i Instai-
laçín dn pequenas cainnrni frigoríficas para
relalhUlas ont- as poderão abrir, a quali|licr
lima c, especialmente, para conservnçSo de j 

'*
peixe, marisco, ovos, frutas, caças e outro» J J_
gêneros similares.

As plantas approvada! para construcçio do
referido ediriclo foram fritas pelo profes-
sor Dr. A. Morales dr Ins llios.

«o»

Um representante nmeri-
eauo na coiniiiissAo de

reparações
LONDRES, iu. (liava») — Uma nota da

Agencia llrulcr declara qua a resulludo das
conversações de Paris enlrit o Sr llcrrlol •

. , , io primeiro niinislro Muc Donald causou ge-
partida de OluntaS \ ral talltfa; Ao nos círculos Inglues autori*

Uio Hr;C,íí.n" lí!? ^v.Vm'i^íío 
*««/S^^nlnistm 

| 
""Sím.lo 

a Agencia Reatar, esperav.-s.
510"iftL|Í!ii„« 

'„".,«% 
« t«fe« ?nmmv ngora que os Rifados Unidos nSo deixariamd«n*<IÍ 

™!iJ r«» .«.rrin «'íKtrla do « «citar a sugffcslSo paia a nomeação rie
* ,™ V Kx a crave' um representante uorto-amerlctno 4 comnils-Janeiro \cm traiora \. U. aJ^nvo fl() ,J, à considerando o alvitr."usando ns "Çm""lcon)0 imU[in ,|„ voolBda do loveno brllan

fftM Ml) NIC ADOS

filo de
jirilin li i.*,'in que V* ni

Mas, agora, foi surprehen-
dido e autuado

E VAE PARA ÂDETENÇÃ0
Eram dons o» pnpclsinbos. O liomem, re-

eloso. olhantlo dc soslaio, passn-ns as iniuis
Io Arllniln Avrcs do Albuquerque. A poria

do n. 4'J daia casa cm quo rim mti,r«, u
no iicsemiinroto dos genoros do primclia nc-, __UJ1'__Í_\ ;ra"ii?dÍ?Mmm!MÍto75è "ia Joaquim Silva. Julgava que ninguém
ccssidndo, absolutamente Impedindo os bç-1 »í^i2rf^SÂmtV^%sffl»S?^nVrtS«d2 lha assistia a manobra clandestina .. «»-
neflcios vlindos pelo decreto I0.M4. do !• '^ 

ÍI áiarl» l^i nerllos a da? Imorcnio sim animado, recebe... cm troco dos pa-
do eorrenle. expedido com o fim do cnrrcn-, BJ,^S»l^0.2^iffMrlBÍ"oi»í*do n»mt£ P"'"- *"»* cc<1u1b!' novnl ,}lltA c.°m f IT.lar o problema da rnicstla da vida. E» as- ^.«W/Íbo 5Ul,5,¦rlPt0", 

<l0 «'"P™"1 [.„„,• 0 „ afundou na alflibcira da calça,
sim oue. nor multo nue sc tenham esforçado mo qiuni.m. ninguém viu o valor. Mns, o commissario

pSsds^^T?iiín.ffi r;r. improcedente, a denuncia
rerido decreto» retirar uma »6 partido de ba- rffilTD A f\ WT> ACII TA MIC
latas, que, por Isso nicsmo, estío mijeitas | V.UiNll\A U smAalLmNlo*

CKEBANK

ONDE A INSPECTORIA DO LEI-
TE TRABALHA !

Assim jalgoa o Sr. ministro da
Fazenda

Um despacho fundamentado

Mais tres leiteiros multados, hoje,
em Nictheroy

O Dr. Jeronymo Dias, chefe do Serviçode Inspecção do Leite dc Nictheroy, actuouhoje o leiteiro Antônio Alexandre, pronrie-tnrio do vehicuio -li:*, o qual vendia leite »
população du vizinha cidade fraudado pelaadtiii-.iu da água.

A mesma autoridade sanitária multou
também o leiteiro Francisco Clemente, vohl-
culo 398 e WenceslAo Cordeiro, com leitel-
ria A rua Visconds do Hio Branco 889, o
primeiro por carregar carjta no vehicuio o
o outro por ter engarrafado leite «m vasl-
lbnmt Impróprio.

O chi mico João Langhsdorf examinou,
lambem, cerca d» S0 amostras da lcit» ap-
prehendidns.

¦SM»

dolcríoráçto, assim ficando cniiipletiiincn'
t» perdidas, por Incapazes nó consumo pu-
blico. N'o< armazéns da Alfândega acham-se
de Ml n «0 mil saccas d» bütiitns chegadns
prlos vapores "Souevlcr". "Mcxico-Mnru".
"Medúana", "Caslllllan Prlnco", "Anna .
"Korinosc", "IMnclo". "Alclilbh", "Cosnro
Batlsti", "Taoiiiiinu", "llerschcl" a "Paci--
flc", sem que os conslgnulnrios, npezur nas
providencias que immedlatamòntí deram,
requerendo, pessoalmente indo as reparti»
ções dos ministérios rie V. Kx. c da Fazen-
ds, maximé A Superintendência do Abasto-
cimento, tenham conseguido qualquer ries-
embaraço nos despachos dessas mesmos ba-
talas. O Centro do Commercio e Industria
do Rio de Janeiro, cerlo de que V. Ex. ignp- t minados ns documentos a
ra tüo Kriivcs occorreiiclas, que inulilis»m | ctlvo processo, a bem da
pot complc!" o plana do governo, ao conlra-
rio, fazendo subir os preços com a perda
das batatas, esti seguro de que V. Ex., to-
mando conhecimento ria justa reclamação.
darA enérgicas providencias, para » sairia
Immeditn daquclle artigo, nos termos citado
decreto 16.524. Servindo-se da opportuni-
dade, a directoria do Centro reitera n V. Kx.
os protestos de elevado estima e dislincto

ilIUIlfin .... »• ¦¦•¦»¦¦» ¦•-.-¦ .. 
, ,

l>nnlo Filho, que o espiava jn do oi-
aum tempo, protegido pela porta vizinha,
umn pulo riiíiiirnu o hoineni cmquanlo ap-
prchendia, lambem, nns mnos de Arllniln,
os papeis brancos.

Levoüi a autoridade, o homem e a mu-
Iher para a sitie do dislriclo. A rua Conde
rie l.age e ahi Interrogando aquelle soube o
seu nome e n sun Identidade. Trntava-so
do antigo amante de "Christina". Jofto Fer-
nantles do Nascimento, mais conhecido pcla
•ntonomasia de ••W-Hranco'. de ap.^aMM.
porrio, solteiro, a residente A rua Gcnci.il

No processo relnlivo A denuncia dadu pnr j Abertos' os papeis que Arlinria entregara
Nlcolou Mnliif. tio Kstado de S. Paulo, con- ,0 coinmissnrio Paulo Filho, vrel ficn ram to-
Ira o ürnsilianisclio llank for Deiitschland, | ^os 03 (j„e na delegacia se achavam, que
e lendo em vista o requerimento de 5 rie e\\ei continham grammas da terrivcl cocnitin.
abril rio eorrenle anno, no qual o mesmo j,*0j ent,-,,,, j,elo escrlvi.o Dr. Cardoso Coc-
denunciante pede sejam rigorosamente exa-! u,0 lavrado o respectivo nulo de flagrante

VESTIR Á MODA
Um ideal que as senhoras

facilmente realisam adquirindo
as

LINDAS CREAÇÕES
PARISIENSES

em
Vestidos de todo o gênero

RECEBIDAS SEMANALMEN-
TE DE PARIS PELO

0 que o Thesouro Fluminense
paga amanhã

Na thesouraria da Directoria Geral da
Fazenda do Estado do Rio paga-se amanhã
a folha dos alugueis de casas occupatlas pc-las escolas publicas de Nictheroy.

¦ maat ¦

rcitus, o Sr. ministro da
o seguinte despacho"Nfcolaii Maluf apresentoa,
zenibro de 10L»2, A delegacia
Fiscalisação Bancaria em São Paulo, denun
cia contra o Ilriisílianísche Bank fnr Deul-
schland, pelo facto de ter esse estabeleci-
mento feito com o denunciante, a 16-de ju-
lho rie 1921. um contrato de cambio no va-

appnnsos ao raspe- | conlra 0 vendedor da morte lenta que, apus
defesa dos seus di-jgcj, ,nm,s de "actividade" em tnes trans-
» Fazeuda proferiu : acçfics mjininosas, confessou, cynicaincntc,

PEÇAM 0 NOSSO CATALOGO

j AMANHA:

Saldos e Retalhos
! em todas as secções.

apreço. — João Augusto Alves, presidenle,, |op ,]e Mrs 40n.01tn.UO sem o "visto ini-

iser esta a primeira vez quo soffre os sç-
a 11 de dc- j ,amM e iS conseqüências de um flagrante
regional d* | hem lavrado e cora o testemunho de cinco

ou seis pessoas...
A' tarde foi o "Pí-branco", cora a com-

petente nota de culpa, removido para a
Casa de Detenção.

maa» ~ 

Comelio Jardim secretario."

CONTRA A VIDA CARA !
¦ *» m ma * —

Juiz de Fora vae ter feiras livres
JUIZ DE FORA, (Minas), 9, (Serviço as-

peciai da A NOITE) — O vereador Pedro
Marques de Almeida apresentou A Câmara
um projecto, autorisando o presidenta do
Estado a installar feiras livres na cidade, no
momento em quo julgar inais opportuno.

Esso projecto serA submettido A discussio
na sessão do hoje, parecendo qua serA ap-
provado.

Distribuição de créditos
iPela Directoria da Despesa Publica foram

distribuídos os cretlilos dc 96:055I000 A Dc-
legacia Fiscal nu Hahia, para conclusão da
linha telcgrapbica de Carlnhanha A Borra
de Therczina e da 15:0005 A Delegacia Fis-
cal em Malto Grnso, para despesas de cora-
hustivel do Ministério da Marinha.

. •maa» 

Os prováveis representantes
italianos na Conferência

Interalliada
ROMA, 18 (li, P.) — Segundo consta nos

círculos políticos, os ministros das Finan-
ças c dn Economia, Sr. Alberto d'Estefani
e Cesnre di Nnva, representarão o governo
italiano na Conferência luter Aluada que
deve reunir-se em Londres no dia 18 do
corrente.

¦ mat» ¦¦

Um capitão medico para a
Estação de Assistência

Foi mandado servir na Estaçílo de Assis-
tencia e Prophylaxia o capitão medico doa-
tor Eugênio Alcântara dc Almeida Maga-
lhães.

mm»

CAÇATIAVA (S.
ciai da A NOITE) •
enviou para aqui•'Miindae avisar

Paulo), 9 (Serviao espe-
— O Sr. general Pamplona
o seguinte telegramma:
As famílias dos officiaes

e praças que tudo vae tia melhor fôrma, não
havendo novidade alguma."

» maa* <

Osideaeseastiieoriasde
Wilson em boas mãos

1 . ¦ ? !'• » ——

Uma communicação telegraphica
da viuva do saudoso estadista
aos convencionaes democra-~tãs 

dos Estados Unidos
NOVA YORK, 10 (U. P.j — Na conven-

ção nacional democrática reunida nesta ci-
«Inrle foram iiiilicadns os seguintes nomes
como possíveis candidatos A vice-presiden-
iia ria llepublica: o governador do Estado
rie Nova Jersey Sr. Silzer; John Hylan, pre-
feito do Nova Yôrlt; Alvin Otnslcy, antigo
cuminnnilahte da Legião Americana; a Sra.
I.e Iloy Springs, dc Carolina do Sul, a pn-
meira mulher qne aspira ao posto.

1N0 correr dn sessão de honlem O Sr. Al
—-Smith-govornadnr fin Kstadn tln Nova 

"or».
'jironuiiciou lim discurso negando que a^re-
¦ligião fosse uma das questões que deviam
influir nn próxima eleição e tprometteu
apoiar o Sr, ,lnhn Dnvds, qilft foi escolhido

Designação de pharmaeeu-
ticos e veterinário do

Exercito
Pelo Sr. ministro da Guerra foram man

dados servir: Temporariamente como en
carregado da pharmacia da Escola Militar
de Aviação o 2" tenente pliarmaceutico Octa-
cilio Almeida; nu pharmacia do Hospital
Central do Exercito, o Ü" tenente pharmaeeu-
tico Eurydcs Faro Marques Henrique; no
Deposito de Remonta du Ipiabus o capitão
niedico-vetcrinario Rodolpho Durãcs Pacheco
Sobrinho.

 ¦ -matm •

Vêm ao Rio sessenta excur-
sionistas uruguayos

O Sr. ministro das Relações -Exteriores
recebeu do Encarregado dos Negócios do
Brasil em Montcvidéo, o seguinte tele-
gramma :"Montevldío, 9 1- Seguiram para essa ea-
pitai, hoje, a bordo do "Almánzora", se-
senta excursionistas do Touring Club Uru-
guayo. 1— (a) Gastfio Rio Branco."

+***»>

Vae servir na 7' de artilha-
ria dc costa

Foi transferido o 1° tenente Renato José
de Freitas, do regimento de artilharia mlxtn
(Campo Grande), para a 7* bateria isolada
de artilharia de costa (Marechal Hermes).

maa»
Reintegração de um capitão re-

formado numa dependência
do M. da Guerra

Foi reintegrada o capitão reformado An-
tonio Julio de Andrade, no logar de en-
carregado dos depósitos do Material Bel-
lico, cm Dcodoro.

¦ «— 

Foi marcada a Installação
da Conferência In-*

teralliada
LONDRES. 10, (Havas) — A inauguração

da Confcroncin Interalliada eslA definitiva-
mente fixada para n próxima quarta-feira,
As 11 horas da manhã; no Foreign Office.

4O0»

Excluido por effeito de "habeas-
.»

pela convenção parn candidato do partido
ó presidência dos Estados Unidos.

A convenção recebeu um telegramma «a
Sra. Woodrow Wilson, viuva do fallecido
presidente Wilson, dizendo: ,

"Os ideacs e .-wi tbcorias que o Sr. WW-
son representava, estão em bons mSos.

0 QUE SE PASSA EM JUIZ DE
FORA

Vae ser apresentado o relato-
rio dos árbitros entre ope-

corpus
Foi mandado excluir dns fileiras do Ex-

ereilo. por effeito de habeas corpus o sor-
teado militar Paulo Francisco Alibcrt.

» •maa*.  —*

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os vales-ouro

pnra a Alfândega A razão de 59-13-1 por
1ÇO00 ouro. »ntn-„

O doilar cotava-õc nesse banco a 1UÇU-7U
A praso c a lOglOO A vista.

. ^t|p. 

ciai" da fiscalisação bancaria, e que tam-
bem o contrato provisório, correspondente A
operação referida, nâo foi devidamente au-
torisado, como se poderia provar mediania
exume no archivo do Banco.

ilequer, agora, o denunciante sejam rigo-
rosnmenle examinados os documentos ap-
pensos ao processo, a bem da defesa dos di-
reitos do.mesmo, que entenda deduzir-se, rio
exame pedido, ter o Banco, de quc se -tra-
Ia, deixado de cumprir disposições taxativas
do regulamento de fiscalisação, quando fez
com o denunciante o contrato de cambio, o
qne redunda em Infracção do regulamento
em questão e, pois, incorrer o estabeleci men-
to bancário em pena de multa.

Mas. A vista das razões que serviram de
fundamento «os despachos deste ministério,
segundo os quaes ficou mantido o acto da
delegacia regional ein S. Paulo, que man-
dou archivar o premente processo, julgando
improcedente a denuncia d» fls. 2 e, além
disso:

Altcndcndo a que o denunciante, somente
em dezembro de 1922, isto é, depois de de-
corridos um anno e cinco mezes, tomou a
resolução de apresentar uma denuncia so-
bre uma operação bancaria levada a effe!-
lo, sem as formalidades legaes, em data de
16 de julho de 1021;

Altendendo a quc o denunciante, na qua-
lidade de uma das partes contratante, devia
providenciar no sentido de revestir o acto de
todas as garantias possíveis, preenchidas,
pois, as formalidades legaes, para que pu-
desse o contrato chegar a bom termo, dado
o aprazimento dc ambas as partes contra-
tantes, como se verificou no caso em
"P''^0' . .. . . i.Attendendo a que o art. 38 do regula-
mento de fiscalisação bancaria dispõe so-
bro autòrisação da Inspectoria para todas
ns operações de compra de cambiacs e tom-
bem que os coni ratos do compra e venda rie
cambiacs. terão, além (In autòrisação inicial
o "visto" por oceasião de sua liquidaçuo.
mas tudo isso qunndo a conveniência publi-
ci indicar, oceasião em quo o ministro da
Fazenda poderá exigir previa autòrisação da
Inspectoria para que sejam, satisfeitas taes
formalidades; .

Attendendo a ine, npezar da faculdade
conferida pelo citado artigo 36 ao ministro
da Fazonda e admittida que seja a sua pie-
na execução a partir de junho rie 1M1. so-
mente o foi em relação As operações cam-
bines de banco a banco, como o demonstra
a expedição da circular numero 11, rie

FALLECEU UM VELHO BIO-
GRAPHO MINEIRO

— ¦» a» m m a ¦¦' —

Era veterano do Paragüay e
tio de João Pinheiro

VISITEM

NOTRE DAME
DE PARIS

132 Ouvidor)

S. JOÃO EVANGELISTA (Minas), 9 (Ser-
viço especial da A NOITE) — Acaba de fai-
lecer o hiographo serrano alferes Luiz nn-
to, veterano da guerra do Paragüay. O es-
limado mineiro, que falleceu ua cidade do
Serro, era tio do saudoso Dr. João Pinheiro,
do coronel Christiano Pinto, coiiimiiiitlante
da Brigada Policial do Eslado tio llio, c dn i
Sr. llavmundo Pinlo, industrial. O seu ar- i
chivo biographico, considerado «le grande
valor, é bastante conhecido dos historiadores
nacionaes.

4«»

£c1'Barateiro
Av. Rio Branco 100 i

Para pagamento a um capitão do
Exercito

O Sr. ministro da Guerra solicitou do seu
collega da Fazenda o pagamento no Thesou-
ro Nacional de 4305 ao capitão do Exercito
Octaviano Leão.

OM*

A' Brasileira
I.argo S. Francisco 38/42Í

[As mais completas exposições|
de

A COSTA DA DALMACIA VAR-
RIDA POR FORMIDÁVEL

CYCLONE

Arvores seculares arrancadas e
as plantações destruídas

20

0 camBiõ f uiiggíoiiou no-
mina!

de oiitubro do mesmo anno, a Inspectoria
fieral parn o fim rie so tornarem eslenst-
vos os referidos dispositivos regulamentar
res ás operações entre bancos e particulares;

Mlentlcndo. finalmente, a que nno se potlc
concluir, n vista do exposto, pela exi^çn-
cia dc qualquer ponto que constitua prova
da denuncia que so pretende subsista;

Resolvo indeferir a petição de fls. po a: o
fim tle manter ns despachos anteriores desle
ministério, exarados no presente processo. . s
datas de 21 de março de 1923 o 18 de janei-
ro do corrente anuo."

maa» ¦ 

ROMA, 0 (Havas) — Formidável cyclono
varreu a costa ria Dolmacia o toda a região
de Znrn, onde causou grandes estragos. O
vendavnl arrancou numerosas arvores scculu-
res, arrancou e despedaçou olivaes c destruiu
vinhedos inteiros. As plantações ficaram
tombem totalmente destruídas.

¦Ml*

,-/

0 ESTADO DE S . PAULO VAE
ADQUIRIR GRATUITAMENTE

A NORTHERN RAILR0AD
Foi tle 3.65(5 contos cm 1923, a renda li-

quida dn estrada de que a São Paulo Nor-
Ihcrn Kailroad foi desapropriada, fora dos
casos do Código Civil, e sem indcuinii.ii-
t-ão prévia, em 191!).

Ora; todns ns concessões fcíro-vifirihs <*'.i9
iidinitlcni o direito dé encampação, indinn-
te pagamento cin npolicésj dctcrniiiinni qt/u
u importância tln inrieinhisação se.ju Ini qiiÕ
os juros dus apólices tlcni uma quantia
cgunl ás receitas da eslrada ciiciiiiiputliiv.p

Nu base iliinia renda animal tlc ").li'>!»
contos, a indemnisação deviria n São Piiu-

Tivemos o mercado de algodão,.hoje, fir-! lo Nortliern, seria, pois, cm apólices do
me o em alta, com um movimento mais i o oi,o, de 7.1.1 M contos,
animado de procura para a realisação de or outro lado, no executivo fiscal, quo
novos negócios ° Esíaúo "10VOU a Sa0 l ulll° Northprn, p

O ALGODÃO

Èlevarnm-se oe, sertões de 83$ a 85$, as
primeiras sortes de 80$ a 835 e os medianos, or ili
do 70$ a 81$ por 10 kilos. _ V " ;'¦ llsI1«*

Não houve entradas e saíram 221 fardos, | c.m
12V-728 ditos.

-^tat»-

rarios e patrões

Novo adjunto do nosso Arsenal
de Guerra

Foi nomeado»adjunto do Arsenal da Orner-
ra do Rio de Janeiro o capitão de artíina-
ria José dos Santos CnUieiros.

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA

Uma decisão mantida pelo minis-
- tro da Fazenda

O Sr. ministro da Fazenda, negando pro-
vimento n um recurso, do agente fiscal do
imposto de consumo, Aurélio Rocha Leal,
confirmou a decisão da Delegacia Fiscal na
Bahia, que 6 obrigou ao desconto mensal de
seus vencimentos da quantia de 12I)$UIM), a
tituto de indemnisação ao Banco Auxiliar
das Classes, na Bahia, além do que o re-
corrente consigna, tambcm mensalmente
Aquelle estabelecimento, & visto das informa-
cõesl das quaes se verifica ter deixado o re-
corrente tle pagar, fia Mesu de Rendas de
Jaguarão, onde serviu, consignações men-
sais no total de 2:7GO$000. ^____1* —

Licenças na Guerra para trata-
mento de saude

O Sr. ministro da Guerra concedeu llcen-
ia pnra tratamento de saude. Por seis me-
zes ao amanuense da fabrica dc pólvora
sem fumaça Felippe Barbosa da Costa e ao
chefe de secção do extineto Arsenal de Guer-
ra de Matto Grosso Vicento Ferreira Bueno,

•TUIZ DE FõRA (Minas), 10 (Serviço es-
peciai da A NOITE) — A cominissão me-
diadora, nomeada afim de dirimir a ques-
tão entre operários e industriaes, suscitada
na ultima greve, terminou seu trabalho,
devendo apresentar o relatório até «manhã.

Sabemos que alguns industriaes concede-
rio augmento de dez por cento de salários,
tendo a maioria recusado qualquer augmen-
to allcgando as condições precárias du in-
dustria.

A Federação Operaria Mineira reunir-se-á
AíFederação Operaria Mineira reunlf-se-i

lotorio da commiseão. . '
A Câmara municipal approvou cm primei-

reira discussão o projecto do vereador Pe-
dro Marques mandando installar feiras li-

•>vrcs na cidade.
 Rcalisoit-sc boje ã noite, no salão

nobre do Club de Juiz tlc Fora um con-
cerlo tln cantora brasileira Aidn Poggctti.

mao»

5 21|32a 5 12
O mercado de cambio abriu e funecionou

hoje em condições riòtnlliues, cum us ban —
operando sensivelmente retraídos.

Os saques foram iniciados a 5 B|8 e a
irarpurn'., da'ndo a esta taxa 9 P.unco rio
Brasil e alguns outros, mns, nominalmente.

Em seguida auginentnndo a procura e cs-
casseando mais «inda as letras particulares,
os bancos recuaram a 5 fl|16 d„ para ilfcsce-
rem ainda a 5 1|2 d., laxa a que operavam
só em cobranças, com o mercado puramente
nominal. O Banco rio Brasil* nessa oceasião
sustentava ainda ipara o mercado a taxa da
abertura.

O doilar subiu a 105200, tendo aberto,
porém, a 95880.

Os soberanos regulavam n 54? e
papel a 44$000.

Saques por cabogromnin:
A' vista — Londres 5 25104 a 5 3.71(54. Pn

ris $507 a $525; llalia $424 a $138: Nov
York 9$920 11 10925(1: llcspnnhn 18320 n
1P358: Suissa Uil"0 a 13842: Bélgica $451 o
$403; Hollnnrin 3Í770 ti .'l$780.' 

Foram nffixadns offic.iilliiiciiTe ns seguiu-
C 

A fl0a'tliv — Londres 5 112 11 5 21|32"; Pn-
ris S5II0 a $519: Nova Yorl. 9SS1.0 a I0S07I).

A'' vista - Londres 5 13|32 a 5 19132; Pa-
ris $505 a $522; Itália $422 n $430; Portu-
Kal $208 a $298; Nova Yorlt 9?880 a 109200;
Hèsiionha 1$3M a 1S300; Suissa 1578(1 a

papel. 39220 11 39335;

Uma decisão confirmada
O Sr. ministro da Fazenda, negando nro-

vimento n um recurso da Companhia rie Pa-
peis de Petropolis, confirmou a decisão aa
Alfândega desta capital que .Considerou
omissa para pagamento de 50 ?|í "ad valo-
Fem" as mfcrcitdurias une a mw;ma-e-mpre8a
submèttcu n despacho como *j«»«o .Ç"1
peças cylindrlcas da taxa de 15100 por Wlo-
grani ma;

ficando em "stocl;

Agitação de universitários italia-
nos contra a lei Gentiie

NAPOLKS. 10 (11. P.) — Recomeçou a
agitação dos estudantes universitários con-
trii n lei dó ex-ministro da Inslrucção, Sr.
Gentiie.

Os acadêmicos realisaram, hoje, unia mn-
nifestação, que foi dissolvida pe'a policia.¦ maa* 

O TEMPO
* mt *-m»* * "¦ '-

Temperatura de hoje : máxima,
9fl«,B; mínima,, 1fi°,0

cobrança do imposto de transmissão, o vu-
lor da estrada foi avaliado pela justiça pau-

cm mnis tle 34.000 contos,
ntretutito, no processo de dèsiiprppritS

çao, o preço da mesma estrada foi arbi-
iriido pela niésma justiça em 15.000 contos !

De posse tia estrada, ha mais rie quatro'
a 11 lios, o listado de S. Paulo aindn nvi pa-
j;iui, aliás, esses 15.00(1 contos, einli* .'ti lür
nha retirado da exploração dn •¦» 1 iria tiniu
renda liquida de mnis ile ll.uii'; cotiloS:
Com muis alguns niezi;s desLe regimon tlõ
desapropriação sem iiidcmnisaçãu prévia, 11
Estado poderá pagar iiqiialln inileninionção
com us reccilns dã tisl 17; ' 1. TH-
adquirido a titulo gru!:::". Itict.11 sem
[-«dentes, no iníiiidüi cm ur.tlcrin dc
apropriação.

Dentro em breve .i Supre ino '1'ribniiiil tr-
rá de decidir a rcspcllo riii* icgtilirihdè c da
constitucionalidadc deste caso tle... apror
priação.

assim.

ilos-

libra-

O ASSUCAR
O merendo de assucar funccionnu, hoje.

com um movimento ainda animado de sai-
das e sem entradas de interesse, mas os
preços regulavam nominaes, mio grado a
ina estabilidade divulgada pelos possui-
dores.

Entraram apenas 650 saccas «saíram
5.436, sendo o "stoeh" de 35.911 ditos

TRANSFERENCIAS NA
GUERRA 19845: Buenos Aires. .

Foram transferidos, por actos de hoje do1 ouro. 7857.5 a 78S80- Montevidío /Í70B a
ministro da Guerra: o 1" tenente contador
Augusto José de Souza, do Collegio Militar
do Bio dc Janeiro, para a 5" Bateria de Ar-
filharia de Costa (Forte de São Luiz); o
Io tenente Antônio Leonardo Pedrosa, do 2o
Regimento de Artilharia Montada (Curato
de Santa Cruz); para o 4" Grupo de Arti-
Ihnria de Costn (Óbidos); Moacyr do Costa
Seixas. da 2" Bateria Isolada de Artilharia
de Cosia (Vigia), para o 5" Grupo de Arti-
1bar-a de Costa (Coimbra); o 1» tenente
Laurenlino Lopes llonorino. do 3o Regimen-
to db Infantaria (Capital Federal), para o
*>!)» Batalhão de Caçadores (Natal); o 2o
Tenente Oswaldo Maury Meyer, do 2» Bula-
hão de Caçadores (Nicthcroy), para o 18»

• (Campo Grande),,

7$90Ô ;Japão 49100; Suécia J?64li n 29070;
Noruecà 19329: Hollandn 3S740 a 39885: Oi-
namarca 18590; .Cannriá 09800: Chile 19100
(peso ouro); Svrin $508 a $522: Rclgico
$447 n $402: Rnmanio 9049 n $nti4; Slova-
quia $293 a $304: Allemanha 9001 por um
milhão de marcos: 28380 a 28400 por marco
da renda;'Áustria $145 a $175 por mil co-
roas: enfe $508 a 9515 por franco: sobera-
nos 54$; libros-papel 449000.

Durante á tarde o merendo revelou-se
mais ciílmo, tornando-se corrente a taxa do
5 112 d. para o bancário, com dinheiro n
5 0116 di; para o particular.

Por ultimo funcciònava mnis firme, com
o bancário a 5 17132 c 5 n|18 d... contra ot
particular a 6 19|32 e 5 5|8 d. . >

; 0 Gafe esteve sustentado
O iypo 7 cotou-se a 43

Com umn baixa dc 25 ti 32 pontos uns
opções do Iceliiimcnto anterior da Bolsa do
Nova York; abriu e regulava hoje o nosso
merendo de cali*. menos animado, com os
possuidores necessiveis, em cqnsequencja ria
pequenez dc procura para a'realisação de
novos negócios. ,„»„«„

Com effeito, caiu o typo 7 a base de 438000
por arroba, tendo corrido os trabalhos do
me.rcado em condições destituídas de inter-
esse*

Assim foi que se negociaram na ahertu-
ra apenas 4.962 sacras, com o mercado mal
collocado, mas, sustentado pelos vendedores.

As ultimas entradas foram dc 17.271 sac-
cas, sendo 14.853 pela Leopoldina e 2.418
peln Central.

Os embarques foram de 16.9.i5 saccas, sen-
do 5.398 para os Estados Unidos, 11.487
para a Europa e 50 por cabotagem.

Havia cm "stock", boje, 235.563 saccas.
Regulou o mercado de café duranle o din

eom um movimento pequeno;de procura. Fo-
ram negociadas, porím, mais 3.310
nn total dé 8.272 ditas.

O mercado fechou sem firmeza
sustentado.

Boletim da Direcl
Previsões para o periodo de 6 horas

da tarde de hoje até 6.horas
l da tarde de amanhã :
Districto Federal e Nicthcroy — Tempo

em geral ainda instável com alguma proba-
bilidntle dc uggravar-se no correr das 24
horas.

Temperatura — Estável, com máxima en-
tre 24 e 20 grãos.

Ventos — Predominarão ainda os do sul.
Kstado do Rio — Tempo, em geral, ainda

instável com alguma probabilidade de ag-
gravar-se no correr das 24 horas.

Tempera turn — Estável.:-
Noln. — As previsões se rcsenlcni dn dc-

ficiencin do serviço tclegrnphico do sul do
paiz.

listados do Sul -- O tempo iio Uio Grande
manter-sc-á bom salvo no littoral, onde cou-
t.inunrá sujeito a clrtivisqueiros. A tempe-
ratura declinará."Ventos — De sul a leste.

Não podem ninda ser feitas as previsões
para os demais Estados por faltarem as
informações necessárias.

Synopse do tempo ocoorrido
No Districto Federal (de 6 horas da tarde

rie hontem até 3 da tarde dc hoje) — Con-
firmando a previsão feita, o tempo foi in-
stavcl até ás primeiras horas da ninnliã com
raros chuviscos n noite, apresentando inc-
Ihorns accéntuailas npós. O cio conservou-
se nublado dc dia por eirnis c altos ciiinii-
los.'A temperatura foi estável n noite c fe-
ve-asecnsáo de dia. As temperaturas extre»
mas registadas iio Poslo Meteorológico to-'
ram: máxima 25"!, ininimã IS"!, respccli-,
vãmente, ás 12.50 e 0.50. As médias dns

DECORAÇÕES CHICS
õs, Ci,dtonó&7"Etami-i

nes, Velludos, etc, pecamorçamentos á

ÃSA. INESJ
ea. Rna d» CarMca. 67 —Um

Passadeiras — Tapetes
O mais rico sortimento

Largo (lu Carioca. !) — Teleph. C. 649
SOUZA BAPTISTA & COMP.

Prof. Godoy Tavares Coração, pul-
mão, rins, din-

betes e, por seus processos, estômago o ill-
testinos. Av. Itio Branco, 137 (Odeòíi), íl
às 5, menos quintas. Vol. Palria 00. Sul ___f.

CRETONES
Ob maia delicados padrões

Largo da Carioca, 9 — Teleph. C. 640
SOUZA BAPTISTA & Cia.

N?

;•

'-??:

it

í
\

¦:?¦¦:)

Dr. A. F. da Costa Juniorp{;^se;^:
mores, Rqriiinntheroplo, R. Chile, 17 (4 As 6).

NERVOSOS
Curam-se com duchas. Instituto Physio»

liernnieo. Largo d.-i Cnrio-n 3
ni Ã líinrpnBi» Gliiiicn medica. Appa-
Ur. A. WOSCOSO rell)0 digestivo. Con-
siiüns de 2 em deante. Bun Assembléa 121.

A r INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para tiinii cnsn, com 30 peças,

2:55119 - - Uim do Thealro n. 1. Tel. 470 C.

DR. MANOEL DE ABREU
suecas, temperaturas verificadas nos postos do Dis- com 8 annos dc eslüdoènos hospitaes da En-•rictõ Federal foram: 2(i°5 e ICO. Os 'ventos ro-ia. Rndiodiagnostico, Rudiollierapia pro»e ainda | foram nornuics com jircdominniicin dos do (funda e intensiva 8 MA, 200 KV. 20, rua Évai

^ quadrunte sul, caindo a brisa ás 12.40j rislo dn Veiga, C, lUj. ^
•
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Ritto de Sousa Martins
(«O' Dl Al

ÍM.HKi.-i 

Doniiiifioi Martliu, Manneli
In Hou.a l'.i'iplrii M i.i ilu. ii iüliiium,
l..-..i.,h.. Aiign.ln Miirliti . .1 ¦>-,',• l-r.iu-
cl.io Mm Im., Ainrli.i dus Siinlii» M.ii-

Uns (<'.ii.n>i,-i .• iimis parenlN «mivlilaiu n
lodni, oi nmlgot paia .i.m.iíi a nn, .i de
Irigr.Imn dia ipir |mr uluiu de .íim liiotiiuu-
alvel rspo.a, im.e, ,¦<,:>., •• .unh.Hl.i un i \
Dl. ;»i»l ,'..\ .MAHTINS inundam rcliliini
oiniiiili.i, m\i.i-Ii-h... il do corrente, S-, 9 l|'J
li-'*,,., ni- ,1 liar.nnli dn >»ivjíi dc S Kcmii*
ai»»*» il« Paula, coiifeiiniiila*») .Irriiiiiiiviile
grato» pui ,--..h- acln dc raridade dirUlil

Dr. Aurelianü Gonçalves de Souza
Portugal

ÍOs 

fuiiceioiiurins da Directoria ,li-
Kttutlsilca , Areliivo, coiiipiinjiliiot
pelu Inlli-ciiiii-nlo dn scu dii-eclm- Dr.
MMII-I.I.VNO OONOAI.VliS tJli SOU-

PORTUGAL, mandam reinr uniu missa
em .iiilriigiu du siim iiIiiiii, tiniaiiliü, «esta*
feira, II dn cnrreiile, _s III iini'u_, 110 altar
d» N. Senhora da Cnucclvâo du egieju do
S. Francisco de Paula.

Dr. Aureliano Gonçalves de Sou-
za Portugal

li riiircni-í.i Marcondes CortiiRnl e fl-
llios convidam 11 Iodos ns parentes a
anil||ns parn assistir a missa do 7*

— dia ipie .-in Milli'..|;in dn uIllia dn seu
Mmpre lembrado esposo e pne Dr. AUIIÍC-
lilANO GONÇALVES DE SOUZA POHTU-
OAL, fazem celebrar amanha, scxlii-leira,
II do correiile, As 10 horas, no altar-mór
ia egreja de S. Francisco dc Paula.

_r%_9__.__31t*13
KRQ,

CAMISAS Dli TIUCOMNE

nimts/%, s.-_r ___. amo
KUA CARMO

MEIAS UE SEDA
SA lira urn, .np. 1 
Cores liirlinl.s ,,,
I',*>I |M||lin li-ln III*. , ..,,1 111 I'.iiiiit*o lisliiila
CAre» II-.ii> super
AiIikii dt- luxo 
As min» hcllu . li.tudus..
I ,,,.,,, tlMincIfl
Ti l.ollne france*!

• o • ¦ • • •

li... lllll•JIK.IIII
'..i-.VHl

-II.HWI
8_*_llll
.Mil»
..Mim
30(600
UlilSlId

l»Ai»A ÍKNIIÜIIA _

OVIlli
&.KIIH
0...'lll
ll-KlHI

ia«...
H» .11.11

Cfíareca ao PUBLICO u.na poquona relação da arll-

goa do ss» grando stook do mercadorias doada a ar-
ligo do luxo ao mais roo tosto. Unica qne ainda podo

ofhroscr maiores vantagens.
I.ENÇÓE8

Sem defeito (orles, par
líiicoi|iitd»i c| reforço, par...
1, ,'u.iimii enciiriiiiilus, pur..
Seria animal i-| costura, psr .
Seda Jupiiiina e| eimluru. par
M.iiiiseline. c| costura, psr,,.

rtliililtitt jilill)iiti'.t]iiliiiNiiiix_:inilJlMllltlillllli:iittrilllllli'.inT_tlllilt.iiucSMHI>-lllli(]'nM titinmiivr-••rtmtiitT(-ii*iM*.T-i--<nr<'i .f.rfrT',!'**—••-••'-¦r."*

Imprensado entre um bonde ¦'""*
um caminhão

Imprrnsndo entre um bonde e um canil-
nliüii, na avenida Ooiiics Freire, recebeu soe*
carros un Posto Ccnlral de Assistência o
inapecloi dc .chlciilos 11. 10.., Miiinii-I (juln-
lino dus Santos, de ll- annos e uiorutlnr a
ruu Leopoldina Curtes n I.M!, em Anclileta.

Manuel solhrii cscorluvúes oos braços O
Ilumino cktjtivrdo,

Para rrl,d. »«•  (1980(1
130 s '.'im crotnn» cl ojniír  H*W
1.11 . '.ni creton. cl njnur,,
lin . mm creliine ••! ajmir,.,
100 s 'liu crelnnr cl .Jnur, casal..,,

mi \ '.'iti cr.ioni' cl .110111, .-.i-iil,,,,
1811 * '4111 cretonc tfiossu c| ajour...
180 x '.MU enloii. irnssn c| festiinet

TOALHAS l»AUA RuSTO
Pi-ipmlai A |i»r
l'i'l|iiulii. •••• J „
Fi'lpii,liis i-iii-.o 1.-olin ,,,...... •>

3

0.300
;..vin
(Í-.MMJ
8-70(1111'Snn Pclimdii. em eôn% "./'

IIWIO Poljtuüii- rnrl.i "..'.
131800 I Ffliiuilnt «rnmiei J
IAI8II0 (ir.niiii-,. e| njnur ,,,.... I
IH-.MIo , Alnr.ons «riui.les  <|
Ü0.300 I Alagiinimi •

in
11.000
1 «
IIÍ8U0

Meias Y IRANâA
Pedro Doraingues Machado

(DOCA)
' Maria Therc-a Machado, filhos, gen**¦ ro, neto e dcm.i. pureules agriidcccin

a todos une uconi|iiinhnruni os restos
morlucs du seu iiiesnuecivel esposo, pne,

•oero, avô e pmeute PEDRO DU.MI.VOUICS
MACHADO e paitici|inm que a missa de se-
limo diu de seu .ullcclmnili» serA celebra-
dn snliliiidii priixliiin, 12 du corrente. As 9
horas, nn cereja de S. Francisco de Paula.
Peiiborados, uüradcccni.

.'I

f

lie 1' quuli.l_i(lc e
du todns us cures

3 pares poríwm universal
6J5

68 — RUA LARGA 63
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Sedas
Emiliano Pires Petersen

I* ANNIVI*IISAUIO
Jorge llusmus Petersen, senhora a

1 filhos convidam os parentes e amigos
para assistir a missa que pelo eterno
desciin.o dn _.n nunca esquecido fl-

lho a Irmão mandara rezar no altar-mór jda egrejn de S. .losi. snbbado próximo, 12 :
do corrente, As 0 1|2 horas, agradecendo
desde JA por mais esse acto piedoso. j

F. Henrique Henley
i> annivêhsaíViò

m Sua faniiliii luz re-sai* nina nhã, ses-
M ta-íeiri, 11 do corrente, ãs 9 horas,!

I missa do primeiro anniversario pelo I
*•*•. repouso dc sua bouissiniu alma, na i

matriz de S. José, confessando-se desde já '
grata pelo compurectmento a este acto dc
piedade ebristâ.

Alexandre dos Reis

t 

Rezam-se na egreja dc S. Francis-
co de Paula, sabhndo próximo, 12 do
corrente, ús 9 horas, missas em suf-
frngio dn alma de ALEXANDRE DOS

HEIS, fallecido cm Natal. Convidam-se os
amigos, parentes e pessoas que quizerem
paru assistir a esse acln de religião.

Coronel Bertholdo Campos
Sylvio e Aristóteles de Cnmpos Frei-

1 re e senhora convidam os parentes e
amigos para assistir a missa de 7° dia
í|uo mandam rc/nr nn egreja dos Sa-

Jesianos, em Santa Rosa, As 9 1|2 horas de
salinndo próximo, 12 ilo correiile, por alma
do seu avo BERTHOLDO" CAMPOS. z

ti
RENDAS

Finíssimas a grande variedade. Bor-
dados a mão e a machina. Mi.sanga».
Tado barato.

Á FRANJA DE OVRO
09 — Av. Passos — 69

DECLARAÇÃO
Nio se entende commigo, abaixo assigna-

do, funeeionario publico, um protesto dc le-
trás que corre pelo 2° Cartório desta Capital.

AMYNTHAS DE ASSIS
Rua Ibituruna, 37.

A' Praça
Communicnmos a estn praça, ás do inte-

rior e estrangeiro, e a quem possa inicies-
ar, que, por contrato assignado em 1 do cor-
rente mez. nrgiiulsunibs n firma social

FERREIRA. VIANNA & CIA.
em suecessão A firma Individual de

R .UL FERREIRA
da qual assumiu todo o activo e passivo,
continuando a explorar o mesmo ramo de
negocio: ARMARINHO, FERRAGENS E PA-
PEIS.POR ATACADO, no mesmo prédio, sito
A rua dos Çnctís 11. .51, esperando a novn
finnu merecer de seus amigos e freguezes a
ngcsmn coiifinnçji e preferencia ipie se dlghn-
ráni dispcnsnr A niitign .firma, pelo que des-
de já agradecem. Outrosini, declaram que são
depositários ncsla cnpitiil dos seguintes nrti-
gos : AFAMADOS CHARUTOS SUERDIECK,
ESPECIAL LINHA DE COSTURA MARCA
ESTRKLLA. SUPERIORES ALPERCATAS
MARCA RODA.

Bello Horizonte, v5 de julho de 1924. —
Ranl dos Santo is Ferreira. — Cândido Vlan-
aa. — Manoel Gustavo Guimarães.

Dentista °nct?.vio Eurici° A1™ro ~
R. Uruguayana, 45 — C. 3392.

Loteria de Santa Catharina
Resultado da extracção de hoje:

17840 (S. Paulo)  SOíOOlWWO
16116 (Rio)  3:0_!í___lflfl.
2971 (Rio)  2:50(1.?.110
3525 (P. Alegre)  2:0nn.?n00
8000 (S. Puulo)  1:50(1.000

Lavavcl todas a»
cores L. 100
met 12$000

Foulard fantasia L.
100 met 17$000

Crepe China todas
as cores L. 100
met 1 C$000

Setim Liberty to-
das as cores L.
100 met 165500

Palha de seda L.
0,90 met. . . . 9$000

Seda lavavel L.
0,50 met. . . . 5$000

Crepe marrocain
fantasia L. 100
met 30$000

Novidades
Charmeuse dubl-

face para bailes
e theatros L. 100
met '..;•¦> 40S000

Charmeuse brocho
(novidade) met. 60$000

Setim, broche (fui-
gurante) (novi-
dade ) met. . . 40$000

Crepe Georgette
bordado relevo
met 80$000

Crepe radium com
ramagem met. . 43$000

L a sj. é ( novos
padrões) met. . 58$000

Capas
de charmeuse for.

ro de seda . . . 220$000
de cachemir seda

forro de seda. . 11O$O00
de marrocain se-
da 220$009
(Vendas por atacado e a varejo)
NA CASA PACHECO

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega

Tslenhone Norte, 1244
«M-B*

mt.-!.**.' ,.__•*! ...¦..•e»'i  <»* ¦ .j...i '»ih.'|iiih t»•*»•..*¦ ...t...» ii.t»**t(«l,i<MtHi(*<iici '** a««*»'H<''»*''t*"*'*','w,',,'!'M'ltf11IWIWflWnilÍI

Kl... ^,.

-**%%*--*--*--*-> ^**mlr».* Wmm%\\*BÊmUmMmm*Wmmm-m---»tmmmmWm^PRMO DE UM LARAPIO
Pela poliria do 14* dlstrirlo foi preso o

larapio José Mnria Andradr Uma. de 25 an-
nos, solteiro, nioradm A rua (leneral Silvn !
Telles .21, por haver furlndo, na fclra-llvn-
dn pra«a da Republica, uma carteira conten-
do dinheiro de O Mnria de Araujo. doilli*
ciliuda A travessa dos Araujo», 16.

LOTER A DA V3CT0BIA
EXTRAHIDA HONTEM

.MIO (.lui_ de Fora) 20:000.000
2m (Vicloria) 2:0Hll..illlll
5252 (Vicloria) 1:0110.1)011

¦ «aa*» i

f^l-Bias
A LUVARIA GOMES

im. snc oa maiores «ortlmentos para aenhorss,
homrna e creanças a preços baratiaaimoa

38. Travessa S. Francisco, 38
TEL CENTRAL 245»

.,i,.....riiiíii!'',*:iNiiumu_ni«ttmaRii_i'-idfii*e
.jrdrSmUm»!mWÊmm9fZ\:

Fundição de (erro, bronze e alumínio
EMPRESA UÍDUSTRIAL

Fundição Guanabara
LIMITADA

ESCRIPTORIO FABRICA
Rua A__itiililíu. 15 — !• üiin dn Oiiniliôa 112/118

Tclculioue Central 070 Telcjihuue Norte 2829
nio DE JANHinO
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LISHOA, 10 (ti, .*.•) — O Parlamento ap-
prn- il. flnlllwnUMtle n "Lei do sello*".

LISHOA. 10 (U. P.) — Os Jornaes con-
liu..... r.-K-nmlo liiriiutnciitt* :i revolta ue
S. Paulo, ileclnraiidii Carvalho Silva no "Dia-
rio dc Notieias" quc o movimenlo durou
apenas horas c cl considerado siiflm-ado.

LISBOA, 10 (V. P.) — O Sr. Castro adhe-
riu ao "(irupo de Acção llepiiblienna" e scrâ
o sru "If.-idcr".

LISHOA, 10 (ü. P.l — Um artigo pulill-
cado no jornal "O Século". íii_oi-iiui que o
túmulo Ae Vasco da Gama, nos Jeronymos,
encerra as ossadas dc mn Irnldor da pátria
e mio as de Vasco da Gama.

LISHOA, 10 (U. P.) — Um decreto no
"Diário Official" determina quc o sello com-
mcmoralivo do centenário do Camões wja
usado até a data do armistício.

llllllll|[.llllilllllll.]i"""i!inCIMUUIMIWJIIIt!t:Í

0 Triângulo Azul"
F.stA sendo distrihtiido o boletim da As*

soriaçüo Clirislà Feminina, correspondente
ao mci de julho correiile.

-mmm*
Dr. ADALBERTO CAVALCANTI (chefe de

clinica do Hospital ile Alienados de Hcclfe).
Doenças nervosas e mentacs, coração e pul-
mão. Cons. Av. llio Branco, 175. 1»: (12 As N).
_as„5as . e sabs. It. Vol. Pátria, «li T. Sul 2777.

*•»¦-•»
8ó para quem freqüenta a

roda chie !
IDE VER APENAS

Com pouco mais de 200 mil róis tereis o
que nus casas de luxo, custa I0OS. Bom e
elegante terno.
D. MOIllilHA - HUA DA QUITANDA. 130.

CM TODAS
AS CASAS
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ôó com o meu auxilio podes c*°i # V%.-__.slistinquip bem as cores dos , • } ^ tújí ' §" ^X
Jios e dos tecido.'*. ¦ K \ X—si. \* A i , í'!\' ¦¦¦ ¦ -'-S ^/flffe.* i^â_
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Loteria de Minas Geraes
¦ , ,, *p m m * :~»

Resultado da extracção de hoje:
18960 (Pltanguy) ..'...  50:000..nOO
2230 (Rio)  5:(i'*''*""'l
7546 (S. Paulo) ,.-'.,..,.•.,»•.:.¦., 2:000$000

15102 (Ferros) ....'.  2:0l)li$U()0

Loteria da Capital Federal
——-—•» ¦*¦¦ * m ¦

Resultado da extracção de hoje:
42000.-  20:000*000
41R..I .,  8:O0n.OOO
i>e-'\'  Siflnnçnon
15312. .' _ -. ,.•......,,.....; 1:0001.000
l,„,l. . . . ..' ; 1:0008000

— Mi—— rn****************—»*m  ¦¦ i i ¦ •**** i ui ¦¦—¦___¦__¦ ..

Sortes prandes—Centro Loteiico

Dr. Silvino Mattos,
laureado especialista
em dentaduras anato.
mlcas, com ou sem
chapas ou céo de boc-
ca, para a mastigação
perfeita e bclleza da
m-rlicos, 7 Setembro,
1555 C. .

t' INFERNAL O TRANSITO DE
^^^J_MJiSJ)A^r€r—

Os moradores de Sunta Thereza vivem
desesperados com o barulho infernal que fa-
zem os bondes da Companhia Carril Cario-
cs. Os trilhou, ao contrai iu du nue uconte-
ce cm outras empresas, não são azeitados,
necasionando, nas curvas e ellas são a cada
passo, um rumor irritante, que incommoda
sobremodo- os passageiros e ás vezes alar-
ma as familias quc se acham em suas casas.

Pedem os moradores do importante e aris-
tocratlco morro' A referida companhia que
tome uma providencia, afim de evitar o In-
fernat rumor que fazem seus bondes.¦¦ i mmm ¦—.

NOME

BANCO DE CREDITO COMERCIAL
Rua Primeiro de Março. 65

^•JUÍ __¦__¦_» i 
~_____r

S-iyslonomia. 
Preços

51; das 7 ás 5. Tel'mmm»

É PRECISO NÃO DEMORAR
Communiea-noa o Sr. Antenor Corres, da

Avenida Passos, 88, qne, devido aos muitos
.chamados que tem, as pessoas que desejarem
taspacens, callafetaçães e enceramentos d.

Presidente Arthur
Rocha

Pinto da

Thesoureiro: Avelino Mesquita
Gerente: Chaves Almeida

CORRIA DE MAIS ?!
No cruzamento das ruas do Cattete e Dous

de Dezembro, um auto tle numero até ago-
ra Ignorado pela policia do 0° districto atro-
pelou a cozinheira Rosai-la Ramos da Cruz,
dc 36 annos, residente na Gávea, a qual sof-
freu, cnlre outros ferimentos do menor im-
portancia, contusão na cabeça e luxação do
braço esquerdo.

A Assistência prestou soecorros á victlmt.
moi

Perdeu-se num auto, esta madrugada, uma
n'cha de brilhantes com uma pedra azul no

m
assoalhos, devem telephonar eem demora pa-icentro. Gratlfica-se bem a quem entregar i
ra Norte 583.. rua dos Arcos, 21.

:jii„iniiiiiniiii!i!ii!ii_.iiiniiiiii!niiimifl_ominim

i ESTEVE BRILHANTE A FESTA
DO PATRONATO 7 DE

SETEMBRO
Um concurso entre duas bandas

da colônia portugueza
Healisou-se, na Quinta da Boa Vista, com

Ijrilhantismo, o festival em beneficio do Pa-
trona to Agricola Sete de Setembro. A's 12
boras fez-se ouvir uma salva de 21 tiros, an-
nunciando o inicio da fesla. seguindo-se o
desfile infantil, que foi niuito elogiado pelo
garbo da petizada.

A serenata dos lagos foi outro suecesso da
festa, onde duas caravanas, destacando-se a"jazz-band" do Sr. Domingos RaymuiicU>,
flautista, executaram as mais lindas e po-
pulares canções,

A's 4 lioras da larde realisou-se o grandeconcurso pelas bandas musicaes da Colônia
Porliigiieza. Conforme noticiámos, foi exe-
cotada a symplionia da opera "O Guarany".
de Carlos Gomes, cabendo o primeiro pre-mio, medalha dc ouro, i banda de musica do
Centro Musical da Colônia Portugueza, e a
medalha de prata á Nova Banda da Colônia
Porlugiiezà.

O Sr. Arlindo Pastor, regente da banda
victoriosa do concurso, que foi presidido
por uma commissão de musiclstas, recebeu
carinhosa manifestação do povo, que enchia
a Quinta da Boa Vista,

Scgüirãní-se os fogos coloridos e outras
diversões populares. A's 10 horas da noite,
queimou-se o fogo de artificio. A Quinta es-
tavu ornamentada com flores c bandeiras, e
a noite houve feérica llluminaçâo electrica.
Foram armados tres coretos, nos quaes toca-
ram bandas de musica.

O serviço de bar esteve a contento gerai.Os Srs, Dr, Alfredo Russell, presidente do
Patronato, e Delmiro Marques, organisador
do festival, dispensaram gentilezas a todas
as pessoas quc solicitavam informações so-
bre a ordem geral do programma da festa,
que correu cm orüem e com todo o brilhan-
Usino.

fl hü Reiigtoiiii 12 siieisij
Além dc encerrar todos os elementos para produzir bom trabalho, está appa

relhada para ser o menos incommoda possível na suo operação O ruído produzido §
por esta foi attenuado o mais possivel, e isto sem o menor prejuizo da efficiencia 

'
da machina. ií' uma excellente vantagem qua st junta ás demais e sem acerescinu
de ônus.

Peça-nos hoje mesmo nma demonstração pratica e se convencerá disso.
¦ ¦»¦»*"*»¦ m m — mi ¦¦¦»¦«»¦»¦¦»¦<¦¦¦ ¦ ¦ m*m^mmmmm*m* m>mmm*mmm>m>m*mm>mmm>^-m>mmmmmmmmm>mm>mm>mmm

OASA PRATT — Rua do Ouvidor; 125 — RIO.
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Vae reunir-se sabbado a Associa-

JjitioèuloS
'a-r*!uReatco

Óptica Especial
Preços Módicos

IUTZ FERRANDO
CIA . LOA

40 GONÇALVES DIAS 40

s , _¦¦__. 
NOVAS TARIFAS PR0TECCI0-

NISTAS NA ALLEMANHA

Agora é sobre o trigo, gado em
pé e carnes

BERLIM, 9, (ü. P.) — O governo com-
pletou a redacção de um projecto de lei es-
tabelec,endo tarifas protectoras de antes da
guerra para o trigo, gado em pé e carnes.
Esse projecto foi, agora, submettido ao Con-
selho Nacional Econômico, para receber
suggcstões, depois do que subirá ao Reich-
stag.

A imprensa democrática e socialista diz
que essa lei é uma compensação para o»
nacionalistas ganharem votos, quando o pro*
jecto relativo & eff-ctivaçao do relatório
Üawe» chegar ao Parlamento.

ção dos Enfermeiros
Effectua-se sabbado, 12 do corrente, is 7

horas da noite, na sede da Associação llcnc
ficente de Enfermeiros e Enfermeiras, i
rua Senador Pompeu 121, sobrado, uma
grande reunião da classe, para tratar de as-
sumptos de interesse profissional e buma-
nitario.

- Para essa reunião são convidados todos os
enfermeiros e enfermeiras desta capital.

i mmm» ¦

Rosa Rodrigo
- E -

Oduvaldo Vianna
A primeira com a graça do seu olhar hei-

lamente reproduzido na capa. e o segundo
com a funda emotividade da sua magnífica
comedia

ULTIMA IIXUSÃO

Sinistrada
jtflofogo!

Os prejuízos soííridos por
uma fabrica de objectos

de arte da rua Sena
dor Pompeu

AS CAUSAS PROVÁVEIS DO
FOGO E OS SEGUROS

A acção dos bombeiros e policia
Era hora dr almoço e os operários, !.lt.

gniut» os seus serviços, se reuniam no i>i.
lio centrnl do o-.li.icio ijiiunilo, de súbito, ia.
tenso fumnrndn, partindo, aos rolos, do fnr.
ro, lhes encheu o espirito dc pavor. E, au.
Ics mesmo que uns indagassem dos oulroj,
o que acontecia, com ns olhos cheios dt- :-u.
tn, rubro clareio illuiniiinvn uquelle ponlu di
prédio, emi|ii.i.ilii aos grilos dc alnriun cor.
riam cm alvoroço, alguns trabalhadores, pro-
curando-o porlâo, para gnnhar a rua. IMa.
lielcccu-se, logo, inde.críptivcl confusAu, «
ao tempo cm que se apirtavam no porlfio ój
operários prcclnitndos, no andar superior do
prédio em sinlblro, os que nellc moravam,
grilavam tnmliem cm desespero, na expe*
ctutlva treincndn Jo que lhes virin a suece*
dei*. Instantes poucos haviam decorrido <• m
rhammas, nliistrnndo-sc assiistiidorainrnlc,
alL-morisavum os que de longe lhes assistiam
a ninrch.i dcslruluorn, oli- quc um popular
mais avisado, correndo n um Iclcphoiic, cli.i-
mou pelos soecorros dos bombeiros, Ao mes.
tno tempo, o commissario Mnnhães, cm ser.
viço na delegacia do 8" districto, recebi]
commuiiicação do sinistro, partindo Imnu-
dlalamcnle para o local. Este, o trecho d;i
rua da Gamboa cm quc está locniisado •.
predio n. 165, aprcscnlnva um nspcelo ini-
pressionante, tal n imlhurilia que havia. Cm
a chegada da policia, cm pouco, ns curiosos
sc afastavam, respeitando o cordão de isu*
lamento estabelecido pelo cabo n. C da .'
companhia e do 5° batalhão c das doze pra-
ças sob o scu commr.ntlo. E já haviam Ae-
corrido oilo minutos, quando surgiram per-
to, na barulhada infernal dos seus I;.--1,>. -
nos, os corros vermelhos salvadores. Estci •
didas as linhas, sub a chefia do capitão Ten-
reiro, quc tinha cnmo cnmmiiud.-inle nus mo-
uobrus o 1" tenente 1'ilguciras, iniciaram os
bombeiros o alaquc ás cliammos.- Anles. po.rem, num rápido golpe de vista, o capitão
Toureiro estudou a situação c verificou <;_;
podendo salvar o andar superior houve y„r
liem circuiliscrcvel-o. .-issiin fez o tei-hn --..,
c, ein pouco, as mangueiras convergiam j
água que voinil.ivam t-in tórf.ò do andar
alvejado, cmi|uíinlò ou Iras, por baixo, nia-
cavam cm cheio os ló.:os onde mai.s viva» j
intensas eram as l.-il.nrerl.-s. Poi mnn lui.i
tremenda a quc sc travou entre os coruja-
so.s bombeiros e " terrível clcmciitô qüe, nân
cedendo á persistência daqucllés, erescio,-.
avultáva, aniedroiitiidorairn-nie. Ida?, apesar
disso, oa l-pnibeiri-s não afroiixíiriim o com-
bate que vinham ofOraccnJo ao logo. En-tretanto, nutro espectaculo mais (remendo,ali mesmo, começou a se licsdhroiiir depois,
emocionando ! quantos se ueolovclúvam na-
quellc trecho da rua, ávidos de nielhor .- <:,-
tirem á estranha obra do fogo.¦E' qiie as fiiinili.-is miiriídoras na ¦'¦¦¦
nliança, alarmadas, ;...¦!) ,-: impivssao '.:¦- ;l
da., chíiinmas ipie ío uppro.if2ÍÍu ain, .i;
terijão de salvarem c;s seus niii-fí> ,- í
jogaram; preci])li.id.iiíiehic, j.iirã .. iu:i .-« •
to llios chegava ão alem.-. d,.-s i\<;n, ;
moradores dos prédios !<;.'), Hiã. ÍC7 c lü,foram os qi:c imiis soffreram pela imi.ja-dencia, cm parte justificada'' de' que foram
presa no transe afflicliCo.'Proscguiam, emtanto, os bombeiros, lu-tando contra o fogo e mais' alguns inomeh*tos e a fogueira apagava-se lentamente, sul)
o chuveiro incessante das mangueiras.'Durante todo esse tempo, o coiumissario
Manhâcs, procedia ás syiidicanciiis riceessn-
rias, a pura liilo que no andar térreo do -i.--
dio sinislnulo estava instállácia a fabrica He
pedra artificial pára confecção de iiiii*:-..
artisticos iiniláiiilo bronze ii-: nr.i?.*, Vliii;-.*
Weiichol & ('.., o <, i>:_-.;í.-;.-it" - "japiribi era
unia casa de liabilm-ào cóllectiva. perte:u--.ii-te á ('oiiipanliia ..i'_o, l*'*tniinense.

Em põiicii, iiilçiràiiiciite dominado o fo.o.
alguns bombeiros i_t_:._ri o rescaldo, retiran*
do-se. assim, os c-irros que primeiro haviuiu
chegado ao local.

No cartório da delegacia do 8* dislriclo
foi logo instaurado inquérito, afim de fiar
esclarecida a causa determinante do incen-
dio. Convidado pela autoridade, compareceu
á sede do districto o Sr. Júlio Lovcnlel, um
dos proprietários da casa sinistrada quevae prestar as suas declarações a respeilo.

i iAo que está apurado, íi firma SchulJ
| Wen.hol iS: C. èstuvii séguradii nn companhia
í Alhlngiá Diirliéfíit Münich pela im portancia-

.dc 100:000.^000.
i Quanto nos prejuízos, ainda não puderam: ser precisados, c isso pelas difficuldudcs nã*
| turaes do momento. Presunie, entretanto, »

policia, que. sejam de monta.
No pavimento superior do prédio 105 mo-

ravam mais de 50 pessoas.Sobre a origem do fogo, entre as versõeí
correntes, a mais neceita pelu policia é ii s-*-
guinte: no forro do predio havia grande
quantidade de enxofre, dando-se ntsle a
combustão, propagando-se o fogo pelas de-
pendências sinistradas.

Varias pessoas vão depor á tarde em car*
torio, devendo ainda hoje mesmo ser no-

• meados os peritos.
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sáo os dous grandes
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attractivos do
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A' VENDA AMANHA ¦
ESGOTADO AMANHA

Numero...
(Hevista Popular Brasileira)

CASA
NIPPQN

Gls. Dias 51
Tel. C. 5511

Inaugurou ai novas in-
stallaçfles, tendo rece*
bldo curioso sortlmet -
to de AKTIGOS DE
ADORNO em PORCKL-
LANAS finas, SATZU-
MA, BRONZES, MAU-
FINS, TARTARUGA,
MADRBPRROLA, XA*
RÃO, KIMONOS DE
SEDA e de CREPON
DE ALGODÃO e mui-ta» NOVIDADES EM
0I.TECTO8 Pl.fipi.i08

PARA PRESENTES.
-_j*__fcJ____-__. _

Foi votada ama grande pensão á
ex-hmilia real da Saxonia

BERLIM, 10 (U. P.) - ,\ Dieta do Es- '
tado da Saxonia approvou hontem a lei eom-pensando a e^-fniii!li;, real do Estado coma somma de 300.000 marcos ouro, alím do
pagamento annual de 39.000 marcos ouro,durante os próximos diintro nnnos. |

 -Tinrin ,

A princeza Yolanda em SanfAnna
di Valdieri

DOMA. 9 íHavns. - A prlnejbía Yolandne sua família cheg.ram a SnnCAnna di Vai idicri, onde passarão algumas semanas

________ _____!____*'i JP $ÊI$

™_f
i ^>-«jat__i-__-->r

Seguro contra fogo na
Cia. "URANIA"
Kua do Rosário, 60 — Fone N 081'.,-

*-_¦_._ n i 'll'*l******,**,**t*'**|MiBJFPH^y»iJ*^^

Próximas saldas aos no-
vos e rápidos Daqueles;

Pnrà Europa
¦•CR1.FEI.D** 1S 

de „„„„
"SIERRA CORDOBA" .' . 3 de Agosto

Pnra o Sul
''S-RRIU CORDOBA»"WESER" ...

13 dc .Iiiiim
16 de Julho

3 de Agostr
Aeentcg Geraes f

HERM. STbLT2SC5a>
Aveu. Rio Branco 66Í74

Caixa 200 — Telpgrammas "Nordltuyd"

r;:V,-\iy .'¦,'¦
'-..¦.:""¦'
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>—«»__iga»iíno—«Ponto dos bondes de Copacabana
Um cachorro branco

Pomeronia, tamanho grande, malha preta li»
oino, attende ao nome de Bobhy. desappnrc*
n?w.,,-'" ?*B ,Tone*eros 278. Gratifica-se »
ornem cntrcfiiil-o,

.'.;«-__
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NOTICIAM

A companhia Virlalo Corria .egoe amanhi
enimiM pnra o Miir.nhAo — 1,1 i-i-ira pu*
.-•mm rum o ilir-i-iur iia companhia

Vlriulo t,iui.'-ii ciilrnii-iius Imjv uli-tfi.inen
lt i-i-lii n-ilii.*v*i.t». Vinha iIiimioi o .eu ubi«V"
de i.v>|i_'ilid.-.

- Iíi viagem? perguntámos,—.\mnnli_, no "Mu-

EM COMPRIMIDOS
o remédio clássico
é iníalivel contra

-A.í3cOlCA.
O REUMATISMO
E O ÁCIDO umco.

A'venda em todas as farmcuiaô.
_HB___MW
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COMO SE VAE GENERALISAN- " 
"'

DO 0 ESPERANTO

A lingua internacional num col-
legio especial de Pekim e nos
collegios públicos dc Genéve,

além de outros estabe-
lecimentos

1'oi inaugurado em Pelilm um Collegio
de E.peranto, com assistência do primeiro
vlcc-ministro da Instrucção, Sr. Ma Li-Sun.
que falou sobre a "Destruição da barrei a
natural que divide os povos", O numero de
estudantes é de l"0. _._.'-'•_,

Em Shangai. cm Chang-Sa, em Chin-lan.
os collesios e escolas normaes abriram cur-
tos de Esperanto. t

Deante de um auditório de 80 pessoas, roz
unia conferência sobre o Esperanto o l)r. la-

'kegami, 
que publicou recentemente umo

obra. em Esperanto, sobre "Eslndo blolo-
«leo do verme Slcphanulus Dantalus para-
sita do porco", editada pelo Instituto Cen-
triil do governo da ilha Formosa, Esse In-
.titulo mantém um boletim, que cra escri-
pto em inglez e allemão; agora usa-se tam-
bem o Esperanto.

No Japão ha lambem gazetas médicas; en-
tre cilas "La Medicino", dc grande lorma-
to. trimestral, tratando sobre medicina c
rspcrantisnção da literatura nicdicn.

Ein Gcneve o curso obrigatório de Espe-
ranto nas escolas primarias tem tido rc-
sullados satisractorios. Após um curso de

10 mezes, com duas lições por semana, os

alumnos da classe superior conseguiram ia-

lar e escrever perfeitamente o Esperanto.
Os governos, tanto da R.publica como cie
Cantão dc Genéve, publicaram um relatório
da directoria da escola a esse respeito, at-

firmando nue o estudo do idlom» interna-
cional concorrer/l até melhor para o estudo
da grammalica da língua patrtu.

A Escola Commercial Feminina de Paris,
adaptou a obrigatoriedade do estudo do bs-
o.ranto. , , „

O Conselho Municipal de Kaunas,
de Kovno (Litliuania., resolveu mu
nome duma das ruas da cidade para .o de

Zamenhof: foi a rua onde morou o

do autor do Esperanto, grande prci-
idioma c que minto

ll
THEATRO LYRICO

Virlalo Carteia

.Irliiiie. Alves".
Vae correr lodo

o norte?
Do Para para

....im*. Sigo direclo.
menle com a compa*
nliin pura o Maranhão,
a minha terra iinlol.
iPiiimi-ili ao governo
maranhense estar Ia
pnra ns grande, feia-
«Io 38 de iullm. em
(|iic «vri rella n inuii-
pracão da lua e dus
liondcs elccl ricos. No
Maranhão pretendo dc-
niinar-iiie um me/ D'*,
pois Iremos ao Pará.
Desceremos ao Ccart,
a Perniinihiico, a Ala-
gft.it. a U.ihiii. e. pro-
vavclmcnle. ao Hio
Ura it de tl» Norte e a
Sergipe. Tenho com-

governos de loilus esses

O centenária de "A' la garçonne"
Completai amanhã, um centenário dti re»

ireienlnçfle. a engraçada revisla de Mar-
ilioi Porlo e Affoniiii dc Carvalho, musica
ir Sá Pereira, "A' Ia garçonno". A empresa
lt» lli-i-iein ciimuicinuiai-a o facto. bento es»
irciidii» novo. miiuoru* nor Murgurlda Max,
Miinoula Mui bens, Thcu-Doi-uh, Esther Lu-
liu o J. Mattos,

VARIAS
Volloii a faxer imite dn companhia do Mo

José a nclrli Oella Zcnnll. . ,,..— A. aelrli.es Balblna Mllano e Judlth
Vargas, da companhia do Itocrolo, faxein »ua
(esta, em "inuiiiuV. a 27 do corrente.

lSSl'Ji<JTACUL<)8
íioje ~ a-» 7 r. • • H

mm •——»—-¦• f
Kinprena lliealralj
Ju.ió Lonreiroj

• ¦ in mi II ll»l mm*» nu mmm,.,, timiMi min ¦'¦_»'

HOJ£ ""SMSSS"» HOJE
A «ova • linda opereta em doiw ucton, dividida «ri tr«a quadr«•

LA LêYEkSüA DfcL BÊSO
COMPLETA NOVIDADE PARA A AMBIUCA DO SUI.

PREÇOS.— Crises, (iüí-, camaralea, 5011 poltrona* a varauiln*. l_íi
baleio, Cd galerias iiiitiier.i.ia-., if, e (iEI(At_H, 3*000.

cadeira*, II;

Amanhi — LA LEYENDA DEL BEBO.

perto
mudar o

rua
sogro
pagandista do novo ........... .
íoncorreu Para o anparelhnmento do.Espe-

ranto e sua disseminação pelo
teiro.

mundo

. .___, -___yi^i ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

0 PILOGENIO serve em qual-
quer caso

Se «niasi não tem, serve o PILOGENIO ,
norqiic fará vir cabello novo -* ahundan- ,

te. Se começa a ter pouco, serve porque *

impede a qnéda. Se lem muito, serve

porque garante fl hygiene do cabello.
Ainda paru a c. tinrçãn da cnspa, para o
tratamento da barba e. loção de toilclte.
O PILOGENIO sempre o PILOGENIO.
A' venda om Iodas as pliarmaeias, droga-

. o aerfumarias.
Lie. O. N. S. P. n. 727, cm 28|3[908

TRES ANNOS DEPOIS DO DE-
CRETO !

m * m m ,¦¦¦¦

As adjuntas de 21 e 3" classe
ainda desembolsadas da

tabeliã Lyra
Merece divulgação a seguinte carta que

uma commiwáo de movas professoras yic-ram, pessoalmente, entregar íi A NOITE:"Sr. redaclor du A NOITE — Justamente
alarmadas e anclosa., rogamos A A NOI TF
que anilha cm suas columuas llbcrallssimas
as nossas palavras dc revolta, dc angustia
c dc pmteslo.

Trata-se nada menos, Sr. redaclor, do que
Ira7er a conhecimento — com todns as lu-
zes da publicidade — um faelo da maior rc-
leva nela cm suas conseqüências moraes c
mnlerlacs,

Até hoje — tres annos complete» — ain-
da não fomos nós — adjuntas dc 2* e 3'
classe — embolsadas dn cli.unadu "Tabeliã
l.yra". Parece inrrivel que tão repetida e
ostensivamente, recebam as infelizes profes-
soras desla Districto nttestados insophistna-
veis dn desprezo ufficinli

Todos, nu qunsi completamente todos os
funccionnrios municipaes, até os calcctciros,
pessoal dc garagee addidos, etc, jã rece-
horam o que tinham por direito; e nos, nãn
obstante as folhas dc pagamento desse de-
cantado augmento já estarem porfeltanienfi-
em regra, não nos pagam, nãn nos quorcn
pagar. E nessa protelação indefinida é qm-
eslá a sabedoria fina e subtil dos extraor-
dinnrins financistas municipaes: corre a bn
ca pequena, nos bastidores obscuros da Pre
feitura que só nos pagarão no fim do mez,
quando os juro» da malfadada "Lyra" ji
tiverem sido debitados!

Assim os cofres municipaes farSo uma
"grande ecouomia", o que poder* Inlve*
concertal-os para sempre, pois ficaremo*-
som direito algum a esses mesmos e min-
guados jurosI

Que os leitores da" A NOITE guardem bem
esse gesto generoso e nobre das autoridades

Ido 

erário municipal, e o transmitiam ao
vindouros, recommendando-llics que_ uão es-
queçam o valor moral, a consideração offi-
ciai, cm que são tidos, na Pátria, os'educa-
dores do povo!

Não temos argumentos convincentes, comn
os magare.es do Matadouro, que assim tã»
significativamente souberam exigir a sua
"Lyra"... Mas lemos as eolumnas da im-
prensa independento e a ella fazemos uni
vehemento appello para que o honrado Sr
prefeito manda pagar-nos o augmento de
vencimentos pelo qual temos esperado
inutilmente, ha Ires annos.

Rogamos, pois, Sr. redactor, a generosf-
dade de nos defender — pobres moças que
somos, Injustiçadas e preteridas, frequen-
temente — ao ultimo degrão social — dc
nos defender e por nós achar o ignorado
caminho do coração do Sr. prefeilo ou do
Sr. Geremario Dantas. Somos, Sr. redactor
infinitamente «ralas, com a publicação des-
Ias linhas e nos ussignamos — Professoras
adjuntas de 2" e de '." casses."

i mmmm ¦

num EM FAMÍLIA
De Florcncio Sunchei

, Tbsalro Recreio ^STc..
| A'l 7 94 HOJE

A LA GAR

Dr. Fernando Vaz ^S^i"-á-
rurgia geral. Diagnostico e tratam", cirurgi-

:. co das affecçôes do estômago, intestinos c
vias biliares. Utero, ovarios, urethra, bexigp
• rius. Trat". de câncer, hemorrhagias, turno»
res do utero e da bexiyii pelo radium. As-
aembléa 27. Res. C. Bomfim, 668. T. V. 1223.

i imi. 

FUNDA-SE EM MONTEVIDÉO
UM CLUB BRASILEIRO

--. ¦ mm •¦ »»»¦ * ¦¦—¦—

A communicação da sua fundação
Foi-nos dirigida de Montevidéo a seguinte

communicação:"M._n|i.vidi.n. 23 dff j""^? H. 1.21 *~ Sr*

«Tônico Iracema»
O mais antigo e melhor dos fortificun-

tes para o cabello.
20 annos de grande acceltaçSo.
Único premiado com medalha de ouro

na Exposição do Centenário e nas Exposi
ções: UNIVERSAL DE TURIM, NACIO
NAL DE 1Í1I18.,

A' venda em toda n parle.
E. T. Mello & Comp., REPRESEN-

TANTES. Rua da Alfândega n. 139,
sob. Telephone 1775 Norte.

Dr. Castro Nunes Aí}{XDDRS08em
dor, 00. Alvares de

íeroy.
Azevedo, 25.

Ouvi-

Propaganda ía01nos jornaes e revistas, des-
capital. S. Paulo. Esta-

dos do uorle e do sul do Brasil. Procure a
Empresa de Publicidade "A Eclectica", Av.
Rio Branco, 137, 2'. Phone Norte 7056.•__•_>

director da A NOITE — Rio de Janeiro —
Temos o prazer de communicar a V. S. ¦
fundação do cenlro social e de propaganda
do Brasil, em Montevidéo, Club Brasileiro,
patrocinado pela antiga e benemérita Soclç-
dade Brasileira de Bíeiieficcncia, formado pela
colônia brasileira no U.i-uguiiy e numerosos
uruguayos que sympathisam com a nossa
pátria. O nosso objeetivo é de, embora dis-
tanle do Brasil, cultivarmos o amor pátrio
» procurarmos por todos os meios, çontie-
lida a nossa pátria, assim que desejaríamos
tonfiados em «benevolência dc V. S-.yporj
tornar mais Importante *e attraentc a nossa
tala de leitura, nos reniettesse o jornal A
S-OITE que V. S. dirige. Nao querendo ser
neeniVamente oneroso a V. S, nos com-

promettemos ao pagamento dos gastos, ori-

íinarlos d» remessa no correio; se o nosso
sedido tiver a acquiescencui de V. ... roga
nos queira enviar a respectiva n°«- ,
antecipadamente, agradecemos e colloca-

mos o nossa sede social ás ordens de V.J>.

para tudo o. que se relacione com os inte-
resses do Brasil. 8 .„.,,.,„,„

Saudámos a \'. S.;com. «.'•«??-«'m_;
_ Vice-presidente. . Leopoldo PigosloioL

, -irtt—-

T-EJE^JFIJEItjT 0___— Vendem-se, na
Penha, 6 loles de terrenos juntos, & rua Me-
xico, esquina de Cuba, com 2.200 m. q. Cartas
a Fred. Sauer. r. Amazonas 51 (S. Januário).

EESCOLA DE
INTENDENTES

Da turma de sargentos que* saíram offi

laes contadores esle anno quasi metade pre-
lerott-sc nara o exame de admissão no Cl I -

árSUPERlOR DK PREPARATÓRIOS. Ouvi

dor, 50, (esquina de l-.dc-Março)
nominal exposta na secretaria,
peeial.

SOLUÇÃO SAPHROL
O MELHOR TÔNICO DOS PULMÕES —

Poderoso nas Tosses, Resfriados e Bronchites
Lie. S. P. 781. Depositários: Viuva Silveira
!i Filho. — Gloria, 02.

GYMNASIO PIO-AMERICANO
— mmm*

0 escoteiro Álvaro Silva vae ser
alumno gratuito desse acredi-

tado estabelecimento do
instrucção

O professor João de Camargo, director do
Oyninasio. Pio Americano e da Escola Bra-
si.cir», recebeu do presidente Ido Estado do
Rio o seguinte telegr-ómma:"Agradeço muito penhm-ado sua attenção
admiltindn como alunino desse collegio esco-
telro fluminense Ataliha Alvarenga conforme
meu pedido, vindo seu digno gesto, exten-
dendo essa regalia ao pequeno heróe Alva-
ro Silva, penhorar ainda mais e profunda-
mente não só a mim pessoalmente e ao meu
governo como lambem aos fluminenses em
geral. Cordeacs saudações.— (a.) Feliciano
Sodré."

Ver lista
Curso es-

•m»m*m.

AOS ESPIRITAS
Acaba dc sair "A* Lu/, da "«zõo'' No_ li-

vrarlas: Alves, .Ineintho, Leite Ribeiro e
Scicntifica Brasileira.

g^mmmWm

PIANOS e autopianos allemães
preços e catálogos a R.

Peçam
Ferrei-

ra & C. Rua S. Francisco Xavier. 388, T. V.
3.f>8. Dá-se grandes prazo».mm

Pelle, Syphiiis, Vias^Urinarias
Ru» dn Assemíilín 54. cíns 9 ãs 19

DR PEDRO MAGALHÃES
mjmw*'

FALTA DAGÜA
AbHstecimeuto independente por Poços Ar-

tezíanos perltirados por Oscar Tave» & Cia.
Rua de São Pedro, 02. Rio.

nrnmissos rom os
i-Madn. e não quero deixar de ujlcndcr â»
gcnlileras com qur t-llc. me cercaram.

Vae ser, enlão. umn longa excursão?
l'in inv/i em enda capital, Talvez mal.

cm Pernambuco c nn lliihln.
E quanto an repertório?
A minha companhia tem cerra de 28

peças, sendo 20 nocíouilCl* e ollo lrmliicci.es.
Isso snn falar cm 10 peça» em um acto, F.'
lodo o repertório que alcançou maior sue-
cesso nn Trianon. durante os tre. anno. que
llrlgi aqucllc tlu-alro.

Vae ser. enlão. um linmcnso suecesso.
Conto cnm elle. Os nomes qne nsslgnnin

as peças do meu rcpcrturlo são os dc maior
prestigio: Cláudio dc Snuzu. Arlhur A*eve-
tio. O.slân Tojelro. Corrêa Vurclla. Mario
llomln^ues, Mario Magalhães. Armando Gon-
z.ga, Abadie Faria Rosa. Renato Alvim,
Bastos Tigre, Cândido Costa, Paulo Maio-
Ihfies, Manoel Mattos, Carlos Bittencourt.
.Ivnrcnga Fonseca, etc, etc. -As peças sio a.

mal. festejadas pelo publico carioca, e o nos-
so publico tem o mesmo pal.dar dc norte
a sul: "Flores de sombra", "A inquilina
ilc Botafogo", "A filha da dona da pen-
•são". "Escola da mentira", "E* preciso ca-
.nr", "No pair. das águias". "Cusado sem
ter mulher", "F.va no ministério", "Nas

águas", "Os rivnes de Jorge Walsh". "Vida o
morte". "O homem do ga.". "Priidencio

Temerário", "As noras de Mme. Brinnc",
"Papa-lognas", "O casório de Bernarda ',
"Os tres maridos", etc., etc". E'-me Impôs-
sivel citar todas dc côr, Alem das peças,
conto ainda com a selccção do meu elenco.

Corre nas rodas theatraes que o elen-
co estA excellente.

Fui feliz na recomposição. Basta citar
as nomes para que todo o mundo ve.fn que
lenho uma companhia brilhante. Ottilia
\morim, Augusto Annibal. Armando Braga,
Cândida Palácios. -Angélica Silveira, Lia Do-
ria, Maria Fonseca, Rosita Rocha, Tulin San-
• os, Noemia Soares, Dulce fiuticrrcz, Clau-
dino de Oliveira, César Marcondes, Norber-
io Teixeira. Cardoso Galvão, A. Brilto, A.
Soares. Como director dc scena levo esse
formidável ensalador, que é Manoel Mattos, e
.1 frente da secretaria esti o intelligente e
operoso Mario Dnmingues, que ha tres an-
nos me.acompanha com uma lealdade de
írande amigo. Com esses elementos, espero
fazer uma "tournée" ruidosa e brilhante.

A quanto estreará no Maranhão.
No dia 23 on 24 deste mcz. Estrearei

.nm a minha "Zuzu", que os meus conter-
-aneos esperam cnm ufna anciedade que me
•nptiva. No dia 28 de julho, feriado da in-
•tependencia de minha terra natal, darei cm
espectaculo de gala. a "Vida e morte», de
\rllnir Azevedo, o iilrlmo original do grande
eseriptor maranhense. E* uma peça forte, que

Rio mal conhece e de que o norte não
tem noticia.

 Esti, entno, contente?
— Contentlsslmo. Sigo esta viagem eom

lodo o meu ordor, o meu cnlhuslasmo e o
meu coração. Deus ha de ajudar-me. Deus
ajuda sempre os enthusiasmos são».

Aa "sessões -rermouth" do S. José

Leopoldo Frftes e Luiz Peixoto já orftant-
saram o programma da segunda sessão
vermouth" do S. José. E' clle magnifico,
completamente novo para o publico. Leo.
poldo Froes fará tres interessantes nume
ros, dos qunes um acompanhado dos "8 B»*
lutas", que tomarão parte, alias, em outros
números desse programma. Tres números
de "enbriret", muito attracntes, foram con-
tratados para essa "matinée'*.

Uma festa em homenagem a Carloa Gomes,
no Pierre

O Circo Pierre, que, contratado pela em-
presa Antonio Ferrar, tanto suecesso está
alcançando nos antigos terrenos da espia-
nada do Senado, á Avenida Mem de Sá, ren-
lisa amanhã um grande festival em hotne-
niigcm no primeiro musico brasileiro, o
maestro immortal do "Ouarany", que^ a 11
de iuího nasreu em Campinas, no Estado
cie S. Paulo. O programma è colossal, figu-
rondo nelle todos os artistas do excellente
í-nn-iinto e muitos muneros novos. Uma
banda militar tocará os melhores trechos
das operas do grande compositor e antes do
começar a funeção' será ouvida a protophonia
do "Ouarany".

A primeira do ^Secretario de S. Ex."
Na próxima terça-feira, 15, a Companhia

Brasileira de Comedia Ahignll Mala dará
as primeiras representações da comédia-
burlesca "Secretario de S. Ex.", de Arman-
do Gonzaga, o feliz autor de "Ministro do
Supremo". Até esse dia será representada
a linda comedia de Florenclo Sanchez, "Em

família...", que cnnstitue um dos êxitos
artísticos daquelle disciplinado conjunto de
comedia.
"A lenda dõTefJõ*

"A mãe de Amapol. foi de tal formosura
qne nunca no mundo houve onlrn egual e o
maiores pintores pintaram a figura que te-
ve a seus pés coroa real. Por tão nltçs amo-
rcs renegou sua raça, deixou sua vida por
mais nobre viver, sem pensar que no mundo
o que o amor exnlça, faz o temnn annpai e
depois morrer. Flor de amor murchou como
as flores e ao ver-se hnmilhadn por aquel-
le que adorou, abraçando Amapola nascida
de amores, doente e tremendo para nAs .vol-
tou. Vinha ferida de morte e ao sentir que
morria, uma noite á tribn nos fez reuni.".
Foi junto a Amapola que, Innocente, dormiu
e assim lhe falhou de seu porvir, "Filha ml-
nha I Como eu fui tu serás e se te lego ml-
nha belleza fatal, como snffrl tu não soffre-
rãs: da mulher a.belleza é a fonte_do mal.
De um encanto perverso te vou defendei o
foge das rodes onde eu me prendi, poi» em-
bora que a morte me nãn deixe mais ver-le.

i minha ultima prece velará sobre ti O
mel hão de querer de tua boca encéndlda,
mos aqucllc que emteus lábio» ponha um
heijn de amor morrerá, pornne a morte nel-

• les vae escondida como víbora occiilln em
vermelha flor " E' esta lenda o motivo dn
Inspirado opereta que a companhia Velasco
está representando, agora, com Bucce.so, nó
Lyrico ' .
A festa de hontem. no Cario. Gome*

Foi brilhante a festa que ».e'renllsou, hon-
tem. nn Carlos Gomes, em homenagem fi da-
ta argentina. Compareceram o representante
diplomático da nação nmlga e o do ministro
do Exterior. O programma orgánisado, que
era excellente. foi executado A risca, mere-
cendn os melhores applausos de um selecto
piih-ico. ... ,
A temporada Randall

Rnndall. o sympathlco artlRta. que foi o
mnior suecesso dn Ba-Tri-Clan. está agora no
Cnsino clc Copacabana. Hn|c, elle c sua
•"troupe", em recita de nssiínntura, nos da-

a apreciar a revista "Sweatbeart",

COjjNE 1

A .ettulr — LA UOSA DE FUEGO — l-Vèi-hi (io giumlo i-.|ki*Iíiiii!o
de asatinutura.

B« récIU

THEATRO KEPl.lll.ICA — Sabbado, reniiparição d» companhia Itália Fausta»
Lucilla feres.

' Estilo suspensas as entradas do favor, sem oxccpç&o do pessoa.

FRIO

EMPRESA PASCH0AL SEGRET0
iTIIBATItO CARLOS GOMES - A'i I K

L Fróes — 0 QUEBRANT0
THEATRO 8. JOSÉ - A'e 7 % • • 94

DITO E FEITO

Tira s. \m I
SABBADO, ás 3 % DA TARDE

a SESSÃO
I. VERMOUTH

I Leopoldo Fróes e Luiz Peixoto'
Jorganisaram novo e attraente

programma. Números todos
inéditos.

Bilhetes desde já á venda

Exposições
Permanentes

— E

VESTIDOS
DB —

iwiin.HaMiip.iii-Uiuwiw.uii.iM
NAO UA !'!lin QUANDO IIA R.MIOltOSO CAI'E' MOINHO

DE OUUO. E O KECONKOlrTANTH l.UOCOUTE DA MKHMA
MAKCA. A' VENDA EM TODAS AS CASAS UE 1* OltDl.M.

HwwH_niiiiwi._miHMuuiHHiiiiini„aiiiiM

Perigos de transito na
Avenida Nicmeyer

Suggestoes para evitar desastres
c fiscalisar aquelle caminho

deserto
Em seguida & triste Impressão quo o rc»

conte dt-sasti-c du automóvel nn nvoniilii
Niemcyer produziu, tini a maior opporlu-
nidaile as seguintes suggestoes (le um lei-
tor da A NOITE:"Sr. redactor da A NOITE — Sauduções
— O desastre oceorrido unlc-boiitciii, A Ur-
de, na avenida Ninic.vcr. vem mais uma vez
chamar a attenção do Sr. prefeito pura essn
paragem cncuiilado.a, onde os vlsIUutes <|iic
por ulli Iruiisitiim cm automóvel, er.láo sem-
pre sob o peso do soliresnltos ilcs.igradavcis.
3 Por que, perguntarei eu. uão se cogitou,
até hoje, de proteger a parle que ladeia o
oceuno por uma muralha dc pouca altura'.'
Nilo é preciso que tai muralha contorne toda
n avenida, mas tão somente os pontos em
quo o perigo for patente, lim visla dos rc-
petidos desastre. Que se desenrolaram num
certo ponto du estrada, foi esse logar deno-
minado — a curva da morte. Dc ruio uper-
tado e em decUve leve, essa curva 6 extre-
niamente perigosa aos cliauffeui-s bisonhos.
Se des-stirem da muralha que deverá pi-o-
teger-lhe as bordas, alarguem-na mnis,
então.

i Mais abaixo acha-se, tambem, a celebre
Gruta da Imprensa, primor da natureza c
no emtanto a se desmoronar, como reza o
carta» da Prefeitura, a prohibir a entrada
na mesma. Urge. pois, providencias nes-
se sentido. Além disso, é iiicoiiiprchcnslvcl
o estado de isolamento da rede principal
dessa via suburbana.* Num cnso de desastre

I como o c ante-hontem, até que os postos
do soecorro tenham conhecimento do facto.
lú se vão horas. Por que não se installa um
posto telephonico na própria gruta ou nas
proximidades da mesma?

A falia do policiamento c tambem nssom-
brosa. Os maiores «rimes ipodoriam nh'
ser praticados, sem que dc nada se sou-
besse. A' noite não é raro ouvir detona-
«ões de armas dc fogo a alvejar as lum-
padas electricas. E* pois, necessário tomar
urgentemente as medidas necessárias para
que essas lacunas desnpparcçam, Um pos-
to telephonico, a luz, c o policiamento.
•lém do indispensável parapoito, reclamam
es mais promptas medidas.

lEsperattdo que o Sr. redaclor tornar.,
publicas essas considerações, subscrevo-me
com elevada estima."

Abuso de um lançador
municipal ?

Em conseqüência, a delegacia
do 23" districto policial amea-

cada de despejo
A delegaria dn '_.._'* dislriclo cstA amei»

raila de muilaiu,*a. O ui-rcndutarlo do nm»
dio onde essa repartição funcclonu, Sr. .Io. 4
l.u/i du Silva, que oecupn com a padaria
de suu propriedade, o respectivo pavlmen-
to térreo, foi, ha dius, forcado a niigmcutnr
o aluguel do prcdlo pelo representante da
Prefeitura, o lançador, que dc -lidli augroen-
tou o respectivo lançamento pura 850.000.

Hoittciu, o Sr. Silva esteve naquella de»»
lcgni.-in, onde declarou que la augnicntar o
aluguel dc 1809 pnrn 400S, visto ser a Isso
forçado por imposição da Prefeitura. De»
cliirou ainda que se o sr. chefe de policia
não concordasso com o augmento, seria for-
çado a requerer judicialmente, o ili-spei.
para nquelln dependência .da Policia Clvti.

O Sr. Silvo tenciona representar conlra o
abuso do lançador municipal.

e CHAPÉOS
Modelos exclusivos da

FAMA
68, Gonçalves Dias, 68

BZBSHH

COPACABANA CASINO-THEATRQ i
HOJE — Quinta-feira —• HOJE

ÁS 9 i/2 HORAS
2* recita de assignatura

ESTRÉA DA REVISTA EM 12 QUADROS
X-H^*_^>-->M^*H--H*-H<^->^**t»H^-H--I.!.

f "SWEET HEART"!
•^^.j.;~X*^*W*í*2-^**^'í,,5,,'M''H,->.,*,!«*í',3v

Camarotes e balgnoires, 50SOOO — Poi-
tronas, t2$000.

Não'se reservam localidades.
Vendas avulsa, na recepção do PALA

CE HOTEL. y

- DOMINGO, ás 3 }/2 horas
Grande matinée pela troupe

RANDALL. PLORELLE
ns_o.______n__H_.__B

BOTAFOGO

Prédio
Rua Voluntários
da Pátria 180

O JULIO, leiloeiro, vcii-
dera em leilão, sabbado, ás
41|2 lioras da tarde este so-
lido prédio, construído em
terreno de 15 metros de
frente por 65 de fundos.

DR. FEUNT0 COIMBRA
iio Hospital Evangélico, cx-assislcnlo dos xer»
vlços dos Pi-ofs. ítrause. Mier e lk-Uoer, de
Berlim, de volta ila Alleinanlia, abriu scu
consultório á rua Ciiiinln;: n. B. das UM 16.
no Hospital Evangélico das 8 ás 13. Phone
Villa 2201. Cirurgia geral, nervosa, partos
vias urinarias c moléstias das senhoras.

. ... i -mvsm •
US1 GRANDE FUTURO ! . ! ! !

ÍNOL.E1Z
O conhecimento <ln INGLEZ neste inomín-

lo E' MUITO OPEORTUNO, offcrcce uni VV*
TUltO MAGNÍFICO c- faz nnrte actuuliuentc
das C-cigüuclas do comuiorclo aos candidatos
ás liiolhores collocaeCe». THE BNGLISH
GOUIN SCHOOLS. Edlf. Cinema Odeon, sala
n. 18, 3» Onde melhor so _,prenile.

isT-}9£__--

BLENORRHAG1A Pc:Cura etu
oucae

injccyôes intr.imiisciilarcs. Largo dn Carioca.
16. Tel. C. 3128. Dr. JOUGE A. FRANGO -r-
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

Ulceras,
no.

syph.iljtjcas .—...MAN.01.L..curour.se.
le ulceras syphiliticas das per»

nas em 30 dias, com 2 vidros de Luetyl e
gastou USnnO. — ANTONIO curou-se de ul-
ceras syphiliticas das pernas em 120 dias (4
mezes) com 20 vidros de outro depuiativo e
gastou 75Í000.

LUETYL só ein boas pharmacias.

ANALYSES MÉDICAS
(CIIIMICAS, HACTEUIOLOGTCAS E HISTO-

PATHOLOCICAS)
I_ahoi*atoiio da CASA DE SAUDE Dr. Pe-

dro Ernesto, 101 a 107, Avf-nkla Ilcni-iquu
Valladaces.

Direccfio do Dr. Cczar Guerreiro.
Iiistalluçòcs completas e modernas,¦ 'mmm .

-?"m-m*i^'i^nn-v'-'i''i'',!''M' •i',!"!^<'(.fi'.'»

íl
Apparelhos e peças i

MESTRE & BLATGÉ. 3 A.-r. Passeio 50|

DR. OCTAVIO DO HEGO LOPES — Oriills-
ta e professor da Faculdade de Medicina,

DR. APRIGIO PO REGO LOPES — Moles»
tias da garganta, narli e ouvidos, Do hospital
da Misericórdia. 90. rua Setn dn Setembro, 99.

•mmm»
Funccionará publicamente o Pri-

meiro Congresso Brasileiro
de Contabilidade

Conforme ficou deliberado pela commis-
são executiva, ri-nlisa-se no próximo domin-
go, 13, ás 8 horas da noite, a sessão prepa»
ratoria e segunda-feira, 14, ás 2 horas da
tarde, a sessão solemne do Primeiro' Con»
gresso Brasileiro de Contabilidade, parq
cujas sessões estío sendo convidados os Srs,
coniti-esslst-is.

Realisando-se as sessões coni caracter pu-
blicn, u elias poderão assistir todos os eon-
taliilistas desta capital e dos Estados.

DR. GONÇALVES^JÜNIÒR - PARTOS
R. 24 de Maio, 94 - Tel.t Jardim 634

¦ mmm ,<

Rico Leilão á rua
Barão de Hapagtpe
O Leiloeiro Edmundo, autorisado

por dislineto cavalheiro que se reli»
ra desta capital, venderá ao correr
do martello, anianhã, sexta-feira, ás
5 liorns da tarde, á rua Barão de Ita-
pagipe n. 199 (próximo á rua do
Bispo), todo o rico mobiliário, piano
Pleyel, bilhar, ohjecloa de arie e
adorno, tapeçarias, etc., etc., con»

forme catalogo que será publicado,
amanhã, no "Jornal do Connnercio".—— ¦ -sen» ¦

O i-HlfuiIo que todos devem
usar,,pela sua commodlda-
de c preços, nltas novida-
des em fArmas. Assem-
Wa 46 - Tel. C. ailí

A RUA DO CATTETE SEM
AGÜA ?!

Afflidos e sct.uiosos, os moradores dn
prcdlo n. ;>;','i da rua do Ciiltcte c outros do
mesmo lado. nppcllum, por interiucdio do
A NOITE, para as autoridades competentes,
nfim de que os livrem da falta dágua. To-
das as providencias pedidos tOni sido itifru-
ctifems. E o Cattete não é nciilium siibur--
li'., l. .. Inmio. I'" ¦¦¦> rio t-ora.ão da cidade o
tem todos os requisitos parn ser considerado
uni uns bairros ni.iis importantes do Uio.

-rie*»-

9.UElt comprar, vender, concertar ou fazer

Valentim", rua Gonçulves Dias 37, fone «94 C.
'i 

i •*,<:%*, ,, , ¦•

Doenças nervosas e
t_>

fraquesa da Vontade
Fraques» pliysicn c de idéas, desanimo,

duvida, medo, iiuliffcrcnça, tristeza, nnnus-
lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago •
intestinos. Emprego locul c gernl de luuiii»
ções.: ultra-violetas de Bach e da su-íücstãi»
lidos metliodos mais inndernns. Dr. Cunha
Cruz. R. S. José (il, 3 As 5, Tel. 4625 O.>—*«•__»-

Cabellos á ingleza, a domicilio
A' Lri-ü;irçonne e Ilemi-Garçoiine. Perfci-

ção e rapidez, l-cdidns a Ai-ai>ão. Norte 8192.

Dr.
j—«tsjíi _;**—t -

FRANCISCO J3IRAS f fiAnc.VT.TA
1'rofess.or de clinica de , NAIUZ

na Faculdade tio Hio. L OUVIDOS
Girurgiii — 1 .i.vsiotlieiapia da cspeeialldadc:
Triitiiiiieuto il;is escioluliis: 11. ultrii-vloietas.

K. S. .losé (11 — a i.s U li, — T. C. 4li_»5
¦ * -in.r*,^iT~' •- '• • ¦ — f

RESTAÜRANT3SL RIO, DE, JANEIRO
Hua Luvrudio n. í>. Alierlo ate a 1 nora.

B
meità-m-

SANÁGRYPEI>ARA IN'!"LUENÍ5A
CONST1PAÇ0E8

RãVER
_«_»>

Empresa Guardadora de
Moveis

Á MAI8 BEM^NSTAUvADA
Rua 4o Lavradio n. 144 — A- K. Alves & C.

Ltd. m- T«|, C. 1039 -
Tomadas n, domicilio

mm*

Dr. Esievam Rezende

rao

GAIIGANTA
NAIIIZ I-

OUVIDOS,
Ex-adjunto dos profe. Welmrnertner, Gross-

mann, Pasnow, em Itérllm. •
Nenmann. em Vienna.

TnÁCnEO-nitONCHO-ESOPnAGOSCOPIA
Tratamento cirúrgico dn osena (tecl*nica dp
prof. Seiffcrtl t das dacryocy .tites (opera
cão de West). Carmo, 6.esq. S. losí, 3 As 5.

C. 'mm, lies. Retfiu* Hotel, .

LULU'BRANCO N. 2
Gratiflca»se a quem entregar um cachorrl-

nho que dá pelo nome de Joly, á rua Taylor
114 — Lapa. mm
DOENÇAS VENEREAS

Hospital PrA-Matro (SA mulheres) —¦ Ave
nidn Venezuela. 159 — C_es do Porto. Das 8
ás 10 horos da manhS. Policlinica de Rota-
foco — Hua namlilna. 141. Das 10 ás 12 lio.
ras da manhã c das 4 ás 0 horas d.i tarde
Posto dc Prophylaxia Rural dp Penha. Da.
8 ás 10 horas da manliil, Ambulatório I.iv'a-
dovio Corrêa — Rua Flora, 17 — Engenho de
Dentro. Das 7 ás 10 horas dn manhã, e das 4
ás fi horas da tarde. Maternidade das La
ran.leiras (SA mulheres) — Rim das Laran-
jeiras, 180. Das 8 ás 10 horas da manhã
DiKpensorio Mnncervo (Mulheres e creanças >
- Rtir Visconde do Rio Rranco, 22. Das !)
t_t ILJioras da nianhõ. Hospital da GamhAu

I

¦ ¦¦¦¦H ¦—-«.T»-—-1 í-BflQ^PT t '»¦¦ ¦ ¦-'¦ ¦¦¦¦¦«¦li li ii mWHii

Dr. Ernam F. ASves «a fiftJ:
nhoras. Quitiuida. 33, ás 5 1|2. Tel. N. 7188,

—iiii— —_* m m%%^Jjam ii -¦ — ¦¦.¦¦¦i ¦ m

Se a Limpeza Publica quizer é
cousa fácil

._ Alldnm nni-insos os niuradorea rt" antl-fc»
avenida Ferreira Leite e tambem da nm
Felix,,da Cunli», por uma providencia ila
Limpeza Pujilícii, afim de ser feita a eapi-
niieão das rdi-riilus vins (UiliHcils, bem
coiíio n apanha cias lutas velhas «tirada?
aqui e ali, dando um feio aspecto. Não devo
custar á Limpeza iiinn visita ás ruas acima,
cujos habitantes clani.-iin por uma medida
capaz dc' corrigir taes anormalidades.

„__ffl$^»*-

Sanatório Botafogo
Tratamento do convalcscentcs, esgotados,

ubésos, toxicoinnnos, nervosos, flgriiaticos, e
affeceõòs do nppiirellio gastro-intestinal, no
"Pavllliüo-llotel". Médicos: Drs, Prof. Aus-
IreRcsilo c Pcrniiinliiico Filho.

Tratamento dus ilnongiis inentaes pelos pro»
cessos mais modernos; Médicos; Drs. Ulysses
Vianna e Adaiito Untelho. Médicos assisten-
tes: Dr. Cunha Lopes e I)r. Co|la.es Morei-
ra. Serviço completo dc.duchas.

¦ '«HeH» ' i in.. . .

IMFUIENZA OU GRIPPE
evita-se usando ns Pastilhas Gutturaes, que
desinfcdaiii a bocea, a garganta. C as vios
respiratórias, portas da entrada dos micro»
bios. Aiiliscptiens de effeito seguro p muito
agradáveis no imiiular. Deposito gorai: Hvtm,"
gnrio Giffoni. llua 1" de Março 17.

Lie. D. N. S. P, n. 373, em .8|12|P_,.
— i ¦ iimiii i iwiafciii ¦ ¦-.¦-.¦»¦»¦¦-¦ i) ijin_.__.iy

Laboratório Bruno Lol«
Analyses o pesquizus & rua do Rosário

IB8 — Canto dn praça Gonçalves Dias. Te*
leplione Norte 1334. Aberto diariamente
ilas 7 horas da niaiiliã ás 7 da noite.

uroa
rapidej)

Teleph, Norte 76»
1» ANDAR

.. .v,.~. „ ...-.....- „.. 8IQUE1UA CAVALCANTI & C.
,»*_* aa Gamboa, 203. Das 8 ás 10 da iiiuuttn. .(Casa buiicaria sob tr fiscnlisasão do govei-nol

EMPRÉSTIMOS^.0^
nuado(?arneo7l
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fiseism. Iiniiifin, annost l). 1'elronllli-
Martin-, Maia, eupuün du iihsruisceullcn Do-
«lngo-, Mhíhí I). Amélia Silva, -liuva dn Sr.
.luié ila Silvw. i-iiiniio-iviaiitc; Sr. .losé l.eo-
polilin», (iniiimlo, iiiiitviuiiann noMal,

—— Füii-iu Hiinns hiiiuiiIiA: O Ur. Cie-
Uno da Silva, clinico nesta .apitai; I). Mar-
Um tiraudiu Sodré, esposa ilo general relnr-
nado Joaquim II, ile Abreu Smlré.

1'niem Anuo» liojei Sr. Adelino Cae»
lano Felteira, iio-so coIIcka de "A l-atris";
Sr, Arumiiil» llíiinli-irii, dn niio t-ommrrclo
desla praça e lecreUrlo do Tiro de liucrra
0.6,

—— Festejou, hoje, o seu anniversario na-
tellciu a K.iiiii Sra. D. i.K-lru l.opes Jer-
menu, esposa do engenliriru Jeno Jernisnn,
motivo pur que u residência do rasai se cn-
eheu de |tei»uas amigas, lisvendn musica •
dansas.

Com a -.eulHi.lt- líllvi Passeado, flllis
do Sr. Cyrlllo Passeado, funceionario fo-
rsnse e proprietário na cldude de CiiU-HA-
aes. em Minas Geraes, contratou casirotnto
« tr. Edmundo de Albuquerque Mello, au-
alllar da l-'o„ Film e filho do Dr. Albu-
querque Mello, advogudo da Light.
NASCIMENTOS

O Sr. Alfredo Cbaves Fernandes e ns
Exma. esposa D. Nathallna Ferreira Fer*
nvides lim o sen lar em festa com o nasci-
mento de sen flhV> Dlomedes.
FESTAS

No próximo dis 16 o Jockey Club vae ***•
Usar a grande festa comniemorstlvA de sen
anniversario, quc será desta vez celebrada
com um chA-puiilista. gênero de convívio e
divertimento social tão do agrado de nossa
sociedade eieganle, e no qual ha muilo ss
recommcndn o JocUey Viliili, tão grandes os
«ttrnclivos de que a sua directoria sabe on-
volver essas reuniões mundanas.

O chá do dia IC terá inicio As 6 horas
è* tarde, devendo prolongar-se até As 11
horas da noite, animado de orehestra» es-
tolhidas e podendo nelle tomar parte oi
iodos effectivos. os temporários que apre-
lentsrem o recibo do segundo semestre •

(quuntos desejarem cumprimentar a directo-
ria do Jockey Club.
VANIFESTAÇ6ES

Faz annos, Amanhã, o coronel Fio Dutra,
¦x-lntendentc municipal e chefe político da
Ilha do Governador. Os amigos e correllglo-
Barios de S. S. preparam-lhe significativa
manifestação de apreço.

Os Amigos do Or. Annibal Prats, sub-
director do Hospital Pro-Mslre, offereceram-
lhe, hontem, na Rotisscrie, um Jantar, em
regosijo á passagem do anniversario nata-
Kcio daquelle medico. SentAram-se A mese
os Drs. Fernando Magalhães, Theophilo de
Almeida, Victor Gordinho, Clovis Corres,
Oetavio de Souza, Hélio Maia, R. Pardellas,
• doutorandos Horacio Benevenuto, Álvaro
Camargo, Octacilio Pulpas a Eurico Bastos,
que interpretou os sentimentos dos amigos
do Dr. Annibal Prata.
LUTO

Falleceu, liqntem, o Sr. João Lopes da
Silva, sócio da firma commercial Pereira Ba-
tata ft C. Seu enterramento foi feito, hoje,
BO cemitério dc S. Francisco Xavier.
UISSAS

PARA HYGIENE E TOILETTE INTIMA DAS SENHORAS

A NOITK ***** Qiilnfn-rolrn. 10 <1o .Tullio tfojftgl
Mmm*àW****»'**>tmmm,>'*'1'' 
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UM MENOR ATROPELADO
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EM CAIXAS COM II PAI'f!l» , . a „.'l V I_ 1 n A fiAiífl Corrlmenloi. felldns, Inflsmmaçfles do ütsro

J í> I» I \j .% \m, O I. "*» 
[),„.„, ,|0, ovarlos. Collcm I u-rinai

O GYROl» Vemle-se nas seguintes C»l»si
ROA DA UIIUGUAVANA NH. 27, 85 I II
«HA 7 DK SIM KMIIUO .NS, 01 K HI
RUA I- I.K.MAI.ÇO NS, 12, II, 17 R Ml
• RUA GONÇALVES DIAS NH. 41 K fil
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No ciiiíiiim-iil»' das ni»s d» Glorie e Can-
ilid» Mendes, iu«l_ mauliA, o auto n. 4058
iipitnlinu ii menor ll-tginu Pigiieireilo, ila 15
Niinns, miamln elle pulava ile um Immle.

o inennr, que reculieii rerlinrnlini pelo cor-
po, ir va os tiumirrnt ila AsMslencia, reco-
llii-n Io »e, depois, A sun reildeneis, A latleiru
Durão, IÜ. , . „ , -. ,

O niolorlslA slroprlmliir, Casemlm Teixeira
,le Sun/li. «ini- nnilii ii'<! simns i» reside na
,-uiíi ii. 25 d» rim • ,,i»,IJm> ll»»v,ln,r, foi pre-
•»», e «iiliiiuli, pela puliciH iln IH* ,11-iru «Io,

*****

«f> -•« K- . ^v^^

Na mstrir do Coraçio de Jesus, será reca-
ita, Amanhã, as 9 horas, missa de sétimo dia
por alma do Sr. Henrique Mario Msnglnl,
progenitor do Acadêmico de medicina Wal-
demar Mangini.

., mmm ¦

liGuaraná
-•..o legitimo MAUÉS, vendas em grosso e a
farejo, 20 % mais barato I na FABRICA GUA-
«ANA MOAGEM — 23 «UA SAO JOSÉ 23

EÜUAJWU SUCENA
i ¦ mmm ¦

GUARANÁ' % Maués
¦m fruta, em bastões • em pó. Deposito ge-
tal, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ*.
m- TEL. N. 1215.

¦ mui ¦

Leilão
Casa n

^ReidosLj^pa Metaes I

CENTRO MATraSHOSSENSE
CONVOCAÇÃO DA A8SK.MIII.fcA liKIIAI,

OIIDINAKIA
Dr ordem iln Sr. Dr. presidente deste Cen-

tro. e i-iiiii|ii-iiiilo o disposto nn iirtlgn 215 dos
Estatutos, inino convocados todos oi sócios
quites, ihiiii m' reunirem rm A-iscinlilíii (ie-
ral Ordinária, ns série, Al 21 hora» dn dia 14
do corroulo, pura a cleiçün geral de todos
ns membros du Dirccturiu, dn segundo bicu-
ulo aduiiiii-ilralivo.

411o. 10 de iullio dc 1021 -• O secretario
.ii-r.,1. Sntcr l'.'l», do Ar«u|o,

i,l„««»»«,M,',lll,ll'»,lll""l»»l'"1"""""""Mii*wwmi>wMniitm»owMnntium»miniHn
.,,„i,i,ii,i i» r.ntniiiiiimiii.ii
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CURA DA TÜBERCUI-OSE%m**1*mw¦¦* **• . . . ___ i/.iifi,.i„. .

iANATORIO ItH PALMYRA (Minas ««««> _ Allllmle 0D0 niPttos. KiHflcloH « reg|.
mnatuiiiu i'« .»...¦.."" _-¦""¦- ,lin ,,.. RuiiVri, "rroUiiieiito liy«Ieno-«JlotcUco,

O Eg„,0. Sr. Dr. Mo WBJíWlíS í ViuSVC

i Pnlniyrs, e H nppllw di' «Wrto ^°J'.°Í0FCPS íiile do Dr, Albirto -uvnlcsnll
¦aniles sanatórios cut«o|ieus, Mib a Ulie.«,no coumvivii
I Albuqiieniui. . .„., (A..|gn«do) Dr. J. 1'larldo linrbosn."

Pnlmyra, 4 de março d* \VU-r- \SSnm '
Iníornuicflís no Hio! Tel. Norle !«»

\ãnv*f
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COPACABANA

CASA Mllltll.lADA
Aluga-se iiiiiii nioliiliiidii, i'i run Domingos

Frrrclrs. Trntn.se A liideirn dos Tiihiijarns, 12

Pequena typographia .Material Intel-
ramente novo,

com pequeno mncliinu ds impriiiili-. A' ven-
da, preço de orciisiúo. Trata-se nn IMi.tr-
mitclit (iloris. Gloria, 82. Nesta.

.-»»» .

Cmlí&ut!a

Defeitos no rosto

Trio professor JoRo Pereira
l.k-õrs a domicilio

Informações n.i liuilnrrn
dc 1'ruln. Carioca, .17 e

Casa Mozart, Av. ni»
I1i-.iii.-o, 127, onde cl:'i
A vcmln o Novo Mclhn-
do pnra Guitarra, pelo
preço dc fi$0OO,

_••_»¦

tumores, rugas, et
dtrines viciosas ns

fsce ou no corpo, e outras deformldedcs dn
pelle ou dos ossos, resultantes de ferlmen-
tos, qiielmndurss, tatuagens, flstulns ou de-
feitos nuturaes — tratamento correctivo, rs-
dical e perfeito — DR. ROBERTO FREIRE,
da Academia de Medicina, com pratica da
guerra e dos liospltaes da Europa. RUA
Í>E S. .IOSE'. .13, 2", 4" e 6"-feiras As 4
horas. Tel. 2.148 C.
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PÓAZUL
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COfí

VEStDADElRO DF,
DAil DARATAS

Espcrlmeritcm a sua eff!
Veadc-SB

UDOjl

CAMPESTRE
Amsnbü. ao almoço: colossal vatapá A ba-

binna. cabeça dc garoupa com arroz, peisa-
das A portugueza, baculháo assado na_ bra-
¦as. Ourives, 87. Tel. Norte 3nfil3.

mmm
Curso de Contadores

Continuam abertas as matrículas para este
Curso, estando fimccionando com a máxima
regularidade as aulas de todas as cadeiras,
no curso nocturno. A 1" do jullio terão inicio
«s aulas do curso diurno quc f-.inccionarãn
pela manhã. Corpo docente escolhido entre
os cspícialislas de cada uma das matérias.
Mensalidades módicas. Curso Normal de
Preparatórios, rua do Ouvidor, 15 e 17. (En-
tre a rua T de Março c o Mar). Tel. 6713
Norte.

mmm

Morreu a progenitora do presi-
dente do Tribunal de Justiça

do Piauhy
TIIEREZINA, 10 (A. A.) -Falleceu D.

Aurora l.câo, vcncrnnda progenitora do nes-

embargador Areia l.cão, presidente
bunal de .liistiçn do Eslado.

do Tri-

-s_es>-

ROSALINA PARA TOSSI!
ÇÒQÜEL-ÇHE

em toda a parti
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mendo-lhe lomnr uma serie du
¦ mvm— I

ikIc tornar-se i»;-|
uso das citadas luj;»

dn iodofonriio na fí-

O anto-caminhão chocou-se com
o tricycle

Na praçA da Republica, bem em frente ao
Quartel dos Bombeiros, o auto-caminhão nu-

; mero 34 foi dc encontro ao tricycle conduzido
pelo açougueiro Luiz Teixeira, de 18 annos,
p rojectan.il o -o an sAlo e ferindo-o na cabeça
e pelo corpo.

A Assistência prestou-lhe os soecorros pre-
oisos, rccolhcndo-sc Luiz, depois de medi-
cedo, A casa em que mora, á rua Salvador
de Sá, 77.

O motorista fugiu e a policia do 14* distri-
eto registou o facto.

mmm>

O Julio, leiloeiro, venilc e aceita
moveis e (lenta!- objectos pura ven-
der em leilão, cm sen armazém, á
avenida Rio Branco, 183, ao Indo do
Trianon, Ioda» as segundas-feirau, ás
3 horas da larde. Tel. C. 2300.

Dr. Paulo Brandão ^fiSSE.
na Fac. dc Med. e no Hosp. de S. F. de Assis.
Cons. de 3 ás 5 hs. Avenida Mem dc Sá 335.
(Sanatório Cirúrgico). T. N. 1092.

l»nmií«
0 porto, pela manhã

Chegaram: de Paranaguá, o vnpor nacio-

22 Rua Uru-
k guayana 22

O Julio, leiloeiro, devidamente an-
lori-ado pelos Srs. proprietários da
Conhecida Casa Bertini, por motivo

-- - -de obras~nl> edifício, venderá em lei-
lão, amanhã, sexta-feira, dia 11, á 1

|j hora da tarde, grande quantidade de
chapéos para senhora e creança, fio-

|í res finas e de fantasia, plumas, fitas,

palhinha italiana, lizeret, palha de
ceda, palhaçon, e aviamentos de di*

. versos. Armações envidraçadas, <ri-
trines, balcões, cadeiras, mostrado-~" 
res, espêt-õ- de diversos tamanhos,
ventiladores, utensílios e ferramen-
las diversas, machina registradora e
de escrever, fôrmas de' madeira,
jetc., ete.

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Rua S. José n.'67. Central 6538. Serviço com-
pleto de informações, photographias e auto-
movei para levar o pretendente ao local.

I AGENTES NA EUROPA : I

lL.Mayence&Cia. f
I 9, BÜE TRONCHET, PARIS 1

I 19,21,23,Kudgate Hill, I
Londres. I

¦ mmm > -— r***.

nal "itacava", com vários generos; ile Pon-
ta da Areia, o vapor nacional "Iraty", com
vários generos; de Santos, os vapores nacio-
naes "íris", com passageiros, s "Curityba ,
com varins iietieros, e de Laguna, o vapor
nacional "Etha", com vários gêneros.

GUITARRA
Novo melhodo, fácil e completo parA en-

sino da Guitarra, pelo professor João Perel-
ra. GUITARRA DE PRATA, Carioca, 37 •
CASA MOZART, Av. Rio Branco,

mmm
127.

Dr. Rolando Monteiro J£ filíE
Operações. 13. Aires, 58. 1 ás 3. Res. V. 2009.

VERMES usem ABR0L
Effeito seguro. Não è tóxico. Nas Phar-

macias e Drogarias. Pedidos F. Spino. R.
Andradas S9 Norte. 2112.

i eis ,..—¦
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HI8URG-

GESELLSGHAFT
Serviço rápido e de luxo para Lisboa, Vi-
go, Bilbao, Hock van Holland, Boiilo-

gne s|m e Hamburgo.

m __(_T_ Jwk *--»
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além dc uão ser bom,
indiciai, porque
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rida, dão, pela eliminação elo merc
esta ultima, logar a formnça
mercúrio, sübslnnciji Irritante, c

taineiile acarretará prejuizo pura
da mencionada lesão.
lavar eom agua oxygcnndn
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lernni'. 2" Sim. Iv' ncoris.
uso ile dnciiafi escossezas
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me medico. , ,

\.H.(*..».II. — O amig/i deve :.c,
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nòlcstiii, os (luitcs par.'-
r os respectivos cartazes
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fórn (lo-íar de clima seceo), de
para o Sanatório dc Palihyra.

,1 V.L.M.K.I/D.A. — Sem exame de m
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lorteCap
a 22 do (

Antônio Delfino
SairA

tarde.
22 do corrente, As 4 horas das

SairA a 3 de setembro»

THEODOR WILLE & C.{
Agentes

ivenida Rio Branco 79-1' andarj
Telephone Norte n. 41

tratamento apropriado.
C. — Tome "Búlgaro Zyinasc

e. sc não melhorar, im

nlis

Hotel D. Pedro - Qorrêas
Segunda parada adeante de Petropolis

Telephone n. 9
Clima ideal em região incomparaycl

, mmm ¦

EDMUNDO
(Edmundo Novaes)

Copacabana'— Ipanema ¦— Leblon
Precisa-se alugar pequena casa em centro

de grande jardim, chácara ou terreno arbori
sado. Escrever
tal, 406.

Eduardo Santos. Caixa pos-

Pri*. l-»l hipm * L-»i Neto

COLLEGIO -
Cumpre que os interessados não escolham

sem ver a situação, resultados do S. Carlos,
em S. Domingos dc Nictheroy A ma José
Bonifácio, 94 Tel. 864.

LEITURA PORTUGUEZA
Cartilha Ma.emal on Arte de Leitora —

Aprendc-se à LER em 30 lições pela ARTE
poetA lyrico JOÃO DE DEUS. VontAde e mo»
moria, e todos aprendem em 30 lições, ho-
mens, senhoras o creanças. Santos Braga •
Violeta Braga — S; José, 36, 2o andar. Vai

l\ residência.

Especialistas em doenças dos olhos, o«vW
dos, narii e gargantA. Consultes do 1 às »
AisembléA. 60.ís»
ESPLENDIDO SOBRADO
para medico de grande clinica, companhia ou
laboratório, aluga-se com contrAto. Rua As-
sembléa, 30; tratar com Agostinho O CA-
MIZEIRO mm*» _.

BONITA PENSÃO
Aluga-se nm optimo sobrado com 23 qnsr-

tos, sala de jantar e mais dependências, sea-
bado de construir. Rua dos Arcos, 24. Tra-
ta-se no n. 26.

mmm
Tratamento por In-BLENORRHAGIA

culares indolores (bastando, em muitos ca-
sos, de 4 a 61. Applicações de alta-frequencia
(diathermiA). Methodo rigorosamente scien-
tifico, permlttindo a cura radical. Dr. Cocio
Barcellos, ex-assistente da Fac. de Med. Das
9 As 11 e das 4 ás 6. Tel. C. 3864. S. José 53.

«A»

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

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

vador de Si, prédio próprio, Noves installa-
ções na secção de machinas, e electricidada
e acquisição de novos carros para direcção.

Curso regulamentar gratuito.
, mmm • ¦

ELIXIR de NOGUEIRA
GRANDE DEPÜRATIVO do SANGUE

MILHARES DE CURADOS

UWOLHO
NÍMiubUcimoi a formula que alllvi» -o*nc-e

_M olhos. D_-jamt» que todo» ot modlo-j*
n tumlncm—«cRdiíamoi qut o mo proprie
medico rectu—- «ate nmedlo pola «ta é m
verdadeiro remédio para oa olhos.

Lavolho para oa olhoa dolorosos—olhos
InBammadcs—olhos enfraquecidos—-— toaloo
Cn 

os olhoa canaadoa. Lave oa olhos eon
volho para os faaer fortes e beflos.
NSo terá qua asar «ata remédio por mu»

se_ua ou um mea pura obter raã-llados.
S| Ua oooietulr alUrto eom o primtin inmto,
devolveremos o cueto do meomo, Eam arsn-
saanloa. V. eerl o Jalc. Somem* tom qua
(«rever aoa Srea. GLOSSOP St CIA.,

Rio da Janeiro. Com eoatA-toua,
Aaa pterm-d-a, drofuUa, etc.

Restaurante Tavares
RUA CHILE N. 33. T. 1787 C. Aberto toda a

noite. Cozinha de primeira ordem Acompa.
nhado no almoço e jantar do quartetto russo
Irmãos Iclipilnian Lcnine.

¦ mmm ¦—"

CARTEIRA PERDIDA
Perdeu-se terçn-feira. a noite, uma cartei-

rn dc couro marrou, contendo iilgum dinlici-
ro, um retrato e pequenos objcclos de Ini-
íèFle, Ttã** cidade -polo bonde llcitl (iriunlcza-
l.enie. ülé á esquina da riin""llwrãr-dn 1-la-
mi»i».'n Quem n tiver'achado pôde guardar
o dinheiro e fazer o favor tle mandar cn-
trcgiír ii carlelrn coin os objectos á- rua Ho-
norio dc Barros, -8. Botafogo, ou avisar pa-
ra o telephone, íl. M. 4028.

mim

tnido o
A. R

S'lva Arátijb
um medico afim de suhmettcr-sc n
CoiiViim íilndii cbiisúltiir um cs):
dc moléstias dns ouvidos* pojs.talvo-as.toM
tclrns dc qnc o aníigo ^sc queixa _se.|ani fli-1
vidas li perturbações nesses órgãos. .

V;I p.I.VA.D.T.AiS; — A minha prefflUJ
consniente precisa de um pouco de cxcrciaj
physico (passeio a pi dc meia nora depc.;
dc cada refeição) e usar uma alimenlaçiil
que «lím do commum, contenha muitas IWI
vas c legumes, entrando a carne em »l
quena quantidade. Recommendo-lhe confrl
nuar com as pílulas mencionadas, quão»
necessário, c usar ainda '• Uiteovarm-i -M

Silva Araújo (duas driigcas após as ren-.-i
ções).

DR. AGAPITO DE LIMA :
-".itlm-t-

Vegelall
lofiu-Hy
pophos';

pliüos dt;
cálcio c ao,

SANATOSSE PARA TOSSES E
BRONCH1TES

•mmm-
BARMAN

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

LOTERIA DE S. PAULO

Vende em leilão, todas as quartas-feiras,
ts 13 horas (1 hora da tarde) em seu arma-
¦em, á rua Buenos A-ires n. 163, moveis, pia-
nos, crystaes, metaes, etc, acceits prédios,
terrenos e quaesquer mercadorias para ven-
der em leilão, no local ou no armazém; suas
contas de venda são pagas diariamente das
12 As 10 1|2 horas, com a máxima pontua-
lidade.

Dr. Alvarenga Netto ^0M
inercial. Escriptorio — Assembléa, 71,
smdar. Tel. Central 2295. Dá consultAS.

mmm - —

LEILÃO DE PENHORES
19 DE JULHO — JOSÉ' CAHEN

Rua Silva Jardim, 7
, -se» ¦

3

CASCA BARBATIMAO
Quem precisar procure falar na nia Larga,

Í23, quarto, 8; trata-se cou» • .irmã de Minas.

3 'à .._.=..-4*_J--»__,;

I
I

I

CIGARRO^ A

(D

Prof. Bruno Lobo^.^^ep^quizalRu-
do Rosário, 168. Telephone Norte, 1334.

Banco dos Funcciona-
rios Publicos

— Rna da Quitanda n. T ——
PAGAMENTO DE DIVIDENDO

^IoczaC?^

O unico tônico para Iodos os casos de fra-
queza geral é o RABIODOL. Nas drogarias e
boas pharmacias., |* i

¦' 
'/¦'£

Avisa-se aos Srs. Acclonlstas qne terá inl-
cio no dis 12 do corrente, ás 13 horas, o pa-
gamento do dividendo relativo ao l* semes-
tre do corrente anno, a razão de 12 % ao
ann0- .. ... _,-Os interessados serão attendidos nos dias
12 a 18, das 13 ás 17 horas e nos dias sub-
sequent.es das 15 ás 17 horas.

O pagamento obedecerá á seguinte • ta-
bella :

Dia 12 — Letras A e B.
Dia 15 — Letras C a F
Dia 16 — Letras 0*3

. Dia 17 A- Letras L e M
Dia 18 — Letras N a Z.
Rio de Janeiro, Julho de 1924.

Francisco Ferreira da Co-tA Júnior
,,' i Dircctor-Pre.ideate

TERRENO NO
CENTRO

O JULIO, leiloeiro, auto-
risado por alvará do M. M.
Dr. Juiz de Direito da 4* Va-
ra Ovei, venderá em leilão,
sabbado, á 1 hora da tarde,
seis lotes de terreno^ na es-
planada do antigo morro do
Senado, pertencentes ao es.
polio do finado Dr. Antônio
da Costa Lage. Estes lotes
de terreno dão frente para a
Praça Marechal Deodoro,
Avenidas Henrique Valia-
dares e Mem de Sá e para a
rua Carlos de Carvalho.
Plantas e informações no
escriptorio do leiloeiro. Av.
Rio Branco, 183, ao lado do
Trianon.

Extracçlo As terças e sextas-relras sob a tis-
callsaçáo do governo do Estado

AMANHÃ
30:000$000

Por 2$70O
J. AZEVEDO A C, concessionsrios. S. PAULO

A' renda em toda a partam\mm-
CHAPEAUX

Jolis modeles en exposition. A« 1* Bsrateiro
1- andar

PASSEIO
Lindo sortimento de modelos recebidos das

melhores casas de Paris, encontra-se por pre-
ços convidativos, no ATEL1E11 de MME. JEN-
NETT-E, recentemente inaugurado á Avenida
Rio Branco n. 142, Io andar. ,~-mmm— '

P^BRONCHITE
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ALÔ BUEM FALA?
OENTRAL DOIS ZERO UM. f.|

E' o I.uucli da Mnilii i|iie é n tinicii roiil(|
taria no centro da cidade aberta ate 1 WÈ
da madrugada, com saião de chá, çliocolnl'1
sorvetes, eliiipps, frios, doces e inuitas: i-i»'TJ
rias finas. H. Carioca, (iti. (junto ao Id™'<»?—«sói»—• 1
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Para desnecupar o lognr vendem-se 1J
periores cofres á prova de fogo, dc uni; _duas portas de diversos tamanhos, por Fb»;
ço de oceasião — Rua Theophilo Olloiu n-|j
mero 103. Ww
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Nariz, Garganta e Ouvidos èísrao
CÉSAR DA SILVA, ex-assistente dos profs.
Killian e Brühl de Berlim. Com quatro an-
nos de pratica nos hospitaes de Parts, Ber-
lim e Vienna. Consultas de 2 As 5. Rua da

l Ouvidor. 169, V andar.

ESCOLA POLYTEMICA
Acham-se funecionando com Ioda regu-

laridade as aulas para o exame de admissão
a cargo de reputado e conhecedissimo pro-
fessor desta Escola, seguindo-sc rigorosa-
mente os respectivos programmas. Mensali-
dade módica. Curso Normal de Pvfparato-
rios, rua do Ouvidor, 15 (entre a rua 1" de
Março e o mar). Tel. G713 Norte.

mmt»
Liga Brasileira Contra a

Tuberculose
SOCCORIIO GRATUITO

Quem estA emagreí-endo c fraco do peito
procure os Dispensarios da Liga (Barão de
S. Gonçalo n. 51 e Avenida Pedro II n. 138).
Se não puder freqüentar os Dispeusarios, será
soecorridt. em casa (telephone norte 3930 de
11 horas ás 2 horas). Medico, remédios, in-
tec-fies c leite grátis.«•ta»
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SANA-SYPH1LIS Depnratlvo e to,
nico do satigu«k

A
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Hcalisiirá no dia
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social.
ra attribüição dc uni prw'
entre os seus sócios n'11.'11,1

Dará direito a partjrifl
do sorteio o recibo il" "''i
de Jiiiiho próximo 
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Nictherny, nilc.iiilliinli'1-'-'

~-mz*-^fi*ttii''~-* ——*——r .„'
Diário inilfr1;-
tlfiit»- dc 4151*3
ihforinaçúQ, ,l!

culando amplamente, era todos os inunKlf!
dò Estado do Rio. Para iimiiincios e iissig-"1",
turas cm -Nictheroy, ou nus suecursaes,
Campos: Paiacete Renne — Rio: Avenida
Branco 147, 2° andar-
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eOHTBft A ITI íl jli Queria «lestelliar a casa
-Tiiii-ai i««raiiiiMiiMa«aMBs_i-waaaa«jMsawia-iw*wa«WB^ •'- * -• r™»- — . ««• .* h» . *«**«

A NOlf E•^'^¦¦^¦itiii^yiii.MatiiMrftiii!,,!»..!»^;!-!» i«míii im. «iciaias

mm
A Guinara dts Juiz dc Fora
esiüda o estabaleGimen-

to de feiras libres no
município

**—** «*•* •«> *.«
Tennor. da proposto apresentada

pelo Dr. M. Paraná

da inpillpa!
O dci-sjftdo cio 2" distrieto inti-

mou o máo senhorio a repor
as telhas

•^5 1' "~r_r^ — ¦-—-"¦•"¦•—'*—*-*— .-... .¦_¦«,_____»---.. n »___¦¦ ¦ T

OorriclM
DIVRII5A8 - Vaa ser remeltida para¦•¦•¦t" Uciiif a «iniu Lolrns, do Sr Jus* de

S Uaslns.'•.••l.ui a valida ns iiiiuiMt") Turrão r Ur-
galulra, ninho*, nos cuidados do "aiilraiiiriir"
«liilirir Ilu',

— Os |uc_n*jr« virlorlosmi qnr nrcupani ns
f**1** prlini-lins liigiiirt. nn rsliilMIcii Sfloi;
lliiul Asltirg» (III), Cm mel,, Fmiininlei (ll)),;

\\ .ililiinar I.i

nm-, em rcMimo, o projeelo iitiri-ncrituiio ACiuiuirn Miiiili>i|nii de Mnls, de 1'Ani, pára o
i mil,' leriinrnlii. nli, dc rclrnii livre* nn um-
Mlclplo. afim «li* Impnssllillllar ms iiuuobras
coulrn a cnrcslla du vitla,

lim seus icriiini Remes, as condlçflei ge-i.n" d.i proposta Mio n*< seguintes:
]• — A Ciimar» Miiuu*i|i,i| intervir* juntoou governo dn Itcimlillcn para rpie a Super-

lnlendencia do Abastecimento «lc Alimcnln-
«..iu Publica spprn mi feiras llvrrs dc todos
os generoí de primeira necessidade, dc quevenham cila* carecer, prin» mesmos preços enas mesmas condições cm «me fornece Aifeiras livres ilo Dislricto 1'cdcral e «pie os
gêneros sejam transportados nos estradas«I:* lei ru dn Dnlilo. livres dc fretes ii.r-ntci*.
di! pagamentos dc Impostos fclcmcs'e Inter-
«Induites. r. quando transportados pela em-
presa ile navciláçild I.lovd Unrsileiro. go.y.nu de um nbnltuienln dc SO «|- min seus
fretes,

Além desses fiivorcs, a Citmnra intercede-
m. Junlo no presidente «In Estudo de Minas
pnr.i quc isente* as rcirns de quaesquer pn-gn ucíilii." fiscaes n impostos estnduaes.

A Municipalidade, por sus ver, nenhum
Imposto lambem cobrara dns feiras livres.(..•ii a quu lilulii íòr.¦¦:• - Os gencroí adquiridos da Snperln-triiilrneln M*riio entregue* c embarcados nolim dc Janeiro noi vngões dn li. K. Central

Nn pirilm n IH ,|ii iiiivcssn do Sereno de
pinjiiIriliuli' df M,numl .1 di* Olitrirw, reside
ii Sm liisrphu Vqillnn dn Iludiu suei a dn
l.lgll illl*. |l|. llllltlMS |. I n||,lllllil,H,,

l'ii'iiiiii,iiilii umi.«•)it- senhorio forçai.» a
mudai hv v mau ie Iln- apicsonlnnilo uma
ii|i|iiiiiiiiiiii,iiic inii.i fuxel.n pm iiieln» In* i CÍuiiiílii 

'"Farrõiri 
Vlíl)Hiirs, icmiicii niniiilui ileiilelhitr a cllailn ca* ma (10)

V',\ *•*, vl,l,,"1 '«••'«Mil*. » -"'¦'¦•lio <l« alguns I _ Cnrinelo Fcriuindci moinar', na gran-dias iiiwia parle. \d. reunião de domingo, ,. pirellièlroí'tu*Arluiiuli. sv ii iiiqiiilliin «mito dos alu* „„„, Tristão. Urunyí. Hercules. TIicIim, M«-uticiN rp*|ii*i*llviis. poli vim.clica kviiiIii re-tropo... «• llninnlcro 
"¦''•"¦--• •••'¦••¦•¦• **••

i*!il.iiiu..i.iv ilepoaltndos np Tliesnuro ha de* _ Tmlinllioii forlo, boje, no Prndn Flu*aulln incaes, procurou .valcr-so dn Lip «lm | inlnenie, «, potro Tupnn, 'provável 
vencedor«Io pnreo cm que esta alistado.Olynipn tnnibeni cotejou forlo em bonscondlçAcs, montado por It. Aslorga, qucserá o seu piloto na reunião de domingo.Mullgno galopou moderadamente nnniesinu |ii..ia.•*-* Éden, montado por 3. Sa liste, galopouforte, hoje. a distancia da graude prova de

domingo próximo.•*- LlrtJ, montado por D. Suarei, tambem
galopou em optimas condições.

-• Querol e Rnyon trabalharam forta.

ua dn F.sportcs Alblctlros, tomarão paru*os M-guInlcs atblrlu» do Hellenico AtliletlinCliihi
> .11 metros — burrelra — Américo L. Alt*
vedo e i-nniiii. Crua

Ilin iiiflrui. - rasos — Américo ... Ale-
vimIii i' WiiIiIciiiiii Cordeiro Kil/.ingcr.

IHill mclruk — rii sus - lirnani Pedro llola-
tu, ilouquiiii Cm.tu Filho a José «Vlvaru Co».
Iho,

filio nieiros — rnsns — Antônio Prlngoiiiliigiih !>iiai«*< ili). iuiiiii  Uniu IU), dn Ciiiihu. Augusto Sulgudo a Joaquim Cou
I.IlIlIflUi I* i*i't _••*< is ilíli _. W.t l.t...._.__. Il-ii» i.'ili... .

Inquilinos i* Coiisiimidorcs e estn, Innne-'-
.i.i cm uoiiin nolicinrln Ivlcgrniililrn dc-1 diuliiiiii-nlr.sppollou iini-a o Dr. delegado

«In _!• distrieto'policial, a quem compelia a
soliiçiin dn caso,

I-.smi niilorldnile tomou em conaldaraçAo o
ihmIIiIo u ella endereçada ordenando, desde
logo, providencias ucertadus, sendo intima-
du a «'ompaiccrr A suu presença o Sr, 011-
velra.

0 delegado exprobrau o Inrorrecto proce-dliiicito dn senhorio cm queslAn, aniraçau-
«lu-ii com um processo casn nio repusesse•nconllnen.l «, telha, obtendo a promessa hoji. iTo"JoVkeV^SSêZTmÃwTamW'™-'de.quc scrln a sua ordem devidamente aca-^aiimu con, bo'M dlsposlçõai a distancia delada.

llfciHiliiiidii pela consideração dispensada
1.750.

— Ilevlew cotejou forta • distancia deseu appello, enviou n Liga ao referida de- ],300 metros,C'Í.u,!!.'\..o.-^,l,,,1í.0fÍÍ',_.0.!._,_. _.. «. _,...,. J - N""-"-' «ambem trabalhou em optll-Aiun. Sr. Dr. delegado do a* distrieto reM c„m|içA„. montado por J. Snnl.ollciul. - hsin Mga lem a subida honra. Solldago, montado por A. Fel/ô,c vir A presençn de V. Ex. externar o seu tombem trnhnlbou Pocltos. apronipt.uirofiindo ngritdociincnlo e elevada admira- rtn optimas condições
cnn pelo gvslo iillr.ilsllc. e nobre de V. Ex. >. Ur,,^ niontadi por Cdeterminando pn.v.ilene ns mmeillatas so- ¦ ,r),balhou optimatncnte na pisbre o caso nltliicnlp ao ini|iiilluo da traves- • club.

po
d
pro

qua
hoje

Fernandex,
stn do .locUcy-

su dn Sereno n. lil. ! -
Sc,,,,, ,,,„.. oi „„,.., In.ereii.m. pela .harmSf&lgc^^_W$& ^niontu de Nlcaclo Gonziilcz.—_K' quasi certa u nusenein de Uondcn,

cana dos humildes, nlntla mais rligna de en-
i-oiiiins é a altitude dc V. Cx., pois veiu
dcmonslrnr une nem sempre se verifica a
supremacia dos aputacndos tocadores, que,

pregatn a violência c o suborno,
conseguirem os seus desejos,

 Permitia, pois, V. Ex. que reitere, em
Hrasil. psra serem transportados a esla i nome desto socicduile, os protestos de rave-
lc. endereçados An feiras livres, onde í rente u•rfccluado seu pagamento quando des-1 tornar

cretario gerai. .loão dn Cunhaembarcados c verificados «chsrem-se cm per-feilo eslado.
Se,.porem, chegarem estragados ou dete-

riorstlos ficarão então A disposição dn Super-
intendencia, sem aciiliunii, responsabilidade
do concessionário e adnilnlslraçõo das fei-Ws livres.

Os pedidos dos gêneros pnra as feiras li-vres serão feitos A Superintendência, porIntermcdlo tio presidente da Câmara, medi-ante requisições cicriptas, ds adminictraçüò(ins feiras, com cinco dias. pelo menos, de
nteccduhcla.'•>' ~ Quando a Snperinlondenci» não ti-.-ros gêneros dc que precisem as feiras, po-rlciüo então ser adquirido» de terceiros, den-no ou fora do paia.
Os gêneros adquiridos de terceiros gosa-rito dos javnres, etc, de quc cogita a condi-

çao 1* dn presente proposta.4- — Os gêneros expostos A «-enda nn*feiras livres serão dc boa qualidade, sob
jitfiin dc serem apprchendldos c Inutllisndos
pela fiscalisação da Municipalidade, quandodeteriorados, ,

Os gêneros adquiridos, quer dn Sn-
(per in tendência, qner de terceiros, serno•vendidos nns feiras livres, isto è. os consi-
«ler.idos de primeiro necesíiidade, com o lu-cro limitado de 10 *|- sobre o scu custo,depois dc deduzidas todns as despesas.

.V administração das feiras é obrigada anprcsenlar íi fiscaüsação da Municipalida-
íc, senunitlinente, nma lista dc preços dns
gêneros de primeira necessidade, expostos ávenda no recinto du* feiras livres, acampa-abada «le todos os documentos para provare u c.islo até o ponto onde as feiras func-

ut, para depois dc tudo examinado
gior o seu.visto; cuja lista serA depois cx-
posta ii vi«la do publico.

6" — So os negociantes desta prnçn bai-iarcni os preços dns gêneros tle primeira nc-t-ssidndc, com o firme propósito de fnzer
guerra conlra as feiras livres que impli-

íem em prejuizo dclln-s, Ines gêneros tlci-
inrfip de ser vendidos nas referidas feiras,
icm nenhum prejuízo para o publico desta
lidade, que assim conseguiu o que desejava:

barateamento da vidn.
'", — Além dos gêneros de primeira ne-

;cf»itladc, poderão tambem ser vendidos nas
eiras livres todos e quaesquer outros nr-
(gos de mercancia comniercial, sem nenliu-
lin condição preestnbclccida de adopção de
traços; com excpçno porém dc bebidas al-
oolicas"; que será tei-mihíuitcméiilè probibi-la sua venda nns feiras.

8" — O proponente obriga-se n fornecer
encros alitnenticios ««> Asylo «le Mendigos
esln eidnde, pelo seu custo real.

9* — As feiras fiiiicciiinnino: domingos.
lias sanlos c demais dins, tias 7 ás 18 hn-
is, com cxecjiçno dos snliliados, dias cm
uc feuliará ás 15 liorns, para olijecto «te
nihe/.ns.
10" -- A Câmara Municipal manterá se-

Ura fiseiillsiiçiio iu* negócios «ias feiras,
lixando nara isso regulamentos, etc. ou
ptão adoptará os que regem as feiras livres

Distrieto Federal;
|jl* 

— O proponente se obrigará a esta-
ilccer a primeira feira livre no antigo
areado,_(*ue de lia muilo n3o funeciona.

-*fA'ME^w
'*>*. — Sete Seten.oro — ó2

Tncolines
B

Zephires
llccebemoB (rande
variedade de pa-
drõea modernos

Casa que se
impõe á dis-
tiacta clientela

Sela 
eua série-

ade.
«sei»

cm qne fõr 'lavrado o controlo dn pre-
|íte proposla coin a Câmara Muriicipnl.
12" — A, presente concessão será datln pelnininia .Municipal, cmquanlo perdurar n•réstia da vida, não podendii, porém, ser
ir praso inferior a dois- nnnos; contados

tli.i dn inauguração du primeiro feira queestabelecer.
l.'l" — O proponente dará pessoas com-
eriiantcs. de toda idoiicitliide mortil c fi-
incoira, cnmo suas fiadoras c garantias (Xis
»i'ignções do contraiu que venha a assi-
lar eom o Câmara Municipal, decorrente

oli.ieelo dn presenle pwipnstn.14" — A Caniarn Municipal não poderá
ir idêntica conrcufiin ti oiitrcm. nn ninniei-
o dc .'uiz de Fora;."

^tmm»-

Nova edição do livro do Tir. Solidnnio I,el-
angmenliida, posla de necordn com o Co.

Civil c seguida da jurisprudência cm or-
nlphnhetirn, I0ÍJI00. na livrnrln .1. Ceite.•ua Tobias Harrcto (qtinsi canto de Viscuu*

do Hio Rraiico.'¦m*m

Ima valia aberta e mosquitos
aos milhões!

ia run Canditlo Benicio, existe a Villa.
[rela, !i frente dn qual foi aberta uma
lia.
Cnm n abundância dns chuvas dcsles ulli-
_is lemposn valia converteu-se num ver-
liciin viveiro de mosquiltis, nlém de scr-

para deposito de inimiíndiciçs dc toda
espécie.

biivèrá nm meio de ser aterrada tal
 ititiltS iniiil faz á mude piililica?¦ m«m— i "; .¦ ¦

KICORES

os preferidos por icotis on apreciiiilores
dc lirliiiliiu finai

¦¦¦¦ — .¦ .i » «mX&Wm .1*.., i ... i. ¦¦ il

s trabalhadores àa prophyla-
xia reclamam

'edem-nns os empregados da Prophylaxia
•al que' trabalham na Gávea, intercede*

junto a autoridade competente nn sen-
tle serem pagos de seus sentimentos
não recebem, sentindo dizem, ba qua-

mezes.

^ÊÉ_í^___-^Èsê^M^_-.

no Orando Prêmio .Inclicy-Club.

aurn am inscrlplo pnra a grande reunião de domingo.
„ ~ Mohemel AH deu um galope forte cmíl.aoil metros, em optimas condições.

, .,-, i.„ — Snlcrno, moutndo nor Domingo Suo-

Nas rodas turflstas sA se fala no en-
conlro de Mcliemet Ali com Éden, Metro-
pole, Pertinaz e outros no grande prêmioJochey-Club, u ser disputado domingo pro-ximo. Mchcmel Ali contimia a ser o mais
cotado culrc os entendidos.Suo lldnr. como prováveis pelos enten-
dldos de S. Francisco Xavier as victorias
dos parelheh-os Memohet Ali, Uruayé, Tu-
pan, Solidago e Patrício para a reunião de
domingo.

Football
O QOE VAE PELA L. B. D. — A dire-ctoria da Liga Brasileira dc Desportos, emsua ultima reunião resolveu tomar as se-

gulntes resoluções: a) — Approvar a actada sessão anterior; b) — Conceder trans-ferenem ao amador Alberto Van Guen parao bul America .. C.; c) ~ Requisitar ocampo «Io Light Garage Football Club paraos dias 13 c 14 do corrente; d) — Declinaraos clubs que tfim tempos restantes a con-
cluir que os jogos marcados em nota nn-le-rior serjo realisados no campo do LightGarage Football Club ás mesmas horas In-
dicadas; e) — Decorrer para o conselho su-i
p-rior do acto do couse.lho tcchnico da 1*
divisão que applieou » pena dc .'ÜI dias tle
suspensão no Sr. Homero Mesquita, porachal-n instifflcientc; f) — -Mudar as lio-
ras de expediente da Liga, que será de 5horas da tarde ás 11 da noite; g) — Consi-
derar idôneos os Srs. Homero Meirellcs e
Corintho Alves como representantes do Bo-tafogo A. C, respectivamente, effectivo e
substituto; h) — Multar em 5S os seguintes
clubs: S. C. Militar, C. A. do Rinchuelo;
Cascndura F. C. e S. C. Americano, de
accordo com o nrt. 70 dos estatutos; i) —
Rcalisar em 14 do corrente, no campo do
Light Garage FootbaM Club o iogo annul-lado Flack F. C. x S. C. 1* de Mnio. O conselho tcchnico dn 2' divisão
resolveu o seguinte: a) — Approvar os se-
«uintes jogos: Cnscadnrn x Flor do do Pra-
do, primeiros e segundos quadros, ninrcnn-«lo dois pontos em endn quadro ao Flor do
Prado por haver vencido dc 3 x 2 e 1 x 0,
respectivamente; Mnvilis x Americano, pri-nieiros ti segundos quadros, marcando dois
pontos em endn quadro ao Mnvilis por ha-
ver vencido tlc 4 x 0 c 8 x 2, respectiva-
mente; Cascadura x Lusitano, segundos qua-dros, marcando dois pontos no Lusitano'; porhaver vencido de 2 x 1; Polo x Lusitano, se-
gundos quadros, marcnntto dois pontos ao
Polo, por haver vencido de S x 1, Andara-
hy x Hio Comprido, primeiros, segundos e
terceiros quadros, marcando dois pontos ao
Rio Comprido, por haver vencido de 2 x 1
nos primeiros quadros, marcando um pon-to a endn nos segundos quadros por haver
vencido de lxl, marcar dois pontos ao
Andarahy nos terceiros quadros, por haver
vencido de 9 x 1; Opposiçáo x Cintra, mar-
car um ponto a cadu quadro nos primeiros
quadros por haverem empatado do 1 x 1,
marcar dois pontos ao Opposiçno nos se-
gundos quadros, por hnver vencido de 3 x 0:
b) — .Multar em 15$ de nccôrdo
28 do Código o pni__-^-irnfí_~_. em 15$ o

avilis p. C. Antônio Mendes
dc nccôrdo com o art. 100 do Código; c)Approvar os relatórios dns representantes
Rogério Correia, Josí de Almeida, Luiz
Rodescky .lunior c Antônio Ricardo; d) —
Adiar por oilo dias o julgamento do jogode primeiros quadros Polo x Lusitano; r)Suspender por oilo jogos o nmndnr do
S. C. Rio Comprido Pedro Pereira Primo.
de accordo com o art. 64 letra R do Codi-
go e por dois mezes e amador «lo mesmo
club Nelson Gonçalves de accordo com o
art, 65 letro "c" do» estntutos. A assembléa geral do Verdun Foot-
bali OHib sobre a presidência do Sr. Inter-
ventor resolveu o, seguinte: ai — Tomar co-
nheeimento das renuncias apresentadas
pelos Srs. 'Dr. Antônio Pereira Gestnl, Age-
nor Tavares tigneira,- Álvaro

lo Filho
5 tuna met rna — raso» — Adolpho Silva,

Alhcrlu Miranda, Cernir VnlrAo, Eduardo
bnuwru c Jorge dc Moura Cerijó.

1011 mel rns — rasos (Novíssimos) — An*
tonio Itustos, Emílio ilus Sniilus Cabral Ju-
ulnr, Francisco 1'crclra de Araujo, l.atuindo
ilu Silva (Jiiurcsiiiti o Mario Moreira.

lim metros — ruzos (Novíssimos) — Eml-
Ilo do. SiiiiIos Cabral Júnior, Josá Álvaro
Coelho, I.atuindo da Silva (Jjuuresma • Ma-
rio Iludi.

Itclay-race <— 1.000 metros — Antônio
Bastos. Joaquim Couto Filho, Mario Moreira
e Wnldcmnr Cordeiro Kitzlnger.

Salto em altura — Elysio Pimenta da
Mello Passos, Fluvlo Cardoso da Veiga, Is*
inario Cruz, Joaquim Francisco da Castro
Júnior e Lula Soares de Sousa.

Salto em distancia — Américo L. Aiave-
do, Anlonio Bastos, Ismarlo Crua • Joié de
Andrade Mello.

Salto com vara — Oabrial Raphael da
Fonseca, Lula Soares da Sousa • Paulo
Enéas Ferreira da Silva.

Lançamento do disco — Elyslo Pimenta
de Mello Passos, Fia vio Cardoso da Veiga,
Isiiuuio Cruz, Ortinio da Costa Guimarães a
Victor Theophilo da Silva.

Lançamento do dardo — Elyslo Pimenta ,
dc Mello Passos,. Ismarlo Crua e Victor Tbeo-
pliiln tln Silva. '

Lançamento do peso — Ary do Almeida
llcgn, lilysin l-itnciita de Mello Passos, Or-
tinio da Costa Guimarães e Ismarlo Crua.

Tennis
TIJUCA TENNIS-CLÜB — (Torneio da

classificação parn senhoras) — Acham-se
abertas, na sedo do club, as inscripções
para o torneio do classificação para senho-
rns; inscripções essas que se encerrarão As
8 lioras da ooite, do dia 14 e o torneio terA
inicio As 8 horas da manhã, do dia 20 do
corrente.

Excursionlsmo
UMA GRANDE EXCURSÃO DE PROPA-

GANÜA NO CENTRO EXCURSIONISTA
liltASILEIRO — O Ccotro Excursionista
Iiraslleiro fará reallsar no próximo dia 20
do cori/nte, mais uma das suas grandes ex-
cursor/, que vem despertando grande inter-

Quem saberá do «joven
Ajerlco?

Saiu de casa para procurar em-
prego e dcsappnreceu

Numa afflIcvAo fadl de it raliiilnr, veiu,
hoje, a esta reilncçAo, I). Ilvriiilnlu Mlraiulii•li* AaevriTi i»'ilii-iiui ««iliitlniim ãs pessoal'iue conhecerem e vi,em seu fillm Amei iro
Anlonio da Silva mamlji-llie Informações A
nm Leite Ilibei,o n. KIO, no Fonsrcu, Mrllie*
ri-v, de mui» o rapas desappurrccu aeguiulii-
fçlra ulllnia.

Tendo sido empregado da firma í"woch t
lliimmer, estiibelccuhi á ino Mnrcdiut l'lo*
rliinn n. 301, na vlziuhii capilal, Amcrlto,1'iilminli, e ciiiii-cltiinil i pelos pntrões, ern
o unlen arrlmo de sua velha progenllnrn.
Qulnln-felra ultima, porém, nllcrcmi cuni
uni de seus chefes e despediu-se «In rum,
Tendo de ganhur o suiriciente parn iniiiiler
sun mãe, legiindn-felra veiu para o cltlsde
procurar emprego, não mala appnrecciiilo,

Américo i brusllelro, branco, tem IA iiniins

CANÍSEIIÜO FÚNEBRE
MISSAS

li*/,nii-*e ainnnli.1i
Dr, Am••llniiii (ionr.ilvc» Ae Sons» Porlu-

(tal, h. IU; lliiti dc Souza Mnrlln», As li IJU:
nn egrejn d.- S. Francisco Ae 1'niiln; coninol
Brncito Fraiiçn Sourei, &•> *'. nn Snutiiiirlo
ile Mnriu, nu Mi-y«*r; coiuolliolro Mniiool
Fiiiih-Imii Corren, lis 0 l|2, uu mntrix du
(iliulii, 0 •',-. ll I''. nu mniiU dc Snntn Auto-
nio; I), lli.ii.i' ,. Puiidlii P.iiM.-,, Ai v ||'J,
na inalria ila l.ngAn; Lu Ir Forrelra intlin,
Aa H | 2. u,i rn|...n.i de N. S, do ( l mo, A
run .Matiz o liai ms; D, llumnnllnn iSoplila
«In Cusln, As (I, nu egrejn tln Seul | do
liiuniliii; .ln.ln OonenlvM Itihnlro, A< tt. na
nuilrlz dc S. Joiiqulm; I). Mniielln 1'ardo-
so Uhl, As !i. ua malriz dc S. JoAo (iiptlfl,
tu, eiii Nicllieroy; Manoel José Porolfa, na
ogiejn do Divino Salvador, nn Pivdnile;
llenrlniie Mnrln Mnnglnl, A-» í», na mntrli do
Sngrtitlii Coração de Jesus, A rua llcnjninln
Conslnnt; Di Alexandrina Adelaide Mnrtins,
As í, nn matriz da S. Frnnclst-o Xavier; Eu-

, gi-uln Cncllin liastos, As U, nu inulrlz de Nos-
de «dade e"nm signnVna cabioaTni írinle. ';' *vnU"ru ,lu •'" "i"'1'""' *m C«*umb-'*
produzido por um talho, que procura nreiil*' ICNTRRROSlar com o cabcllo, repurlituln-o. Ouando des*'
apparcceu, vestia elle calça branea e pule-tot kaltl, estando calçado com sapatos do
lona branca e «atando com chapéo de palha,D. Hermlnla estA desesperada, pedindo a
quem anuber da seu filbo, luformal-a paraa aua residência.

i mn i

esse nu nosso meio desportivo. Trata-se da
2* grande excursão de propaganda de 1924,
que será levada A effeito no aprazível local
enomiiiado Sumaré. O ponto de encontro
será na Companhia Ferro Carril Carioca
(largo da Carioca), As 7 horas da manhã,
de onde, cin bondes especiaes, partirão ús
7 1|2 horas, com destino A "Lagoinha". Des-
te ponto cm deante, os excursionistas se di-
riguno em passeio, por magnífica estrada
onde terão a satisfação de apreciar a mais
luxuriante flora brasileira c haurlr o mais
puro ar, nté o sitio onde funecionou ou
tr'orn o Hotel

Photographos !
Experimentar aa

Chapas-autoehromas

~w.,J_mm ^*_Ky Jjuf •*

• oblercis phnlogritpMiiH èm
CORES NATURAES

i'roearae-aa cm todas ai casa* ds artlgosE
photographlcoa t

JOHN JUERGENS & C.
CAIXA 191 RIO DE JANEIRO

"Direetorio Commercial Brasi-
leiro'*

O Sr. Orlando Ribeiro Dantas acaba de
publicar a edição de 1924 do "Direetorio
Cointnercinl Brasileiro", do qunl é proprie-
tario, cm um volume dc 800 paginas, es-
criplus cm francez, inglez, portuguez e al-"emão, o quo t sem duvida uma obra de
incontestável valor pcla maneira pratica
quc presidiu a sun compilação.

Umn noticia minuciosa, ampla, das pos-
sihilitladcs econômicas do Brasil, sua actual
situação financeira, etc, compõem a pri-
me ira pnrte do livro, a qual está egualmente
iilustnitln por alguns "clichês" da Capital
Federal e de S. Paulo.

Em numero superior a 5.000 estão Ins-
criptas nn 3' pnrle da obra as firmas com-
nicreiacs dn Capital Fcderírlj seguidas cada
uma delltis de detalhada informação sohrc
a suu orgaiiisiição, como sejam: endere-
ços, códigos tcicgrnpliicos usados, anuo da
fundação, denominação especial quc tem o
cstalielfciiueotn, cupitnl regitílndo nn Jiin-
tn Ctiinmeicinl, nome, edade e nacionalidade
«Ie cada sócio, ramo dc negocio, línguas usa-
dns na correspondência, firmas nacionaes a
estrangeira a de que é represenlnnte, nomes
e endereços dc seus agentes no pniz e no
estrangeiro, bancos que opina para referén-
cias, etc.

As finnns da "segunda parte" estão es-
criptas nn "lerceira", classificadas, porém,
de accordo com os seus ramos de negocio;
compondo a "quartn parte" os endereços te-
Icgrnpliicns e as denominações dos estabe-
lecinicntos, tudo arranjada na ordem ai-
phnlieticn.

A quititn e ultima é compostade___
....__  ___ grande lista di» firmas a__jú<H«flrg.-r**_r*é*strnn-
praso máximo de ,w'iiuiSr~"«Tnt!id(iK "'''' 

j*gbirns, seguidas dos nomes de seus respectl-
vos representantes no Mio de Janeiro.

1LEQA10IAS
MODELOS DE PARIS

Vestidos para Recepções, Thea-
tro e Visitas — Chapéos, Bolsas de
grande novidade. Lingerie finissi-
ma, Peignoirs, etc, eto. Rua São
Jííssú, 120, uubrado. ~
"Revista Maritima Brasileira"

O numero de abril próximo findo da"Hevista «Marítima Brasileira. (|iie acaba
de apparecer, traz por stimmnrio os" sc-
guinlcs Irabnflios: Ratalhii tle Dogger Bank
— Augusto Vinliaes; Clnemnlica Naval —
Capitão de corveln Manoel da Costa fia mos:
Geometria preliminar— Thcoremas — Ma-
reidui'1 TrompowsUy; interessante phenome-
no nn oceano Pacifico — F. P.; Signaes
modernos pura nevoeiro — F. P.; Navio
exposição — Augusto Vlnhaes; Hevista de
HcviMas, e Noticiai-lo - F. P.•¦ m»*m »

STOPYL
«In Instituto lirasileiro de Mlcroblolojli

Paia furiinciilns, espinhas c cravos
POTE 5S000 '

NAS CASAS DE C1KUUGIA. t
DROGARIAS

BAGATELAS
Ultime livro de Lima Barreto.

Nas livrarias «¦ "fi F.mp. Ilotnances Populares
Rua dfc Carmo, 3 5- Io

"Boletim da Associação Com-
mercial Alagoana"

Acaba de iiqf chegar em mãos c ultime
numero dn "Boletim, da Associação Com-'
mercl.al j dc Maceió, ali distribuído no dia
2S dc mc* findo.

Ditigitli pele Sr. Or, Porto Júnior, o"Holelim" eslá muilc interessante, trazendo
ns malf variada» e preciosas informnçõct
obre o movimento econômico do mundo.

JU8T0 DE MORAES Advogados s Rua•".Sr— do Ilosurio. 112
HERBERTM0SE8 Tcl. N.irts mi.

i vm ¦
Reeleita a directoria do Brazilia

Klubo Esperanto
Reallsou-se, com grande compareclmento

de soclot, a assembléa geral do B K. K.,
na sede social. A praça 15 de Novcinbrn nu-
mero 101, 2- andar, afim de eleger a dire-
ctoria para o período de 1924-1925. A re-
união foi presidida pelo Dr. Carlos Domin-
gues, secretariada pela senhorita Estlier
Bloombicld e pelo Sr. Odillo Pinlo. Utla
e approvada a acta da assembléa anterior,

...... _„__ ...,¦¦:«.„„„.. ..„-1 '2Í •"¦nuij-iada a ordem do dia, pedindo en-
....,„ ., ,....,:, Sumaré. Os escursionistas! ,.âo«:''KP?Iívra ° lenenle-coroncl Dr. Silvei-
voltarão As 4 horas da tarde, tomando os í ™ ,»„rl,a ° i,!J? prop,oz ftTse. re«ílcllu, por
bondes novamente em "Lagoinha" As 5 ho- ! £V. íno J d,re?lor,ia aelual. Falou dc-
rns, com destino A Carioca. A excursão serA ! ?.?}_.?_??_•. Ve«***nc.o da Silva que declarou
nbrilbnutndn com o concurso de uma banda
ile musica, e 20 provas desportivas, cujo pro-
grunimn seni opportunamcnte publicado, e
no tiiiíil consta um gramle concurso photo-
graplieio entre amadores e outra grande pro-
va esportiva entre os nossos escoteiros, ho-
mcmigcin do C. 15. II., aos escoteiros do
Dislricto Federal

Furam sepultados hnjei
Nn cemitério de S. Francisco Xavier —>

Maria, fillm dr llroslllnnn I.opes, ladeira do
Faria it. 110; Palmyra Duiirle, ma Leandro
n. 'lfl; Amcllu dn Alinrldii Portella, ludrl:»

ido Dnrroso n. 114; Uhimjarn, filho de Cie-
nicnllno dc Albuquerque, ma Dr. Mattos Ro-
«Irignrs n. X,. casn XXXI; Antônio MngalbAes
Ferreira, rua Somca Franco n. 23'J; Toga
l.ima dos Sanlos, run Joaquim Meyer n. SC;
Osuinrlo Mnrllns Maln, run Nnbor do Rego
n. 70; •Unira, filha de Dnvld de Azevedo
Cnutliihn, rua Navarro n. SOO) Pranclscr»
Tinoco Vieira, run S. Salvador n. 50; Eml»
lin Alves Barbosa, nvcnidn suburbana nu-
mero í.0.13; l.ui/. filho de Suturiiino Silva
Vianna. AIM dn Hon Vista, s'n.; Felis, filho
de Antônio Joaquim das Neves, rua Miguel
de Frias n. fiOj Id.-iliiia Marln dn Lu**, rua
Hnrcellos n.| 9; Zellnn. filha dc Cmnltcr Oo-
mes Moreira, rua I). Mlnervlnn n. 84; Ne--•
tou nndrigues l.nprs, llospiliil S. SchnstlAo|
José Joaqiiiiii Primeiro, pedreirn de S. Dlo»
go, s|n.; Rubens, filho «lc llonornto Tlto
Franco, rua llnplni n. 215,

No cemitério tlc S. Joíio Baptista — Jor- ,
i ge. filho «lo André «los Santos, run Dias Pei».
jreirs, s|n.; Luzia Rosa Baptista, Hospital Na-
, cional de Alienados; Maria Angclicn da Sil-
j va, rua iPnhcIro GnlmnrSes n. 20; Trlstl»

Henrique «le Figueiredo. Hospital «Ia Bcne-
ficencln Portugiiczn; João Lopes Récio, Idem;
Mnrls dc Lourdes. filha de João Piercirn da
Silva, nia llarala Ribeiro n. 321; Maria
Ktclvlna dc Lima Albuquerque, rua General
Biiice n. 281.

No cemitério do Cnnno — Maria Josepht-
nn dc Aguiar Paula Fonseca, rua José Hy«
glno n. 16.

— SerA inhiimiitln nm.inliã:
No cemitério de S. João Baptista — Ce*

leste de Jesus Carvalho, cujo ferelro aalrâ
As 9 horas da run D. Polyscna n. 76.

i -rfsmt» ¦

filai3
UNHO E SKDA, listadas íffò

collarinhos

merecer lodo o apoio a proposta, A vista dos
relevantes serviços que prestou a mesma di-
rectoria. Approvada unanimemente a pro-
posta, o presidente agradeceu em seu nomee no dos demais directores a prova de con-
fiança da assembléa.

Ficou constituída pela fôrma abaixo a
Tratando-se de um local «Hjectorlado club, tendo havido apenas a

onde não linvcrA possibilidade dc se obter j. 
aulisütulçao do vice-presidente, comman-

«liialmier alimento, todos deverão levar o seu fante Manot Sçrrat, que se. acha, por mo-
fnrnel. Os cartões de Ingresso para esta I Uv.° de ausência, mpnssibllitado dc assu-
excursão, custarão 2&000, e encontram-se comi ml1!.0 etT*o: presidente, Dr. Carlos Do
os soguintes senhores: C
S. Pedro, 71, Io andnr

com íi

Sm 

fl»

ÍÍK1111 AV. MEM DE SA
Tcl. C. 2940 5

: Cremilde Aguiar, rua! m|n«uM; vfce-presldcntq, Dr. Porto Car-
Inr; Rubens Perdigão, JL**-1"0 Netto; 1» secretaria, senhorita .Estlier
__?..,._.¦¦_.._... .".' Bloomfield; 2* secretaria, senhorita Maria

Luiza Bocaxuva; 1" thesourelra, senhorita
Ivany Baggi de Araujo; 2" thesourciro, Sr.
Ernesto Familiar. O conselho cstA assim
organisndo: tenente-coronel Dr. Silveira
Sobrinho, Drs. Vcnanclo da Silvn, Antônio
Carlos de Arruda Beltrão, Hernani Motta
Mendes, J, B. Mello e Souza, Theobaldo lle-
cife e Srs. Ismael Braga, commandante
Manot Serrat, Felix Tribouillet e Odillo
Pinto,

Não tendo podido comparecer, enviaram
declaração «le volo pela reeleição «la dire-
ctoria os Srs. Drs. A. C. Arruda Beltrão,
Heitor Beltrão, Porto Carreiro Netto, Fran-,
cisco Nogueira, professor Victor Carlos da ;
Silva e Raul Vasconccllos.

rua 7 do Setembro, 82, 1" andar; J. L
Mnrtins, rua U. Aires 120, l* andar; Augus-
to Bcrnarchi, run da Carioca, 36; Adhemar
Graça, rua Ouvidor, esquina Quintanda;
Carlos Jouan, rua S. Pedro 87, e Gustavo
Hcnschnl, rua Buenos Aires 22.

As inscripções serão, imprelerivelmente,
encerradas no dia 15 do corrente.

Ba,skef,bail

_m Azevedo
SiiMos v Nelson de Moura Ciminha dos car-
gos de presidente, Io e 2* tbesourciros e 2'
secretario, rcspectivaniciile: b. — Approvar
n proposta que concede o titulo de sócio ho-
nornrio ao Sr.. Hlldrhrnndo Ohnvcs; c) —
Tornar sem effeito a pena de eliminação
Impnstn no Sr. Jtrlio da Silva Fonseca por
fnlln dc fundamento; d) — Cobrar aos ns-
saciados cm atraso os tres últimos recibos
com o abatimento de 50 •(•; ei — Eleger
os Srs. Xorses Marques Manccbo, nresiden-
le; Herculano Nobre, vice-presidente; Mi-
gncl Alves Mesquita. 1" secretario; Slelson
Imz. 2" secretario; tfnraclo Vaseoocellns. I"
tkesourelro e João Miranda de Araujo. 2"
lhesoürciro.

HELLENICO A. C. - (O team xNráe Jo-
gnr com o Rnla Pretal — Reallsnndo-se no
próximo domingo. 13 do correnle, As 9 ho-
rns tln manhã, o miitch entre os tcartis A
e Bola Preta, o captnin daquelle solicita o
compareclmento, no campo da rua ílapirii
aquella hora dos seguintes jogadores: Jay-
me. Rny, Walter Edmundo, Vlvinho. Victor,
Russo. João, Bihelro, Antônio e Kroft.

S. PAÜLO-RIO F C - Reallsnndo-se
amanhã um rigoroso treino com o 2* tenm
do Vnsco da Onmn. nn cnmpo dn mesmo, A
run Moraes e Silva, o captnin geral pede o•eompnreclmcnto de tndos os escnindo. tis 3
horns em ponto: Gentil: Prior e Bnstns:
Paulista, .lonas (cap i è Pedro: Arthur. Ma-
nnel, Feüclnnn. Lucindo e Alvlnho. Reservas
Fln.rentino. Detinho. Bilii. Francisco e os de-
me iv

INDEPENDÊNCIA A. C. - Para o en-
contro de domingo próximo, entre ns einti-
nes do club neima c do Severinpo F. C., o
Sr. ^irector dc sporls do Independência A.
C, pede por nosso intermédio o compareci-
mento dc todos os jogadores insci;lpt.os na
Liga, sob penn de suspensão. O director
rte sports. Roberto Flores.

Athletismo
NO HELLENICO A. C. - Nn competição

tine se rcalisar» no proximn dia J4 de ju-
Iho, promovida pela Associação Mctropolita-

C. R. DO FLAMENGO — A commlssüo
de baskct-ball convida o todos os jogado-
res inscriptos para rigorosos treinos que sa
rcalisarno impreterivelmcntc nos dias 11, 14
c Ki do corrente, ãs 8 horas da noite, no
link do club, á rua Paysandu. E* indispen-
savel a presença de todns amadores, por se
tratar de ensaios techoicos.

Box
O MATCH DE AMANHA NO C. N. C; P.

— Rrnlisa-sc, amanhã, no Centro Nacional
de Cultura Physica, o mntch desnfio, cm
20 rnunds de 3 minutos, com luvas de 4
onças, entre Jnyme Santos e Euzebio Ma-
xjino, Essa luta será precedida de duas
preliminares.

as ioo mil
Camizas...

-Hnririnrinf o« c
-¦*—****y*A Q jpjp-er-**——¦ m*m . 

RU
DR. GODOY Medico-operador

2 As 4.
General Câmara,

es Gorrifiías cfo aia 13
As nossas rodas desportivas molto se im<

pacientam com alegre alvoroço, pela chega*
da dn próximo dia IS, quando se hão de rea
ila.r i. ègirrtjtaa Ju pitiefaiTi.iij 'ni
gura o prêmio Jockey-Club, e programma
este qoe foi arsanlsado de modo próprio a
despertar o máximo interesse de todos os
freqüentadores daquelle tradicional bippn-

dro mo O prêmio como se sabe, será de 30
contos.' Para esse grande dia desportivo ea-
pera-ie ama concorrência mundana matto
apreciável, dado o faeto de comparecerem ie
corridas, abrilhantando-as as nossas alta*
autoridades e aa figuras do nosso corpo lli*
pioraatico nacional e estrangeiro.

¦ ¦"-"¦

As queixas contra a Rede
SuMViineira

Explicações do Sr. Dr. Ismael de
Souza

O Sr. Dr. Ismael de Souza, director da
Rede de Viação Sul.Mineira, nos dirigiu o
seguinte officio, esclnrecendo as constantes
queixas que registamos, as quacs, ainda bem,
não se verificam nas condições em que vém

qne fl- a lume

"Revista Brasileira de Enge-
_ • »finaria

Acha-se sobre n nossn me.s--.d8 trabalho o
ultimo numero publicado dn 'Hevista Rrasi*
leirn tie Engenharia", relativo ao mez ds
junho corrente.

Esse numero é o 6* do seu VII volume,
que bem demonstra o exilo que teve a ini-
eialivn desse grupo dc engenheiros patrl-
cios, cm uma época em que n imprensa luta
com Ioda u sorte, tle difficuldades, ainda
mnis tratando-se «lc unia revisto technica.

ü sumninrio do scu ultimo numero é o
scguinlc: Erros c impropi'edades de lin-

{fungem technica; Secção tcclmica — As
tensões elásticas nos Irilhos (conclusão), por
Lino de Sá Pereira'; Secção Industrial — A
tclegrnphin sem fio nos Irais cm movimen-
tn, por Eduardo Ciccro de Faria; O estado
aclual du fabricação do ácido sulfurico, por"•'etlci-ico \V. Freire; Rndio-tclcphonia, por J,
Gayòso Neves; Secção Ecoiiomlco-FÍnnncei-
ra — O mez comniercial; Chronicás e Io-
formações — Collaçno de grão; Portos Fran»
co.s (conti); O metropolitano de Vienna; •
Hibliographia.

I ¦3S-3-S» ' ' *—  mmnminm

SGCiOS TEMPORÁRIOS
•EMESTIÍE DE 1924

A' disposição dos Srs. sócios tem.
porarios, acham-se, nu Thesouraria
desta Sociedade, os recibos relativos
ao pagamento da contribuição refe»
rente ao 2o semestre do corrente
anno, que poderá ser feito das 12 ás
17 horas.

Tliesotirarin do Jockcy-Gíub, 1 d«
ju?ho de 1924. — ÁLVARO A. BAR.
ROSO, Tbesoureiro.
" ——¦¦¦—-_.!,- >-«_Gj{J J__— «III— .l.m..,. li —

Desabou, em Salzbnrg, uma ava-
lanche, matando tres

pessoas
BERLIM, 10, (U. P.) — Communleam

de Sulzburg terem morrido hontein tres pes-sons e ficado feridas gravemente outras, em
conseouoncia da queda de uma avalancha.

Pensa-se, na Allemanha, em este-
rilisar os loucos!

BERLIM, 10, (D. P.) - O governo da
Saxonia pediu ao Reich a adopção de uma
emenda no código criminal, permittindo aesterilisnção dos loucos.

OS TRABALHOS DA ASSOCIA-
ÇÃO BENEFIC1AD0RA DE

VILLA ISABEL

A primeira reunião preparatória
dos festejos de 28 de setembro
1'etlem-nos u publicação do seguinte:
M)e ordem do Sr, presidente convido nos

demais membros directores e conselho de-liberativo a comparecerem amanliã. sexta-
feirn, 11 do correnle, ás 8 horas dn "noite,
na sede do Villa Isabel Football Club no
boulevard 28 de Setembro n. 274, afim dc
tomarem parte na referida reunião prepa-ratoria dos grandes festejos projectados
para comincmorar nu data 28 de setembro
próximo o natal do bairro — A"*amor Bos-
coli, secretario,"

¦..¦¦•¦.^¦-¦á'U>'.'J.:— _._>¦£: .. „_','.

Esle o*liTficÍõ*cl(rSrrr)r.-tsmael-de-Sonía:"Cruzeiro, junho dc 1024. — Sr. redactor
da A NOITE. — No numero dc aiite-lionlciu
do vosso conceituado jornal, deparei mnis jum comnicnlario sobre os serviços da Héde
Sul Mineira. Neste sc aceusa a administra-!
çâo dn Eslradu por snjipostas perseguições ;
ao agente da estação dc Bom Retiro, que se jviu. por isso, forçado a deixar o exercicio de
suas funeções. Como as demais noticias que !
apparecem sobre _ Ride Sul Mineiro, esta
tambem não exprime a verdade, como verlfi-
careis pela exposição que ora faço,

Tendo o referido agente sido denunciado
por falta commetlldo em serviço, foi aber-
to inquérito a respeito. Como esse empre.
gado tem mais dc 10 annos dc serviço e a
falta de que era aceusado poderia causar a
sua demissão, foi o referido inquérito pre-sidido por nm engenheiro dn Inspcctoria Fe-
deral das Estradas, dc accordo com a lei dc
protecção nos ferroviários.

No decorrer do inquerilo o agente em que-stâo dirigiu um tclegrunimu pouco corièz
& administração, exoncrando-se du Estrada.
Dias depois, arrependido do acto irrefleclido
que praticara dirighi.se aquelle ex-empre-
gado a esta directoria. retralnndo-se cnlial-
mente do modo indelicado por que procede-ra e' pedindo sus rcadmissâo, que lhe foi
concedida,

Ksja administração nâo tem, infelizmente,
tempo para rectlficar as noticias pooco ver-
dndeirns quc apparecem nos jornaes sobre
esla Rede. como a dò descarrilamento ha
poucos dias noticiado pcla A NOITE e na
qual se af firmava haver tombado um tremde passageiros com -7 carros, verificnndo-sc
ferimentos cm todos os passageiros, quandoa verdade é que, devido ii buixo temperatu-ra, partiu-se um trilho e descarrilaram oscarros, não havendo nenhum tombamento,
como não soffreram os passageiros nenhumferimento, por mais leve que fosse.

Apresento-vos os protestos da minha nltnestima e distineta consideração. — Manoel
de Souza, director. *

nu oceasião em que esse indivíduos tenta-
vanr retirai- <i-coi-|)o-de--um turlsta,..(jue xo-
larn tlc uni plnçaro ao ãbysmo.
i—-.._.___,—.-. ¦¦.,-,. „ ,..f --ifjgC-y.'-»-— ¦*"-- n ¦¦ .- rn*,*
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Imobiliários e In*
stallações de
Eseriptor ios

para : .
Profissionaes
Residências
Companhias

. Coms^ercio
Bancos

3. PALURMO & C,
211 — SETE DB
SETEMBRO — 211

E' transferida ama romaria á
Âpparecida

O Sr. José Pedro de Abreu Umn pede-no»
publicar n noticia ,de que foi transferida aromaria ao Santuário de Nossn Senhora daÂpparecida, promovido pcln Lign 'Gatliôlicl
«ia Malriz de Nossn Senliorn da Conceição doEngenho Novo. Essa romaria, que estavamarcada pnra^din lil do corrente, se rea-Usará em tíatá què. fôr previamente divul-
gada..

'-' ; 
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A POLÍTICA DO CEARA DE
NOVO EM CRISE

*mm*w*»****M. m ¦***¦ *

Vma cidade invadiuu por hordas
de desolámos, am grilaria

infernal
,*,..»...----

Arromtwdas as portas ita Câmara
Municipal de União

UNIÃO, (CearA), 7 (Serviço eipeclni da A
NOITB) — Hoje, cerca ilai 11 horai. »»
arruarrlros cliefimlflii poi ,lnié d» Almohln
F-oliriiiiiti, .lim* Moreira lli.i.Vl.i e llii.viiiuii-
it» li-i- • is Carvalho, urinados, nrrilniliu-
i.iin ii-. purlni .1» l'iif< tl>. Gmuurti Miinlçt*
pai isuli o pretexto dc eiiipiiMiucm nu ••'
inafii os ntlvcrsiirlos tio Dr, Acciuly. A|io-
e.ii- do governo s« linver cniiiiiiinilcatlo cum
n Caniara legal. <>*> urnpuí ilõ ileiorileiruii
cspiilhiidui o - rua* .li. elilnde, cuiiMivnnt
puni i ii, iin;iiflíik, o ftielõ ini motivo dc
eu.ni.hilo, ti
Mm iimiul-': i
lleiict.» ni. ji
flCÇfill li». IIIH
Moreira, i!'».-
pi-llar im .ml
das, ()-. iiiiii
dos ile morle
Jailor. Ilur.l:is selvagens
em grilaria internai,
¦1 'i im ?—i»<vt»»

iiiVilo, cm eonvcrsn diz que
piler i. <\,ittii' tlt corpo de

i.i- iiiruiuliifliis o cuiifiu um
presidente, di-ícmhargador

ibrrÃ, sem duvida, fairr res-
-idades Ittaalniente constitui-

do prvfolto cíISo ameaça-
Na cidade ,o nsprclo é ileso-

percorrem «s ruas

fl fi •*, t*a*

¦tr-AiiA-Aii

a *m
vuhilé 25-. u

Durante esta semana vc?'-
ctedeíra liquidação para re-
rovação círs grande- "stoek".
Aproveitem. f^esas para
homens, de pura seria a 3$.
idem para senhoras a 4$.
Desafiamos quem tenha
preços menores. Visitem o
grande deposito da fabrica.
Pinças para corrigir sobrancelhas,
marca Vilr.v, são as melhorai. CASA HER-
JIANNY, rua Gonçalves Dins, 64.
*** I ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ mm—**-, J****m*****f*****f*)*M *... ———  m,

LINHO PURO
dlrtctúiiirnle da fabrica uo freguca si

IUVIDS FKÍRES
Av. Rio Brimc.i. il-i-l* — Tal. Central ÍJÍU

"PONTIpDRA, BERÇO DE
COLOMBO"

Wkm**********m**» ¦***r*~*mir*

Uma conferência cm que se tf-
firma {pit era hcspanhol o des-

cobridor da America
A llnlilu lliíro-Anioricfliin ¦'-, comn o sen

rn.me r-.i.. illivndói unia iini;reiulii(Ao enjoa
fins iiilo a ni.iiiii e a amlvitle enlre u Ilet-
panhn e a Amcilra AII •><• fiincm, ciiiiiiiiiiiiien-
li-, i-iiiifi-n'ii.'l,i\ d i maior Interesse eeiinoml-
co, político r -in-iiil pura esse* pai/e», It.
entre ns reallsatlni ulllimimonle, a uiiiii lu-'
leiTHiiinile íol, leiri duvida n do Sr Ci.IifIIo
l.i.plfdrii, ex-governador de Mi.ilrlil, eseriplor
e iilslorlutlnr coiiliccldo r ijuo veiíou sobre
n ilionii.; "Pouteveilr»! berço de Colombo!"

Como te vê, é umn nlflriliaçilo, ti tpie nhl
estft, d. qiiu Cf.in.iil.il é lii-spiiniinl. Nilo è
umu iiMiriii,n,ii') original, pois, o próprio ora-
tlor começou por alludlr A fcérle de livros t-
lolhrtoi, Incluiilve o n.nl» recente do Dr.
naphael Gilíiidii, publicados tobre o assum-
pio na liuropa, e ua AiucrlM, e noa quaei —
em iodos ellee I— ai defende a lheie da ua-
elonilldatli luipanhola de Colombo. Depoli
dr eloulai 1-.1SUS obras, examinou o Sr. La-
pledra o» antecedentei doe documentei aa-
cootrario* rrcei.ltmcnte aa Oallia, para ehe-
«ai A eonoluiAo de quc taei documentoi pro-
vam <iur Ghrlstnvem Colombo nasceu em
Puirto Santo, a dou» kilometroo de Ponte-
vi-iIi-a. c nm- pertenci* á riça Judia. Colom-
bo oecultou e toner da teu aaicimonto devido
A humildade du teu birço, pois tua família
era mtillti pobre, e tambem por avareia,
poli Julgava eom liio evitar que lhe foesera
arrebatada» ia rlquexai que prosava conseguir
ricM-ol.riiitlo um novo minuto."Culumbo, accreecentnu o orador, deu ê
hahlii rm qne disciuiiareou, ua America, o
nome >le Puertn Santo e a trinta e quatro

(ili-, ilhux «ine doscnbriu nome» •pontevedren-
•.es. Fernando Colombo esleve na Ilalia dc-

j pois 'iuc morreu seu pae, mns foi ali pura tra-
ter para u Hespanha os servlçiej de seu pae
e lhes commiinlcar o Iheor do teitmncnto.
Nio encontruu, porém, nenhum de.ises servi-
i.-ilos. Os documentos encontrados ua Itália
sobre o nascimento de Domenico Colombus,
pae do nivexador, carnoein de veroilmilhan-
ça, porque, stjcundo esses documentos, Do-
menlco seria pne de Colombo quando apenas
contava tiiialorss annos..."

KíIms iilfiniiNçio» do Sr. Laniedra causa-
ram, como è de suppAr. profunda Impressão.
E o orador, terminando, appellou para que
os hespanhAsi e os hlspano-amerlcaaoe defen-
dam a pitrii de Colombo, que é a Mevpaoha.
Tambom fe* um appello ao joverno hespa-
nhnl para que uma mUsân de saldos proce-
íl» no exame dos documentou di Pontevodra
afim d< estabelecer, de umn vez para sem-
pre, qne Colombo ora hcspanhol.

"4 PSYCHOÍOGIA DA ADO*
LESCENCIA"

Cnotinuitçio das conferências
seientificas na Associação

Christi Feminina
C.iiilin.i.uni" -. série ile n.iift-ienrlai

0 "Cancioneiro CoIoggí"
Uma r.equisiçio inestimável para

¦ Bibliothcca Nacional de
• l.Wi.Aã

Slerrrem 'rm duvide, "te finilifridai, comn
i rn 11. no-, i.in alta exemplo qu* b' '•• dt*t*

''" Vriamt.» ver .r„n..i ¦ |inra tpie n llninil t'#-"i.iiimi paru l.en<lon"i tio Doimrlamenlo tl« ,,i|„u-,-.. taulai obrai de uri* que eriini-
Monoiei e Mocai (le Amoeleçío Chrlíll Pe« nos^iuenle Irnm* ileK,ulo o esli-iiiiiielro no»
iiiiiiuiii, n pruieian/ Or. .Miuuu-I Htnnflni dii- i^v^r. as smitiutes Unhai quf ònconlrámoj
»i-i!iiii nobre a 1'nirlnthtuin du Atlolmeenrla ,,., "|)|iiiii. .1,- Sollclll", tle Llobu*, de '*•
sub o pnnln tle vista ¦cientifico, l-»i uma ,|. fevereiro ulliiiin .• tine » falia ile e«|i»(o
esplendida liçân. que aprovpiluu a loilus ui „ ., impediu reproduilr inala ccdoi
que o oiivlt-am. ¦ "Bnconflra-ie ilentU linnirm nu lliblíothec*

Os priiulpAci toplcoi, resumidamente, fo-1 .Vaciunal o precioso cmlire conhecido. prU
rami ....

Ailuleicenclo — período mall sensível tle
Inin;.lini. que soffre o ser humano. Sim tivs
«s mus phiiiet, cujos llltllle^ vatinm wiiuti-
tio as raçns » oi i-II.hhs. Itutie nús putle-
mns dlvldll-i.s lissiiiii 1) atlolesceiiclu --
dos II aos III nnuos; 'il ailnlescem-la — dos
i;i nos Ili utn» ¦-. Il) edoleseencla — des 16
i.U a completa furmiflo do organismo.

As traiiiiorniwjAii oparailas no Indivíduo
i.iii pbyaiolügleas. mie repercutem sobre o
espirito, e eqüivalem A despedida da me-
ninlee. O or|enlimo da Joven ia eomple-
ta, crescendo a capacidade de attoneSo e o
poder de refleaio e de ajulsemealo. O es-
queleta oresee pouco at* mais ou menos 1.3
annei, mas doi 19 aoi 15 este desenvolvi-
mente at* aqui gradativo eeeentua-ee nele

Ãs chuvas em

Amanhã

IO*-

I
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Jogariíi somente
13 n?.ãl bilhetes

C3

VENDE-SE EM TODA PARTE

m *m *********** i i *i3<Pfca- i»!¦¦¦!¦ —.i-.iii.—— ¦ —

. farias
de LUXO

FORMA 4 (denominada a
forma franoeza)

0 MAIS AFAMADO CALÇADO
DE LUXO

velmente. sim aa* haja augmento da roels-
tende phyilologioa. A curiosidade Umbeai
se dileta, tendo per motlvoe anamploe dll-
rerentee dos quo solicitavam a eurloeldedi
de creança. 0 Joven * menos obediente de
que o menino e a menina. Esles, possuindo
multo pouca esperlencla. têm aeceseldade
de obedecer. Mai, * medldi qne vio eres-
oendo, vio sentindo menos vontade do ce-
der * disciplina. Ai ereançss elo alegrts e
serenas, porque eò pensam no presente, em-
quanto que o adolescente tem momentos
de abatimento a melancolia que nio sabe
explicar. , .

Compete aos paes • educedorei ajndar os
jovens nesta crise. ... . - .

A tiirr!'» nío í das mais fáceis, porím. hi
3 aspectos ila adolescência qua pennltlem a
acedo educativa» 1) tendência a procurar

novas amiüades; U) praier .em assumir
responsabilidade dos actos.

Os deseios doe Jovens * sfflrmar a su»
individualidade até que sela aocelta pelos
mais velhos. Na ultima phase da adoles-
cencla se tudo correu normalmente, o moço
é um ser equilibrado, tando no ph5slco eo-
mo no aspecto psyehologlco. Entfio esti
prompto para o trabalho e pera a vida so-

*.'.* parte eaaitou da cântico» brasileiros
pela senhorita Elsie Houston, que multo
aüradou o auditório.

(Vo eabbsdo a eegulr falirA a professora
El,a Nascimento Machado sobro a "Psycbo-

Infla da Adoleseoncla'* de accordo com os
programou» de actlvldade» para Jovens.

.Ir»i,iiii..-iii tle -l.,i|i.-i.ni.-.ni i:.ilu.vl llrati-
ciiII , »ilu'.ti.-ili> pelo governo portntiusi, na
ilalia, aos herdeiros do erudito Dr( Brneito
Monttrcli

B*le eAdlei l um dns ti fn upnxr«phos sub-
tUleiitei d» gfsude csDCionelro caUt-lr. por-
liiKiter do.» séculos Nil .i N1V, Di» oulros
dois, mu, o "Cancioneiro da Vulcana", esl*
tu liibllntbere pontifícia, em Uniria e o nu-
Iro. eierlplo em piriwnluho. e lltumlnado,
o ''Ceanloneiro do Cellecio dos Nobres" en-
coatra-se ictualmenle aa Dibllothecs da
Ajude, i.-tide merecido * Sra. D. Carollna Ml-
caells de Vaseonoelloi nm estudo ootabllls-
lima. CeiiUm mali poeilai do que os outros
apogripbos, e notai InUresssntei liot^dis
* minem nele erudito Coluecl.

A icquliíçlo daste "Cancioneiro", m *
, foi ftre-

Junho, em
todoopait

LIVROS NOVOS
m. .ji-zsr,—a: ' .aa

''Ultima» cíjf«rr«*M» rfa 0/íffc
rh Marimiiu.

M* eW nm livro tle bello» em qu* i„
iiiiillo de uma niivu ienilbllldauí e verd,,
deira poosln. CanU»«ui ».» ouvido » umi,,
uns de conforladora nlegrla n nn**\* $.
um tRo raro arllsti que, no detitllu- nn,t
slmple», conscijue dsr mnllvoi « rfff|t.,,
venlatlelrimeiile inrprrlii;mleiilea. .Neni |.„
•11.1 ser o cunlrarlo, lralando-ie d* um,,

8Jie...
Sorte grande de liontem da
£jOteri;i Feflèual, vendido nò

nu ns Sw
JL58 - Av. Eio Branco - 158

1 - Galeria Cruzeiro - 1
Oscar & Ccrnp.

A sovte dos revolucionários de
Santa Cruz

l.A <,>.\','.. 10, (A. A.) — O jornal "ha Re-
|)iili)i:'u" niinuncin que os revolucionários
tle. Smila Crilü, devido ao fneto de lhes fui-
tar o apoio do povo, com n qual contavam,
eslão dando mostras de enfraquecimento.

Os revolucionários estão realisando, des-
Ho honlem, um movimento dc retirada, em
vista da nppro.timaçâo das tropas dq^tfo-
verno.
—— ¦-.. ~-*~*****)*ff**2**** a¦ .i ,, 
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Para sua ga-
rantla eilja
sempre esti
carimbe gra-
vado a fogo
aa sola

ÍF^K?

am verdadeiro monnnunto di língua,
....... r-, „— -— ... 'pnste ae geverao talo Uluitre Impeetor da
se dileta, tendo per motlvoe aisnmptoi «Al- b|bllott»«eaa e Arohlvei. Sr. Dr. Jullo Dantes.

a quem o nono ministro junto ao Qulrlnsl,
Sr. Dr. Euseble Leio, sonimunlcou, em tem-
po, qne os herdeiros do Dr. Monsool, seus
proprietários, desejavam vendel-o. O mlols-
tro da Instruccfio da intio, Sr. Dr, Oinestal
Machado, apresentou *o Parlamento a pro-
posta de autorlsaçio de vei hu, que foi appro-
vada. O Sr. Dr. .Ujrme CnrtesKo, direclor
da Blbliolhecu Nacional, foi encarrefsdo de
ir A Itali.-i ailii.iirir o precioso msnuscrlpto,
tendn.n iicani|i.iiihnilft, nessa missto, o dire-
ctor í,er»l de Bellas Aries, Dr. Augusto 011.

Suriilram, porém, difficuldades que demo-
r.irain, durante nnnos, a compra dd "Can-
clonelro", eulre cilas a desvalorlsavlo da
nossa mnrda, que tnrnou a quantia atllori-
sada insulfirirnle. Kni ainda o Sr. Dr. Ju-
Ho Dantas que, romn minislro dos Nenociou
Ivilniimeiros. conlrihtilu pura a solução do
nssuniplo, propondo cm conselho de mlnls-
Iros o i«forco tia verha e a acquisição imine-
diata do eíidice Colucci.

A entrada desta preciosa obra constituiu
motivo para uma pequena festa a que assis-
tiram os Srs. ministros da InstrucçSo, Drs.
.lnyme Cortesfio, Leito d» Vasconceilos, Af-
fonso l.opes Vieira, .losí Mirla Rodrigues o
Carlos Selvagem, muilo» blbllophllos e c
pessoal superior da nibllothira.

O Sr. Dr. I.sile de Vasconceilos, num pe-
queiin discurso, cnalleceu o valor do "Can-
cioneiro" t- elogiou a peraistenela a pátrio-
tismo do Sr. Dr. .laymo CortesSo. que não
descaiisníi em.pianto não viu na nossa Blblio-
theca «quella obra,

O Sr. Dr. Ja.vme Cortesáo agradeceu os
elogios que lhe foram feitos e regosljou-se
pelo facto de, para alegria dos nossos bi-
bliophilos, o "Cancioneiro Coluccl-Brancutl"
se encontrar finalmente em Portugal."

Fabrica de Calçado ".FOX"
RIO DB JANEIRO

TAPETES E 0LEA110S
| pira mesit. eorredoraa e mias. Cortinas,

etorei e eapaeho*
O melhar aorttmaata — Prefao redoxldns

|CASA RAUL CAMPOS
EX-SERURA CAMPOS

RUA 7 SETEMBRO, 84
Moveis de vime, malas, artigos de

viagem e sports

¦ —

PaHsiana
A Ac na de Colônia preferida***** - — ——

"A Saúde Publica"
Esti em larga dlstrifcuiçie gratuita a a. %

do anno ti; da publloaçgo com o titmlo ,acl-
ma, destinada a dar conselhos utels ao povo,
ensinando-lhe a defesa coatra as principaes
enfermidades.

¦ ***** <

"Commercio Exterior do Brasil"
Da Direetoria de Estatística Commercial

reoebewo* o boletim do aUno passado sobre
o movimento do nosso commercio com o ex-
terior.

¦ ***** i —

M MsRopolio da M$Si
AMANHÃ

20 0 CONTOS
14 RUA SASHET 14

****m*!tiism*tasi^ssimerirKiíiu!X MWSíSKiRsaBmKíS»
i—-... — . ————»—»«s<refta»—•—— ¦—

Saccos para água quente e gelo, de
liorrachs,

eom e sem '-';ipa, inglezes c americanos. Arli-
go absolutamente garantido. CASA HER-
MANNY, rua Gonçalves Dias, U.

mEl BE MINAS
18.000 bilhetes
80 % EM PRÊMIOS

-feira, 17

Inteiros 30SOOO
Vigésimos 1$500

i' VENDA EM TODA A PAP-TEj

CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

POMADA RENY
O IMPOSTO SOBRE O

FUMO
UBI APPELLO AO DEPUTADO SA' FILHO-

BAHIA, 9 — O depatado Durral Fraga, en
eloqnente discarão qne pronunciou na Cima-
ra, appellou para e depatado f*i Filho, no
sentido do mesmo retirar a emenda qae
apresentara, aegrarando o imposto sobra o
fumo, qne mata a Industria de charuto», fon-
te econômica do littoral bahiano.

Esse appello foi feito em termos eloqnen-
tes • honrosos para oa Intuito» do deputado
Sá Filho.

O governador Calmon. a propósito, tem re-
cebido reclamações das zonas ameaçadas pela
emenda.

(Transcripto da "A Noticia" ds hontem).
¦ m*** 

FOLHETIM D:«Á NOITE»

T..3.. nr. n,;., devem ter em casa asouas as mães Cêra Dr, iJll3tosa, Con-
tra a dôr de dente. Tubo para 10 «pplica-
i;5cs. 2S000. Exigir esta marca.
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SABONETE
1 Nio ha melhor.

k venda em todo
o Brasil

PERFUMARIA LOPES
PRAÇA TIRADENTES, 3G e 38 •

RUA URUGUAYANA N. 44 — RIO

DORLY

Canivetes Rodger*, JS5imos. Varia-
do sortimento. CA-

SA HERMANNY, rua Gonçalves Dias, 64.
******m**mmmm*m****************m**mw***m*m*m***m
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¦: *" LUC. CHAKDALL

{(Extraordinárias aventuras de um
Çaiato de onze annos)

v
O MOSQUITO TÍMBRIAGAÍJO

necessário, continuou el.la rindo
ijuc nesse tlnello clle seju leiido ou. — E'

iempre, .,..- „ ,.
Inorto; o essencial & que o ferimento o laça
estar de cama um mez, pelo menos. Compre-
hentles ?

.— Comprebentlo.
Então, este combintido ?

v- Dizem nue esse 1-iiciano é de primei-
t» forca e que tem a mão feliz...

—Não és tu tambem <le primeira força 7
Certamente ! porém, acho um pouco'duro... •
Queres ou nan queres receber o ten

quinhão nos cincn milhões do lio ?
Se quero I...
pois então faze oj que te tlitfo. .
Diabo !...
Assim í preciso 1

E aparteob-se dtí baião rindo sempre; o
barão ,porém, não ria.,.

Minhas senhoras, bradou ella a parte
feminina do seu auditório, abandono-lhes
O barão e permitto-lbes que o façam cm pe-
daços que serão rifados à Bpbyemesa; Pre-
tende o Sr. barão que nós nao conhecemos

i o nmor u obriga-se a provar o que dii l Nio
acham quc é desaforo 1\

Um hurrab de indignação acolheu estas
palavras.

Maliifiit; levantando a.s mãos, fel-o cessar
c.iniu que per encanlu, e dissei—•

-- Primeiro as outras, depois o amor I
E tomou logar á mesa. Os 'outros imita-

rom-na e começou o ataque geral As ostras
e ao Sauteine.

Reinou então o silencio de que falámos
no principio deste capitulo.

Octavio de Mancharmont, o amphitrlao
pagante, conseguira vencer o terror que lhe
causava a noticia fulminante arrancada *
embriaguez do gaiato. Habituado a vor Ma-
laga pensaiypor ellc, encontrava um motivo
,".iificienle para se tranquillisar na sereni-
dade que cila affectava e no accesso de ale-
giia quc acabava do. ver; e, gastronomo
emérito, como o deve ser todo o janota que
sc preza, ptizera pliiTosaphicániente de par-
to tada è qualquer pi-eoccupação desagrada-
vcl para melhor -fazer honra A cela. Pelo
modo pnr que elle manejava o Sauterne, ha-
via muilo a recciar que, ao levantar da me-
sa, tivesse deixado no fundo do copo uma
grande parte da razão,

O príncipe de Tolstol, sóbrio a todos os
respeitos, falava poueo, comia menos e be-
hia menos ainda; apenas tocava com os la-
bios nn copo sempre cheio. Ou fosse porque,
como bnmem bem educado, nâo quizesse im-
pftr âquella reunião alegre e folgazã o es-
pectiiculo de uma ph.vsionpmia taciturna",
ou porque, tomando logar naquella reunião
tivesse poslo de parte os seus pezares se-
crclos, cousa alguma revelava nelle essa
tristeza, nascida dc. um amor infeliz, de que
Octavio falara A dansarina. Observava os
convivas, ouvia é. olhava para as mulheres
com a appnrència indifferente de um espe-
ctador que não quer tomar parte nn aeção,
e contenlava-íc com sorrir todas as vezes
que uma locução demasiado excêntrico par-
tia do vocalnilario especial daquellas lindas
senhoras.

l.uciano de Prébois, como bem o dissera
a seu primo Montchannont na esquina do
boulevard da Bastilha, não era um Catio

e não queria de modo algum passar por
tal. Amável para com Malaga, que lhe fica-
va,:in lado, mas com essa amabiüdade digna
do .homem que sc respeita e que quer ser
respeitado, dispunha-se a tomar parte na
alegria—i;»1"'1. niiãwla esta se inánifestasse

13 ie Jul é M
Elegantíssimo baile com]

riquíssimas prendas ds
"eotillon" e "seuper", em

commemora$ão ae
14 de julho

RANDALL e FLORELLE abri-
ihantarão o baile, com números

interessantes
E* OBRIGATÓRIO OASAOA Oü

SMOCKING
imrminummiiHninmnmnnmmii mi mim m miiiiiiiimimimmniimimHiimw
Reservam-se mesas, nas reoe-
peões: do PALACE HOTEL Tel.
Central 1963, e do COPACABA-
NA PALACE. Tel. Ipamena 1400

'meaamscKs^avaREWsg'
•*a****-mim oe estômago INTESTINOS. Fi-

GADO E NBRVO-
SAS. RAIOS X. Dr. Renato de Socza Lopes,
prof. Faculdade. R. S. José 39. Vol. Pátria 13.*****
Ha um anno, não pagam a "Lyra"

ao pessoal do Jardim Botânico
A mesma commissão que nos procurou ha

dias para fazer a reclamação que regista-
mos, com o titulo acima, na nossa edição
extraordinária de segunda-feira ultima, veiu
liontem íi esta redacção dizer quc ella sa
enganara e que os seus companheiros estão
no desembolso, ha nm anuo, da gratificação
da fome, o que lhes está acarretando incal-
culavcis difficuldades.
——-——.-.—— *m* **-*mÚÊJtr**W** *-—' ...P..II , ._,.__ .
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e entretanto ia saboreando tranquillamente
as suas ostras.

De vez em quando, porém, a sua mre-
nidade parecia-, alterar-se um pouco, e uma
ligeira nuvem negra lhe toldava a fronte;
p'.*•> Mun ml» 0,-scii pensamento, soltando-se
daquelle pequeno e luxuoso salão du "Mai.
eon d'Or", retrocedia algumas horas para a
modesta habitação do operário Bernier, para
o lògar que e)*e oecupava junto dc Marga-
rida; ou quando o seu olhar desviando-se
dos rostos desbotados e mareados com o sei-
lo da orgia que o cercavam, ia fixar-se, *m
espirito, na suave e puríssima imagem da
joveu reproduzida.cótn amor pela sua mão
febril em uma das telas do seu atelier.

Uratn, porém, breves nquelles momentos
dc remorso e dc tlesciinlentiimcnlo de si
mesmo; o immenso'amor que sabia existir
lio seu coi-iiçãp Iriinqtiillisava-o immediala-
me.ittel Oue podia i-eceiur esse amor no meio
de semelhante gente 1 Viera ali por condes-
centiencia, devia, pois, passar uma hora
sem parecer aborrecer-se, e sair sem ter
cousa alguma a censurar a si próprio.
Quanto ao barão de Muraud, que o acaso, ou
talvez quc o .bom cuidado dc Malaga, collo-
caía em frente de Lueiano, nâo estava em
veia de jovial idade. As poucos palavras que
lhe dissera a dansarina na oceasião de se
sentarem íi mesa, tinham-lhe causado uma
inipi-cisão desagradável,'c apesar de todo o
império quc podia exercer sobre si mesmo,
não lograva dissimulai- senão imperfeita-
mente a natureza dessa péssima impressão.
Para se distrair o mais possivel do luto que
tinha 4ia alma, e ao inverso de Octavio de
Moiitcharniont, que bébia sem conta porque
estava tranquillo, bebia clle tambem sem
medida porque estava profundamente in-
quieto. Nem tudo era côrde rosa na-.posi-
ção occülta que o barão oecupava cm relação
á dansarina.

{Continua).

Synopse geral ornanisada pela Di-
rectoria do Meteorologia

A eeceüo Ohuvii e Bnehentei d» I>lre-
ctorle d« Meteorologia or««nlio« • »w»n*
l« ijruopn» ter*\ â*t ehnvai cm todo o pau,
dursiit* o me* de junho He IB-Mi

Zo.u norte -- Neila reglío do PJ" "
ehuva» moitraram-»» em »eral ebuiiiMnie».
londo em mMU a altura de ehnva subido
a t'i 6 arlnu da normal. .- . ,.„

Em Msiiini (Amainnae) a altura de oío-
va subiu a II/.O acima de normal.

Em Taperlnha e Belím (1'ari) •••»¦'•
da ebovâ subiu, reipeetivameiite, a II.» •
68.7 aolae da normal. ¦ 

K.n S. l.uls. 6 lltolo, Tarraot*-.*^?***
tria e Berre do Oorda. bo Eetado do ******
nhío, a altura de otauve eublu, reipecel»â-
mente, e 264.0. 68,4, 18.8. 74.6, 16.6 aelau
da normal. Em íirejabil a Carollna, no mei-
mo Kstado, aquelb altura «cou reepecU-
vamenta e 1.0 e 11.8 aaalio da ¦or"*'»
nio tendo ebt.vldo aeeta ultlwa localidade
durante lodo o mee. M __

Em Tliererloa (Platójr) a nlUr» 4e **n-
va subiu a 4'J.l aolma da normal.

No Estado do Ceará, ai ebuvae «ostra-
rem-se ainda abundantae, lendo em «íala
a eu» altura eubldo a (t.2 acima da nor
mal. Em Mondubim, Quixedi, Ouaramlran
ga, Igtiatú, Porao(*ba, Araeaty, Sobral, Quí-
xoramolilin, Viçosa, Acaraliu', aquclla a lu-
ra subiu, respectivamente, a 112.8, 101.8,
72.0. 18.3, 110.», 89.1, ...9. 17.4, 8.0.
01.8 acima da normal.

Em Nova Cruz, Mosiorí, Anfleae, Macau,
Macaliybs. Estado do Rio Grande do Norte,
a altura da cliiiva subiu, resoectlvamente, a
85.7, 85.0, 108.1, 92,8, 89.9 acima da nor-
mal.

Em Olinda. Escada, Oaranhnne, Fernando
Noronha, Nazarrth, Coyanna, Estado de Per-
nambuco, a altura da chuva subiu reipectl-
vimeott a 104.3, 31.7, .'18.1, 334.9, 37.9. 164.7
acima da normal. Em Barreiros, oo mesmo
Eetado, aquella altura ficou a 29.8 abaiio
da normal.

No E'.lailn da Parahyba, ae ebuvae moi-
traram-sc *m geral abundantes, tendo em
média a sua altura subido « S4.S acima da
normal. Em Itabayüuna. Araruna, Parahyba,

| Ouarabira. Ingi, Espirito anto. Mulunxu',
* filar, etc., a altura de chuva eublu, reupe-

cílvamente. a 30.8. 88.6, 71.7, 41.6. 22.6,
1Ü8.9. 94.4, 19.7. acima da normal. Em Ala-
Bôa Grendt, Plcuhy. .Magoa Nova. Campina
Oraada, no mesmo Estado, aquella altura
ficou respectivamente a 27.0, 31.0, 22.3,
36.7 abaixo da normal.

No Estado di Alagoas ae chovn mostra-
ram-sa em geral Irregulares, tendo em média
a sua altura subido a 28.2 acima da normal.
Em Victoria, Paulo Affonso, 1'aranhos,
Traipu', Satuba, etc, a altura de chuva su-
biii respectivamente a 271.8. 8.9, 7.1, 74.8.
113.6 acima da normal. Em Pio de Assucar,
Atiadla. SanfAnna do Ipanema, Maceió,
«quella altura ficou, respectivamente, a
45.2, 13.1, 110.0 • 137.8 abaixo da normal.

Em Própria, Itaporanga, S. Paulo, Ara-
caju'. Eslado de Sergipe, a altura de chuva
subiu respectivamente a 1.8, 213.5, 102.9.
144.6, acima da normal. Em Porto da Fo-
lha, no mesmo Estado, aquella altura ficou
a 1.0 abaixo da normal.

ZONA CENTRO — Nesta regilo do pai»
as chuvas mottrarim-se em geral irregula-
res, tendo em média a sua altura subido
a 40m[ro0 acima da normal.

No Estado da Bahia as ebuvae mostra-
ratn-se em geral irregulares, tendo em média
a soa altura subido a 54.0 acima da nor-
mal. Em Lençóes, Jacobina, Bahia, E. Fran-
cisco, Caetité, Ituassu', Queimadas, Mundo
Novo, etc, a altura de chuva subin, respe-
ctivamente, a 8.4, 224.7, 24.7. 6.3, 96.0, 6.7,
11.0, 46.0, 117.0 acima da normal. Em Expia-
nada, Castro Alves, Monte Alto, Curaça, Mar
da Contai, Barra, Remanso, Bandeira de
Mello, Ilhéos, etc, aquella altura ficou respe-
ctivamente a 22.09, 19.5. 2.5, 5.3, 3.0, 3.6.
0.1, 14.9, .16.0 abaixo da normal.

No Estado do Minas Geraes as chuvae
moslraram-sc, cm geral, escassas, tendo em
média a sua altura ficado a 8.9 abaixo da nor-
mal. ICm Theophilo Ottoni, Ouro Preto, S.
João Evangelista, Monte Alegre, Ouro Fino,
Lavras, Barbacena, a altura de chuva ficou
respectivamente a 1.61, 16.7, 18.6, 12.1, 29.1,
34.4, 13.2, abaixo da normal, não tendo cho-
vido em Uberaba, Januaria, Montes Cia-
ros, PitJingtiy e S. Francisco, durante todo
o me«. Em Palmyra, Estevam Pinto, Leopol-
dina, Juiz de Fora, no mesmo Estado, aquel-
Ia altura subiu respectivamente a 4.6, 1.0,
12.7, 4.6, acima da normal.

Em Pyrenopolis, Catalão, Goyae, no Es-
tado de Goyaz, nâo choveu durante todo o
mez.

Em Corumbá • S. Luiz da Caceres, no Ei-
tado de Matto Grosso, a altura de chuva fl-
cou respectivamente a 42.6, e 12.2, abaixo da
normal, Em Bella Vista, no mesmo Estado,
aquella altura subiu a 27.7, acima da nor-
mal,

Zona Sul. — Nasta região do paiz, ai chu-
vns mostraram-se em geral, irregulares, ten-
do em média n sua,altura ficado a 8.2, abai-
xo da normal.

No Estado do Rio de Janeiro, as chovas
mostraram-se irregulares, tendo em média, a
sua altura subido a 27.6, acima da normal.
Em Cabo Frio, Theresopolis, Vassouras, Ma-
cahé, Campos, S. Thomé, Tlnguá, a altura
dc chuva subiu, respectivamente, a 80.2, 5.7,
2.2, 46.8 6.6, 18.1, 17.5, acima da normal. Ei*
Bacellar, Angra dos Reis, Mendes, Rezende,
Pinheiro, Friburgo, etc, aquella altura fieou
respectivamente, a 0.9, 6.0, 4.0, 11.0, 7.9, 0.3,
abaixo da normal.

Em Santos, Ribeirío Preto, Taubaté. Ita»
raré. Campinas, no Estado de São Paulo, a
altura de chuva ficou respectivamente, 73.3,
49.5, 39.6, 44.6, 51.5, abaixo da normal.

Em Paranaguá, Jaguarlahyva, Curityba, no
Estado do Paraná, a altura de chuva ficou,
respectivamente, a 60,7, 111,0, 463, abaixo
da normal.

Em Florianópolis, Campos Novos, Cambo-
riu', Estado de Santa Catharina, a altura de
Chuva subiu, respectivamente, a 66,6, 46,1,

ter o ennlrarlo, lruliiiiiln.se d
recebeu o apidiiuno ilorlflcatior de utn Qlt
vo UHae, .

Uttlnms Ciú*rra*, que em breve nm „.,
4* cdlvAo com vinte ii.nelos novos, m-íí ,
ancauto mais Imllimo do» seua admira^
re» e d»» nnsii.s lei ms,

Olrgarlo Marlanno e. nos seu» »er«n, t,
uma originalidade tmla pr*;oal, fum ,
emotiva. ElIM versos e-iürlliain e rsft,.
olem o vel» transparente .Io um.i graai»
poesia trensforiimila em musica

Nes»* agitada época ile liilurlstnos, |i..
eadl»moi e penitmhrlsiiin-s n nr!; .-;,„,.
brada e sincera de Olegario Marlanno mjf.
cará um momento n» poesia nacional

K

Recital êe> canto do projm,
ior Curiós tio Carvalho

6 prottnor Carloi dc Carvalho, non.»
¦or demi.1» conhecido na rodn orllstlra, uri
genleou para o domingo. 8 do corrente, ;»
8 bom, ao Inetltulo de MujJcn, um recIUt
de eento em que icrAo ouvidos Ircclioi dvi
asais escolhido».

A sua discípula EU» Birroso Miirtinl»,
eoprano ligeiro prolciiora do Instituto, aju.
dará o teu meatro cantando, além do algutu
eoloi, um duetto eomleo. Essa artliU, qu« ht
algum lempo não se fai ouvir, l«i| (e nind»
t) uma d»s victoria» do professor Cartosdi!
Carvalho, que eiliicou a sun voz e guiou o L
seu talento, obtendo ella o primeiro i.renri ¦
eom extraordinário suocesso, e com « edni»
da vlnti annos apenas. A sun yoí límpida, {,,.
cil o d» um tiiubre agradnbillssinio, »*ni\
por oomplelo ao ouvido mais exigente, e a
sua dlcçáo, o sentimento com que phrasea,
patenteam o seu talento e a boa escola da
seu meilro. , *"

E' aste o programma do recital ' V •>
Ramean - Hippolyte et Arlcle ~ sir éi |

Thésée; Debnssy — Pòllcas et MíllsanI*. - '

réclt d'Arkel; Duparc ~ La vi» antéricurt|
Ravel — Toat gall V. Braga — lioviti
GtBth») traduzido pai* o esperanto por Cn,
bonskl: A. Nepomueeno — Sonhei (H. Hu.
neV H. Ossvald — Ao» sinos (O. Bilscj .,
dedicado a Carlos de Carvalho. Mozart ~ u
flnte enchanlé» — alr; Fauré — Rencentre)
Dehtissv — Fantoches; Snint-Saens — Le m.

Ir
¦V,

elgnotel Ia wse; A. Nepomueeno -Mil.
salda (Magalhãee do Aieredo); L. llélibes-,
iâkiné — air des elochettes; V. Massé -i
Le» noee» de Jeannette - duo coraique. Aj
plano asaeitro Roberto Soriauo,
v i 

***** 
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MUITO GIVEI
Na eesa da rua General Caldwcll 829, i*

posito.de fabrica, está liquidando meias dl,

pnra seda para honen», a 38; o para ii.

nhora» a 4$.
Aproveitem eitg HauMaçIo nunca viitt n;

commerelo.
——
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XAROPE DE AMD

Drogaria Ceutrnl
DE LACERDA

Aesembléa, 73naBmÜ&M

{&B MM
SXO SEMPRE

MODERNAS
MAIS ELEGANTES

AS MAIS PERFEITAS

BONQAÍVES BIAS, 7S
,, CENTRAL 2893

mfüto.

LA REINE LITRO
15$000

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA
Perfumaria Mascotte — P. Tiradentes 18 e 20

"O Mundo Literário"
O n. 27, anno 9; do "Mundo LíteTatfe*,;,

a irapeccavei revista de alta cultura dirigida I
por THéo-Filho t Pereira da Silva, ago«J
apparecido, traz um excellente summario, dt
qu» ** destacam collaboraçõcs do ministro-
João Luie Alves, dos acadêmicos Afranio Pel>
xoto, Xavier Marques e Constando Alves I
da jovens escriptores da moderna g^rni;ân,
No presente numero a direcção do "Munda
Literário" annuncia pura o seguinte o Isi*
cio de uma "Anthologia da novos", desina.
da a por um dique á verdadeira annrchii, \
lamentável confusão de vclores qus reine
actualmcnte no m»io literário. Accresccm
te-sa que o critieo official do "Mundo Lite.
rario", O Sr. Pnvina Cavalcante, aléra dt
lua seeçio de critica, publica um longo tn<
saio a propósito do discurso do Sr. Gis;t
Aranha, na Academia, ensaio seguido dc ti.
rias transcripeões de artigos sobre o assam.
pto, da penna dos Srs. Antônio Torres, Mu
deiros a Albuquerque, Osório Duque íistrit
da, Chrysanthérae, Gaslão Penalva e ou*|
troi...

. ****** i < ¦;.
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; A sorte é cega! |
E a prova é que fo! vemürlo cm;?

;São Paulo o bilhete N" 3721, prc-jl
>miado eom 50 conto», da Lotcriaí
ida Bahia. |

Quarta-feira próxima, 30 conlosí
>por Rs. 109000, á venda cm toda!j,|

|parte.

!%
Loteria só da Bahi

ií*4»H"H->

1.0, acima da normal. Km Campo Alegre, Ita
jahy, Brusque, no mesmo Estado, aquella
altura ficou a 6A, 11.0, 6.9, respectivamente,
abaixo da normal.

No Estado do Rio Grande do Sul, as chu-
vas mostraram-se, em geral, Irregulares, ten-
do em média, a sua altura ficado a 89.4,
abaixo da normal, Era Porto Alegre, Santa
Maria, Bagé, Livramento , Alegrete, Santa
Cruz, Cachoeira, S. Francisco de Paula, ate.,
a altura de chuva ficou, respectivamente, a
33.fi. 11.1», 65.0, 28.1, 19.8, 63.1, 11.8, 34.6,
abaixa d» norma]. Em Passo Fundo, Crus
Alta Caxias Qnnporé, Palmyra, aquella altu-
ra subiu, respectivamente, a 107.6, 54.6, 54.6,
76.4, 8.6, acima da normal.

j*T***** ' 
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Um cão morto, no meio da via

. A propósito dc um pedido de providencias
que fizemos o Limpeza Publica, no sentido
de ser removido um cão morto, quc ha va-
rios dias permanecia defronte do prctlio 73
da rua Ângelo Bittencourt; escreve-nos o
proprietário do nlludldo prédio, Sr. Santos,
declarando niio ter sido ellc o matador do
animal; ao contrario, foi elle quem sc cou-
doeu da sorte (lo cachorro faminto e sem

OS ADJUNTOS MUNICIPAES
RECLAMAM

. Procurou-nos uma commissão de adjuntos
de 2* e'3" classe para pedir-nos solicitemos

 do Sr. Dr. Geremario Dantas o seu pa-
dono, dando-lhe alimento, e iião tendo culpa gnmcnto, porquanto todos os demais func-
de que o mesmo viesse a morrer na via pu- cionarios já receberam, estando annunciado

.blica, acerescendo ainda que foi o signatu-Jo pagamento dos juros 4o 1* semestre das
rio da carta que mandou enterrar o bicho, apólices.

AMANHA
2OO:OO0$O0O

CENTRO 10TERIC0

-H

R. SACHET, 4

*****

PROVEM

Café Cruz
O PREFERIDO

¦ ***** 

esn
Com a perna esma

am toro
a par

O estivador Francisco Abreu Arêas, deü-
annos • morador á rua da Praia n. 35, qw»-;
do, hoje, trabalhava no armazém n. 11, *>
CAej do Porto, foi Colhido nnr um tórr> <!« i
madeira, solfrendo esmagamonto da per»1?
direita. ;

A Assistência, chamada a intervir no cns». _
prostou ao ferido os necessários soecorros dl |urgência.

******* —-r"|

AMANHA
3O:O0O$O00

Inteiro 19800 — Meio $800
TERÇA-FEIRA, 28 DO CORRENTE

5O:O0O$OO0
Inteiro 4$000 — Quinto 800 réis

VENDE-SE EM TODA PARTE na»Bs*****
Syphilis ? .ELIXIR DE INHAfóS

5; ¦

ME: -
I ******  : I

vêm os resfriados e agra- ;
vnm-se as bronchites; íw;
XAROPE GIL é o salva- {

dor nestes casos, dep. R. Larga, 154 p>:,
0

Por que não se illumina o morro I
da Conceição ?

¦Moradores do morro da Conceição no '"'i
cho comprehendido entre a rua Acra « ' I
fortaleza da Conceição, reclamam contra • L .falta de illuminação, apesar de ali exlst!'j.;;:
"•«n^ha mai» de um mei. os pestes ftt-y'tal fim.

asHanaQ) >.'
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