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Proseguem as operações contra os re"^olwci©i_ar_<DS
Conimnnlcaito das dow horai de hoje, for-

recido pela itcrct.-iria do palácio do <_«•-
lelei

rreseraem as opersçGe» mllltarta raatta
aa seílclesoa de S. Caule, obtendo, coi.tlnaa-
mente, as nossaa tropa» mntagena ae* pri-
vam, cirii rez mu!», .* rebeldes dos sras
Birloa dt defesa.

"_.' evidente une os Insurrectoa tentam oa
allimns recornos do qne pedem dispor.

A -ltn.ii.5o • nitidamente favora-e! i* nof-
iu.* tropa», co|s rupciloriilsde st nffirmt tia
lu.o» os pontos.''

0 governo de São Paulo em
logar seguro

Communicado do Santo» ao
presidente do Minas

O Sr, prstdente do Hitsdo de Minai, re-
ttb«*u o «eguinle comniunicado!"Siintnj, 10 — Hresldeute Itaul Soares —
Prllo Horizonte. — O Dr. Carlos de Csmpos
í«*z espalhar pnr aviões e pelo telegrapho »
»(fuiii'e coini.iiinlcndo:

"Ao povo paulista: Compelllde por mo-
mci-'*iecij superioridade da forças, o governo
ti-i S. Paulo encontra-se ein pomo seguro
ita capital, rom suns tropas reunidas tis fe-
risra.". nu« o auxiliam a restabelecer dentro
mi noifcb a ordem e « legalidade; Ao oobra
novo p.-inli*-!.-. pedimos sc mantenha calmo e1 "-nado até o iiKiinento de retomar-se

0 presidente do Banco Mor-
cantil recebido pelo chefe

da Nação
O Dr, Jòflo Hibrlro, dlrector-presldente do

flanco Mercantil do ltlo de .laneiro, recebido
boje, em xtulicur!,. especial do Sr, presidente
da Republica, estem coufcreuclaiubi rum
S. lis.

Mais uma adhesSo ao requeri-
mento de solidariedade»

no Senado
Outras conimunicaçSes

No expediente da «essflo de hoje Ao íe-
osdo. qne se rr.illsnn nob a presidência do
Sr. Estado Coimbra, foi lido o seguinte te-
legrnmme d" Sr. IS. de Souza:"íleeife, 11. — Se nf.n estivesse emente
sessão resolveu sobre decretação estado sitio
meu voto Ide teria sido favorável como fa-
voravel serio e será n lodns as medidas con-
sideradas necessárias rendição scdlciosos São
Paulo. Cordiaes saudações.'

Foi lido ninda um telegramma do Sr. fe-
Ilppe Schmldl, communicnmln mie mto tem
comparecido a sessão por motivo de mo-
lestio.

Na Marinha
Continuam

Marinha o
a pernoitar no Ministério ds

Sr. ministro chefe do Eslado-
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Um batalhão de Infantaria da policia ie S. Panto, acampado na Varxta do Carmo

manden transferir pnra (jimndo fot snnun-
ciado, a formatura í|"í o Tiro 7 deveria
realisar nn próximo din 14. Ficaram, tam-
bem, suspenso» os rierclcloj de fuso para
os recrutas.

Na inauguração de uma serra-
ria, da Comp. C. João Pinhei-
ro, não se soltam foguetes, em
respeito ao pezar pelos aconte-

cimentos de S. Paulo
CAETHE' íMinas), 10 (Serviço fspedhl

da A NOITE1 —__I"ol lionleni inaugnmda
nas f.il.b.s ili? serra du Piedade umii unindo
serraria paro desdobramento e beneficia-
mento dc mndclras dus ninttas vlrsens da
fazenda dc O.iro Fino, de propriedade da
Companhia Cerâmico .loão P.luliclro.

Compareceu avúltado numero dc pessoas
desta cidade, assistindo á benção dos maçhl-
nismos e a crecçôo do cruzeiro, eollocado no
ponto ciilminiiiitc («u fazenda.

O Dr. Isri.cl Pinheiro, presidente da
companliin, não consentiu que soltassem dy-

nnmltes, nem focuetes, reipeltando e pesar
i:eral cansado pelos ucontcclmcntos do Silo
Paulo.

Fu* parte, como sócio, do noro emprehen-
dimenln, o Sr. .loão llczcnde da CosIh, sob
cuja direcção (iram os serviços dn serraria.

Mais tropas que embarcam
para S. Paulo

CUniTYRA, 12 (A. A.) — Embarcou hon-
tem eom destino a S. Paulo o IS* batnlhSo
d» caçadores, e umn companhia do 50* bn-
talhf.o de engenharia atjuarteladoa neste Es.
tudo.

Essas tropas mantêm rigorosa disciplina, c
soiíuiram sob o entbusiasmo da população
inteira, íjiic dellas se despediu com cari-
nho. cobrindo-as de flores.

No Paraná não ha perturbação
O senadoi Carlos Cavalcanti recebeu o se-

guinte telegramma!"Cominunico prciodo amigo que continua
reinar perfeita ordem neste Estado. Sauilu-

immflnonininniniiiiiiiintiniiiiiiitiiiiHiitniTOniijiiiiiin mm

çfies affectuosas. — (a) Uunho* ia Rocha,
presidente Estado."

Por que solicitou reforma o ge-
neral Erasmo de Lima

Recebemos, hoje, a visita) pessoal do Sr.
general Erasmo de Lima, que nos solicitou
a publicação da seguinte carta.

"lllmo. Sr. redactor — Cordeaes saoda-
çfies.

Havendo nm Jornal vespertino bordado
«•omiiicnlarlos aos últimos pedidos de refor-
ma do officiaes do Exercito, declaro que nc-
nbuma relação leve o meu coin o motim
militar, que, estúpida c Inesperadamente, ir-
rompei nã capital de S. Paulo, o qual todos
nós acreditávamos fosse de prompto jugu-
lado; ò que, entretanto, não tardará n arou-
tecer, pnrn honra da nação. O pniso estipu-
Indo pula lei quc permitte nus generaes c
coronéis com mnis de -10 nnnos <lc serviço
solicitarem sua reforma com determinadas
vanlagens, terminaria n 7 do corrente mez.
Outra opportiinidndc não haveria para aqucl-
les que por vários motivos respeitáveis, se
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qnlzesscm aproveitar da «ferida dlsposiçno
legal. Não era, pois, possível esperar uns
din sequer. Eis porque apresentei o meu re-
qucrlmcotn cxaclamcnto naquelin data: so-
licitando, porém, verbal c rciteradamenla ar»
governo, nn pessoa «Io prcclaro Sr. marechal
ministro dn (iueir.-t. que, rcsnlvndo o nir.s
direito, só me concedesse reforma depois ds
esmagada n revolta. Emqunnto iss«j, o emi--
nente brasileiro Sr. Dr. Arlluir Bernardes,
que, mnis «Io quc nunca, encarna com deno*
d', c patriotismo o principio d.i lei e da or«
deu, poderia conlnr com os meus .serviços»
franca e lealmente, sem reslri.-oíies.

Nâo nl.stnn'.'' .. minha assiduidade ao ga*
blnctc do Esmo. Sr. ministro da Oiierta,
este niudn não ju!!.'ou ««;i|iorliino aprovei-
tal -os, pois estão normalmente á fi.-nlc dns!
forças de seus antigos comi'!"
ra."-. que se ncbníii n«« th?:ili
Houve, pois, engano (!«• «¦«.-,
giins jorníics, alírílutiu út-in-
missão. Se assim fosse, cr
dc boni grado*.

Dando publicidade a eslãs
dactor, muilo obrigarei.*; ao <
leitor. — (ienenil Erasmo d
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tl estação de 1'itissttgucra, conhecida geralmente por Alio da Serra.. E' a esta-
ãu principal da Inglcza, enlre S. Paulo c Santos

Maior da Armada c respectivos officiaes de
gabinete.tn-aelle regimen, que. lem feito a grandeza

«o S. Paulo. — 'Assignado) — Carlos dc
Campos."

0 6o batalhão provisório de
Minas corresponde-se com o

chefe cie poiicia do Estado
Ao Sr. chefe de policia dc Bello fío,ri_on-

to, o G* balalbão provisório da força pu-
l blica mineira transmittiu o.s seguintes tele-
grammas, passados por seus coininandante
e tenente secretario:"'Villa Mnthilde. 9, ns 4.S5 horas da tarde.
— Sexto Batalhão chegou ponto terminal
•em novidade. Officiaes pedem V. Ex.
•omm.micar suas famílias que tudo corre

rerfeitamente 
bem. — Capitão I.cão, do

2* H. I.""Villa Matliildc. 9, .'is 7.40 horas da noi-
[to. —- Pessoal G" Balalbão continua forte e
fatlsfcito. Tudo corre bem. Saudações. —>
Tenente Cancio Albuquerque, secretario."

Os.ministros que estiveram,
cedo, no Cattete

A's primeiras horas do expediente presi-
ptenciul, estiveram no salão .dos despachos do

alacio do Cattete os ministros interino da
stiça, da Agricultura, da Viação, da Ma-

inlia e da Fazenda,

chefe de policia conferenciou
com o Sr. presidente da

Republica
O Sr. chefe de policia, conforme vem ts-

Itendo diariamente, foi ao palácio do Catte*'
íInformar officialmcnte o Sr. presidente
IRepubliia do que a cidade esteve, desd»
|*espcra, em ordem completa.

[0 presidente e um director do
Banco do Brasil no Cattete

-Aí

O Sr, presidente dn Republica recebeu em
conferência, i .tarde, o Sr. Cincinato Braga,
presidente do Banco do Brasil.

HJim outro director desse estabelMtmento
im crijdlto, o Sr. Joslno Araújo, esteve,
ejuelmente, no palácio do Cattete, em con-
terencia com S. Ex,

0 "Amazonas" trouxe prisio-
neiros

O deslroycr "Amazonas** aporton * Gua-
nabara. cerca do 10 horas dá noite de hon-
tem, vindo do porto de Santos.

Segundo informações colhidas no Ministe-
rio ua Marinha chegaram a seu bordo dez
prisioneiros, cnlre officiaes do Exercito e da
policia de S. Paulo.

A artilharia do Batalhão Naval
O corpo de artilharia do Batalhão Naval

continua acampado no patco do Arsenal de
Marinha.

Solidariedade do pessoal da
Leopoldina ao governo

Onze funecionarios da Conipanhia Leopol-
dina, representando todas as secções dessa
companhia, foram, boje, levar solidariedade
ao governo federal,, sendo recebidos pelo
marechal chefe de policia, que se encontrava
no palncio do Cattete, acompanhado do gc-
neral chefe da casa militar do Sr. presideu*
te da Republica,

Adiada a inauguração do Pri
meiro Congresso Brasileiro

de Contabilidade
Segundo ficou resolvido pela commis-

são executiva, attendendo a anormalidade
do trafego da Estrada dc Ferro Central en-
tre esta capilal e São Paulo, e no intuito de
não privar o grande numero de Coogressis-
tas paulistas de sua collaboração no Con-
gresso, foi adiada a Inauguração do refe-
rido congresso que se devia realisar segun-
da-feira, 14 deste mez.

Logo que se normnlise as commuolcações
via terrestre com a capital paulista, a com-
missão executiva marcara o dia da inaugu-
ração do Congresso,

Foi transferida a formatura do
Tiro-7

O inspector regional dos Tiros de Guerra,
em virtude d» situação anormal do pala.

Solemnes, as cerimonias da mntvia
apresentação de credenciaes
dos primeiros embaixadores

dos doas paizes
Esses titulares são o general Nor-

ton de Mattos c Sir Lancelot
Douglas Carnegie

LISBOA, 12 (A. A.) •— Durante o dio de
hontem houve troca de Iclcgráinmns enlre
S. M. o rei .lorge V, da Inglaterra e o Dr.
Teixeira (Iomes, presidente da Republica,
referindo-se 4 mutua apresentação de cre-
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Uma interessante conferência n^InsüMo dos Adv^gaáor»
Os principaes aspectos do trabalho do Dr. Lemos Briío

\

w''' JBÊ&

Sir Lancelot Douglas Carnegie. c. gene-
ral Norton dc Mattos

denciaes dos primeiros embaixadores dos
dou» paizes.

Nesses despachos telegraphicos, tanto a
Inglaterra como Portugal se referem A anti-
ga amizade » à cordialidade que sempre rei-
ii, ii,- ,n duas nuçóes.

LISBOA. 12 (A. A.) — No mesmo mo-
mento ero que. em Londres, o Sr. Norton
de Mattos apresentava ao rei Jorge V. ãs
suas credenciaes de primeiro embaiisndor

portuguez na Inglaterra, sir Lancelot D;
Carnegie, que, desde 1913, vinha exercendo
as funeções de ministro Ingleu junto a Por-
tugal, e que recentemente loi elevado a em-
baixador, comparecia perante o presidente
da Republica, Dr. Teixeira Gomes, afim de
tambem apresentar as suas credenciaes.

A cerimonia, effectuada no palncio do go-
verno, foi revestida da máxima solemnlda-
do, havendo troca de cordiaes saudações en-
tre sir Carnegie e o chefe do Estado.

Os jornaes desta capital collocum cm ex-
cepcional relevo esse gesto dos governos das
duas nações amigas, salientando a perfeita
união de vistas que sempre existiu entre a
Inglaterra e Portugal.

A biograpbia de sir Lancelot D. Carnegie
<t traçada com grandes elogios por parte da
imprensa.

LONDRES, 1. (A. A.) — Os jornaes des-
ta capital publicam em lognr de relevo, com
pormenores. a cerimonia liontem havida no
palácio de Bucklngham, durante a entrega
das credenciaes do primeiro embaixador por-
tuguez na Inglaterra, Sr. Norton de Mattos,
a S M o rei Jorge V.

Os jornaes publicam a photographia do
embaixudor, tecendo elogios a sua persona-
lidade.

S Paulo. A' esquerda, vê-se uma parte do Palácio do
.. _...._._ j_ i„i...„r. n„ fundo, -0 largo do Palácio, em

Hooer.no, sendo
Secretaria
tal dB 

S-/cn&"« o ^auivÃo, a Secretaria da

\Jn,lT„,;, nessa esquina fica a Secretaria do Interior; ao fundo, o
di Justiça Scglranea Publica, onde lambem está á delegacia gc.-

licilòs doh edifícios o(direito sào: c primeiro, a. Secretaria do
''Çm'..0*- Í.„J..,.,u n Secretaria da Fazenda e Ihcseuro

AS NOVAS TAXAS PROTEC-
CIOMSTAS, NA ALLEMANHA,

SOBRE OS CEREAES
BERLIM, 12 (Radio-llavas) — O Sr. Gras-

smnn. representante da Federação dos Syn-
dicatos, lançou violento protesto conlra os
projectos du decretação de luxas proteccio-
nistas sobre os cereaes, principalmente o
trigo. O protesto declara que os syndicatos
estão firmemente decididos a não fazer ne-
nbumn concessão

A' NOITE .que jamais desonrou o proble-
ma da reforma das prisões brasileiras, con-
seguiu do Dr. Lemos Uritto, que a convite
do Instituto fia Ordem dos Advogados rca-
lisa, hoje, uma conferência sobre este pai-
pitante assumpto, nigui.s trechos do seu tra-
balbo. A conferência, npr/ar do succlnta,
desdobra-se nns seguintoi capitulo»! Intro-
ducção — O direito, harmonia social — Rc-
forma, reformas — A sciencia b o crime —
Reforma penal — A verdade nua sobre as
nossas prisões — Com tacs prisões não ha
código — Os syslemas penitenciários do
Brasil — A reforma das -irisõcs — O pes-
sonl — Peroração — O orado, não esgota
o assumpto na palestra seientiflea a expo-
sitivn desta noite, pois conforme nos disse o
desenvolvimento do sen ponto dc vista 60-
bre a reforma cbllimãdà impõe uma outra
conferência, alias desnecessária, porquanto
jã se esta editando, por dclerminnçno do Sr.
João Luiz Alves, a sua cxhiiustivai exposi-
ção de dczcnioro.

E' este o primeiro trecho essencial da
conferência do Dr. Lemos Britto, de tão cs-
pecinjisndo? estudos no nssumpto:

"Isolado S. Paulo, cuja penitenciaria í boje
sijiiti favor uma das melhores do mundo,
construída sobre um plano gigantesco, di-
rígida por uni especialista cnpncissimo, o
Sr. Toledo Piza, servida por nm pessoal te-
chnico exemplar, mns ainda incompleta e
n espera dos demais typos de prisões indis-
pensnveis no systeiníi dn próprio código
nclual. isolndo S Pimlo, os demais estudos,
todos elles, ií época de minlin inspecção. uns
no sentido de aperfeiçoar o que possuem,
outros no de levantarem pela 

'base n con-
strucção porque nada possuem, impõem a
reforma. Temos, assim, vários grupos de pri-
soes nos quaes se cumprem de modo diverso
ou não se eumprem as disposições do nosso
Código.

Dahi o haver denominado o meu trabalho,
que apresentei ao ministro da Justiça, não"o syslcma penitenciário brasileiro", sim"os systemas penitenciários do Brasil", por
isso quc elles são vários e a lei federal sof-
(re em cada prisão sensíveis modificações,
sendo a pena, como é. a execução o não n
sentença. Os criminalistas não escurecem
essa falha evidente do nosso systemn pri-
slonal. Todos nffirmam quc ainda não pos-suimos as modalidades de prisões exigidas
pelo código jã entrado em franca decrepi-
tude. Ao próprio São Paulo nâo se poderia
dnr, npezar da sua penitenciaria modelo, a
palma da. solução de tal problema; porque
elle não dispõe da penitenciaria agrícola,
não possue um manicômio penal e não tem
ainda uma prisão de mulheres â altura do
seu pnsmoso desenvolvimento. As mulheres
ali oeeupnvnm um pavilhão interno da pe-
nitencinria nova, mns os inconvenientes
dessa locallsação, condemnnda por todos os
especiniisliis. c n necessidade de mn pnví-
lhão hospitalar, fizeram com que se trans-
ferissem as mulheres para a antiga prisão
m.era cadeia, absolutamente Inadequada a
esse fim. Outros Estados approximam-se do
syslcma do código, mas os estabelecimentos
que possuem, como acontece com Pernam
buco, onde mais se tem cogitado da matéria,
longe estão de corresponder á mais modes-
ta expectativa. Alguns Estados retrograda-
ram. O Amazonas, por exemplo, onde em
1907 se inaugurou uma vnstn penilen«:iaiia,
devida no Sr. Constantino Nery, defeituosa,
mas obedecendo a um plano então festeja-
do pelos construetores, não offercce hoje
qualquer organisação, tendo-se perdido o
capitnl c o esforço dispendidos. Imaginem
os eminentes confrades que, quando nli es-
tive. a penitenciaria era a sòdc dc um pa-
tronato de menores, e que os detentos se
achavam alojados na antiga, escola profls-
sionnl de Paricatuba, onde, aliás, nâo en-
contrei um só presidiário, nem vi qualquer
installação adequada a tal adaptação, do
que resultou, a mal de meu grado, e pela
franqueza com que n.e manifestei, aWlcmls-

sar o Rio Negro para visitar aquelle pre-
sidio, cujos obrigados moradores viviam
embrenhados na floresta n fazer lenha...

Em outro listado do Norte narrnriim-mc
que certo director do mn estabelecimento
enfeitado com o Ictrclro de penitenciário
costumava. .'. falta de officinas c dc verba
para sustento dos encarcerados; mniidnl-ós
todos oj dias A cidade cm blisen de nina oc-
cupação qualquer que lhes garantisse o
pão... Qua bavin dc fazer o administrador '.'
Obrigar ós detentos a morrerem nos seus
cubículos, de fome o de inanição ? Seria
ntroz e toda gente apontaria o homem como
um bárbaro mais cruel que os mai3 temi-
veis dos teus presos-. Derramavam-se, então,
pela cidade, o*, ninis perigosos ladrões e os
mais negregados assassinos. Hora certa,
voltavam. M:.s um din caíram na troça os
adoráveis reclusos e sú iipparcceriim noite
alta. O administrador ergucu-se cslrcnvu-

nliain dos cubículos: eram loucos. Aqui d
ali. misturados simples delenlos corroceun
naes e presos ii requisição Ho justiça coir»
sentenciados n curtns c longas penas. Vi
meninos de oito aiiuos enclausurados Com
adultos o profissional"* do crime I...

Mas não acrediteis, senhores, ipic este es-
pcctaculo seja apenas «i >ssc Norte até bemi
pouco infeliü c n.nl n'ssoín!irii_ò, o onda
ngora, como cm Pernambuco, 1'enrã, H'"*
Grande do Norte, Bahia, Parti; Parahyhífj,
Sergipe, Alagoas. Piuuliy e Espirito .S.-intu.
corre um sopro ile vida nova, e rii ia çoiiiõ
mie uma ira ile renascimento ihtçllcçluál *
civico. O quc Matto Grosso i
è uma vergonha, K nã«* çsciii
dizendo.-yos i, ir em inat*."-
nenhum Estado òrférçcc i
abandono c dc desinteresse
Santa Catliarina.

Esses Estados rctàrdalnr
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ür.,Photographia dc um cubículo dti prisão de Ma
Lemos Brito
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Tambem o "comitê" director do partido j são do administrador, um capitão da briga
1 socialista repelle, totalmente, o projecto. Ida policial quc passava mexes sem através- escutava bi amidos c vocücraçõcs

nliando e foi abrir a poria A boa gente. Não
o fez, porém, sem nm aviso:

— Olhem bein, seus patifes, o que lhes
vou dizer: se de outra feita vocês vierem
recolher n estas lioras, dormem na rua!;..

Nas prisões, onde não l.a trabalho, n quan-
tia fornecida pelos governos para sustento
dos presos «3, geralmente, de espantar.? En-
contrei prisões onde esta verba cru ainda de
seiscentos réis 1 Vós compreliendeis: isto o
uni crime. Quc é quc nas cidades brasilei;
ras se compra nestn época verdadeiramente
.nliimitosii com' semelhante diária ? Dnhi,
senhores, o aspecto estranho da maioria dos
reclusos, dos quc não réalisam algum tra-
bailio de conta própria ou dos que não pos-
suem parentes ou amigos que os ajudem ria
sua desolação. Dentro dos cárceres brasilei;
ros a fome e a falta de hygiene réalisam
prodígios de nnniipiilniiiento das mais ro-
bustos compleições. A tuberculose, a syphl-
lis e a malária roem esses desgraçados como
um bando de vermes faz das podridões o
campo da sua voracidade. Interroguei presos
que mal podiam falar nns crises das sc-
zões. Nos mesmos cubículos infectos e Im-
inidos dormem os enfermos o os sãos. Ra-
lamente encontrei enfermarias que dc ver-
dade o fossem. A' promiscuidade de velhos
c de ereanças cnsn-se muita vez u de ho-
meus e de mulheres que se excitam de gr.a-
dc pnrn grade, enlre gestos dc couscupisccli-
cia e palavrões obscenos.

Nas prisões do Par,', encontrei mulheres
semi-nuas quc lavavam e cozinhavam num
pateo: ernm dementes. Em outras, não rnro

quc vi-

contrnm o seu siinile gigantesco no .T.rn/o
da j.ropria capitnl onde vivemos. Ainda b.-:.«
que o aetual ministro (U. Justiça, <|iic nic piwi
sobre os liombros a tiircfii de escliirccel-o so-
bre as necessidades dns prisões nacionaes.
é unia cçrebrnçno equilibrado e insubtuj.s-
sa ás faixas dn rotina e aos grilhões do f -
ttiidado, característica evidente dos nubles
rie espirito. Não o conhecesse eu, fosse do
outra tempera o titular ijue me houvesse da
investir de tacs poderes, e eu não teria cm-
prchendido essa jornada da qual o publico
só conhece o Indi. rhdioso c transparente*
ignorando ns vicissitiides e as çõntrãriç.üadéá
por que, nesses longos oilo mezes (le. perç-
grinação, passei. Posso, portanto, 1'iilnr-vos
com esla franqueza sem refòl.hòs a que me
affciçoci. A penitciiciãrin do llio de Jnnci-
ro 6 uni contraceiisp plniitmlo na massa-do
casario urbano e cm contaeto pcrmàncnto
com a população. Nno tom condições hy-
gieilicás, nno tem arcn, por onde se derraute;
Tudo eoiideiuna a sun vizinhança com a Ci^.i
de Uètenção. Nesta cumprem sentenças iii|-
meiosos çbndemnados á falta de logar nn-
iliiclin. Suns galerias são hõrrivcis c fui èn-
eonlrar ali, á falta de uma rede dc esgoto, o
syçTeíiin dc cilbns que o próprio preso_.issc«-i'•e deposita ii porta do seu biênio. Sómeni-.-
ngora, nos cuidndos de uni director devotadí)

fã sun missão, existe nli unia officiun digna
desse nome. Bastou este ensaio de trabalho
para mudar «i aspecto no feio casarão. Mas
n penitcncinrin está cotiilemnnda. O que cn-
tre n*'is sc ctíanfá ivrisáo de inullicres è uma

.(Conclue na 2' pagina^
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Umn ciiiuiiiiMno ciirirHfdinn «Ir inf çAi •
rir i.i-.-ii,in iiíin Irniitnicçilo» ciMuiiiercIiii"
ili",i,i pinça, iiiiiii,!». nn ini.i.. de um»- fun-
rç.irs, vrm .'ii.-.uiii-iiu.i... i'>iili'ni«' no» i'Mi-
ni'-. mu.1 .leiiieiilnri"., vlclim ¦¦ fruiuli-i.
cujn |M,.in« i,'. ».!• justificaria ie ii iiiiii.-
cçnn n «iue . ii.i (.nu-.ilciiiln fii««i» uniu iuni-
ijailli flscill ("illtilflcclllll |llirn ••..•.nn lllti'1-
¦nmlluiiiiri ila compra c vendi. «I«* in.ieiiH '•
!',.*• au niiiiiii iiii-*nlo dt* lumliir»» recente*
l.'ili«i,ini.., nem l»n miuleriu, í ii linpmln
ai.lu.* negocio» niprvanlli, «•«•mu *n«> velhn»,
•gunliucnle, n- i..< ii ile consumo (iue. nnm»

oulro certa clame ilo cMutielrcImenlii».
follnneiile cm proporção que nan i-iiiiipn)»
motle o bom nnm» du guinde maioria. «Ics-
tcmpellu cnm tlcieinlnir.içii pnsmnia, Irviimln
¦CU» dr 1.1.i« desde a -iineuiiçãn «Ir allus
parrella». dn repeliu pnlilint nl.'* un emprego
•em reserva» ile fm-iimlm o «ellns cnnsnthn;
rii* iimi ! A Infi.iiniiçi.u uin' o imíIcl.irlu llu;
A NOITE legisla, hiijo, em lngnr próprio, i

ÍuMlfirn. 
porem, a ruilusIilHile «obre >|in» í

ello «In gi-aiiil.. iiuiu.-i.i ilo fllCtlCS «Io im-.
posto ile rnnsiimo ili-iln •.'iiplliil, i' ninis dn-
«juellrs oulros din' Kstndn», rm '..mmissAn
•qui. lí a liiMici-çfm di-' Paiomln ' llucloci» |Bando com n» •leinenlo» simples destes I»-1
«Ita» quiilqurr obierviidor chegain n cnnclu».
•Io de quo ne ns quulrn nioinlirni daquella !
•ommlssito podem, num din, defender n Tlu1-
•nufo e pilhnr cinco fallnsns de fullns gra-
ires, nfto ha dc ser pelu .«use de excepclo-
naes qualidades de espi — sen-u lão «A-
mento porque trabalham Resta. «Imlu. sn-
fcer-sf- que penas iiuilccuriiu <is responsáveis
pela» circumscripçnes onde grandes vnrejn»
nem ao menos pos»uein o» livros essencial-
acate exigido»...

**
m França, «me * o grande Inbnralorln de

IiMbi, entrou num período «le transforma-
file» railiene». depois «l»« eimlign» cruel* «In

Í!r»nd» 
»!iif ri a. Al«» menino nn terreno «Ia»

etra» t habito h«i«, ali, falar-se nn nmirif-
fuerre t no uprft-euerr*, para cnruclcrlsar
dlífereuçns gue londein » produzir um nr»
ganisino soclul e político, assentado em

firlneipi.il 
completamente novos A llicrn-

ura a pinl ura, a mml.-n e mesmo n seieneia
«le apris-anrrre pretendem sn diversas em
tudn «Ia época em que se elaborou o enorme;
•nnflirln das nações.

Uni gnipe «le vista peli' mundo político
esclurere n trame. K Cnmai.i fti.ncc*:' UCllial
é uma verdadeira rlnha tle ciiiypbeu* dc
Idrae- avançados, que so miram A lulii
¦omn fannllenj Ainda agurn, um ileip.-i.-lio
rie Pnrls nou nilcanla mie vinte e seis depll»
ladns romniunlstai. phefJndns pelo ex-niari»
nheirn Marty. mbuça de innthn .In esquadra
franeeza do Mar Negro, aterrorizaram hoje

Cornara loniiiulu uma nllltmlr rcvnliíclo-
aarla 0 barulho eomcçnu quando um depu-
lado ennmnii Marty de Irnidor Os cmnniu-
pinta.-, enlriir.ini logo n fnxer terrível hnru-
Jio. jngon«l<v cadeiras, tlerrili.uulii os gu.ir-
rias, nn meio «te infernal gritaria

Qual o futuro rln grande nacionalidade,
qne * a fonte dn «nbèlhiriá latina dn mundo
moderno 1 Eis n pergunla quc nos ocenrre,
que necorrp 11 quaiiln.i aconipnuhani laes
facto-, entre triste» e appi-eheiislyos e que
ninguém responde seguramente O grande
labornlorlo «le itlens e cffusôes arlisticn»
eslá em ebulição • Que sniri dali 1 Teicivel
pergunta I

**
A providencia da lommissno de finança»,

da Câmara, sitppriminiio Iodas as sttliven-
ções «ii-çiimenliirias. devia ser precedida «lc
•atras, capazes de evitarem embaraços nuc

subila suppre-tâo crenra ás sociedades ntí
agora ausiliadíis Antes «le qnnosquor provi-«lencias, nquella ciimmissãn poderia solicitar
de todas as sociedades e Instituições nuxilin-
rias uma demonstração, liabiUlnndo-ns liara
os auxilins. -\ssim. ellas cxi.licnriam o «Ic-J-
Uno que lím a» suas rendas e. conseguinte-
mente ,o dinheiro das subvenções. Esle o
•nico melo lógico de conjurar os abusos."V'Jslo quanto -is subvenções quo correm pelo
«Brçamento do Interior.

Acontece, porém, qnr hs subvenções em
outros orçamentos, principalmente nn da
Agricultura, que manda niixiri.ir diversas
aociedndes animadoras c escolas estndu.ics.
O inquérito devia ser geral Ao qu» parece,
é tarde jA para a devussa l'ma snluçâo in-
termedin resolveria, entrelmilo. o caso,
contornando ns emharaços. A Câmara vota-
ria uma verba global e. depois, todas as so-
ciedades. instituições e escolas, que figuram
na lisla tle auxílios se liiiliilllsiiam junto
aos ministérios d» que dependem.

Nõs lemos nm serviço de assistjencin gra-
tuita deficicntisslmo. A suppressSo complé-
ta dos auxilio» enfraquecel-o-ia mais ainda.
Este o aspecto do caso que não deve ser
isquecido, ***

'A mensagem do Sr. prefeito não se fati-'gem «le reclamar sobriedade nos gastos. Ar-
rolando obra» e serviços que exigem despe-
aas quasi quotidianas, o governador da ci-
riade não teve duvidas em condemnar mes-
mo a arborisaçfln das ruas e praças, como
fonte de permanentes gastos, gastos que
areariam tropeços is rendas municipaes, se
não fossem limitados.

Ao que parece, porém, as palavras e pon-
iterações do chefe do executivo não cataram
no animo dos legisladores municipaes.
Baro é o dia om que não nppnrecetn no Con-
selho Ires, quatro, cinco e mais Indicações,
determinando ou exigindo obrns novas. Sem
duvida alguma, muitas dellns envolvem pro-
videncias de justiça, pois vão em soecorro
de ruas remotas e esquecidas dos subúrbios,
quando não de rua* sem sorte, de pontos ur-
banos de boa freqüência...

Em todo o caso, deante das palavras alar-
mistas da mensagem, pareceria de bom aviso
iam exame colmo, demorado e seguro da-
quella» Indicações, para evitar esforços
Inúteis. A Directoria de Obras Municipaes,
Consultada pelas commissoes do Conselho,
«pinaria, antes que qualquer voto creasse
rixcepções sem eausa. Em muitas hypothe-
pes as obras, determinadas para nm logra-
«touro, acarretam obrns em outros, obra» que
yodem ser facilitadas, uma vez feitas em
toujimto. Por tudo as idéas que apparecem
*o Conselho mereceriam um controle mala
«ialmo e seguro.

Cr. EsteUita Linç-VIas urinarias (yene.
reas e cirúrgicas) Raios X. Lubor. S. Jor* 81.

¦ » mm* 
jr. E. Pitanga BaatÒS' Operações.: Dora.
as do Rectum ? Aniu. Passeio oo, de 1 As 4.

/ae ser (lado novo rumo
á campanha de Mar- •

roços •
A renuncia do plano sobre Alhu-

cemas e a re:!u:ção do exer-
cito a '10X09 homem

MADIUD, IU H' P.) - SíiIic quo o ge-
neial Primo de l.lvero, nn mui vlugein n Mur-
rocuti pretendo suhmotlsr nox ufflclne» em
npcriiçibi uniu tuiiiiiiln. que i-iiiiil»lliú uu se-
guinit'! liniii.ir us Hnli.n fortlflcmln», niipro-
viuii. isso. renunciar o plnnn ünlire Alliucc-
um», prcüciiiilniilo-si' ilo nono dc Melilln,
cujni poslçõi*» ie ronililerniii ilcinocu»nnrla»
«• devem «ti cinprcgudat uiilcamcnla puni u
nvnnçu ili-liiiiiiiu; oilaliclccor poilçãei f«ir-
llf leu dn» nn »uctor de Tlz.inzM, un .ilturu
du ensiti do Afi-nii; rciluzlr-se o excrello a
qutirenla mil homem «• eslender-ie u pro-
irei..nulo, valeniln-ie dns coluiiinns volniitòi)
aiigincnlnr »» esqiinilrlllin» dc nvlnçün; pleno
respeito a rcligiúu c costumes iiiiilsum.inus.

Teria sido assassinado o!Cs "raids" aéreos á volta
presidente do conselho

de ministros do Egypto ?
do mundo

•mm*-
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PENHORES?...
Menor juro $ Maior oftcrta |I COf. AM '!»• 5Sá«tó ul

19»:/Wi*A»4M^^/^^/ /

Luto urgente
Itniipns pnra luto, feítus

com ii mais apurada per-
feição no prusn excepclo-
nnl de 'JI ou IS horas. Nn
Ounnaliarn—H. Carioca, 51.

-mm»

Quem desejam eleve ser o novo
alto commissario do governo

portuguez em Angola
l.ISUOA l'J (A A.) — Diverso, elementos

dc maior evidencia do P-irtjtlo Dciiiòcratn,
e»IAn advogando, perante n governo, .• iio-
iiifiiçàu do cx-iiiinislro das Colônias, Sr,
Paiva (ionics pura u enrgii de nllo conimis-
sn rio ilo governo cm Angola.

¦ ¦mii —.., | _«JOg»—-4 ¦ ¦¦¦¦¦¦"¦ '"¦ ¦¦-¦¦-¦

Contradiío.iar.- as noticias sobre
o atL..-aJví couíia Zhgi-.!ul

Pachá
CAIIIO, I. fllnviisi - 0 nltenliulfi cnntrn

o chefe du Rovcrnu ileu-ie i|iininlo ünglilul»
Pnchú, ,i espeiu «I.» Irem, piitieavú n.i "gn»
re" em coinmiíihlu du mili-govurnndor .- «lu
chefe il.. fi.iiei.i dcsi ¦ capltul, O povo nccla-

muiu enihuila-licu»
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ASA do BASTOS
»BC.*.'2t-5rr-w-•-.»:.-¦ .-na—c^--.. j_:-¦-.•.¦_«!-ra»

Especialidacie em calcados finos
para homens, senhoras e crcanç»as

COSTA BASTOS & FÉjtNAN-
DES participam nos amidos e
freguezes «•/««-, por motivo tle re-
eonslruccão do predio da sua
filial, ú rua Uruguayana n. 22,
se mudaram para a mesma rua,
n. 10, casa matriz, onde esperam
continuar a merecer a mesma
confiança e preferencia que
lhes têm sido dispensada.

Aproveitando a opporlunu
dade, declaram quc não têm
filincs.

Rio dc Janeiro, 10 de julho
de 1924.

RUA URUGUAYANA,19
CASA DO BASTOS

Telephones: 2fi16 e 3302 — Central

mente n presiilenle '«lu
ministério, quando,
de lulillo, um joveiique osluvn acciiíln ua
iilineir.i fila tia mui-
ilil.io u*/. in^ii cuutrá
i pessoa dc Ziiglllul-
PflCllB.

O criminoso tònien-
te disparou um liro,
mus, nn ser preuo,
unençiiii cnm o mes-

mo revólver o cheio
le pullclii. a iiiiiii*.
nulo, ns ptillclnes..iiiogiilinin ev 11 ii r |•nt' n criminoso fosso
Ivnchndo peln miilil-
uão e <i levni-.un pnra-. Interior d c u iii

-Si trem «iue iinmcilliita-
menle puniu.

Üngliliil-Pnchi, fa-
r I d o, embora sem

gravltlmle, foi, entre nccltiinuções, trniiüpur-
latiu pnrii n seu domicilio",

0 crliniiit.s.i chiinm-JC ICflendl e couta
apetins vinte nnnos «le ciliidc,

CAIRO, I'. (Iliivns) — Qunniln cslnvn na
estação furro-vlnrln, á espera du partida do
trem «;ue o ilevln conduzir a Ale; indrl.t, o
chefe do governo, Ziiglilul-Pncliá, fui ataca-
do por um imlui.luu que fc* eonlra o pre-
sidente do iiilulslcrio um tllspaiu de i'ovôl-|
vt-r. I -

Zaglilul-Pacliíi foi ferido, ligeiramente, no, Q
peito.

LONDItES, 12 (Havas) - Os Jornocs pu-
lil Icum longos lelcgrnininns com pormenorci
(in nllenliido Ae quc fui uivo uo Cairo o
chefe du governo cgypcio.

De aecordo com ns iilllinns lfi formações jchcgmlus a esta cupllnl, cru sutisfatorio «»
cslndn de Zãgllllll-Puchí.

LONDRES, 12 (ll. P.) — Suo .*.\lreinn-
incute contraditórios os despachos do Cairo,
li'i.ii'.iniititlo> poi ngcnífns telcgrnphlcns e

i noiii-iiiii'1.1 n Icnliitlvn etinlrn n vidn tle '/.a-
ghii.l-1'iu'liii. o prcsidenle «lo Conselho ile', Minislro- do !-'.;.vj.tii.

Dii a "Exclinnge Tclcgrnph Compnny"
| que " clielc do governo eg.vpcio foi nssiissi-
! nado. ciliqiinnln qne ,i "Ccnlrnl News Agun-
!e.v" infiirina .pu* Ziiglilul-1'aclin foi npcnas
I gravemente ferido. E.S|iei'il-se (lc um imiincn-

lu ...na outro a chegada dc novos despacho»,
detalhando o oceorrldri,

A esquadrilha americana quer
checar a Paris a tempo de par-
ticipar da pavada cniiitar dc

depuis dc amanhã
PAUIS, Iü IV I») - Consta quo oi «vis-

dures iuiii'iu'11 nm, que leiit.im ruullunr .1"niiil" dí elrctimnsvegiiçno ncren iiiunillnl,
piiilliúu ,i,- Ciiiistnuiiiiii|il,i, |io|i< de mnnliil,
ntrrrisiiiiilu em Viennn, li..Je de uiiile, fnueil»
du nssim mu esforço para chegar nesla en»
pliiil ,i lempo de I...II.I: o uu grande paru-
du ui iiinr n ser rcalitnilfl nu dlu 11 ilo
corréntOi

*me—»

Sarmento Beires e Brito
Paes de regresso a

Lisboa,
As festas recebidas em

Hong-Kong;

MIÍDICO
ADV00AD0

NEGOCIANTE
ENOENIIEinO
ESTUDANTE

Á 1-.£-'V'"Míyv*->àí\r»

precisam tliiiu.i cnne
In I i iiiiu o "Dl'
CONFIANÇA". Bíco
llin sua ciineU cni"-
os milhares da

CASA BTEPHEf

Galerl» Crnselr*

llin de .Iniieiru

** -M

t. <*>**> Mmm

.._,__.--

l.ISUOA. t!l (A, A,) - NoJclM reeelildb
nesln cupllnl, proBflilenló» de llmig Kong, «¦•¦
/cm que ns avintltiies |ioi'tllgllO«S «pie reuli-
ni rn in o "i-iiid" LisliiLi-Mitenu, c que ull *0
iiciiiim de iinsiugem, lím alclu uivo dns ninio-
res e du» mnis ilgnlflcutlviii provai He

O iliniiiliiiniue dou lurojnilns "rnlilmen"
- üliem us uiegi-ninuius — contulluiu nn-
iliielld eid.idi- iiiiiii vinliiileirii npotlieoaii.

Afim .le receber vuiitts lionieiingttnij q»0
lhe» estilo i.ivpuinilus, llelrus e Paua (temo-
c.ii-si-íiu nlgiuit, dias cm lloiiti Koiib.
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cia cearen-

quo passaram para a
2' classe

FOHT.\l.l-:/.A, 12 i.A. A.) — O presidente
pur nclo de limitem, P"s

0 BRASIL E
FORMA PESITEK-

C__H:1

Uma Interessante cenfe-1
rencia no Inst^-to dos

Advogados

Os principaes Aspectos.do]
trabalho <!o Dr. Leme?

Brito
(Continuação da 1» paj-ina)

enusn Inominável, ondo, nn mcr.mn snln ,»I
come, se dnrinc. se Irnliiillin c so lavam i ,. fc
pns dc detentos. 0 nue lin DclinçAu :i, t-,,,. |
mn o puvllhiin «Ins tuberculosos, Junto m,,;,
menores, i umn plllierln gànernsn, ilevldn .--¦
Interesse dn udinlnlstindur i|uc, n faliu d-
melhor, sempre iirrnnjau nqtteljc c.niiiin,.-
11 pnrte, pnrn os infelizes iilnendos dn pciu
lirnncn, . , . ,

Oue dlner-vos dn (.nlnnlii Ae Dou« filo-,
ninlg.i inscpnrnvel do notlclnrln du escunilfi
dnlo, peln falia ile ordem, de nicllimlo c de
disciplina que sempre n piviliHnnn ?,..» .

Ora, penitenciário quer dizer cnsn tle pn. f|
siin com trabalho, porque nno so •i-tmlltc » 1
reforma do preso sem lim lnbor rinnlhliarfj^.P
svsieinntlsnílo. (|ne nfnslnndn de seu cj.

f

—mm-
Poz agua no iei.e e foi preso
Pelo th-. Altieriu «lu Preitii» Cnutliiho, da

fiscnlIsnçAo ilu leite, foi preso linje. cm fln-
IgraiiU-, M.innel (le Son/.a, residente nus suli-
l urbios, e que, nn nu. Sunlo Chrlslu '.'II, po*

griintle ipi.uil.il nle dttgUU no leite «pie iu lu-

liderou»., Allinno. ¦ ''-*¦» "•; ""u.;.. 
O, plrllo ns mns Idíns e ns Tocnrilnçôes dnlo.

«mi parn n '2' elnsse ila policia, «> mt nci i |( „„„„.„•„, „ conflniiçn nn sim pro.|.-ontenulle l.lnhure»,. mo,-a W r™«»»{!«» ,,X indlvlilunlldnde, ,11.0 ussegure .„„',„•.
fòi-a commiindiiiite dn mI lc a csia uai. > resarva ntl disponível c cniilriliu»
uiiismo iieontecenilo t',1"',l,lc1"V'Vi 

,',',,, pnra sunvlsnr ao Estndo n m;,nutriu,",,, ,|?„
1'omhem Ironlen o r. I defo so^ \llinm» ,f,lj,,1.|(.(.imenlos. Através dns prlnies da.

promoveu u tenentes diverso.» sniBeuios v.\ nrn«ll.J«l-froi>"tcl..eü"com nlgumns onde u ir-.-|
Ira-quadro.

grande i|iiniitl(luilc dágua no lello «pie iu lc-, _Trr-r,mmm-r,i*i«ifi si"n^an
var « fregucain. :':>»*>--'- ¦¦¦'>tly:^>f'~'", 
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Trnspnstn-se uni ciiinaioU*, na luli.icarl.i '•;-, ¦'Aixg'.,if.yi ;,*• p.],j.. y.rf-.«oiulii--. Avenida ltio IJiunco, lll

mmüío Higg^ho^ I
SAKiTARIO DE RjA.O !-

Os casamantos, nascimentos, obi-,"w*" iMi «"•• v0ia *****

WfM
'• 'ui'!-"

tos e nascidos mortos, no
Rio de Janeiro

m umm)
O Sr Lourcnço quer cawnr sen filho, em-

Segundo o boletim dn Inspectoria de Ks- bora dc nppnrouclã creança. linha 21 anno*'.

Tj^P W9 Kl DOS
9^m^£^> U.MPAM.W«O UMPAMETAEJ
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ali

QuMíra
¦mm»

á Sociedade Flaminense de
Agricultura

Conto., c|,isodios, lendas, peripécias de
iimor surgem c desaparecem nn vòrngcm do

0 Criador de 
"Mimi 

Ali" Ofíicia tempo 
^.t-tanto 

a historia de CI.A'11^ ,
DA, a bcllczu idolatrada de toda LO.NU1U1.S,
na época da etirte mais miignificente c lu- '

xuriosa dc INGLATEURA, passou dc gera- I

ção cm geração por ser o apogeu dc sublimes
O presidente da Sociedade Fluminense de gcntimcntos nn entrcclioquc da confiança

Agricultura recebeu do Dr. Geraldo Rocha, , 
', .„  . „,„„„„ -„„,t,.

o seguinte officio: ,cé«a e dil <lL'slllllsao ciue1' díl ma?ua funda
"Pelo predcnte cumpro o dever de vir tra- e dn dedicação despi-osndn, do despeito cru-

zer a V. Rs. os meus sinceros agradeci- c|nníe e da paixão ardente 1
mentos pela nimia gentileza que teve dc E> g,.amliosn piiginii da literatura uni-pmpnr-mc um voto de louvor e congratula-1 •*¦ """ »'" ' b .,..„..,... .... ^.^ções pela victoria alcançada pela polranca ] versai, intitulada UJ1A li_HUli\A UIv .»>.-\*»i-' "Mimi Ali, da minhii creação.

Muito me desvaneceu essa prova de con
sideraçno de V, Ex., que Inais me encora
ja nos esforços que faço paru o aperfeiçoa

' tiitislieu Domogrnpho-Snnltorin, icglslnrum-
se duianlc o inca de ninio ultlnio, uu Dlslrl-
elo Federal. .1.2^11 nascimentos, 1 91!) obi-
tos, 701 casamentos e '-'i'*", nascidos*mortos.

Mo iiiiii.i próximo passado, nu ulludido
mez, os nnscimciilos foram ií.SliS, os óbitos
2. lll. us casamentos 711 e os nascidos mor-
los 270.

Cnn forme us cnlculos dn Inspcclorla De-
niogrnplilcn tlu Snudc Publica, a população
do Districto era, a lll de maio desle nnno, de

: 1,809., 158 habitantes
i Com cxcepfãò da escarlntlnn, cholcrn,
| poste, Iclire nmnrclla, polloniyclllc nguda,
cnccpliulik- Iclhnrgicn, tumores não mull-
gnos, beri-beri e uffecções do estômago, lo-
das as outras moléstias constantes «ln no-

: mcnclaliira officlnl fizcrnrn mortes, nvul-
tinido, como sempre, o grupo dns cnfcrml-

I dndes coininuns dii apiiarelho digestivo c a
i tuberculose.

Fizeram siS um óbito cada nma: n varjola,
a lepra, a raiva, as mycojies, as nffecçõòs
tios ossos, a Icishmnnlosc e a pni-dtldltc in-
fecciosa. Os suicídios foram 11 c as mortes
violentas, cnusndns a maior parto por auto-
moveis, foram 7'2.
rttililiilfiiiiiiliiliiiiiiliMiiiiiii'iii1tiiiii;i'iii)iiintiiiMI>

SÁ PENSOU
im soes l!jf>E) flS{5Éf(lí5 O 1
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Um baile cue se nao reaiisa

que iio saber loto, se expande em forma» re-
cusns dirigindo n seu pne Ir.-la a espécie do
objecçõCH — Mas grande niiinial ' observa-
lhe o pae toda a gente se casa. Eu mesmo
r-.kti rasado — Sim. rcdnrgulu Loúrençó Fl-
lho, sempre resistindo e protestando, mns
r.v.u pae c.iroii com liilnhú imie. .'u> passo que
en vou ser obrigado a cisar rum unia pi'»n<>—
que não conheço ! — O pne observou-lha que
a moça escolhida era a Hra Diamantina
multe Byiiipnthica e filha de uni .-.iniito iu-
Mino e asülm comblnnrnm de Ir visifal-a n«>
doininuo Depola da despedida du visita o
pnd pergunto á filliu. esfregando na mãos de
fflittlsfiiçâo : — Quc t.-il o rapa/, niinliu li-
lha V »- A iimustrn ine Ferve, agorii tragam
«i homem, mas que venha munido d? unia
elegante capa de borracha dn Talirica do
Henrique- Schayé da Avenida Gomes Freire
desenové,
-, ?—.**>*>. .

Inténiato Modelo
ftcnbreni-sc, a lfi do corrente, as nulas da

Suecursal do Instituto La-Fúyette cm 1-ètro-
|ii,li*,,""llc'.i'iido ,i cntnidti dos internos ser no
dia 15. Acccitam-se aindn malrieiilas para os
,iI! :it;os números vngns, Itua Visconde du
llnborahy, 188. Pelrnpòlls.
.i.lNlllllilllllltifllrlillltlIllIlIttItItMIllll-IIIIlIttlIlItl-IIPIIIIIIIIIIltlIlIMlIttillimiltllllllIllllllIUi

S.EU BELLA, TKit ENCANTOS 1
1 I Creme e Leite cie Cera Purificado 1

(1'urified Wi-.v Cre-tm anil MilU) |
ItlMIlllllllllllllIIIMIIIlitlllIltlMIlllllllilllllllllIlinlIlItltlIlllllllllllMIIIIlllllllllltlllllMlII iT

liaih" .'• obrigatório e organisado, bulr
o (rnbnlhni rudlmcntnr c A vontade tio ilt.
'••nio. iinlran, 1'in.-.lin'Mile, ondr. p-.ra Ir-ni-
iirnr n revlslo llu-alrat, n ordem é resonar.
Késnnar c |ognr, jogai* e heberlcnr... y>
claro .seiihores. qut! n pena Boffrc nessaj
prisões vnrlnçBes Imprcssionaiilcs. K c -r.i
o Código m.ioda. no seu nrllgn itl!), necret-
cer dn soili" parte ll pena Ioda vez ipic n'n
Iioiivci Irai,alho òrgnnlsnilo tia prisão n eijj
deve ser recolhido o sentenciado, eis quc im-
tndn pnrte se cnrrcgn no preso esln sexta
pnrte.""liste ponto, senhores, devo pnrliciila,--
mente interessar-vos. Se no Siipr.ir.,. Tri.
lutiinl n jlistiçn tem o seu mais allii icns-
«•nio. «testo c.-isn. prcsldid'1 peln vossa s.ilic
doria. deve-se dizer quc á o mais.ronspiein
reduclo dn seieneia .inriilicn niililmi Ora.
Im trinta c quatro annos quc os cr!mines».-
nn llrnsll soffrem ess» nugincnto iiiiuun «i
penu. Os juizes por lodn parle cnnvçrlom .1
pena de prisão'com trabalho nbrlaatorio t-rt
pena simples, com o ecerescimo dn :n\\\
pnrte. Isto, senhores, isto cnnsliluc umí
cnliimidnilc 1 Pois então sc rclirn n«<i •i'--,i
o elemento primordial de sun regcncraçâe,
u elenicillo Iruhnlhó, i|iii* Ihfs nu;.'
.lins scculurcs «Io cnrcèrc, que lhes -.
organismo, qne lhes aviva as respniis
iludes de serem liumiintiscsociinis ..:.»

'¦••;:¦

Por motivo de. forçií niuiòr. nãn so rcal|sa-
rã amanhã; no Copacabana Palace Hotel, o
baile cominenior.ilivo da tomada du Dás-
tilhn.

-TJlO^mm

IVJSGUEL O. SAMLT-QS
TEM CAKTA NESTE ESCUiPTOKIO

mma$&*Ui>~-

AA um rendimento para suns neeesss
mnis urgéiifes c para amparar os 1-m tli
t-nt.-s: ni)lmnlisnm-sc esses luincu-
ociosidade, matam-se os seus esliittules.i!*
fiiiruiii-se os seus orgaiiisinos. ú falta <
eiinipriniento tle nm dever expressn du I"
lado, e iiintlu se os castiga com o angmcnl
da penalidade ?!...

Eis porque, senhores do Inslilulo .1-?
vogados, palpandn, vendo, escutando n Ie
renda Irngcdiu dns nossas prisões, jn nn. .*
giindo século da nossa indepeiidcncln. i
de mim pnra coinmigõ, repelia os vorstis i
Dante através dn tratlui-ção de .loJo (
Deus:
t>alae-me,\ brado, oh ! almas desoraçedas,
Sc. não sc no.i impõe silencio, eterno.

E da boca dc cada sentenciado parecia í
culnr a estranha estrõplie du excelso Ilorci
tino:
..'/i / bcnitinn mortal, mortal querido I
Quc alrn.iêií (íc-.';'ít impura temrestr.de
Visita o crime... corar.òo condoídoI

A injustiça è lão ciamorosa que, pira ir
citar oulros exemiilos, o actual preside»
de Sergipe, o Sr. Grnci-líõ Cardoso, aut.
qne é dc umn ex.-cllenie monqgr.-iphiii F"l<i

I nssumptos de direito criminiil. baixou,
j hiihljii visita n sei Kstndo, um dêçfetii eoi

..•entrai tle Aracaju' r

Clrargta gera? lFfe »alo."-«.-VtsVtüZ.
Vias urinarias —

10(10,

PEDRO CARNEIRO - Parteiro,
mols. iiiteinus. Cons., A* 4 lioras. S. .losé, 16.

—mm-
Dr. Reynaldo de Aragão. ciioica se-
nhoias. C. Carioca. 18, 1 ás 3, _". 4" e 6".

Dr, Castro Auojo ZS^a*.
Hospital Evangélico. Phone Villa 2261.

—tm

mcnlo «Ia raça cuvullar uo Urasil
Prevnleço-me do ensejo para renovar a

V. Ex. os protestos de meu elevado apreço
e dislineta consideração — Geraldo Rocha."

¦ mm» ¦
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GUE AZUL" e revivida por VIIIGINIA VAL-
LI, MILTON S1I.LS e EADL FOXE, que
tereis ensejo dc admirar numa estupenda
SUTIÍri-.IKWKL, SKüUNDA-KEIKA próxima,
no R.IALTO.

¦ mm» •

Muita* peaeoas ignoram que no etfp.y» —
2 hora» os resto» de comida, doces. etc. que• ficam ¦ nos interstício» dos dentes começam
• fermentar. Esta fermentação é qoe é a
cansa da earle do» dentea e do máo hálito.
Usando o dentifrieio medicina) Odorans evi-
ta-se cata acçSo prejudicial. Bastam algu-
ma» gottaa num copo dágua. Compre hoje
mesmo nm vidro, pelo preço módico de
t$000. Para auxiliar a limpeza doa dentes
ase a poeta Odorans. 2$500. A' venda em
toda a parte.

COMBATENDO 0 ANALPHA»
BETISM0

¦ ¦ *m* • *m a

Uma conferência irradiada pelo
auto-falante

O professor Júlio Nogueira, candidato pre-
aliado no concurso aberto na Academia de
Letras sobre a diffusno do ensino primário
no Brasil, fará, hoje, ás 9 horas da noite, no
atudio do largo «Io Machado, uma palestra
sobre esse magno problema.

Essa palestra poderá ser ouvida por todas
»s pessoas que se acharem nas iinmediações
da estação dos Telegraphos, pois *>*rá irra-
Üada em auto-falaute.

Sessão solciiine do I. de P.
e Assistência á Infância

Realisa-se, amanhã, á I hora da tarde, a
sessão solemne do Instituto de Protecção e
Assistência á Infância do Uin de .lanciro,
considerando-se para este fim convidados to-
dos os membros fundadores .remidos, bene-
méritos e honorários dessa instituição.
¦ ... i.—i- i—4 *m*t&9m i -..-... .— ¦ mi-

i doenças Dr. A.. Ourique Machado,
OLHOS Trov. S. Francisco 9. T C. 509.

I Assistente dn Santa Casa do Rio dc .la-|
I neiro, ex-adjunto das clinicas dos pro-

fessores: J. Mellcr e M. Sachs, de Vieuna,
, E. Krückinan e Silcx, dc Berlim.

Exames de olhos peln Hotfreilicht e|
com a lampatla de fenda de Gullstrand

JW-JIW-ImIIII llf IIIMSBBBTOaBffi^
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O que Nictheroy come
No Matadouro de Maruhy, foram hoje

abatidos parn o consumo amanhã da popu-lação de Nictheroy, GO rezes, 23 porcos « 1
carnci.ro.

Hoje não houve -ejeiyões.

FERIDO A BALA EM
. GUABIRA

Foi internado no Hospital
de São Sebastião

A Assistência upnnhnu. hoje. nu estação
de Praia Formosa, e conduziu-pura o Posto
Central, o pedreiro Pedro de Oliveira, de
27 aunos, o qual, vindo da estação de Gliu-
biru, onde também reside, apresentava um
ferimento produzido por bala, no ventre.

Nenhum soecorro medico foi prestado no
caso e isso porque a victima declarou ter-
se dado essa occorrcncin, sobre cuja natu-
rez.-i nada disse, honlem, A tarde, na refe-
rida eslação.

Limitou-se, então a Assistência a enca-
minhai o ferido para um hospital, o que
foi feito, em seguida, no de S. João Ba-
ptista.

«KMb

TÜEüTilE — Mk -9la_fiem
de «rote do saSr, repie iss
meilleuras ma!soiii_ ú® Paris,
.hes Mme. ás Fbíil!® —
9 Ita Ur_s:_a¥a„a - G. 6IS0.

Dr. Martinho da Rocha Junior^
pela Universidade dc Berlim, docente de cli-
nica pediatrica, etc.

Cons.: rua 7 tie Sct. 73. T. Norte 741)1.
Res.: Praia de Botafogo, 402. T. Sul 3045.

' ¦ ifl.in— *
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A Exposição Canina do
Brasil Kennel Club

» •** ** *m •

Sua inauguração, no Cen-
tro Nacional de Cultura

Physiea
A directoria do Brasil Kennel Club. ten-

do em vista o pouco espaço do bosque do
jardim da Praça da Itepublica, resolveu
realisar a Exposição Ciininn dn próxima se-
gunda-feira, 14 do corrente, no Centro Na-
cional de Cultura Pliyslca, A rua Miiriz e
Burros 378, esquina da run Lúcio dc Men-'¦ dnnçn. onde a festa poder}; ter o maior

; brilhantismo.
Os directores encarregados da brgnnlsa-

l ção do progrnrnmn tem trabalhado activa-
mente, de modo que tudo faz prever que se-

I rá umo exposição digna dc ser apreciada
i pelos amadores deste gênero de sport.

As insci-ipçfies' foram encerradas, hoje. ás
5 horas da larrde nu secretaria do club. n

Irun 

dn Assembléa 71 phone. eenl. 3S2U
onde são eucontiailus os respectivos logres-
sos.

!

Do que depende a estabilidade no
polsr ão gabinete Marx

BERLIM, 12. (A. A.) - Segundo é cron- KÍ«)«.>i-;,ii«I<) n cadela
çn gorai, n estabilidade no poder do gnbi- nllenciarlo para 

vedar o ubu.o
note presidido peln Sr. Mui-x! depende upe- ! t"™"*» f'° [""'¦>" lIa .penalidade
nns tio rcsultudi, (ln conferenciu inter-alUn- , ^ 'Ifie IcrA necessariamente de
tlu que se reunirá cm Londres, a lü do cor- | '',•' t>e\09 Estudos que, c ¦

rente.
Espirltos [>essiinisl:is encaram o accor-

do llerri"t-M:icP:in:ilil. por um prisma cs-
pccihl dizendo que, depois tln i-nnferen-

| isto e, de retrocesso, apesar dus cpuversan
! ções que haviam sido hn pouco iniciadas

com exilo relativo.

inisi-itiv»!
ser imite

Os que consultam a
B. N.

freqüentada por 5.081 pessoas, a cujo exa-
me e consulta se subnícttc.rnni, nlém de
1.495 avulsos, 5.(!'.!8 obras impressas em jÕ.liSS volumeo, 3.77'.) documentos rniiiiúscri-
pios, 1,074 cartas gèogrupliicus e 5.7111 pe-
çus icpnngrnphiçns.

As obrns impressas assim se distribuem
pnr classes: annuarios c revistas gei-aés,
918; artes e industrias, 77; bellas artes. 311;
liibllogrupliia, 10; chdrngrnpliin do Brasil,
1G; direito, legislação e iurispriitleiu-ia. -lilll;
economia polilica, .'lfi; direito, legislação
e jurisprudência, 391); economia política, HU;
encvclopcdia e iiolygriipliiu, 3D0; geógrnphla,
,r,r,; historia, 173; hisloria do Brasil, 123;
instrucção e educação, 41); jornacs, !)3li;
literatura, I.fi(i2;; literiitiiru bhisileirn', lilt);
occultisiiit,, 38; philolõglii c lingiiislica,
4!)0; pliiiosopliia, 108; polilica e adininis-
tração, 50; religião, 38; sciencias nuitlie-
maiieas, 433; sciencias liiedicas, fill-l; seien-
cins naturaes, 371; sociologia, Kl, Escriplas
em ullemão, 43; friincc-.. 1.10-1; grego, 3;
llcspanhol, (i(i; inglez. 110; italiano, 110; In-
tini, 30; portuguez 4.238; e os riuinuscriplns
ilistribiicni-se cm nutogeiiphns, 410; guerra
do l-aragiiiiy, 1; Matto Grosso, I; Conledcra-
ção dòllíijilildor, 3.270; Hisloriii do lirasil,
1; Collecção Rio lirancii, 17. sendo Iodos em
portuguez. ¦ m»m 
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Ourives, 5 — terças, qulnt-s-* e sabba-?<
dos. tle 1 ás S "íorus. Affonso Pennn, 49.í'
segundas c sex ns, de 1 ns t horas. v

- !•—-rr^üSÇ^»—« -

8r?be dact.yiògpàphia ?
E' a primeira pergunla que o.s coiiiinei-ci-

nntes dirigem uos candidatos n empregos. E
por não saberem ilactylògéaphiíi gi-iinile nu-
liici-o deixa de co II deu''-se: Mnlriruleiii-se na
Escoln Hcniinglnji, rua 7 tle Seleinliio, G7.

AVISO

Sim !!
Regulador Gesteira « o
Remedio «Je Conliança para tintar
Inflamação do Utt'rojC-.tarro do Ute-

ro. Desarranjos daMer.struação, An«-

mia, Palic'3Z, Arnárelidãò e D_arran-

jo» Wcrvosos causados pelasMí!est:a3
do Utsro, tísmor.-isir.s, Dores cColicas
do Utiro e Ovarios, Ameaças dc Abor-

to e Hemorroidas causadas pelo
Peso do Utcro Inflamado I

useRhguiador Gesteira!-j-
rmmmi'i mmmwvysrr

Azevetlo & Branco, "Alfaiates", participamaos seus amigos e freguezes «pie nealiam «le
receber um fino e variado soi-timento deciisiiiiiriis inglezus.

—tat—

A melhor agua de Ciilonin c a mnis barata
A' venda nn

Perfumaria Hortemee
123 - I!UA 7 I)E SETÈMÜRO — 123— mmõtise»

rinn; iibahdõtiiirrim pnr completo
lilemn. Insisto cm dlzcr-vos que
ulrazo nu matéria (( dcsèoncerlante
prin Pei-nnnibuen nindii mantom u
na casa dc correcção, hnvendn :•

«In occ-'. (Ir
delcntos e dns indiciiulos com us senti
«los, e dos velhos criminosos com cre-
embora em cellulus differctitcs. Por
pnrte encontrei o rcgiineh dn tlonni.í
grupos de vnrios crir.iinosos niimit só |>
sem ttniti disposição especial qiie efli
severa fiscalisação.

Não foi sAincnle essa pronii.sc.iiidiidr
falia dc li-nl,allio nas prisões u nuc ei
gru se me deparou pnr esses Estudos

¦ ii.i
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DR. MANOEL DE ABREU
com 8 niiiui.s tle esltido nos hospitaes dnl-.uropa. Rndloiliuguõsticò. Riidiotlieriipiit
profunda e intensiva 8 MA. 200 KV. 20 runKviirislo da Veiga C -142.

»—•m^J-f-'

QUEM PERDEU ?
ISStãp nesta reducção a disposição «losseus legítimos donos. ' os seguintes ohjc-cios:
l'm embrulhe), achado num trem da E p,.C. (Io Brasil, pela Sra. D. Eugenia Con-ünger.

achada na rua

num bond dn

ii"."""!""» ...i......r...i.iiiiiiiiiii iiiiiitinmii,"
JA PENSOU 1

Btistòs.
lima chave pequena,S. Luiz
Umn plnntn, achada

linha Jardim Bòtiinico:

também n falia de h.vglene, n mis
methodos educativos, i. indisciptin
muitos logares a íiiaiieoinimtnnerio
dus e dc jircsos pura o jogo. u coinii
álcool c ulé paru que certos dctentoi
sair A noite, furliir e volver ú pri:
modnmcnto. Von niirrnr-vos um fac
cadeia do Natal encontrei um preso
baixo, hercúleo, froiíle simiescãi ollu
dos c iiiconstatilcs, cilui mn pesco
curto que u cabeça liclihlncln l!'e pare
lar do thornx lítliletico, e «juç, na
dos gatunos iioi'ti.'-i'uigriiii(leiisc3,
com braviirii sen titulo tle campe
mniitlo por crime cnntrn u pro-ir
continua recidivn, elle conserva
dc 1'edro Gato. liiiuqii.iülaü.o peln
dade na nrte de furlar. Occurri
tanto, em Natal, furtos e roubos espantosos.m
Dchaldç n policia esgotava a sun nrgii.çla-»|
procura dos autores de tiics crimes, ''fm
mnindo necorreu ao chefe da se/runia.'-''/"''; .
Estado, o Or. Sebastião Fernandes, juriflJj^
como nós e homem de unia notável _cnj
dade pura o cargo, n suspeita de qüe
façanhas coubessem a Pedro tltitb, <' pre?e,i
diário. Quiz ouvil-u. Elle uno negnccoUiB
confessou, que á noite sc escapava, de in-'<-'lir';«
(In com o guarda, tfábulhitua livre»'-''"11' "jjjf
madrugiidinlia recolliia-se, dividindo m^"H
elle os proventos tln noitada I-»—<a«a«—> ' gNão pague aluguel

V. S. construirá u sun halillação, no íci-1
terreno, apenan com 30 "\" «li. valor orç-il",/
pagos cm 3 purcell.-is durante a construcção.|
Os 70 T restantes serão pagos moiisslfflw"!
durunte sete anno».

Examine ot* 40 prédios nctunlmente om ">¦-' M
rorçãi. no Rio. pela Cia. Territorial c Ci»' g

ia. eom-

,s inw
¦ii tão "
cc iVro: £
g.iIcriiS

.',-fl'l!:(||
io, C'iiiili'-B
ed.iíle, cri m
i iiiciii'!"»
sun ••"-•'•".H
im. entre B|

laes

-#

stru
«truilora, K Pedro. fil.

—inesm-
Rio.

-i ¦¦__gv3"_-—«-

A directoria da S. F. de A. e os
íuneraes da Sra. D. Emérita

Godoírcdo Cunha
Na cerimonia da missa de 7° dia polo

passamento da Exma. Sra D. Emérita Ilo-
*iíyuya Cunha, a direciona da Sociedade
Fluminense de Agricultura esteve presente,
havendo comparecido o Dr Enrico Teixeira
Leite, presidente; o Dr. Creso Braga, secre-
lurio geral; o Dr. João Pedro da Veiga
thesoureiro geral e o Sr. ,M. J. Carneiro Ju-
ulor, vice-presidente.

A mesma directoria expediu expressivos
telegrammas de pezames no Sr. ministro
Godoíredo Cunha, esposo daquella senhora:
e a scu filho, Dr. Ranulpho liociiyiíva tn só de escotcl
Cunha, fundador da sociedndo

a sidente cffccUvo,

,""""""""""""1" '""¦" iii"i'i.i.iiili...iii..i.....ii.ni.....i„„ill,ii„„1„"'

Os escoíeiros da Gloria formarão
Os escoteiros da Gloria, menos os que es-lao em exercicio dc ncnmpiimentò. forma-roo amanha, As '.'. horas da tarde, nfim deirem levar ,, S. Ex. o Sr. núncio apostólicoos ciimpvmen os pela data qiie é amanhãlesie.iada em toda a orhe mutliolieaOs escoteiros da Gloria serão acoin-»anha-tios pela sua handa de musica, que • compôs-

. ro" e quc iio palácio ria nun-• seu pre--cintura executara diversr- números d- mu-1 sica, do seu repertório. _

-tóe .'Jt..-::tfs .--Ui -¦•- i-a.^.-^^-.j-Ljj- __iMK,£^ iUUb _!«..

EM BENEFÍCIO DAS OBRAS
PAROCHIAES DE BOTAFOGO

A solemne extracção da tombol**.
a_iao_ã

Realisn-se. amanhã, com snlciiinidnde,.'* _•2 horas da tarde, na Companhia (lé I.ntcrínJ.B
Nacionaes, à rua Visconde de lliiboriiliy-'* B
mero fi7, n extrneção dn loniliolu orgiinisí* ¦
peln Rfvm. vigário Costn Rego, em l)*'liel1' S
cio dns obrns pnrnchines de Boinfngn. |Aquella compmihia cedeu, geiillimciilc,'-*"-¦material, paru aquclle fim.',,' ¦ mssu ' ?"0 Sport" |

Appareceu, hoje, mnis uni numero rio liff'j
reito hi-semannrio "O Sport-A nu-'"'";"
detalhados informes sobre o moviin-'!'-,]sportivo, em geral, daqui c do estranícl'* »

As gravuras un.» n ilh.ci,--,,,, <•*,,, ile W
PU
Ias
nan
iwtcnho aos sporíincn brnsüciios,

-*_.

_ü_-,
_»'

As gravuras que o illustriim são de 1V,'W-'.-.:¦
tante nctualidade, destacando-se, entre <"" K .
s, a do "Toro dc los pampas", o qu1-' •'"'"' ímha uma saudação do valente |)!i.Aib' i^áAJrtenho aos sportmen brasileiros. hs»IVí- '

E © , \l E
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EMtüMÍQ
cr;

militar em
S. Paulo

Providenciando sobre o abas*
fwitesito gera. da cidadã
Assuntando providencies no sentido do

manter garantido o abastecimento da cida-
du, o Sr. presidente da Republica recebeu
um conferência os Srs, ministro dn Agrlcul
.um u Iinlplie Pinheiro Machado, stiperin
tiiulcnte do Abastecimento,

Outras conferências no palácio
presidencial

E-stlvcram, tambem, A tarde, no •allie dos
(?t!?rachos, do palácio presidencial, ns Srs
general couimandante du Policin Militar c
o Sr. presidente da Câmara dos Deputados,

0 conselheiro Antônio Prado
recebido pelo chefe da Nação

Acompanhado do Sr. Álvaro tle Carvalho,
r Sr. conselheiro Antônio Prado foi, esta
tarde, ao Caltete.

S. Ex, fui recebido pelo Sr. presidente
d.t Republica, com quem confcrcnelou.

Na Associação Commercial —
Uma moção de solidariedade ao

Sr. presidente da Republica

PARA ELEVAR 0 SEU IM-
PERiO AO ESPLENDOR

ANTIGO

Ras Taíari procura intro-
duzir na Ethiopia a nossa

religião e as idéas oggí-
dentaes

As concessões territoriacs íoiías
aos missionários catliolicos

(COMMUNICADO POR TIIOMAS JS, MOR-
GAN)

ROMA, Junho (U, 1>.) — A reliüiãn calho-
lln, e a civilisação Italiana, priVada*. por ml*-
iifiiiiirins catholicos, foram acecitas'pclo nas
Tafurl, regente fia F.lhiopla, mio deseja In-
stallnr ns modernas itlías necluentnos no ••¦•u

Infractores do Imposto de
de Gonsumo e do regula

mento de vendas mer-
cantis I

A commissão inspectora autuou.
em flagrante, commcrciantes

no centro urbano

As forças vivas da nação
descontentes com o go-

verno de Primo de
T

Jã foram Identificadas
trinta victimas do açou-

gueiro Hartmann

• 0« Srs. Oleiiario Lisboa, Glurlmtindo Vel-
xn, Conalniila Lola, o I>. Cox, fuiicolot,nrloi(
designados pelo Sr. inlnlalro da Fiuciitln
paru exuinlnar os livros referentes As vendas
mercantil, nos seus trnhalhoi dc liontcm, ii-
vciniii nppnrtiiiiicliiilc dc autuar quatro infra-
cçôes do regulamento dac|iicllc imposto c
umn dn imposto dc consumo.

Na casa n. 185, da rua tio Ouvidor a com-
ini.;..m verificou que. além dn pagamento dc-
flcieule nns mezes dc fevereiro e março, nc-
nliiim íiii|iosto fal pago nos mezes dc abril,
maio e junho deste anno,

Na avenida Contrai n. 133 verificou * mci-
ma cmninlssAn que nenhum Imposto foi pai!')
de*-tlc o me* de marco; na rua Rodrigo Sil-
vn n. 0, que a firma não tinha livros fis-

va,,. imp-rio. a..», de ,.„...,. mna *^'\^^S*^^
prlcdade; nn rua do Ouvidor n. 91, que nc

rgft*

íms?
,.tfja,'..m
¦#•

tíiff*
msm •Mi*

yli*.'*^

<f?-r.

¦ ,V;-.-.*>

!|.'JM'-wM,

WSÊ3:T. "r
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.%'cj salão ''a Assnclaçíio Cinnmercial houva
esla taiwTTmn reunião fias classes conser-
a.i.ln.is, convocada a propósito dn situação
m-titsl, ronformo expoü em seu discurso O

¦ Franco, secundado pclo Sr.
) rlitnalu Hiilcão, fino dfferecen A nssigna-
tui i lios in*'sentes a seguinte mo.;ão:

"As associações representativas do com-
mercio, tli industria * da lavoura, nqul re-
unidas, exprimem, pelos seus directores
-..baixo assignniloü. a sua Inteira solidário-
dade ao governo da Republica na repressão
do iinpatriotic i?i,ioviiacnlo scriicioso irrom-
pldo cm S. !'.i,ilo, rçaffirmo
apoio so principio tlc autoritl
stãnciado no iioder publico legalmente ln
•aliliiklu, e ;'i necessidade dn manutenção da Daa Tafari
ordem con... condição Imprescindível para *¦ '
n prosperitliitlc economien fio paiz e scu re- nacüo. O regente, antes de partir para a En-
erguiinènto financeiro, "dc.iiilcrr.tum" tle ropa, fez grandes concessões tcrritorlaes aosjhunnlFetler.il.

ulicioso írrom-i í
ando decidido j tf
itlntle, consub-, si

I --

^iA'•'.i¦•.•*//í¦'•¦t^¦?iy', ¦Ts&-&::--Ui:s- ;¦¦- ¦ f/flál* V ¦¦•' •**i*:-$*m -/¦Jt.'J" ¦*-•"*.&¦?¦ **1'f*im*hj. lt -)./ ia:*.'¦?•_£ ¦ ¦'<"• ,.<•-xr^mâM,

iiliiii.i Imposto foi pago no mrv. dc junho nem
o soldo das eslnmplllias comportava o pa-
gnmcnlo devido, c nn rua Rodrigo Silva nu-
moro 16, oiulr o imposto tlc vendas mercou-
tis eslavn rogulnrlsado a commissiio npprc-

i hendeu 3.100 formulas usadas dc iinposio tlc
! consumo

Sensacional manifesto das princi-
paes notabilidades hespanholas

ao Divectorio Militar
V pedida tambem a cessação da

campanha de Marrocos
MADRID, 12 (A. A.) — Apesar tle espe-

nulo JA ha iilgimi tempo causou sensaçAo
cm todo o paiz, o innnlfcslo que vem de ser
dirigido ao dlrcctorlo militar cm nome tlns
forc,*ns vivas da Nação, pelas principaes no-
tobllidndcí hespanholas cm artes, sciencias,
letras. Industria c commercio.

Neste memorial que í de coraoter òstrlofa-
mente liberal e redigido cm linguagem encr-
i;icu e positiva, ns manlfssliihtcs declararam
ao directoria militar que estão descontentes
cnm o regimen implantado jiclo governo do
Sr. Primo de Itivern.

A seguir atacam duramente a suspensSo
das garantias individuacs dizendo que isso
ú contrario a lihrrnlitladc hespanhola nunca
desmentido, manifestando-se tambem adver-
sarins da crcaçAo do novo partido da União
dos Patriotas,

O sensacional manifesto termina pedindo
I a cessação da inútil c drspcnttlosn campanha

tlcspiinha tem perdido

:3o houve, hoje, funoofio na
Câmara

Por falta ile numero, ndo houv», hoja.
leiiÃo nn Cnningra. Comp«rec«r«in «junai Sl
ilcpiiliidos. Dn oxncdlenlo cimutava unia tt«
nròtiOiUaçfio da Phoiilx Calxclr.il do Ctarâi
iiiHlliido iiiiiliiiitfiilii ilo pmjecto qm remili
n profissão dni onipregnilo» nn cominetiil*!

*m*

Todas cilas tnedeiam entre 14 e
25 annos

IIKliM.U, 1! fllavaa) — Informam de lln-
no vro qur o uçouruiIio Ilurlinnnn. rn|o In-
Iriri.itiilnrio «.-I.i piuüfKlliililo. innfi-Hsiiii
quo llnhn pralk-adn ui. crimes, dt* i|Ut* •'• ac-
ruNAtlo, in, coiivetiuciicla de crises do un-
«liiiiici dr iiue «nlr,i;i

Como Jn ae unllcinn, an autoridades ron-
srgiiiriim miiiii ou iiirnim estabelecer il iilfii-
liiliiilu di! trlnlii vIcllmiiH; cwta» ilcllnian oram
Ioda» do edade nirilrniido entro quutorac o
vinte o cinco anuem. V

COMMUN IÇADOS

**•*****.

I de Manocos, onde* a
| tantos de seus filhos

A commissão verificou, tambem, que ai- Ainda nno se sabe qual a altitude que vae
I guem anda visitando casas commereiaes e| tomar o diiectorio militar em relação ao
{visando livros sem, entretanto, tratar-se dc ' memorial,
| fiscal de consumo ou funecionario para isso . *** ¦
| autorisado.

lioje foi Iniciado o exame na Companhia
Texas.

O S. T. F. não concedeu
uma extradição pe-

dida pela Hes-
panha

******** m

O crime .iá eslá prescripto
O Sr. ministro das Relações üxlcriorcs en-

vion an Sr. ministro da .lu.sli^i o pedido de
extradição feito pela Legação de Hespanha
com referencia a Cindido Ilcsono Arannz,
que por sua vez foi enviado ao Supremo Tri-

que depende
iiiundu c I."
do eminente
thur Beniartl, .. "

O Sr. DU'- ii l.etiii::'
paru tornar ., moção
Jos de Campos. I''iiIoii
Lopes, como vice-pr si
Nacional tlc IgríciiJtii
fecundas cie- Irabãllio

As .duas ineções lii
lira, ficHiid') ii. Ia'iicratl
directoria I,. r :, pala
íidaricdndc :,.. Sr. pn

O tr. ¦Ar:'...i.n VI
lamentando ler .lc i ¦
declarai,.In-st* s ili'; • ;i
hSSCnillIca ei.::, ,.•!...-:...-.

.i prestigio do Brasil pcranleo missionários, quo já iniciaram a execução
firmemente visado pela acção do um grande projecto dc desenvolvimento,

chefe dc Estado, Sr. Dr. Ar- "O grando obstáculo á rápida realisação dos
ideaes tio Mas Tafari é a falta do cmnmuni-
cações convenientes. As florestas dos mis-
slorinrlòs eslào sittialas na região do Saye.
li' necessário construir um iiiuncnso reser-
vatnrio do água para servir ás obras de des-
envolvimento'tanto no lempo das chuvas,
como na serca. O material para a cnnstm-

'A 
policia ü

,1 FoiO ma rei
teve Jiiijc lmii tliiiii.i
dalcgadf s auxiliai
ffli illlii.' O SIM", i.'
Uillca c u rom!., n...

Na Central de Policia
O chefe di* policia pernoitou no seu ga-

Biincte dc Irabalho, cinde aac viu cercado por
todos os seus auxiliares.

Pela manhã. S. S. retirou-se par» a sua

:!c.s pediu a palavra••.leiislv.i «o Sr, Car-
.;ni,f*m o Sr. Simões
lente da Socicdatlo•.,, enaltecendo idéas

¦ tie ptiz.
ram vntaçSo symbo-|Cçg0 ,iCS5e reservatório, inclusive canos e

i que ainda hoje a Jmnibas, tem qne ser transportado numa
.i apresentar sua so- distancia do quinheut.is milhas, nas costas
Idento dn Republica. - f\0 m„ins>

n enviou uma carta jj foràm eonslrnidas enormes serrarias,
lar-so do llio. mas mt es_rlo cm p_nno mbalho. Tambem já se

acha prnmpta uma casa para sdde da empre-
sa Zauditu. Ras Tafari lem sc mostrado
muito satisfeito com n que já está realisado.
A sua viagem á líuropn c o pedido de admis-
são quo fez á assembléa da l.iga dns Na-
ções causaram muito boa impressão por
toda a parte.

Itas Tafari aspira conduzir o seu império
ao esplendor antigo, com a introducção das
iddas occidcníaes. muitas das quaes preten-
do assimilar durante a sua visita ao conti-
nento europeu.

coin a resolução dn
inscrviidoras,

;ir.i, chefe tle policia, es-
ida conferência com os
-.. O assumpto Iratado
geral de vigilância tu-
,ii na eni Ioda a cidade;

clicfalura após o

está de serviço hoje
delegado auxiliar.

residencia, voltando á
Slmoi;n;

Na central do policia
o Dr. Aloysio Neiva, il

Ma 4a delegacia
(!o"io nos primeiros ditas da semana, o

(pcssc-il tia <i« il..'le'{!iciu auxiliai- conlinfia
tle lirp.niplidíió

u ninjor Cá
tnu provia1.! • '
idade, com t-r.-ji
Diartilic, pari .
de ir.ccEligad
ibarqnc ou ,!¦.¦
dorus ile iirinas.

A' disposição ilo chefe de policia foram
cpoütos os segundos" tenentes da Polim Mi-
litar, os qunes sc encontram ua -lr- delega-
cia auxiliai-, oiitle aguardam ordens

ií.ií Heis, nos seus pernoites¦iiilc solire a vi.íiliinciii da ei-
.-fialidiiflc. tios pontos dc cm-j
,•¦ :..' foram destacadas turmas 1

! » afim cio impedir õ cm-1
r.eíirbárquo de pessoas -poria-1

FALLENÜA DE UMA FIRMA
MINEIRA

Grandes prejuízos, inclusive
ao Banco do Brasil

JUIZDE FORA (Minas), 12 (Serviço espe-
ciai dn A NOITE) -- Abriu fallcncia a firma
commercial desla praça .1. Toledo & (',.,
causando grandes prejuízos ao commercio
local, especialmente á agencia do Banco do
Brasil. *****

O extraditando c .iccusud.i de ter ferido
gravemente cm Tafalla, Hespanha, o cidadão
d» mesma nacionalidade Felix Jerico, oceá-
sionnüfló-Uié tacs feridas a morte, que sobre-
veiu tlias tlepois ao attentado.

O procurador da liepublica, lançando seu
parecer, declarou não se «char em lermos o
pedido feito, pniu não veiu acompanhado da
cópia dós tcxtc.i ila lei npplicavcis á espécie,
como exige a nossa lei no stu artigo 8*.

Accrescciido, ainda, que em se tintando dc
um homicídio oceorrido cm 1902 estará pre-
scripln segundo o art. IXi do Código Penal
lí espanhol, q-io é a lei do paiz requerente.

A policin mandou fosse apresentado ao
Tribunal o preso Aránez afim de ver julgar
o seu_ pedido tle extradição, que ua sessão
fie hoje foi denegado fie accordo com o pa-
recer do procurador geral tia Republica.

«aos»

j Portugal pelo telegrapho
Estuda-se o lançamento de um

empréstimo para Angola
— i ¦» ******** a...

Sacadura Cabral vae á Hollanda
LISBOA, 12 (U. P.) - Hoje, ás 11 horas, .

partiu para Londres o Sr. Avczedo Coutinho, cinec]nesafim tlc •embarcar para Lourençó Marques, ';' ' "
onde vao assumir .o Commissariado de Mo-
cambtque.

LISBOA, 13 (ü. P.) — Cansou optima
Impressão a cnmnmnlcaçEo publicada peladirecção da Saude Publica, desmentindo
que a cólera grasse em Bnilajoz.

LISBOA, 12 (ü. P.) — Falleceu em Lis-
boa o jornalista Lemos Oliveira.

LISnÓA, 12 (ü. P.) — O "Ar." luso,
cnmmandante Saccadura Cabral partirá bre-
vemente para a Hollanda, afim de adquirir
c experimentar os cinco aviiíes adquiridos por
uma subscripção popular e destinados á
Aviação Marítima.

LISBOA, 12 (U. P.) — O ministro das
Colônias estuda a situação econômica de
Angola, procurando n realisação de um cm-
prestimo afim dc satisfazer compromissos.

CONTRATOS NÃO FIRMADOS
COM A REPARTIÇÃO

DE AGVAS

Restituição de cauções
Ao Sr. ministro ria 1'ay.ciitU, o Sr. Fran-

cisco Sá, titular du pasta tlu Viação, soli-
citou que sejam rcstltuldas as seguintes
cauções, dcpiisitudus ,no Thestiuro Nacio-
nal, como garantia de contratos com a llc-
partição dc AgunSi de 2:IIOO*-?000. ii II. l'c-
tersen & Cia., por ter sido niniiil.nl,i a
concorrência para fornecimento tle mate-
rial tnctallico, destinado ás obras tirgcii-
les; dc quatro apólices de 1 :U0li.*Ji>()ll cada
uma, a .1. fí. Pcrciru & Cl», pin* ter cuni-
prltlo fielmente no que sc obrigou na pro-
posta para fornecimento de tinidos tlivcr-

i sos, cm 10211; de 3 apólices dc l iimo-nnii ca-' da uma, a Henrique Braga & Cia., por não
] ter sido aceita a sua proposta para forno-

cimenao tle artigos do expediente e dlver-
sns, A IC. F. Rio d'()uro, cm 19211; de G apo-
lices de l:l»ri(|sni)l) en cia uniu, á Kmprcsa
Industrial Fundição Guanabara. Limitada,
por não ter sido acecita sua proposta na
concorrência de materiaes para a referida
Estrada; de 3:ÜOOSÜÜO, a Soares de Santos
& Cia., por não ter sido acecita a propôs-
ta para fornecimento de trilhos; tlc 2 apo-
lices de 1:000*001) cada uma, pela proposta
nãd acecita, para fornecei mento dc tubos

MERCETHYIM
<C" ii» n«i)

!i>|.'rçíi<*« Irtra.juuicul.iift.
A '¦!¦ ncilij Ima (• ii novo medlraanaito

recenUmento desctiherto pelo

DR. ANNIBAL PEREIRA
Garíntldo pel» K"v*rno da RtpoMIct

e nppi¦iivmlti pelo D. N. da Saude Pabllca.
Indlcuçãc»: •— InfwçSo Bonococelca,

r.gutla n clironlea e luan coluullcaçü*-»;
proitatltci, n-.rhltea, tystlte», affecf««i
rnimn • medulliircs, prrlurbaçSes do ap-
piirilli,, gtnltiil da mulher, desardons
pri.siaiir.i.i Aus Tclhoa, certae firma* ale
i>ta-o*-M,"iiia, rhi-uniatlBmo, etc.

fíAO Aininilll 8URRTITU1Ç0ES
A Morcelhyllna í unlca « orlajlaal, como

| Indica a suu íenuula chimica prlvlla*
l rÍuiIu.

Vcmlr.se cm drogarias • pharmaelao.
Informações e lileratvra • quem a»

]pedir i 8. A. McrccllijUno — lí. Ca.
I rlocn 40-r — Bio.
«*aitHiiW!WWRWS

iFr^f^È wmçè
fOSE
teíiwçi

PARA DESPESAS POSTAES
lA Directoria da Despesa Publica conce-

deu os créditos tle 7:2603, rcspcctivan\eiite.
ás delegacias fiscaes cm S. Paul., e cm Mi-
nas, para despesas das administrações pos-
liies de Ouro Preto e Campanha naqiiellçs
listados.

O imposto do sello e. os conheci-
mentos de carga

O Sr. director da Becclta Publica dlri-
giu ao Sr. Heitor Beltrão, secretario ila As-
sociação Commercial do Bio da Janeiro, o
seguinte officio:"Em resposta á consulta constante do
vosso telegramnia de 11 de maio ultimo,
declaro-vos que os conhecimentos de cai'-
ga do embarcações estão sujeitos ao sello,
cada via, ric sciscentos réis, conforma o
paragrapho .1." da tabeliã B do vigente re-
gulamenlo do imposto tio sello.

Os conhecimentos e recibos de mercado-
rias deposita,Ias era armazéns das Alfan-
riegas, companhias de docas, armazéns gc-
raes ou trapiciics alfandegários e nos ar-
mazrus tle estrada de ferro, pagam o sello
tle uni mil réis, conforme a lei orgamenta-
ria da receita dn corrente exercicio, que
áquella importância elevou o sello de qui-
nlicritos réis tlc quo trata o paragrapho 4."
da dita tabeliã li," ******

Foi adiada a installaçâo da sessão
ordinária da Câmara Municipal

de Nictheroy
Não tendo comparecido numero legal de

vereadores, a Câmara .Municipal de Nicthe-
roy, que devia iniciar os seus trabalhos Ic-
gislalivos, attincnte á sessão ordinária do
anuo, no dia 10 ilo corrente, adiou os mes-
mos para o tlia IC, quarta-feira próxima viu-
doura, á hora regimental.

Nessa sessão, o Dr. Villa nova Machado,
prefeito municipal, lera a sua mensagem,

«<

Minflrüfim Pastilhas taxativas.
Tratamento da pri«
são de ventre ha*
bitu.il e hepatite».

ionil
O REI DOS TÔNICOS

Opulento fortificante contendo osj
mais valiosos sács de phosphnro, hnhil
mente combinados com a pepsina. Allian
çn da acção tônica com a digestiva. In-j
dicatto na Anemia, Fadiga Cerebral, Falta'
de Memória o Convalescenças.

Mais um felleiro multado
em Nictheroy e 4*8 amos-

trás examinadas num
dia

A Inspectoria do Serviço do Leite, de NI-
ctlicroy, na correição, hoje, rcalisada, ap-
prchendeu 4G amostras do leito que era dn-
do ao consumo da população, as quaes, exa-
minadas pelo chiniico João Langhsdaf, no
Laboratório ida Prefeitura Municipal, fo-
ram consideradas boas, com excepção de
uma, qua estava fraudada pela uddição do
água. ™

A' vista do exame, o Dr. Jeronymo Dias,
chefe da Inspectoria, multou o infractor,
Manoel Fernandes Trovão, proprietário do
botequim sito á rua .losé Clemente, 50.

*¦ >****f^X%*~m* **•*•

D trafico do mulheres e
creanças •

Ü¦•-.). rcvEèssiiiáQtò -'a Liga das

.—i
i

cõés colhe ini:
...ga

rmès no
Ministério aa Justiça

Eslew! hoje no .Ministério-• tln Justiça o
Sr. liascom Jnlinson. represçhtànlo norte-
nincricano tia fecção dc Trafico de .Mulheres
n Creanças tia Liga das Nações, afim de ob-
ler informações solire assuniplos que inte-
rcssàtti íiíititíilíi secção',

O Sr. líascom Johnsoh fez-sc acompanhar
do Sr. Saniucl Mi Averbach, scu auxiliar, «
do Dr'. Jorge Latour, du Ministério das Rela-
ções IJ.iteriorcs,
^__^,„-~*———*->*»«ta€ •>¦ * ¦ *************

Foram muCtados em 30$,
cada um

Pclo Dr. lEdgãrd Cosia, juiz presidente do
Tribuna] popular, foram multados, em ,108,
hoje, os seguinles jurados faltosos: Dr. Ly-
saiiias de Cerqueira Leite, João Montencgro
Cordeiro c Francisco Guines Carvalho Ju-

. nior.

Restituição a um operário da
Central

Em aviso dirigido „ao sen collega da Fa-
Mnda, o Sr. ministro da Viação solicitou
que seja rcstiluida, por exercicio findo, no
Tliesouro Nacional, a Maurício Cnsaes III-
beiro, operário dc 4," classe, da Estrada de
Ferro Central do Brasil, a quantia Ao
a92S770, descontada dc ..seus vencimentos

a titulo dc etapas, dc fevereiro a Julho de
1920, cm que esteve servindo no Exercito,
como sorteado.

¦MfJai

Um fiscal de sello adhesivo auto-
risado a servir de escrivão

em um inquérito
O Sr", director da Receita autorisou o fis

cal do sello adhesivo era Santos, Epaminon-
das do Albuquerque, a servir dc escrivão
num inquérito a que procede, naquella re-
partição, o chefe da commissão do mspe-
cção 

"da 
Fazenda.

*}•** *

Para cobrança executiva
O Sr, director da Receita Publica rcnicl-

tou ao II." procurador da Republica; para co-
branca executiva, 21,4 certidões da taxa tlc
saneamento do exercício de 11)21, no total
ric 1.2:0348750 c diversas certidões de tliyi-
dn, provenientes de muilas no total tle
5:91)0*3000.

Pcln mesmo director foram enviadas ad
procurador da liepublica, no Eslado do llio,
diversas certidões dc dividas da taxa tlc
sorteados não incorporados, no total rie
SiOOO.-jOOO. \

A Câmara juizdeíorana encerrou
seus trabalhos

JUIZ DE FORA (Minas). 12 (Serviço cs-
pecinl ria A NOITE) — A Câmara Municipal
desta cidade encerrou, hoje, sua legislatura,
lendo assumido, entre outras deliberações, a
fundação rie feiras livres, providencia julga-
da mais favorável ao combato á carestia da
vida.

ma**
O professor Licinio Cardoso vae

tratar da saude
O Sr. ministro da Justiça concedeu seis

mezes tie licença ao professor cállíedratico
tia Escola Polytcchuica da Universidatle do
llio ile Maneiro, Dr. I.icinio Cardoso, para
tratamento tle sautlf.

Prosegue, em Juiz de Fora, o
campeonato de football

JUIZ DE FóRA (Minas). 12 (Serviço cs-
pccial ria A NOITE) — Pnòscguirãò, ama-
nhã, nesta cidade, os encontros de foot-
bali cm disputa do campeonato, devendo
jogar os quadros do Renato Dias com os da
Industrial Mineira.

Atropelado na Praça Ti-
radentes

O numero do auto não sc sabe, mas o
nome tia victima, que soffreu oscoriarões

gcncriilisarias, está registado no 'holetim
dn Posto Central de Assistência: Henrique
Brandão, empregado no commercio, de 40
annos e residente á rua Martins Torres n.'''215, em Nictheroy,

A policia do 4." districto não teve conhe-
cimento do faeto. *-****

L1E.A3 o PERTOÃRIAS
Artigos nacionacs, garantidos"«A SUISSA" rua Larga, 43

CORTINAS FINAS
Stores, etc, de Ste. Gall .(Suissa)'*

lindos e variados desenhos por
preços excepcionaes.

«3. Kua da Carioca,. 07 .«Bic»

Kaaioteleplpia

i. .*!***• *

As mercadorias livres de direito
estão isentas da taxa de 0,2 oo

Hcsolvciitio uma consulta do inspector chi
Alfândega cie Santos; o Sr. niinislro tlu Fa-
zoiuIh decidiu que a laxa tle (1,2 V para ser-
viços aduaneiros Hollerith não deve ser co-
brada, quando se tratar da mercadorias li-
vres tle direitos, taxa de expediente e outras
taxas expressamente consignadas no des-,
pacho respectivo.
. ,ii i ******* ¦ ¦ —

A Inglaterra não abandonará, de
modo nenhum, o Sudão

LONDRES; 12 (Havas) — O "Mnrning
Posl" cõmmerilá, clogiativamentc, as decla-
rações feitas pelo Sr. Mac Donald na Câmara
dos Gonímuns; rie tpie a Grã-Bretanha não
fugirá ás responsabilidades que lhe cabem
iiem abandonará, de modo nenhum, o Sn-
dão. O jornal espera que essas declarações
assigiialcm o fim da reprovável tendência
favorável ao abandono dos interesses britan-
nicos no mundo.

DECRETOS DO SR. PRESIDEN-
TE DA REPUBLICA

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

para a A'lfandcgn, na abertura, a 5,*J9o3 pnr
15 ouro, modificando essa taxa logo apus
para 65002.

Cotou esse banco o dollar á vista a reis
10$9!)0, e a prazo a 10$9ti0.

m*** ¦ ¦¦

Novo membro do Conselho Supe-
rior de Commercio

Pelo Sr. presidente da Republica foram
assignados os scsiiinlcs decretos:

Na pasta da Fazenda: — Approvando a
reforma dos estatutos da Companhia dc Sc-
goros Marítimos c Terrestres Peldtcnsc, tle-
iiberada pela ásòmliléa tlc* 24 fie janeiro tle
1922- e approvnndd a deliberação da Coin-
pành'iâ ric Seguros El Fcniz Suriamericano,
augmentando o seu capital declarado para
as operações no Brasil dc «50:000*5000 para
1.034:001)5000.

Na pasta ria Justiça: — Nomeando o en-
genheiro ric minas Joaquim Furtado ric
Menezes, para lente da 20." cadeira An F.s-
col,, de Minas dc Ouro Prelo.

Na pasta da Agricultura: — Nomeando
o Sr João Pereira cios Sãiuos, para o ln-
?ar de membro do Conselho Superior do
Couieinrcio e Industria.

Regularisação da fiança de uma
agente postal

Para que seja regularisatla a situação
ria agente do correio dc Alliança, no listado
tle PeriianMiieo, Virgínia Lcopoldinn de
Moraes, notificada para que substitua sua
finrica idônea por outra em dinheiro, o
Sr. ministro da Viação reiterou providen-
cias, hoje, do titular do Ministério d
zenda.

Ingeaiu ssí de azedas
A' tardo, o Posto Central de Assistência

prestou soecorros a Thcreza Cascado, que
conta 19 annos, & casada e resido á ladeira
tjo Barroso, 85, por ter a mesma ingerido
uma certa porção de sal de azedas. A policia
local nSo soube das causas que levaram
Thcreza a essa resolução desesperada.

nüfVíKw

Fiihcciorióu em
hoje,

ALGODÃO
alta o mercado ile algo-5 5 32 a 5 d.

O me.ícádo tle cambio esteve ainda, hoje,
em condições noininacs.

IO Banco do Brasil declarou a tana de
5 5|32 d., para o merendo e os outros as de i
5 1116 a 5 1|H d. | primeiras sortes de 835 a 86 e os medianos

Pouco depois, estes recuaram a 5 d. ban- ,.c 73$ a 83$ por 10 ltilos. „
cario e 5 1|16 d., particular, mantendo-se,
o-do Brasil sem clteração e fechando o mer- I
cado cm condições ainda nominaes. _ |

Os soberauos regularam a 555000 e a li- |
bra-papel a 455000;

O dollar cotou-sc a vista de 10*5790 aj
115150 e a praso a 10S900.

Saques por cabogrnmina:
A' vista: — Londres, 4 29,32 a

Vae reunir-se, em Buenos Aires,
o Congresso Internacional das

Missões Salesianas
ROMA, 11. (Havas). — Nos fins do anno

corrente, reune-se em Buenos Aires, o Con-
gresso Internacional rias Missões Salcsia-
nas. para com memorar o 50._" anniversario
tia chegada tios primeiros missionários sa-
lusiaiios á America tio Sul., '**** *

O ASSUCAR
Esse mercado regulou, hoje, sem altera-

ção apreciável, com os preços mantidos
pelos vendedores.

Np fundo, porém,; as suas perspectivas
eram tlc baixa.

Entraram 4,013 saccos e sairam 6.465,
sendo o "stock" ile 32.'445 ditos,--
..—.- —11——i-iiihi a) ^*e$M**»*--« .i.n.1— ¦¦

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

24°,1; minima, 14°, 2

Material e apparelhos tlc recepção tlc rn-*
diolelephonia dos melhores fabricantes.

Iiistallaçõcs clcctricas de luz c força, ín—
stallações de aguu, gaz c sanitária, còncertol
e cnrolamcntos cm inoturcs, geradores e oi;-,
tros apparclhps electrícos. Cpiicertos cm t'çr«
ros tle engommàr c fógareirós clcctricos

Material elt-ctrico em geral.
NA A INSTALLÍADORA. RUA UIllOtAVANA

N. 150 — TKLEVHONB NORTE 810
"Petropolis-Hoie."

Diárias, 0?. Mensalmente; outras vantagens,
II. FIIEI CANECA, 92

LINDAS
e econômicas decorações forrnções !V,zcu,--,a
com os PAPEIS PINTADOS E ESTAMPADOS
da "CASA INGLEZA!', vidros, quadros; espe-
lhos, molduras, tapetes "CONCÚI.KIM''. Ililii
tios Ourives n. 59. Plione NO.ItTE 1)275,

Dr. R. PardeIla8td08.,,oT!!11'* ¦;: .•V* -t sericonlia o
i c!:t Mi-
lJi'., Ma-

tre. Coração, pulmões e app. fligcslinj, dia*
riamente, das 16 em ilcaiile. Aascnililcii,
74. Tel. 446. C. Res. C. llnmfiin, 710; '1'. ÍMl \.

Dr. A. Ferreira da Kqsá
Pelle c Syph. Ciiil

Boletim da DirectoriadelWeteorologia Prof. Godoy Tavares
«_—. ma*. m m,.* j

Previsões para o periodo de 6 hprais-]f.csuàb^
da tarde de hoje até 6 horas

da tarde de amanhã :
ás 5, menos quiiitnsi

Asi.ist. il,
Fách Idade.' .* sab. às 4 1|;i.

Coração, pul-
mão, rins, dia-
estômago c in-
137 (Odeon). 3

:.'•. fili; Sul 3170.

DistrictfÍ!j,Fcderal e Nictheroy: -
— em geral ligeiramente instável' Temperatura — ainria em declinio á noi-
te; estável de din com máxima entre 24°,0
c 26°,0;

Ventos — predominarão ainda os do qua-tlrantc sul.
Estailò rio Hio: -— Tempo — centro, oes-

to c leste: bom; serra e littoral: ligeiramente

IDr. A. F. da Cosia JamorJ^gg
Tempo : mores, Rariiumtherapia. TI. Chile. 17 (i ás (i),.NERVOSOS

Curam-se com duchas. Instituto Pliyslo»
therapico. Largo tia Cnrioen. 3.

Clinica medica. Appaa
rclho digestivo. Con-

saltas de 2 em deante. Hua Assembléa 12.1,
Dr. A. Moscoso

i.no, lioje, cujos negócios correram., mui- instável. Tenípcrnlura — ainda cm declínio ':..Xaaf«a:aaj.:.^^>.:..:..-.M.^.^.a;.í..:»:.^:aaj.^..',í..r.to aclivos. As entradas foram te 2n 1 fai- .-, „oUe. estnvel ric tlia. i ATT* A ir* fT***nr*rrM*~* i*Aos-MMiAnsãcm, sendo o "stoclt" de Nota: - As previsões se resentem da de- % ÍAPíH|Ih^ 
*>

11.KJ.Í tlitos. fieiencia rio serviço tclegraphico tio sul do ¦;* f r\ l[ \\__j I l_rfa\3 . '/.
Cotaram-se os sertões de 86 a 885, as:.,..,, s .'. * A * * JiL-* * *~*t*mf < y....;^«;..n> »„^,„„ ,i« an« „ «fl . nc m.j;.,„«, l"... *. „ . _ . .. }._. _ . . v
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café regulou animado

Fa-
-*•!»»-

1J32;
Paris, §500 n 5575; Itália 5-107 a 5-173; Nova
Yorlt, 105870 a 115200; Hespanha, 15407 a
IS469 Suissa, 15990 a 15992; Bélgica, 5500
a §50-1; Hollanda, 45140 a 45180.

Foram àffixadas cfficialincnte as scgtiin-
les tn-tns:

A 90 tllv.: — Londres 5 á 5 5,32; Paris,
5555 a §50S; Nova York, 105960.

A* vista: — Londres, 4 15jl(> a 5 3|32;
Paris, 5555 a §571; Itália, 5465 a 5470;
Portugal, 5295 a 5328; Nova Yorlt, 105790
a 115150; Hespanha, 15440 a 15400: Suissa,
15970 a 2$030; Buenos Aires, papel, 35550 a
35680; (ouro"), 85080 a 85200 jSMonfcvidáò;
85445 a 85060; Suécia, 25930 n 25050; Hol-
jíinda, 45100 a 45230; Dinamarca; 15770;

Cotnraiii-sc na Bolsa, 
'34' 

apólices unifor- Chile, 15250 (peso ouro); Syrin, 5557 a 5571;
Isadás a 7775; 470 diversas Emissões, noni., Bélgica, 5493 n §500; Rumaiiia, 5052 a §076;e 

| Slovaouiii, 5325 a $338; Allemaiiha, $001 por
uni milhão dc marcos; 2530(1 u 25000, por
marco ela renda; Áustria, 5160 a 5195 por

60 :, s:í7(i pnr francos:

§raei?i0§ ia mi
O mercado de títulos regulou, hoje, com

nm movimento de negócios sem importância,
por isso que não se verificou procura, nem
offerta dc interesse ric papeis

7405: 140 dilas, port., li 10ímsa
rie 7375 -
0555- 40 Municipaes, dec. 193.1, f> T, a
J735 c 1735500; 3 Hio, 1005. n 975; 81! acções
t!o Banco cío Brasil a 3855; e 500 Minas São I mil coroas: cie
Jeronymo a 98?000.

9
Soberanos, 55$; libras-papel, 455000,

O typo 7 subiu a 45$000 !...
Abriu o mercado tle café. hoje, muito fir-

me e assim fimccionòu com os possuidores
animados. Tambem a procura verificada foi
desenvolvida c houve margem bastante sul'-
ficiente para a melhoria ric preços. Estes,
com effeito, clévtiram-.sc n 455000 por urro-
ba, accusantlo assim uma alta dc 15700 do
preço anterior.

As vendas verificadas na abertura foram
de 8.471 saccos.

Duranle a tardo fecharam-se mnis 7.747,
uo tolal de 16.218 ditas. O mercado fechou
animado e firme.

Em Nova York a Bolsa ácciisqu no fecha-
mento anterior uma tilta tle 15 a 30 pontos
nas opções.

Em nosso mercado entraram 12.703 saccos,
sendo 11.582 pela Leopoldinn c 1.121 pela
Central;

Os embarques foram dc 12.559 saccos, sen-
rio 5.300 para os Estados Unidos, 3.758'para
a liíirópa, 500 para o Rio riu Prata, 2S5 por
cabotagem e 2.710 para o Pacifico.

O "stock¦' hoje era dc 212,184 saccos.

listados do Sul: —O tempo continuará .í.E' tão gratlde e Variado O nOÍBo4*rttirbado uo Rio Grantle, sobretudo no .;. "¦ *ffsortimento, que V. Ex. encontra-x
;._rá, sem duvida, em nossa casa 05

perttt
littoral. A temperatura manter se á baixa A
noite com geadas ainda possíveis, e estável
de dia. Ventos rie sul u leste.

Notn: — Não podem ainda ser feitas as
previsões para os tlemais Estados, por fal-
tarem as informações necessárias.

Synopse do tempo oceorrido
No Districto' Federal (ile li horas dá tar-

dc tlc. liontcm, ás 3 cie hoje): — O tempo
foi ligeiramente inslavel ,', noite c parte dn
manhã, iriantcifdò-sc após, o eco pouco nu-
Iilario; até ás 3 horas riu Inrdc, o tempo í
não tinha su aggravario, conforme hontem
fora prevista. A temperatura declinou á noi-
te c foi estável de tlia. As temperaturas
extremas do Poslo Meteorológico foram: ma-
xima 24",6 á 1,15 tln tarde e minima 16",5
ás 5,50 ria manhã, e as médias tias tempera-
lurns extremas dos postos tio Districlo Fe-
deral foram: 2-1", 1. o ll",2. Os ventos pre-dominaram do quad.ranlc W á noite e S a E
ric dia.

<|*>P" ^ >

tapete que deseja.

I 15 o|o DE DESCONTO

| Souza laptssfa & 0,
;b — LARGO DA CARIOCA -

!a>

Loteria da Capilal Federal
Resultado ria extracção dc hoie:
35440  100:0005000
37133  20:1)005000
4677  !0:(K!(!;-:0:)!>
1741)2  r>:OÕ0r'Ofifl
1087  aioootjoóij

Depurai ivo enérgico.,
Àhti-rliciiniatico po-
tieroso. Ideal do tra-
tiuiici-lo misto para
sypliiliticos.

— Saborosa picpa»
iviçiio rcmincralisiw
dorn — Ttibcrculf».-sc, anemia, csciw

pliulas, convnles-
ceriça, csgolaincnlo. gravidez, laclaçfto, den,»
lição. A' yendà nas drogarias.

1
àWMmv
Ms\

am

Jersey de seda — Rua
Mariz e Barros
235 —¦ Teleph.
V. 1016 — Vc*n.

da.) a varejo,

~_r ¦
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Albertina Goulart i
(ZIZINA)

Oclovto Gutilttrt, .lllitt. e ir*
iiiüii'. l.ui/. Silva o fillio», l*M«
«»..« i" I.llin Ilu l.> lillli-, ()i!lll'i«

Iln Silvn, Aiin>n do Siqueira, |»iu.iiii«
d/iiiKiu.' grato* .1 imin. o. pPHumii-
njui' livoi_.ni iiinn ptiluvrii i|i> coiifor**.
In |ini' ncrflllfio «d» t'iilli'i'inii'tiiii du
lnt_qtiecivcl ZIZINA, |iíirll.ipum «a
ruiixiilíiiii ns ..rim |i.;i-.'i;li'.. o aiiii.viis
parn n ml. .1 «1. 7" din («'limo dia),
quo nm! rt-xmln no altar-mór «In
-fRrcjn «Ir S. Francisco «lc Paula, tis
10 horas «Ic li.ri;;i«iVir.i, 15 do cor-
rcnlo.

Mula 11111:1 voz agradecidos.

*************** '¦ m " »*m

. eira da Silva I
A \0!TK — Snl.bwlo. 12 O" Fitllm fli» W4

ip

Germano Fé
Viuva l_àiiiti_ K.rr.lra, Allredo l'er

niiu, 1 ..niiu.. 1'liiiniui c Ahi'1 l''i'iieir..
ila SI.eu. u|.i..iuuni. pmihorailii», at
iiutiou. 110. .leniiipuiiliBihni .1 ullimu

iiioriiiia n cm|." ile «ru _kbo.o, |..n*. uvnrn
liini'11. OlínMANO FlilUlIiiIlA li.\ SII.VA

c convidara mui pur.nttri .* .uni;..- pnrn m«
sil) 11 a 111I-1.u ile «.limo 'iu «im,' iiiiiiiiliim
roínr iinr nlmn du fullocldo, as H liui-.n do
!.i',*iii'.l.fU'ii.i |iii.\iini. 14 do riirreute, un
ir;.,ir!i do Senhor «Io llnniflin, ('iipnciiiiiua,

•.,m!...*.. dendo já uici iminente hi;i.i-
decldoi,

Coronel Dr. João So te r da Silveira

f
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llin.' dn Cunha Silveira .• filhoi
convidam 11 Intln. us seu. parentes e
iuiili'.'i parn nul.tlr 4 mliia «iue pnr
uli.. 1 do «ru .iiirii.l.i otpotn i' pn.

COnONEU DU. .1010 SOTER DA SII.vi.IIU
mandam eelolirár t.nja-.elrn próxima,
eorrenle, n.. 9 I,- horas, uu nlinr-iiió
1'Kivjn de N. S. do Carmo («un I* de Mar

, 1,111 Aiilci.ip_iliilll01.li' agradecem,

Í:
,i
.1..'.
,t.

1
.1
t.

,1.
,it

CapiJão dc írana.a Sabaslião
Luiz do Abreu Lobo

iK.viii:N'iii:iiin na vai.)
«"3L Cnrolinn Rodrigues l.olm o filhos,
»W Frnnclscii de Aluou Lobo, lilliai o ne-

« los, .\Huitino lt.idii*.'iip 1 (ausente), cs-**¦ |)"sii e- filho, üclphlnn de Abreu. Jo.í
«mlrii. •. . de 011 .clrn. .«prisn c filho*., Iku
Jiimlu Manoel Amnr.inlo, esposn e filhos,
Ary Bruce Muri/ Sarmento o fninllin e de-
mu|« pnrontes, profundumente 1 .conhecido.
m imi,'.'. ns pessoas quo cuilnlio.niiiciile us
cercaram nn doloroso transo por quo passa-•Min com e. fnllcclnicnlo de seu Idnlnlrndn
«sposo, p.ie, filho, irmão, lio, genro, sobii-',,,,.,' "!" SHIIASTIAO I.UIZ DK
ABIHÍIJ LOUO, ilr novo ns convidnm pnrn•Sslslll' a nilssn do sellmo dia i|itc pelo re-
pouso eterno do mm nlmn inundam celebrar
seguniU-.cl.il, M elo corrente; ns 9 horns. no
•• ¦ ejj.ejn ue S Francisco dc
I'. uin. ('.ir rslc aclo de religião sc confes-
min siiniinninenle gratos.

Viuva do Dr. João Baptista Pe-
rèirá dos Santos

(D. A \'A I.l A FAMA DOS SANTOS)
«* Dr. .Liberto Santos, lenenle. Rogério

W. Snni.i.. tenente Rodoipho Símios. Ite-
; nat.. Sniilos. Aracy Santos Ottnll. Olgn'""'" Dessji. Annlltihn Santos, Hon-i-ique liessa c Dr. Cnmilln Ottnll .lunior,

,'oiiro», convidnm o le.dus ò> paren-

l
Isabel Rodrigues Silva

AGRADPXIMENTO
A fnmllln dn siiudosa ISAIIKI. RODRI-

CL'KS SII.VA, Impossibilitada de emlar
«...is iiírnileelniciitns. som «jtio imin nlgumn
omlssnn, o iue multo n nenallsnrln, vem.
por cie meio, pcnhorndlsslmn, ngradecer 11
Inilds oa nmigos i|uc compartHlinram dn sun
ilAr. JA pur cnrlôes, lolegrnmmns o flores,
já por occnst.ui elo cntcrriiiiicntu * dn mis-
.11 .lc setinii) ella eln sun inesquecível -
.idorndn nino, Irmã. sonra. nv., cuiihadn e
tlu.

Agradecimento
O Dr. Ph. Ailslldcs Colro o senhora. Im-

posslhllllodosde ngradocor-m possoàlmouto a
lodo. que os ciinfoitainiii na sua grande
dór, i«or ocfusiâo du moléstia e opôs o tal-
liTÍm.iil.1 ilii seu idolalriido füho

AIIISilDKS FERREIRA CAIRE
o fo/em por esse meio. cin seus nninrs. dn
vluvn c filhos. A* Innumeras manifestações
dc peinr, liypolhccondo-llics Immorrcdoura
grntldáo.

Pnüenda Montt Alegre — Realengo.
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O iiho illnrlo íh-ste to»'!"» Inconiparnvc! rc-
tfulmisn un runcrõt n lil-.csüNa*,. cHllinula o
nppctlto c úú no üi^aiilsmo o nceessurio
cM|iiilltirio. Usa-se lirtliffèi-ónlciiioiito puro;;

.1..».
,1T
.<. -*»*..«T51.

ou eom ii^ua. sypliou, vennoutli, etc.
ÜNI3A CONOESSIOI.AKU

5_Ci_íl__8 Bi|i Iríiiiflli
Kio do Janeiro - São Puulo - Sanlos

e demais Estados do Brasil.

Ferido por quam ?
,'.Vl'f,. \i>il«li'iieu l«i M

i.iiiii,., mi ru_ Mlri<i-i ^i|'
npiiiarlo Itinn i|ii,ui. .1 m*

uiiiit, tinir, iliii * <»•«. 1!'»"
.Ira, que áll f«il ferldi
iravo, A puli.iH do 'U'
crurrhlo.

.lícitrroo <"'
.,.1 nu M<.
«, uiiuii, imn
ui> 'iii .lati

mi uin tiro. um
l-.lll.lv

li'

'LÜTA5AÍJ A.-BÜKDü d
"ITACAVA"

vililn; d-

.1 *****

SUO
Monto

IIS OE GESi
compradas non loilõcu do
Soecorro o casas -Xo ponhoros, voa-
dom-se com lucro dc 10 ',fc. Oopl
priint.se o trocam-so ioin-s usadas na
Joalheria Indiana, Largo do S.Fran.
ci.co 24, esquina 3ccco do fl.aunu.

sairam íe.i-io- o conunissario c
um cx-taiíeiro

A linrdo «Io um viu "It
nhln l.i*v. ora ntraeailii"aoi du 1'uiio,

0«oÓ'OOC_K__>Òc__i'_>**^^
', .*àH&*URf ^VíMípíiW-r ^^-''

1
?*ryrr—•* ." _'__Jfl

Missa em acção dc graças
Os operários dn "ITA GAR AGI*', cm re-

eosilo pelo restabelecimento do seus com-
íniiiiciros IÒSK* DA CRUZ e MAN0IÍ1. RO-
l.ltlCl'1'S. vlcllmos, nn manha de l_ ele ju-
nin. proiclrrío passado, dn trcsloucamenlo de

,iiiii iiifelh, mandam celebrar uma inissn
coniiecidos para as«.i.-.tis- a mis- 'cm ncçAo de «rnçus. As 8 horas de segunda

sempre chorada mãe

I il
movPm mAí.on*\.
»»IVI_l-.»D- NS

•R«_lle«CST..Alii_tiRO

11E V
As roupas de

H.tirii|il. Si-Ilil.V-
mesmo As de mo
cm .1. i.nin nn s<'

iilhos » j
tes. ninlj.'
so dn sun «iiierliln o
miciv !>_. \S\I.!\ PARIA DOS SAN"I'Ü_.
«liie lai.io celebrar depois eie nmniiluí, se-
guiidii-fcira, 1. do r.orrciitc. As 8 1|2 horas,
no matriz de S. Jono Rapllsla, om Nicthe-
roo, pelo e;ue, dc unlenino, agradecem, pe-
nhpradlssimos, a todos os «iue se dignarem
ns.istii .1 esse acto de piedade chrlsln,

D. Luzia Alves Ribas
<-- DIA)

I). Leon id in Itibns (|e Moraes A nen-
ra. filhos c noras, Anlonlo Rodrigues
llihas c familia, Oscnr Flodrigiies Ri
li... <• finniliii fniise-nlc). Marlanna Al-

vci Itihas, Po.cllinna Rihns Snlles. filhos,
itenros é iionis ti.usenles). Tliérezn llil.as ele
Farln, iilhos, rciii-.i e nora. Domingos Pil-
lar llilias, fillm., genro « noras, 1'rnncisco
Pillar Itiiias. senliora, filho e> nora agrade-
cem „ 'ntlns ns parentes c amigos eiue com-
tiarerrrani ao cnierro de sua mãe, avó. irmã

i.i /.i.i Al.MiS RI RAS e convidam n
a-s!r.'u* ;i missn de '" din. epie seni rezada
segunda-, cim, 14 de. julho, ás 10 horns, no
nltiir-nnír da egreja de S. Francisco do
Pau In.

f.iliric!içSo nacional da Invrnçnn dc
sno iiiperiores b*. eslratigelras,

liorei procciienrlns, o epie .iliAs foi
1,'ào dr Olirn. lljrdrnuliCAS do Ml-

nlsterlo da Marinha onde foram feitas experiências
que, segundo attestado flritiuilo pnr esse .Ministério
o ipi.il conservo em meu poder para mioní desejai
vcl-o. enlrc muito» eilCOIlllo. desluea «^ seguinle»
palavras: "isent.i o mergíilhndoi dn humldnde, con-
servn n temperatura do corpo, mais rcslslencln do
que ns estrangeiras mnis nromplns pnra qu.ili|iier
serviço iijhí- icr niergulhado, porque seccam em
cinco minutos llnipainlo.n Interiormente nun nma
t..«lli... e mais econômicas devido a maior durulii-
lidade".

HENRIQUE SCHAYÉ'
AVENIDA GO.IES FREIRE, 19 —

Tel. Central 1071
_**-"W?**WT3S"TO

T>. 7:
f^JjinocutóS
\^J \Jr Óptico Especial

Preces Módicos

IU7Z FERItAS.DO
cia tes*.

.OCOHCALVE*. DIAS 10
*-"',

!u**ytH~V,& g!_s,' 1,-r*- sara

£'á'ÒJ~^\\ú'--AÉJ^

n.'iivtt", dn comp».
nu ,11 in.k. 111 ll Uo

urrou esta inniiln. mim
«•riiii do piiM.. I" eiilr. o eummlssarlo e um
ex-lalfolro dn rcsnrcllva gunin.v-iu, temiu
.11111.1 roíulludo s,ii«iii ambos íendos, le-
lynieiltc, 11 na vai lia,

Deu mi.em a coso fnclo. conformo »nu«
, Ul a pulieiil do II* llUtfltftO, u SOKUllltti
I-1.1 uri ,-u Ribeiro, o Inlfeyo, dc '.'ii iinnoi
c roshlenlo ,i run l.eóiielo dc Albünileuiot
ll. fiil, susponsu ha eli.ii» poUl enniiu siiir:..
Ani uilii ile Miranda o Silvn, que fui. po.
Isso, mui nin pelo eoiniiiiiiiiliinte do navio
rui 211 . iliil_iii-se n c«ile, boje, o pediu os
seus papeis Informado do qne os mesmos
se iichnvnm cm poder do coiniiiUsnrlo. |-',-_n.
cisco foi-lho ao encontro, no próprio c«-
maroto, o .e_-.li« ogual podido.

O eeimiiiis-.irin receboii-o 1n.1l e a f.rti
«Itiira da dlscuisAo, ijuo então travaram,
nggi-edlii-o eom um pedaço de uorrachn, ar.
m.iiulo-se ein scguliln «le uma navalha,
Franclscoi reagindo, tomou a nrma du com*.
mUsarlo e cnm ella fciiu-o no braço e mio
esquerdos, emqunnlp «iue na luta fc.-h-si
lambem na niãn «Ilícita.

A scena Iciniiimu com a Interventío elt
outras pessoas dn guarnlçSc, que ciitr..*'ar.*iti.
íi aiilnrldiide referida os contendores, cuioi
ferimentos foram pensados na Assistência.

Foi nberto Inquérito.

O porto, pela majiha
Chegorami de ParnnnguAi o rvbi>cndor na-

cional "Guarets". Irazendo a reboque o pon*
lâo "Urucú"! de Oonova, o vapor Italiano
"Aiis.ildu VI , com varios gêneros; do Une-
nos Aires, o vapor sueco "Galliu", com vn-
lios gêneros, r de NnpoliS. 11 |U(|Ueto italiano
"Duca d'Aosta", eom passngetros.

¦r^t 1 •***• <

1 CASA de ii

ROSALINA PARA TüS. E
COO.LELIXHE
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legitimas e

M*r"^L-sSéline
Iwv.'.': r_

Hi

Francisco Pinío de Azeredo

I
Viuva Maria Ferreira de Azeredo c

Iilhos. Hiln Pouies. Augusto Moraes,
Manoel Pinlo ele Azeredo e faniilia e
¦\*.re:lo íi G. agradecem n Iodos ns une

os aconipanliarain na grande drtr pela perda
irivp.iin. e. de seu praiitendò esposo, pitei
genro, compadre, filho; ciinhiido, tio, primo,
Eoiirinlio o sociu FRANCISCO PINTO DE
A/-EÍ11.D0 e de novo cnnvidiim pnrn n mis-
sa dc sétimo dia, que serei celebrada na
egreja de S. Francisco rie Puniu, ás 8 1!2
lioras de segunda-feira, 1-1 do eorrenle. Des-
di íi si' con.cssuii] eternamente agradeci-

L/r. João Baptista Soai es de
Meiyelles

sy Francisco Kiigenin l.enl c fnmilia, Im-
t.-íj-l pel lidos pelas siilldndcs une ninda nu-

i liem peln iiiTniistii piVssamêii.to de seu
¦• - 1..,.---,,. ,.i ,,| ,. ilisiiiu-lii nini!|ii Dr.

JOif) RÁPTISTA SOARES IM' MRI.Hl_r.ES;
fallecido cm 12 de outubro pfn-iimo passa-
do. tini 11 elei ii» rezar nina missa'pelo lepou-
10 de sua alma, segunda-feira prnxiinn, 14
elo corrente, As ',) horns, 1111 egreijn dc Sno
Francisco ele Paula, em memória _ tinta de
seu natalicio; parn ru.jo nelo de religião e
amizade convidam todos os seus pai-Piiles e
:.n..,...-. coufessiiiido-fii' il.sile já agi-iidòcidàs.

feira próxima. 14 de julho. 110 allar-nuir
da mnlriz dn Gloria, para o que convidam
as pessoas ele suns relações para assistir a
esse «cto de religião e amizade, pHo que,
antecipadamente, s* confessam suromomen-
te gratos.

Aos capitalistas. Ás con-
gregações cathoMcas

Offcrcco-se uma nptimn occasiíioi venda
ele umn cru nele propriedade, no fim da run
elns Laranjeiras com 52 mets. dc frente e
apiiroxhnadnmònte IÍ200 metros de extensão
1'iillivavel c mais até as vertentes, onde ha
uma s.anele pedreira; Casa de moradia, es-
(ufa. água tm abundância, viveiros, mais de
2.000 arvores frutíferos, voslo jardim e hor-
ta. Dispensam-se
rua da Assembléa
Central .'1.98.

intermediários
n. 117. V and

O-O-O-O-OO
Dr. ADAI-IIERTO CAVALCANTI (chefe de

clinica do Hospital de Alienados de Recife).
Doenças nervosas e moiilaes coração c pul-|
mão. Cons Av. Uio Bronco, 175, I": (12 As ...'
8as.,òas.,esabs. R. Vol. Pátria. 8G.T.Sul 2777.

¦ m*m •

Dentista 0ctavio Euricio Álvaro —
R. Uruguajaua. 45 — C. 8302.

0C_OC_>3OCX_*OCXX>pC:;
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X_=>C^C_X_X'

AOS PÜIViJt-.GOS £ FE-
RIAOOS

Calçado, rhapéos e meias por preços mo-
dicos; chapéus Prada e Ramenzoni. Merendo
Municipal, l.:i!l-lll, em frente á Cantareira

CASA VIUVA TORRES

de í* qualidade, 10 contos a quem
provar o contrario

PAU  lCgâOO
Mais baralo do que nos depositários. Per-
feitas e garantidas eomo são todas ns meia:

— DA -
E MATERNIDADE

DR. IMvDKO EKNESTO
A VEN. IIENUIQUE VAI.I.A» VltES 101 a 107

Tel. Central 2958 c 5717
DIAItlASi 10$. 20$, -:>i e .IOS

Appartameutos com o máximo conforto de JO __ K(]íí Ul'111 .UÍlVaüIl — 12
I50Í000 a 200.000 ,., ._ _. _,_,._.,__¦_."_,; r...,

Partos Incluindo inlcrnnção na maternidade
ihedlca, 330Si em quarto 8005 ]

rC/üSft STEPHAN
(Única Casa só de Meias da Capita!)

«so» ¦i e assisleneia¦ Raios X para exames e tratamento Vm aaio oiíiciaí choca-se com !•:
Laboratórios para todos os exames j

Trata-se ft
Telephone j

^Ka_*>*»_à m*xmi*taai «g__k «_» ¦*____(? ¦!_««_____,•__. *á -«__ f\ <?§ |j "'

bondc

DROGARIA BAPTISTA ^o t™
varejo. Preços baratissimos. Rua 1° de Mar-
ço n. 10.

Loteria do Rio Grande
Resiillado da extracção dc hontem :

mm'' fi.io*)  aoolorv.oflo
«.'.-¦2 (Itio)  20:000*000
7.11 .Montenegro)  5:000.000
2114 Ülio) .•. 77  2:0110.000

aríe. erraudes—Centro Loíerice ]
m.mnu i.i**»,umr**mmmmm*ire.ri-'.rrr*rw*,m*r,»i*uí^

PRESO'QUANDO VENDIA LEI-
TE COM ÁGUA

Na rua Conde de hn.c, na calçada fron-
teira ao edificio da Leopoldina, fni preso
em fliij. nine, quiindo vendia leite mistura-
do conl nitiia, o vendedor ambulante Joiio
Maria*, dc \\\) nnnos, solteiro e morador
rua Pedro Américo n. TA.

.loão foi recolhido no xadrez du delegn-
•in do 13° districto e ns garrafas apprehen-
:!ielns lão ler o il»s!i-ii precieso';

a_M4_

«_._____.1'__i'_i «!_¦__. V__k

íAntigaCarbolina Caramurú)
Preparada pelo Inatitoto Chlmlco -'Caramurú"

CONSERVA A BELLEZA E A SAUDE DA PELLE
-P\,IIcada aobre ferimentos e machucadu.as. drsinfpctn _ apressa a rlcatrisnçSo.

Seu uso, para depois ita barba, é uma delicia: refresca c drslnfe.ii-u
Inc.tiniiiiel eomo loi;ãi) contra raspa e roceira do couro .nhelludo.
Em siimma. é um arlic» indispensável cm Iodas aa casas, |.ui_ .ncontra a todo o mo-

mento oeea_li.es de uso • é do applicação íacilima e aem periifo.

A' venda nas principaes Pharmaciás e Drogarias
ÚNICOS REPRESENTANTES;

ASSUMPÇÃO a Ci a.
RIO DÈ JANEIRO

Rua Oamerino, 80 — Teleph. Norte 4828

:-_|[ Vm

Gar, allemãcs, econômicos, modernos,
marca PKOMETHEUS

\*j? Ç_ w31_4

Hamburgo
EWEL & COIIEN l-tda.

Audradas, 4-t — Norte 198G

y*r,{**ytF\-i7TT^*Jrv?ti''?r

Na prnçn da rtepublica.-Jesquina da td_
Scnndor Euzebio, o aut» n. 12ò do .^!inh•..-
rio da Vinção, ora i elisposiçõo do director
dn Central elo lirasil. desrespeitando o si-
_iiiii d.' Inspector tle vehiculos que nnqiiete
I>onto diiiie o trafeío, nssim como inform,:
a policia do 11° districto, foi chucar-.ie con
o bonde n, 2Ud, da praça Saenz Peíia, di-
rigido pelo motorneiro do reguiumento ou
mero ;". ."iS 7.

O nato, que era conduzido pelo "chstil-
feur" Arlindo Martins, ficou bastante dvii-
rindo, e 11 pòWcia ela rua Vis.omic de Iliü-
na abriu inquérito a respeito.
———————_—<_/._» —..

1
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Bsasa D

^a__t_t_-_-B--tg-__-8-ga_^^

Dr. Edgard da Cruz Ferreira
«* Marielta Valle «Ia Cruz Ferreira e

?Ç0' filhos, Gnstno dn Cruz Ferreira e se-
nhora, commaiidniilé Arilun da Cruz
perreírn Dr. Annih.l Bessoue C.nnõn,

Senhora e fillios, coníihnudahté Ainei-ien'de
Az'..--çdò Mnrques (áiisenté) . mais puiviites
párticipaih o fallecimento de sen querido
esposo, pae, irmão e lin. que será sep. lindo
:. "há. n.n cemitério de S. .Iiião Biiptlsta.
emiti.'., o fcrelrn :'is 10 imr.-is. dn rua do
Acjiieduçto n. 2X4, Santa Thereza.

Sebastião Luiz de Abreu Lobo
CAP. I.I" FHACiATA KN'(i. NAVAI.

, e* .1. 1"!. de Oliveira & C, prnfu
t_»5?I mente pezarosos eom o fiiilccini

?•' iln sru pnrlicúlar limiiío SERÁS'

Luiz de
l*l!.\(i,\T.\ KXO. NAVAI.
de Oliveira il C. profunda-

¦_• 111 r»

puriic lar iiitiijío sw.aSTIAO
y"' I.UIZ DK A1.P.EU I-OBO mnnilnm ce-

lehrar, para.o etcriio déseanso de sim nlma,
uma missa na egrejn ele S. Francisco dc
Üaula, íi. !' lioi-.is ele seuuiiiil.i-feirn pnixirna,
14 do corrente, e antecipadamente agrade-
c'P! * e'...|*. •eiinen!.. í«i' seus parentes,
amigos e collegas a esse neto piedoso.

Capilão de fragata Sebastião
de Abreu Lobo

• Os colleijns de turma do cnpitno de
Vh rrngntn SI.nASTI..O DE ABl\EO I-OHO,

| doiorosnnieiilc surprelicndidos com o
., seu preninturo fallceiinenlo. fazem ce-

Iobrar umn missa pnr sun alma. na se^un-
eli<-«V!rn próxima. As 0 horas, na egreja de
p "• -:.,... ,;,, Pnnin. Convidam pnra esse
acto religioso os seus demnis collegns. pa-
i-ciiie, e amigos.
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PARA MARINHA E EXERCITO ii |

CASA MORAES & ALVES J) -^,fff5fe^--
116 — AVENIDA PASSOS — 116 J^.N-^f^1. íS^ '"'^ }} \\ ^«immSgà
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FORMULA £ PREPARAÇÃO
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|Pharmaceutico Francisco Giífonf
Vrfumn, ondula, ahincia e conserva o|

cnlieilo. i
Extingue completamente á caspa. í

como qunhiucr loção.ÜS8

Mesquita ipie o bnr-
Tavares, de 31 nn-
fcrludo-se no braço

Foi na rua Barão ttt
heiro Maurício GouveU
no», caiu de um bonde,
direito.

.*, Assisleneia prestou-lhe os soeenrros ne-
cessarios. recolhciido-o depois á sua resi-
elencia, na rua Conselheiro Costa Pereira
n. :«.

¦ ..._¦ . ,.
IteiiiiMirá no dia II do éór-

renle. ns l. horns, un sede
social, o seu 48" sorteio pn-
rn altrlbuiçnn ele uni preel'0
entre os seus sócios C|uilcs.

Dará direito n pnrtlripnr
do sorteio o recibo elo mez
de .Iiiiihn prosieiiii findo

Nictheroy, 9 de julho ele 1921.
-*¦*•*¦__*—• -¦-¦

a*..,. ''?^^•íI*r^•*;'•'-'.'.•,.. ****""«>_

1 Deposito:II
S__i__?___H_

Hua cie Março,
RIO DE JANEIRO

Lie. D. N. S. P. n. 740 cm l-!-._l
cS^3^i^v^z"'s--,s^,i:3Tj.^m
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QAMÀ ÇV:Hí5_.I VI Dcpurativó e n>
ijl'íii ii/. i."i_> 4 i Lc.&LlIÚ nico dn sàngne.

PELOS^LüSi""
!

•¦ei-1Ls_ifyi.rg & C.
AVENIDA RIO BRANCO -33 |

NORTE 716 CAIXA I2_l

Lucinda Maria da Cruz
* Honorio .Iosé da Criu e Sylvia Omn-

C«-?"íl dinetti dn Criií e filhos, .losephltin dn
P Cruz Manes e llumberln Cecilio Mnnes

eij.filhos. Esmeralelino ,Ioseí dn Cruz e
Alzira 'P.nrbosn dn Cruz o filhos convidam
os demnis parentes? c amigos a assistir a
missn elo 30" din que por nlmn de sun tíue-
rida mnc, sogra e aveS LliCINDA MARIA DA
CRUZ mandam celebrar segunda-feira pro-
xima, 14 dei corrente, ás íl 112 horas, na
egreja de N. S. do Carmo, a rua Io de
Março, confessando-se desde já eternamente
a_i_..eci'l.ix.

0 "Duca cPAosta" em viagem
para o sul

Vindo de Nápoles e esealas de costume,
chegoii á Guanabara estn mnnhn, o pni|iiete
italiano "Dueii il'Aostn", cujo estudo snniln-
rio foi veirifiendo bom pclu Snude do Porto
A unidhde merca'nto iluliniui triiiisportiiu 10:1
passageiros pnrn o llio. sendo quatro em pri-
meira classe e os restantes em segunda e
terceira, e conduz 1.(130 em transito para
Buenos Aires a inaioriii immlgraiites italia-
nos.

O "Ducn d'Aosta" /arpou é tarde, com
destino aos portos do Itio da Prata.*****

l Esío remédio é
para o Pakdismo
Hás ê nua expri.ncia. sss

_Ib_ oa 8sjje_i8cü ácrtiditáãó por
jptw annes ü e-so.

m

i wm ieiioiiin nianf 12 Si|iin'fliiA'f--4
Além de encerrar todos os elementos para produzir bom trabalho, está appa-

le-llinda para ser o menos jnctimmoda possivel na sua operação O rii Ido produzido
por esta foi .ittenuado o mais possivel, . isto sem o menor prejuízo da effieienein
da iniichina E' uma excelleute vantiixem ijue se juutn ás demais es sem aecreseinij
de eiiiiís

IVça-nos hoje mesmo uma deinunslração pratica e se convencerá dis

ii^v_.'-?'*__-i'_-i^.iVitã_i--i__^^:0R««ib&llr.|

para as srâ 1
\8S$f$ur'^^a^^__i_..______ia^e_.

isso
S

ír&___k'-5_^ff^_^__^

0r. Silvino Mattos,

Julio de Queiroz Medina
e» Xavier. Jujila c Emilita de Queirós

m**^* Medina convidam a tndns os amigos e
parentes do sen saudoso pae a assis-

• ,.,. peto desciitise) de sua
alma mandam celebrar na egreja da l.apa,
aiii.inhã. iloiningo, 13 do corrente, ás 1(1 1|2
horas, pelo èjüe nnlecipadanienle agradecem.

Francisco Marano
«J» A viuva e filhos convidam os parentes

Kptt c nmigos a assistir a missn de tres
F mezes do fallecimento de sen idoln-

* irndo esposo p pae, na egrejn dc
SnnfAnna, segunda-feira próxima, Í4 dn
corrente, ás 9 1|2 horai. Antecipadamente
•eradecem.

especialista em denta-
duras, pontes, pitmls,
cordas e cantos de ou-
ro, obturações, extra-
cçòes sem elôr, moles-
tias bucaes. concertos

de etemaouras qiichrndiis, etc. 7 St-tem-
bro, 231 Das 7 ás 5 Tel. 155.. <".

¦ m*** , —
Preparado que preserva e
conserva a mulher. Itielis-
pcns-ivel na toilette inti-

ma. Nas drogarias, pliaruiaeias e rua Bue-
nos Aires, 131, sobrado*****

mui
Baleado sem saber por quem
O operário Luiz Manoel Pinlo. com 45

annos, morador á rua Souza Burros n.°
82. na estação de Sampaio, quando na rua
S. Francisco Xavier, foi altingido por um
tiro, na coxa esquerda, tendo soecorrido pc-
Ia Asslstencin.

A policia do 13.' districto, ignora o fa-
leto.

CASA PRATT — Rua do Ouvidor, 125 — RIO.

nome _.._..,.,....,„...,...,  rua^ ,... ,
CIDAIllí ,.  ESTADO  |

_-_g_gg_ffi-_B__-_3_-g_^^

I IN."

Cabellos á Ingleza, a domicilio
A' La Garçonne e Detni-Ctniçonne. Fcrfet-

çüo e rapidez Pedidos a Ararão Norle _l!l_
< mm* .

R
É_7f?

A5 CRIANÇAS
DE PEITO

UJA_ MÀES OU AMAS Si TOtllFICAM COfl 0

VINHO BIOGERICO
D.GlFHOlii

mmm/iiiotnsotfiun hulaí.
KUBt/srASi oistnvoiviojíi

flVtnMnA5Btt-_Ptl,.!!l*IACI'_l OHOGAIÍIAS"DEPO&iTO.

íi. DROGARIAfRflflÈI_C0:0l.rOni.fi!
Ru/\ li Dt MAPC0.I7 QI001 MURO.
in . -i ',-ri tv<•_. ct •*• 9 •»".> (nuea •*;a^'*tt*;

íOtMOlíSHO
KUA DO OUVIDOR 1,1»

Telep N. 1003
LUVAS, l.l-.U.S. MEIAS,

CA1.ÇAOOS FINOS, ele.

Coisas que existam, mas
que não se conhecem:

O Hotel do Çorcnvndn em Pnineirns com
ns suas modernas iiistiiilaçnes. ajnias eur-
renles nos nposenlos, iipiirliuneiilos eoui sn-
Ia ele banhos, a alimentação esmerada, offc-•ece a seus hospedes loelo o eoiifoilo a par

precioso ejue revinorn o oru.i-

FERIDO A FACA •
A policia ignora o fnclo, Mns o Posto Cen-

Irai de Assisleneia preslmi soccòrros ao es-
liifiido. Alviiro dn Silva, de 21 nnnos e
sidente i run do Callele n. 211, casa
fçridij .i fncn dt- ii(,'i.i.jíiti? mi ¦¦(.¦-.¦'.u lim

Álvaro teve os soeenrros da Assisleneia
eollièudei-se depuis ,i sun ix-sidoiieia,

uin sei. iilifi.'o dc belle-
eulis heile/a invejável,

Indispensável ua toilette dás se-
nhoias e se.nhniitns de Imin uosló

Nas péi-fumiii-ias e rua Buenos Aires, 131

Ihe.sqtireirq, ^^ilnocl Jusé Novaes; 2'
reiro. .loaeiulni Alves de Oliveira; procuriv
dor, Mi'iii'1 Uilotla. Conselho fisenl: Dl.

r

re-
uli.
nl.
re-

\W\\W. PrciwrnIlI-JiLIn. í-',1--1

ele um clima
líisnío.

HotsS
-f_32J^SES3!!3__SI_BBB_!__

ns
Sciiumlii punida adeaiile de Petropolis

Teleplniiiè. n 9
C-liiim idcnl nn r*è'i('inb liieiiinpariivel*^gasi«t-^e3i____sa___a^

VERMIFUGO WlÈMWWWs iwJt 11 -¦'
O melhor para ns creanças rom Innihrigns

Sffiea/ xnropei liixalivo, prepilrrido inm vi*
iietncs da flora brasileira. Vidrei '-.nOU, 

pel.
Coneii. 8*5500 Deposito ijeiiil - (MtUdUAYA-
pA, «C — Kio — _-«_e_lrello Killiu _i C.

sobrado.

Aggredido a escarradeira
Na rua I.uiz de Camões, o empregado no

ciiii)ineri'in .Insi1 Hoili-i^nes. que eiinla 2(1 iin-
nos. fni nm.i-.dido poi um deseõliheeiild
eseiirrndcira, sofiieudo feilmeiilos
heçá.

A Assisleneia snccorreii-o.
¦«!9r»C*"

I SOCIEDADE MUSICAL PEREIRA PASSOS
— Ein sua sede social, á rua André Pinte
n. 107, nn estução de Rumos, realisa hoje 6
eiueridn aggreniinçno dos subúrbios da Leo-
pbldlhn, um firanilioso baile em homonagein

í aos seus associados _ Exmas. familias. Da-
[ riiiit- a fesla deverá tocar unia exccllcnli

banda ele musica
CONGRESSO DOS FJÜRRECAS — Em as-

senililéa geral, recentemente realisada, nf.
sede da valente àfigrciniaçüo cnrunvnlesca d"
Snntii Cruz. foi ei. ila n novn directoria, .et

. eleierá gerir os destinos da sympathica so»
, eiedade nn periodo social de 1924,-1925, fic.in-
; elo a inesinu assim organisada': y|ce-presiden«
| te, Armênio Cuidosn Pires; 1" secretario,
rniajur Manoel Ac.lino de Oliveira; 2J s-erC'

torio, cnpitão II.nri.|ii_ Canelo Pontes; 1'
the.ou- k

Mi'iii'1
Leonel Filgueirn Chaves, tenente Luiz Gon
zagii Pereira c Augusto Carlos Ortinan, '
posâe da novn directoria realisar-se-i cen
toda a solcninidnde no próximo dia 9 do |
ngo^lo.

LITiIAO DOS FIRMES — Empossando i
sun novn directoria, n Leglno dos Firme
fará realisar em sua sede social, á rua G(
túlio n* 12. em Todos os Santos, um ,.randi lá
lihi.lc, durante o ejual deverá tocar uma of }.
ehi-slrn.

A FESTA DE JULIO MORENO FM Hfi
MEN A OEM AO C. R.

Renljsa-se hoje, no siuuu nu uii_u» — i
Rcsistencin dos Coclieiros, gentilmente cedi' jj
dei peln sun directoria, o festival cm Ivems
ungem an C. R. Viiseo dn Gama, do te"1*1,
Julio Moreno. O programma dessn Interes-
snnle festa estn

1* parte - O dr
.liinlo dr.ii.iiitico d, .., -,... .....  .
pnrte — "Amor ha trincheira", drama, ',;l BH
•lulin Mniviiii 3" parle — "O diabo alrás d.. Mb
poria" conieillii em um aclo.

Segue-se imi acto variado, e depois o bali'.
com ri coiienrso eie umn " fnzz-baiid".

.PK.XIIA CLUB - Os saiões da conceito»'
da soei. diide dos subúrbios ein LeopiildllW
se-rnn abertos ho.le pnra lim grande bnilí.
abril hiin In ilo por uma a faminta orehestra.
PiT.TritMiilo as ilaiisas, será réiilisiulá nn"
sessão snlehine, nn ipial lomarn posse i
nova direcloria. rcccnliMiit-nle eleita.

VASCO DA GAMA -' Bfl|.t
salão do theairn dl; Mia';-" l1 . *

IM-.r_l*í'":*_P"
nssim orgnnisndo:

Ira nin "Avntar" peln coir feii*,r
de Maria da Piedade. 

'•' Hfi;t';.?..

Í7 :
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1'AI.A INFLUENZA
GONSTÍPAQõE-

a
.na ca- UMA MENOR

ÍjUER cuiiiprar. vendei, concei"e, 
iuias com sciicilnilc? proi'ii"r_

Vnlcntiiii i na (liiiiçiilvi
- »—-icIOí>

«lar ou fazer"•liiiilhériá
Dias 37, folie lllll C.

_- _ 11 ra 1 U O i_ L UltONClliTES

SANAGilYFE
fugTde

O Sr. Adolpho Mneliaelo Oiierrão, moradol
n rim Cardoso n. 255, nn Meyer, quelxou-i'
ás autoridades do lil" districto, de «lüe «'
sun vasa desiippnreeern a menor Nairj «'
1. annos, brnnen, ipic crenrn desde a c«ln'"
de iiuiitro nnnos. A policia está A procurl
dn fugitiva.

K

Ingeriu Sublimado corrosivo
O miirilinin I**t»riuiin .joniiuini (liinçnives.

brasileiro; cnm 2fi annos. morador á ninA nna liarlwisa ii 31). nn Mcyci, cm frenlei sim resiilcncia, por motivos i|uij nno quizdeclarar, tentou conlra a cxislcncia, inge-1'lndn stihllníadeí cnriijAivn. Foi¦eln Assisleneia elo Meyer. send»
le perigo e a policia do 19"
tou o facto.

si.í*.'..n'.!n
•nd'. po. n f.-.i-1
districto regis-

A "Escola 
Normal"

Acaba i|(. ser publicado e |A se acha A »'«•*-'
da o «.'¦ niimèrii dn "Escola Normal", revtst'
diiliielicn une se- piiblicn nesta capital, !'«l) ¦'
direcção do professor Barbosa Vianna. te"'

i ilo por sccrclaria n professora senhorita Z("
I na ide Guerreiro. A' semelhança dos uiilc10'

res, o I" numero eln "Escola Normal" tri> ...
i-nplosa eolláhornçnn de varios ineiiibrns «" fej

I magisti-rin normal, poesias, coutos escol.«f.H|
*e nuliciuiiu, MHB

W^fáM^iiSSSSMS. 
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Rnipreès ilus.irai
Juíjô Louruiro
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*velasco!
Aa 0 horas — HOJE

A ih.vi, op.ieu ein .i...... adu.»
KÉCITA POPULAR
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PltEÇOS — Prlrn», fitlSi rnmarolPH, 50Si poltronas e varandas, i.J. in.telrn», tli pj

balcfio, liSi enlcrliiH ntini-T.i.lai, 4$, »• GF.IIAEO. Knao,
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NOTÍCIAS EMIMáCTACULOS
ilOJR - A'» 7 W • * li

<**-*eJ **T*T('f!'?BVWW?_?!
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V-ítttffi

O centenária dc " V In (arciinae"
A révisln de Mrirf|tti-i Porlo e Afrontm ric

Carvalho, miiNlcii.il. pcl.. maestro 1't'iliu rio
S,i Pereiro, "A' m ijnrçimnó" cuiiiploliiu, b""*
tem, nn. fciitci.i.r.ii .Ir rcnrcsBiiliiçõcs uonse*?

cuilvás, n qm* ilcniun"

'AMANHA'—* 
MAT!Kl_E AS ii% É SOIBÉE ÁS 0 HORAS

[IA LSYEft&A Ofcl BESO

« 
b ri Ir^-.^iS'!'*^'?**''-

.

* 
THEATRO REPUBLICA i-Ainanha, MORÕADIHIíA DE VAL

FLOR — Protagonista ITÁLIA PAÜSTA.
-HUM

Kj?" •••'%'--¦ i

B4s .

'. -x, iftOít*. .- 
'•'

^»'';.^.\vil-,^__ /rí*^*>'K:

AT RO F ©11
ILEGÍTIMO PO' IN5EGTICI0A DA DALMACIA • OE BEHRaCo Sutc TRIESTEj
INFALLIVEL NA DE5TRUIQ/Í0 CE TODA A ESPÉCIE DE INSECTOSf
COMO MOSQUITOS, PULGAS.PERCEVEJOSctc.i
VENDE-SE EM TORAS A5 DROGARIAS e PHARMACIAS

I,:».'..»...-.,-;.-'—¦•-•¦- 
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Sllll, ill' Sl.llOjl), O Ml
*.'I'V,.I (|IIC 41-11» III-HU*
çiimlii Ciiiiiiin-niiiiiin*
d., o faclo, n(|iii'llos
.iiiplnu.lírios iiulorcí
flxérnin cslrcnr novos
i.i.i.U'.'..» ua Inlcres*
mi nic revista e qne
ru...... i 'Anacliiiicl-
»('", pnr Mii.jii.iiria
Mat. com ninsifn riu*
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Tlll-.VIItO CAIIL03 GOMES - AV 8 %|
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II experiência ensina
o„fl s UKOTROP1NA õ o mal» efflcas doa anil-

.•ptleos d« UUl.NA • du OpaÀNIUIO em *****
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Francisco Mursiillu

Antonlcllii Pnnsccn.

Liiifi».
(lèli, publico, cm coro,
e blsnri.ii A mui' Iun-
lal", por Manoel.. Mn-
llielis o .1. Mllltosl
"Sundu.les tle plorrol',
nor Tlicp-Oornhi "Uai-
liiilnii nuiriiTiin", pnr
IJulhoi l.nli.i; o "Uma
li..fni (le fi.\*1,..>r

Todos <>s

DITO E FEIiü
*ãmZii-*\*'t'&e~»':**:.-i-i^^^^
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FRIO...*"' 
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)ASA5 DROGARIASePHARMACIAS '! por l.iilsa e Anlonlella Ponscca: TÕjIm:;m f.rtfnírHfii Ç.Ç.% \I.V*T\\\-_^,...*"..,.,,,.., _,,,ír^r/¦„-.«,...- —*.-—wtsH números min bons o ..((railurnm, nolnilan cn-¦»» »IH11 llliR S ||| ».\l_g|s
^..........^....•..•..•..•..•..•..•..•»!":-'""X-> lc os ilc quc sc liieuniblrn.i. Miirgari.l.i Max, H [l-U- [JJ3 ti . fi V « h ;'•'vlXoViiAVpÍ«o íiUANna ^Shoso cait- MOjNno «¦ iSa/j^p^Üi!!: I-UlIlLIIin UULl ÜLÜ;

UE (U'I:ü RO RBCONPOUTANTK CIHH-qi.AT-5.. ua. J_Í.SMA na rio rie "A" li. garçoimo''. Conve illen- ¦ .. in ,,, ,. „. ,._.„__ ,„. _ Tcl. 32 !
MAUCA. Â' VENDA IÍK1 lOiiÁs AS CASAS DE 1* ORDEM

i •

ts*. -r.n.n,-.J**"-'***. »K i j .'
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P.g|.IÍt_?ü.ii_«

iiiiiesosp®

I.ISUU

h ü lã KÂH x/Ú Wp b •'.t^

JULIO

iinrlii rie "A* la garçonne 
'. Convém sallen-

lar uuc loi com ess.. peçn quc estreou cnnin
e.isnla.lor .• dircclor artístico ila conipanlua
du Hcercio o aclor Pronelscn Mnrsiillo, 'i"e
leve i'1'iinl suecesso. rpianilt» cslreon nn cum-
iianliiii dc revista dn empresa l-nsclioal .Se-
irclo, nn Oorlos Oouics. S.rii sua dirçcçno fi
quc r..i posla cm sccnii .. celebre revista-ila
parceria lllllcncnurl-Mcnczes, "Agitenia Pe-
llppe", que .lc. I.r.» representações e.iiise-
cuIIvas, 1'itia hníi cslrclln, sem duvido ai-
guina, acompanlitiril i. corrcclo nillsta c
esforçado c liitelllgehle ensaiudor, que 6
Prancisco Mui-zullo,
O» espectaculos ria Velnsco

A companhia Velnsco, ostA rinndo, em ri-
cilns po inlaics. as íilllnins rcpreseiilnci.es

¦IjSÊÊÈêZM

I _j .»#•¦'
H>i>/7 ;5lfi

'•< it l'i :*.

$Tf CQnPWIMIDOS
yRjSfRÔPItW.

SCHER!NC3 =s

llua Visconde llio Hrnnco 105
NICTHKHOY' SEGUNDA-FEIRA, II DE .lt'1.110

ESTRÉA DO PALCO :
11:» Sensácionaes números {^!¦13 — de variedades — ^

rin.inr.ppn DOV •¦'••'mios snnntçndo- i
WlAnOl-UU-DUl res e nialabaristns. 1
..,.. ...pi, « bailarina hcspanliola cm j

. L'iMlllÜüli/H suas dnnsns.

LOS ALPIWC

é o óesinfeclanto crrnl Interno por rset-llencls.

l.ln.pi. a ücílsa, o» Itlns o iu» VIm Urinaria»

E' um prophylatico de grni.tlo valor coolra * pro»»-

giiçâo rio typho.
A nua fan... è universal.
Com illic lira medito.
Exliílr iieinl.ro us

fâif ESI£MS de «E3TR0PWA

om íhIoIob originne* ct.m um tubo com 20 comprimido»
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liins espectaculos rie inotlnác c soiríe. 'sc- . -._,, ._,  _,*
gunda-fei..., .. trxiupo icspmilinlri fnrti rinrt-ilg "*Wg A crrfr--aç fi),,. ria
reprises tlc suecesso; do revista "Arco-lr s1;, IB /\ CIDADE E AS bElíi.Ab ,,..,,.

lc. .tluío, e rin opereta VU * montei* n-:   
* *

llll
Hln

( L È í L O E íltO)
Armazém

AV; RSO BRANCO, 183
(Ao lado cfiTTHahori)

T-r-m »-ii'tiiilf» ilo Sí-friinílíl*- Terça-feira vindoura, a companhia \clascp
í-aIU VllUIUe «it- S5t4jlllHUl dh|,Jj sm| .,. rcdt_ ,,. nsüiunatura çom a

.'C\l'l\ prOXilllfl SCI' íCriaUO primeira representação da opereta "llosa '.-_•

Hl^Imiò "acionai, o leilão no arma-. ^; nc,rl, ll0 s, j08É
iJ_í„_ÍB*^ ÍSéill Sei'íí 1'CalÍSadO 11a tCr- Com ns primeiras representações di
árffB adü 1 k.:: ". .. .tt '¦¦>',. 

o i..,...,,. vista rii" Ilastos
ça-feira, (lia 15, as .í noras
da tarde; quando

error

griinrics e celebres
concertistas, de rama

uniu.liai.
cantora A la voix - coínóml-

ERGIc nàtiii — O Itouxlnol I.o
cilas populares, as ii"""-!» ™.H>«*.*¦*-:"; Vj', ,.,.,-, 

crinlo.es c dansa-
d» .namilflen opereta I.a eycn.ln «lc 1 b.sp , 

|L0S ALCAZAR'8 ri.ios rie grande
quc nmnnlií sc despedir* do publico cariocu, • K-**"-* succesuo

in.is cspcclácnlõs ile n-atlnác c% solree. í-e-|g . -nM-ft; ;

tes Congoleum
Novos, com pequenos defeitos - grandes

abatimentos nos preços, Iodos taniannos e
desenhos. Das 0 As 12, rias 13 áo 17. 1' de
Marco 115, 2. andar Sorle 7.H2.
_,.__ »—«i!C 
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I tiioi.nt em 7 actos interpretados por:.]
O Uicliúrd Kix C Lois Wilson. F;
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serão
vendidas bellas p,is;iri-K*oe
liara salão dc jantar, dor-
mitoiios e salas dc visitas
M n i t o s moveis avulsos.
Bellos tapetes para salãi
de visitas e lados <le cama
cortinas dc renda e reps
L-eposteiros finos, metaes
crvstàes, loucas, Baccarats¦ • ' B 'cs

1" J
aEFCpçIiUlUü

,._ ii crysiaes, lotsyci», w.«;;i.v***«•---¦
POR QUE § talheres d e christophles

Não mandei fazer ümilldCZaS ÃÍV-CPSaS, 1) U *
»....,._. ,. ci_ r-i .  .i .. i
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dos costumes de casl
mira finíssima, avia-
mentos dc 1' ordein,' 
por 150*5, sob mediria,
piidrôes nioilcrnos, con-
fecção (.sineíiida na'

Alfaiataria
Ypiranga

{ÜA MARKCRAÍí
- FLORIANO, 52 ||"|(

NAO TEM t'»!.l.»l.

,___^ r_,__. _.._____._->—-nsiorí»-—< ¦-¦ ¦ -¦—.-

Urna rèyolúçjsiq no z.ysnme?-
elo dc pérfumarias

A nova perfumaria <\-.t. liso uué acaba tle
se Installar mima loja pequenn. mas eleRiin?
te. rua Betlicncnufl dn Silva .». 1G, defronte
do Ponto Cl.ic inaugura um sysJLemu de ven-
da rie perfumes rie luso nue conntiltie uma
verdadeira revolução nesse e.immcrclo.

Em logar dc ãri.iuirii por um preço ele-
v.itlIs<',!mo i'i>*u nicUT.tlorta, cm que os ac-
cessorlos (frasit», rotulo, caixas, ele.) re-
presenfam mais tlc meti-dc (le seu valnr I"-
tal o eorinifiulor só paRn o próprio perfume
aue é vendido n peso íhIo é. tanto i»t»r B.rnm-
ma, cm frascos rie 12. 25, 50 •• 100 i;rammaa
podoiid.» devolver u frasco.

Um exemplo: 50 prammas d.; oriRan tio
perriimlsta X cti"*t.*iui em qualquer l».ia COS.
Na Dtirfitíiiaria Cálypsn custam 15SM0

Egual economia em todos os mil rou perfu-
mes'. Alen. (Iis3ti a venda rins pcrfiimea de
luxo em quantidades diminutas (dei-ide 12
gramniás). |iõem esta mercadoria ao alcance
de todos. •

Nii" lia pois exagitero em iilTIriiinr <|ue este
Bystemã de venda atlòptadj» na i.orfuniaríi.
Cãlypsò; lfi IJètüenêoiirt d:i Silva, representa
umi. verdadeira revolução no coininerctt» (loa
perfiimcs.

ilreaux, secretarias, eadei-
i ras com mola; estantes, co-

a re-
vista ric Unstos Ti-
;re c Eduardo Vicio-
Ino, imisica rie As-
is Pacheco, "Dito e
eilo" estreou no
heatro São .losé, a
cliiz Antonia De-
icgri. E' um cleincn-
r. quc, sem duvida ai-
•una. melhorou o

dehco da companhia
laqucllc theatro.
.ciriz moça, inlelli-
ente e graciosa, An-

• uiiii l)eni'.'.'i'i. é rie lln .
iiuito collaboradorn j _
fficiente rio suecesso ' 

|Io nosso thealro de jj/•evista. Agora incs.no \.
precioso o seu cnn-

urso nu revista "Dl-

. .-,. -—..... i ¦¦¦¦¦.•^¦•-•T-?*r'.'rrrT*?'.'r'**'''*r.v''
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^pis liJii y iB#f
ü _i.__i_iv-üítiw .....b_»9

Itua rio-Fiisscio 10

,#:Amanhã, 13, e

| Segunda-feira ^5^?
14 ^v^
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CQPAÜAB
BELLO LEILÃO

Ei PM' F-Í11ÍPU!ibl ill
;/5_____innr»snanRtis fm°lí!fl '-*'T- TnflOOPAOABAhA CtelHB-inEA-By
ÜEOJE -- SABBAnO-.-- HOJí

AS 9 '/- HORAS
GRANDE SUCCSSSO
U\ THO'.'1'H UANDAl.L-FL.OrtEI_LE,

COM A REVISTA EM 12 QUADllOS

*V** •'•.*• "*}}

^ o^-KW homenagem |

Rf*1 m
i tli'

_cíà'DT?'-_1

dntonia Denegri no palco rio theatro
BI l'clS CtHll ii.t-Hi* -oicniiv»! *-****. 

da praça Tiradenles.

iireS, meSaS, CtC, CtC. O Ca-! Últimos dias de "_m raml-a....-'.e primei-
!M "" .';"-.._ .,.,.., ras do "Secretario tlc S 1-x*
ú taloiío será pubücauo ama-. Depoir út .,„.„,,,.-,, 8Cg„ntia-feira, ter*
S.!..-v.~ ílí>n)iniÍO, HO "Joriiaí suas ultimas representações, .... lr.anon, a

'• ' '• comedia "Em familia...", de plorciicio, San-
clifi* que será daria nesse riia, por se.r ler.a-
do cm vcsperal, ás II horas. Terça-feira, a

-a»**— Compiinhia Abigail Mnin apresentar* .uma
r-i-W V':!¦"¦& -f? íf% peça "ova, a coiliedln-btir çscu Scçretar o
BÜi SPp-W 8B M dc S. Ex.", de Armando Gonznga, autor ¦«

„»_lli llt-üll SI ?.(. l>c'' conhecido rio publico carioca que, cn-

|f ililllíl H|l tre outras das ,suns producçoes npplaudiu

;'2Jx£3^Iro'i_iadà da Bàstilhai 1
cesso grande c-'justO;'H'._¦; -, - „_____,„---; ;1 6

|iimi1 dò Gommcrció".

ÍôISbIíI Sf li Iiii. Ia. 
U."DUu ylliy.llMU "Ministro rio Supremo';

VAKíÀS
CALCADO "DADO"

A MAIS BARATÉMA DO BRASIL
Recebemos gentil cartão dc despedidas do

actor Augusto' Annibal, que, hontem, partiu
pau. o iierle. ,

F— 
Foi transferiria para amanha a estréa

IO ria companhia Itália Pnusta, no llcpublica.
,,,-.....,.. ... . ¦- -. -- ¦¦** o motivo tlcssc-iatliamcutoé nno. ter, chega-

A 
'CASA 

GUIOMAR lança no mer- do o niaterinl daquclla companhia.

O JULIO, leiloeiro, fará
leilão, segunda-feira, dia
14 de jui!.o (feriado), do»
bellos moveis e muitos ob-
jectos de valor, que guar-
iiecem a confortável resi-
dencia de distineto advoga-
do do nosso foro, á rua Ba-
rata Ribeiro, n. 456. Tudo
quanto ali se venderá é d«

á gloriosa data c!a;:j l01"1"™10" \1ElSC.i.io\mÍr I íin0 *?osto e completamente""" ' "novo.
O JULIO convida a su»

freguezia para este bello
leilão.

O catalogo será publica*
do, amanhã, domingo, no
"Jornal do Comniercio".

¦ ata** ¦ "

ESI-ECTAGULO PARA FAMILIAR
S Camarotes e baignoires .i0í — Poltro-

Movo e attraento prograrama
de "CABARET"

<--,.~*i-:.r,*&;a:'.8$.-?j:-*^

?:.U) SE RESERVAM LOC:
Vendaa avulsa:*, na recepção do lAluVi.-. .-

HOTEL. 'fí"^ÍwÃNÍUv DOMINGO, .is 3 V- horas |
— CltANDE MATINÉE, com a revista —?-

SEGÜNDÀ-FEIBÀ, 11 ^j
3' EÉCITA DE ASSIG-ÍATUHA |

_)jMié zoòtoeiep
Aberto diariamente desde 8 horas

Ainda se acha em exhibição o
bello e raro cynocephalo

1 f? & ff® ««1 
'***** 

«ri «oh ¦$ ' S
, <__vã Vi_S' -3 -W-S VU-Jd *-*«» K

|Apreciem as suas refeições ás| 
|

10 Vá» á 1 e ás 4 lioras

Prof. T)r. Alfredo Andrade. 1*-*::"
urina, sangue, fezos. etc. Uruguayana,

Exume de
7.

_;itlo mais liitin marca dc sua creução.

TltATAMENTO rápido, SCIENTIFICO,
r.*.rli.-:.1 c ratilonnl das
FERIDAS

novas ou antigas. Cnm o uso Oa.
A SAHTOBINt

; pomariii seccIil.Wa-i-efrigçranle-) oblem-se

da tarde.
s.^__*_*__ais_-_-ais^^

DR. FELINTO COIMBRA
¦.A.J,

¦ssao__jb-_=_==^o|__iOJ-_-=

o M Cl ' o
(MALA REAL INGLEZA)

IPo Èio Mo Go

B_5_B-_-_aP------gBgi*g-
I automóveis

do Hospital Evangélico, ex-assistente rios sei- ;- .......
vi.-os rios Pi-òfs. Krause, llier e Uçtzner, tlc ÉÇ^;,.! }', ,-,n
Berlim, tle volta ria Allcuianlla, abriu seu c'¦"¦"¦••''¦'

nsullorio à rua Canning li. i), rias II lis 10, p

(CIA. DO PACIFICO)
phoxiMÀS SAÍDAS PÀKA 0 SUL

111 .1
17 .1

julho
.. .. Júlhó'2'2 rie julho -'•

SS

i| I \^ /_st. HKSTÍii. „ DLATGÉSJlJ

, ******* —. - ¦ —

Lisa BrasiíeÊn

í-h wúüUè neBilyd
llfisiirüiiiafííí*»'.,''*i í¦;**¦*.iRí

Nilo trem tempo nem Bequer para levanta?
Om ¦írotu-to. Um toque dc "GctJ>*t" P3b*oS

í

Em vaqiieta escura »
de iiâ. 17 a 26 — 5S50O
de ns. 27 a 33 — 6Ç500
de na. 3.?* a 40 — 8.S5Q.0

Énvcrnisadns z
de ne". 17 a 26 — 8í?000 .
(!e nu. 27 n 32 — 10$0l)0
de na. 33 u 40 — 12S000

Pelo correio, muia 1S5Ò0 por par.
Rcrnettcíti-se catálogos illuatríitlo».

Grátis para o interior a quem os so-
licitiir -

Pedidos a
]ÜLW DE SOVZA.

***—*i_>^_R—-»- -"•""¦' "

Cura tiiialtiiiei losse. Desafia (].iu!(|uer ou-
tro .... rapiric*. Je seus cfleilos. Heeeitiido pe-
la iiiaiorin rios médicos rio Iü» Grui.de do bul.
Vgênlés": Ltiurtí Monteiro & C: (llua 1» tle
Mano ri. 115, 1» .indi) Vende-se nas drogii;
riaslVodoípho Hess & C. e .1. M. Pnebeco ¦_ U

CABELLO CORRIB-O
ATE' NAS PESSOAS DE C0K

Por mais crespos ou ondulados ipiu sejam
os eiibèllosi liciiin lisos coni u usu coiiliuiiii*
do rio LYSÜDOK. Preço 18000 pilo Correio
5S000. Depositários: Perestrcllo Filho i_ -.,

i á rua Urtiguuyaijii, (>li Hio.
i —rft-iyiy*-*"** " 7

/;.\**ry--K*~-*-**.T'!"
ti 

' -ypir*t----*-'*r>*-ir*.** *•-*;*•..
ts

"íí.üi-5''1

m
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I
V,™
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« dormir para semiirc. Ruas oo tres nota»
miirclra-os. fic-inüo cmnn quc u.n fn.Rme.ito
solto ile IccidS mm io qíie liicilirui.it-; ac Uc-a-
premi..- com os dedos. KS» li.ll>*.. li ll!"*"-
mente. n para ua callosidad» -Çiuto uma
ninliiiiia-cm UKlim as partes. E; l.awrcncc 8*
Co., íabrioiiilc-, CIiícíiijo. E. U. A.

I llll I JlIllllS
PRODUCTO SCÍÉNTÍFICO DE

BELLEZA
Para branquenr, amaclar e ar«"no- |

sear a pelle. Tira surdas, cravos, pan?g¦ ¦ ¦ Vei.ile-se nas **

»*líH'»*' i \.*~*-^-'-:,*'::'\.

i#r -~-....b.,?:p_s_

il; f_

i uns espinhas, rugas, etc Vetide-Bc nas |
1 1'erluiTinrias, Drogarias c Phartnaçlais. K

fâ An 1) N S. P. — N. 201 - l|7|0.t5, i
^iW_.s_.m_»sí_-S:^^

LUSTRES.. .._,
i*Llf©llESI

O melhor e o mais variado sorliiiientò em
diversos eslylds

 BARROSO, WINTER & C ¦
RUA DO IK1S1HIO, 158

_-?—cr-t-JO !íTt»--*<

E-t-atljunto dos profs. Welnirncrluer, -Jíoa.'
nianii, Passoiv, cm Berlim, e

Neuniann, ein Vienn*...
TUACnEO-ÜllONCIIOiESOPUAGqSCOPIA

1'raliiiíieiito cirúrgico da o_eun (techuiei. do
i„ol'. Seirroi-l) e das dacryocystites Copei'»-
cão de Wcsl). Carmo, 6, esti. S. losé, J ás 5.

C. -ti5_. lies. Renhia Hotel,

p eÜe, Syph.li-, Vias Urinarias
Uuu díi AssciTihlíx. 54. das '-. As 19

UU. PEDRO MAGALHÃES

DR. GONÇALVESTiUNIOB - PARTOS
lí; *_4 de*Muio, !). - Tel.'! Jiirriim 631

t—-rtSCUfc»*—*-—

S OI, AV. iiiü brií-v.ót-u, uj g
|| Norte 8000 . p
U_3b_-__^s^^o;^^^i_^Si-2

¦Vííí ... K I f íl ft r \iÍf-\í-'VJ'.] \ I f * V)1 P 1 f. S « 8 .!M

n#u*yy^^t:--&_M'AV___-___-_______._-_i_^

Contra a
loss

UITO
fraco do pelU

pronire os uíspensaiios tln Liga (Barão tU
S ('ou.,iilo n. 5-1 c Avenida Pedro II n. 138),
Sò não puder freqüentar os Dispensarios, sert
soecorridt em casa (telephoue norte 3930 d«
li lioras ás 2 horas). Medico, remédios, IA
i.w-iòus e leite grátis.

—i—-«ym»»' 1

«as___rai-í^;.:asi,',-_-__----—-_lilitlfâtllí Para rfrescar'
IPJÍ.iPiúlJlll}.*- a tez
»______ffi___S_--S_-5!! •*&*>***-*•

Er-npfesa Cuárdàdofa de
r..ovcís

A MAIS REM INSTALI-ADÀ
Rua do Lavradio n. M-l - A. P. AlveB & C.

Ltd. — Tel. C. 11)39
Tomadas n dniuicl.Ho

Vias,*. r* I :_,„ Medico e operador. Vi
Dr. Rego Lina „,.,„„.;•,«. i.a,.íos. uoc
cas ile senhoras. Cons. Av. Uio B.iinco, 17..
!d As !>. Residi Uniiil.inu, 87. Tel. Sul H-ll

t —i-t-t0;-?- '— ¦""-

..>_-.Byaoni***-' '-*

Ps.a aliviar ^mm^mlm
mâmm

é preciso remover a causa, os act.tlos pe.i-
.'.osos, ou o excesso de 'secrççno ácida no es-
lòin-iBo A Mii-hcsla Divina ins.tnnlii.ici.men-

ca
% ?& $8 £r_ $*$$ /_?fe W% »-.

#i?ll|wll

DLENORRHAGIA P^S;en»
a s

Iriicccõcs in Ira imiscuía res. Largo ria Carioca
15. Tel. C. 8128. Dr. JORGE A. PRANCO -
Assistente do Inslilulo Oswaldo Cruz,

r.o_»

QOfREB
Vende-se poi preço reriuzitlissi.no os ..la-

madoTeÓrrès N*. .W. 
'"Amer 

çi.n,»s n.m'ça

gistndá, Éaraníldós. gunirin 'cl rios se. »-
•iiniclos e valores CO.,t„, O o;!') .o b
Comprem hoje, não esperem, 1".., run ll.eo

pl.ilo Oltoni. 108.

V. Ex. TOMA VINHO ÂS REFEI-
CcES7 peça então BODEGAS

FRANCÓ-HESPANHQLAS.

¦• SOLUÇÃO SAPMROL
(1 NIELHÒir TÔNICO DOS PULMÕES

PodcrWd nas Tosses, Hesfriariose Urojichiles
I

TÔNICO SEM ÁLCOOL - Formula rio Dr.
Hoflni Vnz. - Amargo Estomacal Abre o

'.rn...go. /» •i»iii_»t.*..«. .'-".'.".¦•¦•¦..-•;¦/<":¦¦¦¦¦¦ , -,-¦ „ aniielite. Poderoso estin.ulu.ite. Tônico dos
,. ,UHlll,.,lisa este aclo fnc. 1.1«n o . mo «PP"» 

do Miel)l.()
dlecstãó normal. Usa-se com licwlicos l 
Siiltados contra qualquer perturbação esto-
miTeitl r-t'iirio n mesma aiüula ou clironicn.
TolnsVas hluicniiieiiis e drogarias sempre ten.
i, Miigiiesia Divina, em pó ou comprimidos,*ii:TT rrTtm. ww*

ÍIYDRAI.ÍJON EIIKLIÇH
A melhor iiijocção mercurial rio trotntnont-»

de Syphilis. Ellicacia c ausência ulisoliijil tte
tlôr oltestadas por mais de '-.00(1 clínicos, |
riéiitre os quaes os notáveis Profs. Auslre-
gesilo, Abreu Fialho, Uoclia Vaz,. Henr.t|tie
Roxo. Etl Magalhães, etc. etc. Vende: Ho-
riolpliO Hess & Cia., 7 Setembro, 118.

,,.,.„...., ¦¦¦ *-*-^***^WTa****~*—

Hua Lavradio u. 5. Aberto ate a 1 hora.

aiilopiiinos allemães. Peçiiiri
preços c catálogos a II. Ferrei-

ra cl C. Rua S. Francisco Xavier, Stiíi, T. V.
llüliS. í;á-se aiantleS;. prazos.

-«,-íí-ra---

Nariz, Garganta e Ouvia DR: SE-
*¦¦* BASTIÃO

CliSÃR DA SILVA, ox-nssisleiitc dos profs
Killinii e Hiülil rie lierlim. Com quatro nn-
nos rie pratica nos hospilaes de Paris, liei-
lim e Vicnna. Consullas du 2 ás 5. Uuu do
Ouvidor, I!!'.), Io andar.

*****<*=•£•_•¦->---

IM POSITIVA
m íerito

ResíauVarítè Tavares
RUA CHILE N. 33. T. 1787 C. Aberto todn asem tmsitmf .s.'_ si iiiifii"^-'^*»__ „ ¦.' tan ii r....;, v,,„/*,.*.. ii'ii*ijiii*í i-n i n i i_eninc.

iras, 7. Setembro 180. Dr. Lgrw lniittos.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physica e dc idéns, desanimo,

duvida, medo, indifferertça, tristeza, angus-
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
iiiléstinós. Emprego local c geral de radia-
ções tiltfti-violeliis tle llucli e da sugges.tao
pelos melhorias niais modernos. Dr. (..unhaPoderoso nas Tosses, Hcsfíludos e Bíonchlles ,K,|n, im.iillK|„s mais modernos. Dr. Cunlui

Lie. S: P. 781 Depositários: Viuva Silveira _,.„__ ,-. s_ ,Iosí oi. 8 is 5 Tel 41)25 C.
S !-"iili«- - Glorio1. l1-- —,—,««»»—. —
__ —¦*-*****»***-* ____*"*. i-, t* i -/*-_ Girürilião rio II. d,
ÍÍ@Ü1U.TÍAN EHHLIGH Dr. Fernanao Vazs. Ve£Ac A,sis. Ci
!UM l^uUiato rie Potassm eJSoriio ^^^^0^^

í|i:;;;r ^i^ffl'^ &^«: íes tio ..te.,.., di. »,es._a PCU. radium, ,,

ljuciiüs Aires; 01.

—»-*«*>-L'<i»M_!»----> -

iilliiniiiiações e puiT.açôes. Collyrio Moina Ura*
sil (nome registado). Eni lodus us pliarinii*
•ins c drogarias.

Doenças «Ia peÜe e syphilis
DR. WERNECK MACHADO

Largo ria Carioca, 11. 1" lindar (só atten*
de a doentes dessas especialidades).

-¦—ai»i»~—.-

EXALES DE ÜREKA
O "INSTITUTO ÈHR1.ICH" tem paru tnl

riin um Liihoratorio Especial, sob a direcção
do conliccirio ehi.íilco Dr. Isnac Werneclt (ria
AeudCinia ric Mc(liciiiii); I7.í Av Rio Branco

Irmãos lchpil.nan I.enine.
•nc******.*..'.

mm iaMiin
Apparelhos e peças

t MESTRE & ULATGÈ. S. À.—r."'.Passeio 50y
t * . * • . » - t l ? J * t ' I

FALTA DÂGOA
Ábnsteeimenln itulcpéntlente por -Poços Ar*

Uzianos perfurados por Oscar Tuves & Cia-
Rua rie São Pedro !IÜ; llio.

A Preparação do Dr. Crossman è um
-ncriiciiinciito interno para combater
effieiiziiiente a Blenorrliagia aguda ott
cl.roniea e todas as doenças venereai
rie iímbos os sexos.

A ncção benéfica da Preparação da
Dr. Crossman sohre as mucosas lnfe«
cttidus e inflaiiimittlas è nugmentada
pela ncção rie outrns substancia com»
popentes que facilitam a secroção a
expulsão da urina. Misto consiste pre-
cisnniente o seu extraordinário valor
para a cura das i.i fia munições dos rins
e bexiga e outras enfermidades seme.
Ilioji-tcsi

Não produz sensação ou effeito des»
iig.atl.ivel ...o estômago ou rins e torna
desnecessárias Injecções e irrigasões.-
Um frasco rie ensaio provará o seu me«
rito; dons fracos baslam para os ea.
sos usiiacs.

A Preparação do Dr. Crossman cum»
pre maravilhosamente o que outros tra*
lamentos não passam rie prometter.

A* venda em todas as príuclpaei
Pl.annaeias c Drogarias.

_-aasui ."

fté Rvi-anJ F Ãlu--"-* Cm-v-'h' **""ral eur. isnam *, /-ív.o C|,,t,„_as .,as_ ^
nhoras, Quitanda, 88, ns 5 1|

**n «rei*-—«
Tel. Ni 7188

res to utero c ua oex.g.i pc... oiuium. ..a- „,.,„•.,.,... ... ...............
'iseiublíá 27., lies. C, Bomliiu, ÜUS, T. V, 12-3. Tel. 21 C. das 7 us 19 horas.

Tüi? 1'ONI.fliK Tâ!ÍI':;ORSJl li i.i-. Ll_**\UUÍ'i LÁ ÜJ. l*t\Ji.'**J

Avenida Kio Briiuco, M2, 8o, elevador.

I AGENTES NA EUROPA : I

}L.Mayence&Cia. I

| 19,21,23,1-udgate Hill, f
Londres. H

£3SS!-5B:_lSS6aí5^^
. _—— .i ************

GUITARRA
_,'ovo iriclhodo, fácil e completo para ei*.

sino .lii Guitarra, pelo professor João PereU
rn. GUITARRA DE PRATA, Carioca, 87 •
CASA MOZAHT, Av, Itio Branco, 127,.

_ **#*í 
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Pixorani lidnlaiii nnnosiD. .inli.-iii Melpn do NAHliuehtti Moderno,UpiliA ilu llr. Ailliliiüiii ilu Niiscliui.-iilii Mn-drnii.j Sr, Ivan Avcllar, llllio «io Sr. ,\lnllnMlhí.i d.- Avellur e nlumiin ilo Collc-dn¦Pedin II; o iiii-iiimi .Itiriiiiilyr, t'illi<> lioSr. ilo»' l.cnpuliiinti (irninuln, liiiirclonnrlo

pORttll.
1'uxrui nnnos bojei

O iii-iiino Paulo Silvn, filho dn Sr.
Cnsimilro Silvn, nlto fitiiccionurlti tln San-ln t,i.'..i ilu .Miüorlrurillíi; m.iiliorlin Mliriln*i'iil'i ile Carvalho, rillni ilu Dr, Hcrininlu ile
Ciirviillm .* d,- |i. Umlliti s;,uios .(tui-ia.
lho; I'",\,ii'i. Sra. /íuliii.vrn Colpai-rl, esposa«In Sr, Mitnrtclíi Culpam, (.nu-iinidiir ilo
llnnco Itnlo-llelgu,

Foi, hontem, multo òtinipriniriiliiilii
por motivo dn p-issiijicin ile soii miniversa*
rio n-ifuliclo, ii coioncl l'ln Outra, es*in*
tendente muiili-lpnl r ctiefc político dn Ilha
do Covi-mntliir.
CASAMENTOS
l**-**l I ti HM--iiM

neallsiiu-se hoje " enlnw' iiinirlmniilul
da iniliorltii Dora Costa, llliia «In Dr. I.uv.
.losi'- ila Cosia r lie D, Mniiii Isabel Tchicirn
da Custo, fiillcciilns, cum o Sr, An tonio Mn*
cllailo de Souza, do niin couimrrcln desla
|II'!IÇ4.Contrataram casamento u Sia. Siicly
Freitas de Oliveira, diploinntln pelo Ilisti-
Ini o ria Musica denta Cn pilai, com n Sr.
Henrique Assi*. Riintleirn, filho do snudii-
mi unpltsjtjta Eduardo Assis Bandeira, do
.-iiio ciniiiiicrcio ilest.i priiçii.
ÕAPTISAIlOS

llPPFilIlKPJJ ul u Ui Ubu
0

IícmIIsu-bo hiiiihiIiií o tiiiptuiidn da mt-
nliin llnyilíe, fllli.i ilo car.nl Leopoldo-Ly*
din 1'eltiso. Os paes offr.rcctrno, cm niin rc*
sldcncln, umn fesla por rsso mollvo
MC-SiCS

Ri-allsa-*c depois dc nninnli' um "pie-
nlc" nn represa do llln iPOuro, cm honicna*
«•in nu Sr, Antlit'1'o Biiruiil, Os convites
«rh.im-sc ú tllspiislção dos Intercssndos uri
(íburmnclii Itlíiclnièlo, com ns Sis Ile.lor
Cosia, Antônio Vallutlares c Miguel llnroiil.
i /.'.j.t.vy '¦;.->

De regresso a Lisboa, nurte. smntiiiíi,
iioiuingo, pelo "<Almiinzora", o Sr. Josué Tro-
cado, nosso collega (In imprensa portiiKiiezn
e representante do periódico illiistriido ,Yu-
nldiides, ilnqiicllit capital ouropén.

— Acha-se nesta cupiiul o .Sr. Dr. Arls-
lippo (J lord nno, ]" tahclliiio da comarca de
Corumbá. Estudo dc Mntlo Grosso.
MANIFESTAÇÕES

Vn.: nnnos, hoje, o Ur. João Oiialberto
Mai*(|tti'." Porto, ejc-súperlnlcndento dn l.im-
lu*s*i J-tiblica c .icluiiliiieiile engenheiro mi*
r.iliar ilo direclor tle Obras da Prefeitura.
Seu:, amigos e subordinado*; prepanim-Hie
uinn si.miifíeiitiva iniiiilfesiaçáo du apreço,
(jue U-vãrão a effeito, á noile, cm sua resi*
(lencia, ii Estrada Novn da Tijuca. UI5.
UM ACÇAO UE GRAÇAS

Na egreja do São Joaquim, a rua de São
Christovão, será celebrada, depois de iiiiia-
nhã, ás !l Ij2, unia missa em aceno de grii-
çus pelo restabelecimento dn senhorita Mo-
nica Costa, filha do Sr. capitão Eduardo
José da Cosia, chefe tln 7.* secção tios Cor-
rcios. lissu neto dc religião será realisado
)>or iniciativa de sua irmã, a senhorita Car-
linda Costa.
i.vro

No cemiterio de S. Francisco Xavier fo-
ram hoje inhümailos os restos mortaés da
menina I.ydin, fillni dn Sr. Fernando .loa-
«liiim Ferreira, negociante, c de sun esposa
íl. Luiza Caslro Ferreira.
tllSSÁS

*/. *ía
**"{"*> necessário*, para o orgiiin*nio rrnulr

fi venrrr n inlinrcnlof» ; i>líiiieiit.iç,iti r-ntlm^
snmnu (irolnpgndn, hábitos hyglcnlcoi e re-

pouso <).'.«*i phyilro qm*r mornl.
Couiii, entretanto, »lii-,i-Miiu*-t bem o In*

!>i*i* nin-.i ««• Itio uim «. aupctlte 1
O (SADUS.VN ri-ítiitje- o npprtlto,
l'i'i,lt- iloriuli Imtinnlp. i|ncni, .1 rml.1 mo*

mento, ' Interrompido pelo» «•**ti.iu*.ili*o«. »«,-•
ressos de los.e ?

O (,'AIll SAN ilnuilnn a luisr.
E' romIvcI le: conforto e rcponsti triersl

tt ti r* «ii nrtli. rm lebre .-* r. 1 •.- mu- «tutu ren «eu
escarro tem mais lisclllo» «• ri m-ii> músculo»
tlesnppnri-ceroni «Ha » tll.i ?

O ('A.H.SAN fii* íi febre r os bsclllos «le*-
nppnrecerem e promove Imnieillnln anemen.
to «li» pwo,

E ',1 1'OllclllnSf. ij ir «e Impõf ,t„ irmilniir-
be a loilura «loi. prcrlo.oj e.ntn-triiphfl.i <!<n
Exílios Drs CLEMENTE 1'l.ltKltlRA. Ml*
(.-.'ui. corro, iiknriquê dikjuÍ". rocha
.'az, AiniiioMo pampi.ona, avia oau*J

1 pr inmm 1
9

vao, oiCAn dg CAnvAi.qo montkiko
MR CASTRO, J VIEIRA ROMEIRO, BUUAR-
DÒ MI.IRBU.Erl v AUORRICO DINIZ, con*
lliliin 110 el«f~"Htf AUmm i]*4# t-.mrtlrrrr.io»
iiiimetllninmentf io* iRtfrewniloi,

(ir»n«(e veritn.lf * inmliein. ne» para ren*
i-ft nfin liiisla * arme. o "pirclMi asber ui»-
iii-inl-ti". ,

.NVitr «nsn » «rmn rffleirnle ' o GADU*
PANi mn* ni*ee».li* »er «.«•"'tisnhiirla pela
ileeleSn Indrsivfl de sptorrtlnr .*. voil» ilo
iniirtlt.', í.i/i*)-ilo num i.ln-. ni n,.'»i «nill.i o

ni eu mia min n melhor» i:- ¦• >l cnm ». mnll*
dn* li« «tirniesh conhecidas e Indispensável**,

Tomar nu Injeccoe*. «le GADUSAN (mor*
rhnnln rnprlrn cclllcldnl), rontlnnnmlo no

mesmo ileuncinniento hjrslenlco e »llm«-n*

tnr o,ne sestretou * doença, í despender ln-

iitllmentp lempo e dinheiro,
CARDOSO. 8EAIIRA * COMr. — Phsrmn-

ris Ort.indu !i-.n:;r| -• Surcurunl dr Marnta*
11."1 — Itua S"«t Francisco Xavier, I6G — RIO.

t***mamm*t*amammsmmtmm*BSUmmmisem mir. iUKjma*nrmnm»um»t.vrmupaua imm
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VE/TIDOi
DS INVElUld

Xo altar-mór dn egreja do Carmo, «erft
rezada, terça-feira próxima, ãs 9 ljS ho-
ras. missa por alma do coronel João So-
ter da Silveira.

— Por alrnn do Sr, Manoel Ferreira da
Silva, a sua fnmilia fará realisar missa
na segunda-feira. 14, ás fl horas, na egre-
jn de N; S. do Monte tio Carmo.
«-—¦- ._¦¦.¦ i.¦...¦_,¦-.« ¦**_*a*r*t_»---** —.,_.- ,,.
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MAGNESIA RAY EM PO' .
Formu.a dc Si? Jarnes felurs-ay — O melhor anti*

ácido e o rei dos congêneres
©IR JAMES MURRAY & SOM — DUBLINitag__r_tT^*_s*m-_ta^
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eOLCATE
Perfumes-Arfígoípnm foi/o/íei

Predikclor dd aristocracia
Tdlcorfdboneles-Loçõcs-Extràcfof)
Deníjfricios-Cremes-Pode arroz

»1qcnfi*s Ccracs
a BJ LEONE t/C* .
Ru» Pae MjrçB 89-RIO Praça «ia Sc*J4*_. PAtftO

il^^livJ^__|_5MBM
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«IU II mm
(em pó dcMlrinismlo. 12 variedades. Um dos
melhores alimentos para creanças e doentes).
Pacote no llio, 1$200 e no interior l^SOOPrevenimos ao publico ipie não aiiRmciiln-
mos o preço deste nosso popular producto
que continua o mesmo de 1P19.

Será indevido o que cobrirem a mais.
011. JÍAUL LEITE & C.
•"tÔOS***

¦rf-i_i**sT*'ti;'--*^

Km fruln, cm bastões e em pó. Deposito ge-
ral, rna do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ',
— TEL. N. 1215.

1 me» ' 
é*l**âB__i__iS____I__B-3-^

|] C. CARLOS J. WEHRS
47, Eaa da Carioca, 47

Junto ao Cinema íris — Tel. Central 4315;

OPTIBáOS

«Tòx-icò Erace*tiaa»>
O mais antigo c melhor dos fortifican-

les pnrn o cabello.
20 annos de grande acceilnção.
Unico premindo com medalha de ouro

na Exposição do Centenário e nas Exposi-
ções: UNIVERSAL DE TURIM, NACIO-
NAL DE 11)08.

A' venda em toda a parte.
E. T. Mello t" Comp., REPRESEN-

I'ANTES. Rua da Alfândega n.
soh. Telephone 1775 Norte.

^BSSSntWSiíSXSSKSXSI^tl * »-*-a<vi

Drs. Leal Júnior c Leal Neto
Especialistas ern doenças dos olho», ouvi*dos, nariz e garganta. Om.itiltxs de 1 ás SAjseruhlt-a. fiü.
—¦—« mo». <

[g_5N fS

E AUTOMÁTICOS
Preços reduzidos e vendas facilitadas S

V_«fKtSKB5lfi_Sí7_T____>*tiy

l&tfeaj
elo professor João Pereira

Lições a domicilio
nformações na üuitarra

dc Prata. Carioca, 37 a
Cnsa Mozurt. Av. Rio
Rranco, 127, onde está
a venda o Novo Mctho-
do para Guitarra, pelo
preço de 5$000.

met*.
Operações em geral ^Sns"
todas ns demais affecções do intestino, rins,
figado, vias urinarias, etc, diagnostico e
tratamento pelo DR; ROBERTO FREIRE, da
Academia de Medicinai pratica dos hospitaes
da Europa. R. clc S. José, 33, 2", 4" e. tí"
feiras, ás 4 lioras. Teleph. 2148 C.

Quartos amplos, cozinha
optima, toda hygiene. Alu-
tíam-se para casa es ou '2 ra-
pnzes desde 430Í. Rua Ma-

i2 e Barros 427. T. V. 37(14,
1MSJ

i

^^ BROKGifITE

tlllllll f'8'""'1103 c-1'*"'*"**

%íS abre • ."iiíHí." pratlnj t^ll íerci mm

Formula:
Creosoto

Vegetai
Iodo-Hy.
pophos*

phitos de
cálcio e bo>

ãíe-,
Glyccrinc

Fartos
riemenloa

para a
hygieno

:1oh ]i«í-
n-ões.

App. n. 'ii do
1 do 10-185'

<f|| K H^j i£3

UMA DESCOBERTA CUJO SEGKE*
DO CUSTOU DUZENTOS

CONTOS DE RÉIS
A "Loção llriUiaiitc" t o melhor sspecifi-

co para as affecções capilares. Não pinta
portpie náo é tintura ; não queima porque
não contem sács nocivos. E' uma formula
scientilica do grande botânico Dr. Ground,
cujo segredo foi comprado por 200 contos do
réis.

E' rccotnmendadn pelos prineipaes institu-
tos sanitários do estrangeiro, e anulysada
e auloirisndn pelos dcpnrtnmen-tos de hygie-
ne do Brasil.

Com o uso regulai da "ÍAjão Târilhante":
Io — Desnpporecein completamente as cas'

pas e affecções pnrasitarins.
2o — Cessa n queda do cabello.
3o — Os cabellos brancos, descorados on

grisalhos voltam í côr natural primitiva, sem
ser tingidos ou queimados.

4o — Detém o nascimento do novos cabel-
ios brancos. •

5o — Nos caso* de cal vicio faz brotar no-
vos cnbellos.

6o — Os cabellos ganham vitalidade, tor-
nain-se lindo? c 6edosos e a cabeça limpa o
fresca.

A "Loção Brilhante" * usada pela alta
sociedade de S. Paulo e Rio.

A' venda cm todas as boas phârmacias,drogarias e perfumarias.

IReidos Limpa Metaes!
(____B_l^________!___f______ssj^
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BOMBAS PRÓPRIAS PARA §

RESIDÊNCIAS |^^^ INDUSTRIAS 1

1
HEKRY ROGERS, ^^^ Ltd. 1

HUA VISCONDE DE INHAÚMA, 85 
RITA 

DA QUITANDA, 17-A 1
RI0aDE°JANEmo SAO PAULO M
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íj Á-UvO^E SAO JOÃO
E' o melhor para tosse e doenças do pei

to cora o sen uso regular :
lo — A tosse, grippe, constlpaçSes oa d»;-

fluxos, cedem, e com ellas aa dares do ptll.B
e das costas.

2° — Allivinm-st promptamente «s cri»)
(nfflicçfücs) dos asthmaticos e oa accewt
da coqueluche.

3" — As bronchites e inflainmaçõM dl;
garganta cedem suavemente.

4" — A insomnia, febre, suores aoetunioii;
desappareccm.

5o — Normalisam-s» ss ftmcçSej dei lí]
gãos respiratórios.
ALVIM & FREITAS — R. DO CARMÍ», ll,|

SOE. — S. PAULO

H**.***H->*-HH**>*^
LEITURA PORTUGUEZA | Escola para chauffeurs

Lindo sortimento de modelos recebidos das
melhores casas «le Paris, encontra-se por pro-
ços convidativos, no ATELIER de MME. .IEN-
NETTE, recentemente innugurado á Avenida
Rio Branco n. 142, í° andar.
*zr*__!3E^l=_"_:"*«r «_»{_*--Vendem-se, na
Penha, 5 lolcs de terrenos juntos, á rua Me-
xico, esquina de Cuba, eom 2.200 ni. q. Cartas
a Fred. Saucr, r. Amazonas 51 (S. Januário).

me»
O unico tônico para todos os casos de fra*

queza geral t o ItABIODOL. Nns drogarias t
boas pharnincias.

CAFÉ JEREMIAS™"™°»
<*******.**K*^^

AGENCIA BRASILEIKA DE MARCAS E

BUCHNER & Co.
OÚ,VI.DOR

Sy üs
79, RIO. S. BENTO. 40 S. PAULO
¦_.—-¦¦... fl -^'vy^t--—<*- -_~.-__.^_^_»-_-_.

hereditária -- O menino MAURI-
€10 linha syphiiiü hereditária,

tomou 1 vidro de Liictyl, ficou forte, com
saude c fastoii 

",*000. 
O menino ZEIfERINO

tomou 5 vidros de outro d-.-piir.itivo, gastou
18*000 e'não ficou bom. LtJETYL s'o cm
boas pb9v:naciasM

Cartilha Ma.ernal on Arte de Leitnra —
Aprende-se a LEU em 30 lições pela ARTE
poeta lyrico JOÃO DE DEUS. Vontade e me-
moria, e todos aprendem em 30 lições, ho*
meus, senhoras e creanças. Santos Braga e
Violeta Braga — S. José, 36, 2" andar. Vatr

á residência.

SALVADOR DE SA' 193 — A-B
Director Proprietário: iing. Mcc. H. S. PintoMuda-se brevemente para a Avenida Sal-vador de Sá, prédio próprio. Novas iiistallá-
ções na secção de machinas, e electricidade
o acquisiçno de novos carros para direcção.Curso regulamentar gratuito.

Dr. Paulo Brandão °uvl?OÍ- w*l_-.. . «_._ _.>_UWHW.e Rarll_ Asslsteatiu
na Fac. de Med. e no Hosp. de S. F. de Aiil*!
Cons. de 3 ás 5 lis. Avenida Mera de Si 3*ii|
(Sanatório Cirúrgico). T. N. 1092.

¦ mm» •
Prnnnn-ani-!**, nos jornaes e revistai, dl.*--rropagandata cnpita] s. Pun]0i'm,
dos do norlc c do sul do Brasil. PròüttnlH
Empresa de Publicidade MA Eelectica", Ait|
Rio Branco. 137, 2*. Phona Norte 7058, |ateu»
Dr. Castro Nunes ANd;Xr0y Rio • tí

^H.**^^
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POI^ITil â flP (T^__A_ TtPiPfPll lin A W% _«-«lL-VS »#_t.l _*_»__,_.__ _J2 .mmmESCOLA BE CHAIUTEURS
R, DOS ARCOS, 90 E 92. SOBRADO

Curso de machinas e direcção. Licções das
9 ás 11 da manhã, e na Garage Sul á rua
Salvador Corrêa n. 134, das 10 ás 20 horas,
todos os dias uteis. Cursos especiaes. Novo
methodo de ensino; já existem bastantes
provas «le aproveitamento, cm pouco tempo.
Telephone Sul 2380. Leme.

ÓPTICA MODERNA

"raií*?í- 
1*^«*tf

Honrada com a
confiança dos
Srs. médicos

oculistas
Arthur JaclnCho Rodrigues

RUA SETE OE SETEMBRO. 47
TÍL NORTE 7316 - . - RIO OE JANEIBÒ
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Aprazível moradia
Para senhores de tratamento,' alugam-se,com entrada independente, bellos «ruartos

çonfortavelmente mobiliados oom o serviço
rren«.-n?ioPaS' banh0,s• t(rlcPhone * lu*. Preço150*000 mensaes. Local socegado e saudávelRua Laranjeiras, *30.

*****
LEILÃO DE PENHORES

19 DE JULHO — JOSÉ* CAHENRua Silva Jardim, 7

..^ ,$,....2.,»,, j..^*...;,,;,.;, f-Jmmmii
equencia). Allivi
ra com algumas-assistente da I-„,.. „c „.cll „a.,das i ás 6. Tel. C. 3861. S. José 53.

Tratamento '.ljH
._. diathermia (nilífeíriiequcncia). Allivio na primeira applicaçâ.Mcura com algumas mais. Dr. Cocio BarcjlJo'| .ex-assistente da Fac. de Med. Das i) ás lli

•<*•**- ...1
Os melhores Jnros aos dapositantes '' M
tr.«, t, , S1(*UEIRA CAVALCANTI * 4| *(Casa bancada sob a fiscalisação do «over-tloA

VErt»AD"_r"0 BESTBlIiMI M|
DAil BARATAS fflk '

-««•«rimenteja a sna efi«-!l "

** • • f."i"cewry*W'PÔAZUU_„„
W'W'M'Hf^**'>*'H^M**^**.M.teA.' *„>" julÍ. ¦* . . .

Vekde-se e* toda a parte
••***"«-í-^^-í- •!**{**!"»

:"W-í";'-:"!<*m«>-{..*4^«;.aa,x,
I1""" ..I..IIII..IIIIIIIIII.I.I.IIII.IIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIH .'mini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiHii iin.im nm

I C^r. nr

EDMUNDO
(Edmundo Novaes)

_T_.___Ilt_*0_EZO
Vendo em leilão, todas as quartas-feiras,

ás 13 horas (1 horn dn tarde) em seu arma-
zcm, Ã rua Buenos Aires n. 163, inoveis, pm-
nos, crystaes, metaes, etc., acceita prédios,
Icrrcnos e qunesquer nierendorias para ven-

1. der em leilão, no locai ou no armazém; suas
conlas de venda são pajjas diariamente das
12 ás 16 1|2 horas, com a máxima pontua*
lidade. '•***»SANATÓRIO DE PALMYRA (Minas Gcrues) - Altitude 90(1 metros, Edificios e ro-*i- -

men modelados pelos melhores sanatórios da Suissa. Tratamento livgicno-dictetico I
(.uras de repouso, de ar, dc engorda (Mnstltur), etc. Direclor «crente e medico resi- 1
(lente: Dr Alberto Cavalcanti, com mais de 10 annos dc pratica nos Sanatórios de 1
Suissa 

o Allemanha Enlermeiros ò enfermeiras especialistas. Holel de 1* ordem. I

O Esmo..Sr. Dr. Plácido Barbosa; inspector geral da Prophvla.xia da Tuberí-ülo- 1* , . , ¦ r
se, el.ic8nn.do dc improviso ao Sanatório de Piilnij-rn, ahi passou dous dias e«l«*ÍTnii i ,lldo-dc '"^'"'''(.'oes. photqgrnphins e auto-
consignada no livro dos visitiintes a seguinte impressão: u«.i_o_ = | movei para levar o pretendente ao local.
"O tratamento da tuberculose, «pie a pôde curar e «me está provado «iiip , ™„ 1 «Tí í—>^«*i««-*—~~ .—

é o Iratamcto hvgieno-dictctico. Esse i o Iratnment? qu se í^li no Sanaíoifò I Dr. Rolando MoÀte 10 ^'?S 
l"'",lí"'"'s*

de Palmyra. e sc applico dc accordo com os princiuios scierilífici s n A I,™»!. 1 ^ . Mo1- senboras.

r A'nl,nu~0S eUr°?CUS' S°b ^ ^'-^-o^^^"olDr?llLAoPCi:valci^ | ^2^^^^!^^&

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninjjiiem deve vender

ou comprar sem procurar o leiloeiro Pãllàdio
Rua S. Johó n. 57. Central 5538. Serviço com-

niiquerque
I Palmyra, -I de março de 1924. - (Assignado) Dr. J. Plácido Barbosa.»
| Informações no Rio: Tel. Norle 1259.
i-iliiiiiiiii.iliiiiiiiii iiiiiiiiiiiii min iiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiraitiiii iiuíiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiini mim ,,,,,,,,,,,,,, mimmill

| Dr. Alvarenga Netío^^,--;;
a mercial. Escriptorio — Assembléa, 72, l«

..iiiiiiiiiiiiiiiiiiraiiniiiiiiiiii'l' andar, Tel, Centra! 22'*ü, Dá consultas»
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Para IIBertír-se do mor
cadqalgodociro norte-

jjmsitano
A lnchlerra cogita de irrigar o

üadan <? colonisar o *u|•fo África

Em que consistem esses proje-ctos Grandiosos
LONDRES, .liinlm ti;,|..) _ . .._,__ .

dc liiUr-Kmli-m.li- ......ii... 1 _7. A..*,M.I«™Ç*Puc iit.ii|Miii.'iieiii 1'iinti'i. n _i_.,.i. V.

prure.» na Inifi^'^^^^"!;

«««üiiclou K,. , í._. .... ..•"..¦•¦•¦•¦ Jainiils
enormes Âreã de ler™ da"AfPLfn,'i?**?'
.knlc ,«..',, .lustec.r „. Irares b- .i,,,."qtie vivem, hoje, na mnior parto d ->o í.,Ic, dos 1-M.id.i.. ünldo». Os u«icic .1 .-JerSo o seu nrc-Joclo ile gra ,Z p" d, cZ. .. ii. i. ....L.,,,,,,,,,..,..., i, /.,,.,..;.,.

***¦¦** **mm* nwaatMBMMMMp A NOITE — fiablMito. 12 «lo .Tullio de 1024
«¦¦—•>MU,_«__»t_>M^, III II ¦» »l.l ¦ « »»« M-.^. . ±~——r , nl «W 11 m Wf agRMHl • umSPO

Oorridu
AJ» un AMANHA - Imlloaçoei para «•>"ii.I,.-. d» aiiuiiliA, «ni que .ura dlopulad»i lirova iii.iMui.i i,iimi_l du Jucltey-Úubslupa» - 1'nm.i.ii - luliiii.l.«|inla_ — i,iíi„9i,„|,,,.i _ Qu.rol.Itegcnlo - Pli-ajú - Pequary,l.riia). _ i.ibcilé - Ui-ir.niu4.
II orou lei — Oljuipo - ArUiea.
?I,ií?1r1,,,?11- Palrlulo - AliiivlNiia.
MIÍIIBMET Al.l - METUOI-OLB - ÉDEN.
uvJJMH.-.Tw s?,n•""l* - lUmaloro,Mtl.N AHIAS 15 IN|.OIUII_S - »• parco

.'.ímí"1 .**" l-m ""¦¦-ro» - Proniloiililliiy. e 000(000, Tupim. 55 Itlloi, C. Fer-nn tules, Apninipiuu em .omlivne» de uao
pordetr, Al ii itn chame. Ileióe. .'.:» lUlus. sc
forrar ll. Crua. Traliiillmu renulai mento.vno muilo pesado. Pouca fnr». Fragoso, R3«no». I, Hjplisla. Tirou.excellente prova,.'ode eulrar "placo". Uahlu, 6a klloi, R.Araújo, Anda liem apurada. Tamliem o•iindidiitn mw nilinclro. posto». Iluiil, M*Kilos, C. Perrelru. Nas condições em quecorreu dominga e ern depositário de e»jje-
!**-»'.'¦•''_? nada fex. Pouco fari de novo. Do-livln, 5!l Itllns. Nilo corrora,i" pureo — ••l.luicrs" — 1.480 meiro» —
Prêmio»! Capula., 54 kilo». T. Baptista.Apromptou opliiiinincnle. Sc niío chover,
pode triiimplmr. Qucrol, 53 kilo», R. Arau-
Jo. Tem umu prova na dlttiincla em 88".lin li nn mu victoria. Vaodalo, 55 kilo»,A. l-i-IJô. Ainda n/lo diste ao que veiu.
Nada fura. Gigante, 54 kilos, C. Fernandex.
Correu domingo o pouco fex. Nesta lunnn
n.io leva cbanco. ürasspoppcl. 49 kilos, P.
lli.plIsU. Tirou uniu cxcellente prova. Se
fôr bem corrida pinlo cunhar.

8« parco — "Criação Nacional" — 1.0UU
metro» — Prêmios; _:(lt.l). c 1:000.000, nt-
ferecldos pelo f(overnii federal. Pimenta,
51 Mios. \V. I.lnin. Regularmente movida.
Nwln fur.V Pnru nau, 5| UMo-i, J. Escobar.
Tem produzido li.iun trabalhos. Por cm-
quanto pouco fura. Klorldor, 53 kilos, se
correr, Ã FeIJÓ, Trabalha oi.iimuniciitc e
no diu nada fax, II.un azar. OurupA. 53 ki-
los, D. Vaz. Correu domingo c nuda fe/..
Não tem chance. Regente, 53 Ullos, D. Lo*
pcz. Apromptou opllmnmciile. Multa cRnn-
ce clc vlclorln. Ocaso, 53 kilos. Não corre-
rA Triiio, 53 kilos, C. Fcrnandez. Tem tra-
balhado com bnus disposições. Pouca chan-
ce, entretanto. 1'i.ajii, 53 kilos, D. Suarcz.
Anda bem dc preparo, Pôde vencer. Peque-

 ,„, | ry, 63 kilos. Nüo correrá. Palia, 61 kilos,
„ í, , n. Peritos . unnnlhiemehto afrir-1 l-.vdi» dc Souza, liem de preparo e de suu-
,.- ' ..' 

'"' 
¦c."cs l"1* » cultiirn dn nl-!1-0- Bom azar. Perdiz, 51 kilos Nio corre-io. ao orrerece n!l possibilidades lllimitndns r&- ¦*•»•¦'-<•. •"•¦• •'lios, N. G-.nxalex. Regu-> nnjn necessidade de grandes capi- | 'armenle movido. Por orn pouco fará. Ba-

itn. Anda bem
susto nos sabi-

ali çilllvado, la-ilo qu,,,,!,, „ permluircm ,,tenilMei do iôio o do clima o reiultadodefl.il vo deiic» dol» projecio,. Vim. «
futorldiidc. Iirllannlcn», S1.A iSVnnrTodo"império «-npi./ de prover „, Junl nccesiU___.dr.. em iniilcrla dc nlgodüo

Kinquanlo Isso, o .Inpllo, que depende do»bladoi Unido» em mula dc .íiolnda do m-íoilu.i que file çons v, luta contra conili-8e» nn r«« odvçrsn» no sentido ,le „l,t,r«bnstccl nen o m.iis pn.xlnio do pniz. IJ».p*r» e»tnbclcccr ou promover o cxlobelccl.meuto de gn e» plnntnçòc» nn China, ou,falhando Isso iwder prar cadn vez mal;."!;.ü nu Indi,.. caso se (......cm rcnlldiidco nlanoi- Ingleze» rolnlivo» A grande pro-it,i.-.ao Indiano, it efferlhnçiío de tnes in,-
f nt. IA os Estados Unidos conllnunrflo ,.dominar o merendo nlgodoclro mundiul ií'tu» fuclo multo prnbleiiiallco „ hyp.itlicscde ura China a produzir realmente grandeqii.-inlldnde.de nlgodíio, nn proporçfio iiuc... desenvolve „ consumo geral, da mesmasorte que esta provar _e n_ lérnis, natural,mente aproveltovols para essa cultura nnliul.,1. podem se estender muito nlòin ,1oaue representam acttinlniente. Uuhnlo Aporím, tanto no Sudnu como no Sul

";; lc ...' grnnilC» capi-I •«•¦"¦•me mui itiu, rur orn pomes para os trabalho» preliminares de con-1 r--l"''-*«. 61 kilos, T. Baptista•uc.nn cie represas, extensos planos do «Punida e pode pregar um siirriiinçao B derribuda de enormes Arens 'l"s- Alguma chance. i{_rüo, IEsse» projectos dé Indciicnd 'nela ,,|....doe,.'., , a ( rã-llretanha „,.„' ,,„„„ I , ,;' .nuer dia de hostüldn intra ,., s, , ,«n.dos. „,„, ile depreclaçilo do „gnd,*io ani"Hc-jino. nem o.lcsejo de p,.|.„ (Cn-, d„ niéí-o.c . A„ conlrarin. „ projcclp {¦ Inspiradopilo tei.i.,1- ,|t. (Ii,e n Industria tccelil don rtndno .nglczn venha elln própria „ 5Crellnnin«.!,. se permanecer In.lcflnl.ljna dcpeiideiíel.. ,|.. mnlerln primaamericana. Os tec-elôes ,« todaotitorsadns no assumpto
pHismenk-
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ins iis pessoas"ini preveni sim-
qn.- clK-.nr.. o dia — sc maisinrde nfin s-lhcm ,__m. _ 

™
fnl.Io^ precisarão c utlllsa-próprios u maior ,,arl,. ,ln „„., ,„.„.

çao. e. coiispqiientemenle. dlsporâonmiio; pouco pura. render uns oulro-« Inglaterra pronfic-se p-.is ar.-idr. para esse din, venha e'il,
u próprio algodão produzida" !-.'.vpto. I. pAde ser queseu d a China.M- ns pfriins.4«stío engnnodos c

pprojeelo dn Afrlrn; se n Índia enno nciiilirem ao appello, então,sai-lo umn das. .gm-rras cte gri.nde-nl .ai. para a conquista dc terras pelróÜfcínsou nunferas ou .los allos Idenes. ,„.-,. norao posse dos terrenos arenosos „ni|. 0' ,„,è infalliv-cl e n eiillurn .lo ahm.lão é seguraA cousa 6 esla, hn ,1, rt.cgar n Isso... o„então, a mu cz Porque, afinal ,1o contasn maior parte d,, nnpiiluçfio do mnndó que»e reste clc nlfiodãõ vive cm climas bene-fieos, nncle sen,, nei-feitnnieiltp .-onforlavela roupa ,p„.. trouxeram nn nascer se lhes0,sM. possível veneer os prejuízos 
'conlra 

nescassez daquella ornamento Inventado pnroceasinn ,!o pequeno, im-iilenlc ,1" pjiriilsnParece fantasia; mns sA dessa fArnin pode-mos dar .. relevo neressnrín
jue o immtln. ciída anno que p,.s«"i«pproxi.mn ila "fome" dc iilgodân. e qneile faclo, qtiiilqiier dia n crise »nh'rrvirn senao sc promover n c.ultiirii do algodão' cmoulras reg;ões ,1a terra, lal .mim a Grã-Brotnnlin cogita

Cálcnlii-se n população do muiiilo em1...no.000.(inn de Incllvidiios. dos qunes Ape-

fneto ile
mnis se

. 53 kilos. R.
Araújo. Correu dnnilngo e foi o ultimo.
Não deve figurar no parco. Hab.v. 53 kilos.
Nfio correr*. Burlinra, 51 lilloo, I. Soares.
\inilu cstií um pouco verde. Tan.bem nâo
tem ohnnce. liucepliulo, '53 kilos. Nâo cor-
,-e,-A.

I» Pnrco — "Evll Eyé** — 1.750 metros —
Prcnilo! 3:008 — Nussáu, 51 kilos. C. Hon-
.lil.ui. Trabalhou bem. Correu domingo na
lurinn de A pronipto com algumas cspernnçus
e mula fez Nada deverá fnzer dc novo. Ba-
siríjl, 18 Icilos, R. Astorgn. Anda bem de cn-
triilnemcnt, Domingo pouco fez. Nâo tem
chance, Urunyó, ãO leilos, C. Fcrnandez.
Apromptou cm cniiclieõcs de não perder.
Deve ganhar. Dctrncui., ,V2 kilos N. Gb.iza-
lez. Corre melhor com essn montiirln. P6dc
entrar plncé. Liberto, 55 kilos, Levy Ferrei-
rn. Apeznr dc ir muito pesada, pôde formar
„ dupla vencedora. Querella, 52 kilos, \V.
l.una. Anda bem movida. Bcnn azar.

.*>" pnrco — Sul Amorlcn — 1.750 metros —
Prêmiosi 5:000$, offerccidos peln (aiinpanliln
Sul- America, o I :linn. ao segundo — La-
cnai. 5. kilos, .1. Sãifnte. Aiuiu bem movido.
Apcxnr dc ir pesado, lem chnnce dc victoria.
Hercules, 51 Uilos. C. Fcrnandez. Tirou ex-

oclleíile proMi. 1','ide ganhar. Aristía. 4ti
leitos, fl. Araújo; Bem dc preparo. Vae leve
<• pôde pregar um susto nos entendidos. Bom
nzar. Nijlnslty, 47 Uilos, R. Astorga. Foi o
vencedor dessa prova no anuo findo. Tem
trabalhado animadoramente. Ha fé no seu

I ri um pho. Olyrhpo, ir. Uilos, Lydio dc Souzn.
Tirou éxccllcnle prova. Vne muito leve e
,ÍA bnleii alguns dos adversários que vnc en-
li-eiilnr nnianhã, PAde vencer. Liró, 52 Uilos,
I). Suarcz Regiiln.mente movido. Sc rôr
bem corrido, pode nppàrecer no final. Mira-
sol, 50 Uilos. .1. Escobar. Trabalhou cm optl-
mus condições. Levu nlgumn elinncc.

(." pnrco — Sunstar — 1.750 metros —-
Premiu: üitlfin. — Snleriin. 54 Uilos, D, Sun-
i-ez. Tem melhorado ultlmijmentê. Deve ser
uni .los primeiros nn chegada. Palricio, 55
Uilos. N. Oonzulez. Andn treinado. Tem mui-
ta chance. Tinhas. 53 Uilos, C. Fernnndcz.
Tnibnlhnn optiinnmentc. Como haja animaes
ligeiros nn i-nrreira. achamos qiw não eslã
no parco. Mico, 52 leilos, T. Baptista. Bem

nns um terço se vesti- eonvenleiitcniente ' 
() movido, Também não lem grande chance. Al

billiãn rcslnntc, presume-se que usaria mnis sneinnn, 52 Uilos. sc correr, C. Hoiighlon
foiipa, sc pudesse nblcl-a, na sun maior ^na condições cm c|ue correu domingo no
parte, de algodão, porque n maioria d..',l.s Derby. Hn esperanças na sun viclorin, Mole-
rive em elimns quentes. I.ssa pnphlnêãó cote, 55 Uilos, C. Ferreira. Tem decaído mui-
sresce de nnno para anno ao mesmo teriinó ,0 ullimnmente. Nniln devera fazer,
que a p.ndneção do algodão diminue. F.lln 7" Parcn — Q-RiANDE PRÊMIO JOCK1ÍY-
í hoje de dezeseis por cento dn que a niéella CLUB — 3.200 metros — 1'rcmios: 30:0005,
anterior a gucri-a. E* pi-ovnvél que a pro- 0:1.003 c 1:200.? — Mchcmet Ali, 5fi Uilos. T
diiçcão dos Estados tinidos conliriiie n dc- BTipHstá; Trabalhou c npromptou em condi-
crescer, mns <• eerln qíie não niigmciitarA, CÕes de não perder. Deve gnnhar facilmente.
pnr duas razões principaes: primeiro por- V.islgódo, 53 leilos. R. Araújo. Está bem pre-
quc o "bell-weevll" contimín as suns de- parado, Tem fumaças pnra formar a dupla
vnslnçõcsj segundo porqn? os" agricultores ('a cnsn, F.ilen. 51! Uilos, .1. Sulfate. Tirou bon
do sul so dedicam cada vez mnis a poly- prova. Achamos que difflcilmente dcrrotarA
cultura, cm vez de planta rem Iodas ns suns Mehcmct Ali. Pôde entrar placo. Albeniz, 5li
terras de nlgndãn, dcslimitiiln parle iIpüiis Uilos. Não correra. Metrópole, 5R Uilos, C.
oulras cnltiirtis', pnr obterem dn viiriediicle Pefnandex. Apromptou optlmnmentc. Pódc
de prodneçãii mnis liirro rio íjue com n rui- formar a dupla vencedora. Pertinaz, 56 kl-
tura exclusiva dn algodão, mesmo quando '"*", O. Sunrez. EstA cm esplendido cstndo.

Tem trabalhado èm bons condições. Pouco
fará, entretanto, na turma. Ronden, 53 ki-

\ lo.*.. Não correrá.
8" pnroo — "llig Boy" — 1.600 metros

Prêmios: Snntuzzn, 53 Uilos. W. Limn.

csle produeto nllingé nos mais nllos preços.
_'Mais elnípi-nle do rpie Indo isso, porém,são os algarismos que mostram n propor-rão em que, de nnno pnrn nnno os Estados

Unidos niigmeritnni o eonsumo dos seus ten- ,
res e diminuem n sun exportação'. A In- I Anda liem de preparo.. Tem rH-nce. Hr>"i"-
glnterrn engiln dc d nas providencias nor nno ' lero, 55 Uilms, C. Fcrnandez. Tirou optima
sc vor colhida nn "fome" de nlgodão qtiojprova, Alguma chance. Rnposão, 53 lei.os,
r.obi-evir,. fntnlrncnte, n eóiiílniinr n tenden-ft. Astorgn. Trabalhou regularmente. Por
ein que nm sc revela. Essas dnns medida"» I emqitnnto pouco fnrã, Solidagó, 53 kilos,
são: I — Um projecto colossal do Irrlniiçâo' A. Fei.iõ. Apromptou cm condições de nno
do Sudan, afim. de .".adaptar 1.000.000 de I perder
acres de terra !• cultura cln nlgodão. gns-
tnndn nisso fi7...n0.0r|0 de dollnres, capital
particular hpnlii.dn pelo governo. 2 — Um
projecto de grande c'olpn|snçnn nn sul da
África, onde. segundo o parecer do chefe do
governo siil-nfricnno, general Sinuts, pôde
ser produzido lodo o nlgodão de que carece
a Inglaterra,

A nrlmelrn nnrle do projecto concernente
no Sudan consln da construcção de umn
linrraiicm nn Nilo Azul e n irrigarão dc
300 nno .(•.-.>.. Represas e cinneste exten-
soes lí-rlgndnrns complemrntnrcs, irrigarão
l.nno nno .1... nçrès entre o Nilo Anil c Mrnii-
en, no grnTide vnlle nhaixo de K.linrtum.

Nn nutro projecto — colntiisnçno dn Afri-
cn dn Sul — o "overno já gastou a sommn
de 2,500.000 dollnres com a eonstrncçno de
represas pnrn ir--ignção. Empresas parti-
iiilsres eslão niii.ildnndn pnrn ali colnnisadci-
res — jovens nf"'c. iltores inglezes quc se
prepnrnm em cscOs ngriçolns; e o governo
«islã prompto n construir novas represas e
«nnes de Irrigação nns grandes zonas, logo
ejue cheguem novos ninntnilores.
¦ ¦—.,., .__,__,_._,.,„._..,. ».._¦. "1*1 **fy—mm-*Í .^mm^mmm**mm**mmmm''MAS OUE VIDA!. ii

... cssn a exclamação dn genlnl . Tlnhy
J-cggy, n mlniisculn nrtistasinbn dc Qinèmii
que segundn-feirn veremos nn PARISTRNSE
núni.-i impagável cnmcdln. No mesmo prn-
grnhimn AÇO FTIIO, ronírince dc amor, cheio
ele nvenliiras. Não percam 1

Um hospital de clinicas na capi-
tal arjagàáya

MONTEVIDÉO; 12. IA. A.1 — A Con-
llregacãn dn Fiieulclndc dc Medicina, eni
sua ultimn reunião, resolveu encarregar o
revicc.Mvn director, Dr. Mnnoel 'Ouintcln.

da organ-snçfln dns liases narn a iiistalln-
çân de nm hospital de cllnicns.

O cili.iric sci-A cnnstriiJdn com todos os
j liperfciçoamcntos moderno»,

Hei dc Ou ros, 53 kiios. G. Greme
Tem trabalhado em boa.s condições. Acha-
mos que para elle a turma o* forte. Bom
azar. Loureuse, 51 Uilos, P. Klman. Regu-
larmente movida. Prnmettc para o futuro.

Football
OS ,IOGOS DE AMANMA — São estes os

jogos que ns tnliellns offieiaes marcam para
serem disputados nmnnhã:

Amca — Não se rcalisarão os seus Jo-
gos.

l.iga Metropolitana — Serie A — River x
Mangueira, no cnmpn da rua João Pinheiro,
nalpite: River por S x 1; Club Ua nvcnidn
28 de. Setembro x Carioca, no campo da
rua General Silva Tellcs, palpite: Carioca
por 3 x 2; Mackenzie x Palmeiras, no cam-
po da rua Prefeito Serzcdello, palpite: Ma-
clienzie por 2 x 0; serie B — Americano x
Confiança, ho campo da estação de Madu-
reirn, palpite: Confiança por 3x1; São
Paulo c Rio x Progresso, no campo da rua
Moraes c Silva, palpite*: S. Paulo o Rio por
4x1; Metropolitano x Fidalgo, no campo
dn run Engenho dc Dentro, palpite; Me-
trrrpoütnnn por 2x1; serie C — Everest x
Engenho dc Dentro, no campo dc Inhaúma,
palpite: Everest por 2 x 1; Olaria x Modes-
to nn enmiMi dn estação de Olaria, palpite;
Modesto 3x2.

O ,I0G0 DE SEGUNDA-FEIRA — Na pro-
-•imã segunda-feirn. feriado nacional, a Liga
Metropolitana fará disputar, no campo cln
cun Prefeito Serzcdello, o jogo do cumpeo-
mito entre o Andarahy e o Vasco dn Gama.
O nosso palpite í; Vnsco cln Gamn por
2 v i.

UMA NOTA OFFICIAL DA.AMEA SOBRE
A TRANSFERENCIA DOS SEUS JOGOS DE
AMANHÃ — Dn sec-returiu da valorosa As-
socioção Metropolitana de Esportes Athleti-
cns, sob o numero 72, recebemos n seguinte
nota official:"Sr. redaetor sportivo da A NOITE. Para
o devido regulamento dn vossa socçnn spor-
tivn, comiminieo-v.is que. em virtude dn im-
possibilidade em que se acham vnrios athle-
tas de tomar parte uas suas competições, foi

W~\ ^ngFza £""*
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roolvido nâo «e r.nlluar (...Ius .quclla» que•Uao marcada» ate o dia 10 Uo me* do ju-liiu ioiiviiu- — ür, Ary da Axvvvdu 1'rnuco,
!i" levrolarlo."

OHIÍMIO DKSPOIITIVO JAIlüiUNOY -
lalnlli» de dln-vlurui de Uin — Ciimmuiilc.i
rui Sr» iliii-i-t.ui'.. i|uu i » neguiiile u ta>
bella para a 'i- qiiiii/.iii, de julbnil)ia»i 10, Neliuui 17, Uuhlil.i; 10, Vlminn;
19, llauli ío, tiasiu..; ill, Sclmyiii '.'„, Artlnir)
_U, Nellpoi JI, lluuii 2b, tiusl-u; 'M, Haul;•!'. Viuiinu; '_h, Sclwyíj ai), Ailltur; S0, Nel-«on( e 31, liatlAo.

HliLUvNICu Ai C. - Em virtude dn trau-•ferencia do» Jogo» du A, ,M. li. A. a dlio-i'V«u iportlva vummunlcii que fará rculisur..iiiíii.Iiu, o ciu'»..li',i-d,.-.ii(li. cin iu o» I." e-j-' u-iims. lovuiidu «ato 3 gi.ul» du huu-ulcup. A mesma dirécção solicita o compa-roolmonto do» Jogndurcs nbul.xo, no cum-
po du rua Itapirú. A» 2 l|_ ),.ii-.u du lurdc:I." leani: Jorg.; Rraill e Plulurcho) Ccsur,uamlllo e Antenor; Oeiilguo, Affonso, Le-mo», Mario e Surmeuto, '_.• Icunii Ismncl;
Agulur e Porto»; Milton, Enrico o Alonioill.ppor. Anlonio, Lcgej, Couto e Luiz. Rc-aenws: Hugo Fontes, C, Melho, Jorgo c
Uxoda; e o» diiiiui. jugiidorc» inscrlpto».— Para o Jogo official com o Club de
Regata» do Mamengo, fórum orgunlsudos
pelu direcçao iportlvn, o» seguinles leums:•".• team: Ismael; Aguiar e Portes; Milton,Emito e Alonio; Hipp.r, Antônio, Lcgc.',
Couto e Lul». Reiervasi llugo Fonte», Uxe-,i. i.-i,,í., »;|,| j Sinun e Jorge. I.« team:
Jorge; Rradl e Plutarclio; César. Cumlllo c
Anlcnorj Uenlgno, Afí-mio, Lemos. Mario

.i". ii iiuccçau iti.orllvu solicita o
co.iipurceiinento do» Jugailoru» do 2.* teutn,
no canino da rna Puv.uiidú, A» 12 borus
om ponlo e do» jogadores do 1.* team As
2 horns du turde.

S. PAULO-RIO F. C. — Rcnllsando-se.
iimnnliA, o jugo de cnnípconntn com o Pro-
grosso F. C., no cninpo do Vasco. A rua Mo-
riic» c Silva, o capluiu geral |Midc o com-
purecimento de Iodos os escalados e bem
ussim dos respectivos reservas; no campo,
sendo pura o 2.' team A» 12 1|2 horas, c pa-rn o I.* team As 2 horns du turde, cm pon-to; Gentil; Prior e Rustos; Souzn, .loni.-i
(cnp), e Pedro; Arthur, Mnnoel. Fclic ano.
Lliciudo e Alvinlio. — Flurenliiin; Henrique-
c G. Leite; Curtos. Gustúci (cnp.) e Fruncls-
co; Hygino, Pltangn, Jucu, lletinho n Eu-
rico. — Reservas: Celestino, Tiicci. Remo, e
l)inmi.n'lnn, M guel.

O TEAM DA CASA COLOMBO NO FES-
TIVAL UA CASA SUCENA. - O cuptain do
team dn Casn Colombo pede o compareci-
mento dos jogadores abaixo, nn sede. n
rua Bueno» Aires n." 210, 2.' andar, A 1 ll'-
hora» da tardo, afim de seguirem uuiformi-
sado», pnra o compo do C, dc Regatas Vas

MUSICA
Foi tran»ft<rltlo o tonrrrto
da» Hmhoriliu Suchovuhhy

O i-i.iic.'1'io dc ilcnriliilu du» -..iilii.ritu*.
Ileillut e Aiiull.i Siicbi.voli.ky quo su •!»•>••
riu renlliiar iimuiibA, 13 di. corrente, nu In-
.icul,. Nacional dv Mi.m.-.i fnl Irniiiferldo
p.ini o i.riiximn dia 2 de iign-.ii» pnr motiva
dl.» lllllin.n liclllieliuilllns lio S, 1'i.lll..,
.¦ini.' ei>(Ao iftliliii a» promotora» dustm
festa.

Parte do nroilticto do referido rn-ltal re-¦ -I. r' nm l.cni liei» dos i--.IiiiI..i.u-í pulirvs
de cngciiliiirin.
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\.Photographos !
Experimentar a»

Chapas- autochi omna

'"imn: l.neerda, Marques ilrandiio.
Carvalho, Picorelll, Rodrigues, Moraes
..nt...... Cintra, oswaldo e Moc.v (cup.). Re-
servas; Oscar, Guimarães e Souza.

A NOVA DIRECTOR IA DO GUANABARA
F. C. — Em usseniblía geral extraordinária,
i-c.-ilisudn cm 7 dn corrente mez. paru eleição
dc cargos vngos, foi eleita e empossada n
seguinte direcloriu, que dcverA reger ns
destinos do club. diirnnte o resto do cor-
rente nnno: presidente, Francisco Lacerda
Aguiar; I," vice-presidente, Celso Costn R"
drlgues; 2.1 vlce-presidcnlo. Snd.V Onrdo:
so Gusmão; secretario geral, Murillo Brê-
Ias dc Araújo; 1.» secretario. Deriucviil Snn
tos llrug.i; 2.* secreturio, Ornar Corria;
thesoiireiro geral, Bruno ele Mendonça; 1."
tliesoureiro, Anlonio Faro; 2." tliesoureiro
übirnjafn Graça Guimarães; director spor-
tivo, Edmundo Marques, procurador, Ru-
ben Rego.

A. C. GUERRA JUNQUE1RO x FASCIO -
Rcolisando-se. amanhã, um niatch nmislnsn
entre os 1.*, 2." c 3.* tenms destes dous
elubs. o director sportivo escalou os seguiu
tos teams: Sorocnbu, Allemão <¦ Estudante;
Zézé, Ramos (e«p.) e Mnndnqulnhã"; Ami*-
ricuno, Vigan Aniiiileii. Wnldemur e Zeno-
bio. 2." team: Vargas; Léo c Martins; Fniis
to, Thnmnz e Bnslllo; Luiz II; Luiz I
Rnnhn, Midio e Russo. 3." team: Todos os
iogadores não escalados deverão estar As

horas c meia. n.i sfde do club.
LIGA GRAPHICA DE SPORTS — RE-

SOLUÇÕES DO CONSELHO TECHNICO —
al — Approvar n acta da sessão -ante-
rior; b) — Empossar o Sr. Fernando Al-
ilerete como reproscntnnto do Papelaria
1'nião; c> — Marcar n dutn He 27 de jiijho
para a realisação do miilcli Papelaria Cru-
/.eiro x Jornal elo Comniercio; d) — Escalar
os juizes e representantes para ns seguinles
jogos: liaptista de Souza x A NOITE —
Primeiros teams. Alcides Snntos: represen-
tante Svlvlo Vasqucs; Ferreira Pinto x O
Jornal — Primeiros tenms. Syl-vlo Vinhncs
de Vitérbo; segundos tenms. Mario Braga;
••cprcscntantc, Vulentim Pelry; Pimenta de
Mello x Papelaria Cruzeiro — Primeiros
',-nms, Antônio Cnslro Pinho; reprcseiitiin-
> 'P.omn-. Mnzzioni; Pnpelnrin Cruzeiro x
Papelaria União, cm substituição — Pri-
meiros teams, Alcides Otlicro Sanchcs; c)
- Approvar o relatório do representnnte dn

l.iga no match Papelaria Cruzeiro x Baptlstn
de Souza; f) — Suspender por tres partidas
c» amador Arnaldo Mendes, do Papelaria
Cruzeiro, bem como exelul!-o do qundro ele
rêférèes; g. — Suspender por quntro pnr-
tidas os amadores Norbcrtn Kion, do Pape-
inrló Cruzeiro o advertir por escripto o Sr.
Wnldemnr Cabral, do Raptlsta tle Souza; ll)
— Approvar o mntch Baptista de Souza x
Papelaria Cruzeiro, mandando mnrcnr dois
noiitos no primeiro quadro do Baptista de
Souzn, por ter vencido pelo scorc ele 4 goals
a '3; i) — Approvar o relntorio do renre-
scntnnle no match A NOITE x Ferreira Pin-
to; ,i) — Marear um ponto nos primeiros
quadros do Ferreira Pinto c do A NOITE
nor terem empatado pelo score ele 1 x 1;
10 — Mandar marenr dois pontos nos sc-
gundos quadros do Ferreira' Pinto, por ter
vencido pelo score de 3 x 0; 1) — Suspender
o amador Carlos dc Oliveira, por dous jo-
gos e advertir o amador Francisco Ferrei-
rn, por jogo vioVnto; m) — Approvar .a
proposta do representnnte dn A NOITE
pnrn assignatura de umn convenção despnr-
tlva. Rio, 11 de junho de 1924 — Mnrin
de Souzn Grnen. represento pie dn \ MOIT.E
F O e secretario do censolhe technico.

INDEPENDÊNCIA A. C. — Pnra o cn-
eontro de amanhã, domingo, elo club ncima
contra o Severinno F. C, no cnmpo dn S.
O. Brasil, o Sr. director de sports dn "Indc-

pendência A. C. pede, pnr nosso interrne-
dio, o compnrccimento dos senhores jnau-
dores do 3o, 2o e 1° tenms, respectivnmente
As 10. 12 c 2 horas da tarde, sondo este o
Io teami Waldcmar; Arany e Eduni-d; Hen-
rique, França e Gonznlez; Lindol.hp, Bran-
co, Coriol. Mótta e Gabriel. O director de
st)"^*11 — n-t>nt«tn T?Io*!/»¦"'

BESOLUCc.ES DO CONSELHO SUPERIOR
DA L. B. D. — O Conselho Superior da
Liga Brasileira de Desportos resolveu, cm
sua ultima .reunião, o seguinte: a) npprovnr
a acta da sessão anterior: b) approvar a ul-
tima parte da conclusão do parecer offcrc-
rido uo recurso do nmãdor Miimel Joaquim
Cfibô que manda abrir Inquérito pnrn apu-
rar responsabilidades; c) approvnr o re-
curso dn direetoria contra o neto do Conse-
lho technico dn 1* divisão qne deixou de
punir vários amadores c pessoas envolvldns
nos factos necorridos durante o jogo A. C.
Brasil x Nacional A. C, suspendendo con-
seqneiitemcnte por seis joRns o nmndor Ja-
como de Mello Azevedo o nor ountro os io-
gndores João Scnn' e ArisUdes .Tnsí da Silva
e multando em 20R000 e 5n$nno respectiva-
menle os Srs. Mnnoel Pereira dn Silvn e
Octavio Bamos: d) dcclnrnr no Flaek F. C.
cm virtude de snn consulta que n nenn a
¦ nn'i»nr nn bvpothese da infrnceão do art.
57 do código í n contida no art. 31 e letra
também fio rorlifo^.

O r«UK BF^OT VF1T o CONSELHO TE-
CHNICO DA 1* DWS.O DA L. B. D. —
Em sun ultimo reunião o conselho t<"-hnico
dn 1" divisão cln \;lna Brasileira dc Dr-snor-
tos resolveu tomar as seguintes delibera-
eões: ai apnrovar a netn dn sessãn anterior;
b> nimrovar os sn-ti.intes in. ns: Nncinnnl x
Municipal. 1*"*. 2o? e S"" quadros; mnrenndo
dous ponios nn ílTonleinnl nor hnver voo-i-
do de 3x0. 5x3, e Hx1 resnp"t"'nmente: IIn'ãn
x Flncl.. 1"". 2"* e !>*• nnndi-r"- mnrenndo
dous pontos no.Uniãn nns l°° qitndros nor
haver vencido de 1x0, marcar dous pontos

ao Pliiclt por haver vencido do Sal no» 2M
quailius e marcar iloin ponto» no üniAo mis
il"* quadro» por hnver vencido \V. O.) Ilo-lali.go x |« de Mulo, I», 2"" e 3" quadrouin... ruii.li. il.ius puniu» ao lliitafngo em .'ii.ln
quadro pnr haver vencido de í.xO, 2x0 o
3x2, respctiviiiiiuiiB) Sul Amvrlcn x Di.us
do .limito, l-, 2" e 3'"- qi.uilro» mnrcunili.
um pi.ntii a i-nilu, nu» I" e '*** «iiindrn» porli.n,,ein cinpuii.il,, de 0x0 e 3x3 roíi.ertivu-
meiile e mnrcnr duos ponlo» ao Sul Amorim
.ms 3*' qi.udim por haver vencido W. O.;
Africano x Light (iurnge, I", 2"* e 3" qua-dros marrando um ponto a cudu, no» I*"- quii-dro» por haverem cumulado do 5x5, marcar
dous pontos uo Light iiurago no» 2" quadros
l».r hnvei vencido dc 2x0, o marcar um pon-li. n cadn nos 3"* quadros por haverem cm-
piiludo d «2x2; o miiltnr cm 158 do uccor-
d» cnn o art. 28 do Código os HCguInlvs
elubs Fluck F. C. e Dou» de .liinho F. C,
e lambem cm lfi$ o amador du Naeional A.
C, Alcides Paulo do Souxu de aecordo com
o art. 100 dn código; d) suspender por tres
Jogos o amador do Nucional A. C, Jucomo
dc Mello Azevedo de aecordo com o nrt. M
do condigo; e) upprovar um voto de louvor
pelu passagem do 5" aiuilvcjrxurlo do Ibéria
F. Club.

— Conselho Infantil — O conselho in-
fantil cm sua reunião ultima, tomou ns sc-
guinte» resoluções: a) apnrovar o» seguiu-
tes logos: Vcruun x Rio Comprido, marcaii-
do i.oiis pontos ao Verdun nor haver vencido
de 2x1; Rio Comprido x Africano, marcando
um |, un to u i-nil.i, por haverem empatado dc
2x2; b) approvar os relatórios dos represen-
tantes doi logo» Verdun x Rio Cntnprido c
Rin Comprido x Africano; c) multar cm
lu$ de necordo com o uri. 31 do código o
S. C. Rio Comprido e tnmlicm em 15$ os',:.ini.ilo.es do mesmo club Sebastião Pcnnfor-
tc dc Araújo c Domingos ll.ragu Pinheiro Fi-
lho dc necordo com o nrt. 100 do código;
d) approvar a csculnção dc juiz c represen-
tnnte p.irn o jogo Nacional x Rio Comprido;
e) nppiovni a seguinle tabeliã pra o retur-
no: diu 27 dc julho — Africano x Verdun;
.lin 3 dc agoslo — Rio Comprido x Verdun;
dia 10 dc agosto — Nacional x Alric.-.nn;
din 17 dc agosto — Africano x Rio Cumpri-
cln; din 24 dc agosto — Nacional x Verdun
c dia 31 dc agosto — Rio Comprido x Na-

ASSOCIAÇÃO DE CHRONISTAS DESPOR-
TIVOS — A commissão dc sports terrestres
desla sociedade uvisu, por nosso intermédio,
aos concorrentes nns torneios de palpites.
que, nn proxi.no sabbado, ntó As 5 1|2 horns
tlu (arde, deverão scr apresentada» a» listas
dc palpites, não só para os Jogos dc domin-
go, como lambem para o de scgiindu-feira,
ferindo nacional, entra o Andurahy o o Vas-
co dn ('.nina.

UM NOVO CLUB DE FOOTBALL — Rece-
liemos a seguinte commiinicaçfloi"Rio de Janeiro, 3n de junho de 1924 —
Illm. Sr. redaetor sportivo da A NOITE —
Amigo c senhor. Tenho, pela presente, o pr«-
/., r de coiiimiinlèar-llie que, no intuito de dir-
fundir o nobre sport brclno, o footi.nii, os- club, a direetoria receberá na sédc
sim eomo outros, do diversas espécies, foi *_._,. . _«<.._,
resolvido pelos empregados dn IJally Lim>- SOCial, UO referido Gia, fias 17 aS 13
Indo, sociedade comnicrcial, A rua da Alfnn- , „_ tnrlni p«: norcm-i rmo r!<%*-odegn n. ll.?, a fundação de um club ntbic- noras, ioaa3 as pessoas que ciose-
tico. o club fundado cm 28 do corrente, foi jarem cumprinieiital-a por motivo.leii.imlnadn Sport Club llnllv Limitada, eom **
sédc no locnl ncima indicado, tendo n sua daquella (lata.
primeira dirccloria a seguinle constituição:
.ür.-clores honorários: Srs. Paulo Lemiinii e

e obt**rrin |iholo<zrnpli!na rm
CÔRÊS NATUHAES

Procnrae-aa cm (odaa a* eaxM de aitlga»)
phologrnphiioH

JOHN JUERGEN3 & Cl
CAIXA 191 RIO DE JANEIRol
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AS ATTRACÇ0ES DO JARDIM
ZOOLÓGICO

O nosso jardim, ftttiv grande numero dc
cspccii.icns raros, olferece ngorn comi. ...i.inr
nliracção, o bello ,• raro macaco "Gelada";
iu.im.il mngnlflco, descoberto pelo nuliiralis-
tu allemão Ruupr.-ll, nns nllns niontnnhas do
sul dn Abysslnln,

Am.uiliii e segunda-feira, o publico pode-
rã aprecinr a maneira dc sc alimentar o"Gelada", As 10 l|2, A I bom c As I lioras
dn tarde.

JOCKEY-CLÜB
W adversário

Commcmorando-30 no próximo
dia 16 do corrente mez o 56" anni-
versario da fundação do Jockey.

CfllEHHO FUNEBRg
MIBBAI

lt.7lllll-tC dcp-ii lie -.Mt'..'.'.!

I). Mnrin Joií Iglilnro ila Silvn, At a ni
limlrli .le N, S, tli» Liitmloi, rm Villn linlitll
I). Slolln di' '.. üuenlai. A» 0; I). ILI-
ii.il., .Ir Joana, h ti l\'l na >"¦-¦' dr SunU
Alinfl) l)r. JoAo lli.plKl.. Si.nrt"! dr Melrélloii
A» li, nu oarejn d» 8, Prnuolwo »l» PauMi
11. Mnrlu dn Conceição Rorgoi, A» l) lfJ, n»
mutrli do Ilngcnlio Novo.
ENTKimOS

Pnnii.i loptillndo», l.nlet
No cemilcrio du S. Prnnclícn Xnvlen Cr»

Hnn flllm dr Jnfio liilovAn Velloio, run 8e«
mnior Honrei IR: Julio, filho de Luciano Ar»
Unir Plnsaril, rua laurindo llabello II; P.ll*
«t*.,. lírnnclseo Corllm, run l>. .Itilln, 42, rn»»
n. II: RrlHldn Mnrin dn Coneclçllo. riin Tho-
mas. Corlli,» 32; Arlcllc. necrotério do Inill»
Int.. Medico l.i-i:al: Jnclnllio., filho dc (Vir*
bis [lento Alvos, rua I). Uitn 03. Mnrin Ml-
rulndln llrlüm, rua Senhor dc Mnttoxlnho»
I9l)t Aldn. flllm de Rveralilo Porplilrlo Pe»
dri.Mi, rua Comolln )ii; Lyilln, lül.u dr Per»
nuiiilo .Ioni|iilin Porrelrn, rua Vinte e Quntro

i .laio i.VJ; Rayiminilo, filbo di« Nlvitlib»
Vnenclra, run l>r. Mnln l-nccrdn ln'A cnsn V|
Renillo, filln. dc Lul/ iloucfuim Rnbcll,., rim
Coronol Podro Alves H; Waldc-mur Cnslro,
llospllnl S, Scbíiotlão: Ncusa, flllm de lltin.-
i».«rt,. Porrnro, run Qcnernl Caldwoll 333{
llcrvnl, filho dc Manoel Queiroz de Smira,
run Torre» Homem 2'IQi Lupcrcin .luslln.i
Pcrreirn, rua Justino rio s.uirn 20; Addatds
Comes, 

'ru... 
Conselheiro ParunnguA 20; Gn*

raldlnn. flllm dc- .losí Pedro d.i Silvn. ru«
Mnxwell -121; RHn. rillm de (h.vnhlo Joio
Rodrigues, rim Conde de Leopoldina 70;
Preaclllnno dc Almeida Turres, rua Abílio 83|
Manuel Perrelru Rorgcs, praln do Retiro
Sno.los,. 385; Luiz Silvn, necrotério do In»
sltiito Medico Legal; Anibrozlnn Rnslos da
Carvalho. Asylo S. Luiz: Manoel Martins,
..oapllnl N. S. dn Saude: Domingos Alves
de ürilo, necrotério do Instituto Medico Ix-
gnl; ll,.r;;.-i,i Araújo Lemos, Sauln Casa ds
Misericórdia; Matlilldo .líilln Pinheiro d»
Oliveira, nm Dr. Mnclcl 28, casa VIII; Nnrl-
vai líc Oliveira Sanlos, Hospltnl S. Selins-
Iião; 1-Vün Seraphlni dn Cunlin, Hospital

i Ccntrní <!n Mnrinlin.
No cciiiltcrlo de S. João Rnptlstn: Aincrl-

cu Miiiueci run Aiítuzdnos 51; Arnaldo, filho
de Arnaldo Murlnclll Clnie, casa do saudo

i dn llr. Pedro Ernesto: Theicz.i, filha do
Henrique Alluga Salilcvllii, rua Conselheiro
Jobim 15; SiUri» Martins da Silva. Ilos|.i-
lal Hnlmciiinunluiio; Rubem Augusto de Car-
valho, run Lopes Quintas (.0; Ida dn Silva,
praia dii Saudade 181, cnsn III; Zor.ildo, fi-
lha dc José Francisco da Itocha Corria, rua

. llenr!,|iie 1,1; Celio, filho de Carmo Pores,
i ladciin do Leme '.''il; 1'ulina, flllín dc Pedro
.'Liras, run liarão dc üunrallbu 11'-'; Nilza,
I fi.ln, de João Ferreira Gama, rua O. Casto-
I rim, lilll..... —•—«nes**

X-SERESES jr^^ssixasnasar*.

Das 18 ás 23 horas será reali-
sada uma festa daiisante.

Secretaria do Jockey-CHtb, em 4
de Julho de 1024. — ÁLVARO D3

- >—**tmt ?>&**• • -—

Brazilian Amenccai"

Lio fidwin Sie-ífried; presidente, Ulysscs Go-
mes Ilibciro; vice-presidente, Accacio Leite;
Io secretario. Jos. Cabral de Menezes; 2" sc-
.-i-clario, Manoel Hove Mufloz; 1" Ihcsòiiroiro,
Wnlter Diielwyler; 2" thesourciro, Roberto
Ferreira Láge, e director sportivo, Sylvio
Vhsques. Aíi-adecendo imtcclpaclnniente n pu- SOUZA MACEDO, Io secretario
lillcidade clcsln cninmuniciiçao, aproveito o; _
íjlVseio parn reilerar-lhe os protestos de mi- ((
nlin estima e distineta consideração. I'"
V. S.. wnlgu nttento obrigado. — José* Ca-
líràl de Menezes. I" secretario."

SYRIO L. A. C, — A dircctorln deste
club prevllic nos Srs. associados c\m-, em
virtude da Associação Metropolitano ter
adindo o seu jogo com o Rotofago P C.
pnrn dia que scrA prevluínciitc nnnuiiciiido,
o cnmpo acha-se it disposição dos mesmos
senhores pnra os trenós dc football, nthlo-
tismo, etc.

NA PARAHYBA

fil!*:'!":'iri***:os r in-
stallações de
Escriptorios

i***. •*?*! f/* *3 "
5 J''~m » 14 n

Profissional
Residências
Gompanhíar;
Comniercio

Bancos
J. PALEILMO & C,
211 - SETE HE
SETEMÜllO — 'MI

i vae», A Academia Militar dos Estados Uni-
dos. Cousns Americanas e Rrasiielrns 'eih

I continuarão). Traz além disso as secções
„...,„.,.,.,,.,. •hivbituaès: Notas cnhimercincs nniorieaniis,

O CARO BRANCt) VAE ENFRENTAR, ,ic M. A Crehicr Telegrammas Nnlns Sn-
AMA.VIIA, O A.MEIUCA F. C. — PARAHA-1 cjaPS| Scccâo Jurídica; Noticias do Brasil;
RA, 12 (A. A.) — Realisar-sc-A amanha Xadrez. Secção Paulista; Noticias Miiriti-
mais um inatcb ele foot-liaü enlre o Cabo, nlils Movimento de Vdpores, Secção Ciuc-
IVranco e o America Football Cluh. devendo thutographica c Seccín Humorística,
scr feitn por cssn oceasiâo a distribuição]
dns medalhas aos campeões.

Eox
O MATCH DE HOJE, NO C. N. C. P. —

Rcnlisa-sc, hoje, âs 9 horns dn iv.ite, no
Centro Nacional de Cultura Physica, o cn-
cohtrei-dcsnfio entre Jayme Snntos e Euze- LA PAZ, 12 (A. A.) — Em seu ultimo
bio Mnximo, em 20 rounds dc 3 minutos,! commiinicndo o governei anntincin quc foi
com luvas de quatro onças. Antes dn provn: completamente debcllndo o movimento rc-

Está cm circulação o número semanal do
conliccido magazine "Rrazilian American".
Interessante eomo sempre, cotitíin árticos
de interesse reciproco, cujo resumo damos
a sc,tiiir: Industrias Aquáticas que osps-
ram desehvólvmenlo, ,1- Gart Ilolm; Rc- _Z '. 

--•--'-/•s-****-*¦ — - •—
lutorio dn Missão Mnhtngu; Guiomar No- (JS ÍrüO!i<i':0~ G6 QltlQfikÜ G.OS ÚS'

A Academia Militar

^BSSASmWí

Debêllado, completamente, o mo-
vimento revolucionário de

Santa Cruz

— ~_e v m - * j ituiantes mplicos
Os estudantes bl! licos iiitornacionnes ren-

| lisain anianhà, ;i rua Luiz <c Camões n. 22,
i ns suas conferências puliliçao. O nssuiiiplp

du cun ferencia da torde i: "A infinit - .• bcdciriu c o .iii.or de llcus" e o da "ü.
i "Porque Deus nâo mata Satanaz", assiim-.
' pio illustrudo com muitas projccçõcâ lmnl-
I nosas,

¦¦¦¦'¦¦¦ ¦ ¦ >—ggO*lfc*—*¦' "¦—¦" •mmmmmm

principiii, serão renlisndas clurns preliminu
res, sendo umu dellas entre Apporicio Bata-
lhu e Vicente Marques, cin 10 rounds.

Eowlng
NOTAS DO NATAÇÃO — O Club de Nn-

tação o Retf.-itas realisa, amanhã, domingo,
13 do corrente, cm sua confortável sido,
mais uma elegante "niiitincc", que será dc-
dieada nos vencedores do club nn ultima ro-
gata. A e*icellente orchestra jagunça ani-
tinirá as dansas, quc terão inicio ás 5 horas
dn tnrde e se prolonfinrão ate ás 10 horns
da noile. Não havendo convites, o ingresso
dos sócios se fará mediante o recibo n. 7,
c a cxhibição da carteira dc identidade.

Devido ao facto dc sc acharem ausentes
desta capital, no dia 14 do corrente, dous
remadores eln guarnição dn "Mariliu", ven-
eedoru eln provn clássica "America do Sul",
na ultima regata, e dc ser realisado, durante
os dias 13 c 14, um passeio marítimo pro-movido pelo Yaeht Club Brasileiro, foi adia-
do para domingo, dia 20 do corr nte, na ilha
ele Paquclá, o churrasco promovido pelos ns-
sdeiados do Club de Natação c Regatas e do
Yaeht Club Brasileiro, cm homenagem A rc-
ferida guarnição.

Foram honlem, em assembléa geral cln
club, approvados os novos estatutos. A jóiafoi augmentada dc 10S000 para 20.000, e a
mensalidade de 8.000 para 10.000. Entre-
tanto, a referida assembléa resolveu admit-
lir que as propostas clc novos sócios, entra-
das até o dia 31 do corrente mez, paguemninda a jóia antiga e a mensalidade agoraelevada. Os novos estatutos estão cm vigordesde hontem.

•m)***-

votuciòiinriò que ha cilas surgira cm Snnta
Cruz.

As tropas legalistas, commnndadns pelocoronel Riinzcr dando cerco nn lognr onde so
achavam os scdiciosns, receberam pccíido clc
paz, dizendo os revoltosos que sc entrega-
vam sem resistir.

Acceita a parlnmcntaçãn, o coronel Ban-
zer entrou no reclncto dos suhlcvndos, pren-dendo-os sem commcltcr violências.•****» «
LICORES

São os preferidos por tod--s os apreciadores
do bebidas finns

•ata*—

SÓCIOS TEMPORÁRIOS
2° SEMESTRE BE 1924

A' diapoinçãò cios Si-s. pocíos tcm«
pòrarios, acli:ii}i-sc, na Thesouraria
clcsln Sociedade, 03 rceilios relativos
ao pagamento da contribuição refe*.
r«n!<; no 2" Bcnicstrn do corrente
anno, quo poderá ser feito das 12 as
17 horas.

Tlicàòui-áriã do Jockèy-Clül», 1 do
iulho dc V:)?A. — ÁLVARO A. BAR-
ROSO, Tliesoureiro.

Um frigorífico nacimal em Mon-
téviâé

m^SmmmmmS---Smi--1W-1-m--m^
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Amanhã

6. P. JOCKEY CLUB
30:000$000

AO VENCEDOR

DISTANCIA

3.2G0

METROS

Rejjulíado de um pleito municipal
gaúcho

RIO GRANDE, 12 (A. A.) — O resul-tado da eleição em a villa de São José dnNorte, dá á chapa republicana o seguinte
resultado: para intendente: Roque Alta .Iu-nio.r, 500 votos; para viee-intendente, IlnulPereira, 502; pnra conselheiros: Pòsidonio

I Silva, ,Ioi-(-e Nicciliiii, Miehael Leopoldo cFrancisco Sanlos, 471) votos cada um, Da-
masceno ,IoiK[iiim Silva, 109, Arno] da Sil-va Terra, 172.

A chapa da opposição obteve a seguinte
votação: para intendente, Francisco Cosia,
.'112; para vicc-intendenlc. Mai-io Clinves, 310volos. Na vajçn dc conscllieiro deixada á mi-noj-io, esta obteve 185 volos.

 .._—-—-f*..- ¦
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Ern ioven, forte, tenaz, mas inqucbraiita-
vel. Dahi o appellido de Aço frio. Teve ini-
íii.-íii» icrozei,, invejosos, cruéis, ciue' ate n
vida lhe queriam nrrebalnr I Mas cllc era o
Aço frio... e a tudo resistiu c venceu. Sónão venceu um coração dc mulher.., Esse o
amoldou c dominou cnmo sabem dominar ns
mulheres bellas I Ide ver o másculo Mc. Go-
wan e a linda Kathleen Cli.fòrd nessa emo-
cionnntc e nvetitiirosa historia dn amor
segunda-feira exhibe o PARISIENSE.

,MON'TEVinfta. 12 (A. A.) — O iMinistc-
rio dns Industrias terminou os estudos dns
bases para o projecto de iím fi-i.gpriflco'. liii.
cional; os quaes serão enviados ao Con-
;! i'CPSO.

Nunca fique sem

L P íhl\ SYF\ « tí füfl _0>a 71 *1 /Jff\ ií"* ffi

Ulip I ipiilpl
em sua casa

quc
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Desenvolve-se a viação férrea no
Rio Grande

PORTO ALEGUE, 12 (A. A.) — Tendo o
governo do Estado .resolvido mandar inau-
fiurar no clia 10 do nfiosto próximo vindouro
o trafego regular do rama! ferro-viario deAlegrete e Inhadiihy, ntí o leilometro 58, aAssocinção Commereial de Porto Alegre, a
quem o assumpto interessou, ti-ansmiltlu n
jubilosa noticia a sun congênere dc Oun-rahy.

Esta, aceusando o recebimento da com-munleação respondeu nos seguintes termos:A população recebeu com vivo regosijo nvossa auspiciosa conimunieneão de* quc o
governo do Estado, vnc effecluar breve ainauguração elo trafego eln via férrea até okilometro 58.

Agradecemos com abundância d'alma ointeresse e a presteza com que a digna co-Irmã attcndeii ao nossn appello Aftenciosns
saudações, — Pedro Ripolli. presidente.*' *

Renuriçiòis o mandato üm senà-
<lor iii'Bgu.àyo

MONTEV1DEÕ, 12 (A. À*') — Renunciou
& scitiitòrin pelo departamento de Colônia,
o sennilor Dr. ,losé Amargos; filiado ao Par-
tido do Nacionalista.

Occnparií n cadeira o supplentc, Dr. 00-
rciizo CiiiucJIi.

E?'TO^YL
do Instituto Brasileiro de Mlcroblologla

Para furimculòs, espinhas e cravos ¦"
•POTE! 5S0 00

NAS CASAS DE CIRUl*iGÍA E
DROGARIAS
- >—"orift rr»*-« *-

Saíáo musical no Club Pai-

PALMYRA .Minas), i'_ (Serviço especial
da A N0IT.E) — 'Encontra-se nirui a senho-;
i-ita Diiionvli de Carvalho'; pianista putricla
e laiii-cadri peln Conservatório paulista, a
qunl dará, 'boje, no Club l'n!m.vi-eiise, nm
Isar&o musical, que se espera lenha granda
siicccssn,
* ¦¦!¦¦ .ii i- * -Mg&g&***•* "¦"-' ..,—¦ ,,-,

LOtOlkú-J fllü
KOMANCB E.MPOLGANVE

lim toilns ns prin.cip.-ies livrarias t- no de;
posilo: 11. do Carmo, __ ~ 1".

%
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li
W-.-,»,l»r.-.*i

A NOITE -
¦»!¦¦ «I—11- ll.W-l»,

• 8riltli:ii1o, 12 (Ic Julho dc 1021
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Terrível furacão varre as
Gostas italianas

¦*"-¦¦ ?¦*¦<*.¦¦•"

RaifragM uni escuni • perde-
ram-se Tarios barcos de pesca
NAfOUn. 19 (ü. P.) - N»iifr»|ou a«i

alturas do Cano Ml..ino uniu «nuas scona-
»k por Urrivel furacfio, Morreram dum ul-
lulaotr», lendo islvos quatro,

CATAN!A, ia (U, P.) - Caiu «qui vio-
^tata chuva da pedra*, Minando «rundn

Srajulios 
ás casas » colheitas, Estilo perdi-

oi alto barco» da pesou,
»¦ i i '  ¦ meei

DOENÇAS DO ESTÔMAGO ST^/o':
HAO. RAIOH X. Dr. Renato <la .s.mi.-ii Lop.a,
prof. Pac.l.ada. H. S. Jo»_ ... Vol. 1'atrla .1..

«•-_•¦' i "A Escola"
Apparecrn • ». >S da revista pwagoffleamamai "A Eicola", qua ie publica nesta

capital mli a dlreeçlo da um grupo de pro-
fei-orai do nmso ensino official, Com va-
liada • «acolhida enlluboraçfiu o presente
numero traa o seguinte suminario: A ra-
forma da timtrjirçlín publica — Ignacio do
A um ral: Tchnologla gramm»tic»l — Car-
loa Porlo Carreiro; O desenho « a modela-

f;em 
nus cseolaa — Adalberto Mattos) Ho-

etlus intuiu. - — Mario A. Kr.Irej Porqiiír.
—• .loio Kopkai Uma redacção na escola
Complementar — Ltonnr L. Jonsdeni; Geo-
Ki apoia —• Olavo Freire; HUtoriu — Ol.vm-
pio do Couto — Arithmelica —• Mathilde
Crua Bmnoi Phvslca — Oulcidlo Pereira;
Chimica — Paulo Carneiro; Historia Natu-
ral — Moeraa da Carvalho; Mlml — Brunt
Horta| O rttlnbo — Leonor 1'arada; In-
formaçSas a aviaoi — Através das revistas
¦— Dlblfofrapl-la —' Correspondência,

OU BRXEKICTOS DO SOI.
Novo tratamento do rachlllsmo, snemia,

fnal de Poli, e«x»Igi_, doençm de pelle e do
a»«t. nervosa. Banhos da sol — Tfellnlhera-
piam — 61, R. Had Lobo. (V. SCO).
"Liga Marítima Brasileira'*

Atsbanto.i de receber o n. 203 da " Revista
lia LI» Sfaritlma flrnslleira**, cn.io noticia-
rio abundante, texto variado e escolhido,
«¦,<.» de eaerllentes granira*, multo reeom-
peandam es.-a antiga publicaçío illustrada.

Smrunarioi Quando deixará de predominar
tio mundo a idéa da guerra ? — Amazonas-
Ilia.hnrIo — Mais uma coromeniornção cívica
em torno da batalha de Riachuelo — A "Sul
<.m_rlca" — Pela Marinha — Movimentos
lios portos do P.rasil — Accidentes partícula-
jei nos navios a vapor — A forço naval pnra
o exercício de 1.25 — Mais forte qne a Ja-
l-unf/i, mas mais fraca qnc a da Grã-Breta-
jiha — Accidentes marítimo» — Producção
lis petróleo ro mundo — Baixa de fretes —
O túnel da Mancha — Indescriptivcl a scena
(iantesca quc. Fe passou num submarino ja-
Íioner 

— Navios em perigo nas costas brasi-
eíras — As cartas de fretamento — A via-•tfem inaugural de um novo transatlântico

i-a Cltargeurs Rennis — Desafogando o portoile Sanlos — Noticiário — Livros, Revistas
* Jornaes, etc.

« 18» 

Por (alta de sellos de dn-
zentos réis

Cartas de porte simples pagindo
o preço dc porte duplo

Dendê certo tempo, queixai de toda «spa-
cia vem «nidu Irv .nlada-i intilra dif.crantn»
«ervlyo» da Riliuliil.liaçilo dos Correios em
Miuat Geraes, alguma» dns i-iiues, i verda-
do, completamente rebatida» pelo rcspectl-
vo idinininlnidor. Entretanto ns protettosn.o ce.sain, e, a alies, »e vem juntar o *.-
iiulntc, que recebemos de Selo Laitoai:"Sr, redactor da A NOITE. — Sío gemeiai queixa, contra o serviço de correspondeu-
olfl neMe Eilado, Carlas que .<¦ expedem
não chegam uo destino, An que silo espera,
das perdem-se no ciimiulm, Sempre as quemal* so extraviam são Justamente as de ur-
gcnela, portadoras do cheques ou de outros
papel* do t-cital Importaiicla. Dentro em mn
inez iliiim cartas nessas conillçi..* nio logra-
rum chegar As mSos de quem escreva estas
linhas, liinunicras pess-ms, de differenlci
lugares, tumbem se queixam da mesma Irre»
gularldade,

li' Uiueni.v.l a «otual iltuaçio, uo Esta-
do, desse Importantíssimo serviço, quandoli» s»l» mtzss oorrla magnlficamente e sô
podfriu merncer elogios.

A agencia de Sete Lagoas, cidade dai mais
flpr»ic«atea pela nm Industria, lavoura a¦•oinnierc'0, ha quasi melo anno que nâo
possue um iillo de 1100 ráls. Suspenderam a
remessa, nfin ic sabo pnr que razão « o povo
que st arranje, e o commercio que mppri-
nu suas relações. Acontece qua li pagam.100 t 400 réis por uma carta eni virtude ds
só haver sellos desse preço.

«aaa»
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JOCKi-Y CLUB
G. P.

JOCKEY CLUB

P. SUL
AMERICA

P. CRIAÇÃO

NACIONAL
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Saccos para água quente 'áSeií
com e sem capn, inglezes e americanos. Ari i-
^o absolutamente garantido. CASA HER-
MANNY, rua Gonçalves Dias, S4.—— ¦ «leflt»—,

As composições musicaes
Recebemos um exemplar do novo samba

.. moda carioca, intitulado "l.a vae... tnlÁ-
ha", editado pela cosa Viuva Guerreiro;
Tem cxcèllentes versos e linda cupa destina-
da para piano. "La vae... taiôbá" promettcsuecesso para o Carnaval rie 1ÜH5.

*Nt ttíumero...
Esfâ circulando o "Numero... .B" <jue

perece, do pleno direito, a classificação de
©plimo, não somente entre a Já longa sério

fiubllcada 
pela querida revista popular de

citura, mas também com relação a nossa
Imprensa periódica em geral e mesmo A es-
trsngeira. A matéria variada, emotiva, in-
leressahte e sobre tudo, sã no fundo elim-
pa na forma que integra ns cento e vinte
paginas do "Xnincro... 15", está escolhida
rom o mesmo bom gosto e acertado critério
preferencias do publico que distingue a di-
recçSo tio querido "magazine", destacando-
se, porém, entre todo o' seu lexlo a notável
comedia do costumes "Ultima illusão", querlou ha pouco tempo ao seu autor, o popu-lar Oduvaldo Vianna, os louros do mais ie-
Kitlmo suecesso thcatral do anno. Uma bel-
ia capa, riquisima de cor, com o retrato da
estrelia da troupe Velascb, Rosita Rodrigo,
npr-fsenta este 'Numero... 15" era forma
s-itrahentc e snggesliva.

SEDAS A Comp*. -oalheira, S. A.
— Assembléa, 7;!. recebeu
nova remessa dc limlissi-

mos padrões Bi.nchinl,
f-oubnudi e outros.
• •mnJ&QÜ-m

OLHOS
.lix.raa medico /çratuito: 2as., 4as. e Gas.,

(Ias 13 As 14; ."Ias., 5as. e sabbados, das lt*"s 16 horas. CASA MERINO — Ouvidor, 16a.
—"*¦•"¦' i ¦>*t>Ki«" %¦—¦- .._¦¦_...

UMA OBRA SOBRE Á !NBE^
PENDÊNCIA

iRecebemos, offeitailo.s a esta rsilncção.
os volumes V e. VI do "Arehivo Diplomai iCo
ía Independência", mandado organisar, cnmns elementos existentes no Itaniaratv, peloSr. Azevedo Marques, e elaborado pelosSrs. Mario de Barros e Vasconcellos, Za-
farias de Góes Carvalho, Oswaldo Correia,
ílililebraiifln Accioly e Heitor Lyra.

O V volume c relativo As negociações t at-
titlldés dos Estados Unidos é rios Estados
de Prata, naquelle período íie nossa historia,
referindo-se o VI á Auslria c aos Estado . da
Ailemanha.

iSão volumes valiosos que contribuem po-densamente para a nlla importância da
grande obra cm qne sc integram.
[MimilMIIIM
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FUMEM

1 ¦ *.K; "
I C.is Souza Cruz'^me~si^^^^-^W'^^í^s^s^msB—s——smz

VERMES usem ABR0L
Effcito seguro; Não é tóxico. Nai Phar-

macias e Drogarias. Pedidos F. Spino. I!.
Andradas 59 Norte. 2112.
"«",

—.»etn—

Sarvey Graph.ic"
Recebemos o numero de mato do corrente

anno da importante revista illustrada"Sürvey Gráphic", trazendo o mesmo mui-
Ias informações sobre o Mexico,ondc a reli'.-
rida publicação é editada em língua ingleza.

ide*»
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A commomoraQflo da grande dat-».'
no Gymnasio Vora-Cruz

iAisi)clandn.,-.e i\i coinnieinnmçíci d» 14 de
í',«',.„" -??l",",¦1i,, \«f^Cn\» r.rá reaiturem sua sédc o lexulnt. proffrnninmi
,i„ l,,l"'.,*. r ' ~ A'." " l,ora»' haslentncnlnIn bandeira çom Ioda lolcmnlilido ?inllliflr,

I — A i 7 I. liorui: min*, cm sedo de«raças na mairl. d« N. S. di Lotprdei •
íil ÍSS-7 í;r,,,"m,,'!lá" _o* novos nlumno- ealumnas. III — A's 0 horas: Remiviieã.. <tH'pniiiiessa» do Impllsmo, ¦«•""«S"» 

"a»
'2' parte — A's 7 liors»; 1 „ Hymno dngyrnnijilo T 

«VlolorJ» aos qm iiffin» -ciinlado pelos Alumnos e eliminas 11 ._ Pia.
n°n »","!" («choUlieh), X. ..clmoTl.
ruim.;» ,el"..,',lunu"*«.MMdalem Pinheiro
Si».,,,.ii,"_,PI"",° - "AuMpim."

(valsa), Anl. Uilli. Pelo alunino Arnaldo Pe-reira _a Costa. IV - Plano - ''Rose» (ma-*lrU*l' .A* Sçhmoll. Op 50. Pela alumna Ma-
«i 1* L?.urí*,s Heckiher, V - violino —••DoJPe»**. Gnldo P.pinl. Op. 101 

"b; 
1, Pelaalumna YAra Marquei. VI -. Plano -1 "l.a

lraelcuse»lvalsa a quatro milos). Heerl Vaniiaei. Op. 7S. Pelas alumnas i-.n.renl. Fernan-
.r.! * Mf..í* 0er"',lll<"*' <<e MigilhAei Caitro.VII -. "Progreno feminino" (comedi» *mum aclo). A serna so passa na Bahia, Per.
5,Tlon,sl Ç' Ml"ri* Jo14 l<amprMa (nivoga-da), Clolilde Tinr.*o Pcriianiles. ManoelLampreia (»eu marido), Maria José íi Mlga-Ihães Castro. Theodora (creadi de quarto),Maria Na/arena de Magalhães Castro. Ruílna(cozinheira). Orlando Rocha. Anastácia (ve-lha roceira), Aurora da Castro Mirtlns. DonaMlcnaela (fazendeira), Antonlilla Marquei.VIII «- "A lavndelra . coilnhclra • « co-
pelra" ftercetlo. Pelas alumnaat Nair Pe-reira da Sil\-„, M.i,.dalrna Pinheiro Oulma-raes e M .ria Gertnides de Mairalhln f^stro.
IX — "A vergonhosa" (monólogo). Peliuliuiina Zenydía Morar*-. X — "0 valontfio"
(cançoneta), Pelo ntiimno Salomün Jab.r. XI—¦ "O Pedrlnbo" (monólogo), fflo alumnoPedro .Ios* Onnt.s de Pinhe.

8" parte -- I — "Os pescadores" (e_.ro).
Pelas alumnasi Yolanda de Veiga Cabral,Isaura Marlante, Maria Adelaide Lopes, Mana
Gertnides ds Magalhães Castro, YAra Mor-
quês, Ala.vr Marques, Maria de L.iirdes He-
cksher, Magdalem Pinheiro Guimarães, Apot-
lnnl» l.rdla Bogdanoff a Henrique!» de Cas-
tro Martins. II — "Se eu souhessr..." (mn-nologo). Pei» alumna MagdA Dnncan de Mo-
raes. III — "SAdaila do s.rtüo" (cançoneta).Pelo alumno Luiz Gonzaga da Magalhães
Caslro. IV — "Mãe Infeliz" (monolozo).Pela alumna Helena Gonçalves. V — "Mnní
Poeira" (cançoneta). Pelo alnmno Alberto
Hccltsher. VI — Plano — "L..illeu". No-
cturno. Reni Farargpr. Op. 18. Pc!» alumna
Maria Nazarena de Magalhães Ostro. VII —"A bahlaninha" (cançoneta). Pela alumna
Y_rn Marques. VIII — Piano — "Lanniiagc
du corur". Médüatinn. Otislav Lsnge. Op.
.'iüS. Pelo alumno Walter Pinlo Monteiro.
IX — "A missa do gallo" (cançoneta^. Pela
alumna Helena Gonçalves; X — Piano —
"Secondi.me valse", B. Godard. Op. 56. Pela
aiiunna Maria .losí de Magalhães Castro. XI
— Apolhcosc — "Jesus e as crrnncinhas" —
Pelas alumnas: Yolanda Santos, Elvlra An-
drade, Helena Gonçalves, Maria Elisa NI-
zarro, Djah.v Vaz Fernandes, Nilda Binr de
Souza. Maria Aurella Rezende, MagdA üun-
can rie Moraes, Zcnydéa Motla dc Moraes,
Cnrmen Carvalho, Eugenia Fernandes. Lour-
ile;,- Mourão Câmara, Maria Nazarena dc Ma-
gãlhães Castro, Irene Mello o o alumno Ma-
rio Hecksher.

?—<«». ———

Mèsslna
Foi aberto um credito de 25 mi*

lhõcs de liras
nOMA. 19 d'. P.) — O governo abriu umn-dllii do vinte c cinco inlIliOei de llrai pura_s victimas do grande Inccudlo deauxiliar

Mciilm

0 materialismo actual
nação italiana

ea

Legitimas meias

Todas as coros,
( garantidas ) . 17Ç500

Marca ÁGUIA de
SEDA para ho-
mens ,. 5$?»00

Pà da arroz COTY,
todos os perfil-
mes  5$800

Artigos para homens,
o maior sortimento. PEJ.-
FÜMAHJA, CHAPELARIA
e CA.V.jSAKÍA. A maior
LIQÜ.DAÇÃO do SÉCULO,
com 60 oio de reducçãó,
CASA ESTRELLA, acaba-
se, apparace a AS60M-
BROSA CASA INDIANA.
POVO, meu POVO, apro-
veíte os uiii.T.03 dias da
colossal LIQUIDAÇÃO.
HUA DO OUVIDOR, 134,
RUA DOS ANDRADAS,
11 e 13.

UM NOMR FIMNCI-Z QÜE V UMA
CLÜItlA DO FASCISMO

Em lorno <l« um commentarf* d«
A NOITE

Da edle.o de hoje ilo*i nonoi cnlle^na <la
"Pátria dcgll ilallaiil" cuu«Ih uma unia re-
fercnle aos oommflularloi que honlem iue-

i iobre o movtmonlo do» Idenoi mptier-
nos e oude io allribula u iiarionalldaaJ
frauoeia a esse glorioso mutilado ilallano
fine i Cario Del firo Ia. Compfenenae-.e de
sobra a reelifleafAi) doi nossos cnllexai. que
fizeram n/lo só obra leslllma dc iialrioli**-
mo como de verdade e ue oriulho, ile Jus-
llça e reparo; mas nem por isso . menos
Incomnrefieoi.vel o ni"'M"* equljyco, oann
a evidencia do nome francês. Alias oi noa-
»..« «mavels enlle»as mu fizeram a devida
Justlv» interpretando o engano com a mes-
ma sinceridade eom que para aqui trans-
cravemos, traduzida, a sua nola de rectl-
fioaçio. E o ínzemoi com o «ntliuslnsmo qua
sempre noi mereceram todas as allusòei as
flniias legitimas da llalia.

JÍ" esta • nota, que trae • titulo "Pela
reriride"i"Na sua brilhante rubrica "Écus o No-
vidadei", o Jornal A NOITE dn honlem
cominenla o facto «egundo o qual "eu" uri
congresso de mutilados _a duerra. o delega-
do francez lamentou a crise moral ue todo
o mundo, fusllgando-a".

Esla noticia pertence evidente mais le...
novidades, do que aoi .cos. Realmente *
notório, e nada deveras novo, que o que teve
palavras apaisonada* e elnquentM contra
o alaslrar-sa do materialismo, no Congr».-
•o dos mutilados do Fiume, é ilullani.simo
de brr^o e de nancimeuto: Cario dei Croi...
heróico iy»nib.itrnte mutilado dc amboe as
mãos e c.go do. dois ulhos, que jicilonce
ae Parlamento italiano como representante
do partido fascista r. que visitou lambem o
!!!•_• II faz «gora apenas um anno e meio,..

Vozes profundanteute humanas como a
do glorioso mui liado, sabem elevar-«e na
Itali», partindo ile italianos qnc pertencem
Aquella fulgida phalatijie sobre .1 quul se
fjniz fazer cair n monclia de lirutul violen-
cia de barbam ajsnsslnlo: e ijto nem sem-
pre com a boa í. com que A NOITE confa-
riu a cidadania franceza aos italianlssimo
Del Croix.

E" uma pequena rectifloaç.lo qne talvez
oe nossnn eollesas 11.0 acharão multo liu-
mllhíntc fazer, em nome daqucila veidade
que muitai vezes tem ficado no poçn..."

mem

Uma data auspiciosa par]VyosGatholiGos
0 8* anniversarió da Liga Catln,

l.ca Jesus, Maria, José, ('j
Santuário do Meyer

«**
*.i
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GRANDE

VIÇTORIA
—*N»-

\ •:• A acreditada Loteria do Esta- '.-i

!?do do Rio Grande do Sul, maist

50 contos IStÉil
dos pela

Loteria ãe Ha

"La Novela Semanal"
¦li, c.ilá oircul.indo em nossa capital o nu-

mero de 7 do corrente da interessante rc-vista portenha "La novela acmanal".
I ———¦ ¦ -mmm ¦
1 Pinças para corrigir sobrancelhas,'mnrea 

Vitry, são as melhor*». CASA HER-MANNY, nm Gonçalves Dias, H... *i»r» _______
0UTr$OL EEIS - Kvita e extingue todost os parasitas e irritações da cutis; fixa o pó

| de arroz e realça a belleza I Nas perfuma-¦rias e pliarmacias. Deposilo: Ourives, 88.- t -Tirr» '
I Vapores com a partida adiada

_ Devido A demora de um dia, na eua par-Hdii de Brcmen, vae chegar aqui, com um
dia de alrazo, o vapor "Gotha", da Com-
panhia Norle AUema. Por esse motivo, a
partida dessa vapor pnra o Rio da Prata
foi adiada de «manhã, domingo, para se-
gunda-feira.

¦ Oulro vapor ig mesma «ompanhla, o•Kpcln", teve, também, a sua partida re-
tardada, em Ruenos A>es, de dois dins, de-

j vido ao feriado de 9 de julho, pelo que só a
j 17 passar, pelo nosso porto cm transito
I para a Europa.
(— 1 mim 1

A Mg» Cathollca Jesti», Maria, ,b
.Santuário do Curutâo de Maria, .', n
doso, ao .Mc)*>ri*, comiiiemuriinilo a pat
do H» iinnlversarlo da sua fiintlnçíiu, tlp
amanhã, uma IniiHirlaiilu festa, cou itnnlc
segninlen actos:

i,.*a 8 horas, inN-a fe»tlv.. por InlençSoi
soclo» dn liga, sendo celebrante o lie*m
dre J0S0 llaptistn Sn 1)1 o», illrcolor gn,,i
ligas cnlliullcas de«la capllnl, A imrte tr
Irai do Sniiliinrln fica itnorvuda «oj j,,.^
dn I.lga, cabendo As scnlioras n dellcadei» *
ceder-lhe» o logar.

A inlr.sa será «conipanliada de c«nii«
havendo pr.g»i*iíi- e (ll»lrlliiiIiido-Ba durmo!
a cuminiinluln «eral n.lodus us -»sslvttn(2
uma lembrança (lu festa. I.»*in após a mJ
sa, o» «oclos tomiir.lo o seu enfó uu lu^fi,
costume,

A* noite, a» 7 lioras, srs-f.n ]ilcim d* 1,1,,
pnrn rerepç/lo de novos goeios effectlroij
aspirante», havendo iuii»*s . »oleniiild«i)o _¦
hcnçfio ilos cinco novos estandarte. 1 |,,M
apíis. n prígaçAo canonlea da I.lRa du M:if
A primaria de Santo A/fonso.

Sc,*!iilr-fc-A n proclssã» d«i novos 6o;||
pelo Inlcrlnr d-> Sonlunrlo, icrniiiianda luj-
com a Iwnçiio do Snntisslnio S;i.*ramenio|
cânticos do Manual. __,

WTiRÍftBAVÍfiBií
2" Extra cção

QUARTA-FEIRA, (lia ic

20:000$000
Por 15S000 .>*

Só jogam 6.000 bilhete
morados de 1101 a 7

DISTRIBUK 75% EM SIH 1'ltl'Mis
—:— VBXUE-SE EM TODA A V.uv.r.

mem

nUt .
00 i

Escrophulas ? Elixir .!e Inhami
"Nação Brasileira"

Cntron em elrcnlaçío n numero ilf • /l% i
corrente, da popular revista illustrada "N».;
çio Brasileira" que se edita nesla capitai !

» ia» _L j

Como se limpa o es-
tomago

Nota de inlei-essé
Para evitar oa incninmodos comninni daI

--¦' *

i *:*uma vez contempla OS cariocas'!«.jC.a.ão,aeoneelham o» medico» n«n tomn
j •:- nnrjantf», majinesi» nem hicarbonatoa iin-
Xcom dous grandes premios.

» a e I

9S52-... 20:
wmmm m rio

pie», malta* ve_e» impnros c de effeito- iu-
vido»o». E' nece-»ario, di/em elle-. limpar«
e.tomago tomando hlrar .on.tu esteriaada cal
um pouco iegee, remédio .-.içrarfavcl. pin -..'•_"' eftic» . qeando se aente n csloni.iío pmio i>.(iA

y. I poi» das rafelçíie». No rio«si> pai;* o hicarW.'"''nato esterlxado de alta iiualidiiie .. pí'.
ronfecuir »ó em vidro» hem fechado», porimj
nunea em caixas oa pacotes cio baixo preço. 5

» mem -^—;l

n
.-SM-S_aa_s!i-!!_ss_S'

HONTEM

Vendidos nesta 1'eliz c;is;i
1+, li. SACHET, 14

A "CASA (.AÚCnO". conhecida agenciai
de loterias da RUA CHILE N. .1, pagou o
bilhete n. lü.7!)J, premiado coni' 50 CON-
TOS na Extracçüo da Loteria dc SANTA

CATITAKÍNA do dia 3 do corrente, ás sc-
guintes pessoas :

Apolinario Barbo»» de Oliveira, rua de Ca-
tnmby n. 18; Ângelo de Souza c Antônio
Moda, empresados da firma Koilrii>.ue.- &
I*'ernande», á rna Frei Caneca ns. 171 o 17S;
Cnsimiro Francitico de Paivn, roa dc Ca-
tamby n. 7; Antônio da Silva, rna do Mat-
toso n. 12; José Vieira Rodrigues, rna I'"rei
Caneca n. 8»; Antônio AnguHto 1'cres, tra-
veasa Marieta n. 7; Manoel Pinto, rua Pa-
dro Miguelino n. 16; Almirn José da Pieda-
de, rua dos Aristides n. SS; Arislides Fer-
reira, rua São Francisco Xavier n. 47B; cada
uma dentas pessoas recebeu í!s. .I:7.).'l$(l(lfl
parte correspondente n um décimo,

. JER.SEY
da fabrica ATLÂNTICA, secção de vareio
(preços ria fabrica)' Rua 7 de Setembro. 107,!*' andar. Tel. C. .'.40.m**» •

? Comprem bilhetes da Loteriay
•;.'do Rio Grande, que serão pre-$
¦{•raiados na certa. %

SEXTA-FEIRA

lOlffiOtOOD
¦ mem 1

CONTRA SAÚDAS, PÃNNÕS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS
E BTANOHAS DA PELLS '

POMADA

Palmyra tem mais uma casa de
diversões

PALMYRA (Minas). 12 (Serviço especial
da A NOITE) — Inaugura-se, hoje, nesta

Hotel Gloria
CHÁ DANSANTE

AMANHÃ — DOMINGO,
das 17 ás 19 hora,.

KASADEGERVANTES1!
¦¦ . ^ _**•¦»¦" 

Um appello á colônia hespanhcla
Do Sr. Marques Pinheiro. tniiHo ;.fTelçoMI

do ,.s idéa. da cxpansiíiv dn cultura h»ep?(.
nholn, recebemos a scfiuiiilc curta, i|iie hfal
merece inlesml diviügação _\,

Este appello podia scr dirigido no Sn-Ralcidade, mais uma casa ile diversões, o Çinc- Ilustro dc I.espnnhn, coinu poderiama Odeon, ile p.roprietlade do capitalista
Osório Azevedo.

¦ mem ¦ .

it-, n. í.:i .*riiii| A".- '¦ í í*i Vm l ¦_¦¦
—-.¦„-,,:,,^nem»-t j "''"•'«"""•¦"'> «.lougcia, dosortSYF^ÍL.S ! RA

tratamenlo effii*»*. e absolutamente inilolor,
l>.z-se com o BISMOXYI_, Nns Pliarmacias c
Drogarias. Pedidos !•'. Spino. IV. Andradas,
fil). Norle 2112.

/*F^.S"a_?ií®;-í€__SS:TS-/-"1'»

fíÂ Lí...;*.^Hl
DroKarif Ceiiti

wçnçMaaoc^ra^^
acmbli-a, 75-

Seei Íí
____~m~Bm~———*~—Í-~^******* .-.- — ».-. ¦¦C.V*!.» .. -

A epidemia do cüiolera morbus
em Badajoz

MADItll"). 12 (A, A.) _ Communicam deBadajoz, jíuni os jornaes desta capital, quei ii epidemia do cliolcra ínòrbus quo ali ir-
j rompera ho rlias, não teve a gravidade, que

'¦'¦ principio lhe. emprestavam em Madrid.
mos. \'aria- ! Revido ús enérgicas providencias tomadas

imchto.CÁ-' *P'.!0 s''1'vi-«> sanitário os poucos casos hia-
HERMANNY, rua Gonçalves Dias, ÍA. "".'testados ficaram eircunisei-iptos.

MtOtaam.-^ -.-i, ¦ l j 
•""¦""¦ »—«3ÔÍS»»

I iisaiiilantes
Na próxima extracyão. terça-feira, 15 do

corrente, .5o 50 CONTOS custando apenas
Rs. 15S000.

•me*

"Boletim âa Alfândega do Rio I fÍÍU jj fM 1lZ ^fe
ie Janeiro" ! xa»01-e «il ó o sah*»-

Foi-nos remeltido o n. 12 do "Boletim '
dá Alfândega ilo Rici de Janeiro'', publica-
ção de netos officiaes relativos á nossa
nduBiia,

Dr. J;
flor nestas casos, dépi R. Larga, 154

•*it!Jw\' -yn,—_i_

fayiíie

-«ixtx—
Tftfl .. n-2 irr>5Í!5. devem ter em casa aipesas a. mães Cí.r, pr. Lust05ai cm].
Ira a dôr clc dente. Tubo para IU applica-
ções, 24*000. Exigir esta marca.

FOLHETIM D'«A NOITE» (30)
LÜC. CHAEDÃLl"

I (I111

m- im ¦ ¦_,...,¦.—— as

](Extraordinarias aventuras de um
g8"'.ato de onse annos)

•', v

O MOSQUITO EMBRIAGADO

A conversação ia-se animando gradual-
mente. As interpellações feitas de uma &
outra extfemitlaile dn mesa, começavam a
cruzar-se em todos os sentidos por sobre as
cabeças dos convivas o primavam peln fran-
ca linguagem...

¦Malaga julgou chegado o momento oppor-
tuno, e levantando-ae bateu com a faca na
mesa, gritando:Stop !

Reinou então uni silencio relativo que lhe
permitiu continuar;

Meus filhos, foi comnictlido um grau-
ie escândalo, fizeram-nos uma grave oífe.n-
ea 1 Pretenderam que não conhecemos o
• mor, nós, que somos as suas mais dedica-
das sace. dotizasl E' preciso confundir o
calumniador e amorlalha-lo ha loalha.

Quando cila não tiver já nada em ei-
ma, murmurou um conviva, com a boca
cheia, é melhor deixar íaliil-os"""

Proponho, pois, e. decido, proseguíu Ma
laga, cni tom de presidente, que cada um
dc nAs, por seu turno, ou todos juntos, á es-
colha, proclame o que entende por essn cou-
sa bonita a qne chamam amor, e isso coro
toda a verdade ilu qne fôr susceptível, que-ro dizer, com unia das mãos levantadas parao feeto que representa o eéo, por ler nos
cantos anjinhos, c a outra apoiada no seio
esquerdo, coino no Guilherme Tel!, na scena
tios "tres suisso;,".

Isso . uma indecência, Malaga! Inter-
rompeu uma lourinha, actriz de terceira or-
ik-iii, que respondia ao nome de Rosa; é inii-i•posição ridícula, sem contar que é uma gra-ve offehsn paru as mulheres magras"! Peço,
portaiiln. que n id.a se declare "Scíibliliig"!

Scholting ! Schoking ! gritou n assem,
bléa.

,-— Retiro n phrase e substituò-à por uma
outra, cqniva lente. Uma das mãos para o
ar, a outra na consciência. Convem-llies?

Bravo! A posse de uma consciência est .
ao alcance dc toda a gente. As melhores são
as elásticas...

Malaga inclinou-se para Luclauo c mimo-
seoiido-ò com o,seu mais seduetor olhar,
disse':

Espero qne nos dirá também por seu
turno como é que comprehende o amor.O amor sente-se, prova-se, mas não se
coinmfiila, respondeu Luciano, disposto n
permanecer uri defensiva.

Rep-llidn daquelle lado. Malaga voltoii-3C
para o outro.

lio príncipe, disse ella ao joven russo,
recusará também dizer-nos o que se entende
pela iialavrn amor nas margens do Neva ou
dó VTilga?

O amor í cosmopolita, minha senhora,
respondeu gravemente o príncipe; creio, com
tudo, quc se encontra e se S-iile mais vi
vnmehte cm França do que eni qualquer ou-
tio piliü-iSabe, então, o que 6?

_Pii*-_ffií__3_£K_'*'y

Julgo sabel-o.
Ha muito tempo?
Pelo contrario, ha muito pouco tempo.Ah! temos historia dc amor! .¦; eu quemorro por cilas! Hn de nol-a contar, sim?

Ileservo-o paru a .sobremesa.
O russo sorriu tristemente, sem responder,

o que da sua parle podia ser uma acipiiescen-
cia ou uma recusa.

i— Comecemos, disse Malaga, mas antes
peço silencio, seriedade e altenção. Octavio,
meu ,-nnigo, cube-lhe n primazia; na sua
qualidade de dono dn eoiil.n, pertcnce-lhèdíír o exemplo. Como é que compreliende o
iinior ?

tleuivio, que naquelle momento tratava de
engul.ir umn colher dc geléa de annnás, con-
tcntou-S- com levaiilar s cabeça.Muilo bem, disse a dansarina, o seu st-
lencio é eloqiientissimól Peço-lhe licença
para traduzir em lingna vulgar aos nossos
nobres amigos. .Meus filhos, o amor de Mon-
tchnrmont 'compõe-se de galantine, de perdi-
zes com truffás, tlc filetes de linguado e de
creme com vinho da Madeira.E acompanhamento "forte, dc chatnpn-
gue- frappé! Sou dn mesma opinião! aceres-
contou ii lourinha Rosa. E' o anlor senti-
mental...

--¦ Hqurrab por Montcharmont! gritou ale-
gre.mente n bando.

--- Cnbc-te n ve^ a ti, Rosa. disse Malaga•
o quc é. o amor? Pensa hem... não imites
Moíjtcharmont.

Sim? F.ntão 1_ vne! O amor, meus cor-
deirinlios, c- um priTicipe dn Pomcrania que
nns convida a danshr, 6 uin carro azul fer-
relê, nm adereço de brilhantes e uni palácio
nn rua da gente fina, com os seus parques e
jardins, como dizem os senhores corretores,
umas hellissiinas pessoas!~ Ali! tu conheces a linguagem dos cor-
retores, Rosn? exclamou umn esguin bai.

ua; eslns bem relacionada!

{Continua)

G_*-*8 Cil;i'-Í.'ia
i-5* nccologiii'r?. dc Abrahlc», 192. 3", "

faz emb-ils-iiiiiinieníos.

geral, gy-
Rua Mar-

e s_,i>b. 2 ãs

A rada áo Sagrado Coração na
Ccáheãral de Êavra *í« *-*¦
,si

retr
lari

irahy
rá realisada, com a máxima pompa, naCathedral dè SanfAnna de Barra rio Piraliy,a fesla em louvor ao Sagrado Coração deJesus.

As ècriinõnias preparativas da festa come-
param lionlom. com missa, pratica e canti-cospchi imiiihã o ladainha do Sagrado Co-ração a noite, .nzetido-se ouvir o Revmo
pilílre Dr, Henrique de Magalhães. Os mes-mos actos, í-cpclem-sc hoje e amanhã.Domingo, dia 13, éffec.ua-sc a festa so-lon.no, com o seguinte p.rogramma: A's 8 ho-ras dii nianliã: -- Missa acompanhada a liar-monio e cânticos, pratica e eonimuiihão ge-ral dí Associação c mais fieis. Antes destamissn pro.edcr-se-á á beiiçam do novo e ricoestandarte ilo Sagrado Coração. A's 11 horasdá manhã: missn cantada' solcnine, oceiipau-do a tribuna sagrada ao Evangelho o P.vmoPadre Dr. Henrique de Magalhães;

,. Clirisma — A's 2 horas' da tarde: seráconferido o Santo Sacramento da chri.mnás pessoas devidamtnle preparadas; ás 4horas da tnrde: brilhante procissão, onde to-ma.rãp parle todas as irii-andndes da paro-chia, conle reneia de S. Vicente, dc Paulo cAssociação do Sagrado Coração de Jesus
percorrerá ns principaes ruas ila cidade. Aoentrar na Cãtliçdral será solcmnemeiile ex-
posto o S. S. Sacramento c pregará emacção de graças o Rvmo. padre Dr. Henrique
dc- Magalhães, seguindo-se solcnine Te-Deum
e Behçam do S. S. Sacramento.

Para Iodas as solemniriades religiosas es-tá o coro (orchestra e vozes) a'cargo ciomaestro Jcrcminns Neves. Pnrn p nia estácontratada a banda de musico "Moreira lio-
pes-V. Nó ultimo dia de fcslni após os actosreligiosos, haverá animadg leilão dc varia-
das e custosas prendas, cm heneficio dafesta, terminando com diminuto mas hemconfeccionado fogo do nr, a cargo do hábil
pyrotc-hnico Ilypolito dii estação de Sau-
dádó, em Barra Mansa. A Associação pedevirgens e anjos pnra a procissão e a maiorconcorrência de lóilós os fieis nara maior
brilho de todos os ícstjos*-»*'1.

. ,'f. V*

Os Sr». r,elb Cross e Pedro I.lbman, ven-dedores ambnlantea e residentes á rua daKstrella n. 28, Itio Comprido, receberam,boje, ao meio-dia, na thesouraria da Lote-ria do Estado do Rio o bilhete n. 81.7Ü7,
premiado, hontem, com ,.0:OB4SO00 e vendi-do nesta capital por um cambista ambulante.Lembramos aos nossos leitores que terca-feira próxima esta popular loteria extráemai» nm plano com o premio de 40 conto.,ctfstando o bilhete apenas 3$200 c se achaá venda cm todas as casas Int.rica».

Habilitem-se.
-meu—

Inr.tructores commissionados no
posto de tenentes-coroneis da

brigada do Rio Grande
do Sul

PORTO ATJiGRE, 12 (A. A.) __ Foramcommissionados no posto de tenentes-coro-neis da Brigada Militar do Estudo os cnpi-t.-ics inslruelo.es Emílio I.ucio Esteves João
i rie. Deus Cannbarro Cunha o Arlliur Octnvri-i no i ravassps Alves.

*rç**ftt»—#-
PROVEM

u% Cruzeiro
O PREFERIDO

¦*•* '••—*-»mfí^_^»en»-A .

Píia*
UTRO

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA0"0Perfumaria Maacotté — 4.'. Tiradentcs 18 « 20- -*-"-—*--•——— ¦^-«t!V>ínf"Revista Infantil"
t c*ai.s.1"m e*""i"!Íente numero da "Revista
Infantil semanário para çreanças dirigidopela senhorita C. Silva, foi poslo ho e e ,.circulação trazendo, como sempre as- interessanlcs secções do costume. '

LBNHO- PURO
directaniente da fnbricn no frcue»- s_DAVIDS FiíÉUKSAv. Rln Branco, \UA" - Tel. Central 100?

OÁ-SE DINHEIRO
A Tinlurariii Álliança dá cm dinheiro ncio da entrega da roupa, o valor «„.*¦¦ Visconde Rio Hrnuco, 38. Tel .Wl ¦

*m produeto nacional
firmn A. V.. Vn.¦*. iirma ,\. c. Vasconcellos & v. I im*adn, estabelecida com fabrica á r a' Vprhcaba de lançar no merendo „ se t* ] imiiodiictp dc seu cslabelcoimciüo. TÍat-e um verni; especial para movi, .teon, ^propriedades e.cellentes, dè.mmin ,.Sic Te ii elle propriedades seccalivi evraordinnr.as, podendo scr no mes, ," ,í.

.A.Ü^lre!i..'1« 95Í4W ve_es o em's_m,

gido ao Sr. -cônsul dc iiesp.nlia. como pi.Bderia também ser dirigido á colônia IicspnH
nhola aqui domicilindn. Prefireinos, i-orcmi]endereçar o pedido á colônia liespaiiIiò_i~M
Quando uma colônia tem a vcníura dc P»'1^suir nm cônsul como o Sr. Rniniro ! cnianiF,
des Pintado, moço dc inteiligeiici.*i clafiíH
cheio do mais nobre ardor patriótico, r.icil íf;.
reunirem-se todos, c levar ate a renlisaç_i*H
as idéas que visam o eiigfiiiid.cinicnlo diH
seus paizes.

Temos a impressão qro eom o aclual rtv-iSS
sul'Sr. Ramiro l*'ci-iiaiiiles Pinlndo e o appí-
rccimenlo da revista í.'|.u !-'.slii|n*". ii r ilonii
hespanhola, aqui ilcniiciliiiila, cnlroii num
phnse cpiiiplctniiieiilc hovii ííávcni, 0Míictualmenlc, cohesão hn colônia'.' d v.id,vB
deiro sentimento ile piitòotisinõ unirá lisfB
moniciimcute os mcnihros da cólonin lií*'H
panhola ?

Essas duas perguntas podem ler tunarü-B
posta affirmativo.

Um banquete lia pou.-ns mezes offcrecW'1ao. Sr. cônsul Rniniro Pinlndo. pelo iiirnier»de convivas qne teve. nllcslou'de nioilo cfo-1
quente, o -espirito dc liniici sulidariciia'.!entre o cônsul e a colônia, no mestó.Btempo que denionstrnii a unidade du vislasHe o espirito de córifràleriiisaçiío quc r.iiwHentre os membros da colonin. O appnrcciiHmento da "La Estirpe" _ um acniilcciiiic»l<H
quc deve ser levado en, c.onla' purquiuiMate cntno, era inipossivol, por I':,jlídnriedade, manter ãunlqucr níaliile:tellectiial. desde que dependesse do nrocla:;colônia. Se n colonin eslá liiiida, so a,
colônia já nmparn os esforços dn inlellii
fiencin e chegado o moinciilo ile lançar if
Klen da fiindíiçãq da "r.ns.. dc Cci*vaiil.s!i
que enlre nós será o atlcstndo dn iiiitcncí*

j-.intcllectual dn Hespanha. limpada a iifiv¦nm d possível deixar dc crer no palrinlismi)i|e convencido éslninns (fui
cm breve, liniparuüá peln coloiiin li"19

panhola, será cllc uma trinniphniile i-sãljlciaue. hcgnndo ns expressões do ultimo r.censeaincnlo,. realisailo aqui nn capilul (".Republica, lemos 18.221 hespaiihuc.s. 0W,com esse numero bem se nóde i':v.'i'r n»
vof, ',ra 1'0,'U,Z*1 tle fiue unia ide;
fo 'dò"_ W U'?' 1H,|° lncnos'ro cie Jíi.JJI hespanhoes.
„o ..^SS,m ''' n "Casa ('° Gervantes" va",no menor espaço de tempo possivei, passados domínios das cousas ubslraclas, paia oterreno dns rcalisnções.'"•lus o quc vem a ser a Casa rie Ccrvãnlfl"
nVt^-n" r0'"" "s l"01't"fíüe7.es lèm

nii. 
' '"''"SH-M dò Leitura, assim como o*

sim i,.. ,ltln " '. nciel!i I)i"*<<> AJighlcri, «sj
íl V , ';"' ..os ''"Pohhoèa teriam a "^
nc 1-i'rvanli's".

vÁtP^fi, m' Pc.!*-vantes'.!, teria. pois. nm-'
(Príi „ .W*1*"** cie clássicos c modkw.esciptores hespanhoes, teria mais nn.
S^.ii..; "OÍ,ossc',n !?> ,otlos us ¦iorn;,íl |1.
stiU,'!. ãò'i;n.'r''11 e<¦it0,¦ l,í' cnvihr a essa 

*- PfV'
a mo . „ 'íV1'ns f,ue «atasse,,, *.' l)ei»nrü »¦' imprensa hespanhola de enviar ioi_«-""
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Mil Pi 4."_/_ «^l  " "¦'"- *¦ Jl v t.u i,.i ii»-

Primn 1 ?.-"'e lnn '* Detsínrlã o governo *
¦a inici iv 

'"Ti' ^.^"«i»'" tao l.atrioti-
ic Va *.., Hnrv? «}B»~ hcspíinhol deu-

nce. . •*¦""' :'"" ''"miciliados, capaz:de'.negar a concorrei* ,-o,„ .>n:negar a
ilida do

tes" ?
Urna

les

•apro'o.rrci* eom unia pequena meu-
Para 'custeio da "Casa dc Cen»

lililisadò•slá fadado
o movo! ;iíh,tado; O PèZP^"^um'grande suecesso. eloçebenios um vidro para experiência

"Sic
delir

*•<*'¦ insinuada ,-, "Casa de <*_*•.._*•
con.er 

', 
.1 

'"' l:,t" n'"!.inisar umn 
'série *-'

c . oe . Í,a, C l':;!"' ¦••M»»i"líOs*. convidar oi
sei.a ,^«•"."'"¦'"««lidade h.Spai.holn ? M
m. o,' mn **m! ('''' "Cl,s;l de Cervanlcs» «meitioi modo de glorifinlenein .nlelleefSm ,1a Hespiinha•'•)

icnr, entre nós. a l""

"Casn de
enircgiimos

'nntes''... n iilín de l'iii"'!í
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