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militar ein São Paulo
Informações diversas sobre o movimentoA j primeiras horas du tarde, o Sr. presi-dente rie Republica recebeu, cm conferência,no ¦ri],.o dos despachos, o- Srs. vice-pres".

ji-nlo 
du Jlcpulillc, c o prosldcnle*di. C».

0 presidente do Banco doBrasil no Cattete
Vi,!i,,u a çòhrui-cnclnr com ,. sr. presiden-ti dn- l.cjiub Irn, no pi,Indo do Cnlielé. o Srí "!¦•'*,.¦,'.» I*,-..... -It I-.. m. . * . "í •I):-. Cl

li 11,1'a
lidimlo llrngn, direclor
do ürasil. presidente rio

Ministros no gabinete do chefe
da Nação

l'i 'Viriciiianrio solire a, situação Rer.il dopau, ,•• espctílitlmcnte, sobro os uconfcclmcii-

O Centro Paul ita, perplexo ainda deanta da«MressSo insuliria de que foram alvo Injus-•"¦catloooa poderei constltuldoa do Estado«o S. Paulo, nu pessoa do ien mui dignociiere, vem Ira-er n V. E*. as icguranças dasua mais calorosa solidariedade e do seudecidido apoio para a manutenção da or-•letii -.- da legalidade Impntrlollcomente per-turbada neela hora de graves apprclien-fiesnuciunaes.
InslituIçAo erigida avisadamente sem pre-occupnçoes exclusivistas de polilica partida-riu e rie credos religiosos, o Centro Poulls-to realisa c representa, na Capital da llcpu-

Jjllca, a confraternização de todoe os fl-lhos deste recanto operoso e prospero rio solobrasileiro.
•I.\ portanto, com o clamor eloqüente cesmagador ric. mn,- perfeita unanimidade

qne rcpelllinos. indignados a pesarosos no
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ti edificio 'In Escola Polnleelinietfi quc fica pcando ao Jardim da Luz e. por-tanlo, ironleiro também ao Jardim da luz

tos cm S;',r. Paulo, demoraram-se cm confe-rociai, com ,, Sr. prcsidenle ria Iiepublica,
|ii!,„fir.-is horas do expediente no pala.'is

elo do Cntlctc. os ministros da Viaição, Ágri-t-ultiirn, Marinlia, c „ interino da Justiça.

A mais calorosa solidariedade
do Centro Paulista ao Dr.

Carlos de Campos
,i\ ilirectorin do Centro Paulista, reunidanoje, exlraordiiinnamcüti;. sol, a presiden-cia do'senador Alfredo l-ülis. resolveu diri-íiiraai Sr. £UinIos ile Caiuoos o Seguinte of-

Meio!
Curiós de Campos,

''Ao Ivxmò Sr. Dr
li ., , - ' v.i*--.*#-3 wu WtIIllllll.->. I \i»irlM. IJ. presidente do üslado do S. Paulo -• j,,. 

'' 
o-.*idio

mesmo tempo, n nttentado inqualificável,verberamos o crime innominavel que vem
dõ sc praticar contra os créditos de cultura,de cmlisaçno e rie proj-resso do nosso que-rido Kstario, assegnrando desde ,já tt i-ossa
exccllcncia que saberemos cumprir lambem(Hióstiò dever, assim como V. Ex. o soube
tão nobre, heróica e dcnodadnmenle — (Xs-signados) Senador Alfredo EiMs. presirien-lc; marechal Cláudio da Itocha Lima. vice-
presirientej Dr. Luié Arthur l.opes. 1> sc-
cretario; Dr. Antônio Dnmnsccuo de Carva-lho. 2" secretario; Cornclio Marcondes dol.uz, Dr. Zacliiiri.i6 Gomes Rstella, Dr. Gál-
dino de Siqueira, José Vergueiro Stcidcl. Dr.Isidoro Campos. Ür. Adolpho Victorio dc
Oliveira Coutinho, Dr. Victor de I-'rcitas•MarliS, desembargador .1. .1. Saraiva .lunior.

Itomciro. .loão Fraucis'co

Wrlgbt, Braslllo Bressnne.flr. F. P. T.lmon-
gi Filho, Joio OrumnnJ Camargo. Dr. Onl*
phe Pinheiro Machado c Dr, ,1. fl, Mnrcon*
dei Romeiro."

0 batalhão patriótico de Bello
Horizonte está fazendo

exercícios
«EI.I.O HORIZONTE. 14 (Servleo etpi*

dal da A NOITE.) — O bntalhlo aqui or-
gunisnrio pnr um grupo dc moços amigos dasituação, esla armado e adiantado em
instriicçóos. afim dc se apresentar ao Sr.
presidente rio Kstario.

0 commercio de Bello Horizon*
te quer as vantagens do
feriado para S. Paulo?

DEI.I.O IIOIIIZONTE. 14 (Serviço espe*
clnl da A NOITE) — Estamos informados
dè que n commercio daqui pleiteia oa fa-
vores concedidos ao cnmmcrcio paulista,contidos no decreto considerando ferindo
até o dia 19.

Um festival adiado, na capital
mineira, por motivo da

situação
BE1.I.0 HORIZONTE. 14 (Serviço especial

dn A NOITE.) -— Por motivo dos successos
creados pela situação dos acontecimentos
cm São Paulo, o tenor pntricio Pequeno
Caruso adiou o concerto que desejava rea*
lisfir aqui.

Não se realiza mais a confe*
rencia do senador Diogo

de Vasconcellos
BEM.0 HORIZONTE, 14 (òervíçn especial

da A NOITE) — A Academia Mineira dc
Letras, por motivo dos acontecimentos em
S. Paulo, não realisa. hoje, a sessão ma-
gua, nn qual faria uma conferência o Sv.
senador Diogo de Vasconcellos.

Manifestações de solidariedade
em uma cidade mineira

MONTE CARMELI.0 (Minas), 12 (Ser-
viço especial da A NOITE) — Iteina nesta
cidade, absoluta tranquillid.ide. Todas as
classes sociaes manifestaram sua solidaric

A VID Ain
ASSIGNATURAS
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dado aos govérnoM«o -Estado e da Rcpubli--i« *>V* fZi™? !» ? -ÍOia_ 5?nde"Jna-ca, applaudindo a altitude assumida no mo- Y^ ,tJ^^" 
¦_>•-PriMO. Horden ^[çou

Não mais serão leva-
dos a miséria e
o luto á familia

marroquina
ras de Primo de Ki*

vera mima recepção do
caiifa de Tetuan

Os hespanhóes emprehendem of-
fensiva brilhante

MADItlD, ÜÍ díavns) ~ Tolofirápliáin deleluaii que o general Primo dc lli vera, dis-cursando na residência do calif.i. durante arecepção quc lhe foi ò/ferecida por aquellecliefc niiirrpquiiiq, declarou quo o Mespanliauaaai crea riu mais exércitos para levar a mi-seria e o liiiii na íamiliu „iarroi|tiiiia.i.iai pensa,uc,ilo rio çtdvcrnb liospaníiol —o, i íaraiti o cliiifé do governo' — que os pro-prios indígenas assegurassem a tranquillida-ilj' iia zoiir, submçtlida ao controle hespa-
lÀVDIU-S, M (V. V.) ... o correspondeu-li do "Daily Jlail" em Tanger communicaiiuii liiaiilom as tropas Iiespnnhoias levarama_ cffeito uma oflensivn brilhante contra osíafciilios, poròm as Itaixas foram pesadas,de parte a parte.
Accrcscéiita o correspondente do Jornal•i.Tudriho <iue essa operação àlcánçoii pleuorxilò, pois os fifciilios tentaram, em vâo,

loinper a iinlia hespaiiholn ao longo do rio
I.aus, com o objeclivo dc tentar assimavan-
car conlra a praça forte hespanhola de Te-
lua ii;

MADP.1D, 13 (Havas) •— Acaba de ser pu-Meado o decreto que amplia as attribuiç8es
do ailío commissario da Hespanha em Mar-
IlaCOS,

11 general Primo ile Rivera seguiu esta
iu n!aa"i para Xaincn.•'::!tm. U (V. P.) — O chefe rio go-v¦"'• .'fiier.il Primo de Hivcra, seguiu de'!.• paru Xaucn, afim dc culregar ao
Piisíiíi Xaicbn a Grã Cruz do Mcrito Militar.
Xauen c umn cidade sagrada dos niusulnia-
nos. que sc achava profusamente decorada
por oceasião du chegada dó general Primo
dc Rivera, Este foi alvo de cnlbusiaslica rc-
'CCPÇMO,

(¦ Pasliai offcrcceu uni almoço ao chefe do
governo I,espanhol, a que assistiram as no-
Itihilidfides locaes. O general ingressou a Te-
tua: a, sendo alvo de constantes miinifesth-
iòe:; de sympathia c respeito pelas giiarui-
• '"'C:; do tra.jecto.

A rainha da Itália accommetti
da de indisposição repentina

110MA, 14 (U. P.) — Communicam deSau Itossore quc a rainha soffreu honlemumn indisposição repentina, sendo assistida
pelos médicos e pessoas da comitiVa real.
Sun Majestade ficou compictnmcnte resta-
bcliecidn.

ittiuu nu* _¦*"' *-•¦ uuafvu iv*»a.««i*_ -& nn 11 v. j, ¦ ¦_ íj i.
en. applaudindo n altitude assumida no mo

vimento de S. Paulo.
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Morreu o ministro da Hollanda
na Argentina

BUENOS AIRES, 11, (A. A.) — Falleceu
nesta capital o Sr. Jacob Barcndrecht, mi-
nistro dn Ilollanda e quc ha tempos exer-
cia as suas elevadas funeções na Argentina,
onde contava com muitas sympathias.

. A sua morte foi geralmente lamentada, es
pccialmcnte no meio diplomático, onde o se
nbor Barcndrecht era geralmente acatado

Essa, a mercadoria mais
barata na Allemanha

i m , ¦ i m

Oi criminosos inveterados são
objecto de piedade o considera-

dos éesventurados
-in i i im m mm * i i ¦¦

Desenvolve-se com intensidade
espantosa o ódio politico

BE1UIM, Junho (U. P.) ~ A opinião pu-mlca na Allemanha comece a senllr-se alar-med/i com a "Jusllzkomoedle" (a comediada justiça) que acompanha oa assassinatos
políticas e outros crimes, assim como os ea-sos de traição. A vida humana está-se tor-nando a mercadoria mais barata na Allemã-
nha. Oa assassino» políticos silo castigados
com pequenas penas, ou postos em liberdade.

Quando o crime i praticado por questõesde sexos, os tribunaes mais se preoecupamcom es aspectos psjchologicos « physloloft-eos do caso que cora o bem estar publico.Os criminn-os Inveterados, que praticam osu*as*inios. sAo objecto de piedade e con-siderados d-sv-nturado*. quando deviam ser
mandados ao patibulo. Os agitadsres, quedesejam derrubar o governo, «ão tratados
com a máxima consideração, como ficou de-monstrado com os conspiradores da adegade Munich. De outro lado, quem escreverura livro c publicar faetos considerados se-cretes, sobre as organisações militares, mes-mo que os faetos sejam verdadeiros, p6deencnntrar-.su em sérias diffieuldades e ser
processado pnr espionagem oa traição.

Esses fados representam o collapso com-
plelo da concepção antiga dn estricta justiça,administrada imparcialmente, sem conside-ração a c6r politica do aecusado. Os cleincn-
tos liberaes protestam contra esses faetos e
pedem uma reforma da situação. O ódio po-litico desenvolve-se com tal intensidade, quechega a reflectir-.se nos tribunaes de justiça.Tomemos, por exemplo, a tentativa de as--assiuio conlra Mnximiliun Harden. Este e
judeu e como tal é odiado pelos p.in-gcrma-nistas. A sua franqueza sobre certas quês-toes conquistaram-lhe o cpitheto de traidor.
Acontece qne as suas declarações durante a
guerra não estão de perfeito accordo com
as opiniões que, agora manifesta o isso c in-
terprclado eomo um plano para capitnlisar
cm ouro os seus sentimentos anti-gcnitnnl-
eos. Tres fndividuos pluncjarnm a sua mor-
te c dous dos nggressores foram condemna

«assassimo „ Mteotíl
Os autores e cúmplices do hediondo crime

Os oUimoj Jornaee chegados da Itália
tratarr* largamente do assasslnlo do depu-
tado socialista Glacomo Mattcoltl e da pro-
funda repercussão que esse facto produziuna ordem política Italiana. O pnlx inlei-ro foi abalado pelo terrível drama pnrll*dario, quo logo appareceu dciunuado pela

menle como envolvidos na orgsnlsaçüo <T4
cilada n general Dc 1! >. chefe ria Segu*
rança Publica; o Ur. 1'Hijipo Nnlrii n ou*
merosas personalidades outras, que -forantl
ohrlgnriiis a reiiiiminr os cargos publico-»
que oecupavam, culpados que eram pclnmenos de iiiopcln uo desempenho doe rcus
deveres. li, como ellcilo nmiur, solinvclu t*i

j|g Aas llenlate ile ij
0 14 de julho e as festas no Rio

A recepção da Embaixada

Estuda-se o plano de fusão
das diversas unidades do

exercito italiano
nt-M.-Y, M (U. P.'i — Communicam dr

San, Itossore que o rei Victor Manoel teve
honlem demoraria conferência com o suh-
secretario do Ministério dn Guerra, general
Clerici. Àcretlita-so quc o motivo da enlre-
vista foi o plano dc'fusâo dias diversas uni
dades do Exercito

t yivs-jíffSjm^ffáfôpAbs.-wmò\jjm^^mmm^-'^^M*M*M*mjà^mnpa ivÊwm ¦!"'•¦¦ ''3w^''___£&)&i_l9B7'a&

tão Indignado quc prometteu n*tb comparecer
quando fosse julgado o chefe dos assassi-
nos — o tenente Ankermann e com cfftüito
allegon motivos de saúde o manteve-se au-
sente. Harden passa agora a' maior partedo tempo na Hollanda receoso de ser assas-
sinado. Ankermann foi condemnado a seis
annos de penitenciaria, o que foi uma sen-
tença rasoavel, que muitos interpretaram
como uma recompensa pela brandura das
outras e como uma emenda retardada nos
casos anteriores contra os conspiradores.

Na mesma semana, deixoo em liberdade os
conspiradores Grandel e Thormann, sob con-
siderações technic.n, embora ficasse provado
que os dous indivíduos planejaram pôr o ge-neral von Scckt, chefe do exercito, fora do
caminho. O processo desenvolveu-se, apre-
sentando aspectos muito Interessantes, que'demonstram o rancor que se devotam os di-
versos grupos politicos, assim como qne os
reaccionarios não trepidam em praticar os
mais hediondos crimes para a realisacão de
seus planos "patrióticos". A sentença no
caso Grandel cansou nova tempestade dc pro-testos contra a injustiça dos tribunaes.

O publico lembra-se das brandas senten-
cas com que foram punidos os assassinos de
Hatheneu, aos conspiradores de Kustrin •
no caso Hitler Ludendorff, asota* como o
erro praticado no assassinio do ar. Erzber-
ger e era outros processos e nio rimis con-
fia na Justiça do paiz.

¦ ne*» i
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1) O mais recente retrato te Watteotít, 2) Putato, 3) Fcttjxt Fíltpem. fl im-,riffo Dumini, e 6) Ctsare Rossi

Imponente reunião dos fascis-
tas da Lombardia

CEM MIL PESSOAS ACCLAMAM O
REI E MUSSOLINI

MILÃO, 14, (Havas) •— Realisou-se nesta
cidade grande reunião dos fascistas da Lom-
bardia, á qual compareceram cerca de cem
mil pessoas, com noventa bandas de musica
e centenas de bandeiras. A multidão per-correu a cidade, sempre entre calorosas ac-olamações, dirigindo-se depois 4 praça Duo-mo, onde estavam reunidos os membro-^do
directorio do partido, quarenta deputtraos,autoridades e outros vultos de destaque. Odeputado Alfieri saudou os "camisas pre-tas" em eloqüentes termos, falando em se-
guida os seus collegas Belloni, em nome do '
Directorio Fascista de Milão, a Farinacei, emnome do' Directorio Nacional, os quaes rer-beraram o procedimento das opposições.

Ambos os oradores procuraram definir •
que o fascismo entende por normalisação,
provocando enthusiasticos applaúsos da as-sistencia, e juraram a maior fidelidade eochefe do governo.Por fim foi resolvido enviar nm telegram-ma de solidariedade ao Sr. Mussollnl, ter-minando a reuuiio entre ovações frenéticas.Os hymnos nacional e fascista, executados
pelas bandas e acompanhados era coro pelamultidão, deram lognr a indescriptiveis ma-infestações de entbusiasmo, durante as quaesos nomes do Rei e do presidente Mussolinieram acclamados sem cessar.

¦ÒM-r.

fantasia popular e deu causa « snppSst-
ções e boatos extraordinários. Mas em
pouco tempo a calma principiou a fazer-se,diante da attitudo resoluta e serena do pre-sidente Mussolini, que determinou provideu-cias severiesimas para a apuração comple-
ta da verdade.

Eram membros influentes do partido fa-scista os autores moraes do tenebroso cri-me? Mussolini fez saber que e.-ca circum-
stanoia não podia absolutamente attenuara culpa infame. A justiça seria feita demaneira implacável contra todos os crimlnosos, para honra do próprio partido nacional que não deve admittir a collaboraçâo
de_ bandidos nem lhes emprestar a sua cum-
plioidade passiva. E em pouco surgiam osnomes da quadrilha odiosa.

Que nomes? Eram, era primeiro logar, osdos autores materiaes do crime, Amerigo'Dumini e Putato. Presos e Interrogados, ten-taram a principio calar a verdade, negan-do-ee a confessar por conta de quem tinihaníagido; mas, ao reconhecer que nada tinhanj
o esperar dos homens a quem obedeceram,
puzeram-se ã vontade — e falaram. E co-meçou a fazer-se a luz sobre a trama ur-diria para a perda de Matteotti.

Appareceram então como mandantes docrime o commendador Cesare Rossi, o ad-vogado a jornalista Fllippo Filippelli, dire-ctor do grande órgão fascista "Corriere Ita-liano", e talvez outros. Citaram-se egual

GRANDIOSOS "RAIDS"
AÉREOS Á VOLTA 00

O Sr. embaixador Conta, entre um 'grupo ée convidados, vendo-se também oSr. general Gamelin, da missão militar franceza
A embaixada franceza, commcmorando »

passagem do 1*1 de julho, offcrcceu esta ma-
nhã, A colônia, uma recepção quc esteve
muito concorrida e brilhante, porquanto a
elln compareceram todos os membros da
missão militar, as figuras de destaque que
aqui exercem sua actividade no commercio
e nas artes, o corpo consular e a colônia ai-
lianezn, além de varias corporações.

A todos foi offerecida uma taça de cham-
pague, havendo o Sr. embaixador Conty pro-

ferido um formoso discurso alluslvo St maiordata de seu paiz.Falaram ainda representantes da colôniaalbanezn e vários meninos do Collegio PioAmericano. Hugo Antunes, Cnmillo Ferreirae Assad Absnmnra, sendo que este ultimofez o seu discurso em árabe, o primeiro emportuguez e o segundo em franeez. Todoselogiaram a data de 14 de julho, exaltaramas glorias da França e saudaram o senhorembaixador Conty, cuja gentileza mais umavez captivou a qautos o conhecem e admiram.i

A conclusão dos "raids" dos es-
coteiros lagunenses

O Exmo. Sr. senador I.am-o Müllcr e abancada catharihense no Congresso Federal,receberam de Laguna o seguinte telcjfram-
"Congratulo-me com n representação dohstado pela conclusão dos "raids" Laguna-Buenos Aires e Laguna-Rio, emprehendidos

petos escoteiros lagunenses que, com o seu«Tltiante feito tanto souberam honrar onome tradições de Santa Catharina. Saúda-
çpçs çordiaes - (A.) Álvaro Carneiro, pre-sidente dos escoteiros."

*****
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A esquadrilha americana
conta chegar ainda hoje

a Paris

Sem solução, ainda, a crise minis-
terial no Chile

SANTIAGO 14 (A. A.) _ A crise minis-terial continua sem solução.
O directorio do partido liberal resolveufacilitar a organisação do gabinet*. semcointudo fazer parte delle,

Mac Laren iniciou a pri-meira etapa do vôo
transoceanico

PARIS, 14, (Rodio-Havas) — A esquadrl-lha norte-americana de circumnavegação,
que deixou Vienna esta manhã, com destinoa Paris, passaram por Strasburgo as 9 liorase SO minutos.

VIENNA, 14, (Havas) — A esquadrilhanorte americana de circumnavegação aéreario globo levantou vôo ás 5 horas e 45 minu-tos com destino a Paris, onde os aviadoresesperam chegar hoje mesmo á noite.PARIS, "14, (U. P.) -Uma informaçãootiiciul recebida no Aerodroino de Le Bour-gct diz quc os aviadores do exercilo amfcri-cano que fazem uma viagem de circumna-V0?*a.Çí,-.t?«a.erca «'erraram em Strasburgo.VIENNA, 14, (Havas) - Os aviadoresnorte americanos que estão tentando a via-gem de circumnavegação do globo chegaramhontem a tarde a esta capitalLONDRES, 14,_ (Havas) - Tclegrapham deAlinato, no Japão:"O major inglez Mac Laren, um dos avia-dores que estão tentando a volta do mun-do, levantou voo ús 9 horas o 45 minutos

vS, 
aHVií'tI,?,* bH,anni" <W i-calisn ui„'aviagem de circumnavegação nerea, começou

i,í£Tra ?,tapi7d0, vôl> -••'"'•oceânico, pa"
íninuto-aqU dadC h0j<;* As ° horas • 50

necessidade de uma recoim-osição ff» tfiT»nisterio, que teve sobretudo por objcctfvrí,nomear um novo ministro do Interior c uniaoX° dÍr,ector eer*>l da Segurança Publica.,O publico brasileiro já se acha informa'-»ao sobre a victima, que era uma daa figu-
JJ*' mais brilhantes do Partido Socialista»Italiano. De facto, Giacomo Matteotti.nascido em ]88õ, laureado em iurisprudeu-»c_o_ pela Universidade ds Bolonha, tendi»viajado e estudado na Allemanha e na In-*glaterra, adherira ha muitos nnnos ao Par-tido Socialista, e tinha ultimamente se nti-ilado á luta contra n dominação fascUtaicom vivo ardor. Processado e xondemnadi»
yorias vezes (a ultima cm 191ii por manifes*.tações contra n guerra) foi suecessivamen-»te sindaco de Rovigo, presidculc dn depu-»taçao provincial rie Rovigo, membro' da cli-»i-ecpao da Liga dos Coiümiiníslàs Socialis-»tas e deputado no Parlamento.

Um dos assassinos do Matleolli. o ex-ca-,
pitâo Dumini, é, ao quc se diz, uma figur-l
sinistra. Conta-se que uma vez, respondeu-»
do ao commendador Giurinl, que a, aconsc-»
selhava a ir viver no estrangeiro, Dumini
a.ssera: "Eu já tenho na consciência 11 ou12 mortes por mandato. Devo seguir a mi-
nha sina, porquo do contrario ou ma» dc-»
primem ou me honram, visto como não ii
possivel outra coisa" — Foi esso homem
sinistro que cravou inniimeras vezes o seu
punhal no corpo de Matteotti.

ílmTrEt!

Tendo registado a impressão desagradaiveldo publico, com o assentamento da caixa-aviso do Corpo de Bombeiros, na calçada,mais concorrida da avenida Rio Branco, ire-*
gistamos agora a mudança que a nossa notadeterminou, para applaudil-.i. O alvitro decoltocar aquella caixa-aviso encostaria ao.poste próximo, desafogando aquelle pontado local onde o publico aguarda os bondes,por .nus suggcririo o acceito pela Municipá*Udadc, merece o registo quo aqui llie da*mos. .Muito bem! U' i,CUa que cm outras*nao se Içi-e cm conta, o transito, tão pertur*hado pelos postes dos múltiplos serviços.A nossa gravura -mostra que tivemos rasar*
queÍle1ôcaÍ/'°nU'a 

° alraya?^ffi^-*\fS*. n
»:.:
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AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES PRE-
tem c Novidades swbnciaes no chile

Ila campanha» tio Itio i|ii<i perdim par*
%w nlu i6t> |iertiidlv»i, Levantadas imje,
•um gratidei cttrcpitoi * rigores, snioric-
cem umaiihi, dr nmimlra que nu peufo, a»
caiiürfi qiit a» niiiiivii.il reapinrecíiu. «Iml»
lllhr ll'ir(H"IIIC_i.

i. o que it »I, por exoniplo, com » *¦>•(¦•-
trU il.i» mloiiiantc», ***** n». lim »»» •*})'**
tivii.v ,1,1» linha* iij uniu (• fecham oi olhos
|i»ra \èr o futuro,

A pullci i dr hihIi» «m omle ai penosa*•
nm-.. pns»iiilii al.iiiiii tempo, cllai volvem
Illllll liijiinl.n, COni itiUi .uni.m.l.i» • IC-

eoilllllcuiliiÇi.iS •' i'om plucaii ml. i ...ni. f-
curliim) ,ii • ler rii recla meu dn *>r.e divina-
toria. verificar o empenho de cada qual ein
melhor aproiioar seus «uígíillvo» pinHca*
«In*. i;»iii d>< qun dcmeiiilii tnuoí oi inyile-
rio* du fiilurn, aquella uulrn que remove
todas as úlffleiildailei du vida. f.ic uu ne-
Unenit da praça e do coraçíln, que v UM-'

Íiulu 
da rrlrhrr carloiimiile X. <_ue Blium*

irou a Gliinii ou a 1'raiiç», que niloptou
•«teu nu aquelles uielhoihi»,

Mas « |i.ili.-i,i iitic (l.i quando em ve* »¦

feriHRue, 
fira liMlIfferenle A volto da* pro-

Isilnmics da nrlo divinatória comi» io com*
fireliendesso que ein as perseguindo innlnr
• mil ii daria á sua proliferação, Parece que
¦ Hliiifio iiumniin i- umn for<u lã» Invencível
r icducloru que nflo ha (|iiein a resista,
Todo u mundo estfl cnusailn dc inbcr quo
essa* eorloinunles nflo udMnhum coito ai-
Suma, mns ninguém se conformo em per-
der a llliuAo comprada com c nco ou dez
inll riils ilu consulta, lã» uvussalador é O
Instliicto quo engana, conformo tciims lldp
occuslâo ile ilemoiiitrar em mais do uma
grande reportagem.

Porque, a verdado i esla: as cartomantes
estflo sc multiplicando peto Ilio. sem que u

jiiillci.i cuipiclunda ilc vez umn campanha
contra as exploradoras da credulidado pu-
hlic.i c do eterno sentimento dn Hluaoo.

•• *
Olz um telegramma de Paris que « «°"»«-

lho econômico, reunido no Qtmi " Orsuy.
estudou longamente a qucstSo da carestia
«le vida, sobretudo ns medidas necessárias
para o barateamento dn carne c dn culra.

Scntc-sc que o phononieno da alta de pre-
ços 6 inuudiiil c obedece a moveis quc des-
•fiam a «oloncla econômica contompornnoo.
Quando nssim acontece, e une pudemos ova-
liar a debilidade dc certas providencias com

quc se pcrmltte o lento nggravar dos cffc -

tos dc umn situarão que, nascida dc inpti-
vos naluraes, pôde representar, cm muitos
nsncclos, o resultado dc arllflcips coq»lc-
mnuveis. A população dc Paris esta sob nt
«trihiilaçõcs du umn crise dc carne, (.om-1
«luonlo os seus s/oc/« pareçam capazes ue
resistir, sem renovações, ao consumo «o
dias. exaininando-sè a crise nas suas origens

ConWcido umiltista declara que
irtumphavâ o Sr. Manoel

in.ii. Vicuüa
SvNIIAliO. M (U. IM - O conhecido
li M.i que proguoillcou a eMçiín do Sr.

Aiihnr Alcsiamlrl A presidência An Itepu
bllei, ileolarou nue, nn nruxlmn pleito, lri
umjihiiiÁ ii Sr, Manoel \*>... Vienna,

ji PENHORES?,..
I Menor juro $ Maior oftcrta
ii PflMD JUIOCN «M« «M» • Setembro. l»i•' uUIlir. Aü.-LA n \.***\** v*****. ti x

_»_______&£_______!

COMO SE ESTUDA MEDI-
CIMA EM MINAS

*.. **.t>M\*-*,

ídoito por um trem na estação de
Triagem

l'm trem da Leopoldina, apanhou, na es-
laçAo dv Triagem, o motou, um desconho*
chio de cor branca, eom 40 «nuoi presumi-
vcls, trajando pobivuicntc.

0 cadáver do lufolli foi removido para
o necrotério com guia do commissario Pau-
lu llibciro. do 18* dislriclo.

¦ ***** ¦

A impressão de, ura pro-,
íessor da Faculdade

do Rio
Multo proveitosa foi n excursão que um

grii|Ni ilc •i-niiiM' 1,,-. dn PAcuIlIfldft do Mc-
jdlcljlli dn Mio (ex a II. il.i Um i/iiuic, vim-
laudo e observando os estabelecimentos do
oatlna e hospllnlarus daquella capital,

\i n linpressfln que
tiveram o- acadêmicos
.'iiriiicns fui n iiioinu
que leve n seu pro-
fessur. Dr. Iteuato de
íycitua Lopes, que a
nnvlle, ns acampa-

iilimi naquella excur*
sflo.

Ha dias JA que o
professor Souza Lo-
pes nos Iransmllllu

54 A difficil adiiiiiuçâo fcml-
niiiu * a vieloria suprema
du aile de bem vestir: cs-
pcrlincnlc essn seusaçáo
illvlnu procnranilu a -
Guanabara—Hi Cairloca, 64.

í"'.M'"'i¥m
'." / ' ,*, rí*c*W-'*i

Portugal pelo telegrapbo

Afforavcu-se o estado dc saude do
í-x. Antônio José d'Almcida

Quntro offlrln^a ilo uruMtlor "Cnin-
luliu" ji!íi;rr«litlon eiti l.lnlnm

LISBOA, 14, (IL P.) — Pol nomeado vice-
cônsul do Brasil em Villa Beal o br Au-
liiisio Itlbelrn

LISBOA. 14, (l). P.) - Peorou multo o
catado de saude do Or Antônio Jnsfl de Al-
incida, ex-presidente dn llepnlilica

LISBOA. II. IV. P.) - ¦¦ "Diário de Nc
tlelas" Informa que as iivIbíücs mnrlllinus
i. inllllnr se vflo fundir suh a direcção gr-
rui dn uluilraiile (iauo Cniillnlin

LISBOA. II. (U P.) - O '•Diário" pu-
hllca um decreto do gnvenm agraciando o
ex-ministro do Rxtorlor, Sr Domingo» Po-
reira eom a (irnn Cruz dc Santlugu

LISBOA, 14, (U. P.) ~ Pallooou em Va\-
das da Itainlm o capilallsta Vluriato Soe-
corro.

LISBOA, 14 (U. P.) — Poraiu Rggredjdos
em Lisboa quatro officiaes do crusador lies-
punhal "CalaluOa". A policia abriu Inque-
rito, afim dc punir os responsáveis do nt-
tentado.

LISBOA. M (0. P.) — Decorrem com
essa Improssiiu, que a I «raiulc enthuslasmo em Coimbra as festas
faliu de espaço nos da rainha Santa.
forçou s sò .iitoru dar LISBOA. II (U. P.) — Os syndlealistas
piiblicldndc. li foi as- liinç.iraiu umn boinbn em uma residência
lim quo nos falou o particular'nesta capital, causando enormes
(Ilustre professor: I prejuízos.

Bueno Machado, antes de
Ir á Bahia, vae apresen-
tar-se ao piiblicocarloca
A festa que o "recordman" da

dansa realisará, domingo,
no S. José

"A Equitativa" vae fazer o seu i i-iofes*,., u, h
* «r Stiuzii l.opc

sorteio trimestral
Realisa-se ainnnhfl, As 2 horas iio «arde, o

sorteio trimestral dn Companhia ne Sc-
gurns "(A Kíiuilntiva". correspondente ao ul-
tlmo trimestre. . .

A cerimonia, quc terA toda n solemnidnac,
«erA realisada na sede da Importante compa-
nhla dc seguros. A avenida Hio Branco .iu-
mero 1115.

*****

Do convento á
Ribalta

O contraste era berrante: de um lado, o

quletude do cluustro, do outro, ao som ba
rulhento do .IA/.Z. o cabarct dn modo

— Convidado iKdos I
nlumaos da nossa Va-'
culiludc de Medicina,
estive cm lidlo liou-

c/id/osouto, onde realizei,
opes nn vila dn Congrega-; •

cno dn Faculdade da 
'

Medicina, » minhn primeira conferência so-!
bre "Indicações Ihernpcullcns dus anuas ml-
neraes brasileiras". No dia seguinte cflc-
ctuou-so a segunda, relativa a "Aspectos
modernos dn pnlhologla gástrica", nn Socie-
dade dc Medicina u Cirurgia, onde fui rc-
1'cbido por si'iis illustres consoeios e saúda-
do pelo professor Mello Teixeira.

Encontrei, sem surpresa, alIAs, um cxccl-
lente centro dc cultura medica ein Bello Ilo-
rizonlc, onde cm cousas dc nicdiclnn, a tudo
sobrclrva o Instituto dc Itmliiiui, quc sob
* conspicua dlrcccôo do professor llorgcs
da Cosia, (• um monumento de que sc ufa-
na, com raz/lo, nflo só o Kslndo dc Minas,
como todo o lirasil. Realmente, modelar na
sua concepção, o Instituto van prestando,
de facto, inestimáveis serviços.

Por seu lado, a Faculdade dc Medicina,
toda a regularidade, é

¦ *****

EMPENHAR ?
*& „0 CASA GONTHIER

45 RDA LUIZ DE CAMÕES 47

Empresta o VALOR
T*_m-V'-i^'--m*-l-1t-Wr.: -

liueii.i Murluuln, n "rmi.rdman" da ansa-
hora no nossn Ineiile, epino JA aqui «ia

somos, vao usle me* a Bahia haler-se com
ili.us dnnsurlnns bnliluuoi que o desuna-

Aiites. porím. » syinpalhleo «rtisl» putr»-
cio, uno oslovo um annn fflra tio »'¦¦"•
cumo eleiiienln de calogurlo ila compa lim
Veluseu. se ii|ircsenl,irA ao nosso UJ llco.

SorA no diimlugo próximo, imnm attiuenio
"mullníe", nu S. Josí. .

líss.i festa it valoroso bailarino dedica a

A NOITR. O progrunima dcsio cspeelaeuio,
que contarA com u colluboraeflo dos nieino-
res elementos dos nossos lheulroí e oos
"cabuiels", vae ser magnífico.

_!.^X~M-W^-H~K-*W*^W"I"W'<^^^M^**_J

$Pense bem, antes de responder:::' 
QUAL 0 MELHOR AMOR ?j!

?j^X"!~l"H"!"X"!*<"X,,!"!"M"I"!"!"!"!"!"i^"!*"W"''
¦ ***** *

CAIU UE UM BONDE, FRAcffi
RANDOO CRANEO

0 desconhecido falleceu nu Sm,
Cana

Noticiámos, «m nossa nliçAo estrsonti-
riu, o desastre ooçorrldo nu ru» ih*;*l
lliim Hellro, em fr.nlo no predio n. Ju
l'ni dosoonocldo, de cor lirnnco, solUir.7
4H «unos presumíveis, ao saltar d* uml^
d», cm movimento, rol vletlina d« m,„..,
dn. recebendo fractura no craneo <• v,'rt|)
os?orl»ç<Vs polo corno.

MidlÔadO pol» Assistência, o desennhKii,
fr.l intornudo na 8' eufermnrlii .1. s,J
Casa. oode veiu a fallccer huje, As '_! |;j fcjj
rai da manhíli

O sou cadáver foi removido para ,, ^
criiteihi dn flolllllòlo Medico l.ejal ,C
de ser •iilimellldo A respectivo autopúj-

Mi- As 11 horas Aa iuíiiiIiii. nfto i,..Mj lK|
feito o recniilieclmoiito dn einlavir, ,m f.
íunrdado nn golailolra, pnra sim rniuu,
"nçAo até ficar apurada a suo Mentida,

REAL

dias. cxnininando-se a crise nas suas origens r,ll||ll.lll0 ,|0 ,\\y//„ 0 cabarct dn modo. cheio | Por seu lado, a Faculdade dc Medicina.
facilmente se podem prever dins amargos . |( |)lisl ml(15 c |,onlcn, encasacodos;; que fiinccionn com toda a regularidade, *

»o povo. , ., e cila passara do um para outro, cntonlecl- um alleslado dc quanto t capaz a devo ado
. Niio bastam as medidas dc ordem theori- . .' , K*sn |ranslcaò brusca soffrcu dedicação A causa do ensino, de uma pleia-ds, meio . .,, ,

CLARA KIMBAIX YOUSO. nn bcllissima
produeçüo 

"1)0 CONVENTO A' RIRALTA"
quc o PARISIENSE vae cxhibir QUARTA-
PlílHA, c na ipial ireis admirar um dos mais
bellos FII.MS de vosso vida.-******

r*. Tornam-se urgentes medidas positivas,
»lc effeitos claros. As simples declarações,
que vemos surgirem cm lodo o mundo, nao
remediaram ainda os males, provocados pc-
las mudanças dc valores econômicos quc n

grande guerra gerou. Parece quc os eco-
Bomislns nno tiveram tempo o calma para o
exame em conjunto c A altura da graviilncle
mio o phenonicno offcreee. des alterações,
do valores. Se nos paizes amadurecidos isto
acontece, e fncil de ver que nos pnizes novos •

• dc experiência rudimentar, como o nosso,
o transe seja muito mais grave. A gravidade ;
«resce dc pousa quando as suas conscquçn-1
cias não logram despertar o inlcrcssc Uos |
responsáveis pelo bem collcctivo. O exemplo,
da França, agora, deve aproveitar-nos.! 

ROMA. 14 (U. P.) -O Papa Pio XI, sen-
** jtado no throno da Corte dc S. Damaso, cer-

As noticias sobre n actuaçõo brasileira, ' eado pelos dignitarios da Egreja, nobres c

nas Olynnwidos de Paris, são pouco uni- ; guardas suissus, recebeu cm uiidicncia non-

madoras, sem duvida alguma, mas consti- tem a 4.OUO operários, membros da Associa

QUATRO MIL HOMENS EXHOR-
TADOSÂ PRESERVAÇÃO DO

REINO DE CHRISTO
,* m m ****• *

Uma audiência tocante do Santo
Padre

Caia e foi para a Santa Casa
Foi medicudo. A turde. pela Assistência o

internado, em seguida, na Santa Casa, o
carpinteiro Josué Silvo, de 41 annos e mo-
rador A rua S. Francisco Xavier s|n, o qual,
ao tomar um bonde na Avenida Ü8 dc Sc-
tembro, caiu e fraclurou a cubeça, ficando
em estado de "schok".

mm**

tuem provas seguras dc que muito conseguiu
n Iniciativa particular. E' do domínio pu-
Mico que os alhlctns patrícios nao soffre-
ram a sclecçflo necessária, nem puderam en-
tregar-se aos exercícios indispensáveis, em
virtude da falta dc recursos promplos e da
ausência completa dc quaesquer sympathias,
da parte dos poderes administrativos. ;

Todos os povos cuidam hoje da educação
physica da sua juventude, aproveitando os I
•nslnamcntos technicos, que evitam todos os ;"^s ~ "substituição 

de lentes quebradas, e
soliresnem oj 

-e mnjo_, ;mprirtnzicia soffrcrâo este aba-

cão dc Retiro Espiritual.
Sua Santidade falou aos operários, agra-

dcccndo-lhcs as manifestações de devoção
e cshortou-os a preservarem o reino de
Christo e olhar para Jesus que "í 

partl"
cularmente amigo das classes trabalhado-
ras na sua procura diária do pão".

¦ ***** — '

ATÉ 3$ SAO GRÁTIS
Os concertos em óculos, pince-nez, lor-

Inconvenientes, dentre os qunes
os excessos. Este aspecto dn educação _ mo- 

j ifmcítiTclisaVieitas - Rua da Quitanda, 99.
Attenção: não 6 mais no predio da esqui-«lema é tão importante que as instituições

militares adoptaram a pratica regular dos
aporta. Acerco da efficiencia dos exercícios
Mhtos ninguém discute. Acontece, apenas,
¦gora, que, dispondo de athletas capazes cm
todos os ramos dos sporls, nflo nos foi pos-
•ivel prepnral-os a tempo e conveniente-
snente, por faltu de recursos c do apoio de j
que nflo dispõem ainda as sociedades par-
ticulares, que se dedicam fl cultura physica
da mocidade. I

Sirva-nos a dedicação dos poucos patrícios i
que foram a Paris, enfrentando sacrifícios,
de exemplo e de estimulo. Todos elles com-
pareceram ás provns e despertaram inter-:
esse. Para a capacidade dos seus esforços
ó bastante.

na dc Buenos Aires.

ACCUSADOS DE ROUBO NO
JOGO DE CARTAS!

.. -m m ***> * ¦ •¦*

Nobres italianos absolvidos pelo
procurador da Coroa

ROMA, 14 (U; P.) — O procurador da

dc illustrc dv professores, onde se encon
iram expoentes do maior valor da sciencia
medica pátrio, E' Innegnvcl a efficlenco do
scu ensino, mesmo porque sc destina A in-
.strucção de limitado numero de nliimnos,
Nao errarei valicinando para breve o reco-
nhcclmcnto official da escola horizintina,
com o que sc concorrerá pnrn desofognr a
Faculdade do Rio, onde í impressiona nte a
plclhora de illuninos. O ensino dns clinicas
í reallsado cnm grande proveito c apuro no
Snnta Cnsa, na Maternidade, no Hospital
S. Geraldo, installnção magnífica de clinica
ophtolninlogicu c olo-rhino-lar.vngnlogiea. e
bem assim no Hospital S. Vicente, destinado
a crcnnçns, c que, embora incompleto, já ó
uma bella realidade para a pobreza e para
o ensino.'Volto muito sensibilizado pcla fidalga nco-
Hilda do governo de Minas, que me fez
seu hospede durante a minha curta perma-
nencia nn capital mineira, c p;'.is inniime-
ras provas dc apreço com qiie me distinguiu
a classe medica c acadêmica de Bello Ilo-
rizonte.

¦ ******** .

Uma linda mulher
"QUE PEQUENA BATUTA I" exclamo o

espectador ao ver entrar cm scena aquella
linda mulher qiw ostenta, a par de uma gra-
ça Incom paro vai,, as mais bcllas toilcltcs
crendas pcla Moda. Mas o espectador se en-
cana redondamente; aquella pequena não
passa de nm HOMEM, o ASSOMBROSO
DARWIN, cuU estréa sc dará, hoje. no palco
do AMERIC.wO, o confortável e bem fre-
quentado CINEMA RE COPACABANA.******

Internato Modelo
Rcobrcm-se, n 16 do corrente, ns aulas dn

Succursál do Instituto Ln-Foyette cm Pctro-
polis, devendo a entrada dos internos ser no
din 15. Acccitnm-sc ainda matrículas parn os
últimos números vngos. Rua Visconde de
Itahorahy, 188. Petropolis.*****

Vão ser trasladados para o
Chile os restos mortaes do

general Korner
SANTIAGO. 14 (A. A.) - Em princípios

de agosto próximo, chegarão n esln capital
os restos mortaes do gcucrul Korner, que
falleceu na Europa,

Por oceasiflo dos aclos fúnebres quc aqui
sc rcolisorflo, o governo decretará honras
militares.

Levou umn quftla
A vl'iva 0- Maria .luliu

A ruu
lu Picanço, de flllenl Qranueu t-.

menro%0.rfol ali. hoje, vletlina de umVqí£
da, do quc reeultou sulr com uma ptn,
^Medicada 

pela Assistência, ficou D. J5;i,
em tratamento em -nm casa

CornçJorpJJ
inflo, rins, d),,

betes e, por seus processos, estomjw e \*
Milniis. Av. Rio llruncn, 187 fOdton).!

ÂsMÜcnos quintas. Voj- Pátria 06. S„njj

Prof. Godoy Tavares

•mo

QUEM PERDEU?
Estão nesta redacção A disposição dos seus

legítimos donos, os seguintes objectos:
Uma carteiro de identidade, achada na ma

Vasco da Gamn.
— Uma promissória, achada na rua do

Ouvidor, pelo Sr. Antônio Ferreira.

0 MEDICO
O ADVOGADO
O NEGOCIANTE
O ENGENHEIRO
O ESTUDANTE

precisam duma eanc-
tu-t Inteiro "DE
CONFIANÇA". Esco-
lha sua caneta enlre

1 os milhares dn .

CASA STEPHEN

Galeria Craieiro

Rio dc Janeiro

»W"GUARDA-MOVEIS
íSfili o patrocínio t!o industrial Leandro Martin»)

Chamados : Ourives, 41. T. N. 1500
****** i"0 Sport"

ENTROU UM COPO EM SCENA
Porque foi, ainda não se sabe. Mas o peor

è que Marie l.eudorng, residente A rua Dona
Luiza 71, brigou com Léu Dourchcn, tam-
bem moradora nn mesma casa, sendo afinal

Está circulando, hoje, mais um numero
do querido bi-semanario carioca illustrada
"O Sport", trazendo, como sempre, a par
dc detalhado noticiário solire ns ultimas
competições sportivas, interessantes infor-
inações nacionaes c estrangeiras relativas
ao assumpto a que se dedica.

IU I Al A» 14 U, ttl — **J wim*-**** nuui *•"• ********* *.*¦*.* **•***• - *
Coroa impronunciou por falta de funda-! aggredida por esta ultima, a copo. receben-

Dr. Estellita Lipa-VIas.urinarias (vene-
rcas e cirúrgicas) Raios X. Labor. h. Jo:" BI.

******
DE. PEDRO CARNEIRO - P«teiro,
'mols. internas. Cons.. As I liorns. S, ,Iosé, lb,

******
Dt. Edffar Abrantes. Tratam- Tuberculose
pelo Pncumotliorax. Largo Carioca, 18, 3 fis 4,

mento diversos nobres, inclusive o príncipe
Pignntelli, mnrquez Antici-Mattel, o notável
esgrimista Agesilao Greco e os commenda-
dores Cesaronc, dc Rossi e Torello, aceusa-
dos de roubo no jogo de cartas.

Esse delicio teria oceorrido em numero-
sos clubs aristocráticos de Roma, inclusive
o Chcss Club e o Hunting Club,

Íirs. 
Moura Brazil e Gabriel de An-

rade — Ocullsfas — llrimuajana. 87.

Pr, Castro Aiaujo áiívS^da.
Hospital Evangélico. Phone Villa 2261.- ******* -

Coinliate as moléstias do
finado, do estômago, dos
intestinos e corrige a
prisão de ventre.******

Dr. Geraldo Rocha
© anniversariante passou o

dia cm Arcogcllos
Mgndo, como sc encontra, a todas as ex-

pressões e emprehéndiinèntos significativos
*\o nosso progresso, nos altos circulos da rn-

rharia 
e das industrias, o Sr. Ur. Geral-

Rochp receberia, hoje, ççrtiinienle, pnr

rivo 
do scu annivcrsario natalicio cm

iscnrso, as melhores demonstrações pes-

res 
de apreço dos seus amigos c admira-

•c3, que são quantos vêem nu anniversa-
Hnnte um clcmiínto inlelligente c esforçado
em evidencia enlre ns mais rép.rcscnlnUvos
e (|uc associam ao bom nome nuclonal os
próprios êxitos c triuniphos. Eiilrètnntn,
sinçeráuieiite alheio, por modéstia, ao des-
ttque dus nianifcstnçõcSi S. Ex. resolveu
passar o din na sua importante propriedade
dc Arcogcllos, onde, nem por islo, evitará

fc 

lhe cheguem cumprimentos inininieros
todos os pontos do pniz c do estrangeiro,

s grandes c pequenos centros aos quaes In-
dhi.tlnclamcnte vem eniprestondó n collabo-
V**;*,» e a orientação dc limuein de liem mar-
osid:;s iifttludes, i- sobre outros predicados,
Ãl trabalhador infatigavel.
***** 1—*n<v***—.

Não pague aluguel
V. S. construirá a aua habitação, no sen

terreno, apenas com 30 °|° do valor orçado,
pugna em 3 parcellas durante a construcção.
Os 70 "|° restantes serão pagos mensalmente
durante sete annos.

Examine os 46 predios actualmcnte em con-
strucção no Rio, pela Cia. Territorial e Con<
•triKtora, R. S. Pedro. fil. Rio.******

do ferimentos nn cobeçu.
A policia do 5° districto registou o facto.

PARA 0 GABELLO
Um preparado Maravilhoso 1
A loção "Bella Còr" é de effeitos rápidos

e garantidos.
Contra a caspa ê qiiída do cabeilo, tendo

a grande vantagem de reslituir aos cabellos
brancos ou grisalhos sua côr primitiva em
poucos dias.

Convém notar que não t tintura * sim
um preparado altamente scientifico a ma-
ravilboso.

Vende-se em todas as pharmacias, perfn-
marias e drogarias do Brasil.

COMMmi*Õl\ADTBRII.HANTEMEN.
TE* EM BUENOS AIRES, A TO*

MADA DA BASTILHA
BUENOS AIRES, 14 (U. P.) _ Realisa-

ram-se hontem brilhantes festejos commcmo.
rntivos dn queda da Bastilha, pela colônia
franceza. Houve um banquete, baile e outros

OS FOOTBALLKRS GAU-
CHOS DERROTAM OS

IJRUGUAYOS
PORTO ALEGRE, 14 (Havas) — No "roa-

tch" de "football" jogado, hontem, entre os
clubs Onward, de Montevidéo, e Intcniacio
nal daqui, saiu vencedor u "eleven"

grandcn.se pelo "score" de 2 a 0.

Descoberta de preciosa collecçâog
de notas do tempo colonial I

FORTALEZA, 14, (A. A.) -.A imprtattl
muleia quc o Sr. Guimarães Pndllli», (m.1
cclonnrlo do Collcgio Militar dessa ciplUlB
actualmcnte aqui, descobriu uma tirecfoU
collccçõo dc notas do tempo colonial, de ;|.
a KlüfllOO. , „ ..

O "Jornnl do Commercio" diz que • tI.H
ferida collccçõo figura no catalogo Soeql
1 olio, cm nota Inodita, estando consl(oij)|
lieste catalogo que Jullus Meilly \.mU-p
nüo a conheceu.

O Sr. Padllha achou tambem varlts tmii
das colonines

COLLARES DE

PÉROLAS

VISITEM UMA LINDA

COLLECÇAO EXPOSTA NA

JOALHERIA ADAMO

AVXNIDA RIO BRANCO 149

PREÇOS EXOEPOIONAES

A

saVi

rio-

UuAluLU

XmW*.

|; fg_ l|
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A dor desaparece!
Não soffra ! Qualquer
dôr dcsap|iarccc com Li>
nimento Sloan. Tenha
sempre um vidro á mão.

LINIMENTO

SlâOftN
Mata Dores

OS QUE DANSAM
AGORA

• i • »

Está se realisando, em
Campos, um concurso

de resistência cho-
réegrapiiica

CAMPOS (Estado do Hio), 1,1 (Itct.) (Ser-
j viço especial du A NOITE) — Teve inicio,
.'sabbado, ús 7.115 da noite, no Theatro Tria-
'non. o concurso de resistência de dnnsn. i , -. ,., . . ... ,, ,„

dç,,! naes, sustentando a ínconstituicionalidade

¦ *-****• *

Contra a constitucionalidade da
nova lei de imprensa

italiana
ROMA, 14 (A. A.) — A imprensa opposi-

cionistn mostru-sc descontente com a nova
lei, recentemente snhccioniida pelo presi-
dente do conselho, Sr. Bcnito Mussolini, co-
aretundo cerlas liberdades (|ue alé então lhe
eram concedidas.

Os referidos jornaes trazem longos edito-

I Pense bem, antes de responder :|

I QUAL 0 MELHOR AMOR ?|
»*» *!"• *i**I**_»**I'* ?"«• ****5* •#•*!* *í**«'* 'I**!**!* •J**I* ****** *** *»* *!**»* •5* *?* *I**I* *3**3********
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CITYiâÊLáH
A moderna Capa

empermeavel
ii paraHomens e
Rapazes

modelo
Exclusivo

da

NÃO OBSTANTE AS FALHAS
VERIFICADAS

*****

Teve festas ao regressar
MONTE CAH.MEI.LO (Minas), 12 (Serviço

especial da A NOITE.) — Regressou A ca-
pitai do Estado, festivamente recebido, o
coronel Jouquitn I.nmirio Mundini, presi-
dente da Câmara Municipal.

ÁGUA FIGARO Sffi.ELTE
perfumarias, pharmacias e drogarias.

¦ ****** ¦

010° anniversario do C. C. I.
de Materiaes de Construcção

Commemora hoje o seu 10° anniversario
o Centro de Commercio e Industrias de Ma-
teriaes de Construcção, rcalisando-se, em
sua séde, a rua Luiz de Camões n. 36, ás 7
horas da noite, uma sessão solemne.*****

0 cruzeiro do "Itália" teve bas<
tante êxito commercial

ROMA, 14 (U. P.) — O commandull
Pasogli, um dos organisadores do cm«!::
do navio-exposiçSo "Itália", hoje, déelant]
quc, a despeito das diversas falhas veriflú]
das durante o cruzeiro, o emprelicndlraetü
teve como resultado bastante êxito eómiMM
ciai para ns diversas casas industrines ia '

Itália. Accrcscentou o commondanle Paii.B
gli que o commercio italiano ji retãe.f
encommendas no valor dc mais de cincott-j
ta milhões de liras, da parte dos paizes ll|
littor.il oriental da America do Sul, vliH*!
dos pela exposição-fluetuante "Itália",

O citado official terminou declarando p
se esperava conseguir apenas uma pequtti
parte do commercio brasileiro e argentina
devido á forte concorrência nas praças il
Brasil e Argentina.

i ***** I.
•v-MH^~H,W^M*H',H,*M,,!,,5',J*^H~í',M"1''^H.

Ipense bem, antes de responder!;

I QUAL 0 MELHOR AIR 1
_j.^.^^.^j.;..X-^»M^--J~M"5,*!"3"^W,!,'5"H''W'''|,******

Ipedld.
niwi«i

Sir. 
Osbome—Instituto de Radiologia do

r. Manoel de Abreu. Evaristo Veiga 20. C. 442.
*.»**—.-

Aprcsentàrnin-se tres concorrentes,
quaes Poulino Capiclinba e Gcrvasio Miguel
pretendem dnrisar 36 horas. As condições
orgânicas dos dunsarinos è optima. Suns
damas, respectivamente; Zízó Florida e An-
na Borboleta; que, iniciando o concurso, já
linlcriini o "record", no Estado. A outra
(lama, L.vdia Heis, dansou 19 horas. Oscnr
ili! Sonz;;, ò terceiro concorrente, dansou 18
horas. A população entliusiasmada nffluiu
an TrlanOii. O concurso está sendo flscali-
sado pcla Imprensa, tendo as autoridades
policiaes tomado varias medidas. Este con-
curso foi promovido pelo Sr. Roberto Rol-
dnnd c patrocinado pela "A Noticia", desta
cidade.

NÃÕ^:>:HA:.!: ESCRIPTORIO
CO;MMER.«ét*- IAL.

sem muchinii de escrever. Não se admittem
ciiipregndos nos cscriplorios sem quc snibnm
escrever n nuicliina. Malrieülem-se na Esco-
Ia Reiniriglòn, rua 7 de Sclcmliro, 67.
—.„,-,......, * •***!_&&>-* ,.**,**,*„„ **,, *-**_

da lei.
¦4_QOfe*r

¦ i ' *—¦wwi^»^*r—«"- ¦ '" ¦¦¦¦ni»

\l£__^l_0\*W* REI DOS
1 .-;/<^^C;^>g> LIHPAMETAK

Viatraordlnario produeto para espinhas
aannos, sardns. manchas, ruirn», cravos, etc.
Q creme da Moda. ideal pnra o loiicador.
franqueia aíominrein r conserva n cutis, fa.
tendo udhcrir iriügrilficanicntc o pó de arroz.
Vo Psrc Royiil e em Iodas as perfumorius.

¦ ***** *

Fartando peças de alumínio, foi
preso

Pela manhã, no momento em que, na pra-

Ja 
da Huiidcirn furtava peças de alumínio

e um automóvel que oli estava parado e
4e que é "cliaulfcur" Manoel Ribeiro de
Souza, residente A rua de S. Christovão 31'J,
foi preso pela policia do 15° districto, o in-
dividuo de nome .losé de Souza, que se dis
eom 20 annos de edade e morador A rua
Bella de S. João.

Foi José autuado em flagrante,

Logares creacios pelo governa-
dor da Parahyba

PARAHYBA, 14 (A. A.) — O Sr. Dr. So-
lon de Luccna, governador do Estado, assi-
gnou, nnlc-hontem, os decretos creando o
logar de dnclylographo na Junta Commercial
e de nmanuense na Secretaria da Instrucção
Publica.

S. Ex., ainda por decreto dc unte-hontem,
creou mais tres cadeiras no ensino publico
do interior do Estado.

"L7talie lllnstrêe»
Recebemos o n. 20. npparecido no mez

passado, da excellente publicação "I/Italie
illustrée", onde colhilioram muitos dos no
mes em evidencia dos paizes latinos.

0 "Orania" na Guanabara
Ao amanhecer de hoje lançou ferros na

Guanabara o transatlântico "Orania", um
dos maiores dn frota do Lloyd Real Hollau-
dez. O referido navio, logo depois de haver
fundeado, recebeu n visita regulamentar da
Saude do Porto, cujo medico deu-lhe livre
pratica para atracar no cáes. em virtude de
ter verificado serem optimas ns suas condi-
ções sanitárias, bem como irreprchcnsivel o
estado de asseio e hygiene quc sc notava a
bordo.

O "Orania", que c commaiidado pelo cn-
pilão F. •!. Hoogltamcr e vinja consignado
A Sociedade Anonyma Martinclli, procedeu
de lAihslerdnin c escalas nos portos dc cos-
tunie, tendo rcalisado cxcellente viagem,
transportou muitos passageiros para o Rio e
conduz crescido numero cm transito para os
portos do Ilio da Prata,

Os passageiros, que se destinavam a San-
tos, em numero superior a trezentos, foram
forçados a desembarcar nesta cnpitnl, í"do
o facto de não perniittlrcm ns autoridades
snntlstns o seu desembarque naquclle porto.

ÍO 
"Orania" '/arpou á tarde, em demanda

do Rio da Prata.

COM UM GOLPE DE NAVALHA
CORTOU O ROSTO DO ADVERSA-

RIO E FUGIU
Rápida a discussão entre os dous homens,,

nno deu tempo As poucas pessoas que a cila l
assistiram se inteirassem da sua canso. Vi-
ram, apenas, essas testemunhas um dos con-,
tendores sacar de uma navalha, vibrar uni '
golpe no roto do adversário e, acto conti-
nuo, galgar correndo o Irecho da rua Barata I
Ribeiro, onde oceorreu o fneto, e desappo-
recer.

Banhada em sangue, a victima que, soube
depois a policia do 30° districto, è o cavou-
queira Martiniano Fructuoso Canuto, de 34
annos c residente A ladeira do Leme' h. 22,
foi transportada para o posto de Assistência
e ali devidamente medicada.

Quanto ao aggrcssor, apuraram as autori-
dades tratar-se do indivíduo João de Lima
t residir o mesmo na ladeira referida.

Foi aberto o necessário inquérito e dadas
as providencias para a captura do culipado.

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

V a pavorosa iipslaçao
da casa

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

Visitem as nossas exposições

VILLA DE PARIS
35, rua dos Ourives

76, rua Buenos Aires, 78

Reune-se amanhã a Sociedade h
Medicina e Cirurgia

Em sua séde, á Avenida Mem de Sá ií
moro 197, fará, amanhã, mais uma senrtl
a Sociedade de Medicina e Cirurgia do PI
de Janeiro.

A ordem do dia dessa reunião, que."1
a importância das anteriores, é a segu*

o) Resultado da campanha anti-palul»
no norte do Estado do Rio, pelo Dr.• Mw
Plnolti; b) Cystlccrcose cerebral, pelo Wjl
Holion Povoa; c) Soro vacclno-thernpim «|
peclficas, pelo Dr. Achilllos de Araujoi «11
Água de arroz e a desnutrição dns J«»'l
ças, pelo Dr. Leonel Gonzaga; discussãolf|
bre o problema das habitações******

1
. Br*.

gtner
' i":
itMro <
svetor c
dÒQun
i-À.de

numero
tnngeii
blldae.
IBEJU

Exterio
tperigo
Birograi
alados
etsslm i
jdnndo

BB.H1"Ido
ir

DO-doe
ipontos
isto e.
tstabcl
nAr en
cacio (

Àecri
tretant
onnnic;
com n
dia 31)
pontos
29 dc
erigidi
ipropoâ
o gove
obter
jgbeiaçí• BER
jiroxiii
«Ires, i
(rtferi:
SSScDi
dos d;
ariámei

, ({abinc
I ajençõc
í:tas cn
Rjuridii'ter co

RO)
Iguiu
st ital
f 6, a
]finan

IjO>
kSketcI
qualil
nianli
dade
ztís c<

A Herança trágica
SOBERBO ROMANCE

Nas livrarias e na Kmp. Romances PopuU"'
Rua do Carmo, 35 — 1*.

*****
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COMO O ©RESTES SE
FERIU ?

Ferido nas mãos foi soecorrido pelo P* Bfife
to central 'de Assistência o operário 0n«"'A; i f
Soaree Barbosa, de 33 annos c residente ' BSI
rua Santo Oliristo u. 209

Orestes, embora tenha dito (pie taes feri-

******* •

A primeira exposição de um
artista brasileiro

*-*******4j*---n ?¦——

O PINTOR ALBERTO DA VEIGA
GUIGNARD E SEUS DESENHOS
Brasileiro, nascido em Nova Friburgo, o

Sr. Alberto dn Veiga Gíiigndrd, filho do an-
tlgo corredor Alberto ,losó Ouignard, é um
artista que só agora se revela aos seus com-
patriotas, tendo vivido constantemente no
estrangeiro, entregue ao estudo de sua arte.

O pintor, que conta, aclualmctite, 28 nnnos
dc edade, iniciou os seus estudos cm Mu-
nlch, auxiliado por sua mãe, e, não obstan-
le, haver cursado o ensino de mestres' dc
renome, nSo considera findo o seu periodo
de preparação, lencionando completar, na
Itália, o aprendizado do quc julga faltur-llie
para ser um consiinimado retratista.

Amanhã, no Lyceu de Aries e Officios, o
pintor brasileiro inaugurará o sua exposição
de "Desenho e Pastel", annexando-lhe
itgu.is fortes c lithographias de modernos
artistas allemães.

3SEK m&*:
Melhora a situação fi-

nanceira da Itália
——****************

Todas as previsões do excr-
cicio passado foram fa-

voravelmente ex-
cedidas

ROMA, 14 (Havas) - Antes da sua par-tido para Londres, onde vne chefiar a de-legação italiana A Conferência Intcr-Alliuda
o Sr. Di Stefani, ministro das Kinatíçasendereçou ao .presidcnle do conselho umacarta cm que fn,z pornienorisnda exposiçãoda situação financeira do paiz. Depois demostrar que as previsões feitas para o excr-cicio financeiro dc 1023-1924 forani favora-vehnente excedidas, facto que attribue não,o ao desenvolvimento da capacidade nro-

CflVfi Hü nnnún **-*.**-, t..__.t '

que o actual governo tem posto na nrreca-
(iiictiva d

mentos foram produzidos por navalha t -¦
clarado o local ein que oceorreu o fneto, '
rua Visconde de Itn&nn, nada adeantou >¦
bre a natureza do mesmo

i oi»-

DR. PIS8ENTA DE WELUl
Ourives, 5 - terças, quintal e sablijjj

:\ dos, de 1 ãs 6 "loras. Affonso Pctiun, <MI
' segundas e sex as, de 1 ás íl horas. J;

, í^s/w^/^/ÍiS 5
I ****** !

A Casa Armstrong recusa proWí
gar o empréstimo para

Moçambique
USBOA, 14 (U. P.) — Consta que^l

Casa Armstrong nega-se no cumpriiM?) I
do empréstimo parn Moçambique. devW»'V
discordar da prorogauão do comproislffll
allcgando ainda quc o Sr. Bulhão Pato (?|
nijilra a circulação de notas cm AngpWf
nas províncias de S. Thomé e Cabo Ven»'

******* ——
i\a aa nação mas tambem ao escrupuloo actual governo tem nostri nn ¦.,„¦*-*.*

daçno das receitas c na diminuição das des-
pesas, o Sr. Di Stefani conclue que no pro-ximo exercício os rcsullados serão ainda su-periorcs, uma vez que a autoridade do Esta-do, na ordem social, seja mantida, e umavez que a direcção da vida econômica e fi-nanceira do pai/, garanta a marcha regulardo movimento de expansão «• que se eslá ouerando.

Queluz tem, agora, um cine-
ma moderno

QUELUZ (Minas), 14 (Serviço especial*
A NOITE) — Com umn assistência nüM?
sa, innugurou-se, hontem, o cinema Cewffl

*.**..*.*. * . Ti Pr°Prleilade do Sr. Álvaro Sobral. 0 CT
saneamento dio, que foi construído especiabuenle, * **

• demo • nada deixa a desejar»

m--~
'**^'*:* 
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exTERiOR ftSPRviço

o caso dos alliados
não se disporem a
evacuar o Ruhr

>rrcrá sério perigo a exe-
cução das recommonda-

ções do plano Dawes

o nin ficou constituída a
(Iclogaçllo franceza :i

Cunicrcncia dc
Londres

UUS, 1* (Radlo-llavaa) — A delegação
¦Kc/a a Con ferencia de Loudres, que se

augiiro depois dc amanhã, partirá pnra
íiella capilal, amanhã, ás 10 horas.

¦legação consta de quatro delegados:
. jlcrrlol, presidento do conselho; Cie-

•ulil, ministro das Finanças; Nollct, mi-

A NOITE«— SeRiinda-felrn, 11 de Julho de 1024
_-BHMM-M_-__. • >__¦ ¦»_> -__»•»>• .'«•««¦¦¦¦••¦¦•.^¦¦¦¦^B

ULTIMA MOR

J^: 
'.'>_>...-.JV^H

/.'¦^Jmim. 
'im
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M ÉfeHS.
• ¦. '^«fií&Jfpa. áEfèl '**,

¦ .<•_".. - -h' '-'¦'-v,ic • v <•-*-¦.'" -''i]

Ht í <- -i4'*.**. ¦•..«_-.,'."i'. 9 -¦' Sr-'•- ¦';.'¦'..'

.Srs. Ilerrint o dementei, ao (fito, t
f/cncrul Nollet e Pcrreti dela Rocca, em

baixo
tetro da Guerra, e Perettl deli* Rocei, di-
ctor dos Negócios Políticos e Commerciacs

_ Quni «rOrsay.
A delegação será acompaivliada de certo
iimcro íio peritos dos .Ministérios do Es-
•angeiros. Fiuançafi, Guerra o Obras Pu-
lica..
RERLIM, 13 (ü. P.) — O ministro do
sterior, Sr. Slrcsemann, considera cm
eri.ío a execução das rccommcndações do
rograiuma do general Dawes, caso os nl-
arios não se disponham a evacuar o Ruhr,
sstm como Dilisburg, Dussoldofr e Duhrot,
jnf.ln disso segurança no governo allemão.
BERLIM, U (U. P.) — Em resposta ao

eriido rios nncionalislas a respeito do con-
•ole militar no território do Ruhr, o gover-

declarou qua os alliados so oppõera nos
Dntos de vista essenciacs da Allemanba,
ito í, ás necessárias negociações para o
stabclecimento da forma em quo no «leve

cm execução o plano Dawes e a indi-
ação ria «laia approximad.i ria evacuação.
Ãccresccnln n informação official que, en-'etantn. os alliados em suas ultimas com-

niiiicaçõcs, declararam estar dc aotfprdo
nm n Allemanha cm cessar o controle no
ia 311 de agosto sc forem neccitos os cinco
onlos csscnciacs da nota rios nlliados dc

de setembro «lc 1922, que são tambem
ligidos agora. Nno ha accordo entre essas
repostas c n ponto tle vista allemão, mas
governo cslú convencido de que conseguirá
(cr a retirada da mesmas duranlo as nc-

ociações.
BERLIM, 13 (Havas) — A propósito da

roxima runião da Conferência de Lon-
res, o cliíinccllcr IMarx, tendo ocensião de

•rir-se ú recente entrevista entre os Srs
ri. -..nu 1(1 e llci-riot, disse «pie o.s resulta-

daquella conferência estavam agora se-
iuniente ameaçados-; Segundo o chefe do
íbinete, a Allemanha desejava que as con-
enções trlienanas fossem antes de tudo ipos-
is cm vigor, rie modo n formarem a base
iridiçn «Ias explicações que o pniz deveria
er com os ex-inimigos

IROMA, 14 (Havas) — Hontem" A noite se-
niu parn Londres, onde vae representar
•Itália na Conferência Inter-Alliaria do dia

a delegação presidida pelo ministro daé
iiíaiiças, Sr. Di Stefani.¦LONDRES, 14 (Havas) — O "-Daily
telcli", tratando dá conferência do dia lli,
Snlificn «Ie impertinente o pedido da Alie-
inulla para participar da reunião em egnal-
ide rio condições e direitos aos demais pai-

convidados.

A Incidência do Imposto
de consumo sobre os

tecidos de lona

!-___--> i,i « >~
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0 que decidiu o Sr. direetor da
Receita Publica

Fm solução a uma consulta do dlrcolor-se-
cretM-lo da Associação Comnicrclnl de São
Paulo, o Sr. direetor dn llecelln Publica re-
soiveu responder que, na f*rma do art. 4%
pnrag. U do regulamento do imposto de con-
sumo, eslão sujeitos ao dito Imposto os teci-
dos para qualquer fim, simples, mlxtos ou
compostos de «Igodão, cnnhiiinn, Julii ou ou-
Iras fibras, do Unho, lã, borra dr seda r seda,
não podendo, assim, escapar A incidência ns
tecidos denominados dr lona, desde que sejam
constituídos daquellcs mnteriacs. Quanto aos
artefactos, taes como rupn o capotas para au.
fnmnvci., toldos, barracas e semelhantes, cs-
lãn isentos do referido imposto, por Isso que
não estão comproheiidldos no nrtlgo 4*. pnrng.13 dn mencionado regulamento;

O tecido empregado na confecção dos «Un-
dldos nrlcfaelos eslá. porém, «ujeilo no lm»
posto, salvo ae verificar-se a hypothcsc pre-vista no art, 7*. pnrng. li", do regulamento
cilndo.

PEDEM il INTEIVEIP II.] 0 IMPOSTO SOBRE lraillaiiv o Mal™
SR. PRESIDENTE DA AGUARDENTE p*™*™*.8. ™dlvJ

REPUBLICA
Ás adjuntas municipaes te-

Icgrnpliiiiii a S. Ex. so-
bre irregularidades de

pagamento
Sr. presidente da Republica foi pai-hoje, o seguinte tclrgrammoi
-llcnli.-.lino

Ao
•»dn.

Sr. presidente da Itepu
mica —• Palácio do Cnliite — As adjuntas
dn segunda <¦ terceira classes do magistério
municipal, desembolsadas dos seus venci-
mentos de mnio c junho, liem como de toda
a "tabeliã Lyra" nlé janeiro deste anuo, pc-dem a bondosa inlsi-rkurdln de V, Ex. jun-to ao Sr. prefeito."mm»

¦ m*m< •
Vae ser remodelado o serviço te-

lephonico do Palácio
do Cattete

A Repartição dos Telegraphos foi autnri-
fada, pelo Sr, ministro da Viação, a adquirir
da Sociedade Ocrnl Tolcgraphlca L. M. Erl-
eson Limitaria, por 22:5110?, o material ne-
cessario A remodelação do serviço tclephoiil-
co do palácio do Cattete,

mm*
O imposto do sello proporcional

$ os recibos das prestações'das vendas de immoveis
Em solução a uma consulta do advogado

Affonso de Oliveira Santos, sobre se, lendo
sido psgo o scllo proporcional nas escriptums
dos contratos dc vendas de immoveis, calcula-
do sobre o tolal do preço, os recibos das pres-
taçi.cs que completam o preço ajustado eslão
isentos do scllo nos termos rio arl. 30, n. 7 do
decreto n. H.311'J de 1" dc setembro rie 11)20.

O Sr. ministro da Fnzenriu, de accordo com
o parecer da Directoria dn Receitai resolveu
fosse respondido que a isenção a que so re-
fere a disposição citada só tem logar quando
o recibo ó. passado no próprio titulo «jue já
tenhu pago o scllo proporcional.
•—¦*•* "' ¦ • •tmWtm* ¦¦¦¦¦ I I ¦

Inaugura-se, em Monza, a ex-
posição c!e reminiscencias

da guerra
ROMA', 14 (Havas) — Hontem, em Mon-

za, o sub-secretario da Guerra, Clerlci, re-
presentanrio o rei c o governo, inaugurou a
exposição rie reminiscencias ria guerra, tra-
balhos feitos por artistas mutilados e ex-
combatentes.

Estiveram presentes A solemnidade o du-
que ri-Aosta, alguns ministros de Estado •
diversos parlamentares.

Mais uma agencia bancaria
Vae scr nutorisado o Banco Brasileiro de

Depósitos e Descontos a abrir uma agencia
nesta capilal á Avenida Rio Branco n. 6.

Iniciaram-se os traba-
Ihos, em Londres, do

Congresso Inter-
nacional de Pu-

blicidade
A cerimonia inaugural foi

presidida pelo principe
de Gallcs

LONDRES, 14 (Hnvas) -- O príncipe de
(.alies inaugurou esta iniinhã o Congresso
Internacional de Publicidade, que sc oecupa-
rii das questões lechnlcas ligadas no movei
«lo congresso o «Ia questão da mcntnlldndo
rios povos, sob o ponto de vista dn publlcl-dnde.

Participam dn grande assembléa ...OflO de-
legados. Os trabalhos, segundo o program-ma official, deverão ser encerrados sabbado
próximo.

Uma decisão equitativa do Sr.
ministro da Fazenda

Para pagamento ao marechal re-
formado Carvalho Fonseca

O Sr, ininislro da Guerra solicitou dò seu
collcga da Fazenda o pagamento, no The-
souitj Nacional" da quantia ric _":(!64$228 ao
marechal reformado Olympio de Carvalho
Fonseca.

IO»'
Requisitado para servir numa

junta de alistamento miiitar
O Sr. ministro da Guerra pediu an pre-

sidente do Conselho Administrativo ria Cai-
xa Econômica rio Rio rie Janeiro que seja
posto á disposição do Ministério ria üuerra
o official maior «Ia riilu Cuixn, Mario ila
Rocha Vianna, para servir cm uma junta dc
alistamento militar.

Nomeado adjunto ào serviço de
engenharia da circumscripção

a que pertence
Foi nomeado o capitão Pedro Loureiro

Villahoim adjunto do serviço de engenha-
ria e communieações do quartel-general do
commandante da Clirciiinscripçâo Militar,
sem prejuízo das suns funeções de auxiliar
da commissão fisenlisndora dc obras mili-
tares na mesma circumscripção.

Material rodante para a Central
do BrasilFallecimento de am jornalista ma-

ranhense
BARRADO CORDA* (Maranhão). 14 , , ,. , ,

Serviço especial «ln A NOITE) — Falleceu n}'*'or al*rei"0 o louvável esforço riesenvol-
lesta cidade o jornalista Frederico Figuei- V.1'IÍ> P°r aquelle diréclor para fazer con-
a, que vinha exercendo os cargos de cor- f1"'* ° material rodante contraindo pela es-

Tomando conhecimento do officio do Sr.
direetor da Central do Urnsil, ç Sr. minis-
tro da Viação declarou-1'he que,'tomando no

(Si
nesta
ra. .
rcspondcnlo da A NOITE e redactor-chefe
do "O Norte". O dcsappnrccimento desse
apreciado perindistn causou tristeza geral,
sendo seus funeraes muito concorridos por
todos os elementos sociacs.

O elemento popular prestou significativa
homenagem á memória do Frederico Fl-
giieira.

mm*
A festa do Jockey Club

foi adiada
A directoria do .Tochcy Club, reunida hoje

em sessão resolveu adiar a festa dansante
annunciada para «marta-feira, recebendo, no
referido dia, das 5 horas da tarde, ús 7 da
noile, as pessoas «pie desejarem cnmprinien-
tnl-a, por motivo do anniversario do .Tockóy
Club,

trnda com Trajano de Medeiros & C, es-
ipern que o.s II vagões e carros restantes se-
jani entregue-, no m.\is breve prazo possi-
vel.

¦ mm» ¦

O Sr. direetor da lleeelta Publicn do The-
soiirn Nacional comimiiilcou no collcclor das
rendas féderaes i-m Snnlii Thcrexa, lEstailo
du Rio du Janeiro, que o Sr, ministro da
Faruiuln (vudn presente o processo enen-

mlnhailo por aquella exactorla. sobre o modo
por que deve scr feita a cobrança do Imposto
sobro aguardente extravasada, proferiu o sc-
guinte despacho: "Fnça-se • cobrança do
Imposto conforme propõe a Directoria da Rc-
celta.

O parecer cmittldo pela Directoria dn Re-
rella ao «iiial se refere o despacho dn Sr. ml-
nislro fnl ii.-i-nrilf COIll a Informação pres-
Ilida pelo inspector flscn| Le.inol Murianl
Serra, nos seguintes lermos: "Do processo
eslA constatado que dn stoclt de aguardente
faltavam 11.322 litros, ns qunes,
iill.-iii.çim dos interessados, fornm
sados. Apui-oii-sc que o dcsappnrcrlmrntn «I.i
ngiüirilriitc deu-se nn período dc 1920 a 1022,
nins min sc ji.iiiiIi! determinar precisamento
a dala ou ilal.is riu extravio. O collector, ui
decisão «li* fls. lõ, cnmlciniinii a firma pro-
prielarin riu fabrica a indemnisnr o Imposlo
que deixou de ser pago, calculando esse Im-
poslo pela luxa que vigorou no ultimo nnno,
— no dc 1022. E' de notar quo nos annos
de 1020 c 1921, a Inxn do Imposto de con-
sumo sobro a aguardente era do $120 por
litro e un nnno dc 11)22 passou a scr ric 82-10.
Em recurso que lhe foi dirigido, resolveu h
Exmo. Sr. ministro rin Fazcula mandar fa-
zer a cobrança do nceordo com a taxa vi-
gente cm caria um dos nnnos cm que oceor-
reu n fnllii (portaria dc fls. lli). Essn vcrl-
ficação não foi possível effcctunr-sc, con-
forme consta rins peças do processo, e assim,
o collcclor siihmctte o cnso á solução da au-
toriiluile superior.

Penso ser cqiillatlvo determinar-se que o
imposto seja calculado pela taxa que vigorou
nos niini.s de 1920 e 1021, nos qunes, segundo
consta do processo, ha mais probabilidade
dc ter oceorrido a falta.

Essa laxa (dc $120 por litro) alem rie ser
menor rio que a que vigorou cm 1022 t a
proposta peln collectoria, no despacho de
fls. 21."

já amnistiados ?
Herriot faz um pedido á

Câmara
PARIS, 11. tllnvus) — A Câmara dos

Deputados estevu hontem reuni.I.i e, em vis-
Ia de não ler sido possivel Icrmlunr n dis-
cussão e votação do projeclo du nuinlslia,
marcou novn sessão para hoje, apezar «Ia
fesla nacional.

O Sr. Herriot pediu A Camnrn que nenhas-
se a discussão unles dn partiria «los minis-
tros para Londres, iiomlo vão afim de to-
mar parte na confcr.-uclu iutcr-iilliadii do
dia 10.

Entre os artigos apprnvndoH liontcm c an-
tc-lionlem, figuram, principalmente, o doei»
,n0 oitavo, que visa os crimes dc correspon-

jctiuniiõ «'«¦•nela com o inimigo e o 170°, que tinia du
extrnva.lPWvarlcação. /. -.

PARIS, 13, (U. P.) — Nn sun M-ss.in no-
cturna do hontem, a Câmara dos Deputados
approvou o pnrtigrttpoh «In lei rie aiiiilistiu
referenle aos cx-mll)islros Srs. Josôpb Cai!-
laux e Mnlvy.

¦ mm» 1^

Um major que solicitou reforma
do Exercito

Solicitou refuiin.. rin serviço do Exerrll-i
de liil.inliirlii Gregorlon major

1'orln .1.
da arma

. iiiisium.

C0MMUNICAD0S
Fornecedor a S. il.

Kln<j Gcorge V, of EngUmd'

dá
.orr

POR MO SE ACHAREM DE-
CENTEMENTE.VESTIDAS !

Duas senhoras expulsas da egreja
de S. Praxedes, em Roma

ROMA, 14 (U. P.) — Durante a celebra-
eão riu missa nn egreja de S. Praxedes. o
padre Picranl negou-se a administrar o snn-
to sacramento da cuehnristin a duns senho-
ms, que, n juizo «Io sacerdote, não sc acha-
vam decentemente vestidas. O padre cen-
surou a falta de respeito rias mulheres e
mandou que as mesmas fossem expulsas do
templo.

Os pagamentos de amanhã, na
Prefeitura

Será paga, amanhã, na Prefeitura, a folha
ric vencimentos rios adjuntos dc 2* classe, dc
letras A a I, relativa ao mcz dc maio pro-
ximo passado.

» -m*•» -
Falta gazolina em Monte Carmello

e outras cidades mineiras
MONTE CÁRMELI/O (Minas),' 14 (Serviço

especial da A NOITE) — As epipresas de
automóveis estão ameaçadas de suspenderem
o trafego, por falta de gazolina nesta praça,
em Patrocínio e Araguary.

mm»
Dispensado de interno do' Hospi-

tal C. do Exercito
Foi dispensado o alumno da Faculdade

de Medicina rio Rio de Janeiro, Euripedes
Rubens Zérbini, do cargo de interno do Hos-
pitai Central rio lixercito, conforme pediu.

m*m»

Uma exposição de
canários

lão deixem as collecto-
rias sem sellos!

'ma circular decisiva do
delegado fiscal do The-

sourõ ci.ii Goyaz a to-
dos os collectores do

Estado
O Sr. delegado fiscal do Thesouro Nacio-

nl em Goyaz expediu a seguinte circular a
.rins os collectores féderaes no Estado:"O delegado fiscal do Thesouro Nacional
m Goyaz: recommenda aos Srs. collectores
ederaes neste Estado que organisem as rc-
uisieõs dc scllo com toda a antecedência,
e maneira que, cm caso algum, venham a
o encontrar desprovidas de sellos as colle-
torius a seu cargo. A falta de cumprimento
a presente portaria será severamente pu-
ida, nos termos da ordem da Directoria da

teceita Publica, n. 241, de 10 do corrente,
esta delegacia. — Tarquinio Leite Pe-

eira."

Morreram 17 tripulantes no
naufrágio do "Lismore"

LONDRES, 14 (Havas) — Os jornaes no-
ticiam que, em conseqüência do naufrágio
oceorrido a 11 do corrente, dezesete tripu-
lantes do vapor "Lismore" perderam a vida.

O navio conduzia de Cork para Manches-
ter tresentas cabeças de gado.mm* '

1110 regresso a esta capital do
marechal Botafogo

Regressa a esta capital, convaleseente de
trave enfermidade, o Sr. marechal Gabriel
Botafogo, chefe da commissão de limites
Srasil-Uruguay. S. Ex., que viaja a bordo
lo "Crefeld", vem em companhia do medi-
to dn referida commissão, capitão doutor
losé Rotafogo, c deve chegar no dia 16 do
torrente. '

Terminados os trabalhos preli-
minares do tratado commer-

ciai itaio-yugo-siavo
BELGRADO, 14 (Havas) — Estão termi-

lados os trabalhos preliminares do trata-
o commercial italo-yugo-slavo.

O tratado, que è valido por tres annos,
mirará em vigor logo depois de ratificado
iclos parlamentos dos dous paizes contra-
antes.

Um club de sorteios que teve
cassada a patente

Tendo a firma Pibemat Carvalho • Conip.,
reclamado contra o acto da Delegacia Fiscal
no Rio Grande do Sul, que cassou a carta pa-
tente que lhe havia sido expedida pnra venda
de mercadorias mediante sorteios o Sr. dire-
ctor geral do Thcsouro Nacional, rie ortlem do
Sr. ministro da Fazenda, recommendou pro-
videncias aquclla repartição para (pie seja iu-
timada a alludidn firma a apresentar os do-
cumentos exigidos no parecer rio Sr. cônsul-
tor da Fazenda Publica e complete o seu ca-
pitai, para que se possa resolver sobre o re-
curso.

mm»
A China concorda com a

Rússia quanto á nomea-
ção de embaixadores

de dous paizes
PEKIN, 14 (Havas) — O governo chinez

resolveu, virtulamente, acquiescer ao desejo
do governo dos Soviets para a nomeação «le
embaixadores dos dous paizes nas respecti-
vas capitães.

mm»
Commissôes arbitraes na Alfan-

dega da Bahia
Pelo Sr. direetor da Receita Publica foi

approvada a relação dos empregados, com-
merciautes e industriaes que deverão com-
pôr, no corrente anno, as eomniissões arbi-
traes da Alfândega da Bahia.

mm».
Embora demittido, receberá o

abono
Por autorisação do Sr., ministro da Via-

ção, a directoria da Central do Brasil vae
abonar ao ex-trabalhador da quinta divi-
são, Josino de Araujo, a gratificação addi-
eional de 3 0|c sobre a respectiva diária, a
partir de 29 de março de 1018 a 26 de feve-
reiro de 1920, dala em que foi demittido dt.
servijo daquella via férrea..

0 novo arcebispo de Gênova
enthusiasticamente recebi-

do pela população
GÊNOVA, 14 (Havas) — O novo arcebis-

po monsenhor Sidoli chegou n esta cidade,
onde foi enlhusinsticainenle recebido. Com-
pareceram á estação as autoridades loenes
c itiniiensa multidão que accláhiava ininter-
ruptiimcute o chefe ria egrejn gciioveza.

Terminados os primeiros cumprimentos,
organisou-se grnnde cortejo rie associações
reiigiosns. np meio do qilhl, eerenrio por sol-
dados do Exercito o policin municipal, mon-1 reo ria Avenida Passos n. 32, onde se renli-

Inaugurado hoje o "certa-
men" da Sociedade Bra-

sileira dos Canaristas
Tiiiiugiirou-se hoje a primeira exposição

effcctúada pela novel Sociedade Brasielira
dos Canaristas. Do êxito desse cerlamcn diz
bem o numero avulta<lo de concorrentes ao
mesmo. Foram expostos 148 canários da
mais finn ruça, lindos e dc variegadas co-
res. os qunes enchiam de encanto com os
seus suaves gorgeios o vasto pavimento ter-

senhor Sidoli encaminhou-se pnra a Cathe»
(Irai. O novo arcebispo, depois ria missa do
pontificai, cantou solemne "To Deiim" e,
finda a cerimonia, pronunciou eloqüente
discurso de saudação ao povo de Gênova,
sobre o qual lançou a benção.

-mm»
PARA DESPESAS COM MA-

TERIAL
 i mm-m-m» —

Adeantamentos a tres estradas
O Sr. ministro da Viação autorisou a

delegacia fiscal no Thesouro no Pinuhy a
entregar, como adcnntamcnto, ao contador-
thesoureíro da E. 1-'. Contrai rio Piaüliy a
importância dc 7G:..nO?(100. afim rie atten-
der As despesas com material, no terceiro
trimestre deste anno.

Tambem pnra o mesmo fim, o Sr. Fran-
cisco Sã nutorisou ns delegncins de S. Pau-
Io e do Rio Grande do Norle. a fazerem
adianladamcntc entrega dns quantias de
217:500? e rie 120:000$, respectivamente, aos
thesoiircicoH rin E. E. Goynz e Rio (irande
do Norle.

—-Tjfjrr- -i

SENSÍVEL DIMINUIÇÃO DAS
RENDAS FÉDERAES NO TER-

RITORW GOYANO
Enérgicas recommenda ções do
delegado fiscal a todas as re-

partições do Estado
O Sr. delegado fiscal rio Thesouro Nacio-

nal cm Goynz expediu a seguinlé circular n
todas as repartições de Fazenda do Es-
tado :"O delegado fiscnl do Thcsouro Nacional
cm Goynz, tendo verificado pelns balanceies
nicnsnes rias estações nrrecadadoras sob a
sua jurisdicção quo os Interessei rio Pisco
se nclia in prejudicados com a sensível riiini-
nulçúo dus rendas féderaes cin quasi todos
os municípios deste Estado, rccommciidn aos fóS
collectores, escrivães (ias collcclorlns e ugi-n- pMtes fiscaes do imposlo de consumo quo exer- UA
cnm, na sua circumscripção, a mnior vigi-
íancia spbro o serviço ile fiscalisação parao exacto cumprimento «Ias leis, decretos, re-
gulnmciitos o instrueções cm vigor, bem co-
mo rias ordens emanadas desta chefia, pre-
venindo e reprimindo qualquer fraude, nhn-
so, excesso c ricsiriin no serviço fiscal, ou
qualquer violação dos devores, devendo, ain-
«Ia, emprega rlodns ns medidas que julgarem
titcis no sentido rie ficarem bem ncautclados
os respeitáveis interesses da Fazenda Publi-
ca. — Tarquinio Leite Porcirn-."

¦*¦¦ — * >*mt<t>&r~ • ¦ ¦¦- ,. .-¦— —

Fardamento e credito para a For-
ça Policial do Acre j

O Sr. ministro da Justiça autorisou o go- '
vernador «Io Território do Acre a adquirir
fardamento pura o pessoal da Força Policial,
onde achar mais conveniente, c reiterou ao Sn
Ministério da Fazenda o pedido dc distri- í*^
blíição de credito a Delegacia Fiscal no Ama- j
zonas para pagamento nquelln corporação.

Nunca use Extractò dc Carne
quando desejar nutrição. Seja
qual fôr o seu nome fantástico,
é inutil como um nutritivo.
BOVHiL é mais cio que um mero
extractò. Elle contém a albu-
mina e íibrina da carne e nutre

tanto como estimula.
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Falleceu, cm Macahé, um antigo
guarda-livros fluminense

MACAHI. (Estudo do Rioi, M (Serviço
especial rin A NOITE) — Falleceu Tprqua-
lo José Pereira, estimado guarda-livros, e
que trabalhou muitos nnnos na Companhia
Leopoldina, e que ultimamente, era func-
cionnrio dos cseriptorios rie obras do canal
de Macahé a Campos. Pertencia a varias
ussociíições mnculiécnses. Deixa viuva e
tres filhos, sendo uma professora publica
estadual, D. .Maria da Penha Pereira.

O esterro foi muito concorrido, compa-
recendo cavalheiros, senhoras, umu bunda
rie musica, a "Nova Aurora", da qunl era
secretario'

Sohre o caixão mortuurlo viam-se coroas
dc flores.

FALLECEU UM*FÍ!SÂNCISTA BRI-
TAismco

CAMBRIDGE, (Inglaterra), 14, (U. P.) —
Falleceu o conhecido financista Sr. Alfrcd
Marshnl.

mm»
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§j Injecções intr.-ujttuBcuInrcs.
-'¦ A Mcrccthyllnn «; o novo medicamento
0 recentemente descoberto pelo

I DR. ANNIBAL PEREIRA
q Garantido pelo governo da Republica
H c approvado pelo I). N. da Saude Pnbiica.
u\ Indicações : — Infração gonocoeciea,
«aguda e chronica e suns complicações j
Bprostatitçs, o.oliileB, tystites, alfecções
£j renues c incdúllares, perlurbações do ap*
_ parclho gcnital «Ia mulher, desordens

prostatictis dos velhos, certas fôrmas de
nea-aslliciiia, rlicumatismo, etc.

NAO AÜMlTTIll SUUSTITUIÇOES
A Merccthyliha é única c orijrinal. eomnt

Inriicn a sua formula ehlmien privile
giadá.

Informações e literi.li.ra a quem ei
Jpedir á S. A. Mercctliylina — K. Ca-
| rioca 40-1" — Rio.

ír-Tr?!.; .s;*?! i in rn mio iiiwsii ipmnt

A iNÓJ-L.^iiNL>Éi>.-JiA
Mobiliário para

2:5508 — Rua do
uma cnsa, com 3G peças.
Theatro n. 1. Tel. 476 ti,

Pela regulamentação da pro-
fissão dos agrônomos na-

ciònaes
A PROPAGANDA EM MEMORIAES

E DISCURSOS
A' Directoria rio Serviço ric Inspeeção e

Fomento Agricolns, do Ministério dn Agri-
cultura, continuam a chegar diariamente
adliesões e suggestõos no sentido ric se tor-
nar em realidade u iniciativa do Ur, Artliur
Torres Filho, direetor daquella repartição; vi-
suiirio ii regulamentação dn profissão dos
agrônomos nacionaes.

O Dr. Pnt-reii-as Horta, diréclor dn Escoln
Superior de Agricultura, ncnba ile eneaini-
iihíir ao Serviço «le Inspeeção u Fomento
Agrícolas dous meniorines rin niitorin rios
professores Thomaz Coelho Filho e Luiz
Mendes, ainbos regentes de cadeiras na re-
ferida escoln rie ensino ngronomieo.

Em S. Paulo a propaganda eni prol da fu-
tura regulamentação estn sendo patrocinada
pelos ngronomos ali domiciliados, havendo
o agrônomo Carvalho Hurbosa, inspector
agrícola federal do mesmo Estado, pronun-
cindo, por ocensião de uniu visiln officinl ao
Campo rie Sementes rie S. Simão, Uni dis-
uirso mostrando n necessidade de quanto an ;tes favorecer a garantia da classe,

sa essa exposição. Dentre os concorrentes,
c rie justiça salientar n Sra. Nazareth Me-
nezes, que apresenta 50 especimens de ca-
narios, o maior contingente verificado.

Artisticamente ornamentada se achava a
sala, não poupando esforços para o successo
da primeira prova do seu labor a directoria
ria Sociedade Brasileira dos Canaristas, a
qunl sc acha assim constituiria: presidente,Pedro de Mattos Leite, funecionario da Fa-
zenda; vice-presidente, Dr. Armando rie
Almeida, medico; 1o secretario, Ismael da
Cunha Passos, do Ministério da Marinha; ü-*
secretario, Francisco Mendes de Castro, do
commercio; tliesoureiro, Sylvio Barbosa.Ro-
drigties, do commercio; procurador, José de
Oliveira Rocha, empregado de Fazenda.

(A commissão julgadora, «pie funecionou,
secretamente, offcrcceti o seguinte "veredl-
ctum":

-Canários de efires fortes (filhotes): me-
dnlha de ouro, "Platão Nazá"; medalhas de
prata, "Desejado Caldwcll" e "Fanfarrão";
medalhas de bronze, "Wagner NazA", "Ne-
ro Nazá", Alonso Nazú" e "Brasil Rei".

Canárias de cures fortes (filhotes):"Grande Prêmio Sra. Nazareth Menezes",
medalhas dc ouro o bronze: "Guuratuba
Sul"; medalha de ouro, "Ipnjoca Snl";
medalhas de prata, "Verônica NazA" e "Ma-
rairibiiiã Sul"; medalhas de bronze; "Maria
Salonié Nazá", "Marte Nazá", "Nhaqticla
Sul".

Canários de cores fracas (filhotes): me-
dnlha de ouro e campeão de 1021, "Arpoa-
rior Sul"; medalhns rie prata, "Fidalgo" e"Far-Wcst. Nazá"; medalihus dc bronze,"Rayinunrio Nazá", "Pereira ria Silva Na-
zá", "ícaro Nazá" e "Montencgro Sul".

Canários de cores fracas
dnlha de ouro, "Aruruama
rie prata, "Nini Znzá" e "Virupohcii Sul
medalhas dc bronze, "Califórnia Nnzá""Itritsiloira •Cahhvcll", "Rupturita Rei""Ccntauria Tupy".

Canários dc cores fortes (reproduetores): |
medalha ile ouro "Rio ric Janeiro"; meda-
lhas dc prata, "D. João VI" e "Caporal";
medalhas ric bronze, "José P. Sampaio","Ouro Preto" e "Inscriuzivel".

Ciinarias rie côrcs frnens (reproriuctorns):
medalha dc ouro, "Stelln": medalhas dc
prata; "CHA" c "Cooperativa"; medalha
ric bronze, "Lona".

Canários rie cores frnens (reproduetores):
medalha de ouro, "Rntnplun"; medalhas de
-.rata, "Tirtiricntes" o "Luxemburgo''; me-
dalhas de bronze, "Ferreira rie Souza","Durão", "Poilu" e "Belmonte".

Canárias ric côrcs fracas (reproduetorns):
medalha de ouro, "Guanabara"; medalhas
.le prata, "ÁTba" c "Perigosn"; mcrinlhnii de'.••onze, "Geoígetto" c ''Franceza".

Durante a inauguração locou umu orehes-'rá, sendo servido doces aos convidados".

Abono a um carteiro aposentado
Em aviso dirigido n Direclorin dos Cor-IJ.ivèhde-sé om drogarius o plinrmacias. L

rcios. o Sr. ministro da Viação determinou.,
que faça abonar no carteiro aposentado da
agencia especial da cidade de Hio Grande.
Adolpho Delphim Correia, a gratificação ad-
«lieional de 10 °[° sobre ficus vencimentos,
além de egual abono que já percebe, a par-
tir rie 12 ric abril rie 1017.

—mt*. « 

0 toucinho desapparecendo
do commercio queluziano

QUELUZ (Minas), 14 (Serviço especial da
A NOITE) — O povo não suppnrtn muis ns
exigencins do Posto dc Hygicne, repartição
creada para seu beneficio. Espera-se que a
Câmara Municipal, na próxima reunião, tome
providencias, evitando nggravar mais a ca-
réstia rio toucinho, produeto nosso que estA
(lesnpparecendo devido ás exigências nbsur-
das do posto, iufriiigiudo até leis coinmer-
ciaes.

¦ mm» 

üí-séf ÇfyElu para um
De todos os quilates, garantidos,

pelos menores preços
Sifc-ção de afinação de mctiies preciosos

VIANNA, IRMÃO & C. kua.pedko v,
28 o

(Antign Espirilo Snnto)
30

O TEMPO
¦ -*»¦«.»". . .

Temperatura de hoje : máxima,
20°,1; minima, 15°, 5

*-*%>~m-m*w 

BoletimdaDirectoriadelVIeteorologia
Previsões para o período de 6 horas

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

D. Federal e Nictlieroy — Tempo, ameaça»
dor á noite e instável de din; chuvas ainda
propaveis.

Temperatura — estável á noite; ligeira
ascensão de dia.

Ventos — predominarão ainda os do qua-
rirante sul.'Estado do Rio — Tempo, serra c littornl.
ameaçador á noite e instável rie dia; chu-

(filhotes): me-'vas ainda prováveis; leste, ameaçador, eom
Sul"; medalhas chuvas; centro c oeste, instável, com chuvas

a principio.
Temperatura — estável á noite; ligeira

ascensão rie din, snlvo A leste, onde declina-
rá á noile c manter-se-á estável de dia.

Nola — As previsões feitas se resentem
da grande deficiência rio serviço lelegraplii-
co, hojs nggravndo com n falta dos despiu-
chos argentinos;

Não foi possível formular previsões pnra
os Estados do sul.

Synopse do tempo oceorrido
No D. Federal (dc G horns rin tarde de

hontem ás 3 horas d.i tarde rie hoje) —
De accordo com a previsão feila, o'tenipofoi entre inslavel e ameaçador, eom chuvas
frnens n noite e pnrte rin mniihã. ... tempo-
ratura teve declínio nccciitundo As tempe-
raturas extremns do Posto Métcrològico Io-
ram: 10°5 á 1 horns e 5 minutos c'---16"2 ás8 horas e 20 minutos, c ns médias das tem-
neratitras extr. mns dos postos rio D. Fe-dernl foram: 20°1 o 15°». Os ventos
íaiii do quadrante sul, frascos,

ft,FÍTE"S
Em pellueia, 15 e algodão, Recebidos directa»

menlo do» melhores fabricantes, em
todos os tamanhos,

VENDAS EM GROS;30 E A VAREJO
Verifiquem os preços «ia

6... I»mb dn. Cariara. 67—1

•¦>•.• s ?5

$3' tão grande e variado o nosso;-*.
fsortiménto, que V. Ex. encoifhra-;!;
;|;rá, sem duvida, em nossa casa o'.>

tapete que deseja. ,*>

l 15 o|o DE DESCONTO |
! §mm imlkh & 6. I
p — LARGO DA CARIOCA — 9j;
;_:..;..;.-:..;..:..j,.;..;..:..;..:..j,.;..;..;..;..;..;*.j,.;„;..t..;..;.^..:..:'»

E G O li © Kl 1 A S
fazem-se quando forrado o Interior rin su.i
resideifciii com os PAPEIS PINTADOS F. ES-
TAMPADOS, da "CASA INGLIiZA" vidros,
quadros, espelhos, molduras; tapetes "CON-
GOLEL.!>i" '. ''os Ourives. 59. 1'lione N. 327...

RE.H0STEJRQS -- FRANJAS
O mais variado sortiménto em tecidos ris

algodão c seda '
LnrRo da Carioca, 9 — Tel. C. 640

SOUZA BAPTISTA & Cia.

sopra-

de seda — Itua
Mariz e Rarros
235 — Teleph.

das a varejo.
V. 1046 — Ven-

Dr. Humberto Go-üzzo düan^& ue*>
. . vnsas, estorna-

^o o lutes.i.üos. . Setembro, 103. 3 is 5 horas,

fir'

__feWB.' v _ » . •'fyín.f -r.. -à-i--.- —•
_H__.
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QUITANDA, 91
JPiroxIiiio Ouvidor

PROVEITi!!! Venda de balanço APROVEITEM!!!

_

?-h»h.-!-+*m*'1.*í.-;--!-*:.*>m--:-*i»í"M.*m--x<*!.-i-*:--!":
Albertina Goulart

(ZIZINA)
Ociuvio l.iiiiinil, fillina n ir-

niiloa, Luis Silva 0 filhuM, Ell*
wlgtft* l.nlicllo e filliim, Ucluci-

Ila Silvn, Aiiiva do Siqueira, prnluii-
4amcnte gratos a lo-hi* or imihkoiis
fut* livcrniii uniu piiliivru du ronfur-
te por occii»ifio do fallcdinvnlo du
lüeaquiclvrl ZIZINA, purli-i-uuii o
convidum os Reu» -iiirenlt*-) e amigo»
para a miftBu de 7° diu («tliuio din),
que uni rczudu no ullur-mór du
«grejn de S. FranciHco de 1'uulii, ús
10 horns de terça-feira, 15 do cor-
tente.

Mal» uma vez agradecidos.

Maria Eudoxia Rubião Alves Mei-
ra (Simplicia)

ÍA 

viuva do Dr. Juão Alves Meiro,aeus filhos, filhas, noras, gfnro e ne-toi agradecem a todos (pie acompanha-
_ _,..*"",os n*u>* mortaes de sua prnntea-da filha, irmã, eiiiihiiilu c lin MAIUA tiU 1)0-XIA RUÜIAO ALVKS MKIRA, e de novo con-vldam para a mlssn de sétimo dia, que será
raiada na altar-mór dn egrejn de S. Fran-sJico dc Paula, amanhã, terça-feira, 15 dncorrente, As 9 lioras. agradecendo desde jáa todos que comparecerem a esle acto dertiifiio.

Dr. Diodccio Sertorio Pereira
ia Silva
(U' Mlv/.l

«r Sua 1.11,un.1 faz celebrar, um,,,,há,
C«-»5 lorçii-fclm, 15 ilo corrciitc, li" mez do

j seu fallccliiíciito. unia missa por sou
,,.> descanso, ..*> 11 1 *j horas, nn allar-iuAr

ila egrejn il<> S, Krilliclico de 1'iiula, agra-
dfceiido, iiiilecpiiiliiiiieule, u Iodos os que
comparecerem a esse neto de religião.

rande abatimento em todos os
artigos de Perfumarias e Roupas

Brancas para Homens
••;¦¦:••:••:••:*•:••;. ••¦••¦¦v^

"Jogo do bicho" na villa Ruy IOC301 ^^^q^^q^^^^*-*^®*^^ a<to

li. Jflii &
ROSÁRIO, 91 a 9
ProxImoAvenld

Aos capitalistas. Ás eon-
gregações catholícas

Offcrcce-sc uma optima occnsifioi venda
ile uma grande propriedade, no fim dn run
das Laranjeiras, com .Vi mel8, de frente c
a|i|irox|iiiiidnmciilc 1.200 melros de cxleusãn
culllvnvcl, e mais nli as vertentes, onde ha
nina grande pedreira (lusa ile moradia, es*
imã. ngiui cm nbiindiiucfa, viveiros, mais de
2.IKI0 arvores frutíferos, vasto jnrdím e bor-
ta. I)lspcnsnm-se Inlermcdliirlos. Trata-se A
ma cia Assembléa n. 117, '_• and "'
(.entrai .IIPH.

Telephone

í* ¦¦____¦¦__¦ !!*S.
BOR

marlilna c á
pidez. Ií,--

Pre
A' FRANJA DE

69 — AV. PASSOS~L_BS!Sg?% •_-**-_»:

&dos I
com prrfelçilo e ra-l
Plisses. Plcot. I
norilcos. ¦

OURO i
— 09 I

Jarbas de Oliveira Soares
ilAAGENTO INSTRUCTOR DA POLICIA

MILITAR)
Perpetua Soares c filho, viuva Soa-

res Júnior c filhos, .luvcnnl de Ahnel-dn, capitão Conslnnlino* dc Azevedo eRomário P. de Oliveira convidum os•eus amigos e collcgas para a missn dc 7"dia que por alma do seu querido esposo.
Ssc, 

irmão, cunhado c sobrinho .IAIIKAS DE
LIVEIRA SOAitKS, fazem rezar amanhã,

terça-feira, 15 do corrente, as 9 lioras naegreja de_S. José. Antecipam iinmorrcdoii-
ra gratidão aos que comparecerem a esse
¦cto de religião.

f

Eugênio Barbosa de Barros

t 

Lodviska Timotheo de Barros c fi-Ihos, Dr. Timotheo da Costa c filhos,
Dr. Edgard dc Barros e familia, Fre-derlco Carlos Vieira e familia, I.ucli-

des Barbosa de Uarros e familia e EnéasBarbosa dc Barros, viuva, filhos, sogro, ir-
mãos, sobrinhos e cunhados dn incsoiicci-
vcl EUGÊNIO BAIIBOSA DE BARROS agra-
decem a todas as pessoas que acompanha-
ram os seus restos mortaes e convidam
para a missa d,> 7o dia, que se realisara
¦manhã, terça-feira, 15 do corrente, no nl-
Ur-mór da egreja de S. José, âs 9 1|2 horas.

í Amélia Garcia Carneiro
João Carneiro c filhos, Constança

I Rosa Garcia c familia agradecem a to-
das as pessoas que se dignaram acom-
panhar os restos mortaes de sua espo-

sa, mãe e filha AMÉLIA GARCIA CARNEI.
RO, e bem assim as que enviaram flores e
pezames por oecasião dc seu fallecimento,
convidando os amigos e parentes para as-
sistir a missn de sétimo din que mandam
rezar pelo descanso dc sua alma, amanhã,
quarta-feira, 1G do corrente, na egreja dc
S. Francisco de Paula, ás 8 1|2 horns. Mais
uma vez antecipam seus agradecimentos.

Gavins Gome-; de Meirelles

tJosé 

Gavins 1 ,ues da Cruz, Leonor
Gomes de Meirelles (ausente), Maria
Gomes Meirelles (ausente), Élionora
Gomes dn Cruz, e Dalila Gomes da Cruz

• mais parentes convidam as pessoas de sua
amizade a assistir a missn dc 7" dia que fa-
2em celebrar por alma dc scu querido ir-
mão, cunhado c sobrinho GAVINS GOMES
DE MEIRELLES, amanhã, terça-feira, 15 do
corrente, ás 8 1|2 lioras, no altar-mór da
egreja de Santo Antônio, confessando-se
eternamente gratos.

COSTUMES E VESTIDOS
EX-ALFAIATE DAS FAZENDAS PRETAS

Vicente Perroita. Assembléa, 72. T. C. 3179.

Asthma ? - Kraemina !!

Eleias
A LUVARIA GOMES

posaoe os maiores aortlmentos para senhoras,
homens c ereanças a'ircços baratlaslmoa

38, Travessa S. Francisco, 38
TEL. CENTRAL 2459

1874 — 1924
A Drogaria André, coinniciuorando seu

60° anno de existência, está brindando sua
distineta clientela com preços excepeionaes.
Run 7 dc Setembro n. 39.1 mam ¦

CÂSIÜIRAS
BRINS E AVIAMENTOS

A* RUA GOMES CARNEIRO SS 8
proximo á Rua Marechal Floriano

— Telep. Norte 2407 —
A casa mais conhecida do Rio de Janeiro

ASSOMBRO NOS PREÇOS
¦ mam ¦

V_fl<í urinaria. Cura radical da blenor*vias urinarias rhngla- Tralnmei.t0 d.,
moléstias venercas. Dr. liclmiro Valverde.
Largo Carioca, 1Ü, 1 ás 6.¦ mam- 

Barbosa ?
Pnmillna residentes em eerlo ponto da villa '

lluy ll,irh.i-.ii pedem-nos chamemos a ntten-
.,*,.. .I.i pulleiii para um indivíduo que nli,
vende poules dn Jogo do "bicho", com as- |--i.iiiliruMi desembaraço, Por vezes, surgem '
duvidai enlre o banqueiro c jogadores, •'¦
dahi ns mais desnbrldns altcrcaçAcs, que ng-
gravam, com offcnnis, A moral a triuisgres-
sio de jogarem, contra a lei,

¦ mam ¦
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OUROeJOlAS
dos Leilões do Moruto Soccorro •
Casas do Penhores. Compra-se e
vonde-se na Joaiheria Indiana, Lar-
go de 8. Francisco, 24, esquina do
Becco do Rosário.

¦ mam

rec uçso contra
as imitações 1

Para obter o SAPOLIN lecM
mo, certifique-se dc que a lata
apresenta o nome exacto deate

produeto

A 
GRANDE popularidade qne tém

alcançado cm todo o mundo os
esmaltes e outras especialidades Sa-
poliu tem tentado muitos negocian-
tes pouco escrupulosos a negociar
fraudulentamente, explorando a fa-
ma dos nossos produetos, chegando
alguns até a imitar ai nossas marcas
e rótulos.

E' mister, portanto, que oi consn-
midores se certifiquem de que todos
os rótulos apresentam inconfundl-
velmentc o nome

S-A-P-O-L-l-N
Esta é o verdadeiro e apparece em
todos os produetos genuínos.

Fabricante*:
CERSTENDORFER BROS.

Naeva York, E. V. A.

Maria Brandão dos Santos Silva

Í 

André Augusto da Silva e filhas
convidam a todos os seus pnrentes e
amigos para assistir a missa de 30°
dia, que cm suffragio da alma da sua

•empre lembrada esposa e mãe MAIUA
BRANDÃO DOS SANTOS SILVA fazem ce-
lebrar amanhã, terça-feira, 15 do corrente,
is 8 horas, na egreja dos padres Capuchi-
nhos, á rua Conde de Bomfim n. 290. An-
tecipadamente agradecem.

ftã1*ffi*TTfK*1fT-Wv í Qh^Me«56__í3iKí1

¦ —*»~ i

Dr. ADALBERTO CAVALCANTI (chefe d_
clinica do Hospital de Alienados dc Recife).
Doenças nervosas e mentaes, coração e pul-mão. Cons. Av. Rio Branco, 175, lo; (12 ás 3).
3as., 5as„ e sabs. R. Vol. Pátria,86 T. Sul 2777.

¦ mem ,

Gr\ 

___"4 __^l ___> Âi-J mÀ ^_3 Jo __fl 
K_n !___ jnenÊs. nBmW^nr ____^W

O

O

Q

n.irbcar-s<> com uma Navalha de Segurança Gillette.

Hygiene absoluta
Tempo ganho

Nunca apparcça cm publico sem ter o rosto barbe ado_
Eacreva pedindo o folheto, grátis, "iiaibeaiido-sea si Próprio"

j-glfj ,.-•.._.'_. - — .„ V-.*...'«'».* i--*^-' - -_^*i* -^f*-*: ¦*¦* .**jf' **BS£SSmm^Smm^mmTmWmmm^S^mm^mm
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RAIOS ÜL1RA-VIOLETA. Pelle,
Cabellos, Fraqueza aexual,

Tuberculose, Anemia. Assembléa 54. . áa D.
DK. PEDIU) MAGALHÃES.

¦ mam ¦

TÍ8VÍQ0I1'
TÔNICO SEM ÁLCOOL - Formula do Dr.

Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. Abre o
appctitc. Poderoso estimulante. Tônico dos
nervos e do cérebro.

. mam .

Eduardo Lopes Rodrigues

t'-. 

Tito Simonin de Mattos, senhora e
filhos, Armando Souto e senhora, (au-
.sentes), agradecem, penhnrndos, aos
.parentes e amigos que acompanharam

OS restos mortaes de scu presado sogro, pae
• avô EDUARDO LOPES RODRIGUES, e
•ommunlcam que a missa de sétimo dia será
tezada amanhã, terça-feira, 15 do corrente,
âs 9 horas, na egreja do Carmo.

Pedro Cândido Fonseca

t 

Viuva e familia de PEDRO CÂNDIDO
DA FONSECA convidam os demais pa-
rentes e amigos a assistir a missa de
um anno que por sua alma mandam

rezar no altar de N. S. da Conceição, na
egrejn de S. Francisco de Paula, ás 9 e 30
de amanhã, terça-feira, 15 do corrente, o
que desde já, penhoradas, agradecem.

Exclusivamente vegetal. De effeito
rápido e garantido na ICTERICIA,
CÁLCULOS, no ARTHRITISMO, RHEU-
MATISMO, MOLÉSTIAS da PELLE e
ECZEMA. PODEROSÍSSIMO ELIMI-
NADOR do ÁCIDO URICO.

Mendes & Marin — Ouvidor, 157, 2*.
Nas boas Pharmacias c Drogarias.

•mam*

Sophia Garnier Basto

Í 

Luiza Garnier Basto de Lira e Olivci-
ra, filhos, genro, noras, netos e familia
Garnier mandam celebrar missa de 7o
dia por sua alma, amanhã, terça-feira,

15 do corrente, ás 9 horas, na egreja de N.
S. da Conceição e Boa Morte. Antecipam os
agradecimentos.

Guilhermina Rosalina de Barros
Alvares (Mimina)

f Falleceu hoje e sepulta-se amanhã,
saindo o feretro ás 10 horas, da rua
Mariz e Barros 406 para a necropole
dc S. João Baptista.

Edgar Saldanha da Gama

tLaurn 

Snldnnha da Gama c família
participam o fallecimento. sahhado, de
seu cxlremoso marido EDGAR SALDA-
NHA DA GAMA e agradecem, penhora-

das, As pessoas que as acompanharam neste
doloroso transe.

FLORES NATURAES
— Os menores.preços —

CASA JARDIM
BUA GONÇALVES DIAS, 38 — Tel. C. 285ÍI

|Bte,'

Alfaiate de senhoras
VICENTE BELLO

ex-contramestre das "Fazendas Pretas"
prevlne ana excclIentiBsima cllentella que, pa-
ra melhor scrvil-n se acha definitivamente
Inetallado no 1* andar da raa Assembléa, 21.

{•??«X--:-*'M^*-^W-í--W-!-^iM*-M--M*-:--3***3-,

jUpot. e Crystoffles|
Appareihos de Lnvatorio *j;

Appareihos de Serviço •!-
Jóias, Objectos de adorno 1

Nickclados, Aluminio, Prata t
Ouro, Vidros e Crystaes X

¦ devem ser limpos e conservados com oX

PHAROL|
não arranha e nem altera a côrX

í natural do metal, proporcionai*.-J*
Tdo-lhe brilho sem egual. Resistej-
*i'.os effeitos do ar do mar. X
*>M-*^«*"~t-*>*t-*:-»"-*:-*:-*:*^*:-*:-.:..:..:..>.:.<..*~{.^..*«-MÍ
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Centro Curei

ÇAMAri?VPI7 PARA INFLÚENZA B
_>_-Vl\_-iUI\ 11 L CONSTIPAÇOES1 •mem-

DEPURÁSE
O melhor medicamento contra a syphilis

e suas conseqüências. Depura o sangue, fa-
yorecendo a eliminação dos princípios pre-judicinesá saúde. Verdadeiro purificadordo organismo. Nas boas pharmacias e dro-
garias. Deposito: Drogaria Giffoni, rua 1°de Março 17. Rio.

Lie. D. N. S. P. n. 8 em 22—1—917

BLENORRHAGIA JS"
injecções hitrnmusculnrcs. Largo da Carioca
15. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO *-
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

Leilão
DE

l Importantes
Prédios

— a» -

Roa da Quitanda n. 54
— E -,

Metade do prédio á
mesma rua ir 130
O leiloeiro Virgílio venderá am leBão,

qumta-felra, 17 do corrente, por alvará doExmo. Sr. Dr. juiz do.espolio de D. Leo-
poldlna Josephlna Moreira Pinto de Aguiar,o magnifico prédio á rua da Quitanda n. 64
(entre 7 de Setembro e Ouvidor), no diaacima declarado, ás 2 horas, e metade doimportante prédio, também á rua da Qul-tnnda n. 130 (entre Alfândega e General Ca-inara), no mesmo din, â 1 hora. Estes magni-ficos c sólidos prédios acham-se edificadosno melhor ponto desta importante rua, em
pleno centro commercial, muito se recom-mondando pela sua solidez, achando-se alu-
gndos a importantes firmas commerciaes,
dando superior renda. Para mais informa-
ções com o leiloeiro Virgílio, á rua de SãoJosé n. 70. Teleph.- Centrol 2276.

<i ANATHQQP PARA TOSSES E
UtXntX l UOúfi BRONCHITE3

QUER comprar, vender, concertar ou faier*C jóias com seriedade? procure a "Joaiheria
Valentim", rna Gonçalves Dias 37, fone 994 Cmam -

Tratamento allemão das bemor--  rhagias, corrimentos o falta deregras, 7. Setembro 186. Dr. Lyrio Santos, mam ¦
Rheumatismn syphiiitico—pedro curouluieumausmo 0 rhcumatismo Syphi„t,.
co em 12 dias com 1 vidro de Luetyl, gas-tando 6$000. — PAULO, para curar o rheu-
matismo syphllitico levou 60 dias, tomou 10vidros ie outro depurativo e gastou 30$000.— LUETYL só em boas pharmticias.-atr -

_-&i_i,-__; -__.__,. ____B___ Sió.<t/.-..:0 •,.-.¦¦•¦... -Ü ;

"Bibliographia Botânica"
Dando maior amplitude ao estudo dos

problemas botânicos e phytotcchnicos donosso paiz, segundo a orientação da secçãocompetente do Museu Nacional, acaba dcapparcccr um novo trabalho, denominado"Bibliograpliia botânica", e da autoria doSr. A. .1. de Sampaio.
A presente publicação refere-se, em sc-

parado, ao boletim n. 3. do referido insti-tuto jft publicado.

iaii^WL,_-.v -*;i.i_4«,. -«.*ii.._íi_____._rf_____L_t ai.:*,- ^..-._

MODELO BEACON
Navalha e Caixa Dourada

Uma Navalha Gillette dc Segurança legitima, com uma caixa oara lamlni
num bonito estojo, completo com lamina.

OO
A melhor navalha que jamais se offereceu por este dinheiro.
A VENDA EM TODA PARTE
Gillette Safeíy Razor do Brasil

•K-É

Cd

Cia.
Caixa Postal 1797

y*2ii^^**5**^^-i>*3M2#^*í*^^,3*^M5^**í*^*<í* *3**5**5* *** *

GILLETT

Bio de Janeiro
IOB

••?¦K-'{-*S**K-'H"H--H"í-*^

Lâminas e navalhas legitimas, vendem-se na

[atocaoc

*J*í*^í^5^*^^^^^^!Mí^*^**I**I**r**_* •I**!**!-* C* **
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Influenza
ÓPTICA INQLEZA ¦ ^a do Ouvidor, 127
'~***'-****'H*-K--*--^

. 
Cabe||0S ^

PODEROSO MEDICAMENTO
E'

Tíár^_c3*__=í.__::
Para combater a INFLUENZA

A "NAGRIPPE" — c nm preparado licenciado nelo Departamento Nacional doSaúde Publica, cm 1 de outubro de 1920, sob o n. IC, e registado na Junta Com.mercial. — A' venda nas PHARMACIAS HOMCEOPATHICAS de ADOLPHO VAS.
CQNÇELLOg. 27 Rna da Quitanda. 262 Boulevard 28 dc Setembro e 9 Assis Carneiro

EDREDONS
^.;..;.^-..X^..-..*.^^M^;„j^Mj„^„jM^^^.í^íi^ji)S|

Especialistas em reformas
CASA MONTEIRO — QUITANDA, 29

ARTE,
ELEGÂNCIA

__E-

BOM GOSTO
SSo os requisitos

que distinguem os
Mobiliários e as
Ornamentações da

RED-STAR
RUAS:

69 — Gonçalves Dias — 71
82 —- Uruguayana — 82

Avenida
i>i„„„,„ii,„„„,,,,„U,,„„„„„„iiiiiiiiinimni->-*_|

Atlântica
-mniuinin iiiiiiiiintttiiiiiiiiaiHiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiii»

Nli terreno

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

20:000$000
Por 18600

SABBADÒ
100:000$000

Por 8Í000 „
Os bilhetes para essas loterias

acham-se 4 venda A rua V dt
Março, 110.

Wasar^th. A d.
Rilhetes sem aglo. Rua do Ouvidor n. 94.

Pagam todos os prêmios dn Loteria Federai.
Posto dc venda de cstainpillias.

PIANOS e «"-"P'"1105 allemãcs. Peçami >nt*va preços c catálogos a R. Ferrei-
ra íi C. Rua S. Francisco Xavier, 388, T. V.
-.li.. Dá-se grandes prazos.

Dando frente para a ruaGustavo Sampaio n. 69,com 15 metros de frente
para cada rua e com 35 defundos, prompto para re-cebei* edificação, vende-se
quarta-feira, dia 16, ás 4horas da tarde, pelo leiloei-ro JÚLIO, em frente aomesmo. Planta e mais in-formações no escriptorio doleiloeiro.

»J

dro
Valii

ROSALINA PARATossi-u _/_)__Li X 1>| j\ COQUELUCHE
n_ *lj_„ i • T-~J

i mam i
Dr. Abdon Lins Ex?mes, «fo sangue"

Ferida:18 d.e ""A^üeV espécie, effeito ram"cio e radical, com a SANTOSINA.

FOIM0SIRIII
HUA Dl» OUVinOR is.1'elen. N 1R!)*'LUVAS, |l*:oi*Fs mpusCALÇADOS 'FlNOS^étíl

É|; 

2.™
Um ¦ .:&
1'í 

¦ m,

li «í
SANA-SYPHILISJ Depurstlroí».

nlcn do H-ff
13: iIDoenças nervosas

fraquesa da vontade
Franues* i.t-_f_i__ __ .i. ui.. J*iint_^Fraquesa de idéas, deuot'- ._,__„» physica e ue ._....,,duvida, medo, indiffcrcnça, tristeza, a«f

{ia, manias, sustos, ataques, etc. estonuífIntestinos. Emprego local e geral de »
çoçs ultra-vloletas de Rach e dn f-í«t!
r. ,°S ",c,j,0*J->s mais modernos. Dr. OfCruz. R. s. josó 6i 3 á - Tcl mi r.

• dos
Aisi

Peitoral de mel, guaco«
agrião

Cura qualquer tosse. Desafia qualipM''
jro 

na rapidez de seus effeitos. Receita1.,„ —: ¦*•>""« „c seus eiteitos. necc,,"""
A_.""LT.Vlos mc.íJ'eos do Rio Grande;*i_.,V.i . 

a "¦•¦UICOS ÜO 1(10 Ü..i. ,,-mAgentes: Lauro Monteiro & C. (Rua - ™

rt^n "l',1!5'.1" ;"ld-) Vende-se no*nas Rodolpho Hess & C. e J. M. Pachec**

i_--_í_-s_í__.. _^.4
_¦»__,.: _iS V
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0 maior iillimn .iircm,, rio Madrid n?i?!_L:^_J_JIB,*?C? ....I.imiui.i^im, „""' »'»'». nu- iIi-m-m-.i,|m rii- ioda Companhia
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La revo.io $a « La verbâna dd la Paloma
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LABORATÓRIO CLINICO SILVA ARAUJOI *

• om acto dc ctincert» »m qur tomarSo pniri RoNa llmlrisn, Pilar
ESTÃO BÚSPBN8À8 A8 ENTIIADA8 DB PAVOR. BEM EXCEPÇAO

Marti, Clsra Ml Uni. Vlctnto Maurl, Manoel liuaaell, ate,
l)K PESSOA. 

" 
^^_m>w____ww.—_¦—

THEATRO REPUBLICA
- A'b 8 314
u-cii ilu M.iihi-I Pinheiro

HOJE -
A represviiliiviiu du imvu

CliiignliA EssFmm mmOR

.•^^.;..;.4n^^»X>í">^>>«K'^>S'^>!^'!^^,^<n!^'XnX*^^<*í"X"!''S'
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Analysr» cllnlcat em tangur, urina,
escarro, fcmet, etc.

VACCINAS OE WKH.IIT
Ritaphjrlocoeclca - lurunciiloso, ubccssos,, Tynhíea - T *A.*n.

pyodormltos, antrazes, etc, '

Vfíccinn* aulopc-na» para Infrcçfíci
aitwrtat.

Colheita por nitulkut, a domicilio.

Acne — acne, espinhas do rosto, clc.
I.Mrcptoeocelca — eryslpelln, Infecçilo

puerpernli scpllcoinla, eu*.
Onnnfocclea — infecçiio Ronococclca e to-tln-i ns sutis nuinlfestafAcs,
Pnemnococclea — pneumnrnrcln e bron-•1 i-pneuinonlns, nbcc-iios, ncptiritcs, etc.
Collhaelllar — Infc.çfies collhnclllnres do

li íestlno, tlns viiis urinarias o Kcnitacs, etc.
['•yorrhéa — pyorrlieii, genglvltea, etc.
\hihmatlea — nsllunn bronchlcu.

(.'nciiielnt-hc — tosse coqueluche.
Dronchlca — hroncliites e hroneho-pncu-

ntonlus, tfrlppo, ric.
tírlppi' uso curativo — fplppc o suas

complicações no iippaielhn respiratório;
t.rippc uso preventivo — prophylnxia

ri.i iirippu.
l."rrflirltlctt ~ corrinicnlos tirctliracs e vn-

gliities, blcnorrliagias chrotilcns, cto.
D.vscntcriforme — dy sen lerln hnclllar In-

fecçôcs tlyscntcrlformcs, dlorrliéas, etc.'

-.-... uso curativo — fe*
bre lypholtle c liifccvi.es pamlliyphlcaa.Tyohlea — T.-A. II. — uso preventivo —
lirnjil.ylu._la das lufeeçües lyplilcns e pnra*lyphlens,

Pyueyanlea — Infecçôes clrurRlcas, otlte*.
ele, iiiin piis n/oi iii. pyot-yiiiiicu),_vtapliylo*Estreptucoerlca — p.vii-rieriui-'*" ¦« 'uses, eryslpclus mlxlus. pyclltcs, cys-
tltcs, etc.

r-Miitili.vIn.Cnnoencrlea—Rnnorrhías chro-
nicas, nrllirllcs lilonorrliuiflcas, etc.

Puerperal (Coll-cülupli.vlo-c.ttrcptoccoco)— iuppiiriici.es culnnoiis, Infecçôes do appa-
rellio urinarlo, Infct-çilo puerperal. ele.

Coll-Typhlca — T-A-lt-C — inrcee.iJes In-
tcstinncs de caracter lyphlen eom diugnosli-
cn elioloRlco Incerto, para-typlilsmo, collbn-
cilloscs, etc.

ColUlSalnphylococcIea — Pyclltcs, infe-
eções Keiillo-urinnrl.is, ele.

Acnc-Iistaphylococciea — nene purulenla,
pcnuenns espinhas uo rosto, un riorso. etc.

0*cna — Illiiniti- ntrophicn ozenosn, rhi-
nites clironietis diversas, cntiirrho nusnl, clc.

Otlte — Olitcs externos agudas e chro-
nicas, otite inctlln, slnusltcs, phlegmiics tlns
nnvKtliilas, iiiiglnns, ostco-niycllles, iufe-

i-çfics .-iguil.is dos olhos, etc.
FERMENTO LÁCTEO

Ilulsaro-Zymasc — fcnnenlo búlgaro pu-
rfsslmo paro coalhada — cm cahns de 6 em-
pelas,

Ituliaro-Zj-mase — idem — em estojos dc 1
empola.

IIutK.iro-Zy.nasc — idcm — sob o formn
dc comprimidos tlc fácil desagregação — (4
n O por dia). Antlsepllco intestinal nas in-
fccc-ics diversas, prisão de ventre chronirii,
inln.viciifão Intestinal, gnstro-enterites, diar-
rhéiis infantis, nepliritcs, nrtcrlo-csclcrosc,
eczeiuas, urtiearla, furunculose, uene, dcrinu-
loses diversas, dlallicso nrtliriticn, etc.

CarM la Araujo & Cia. Roa <- de Março 0.13 Tel. Norte 5303
End. Tclcgr. «BIOLABO» RUA ZEFERINA, 2of (Todos os Santos)

Caixa Postal, 163 — RIO DE JANEIRO
Ammim***mm**mmm*mm**mimu

Trianon iiiimi inimi—¦¦
Companhia Brasileira de Comedia

ABIGAIL MAIA
HOJE — A's 7 % e 9 % — ULTIMAS REPRESENTAÇÕES

da linda comedia tle Florciicio SanchezEm familia...
AMANHÃ — Terça-feira -
Engraçadissinin t-oincdiii-hurlnsca,

^WfBDBSKTl

SECRETARIO DE S. EX,
de Armando Gonzaga, tpie faz rir da primeira A
ultima scena.

BILHETES A' VENDA
:,.^.VXM'tf_U_U__nH_HB__aaH______B__HHnH

DENTIÇÃO
i ir.-im.Ms gortlns c fortes, só com o uso do

PO' INFANTIL.- Deposito : Drogarias c to-
das ns pliurinncias.1 mm* 

K_M~X'****W".„j^
O unico tônico para todos os casos dc fra-

queza geral é o KABIODOL. Nas drogarias c
Imãs ptiitrinácias;

Sem operação e sem dor, a MAJHLINA
luz dosapparcccr as bemorrhoidas, a irrita*
d'"» e oa niainiloa. — Preço li$OÜO. Pelo cor*
leio 7?0fl0. -- RUA UUUGUAYANA, 60—RIO.

1 mm* -

Banco Sul Americano 0nzf01
Descontos c redescontos de letras, empres-timos populares, administração de bens deraiz, etc. Contas correntes limitadas, de mo-vimcnlo e aviso aos melhores juros.—•*_*_—«-

ANALYSES MÉDICAS
(CniMICAS, RACTERIOI.OGICAS E HISTO*

PATHOLOGICAS)
Laboratório da CASA DE SAUDE Dr. Pe.dro Ernesto. 101 a 107, Avenida Henriquei nll.idnrcs.
Direcção do Dr. Cezar Guerreiro.Installações completas e modernas.

DRS. H. ARAGÃO E A. MOSES
B»re"C.Sf&A8aBêUeB0l» _rin,Vp_. i• llnn A Alinnl.ln 'P_l J (II.1 II * *r "^

COPACABANA OAaiNO-THEÂTBO
HOJE HOJEjSEGUNDA-FEIRA

ÁS 9 112 HORAS
3" RECITA DE ASSIGNATURA

ESTRÉA
DA REVISTA EM 17 QUADROS

!*-i**i*-i,*í*****i'**.**.**.**.-*;*-.**i»»:**i*»;*<* »i**;**;--x**i**j.I.j"ves, m gosse" 3.1

Grande suecesso da troupa RANDALL-!
FLORELLE

Camarotes e baignnircs 50$ — Poltro-j
nas, 12Í000

NÂO SE RESERVAM LOCALIDADES
Vendas avulsas na recepção do PALACE'

HOTEL.
GRILL-ROOM — Quarta-feira, 16, JAN-I
TAR DE MODA. E' obrigatório traje dcl
rigor e indispensável a apresentação doj

cartão de ingresso ao Casino.*vtíBsaw!iw&iáüffl&^
mm*

QU PLATEA
NOTICIAM

A Volaaro drsprdf»» quarta*fclra — fleos
nlllmii* esprctaeuloa

A companhia Vclnscó, por molivos Impe-
ilnsos, ví-se obrldndii o ilclxnr n nossa ea*
pilai Uuarlii-feirii í* o seu iilllmo eipeela*
tulo mini. enm uni proarainina lyplcniiieiilo
lietpniiliol, l.slu coilltlirÃ das represeuliiçAes
iin» üiirxuelns "l^t rovollosa" o "La veihe-
nn de la Polônia" e do um neto de con*
eerlo. A ríi-ila i de asslitnaliirn. Hoje, essa"Iroupc" hesimnhola tlil. I.-unhem, em ríelln
tlc nssiitniilura, n opereln "Hosn de fueito".
ipie serA repelida nniiiuliA. A companhia Vc*
Inseo deve emlinrenr nesta scninnn pnrn a
llnhln uu Montevidéu, o que rstA tlependen-
tio ainda de um U-leitraninin. Mnis larde, «••¦*!»•
Iroupc vollnri ao llio.
A companhia Ifalla Pnosla.Lnellla Pere«

Reappnrreeu, honlcm, no Repuhllen, eom"A ninrR.-iillulin tle Vnl Flor", n eoiiinanliln
Italia Fnusln-I.iicllln Pcrcs, que tlnrA nintln
hoje o nmnulin represenlnçnes desse conhe-
ciclo drama portiiftuez. Qunrlii-felrn, esse con-
Junto nneinnnl representará cm primeira n
peça "A mulher quc delta cartas",
O "Secretario de 8. Ex." aobc á acena «ma-

nhã, no Trianon
A cnmpnnlíin Rrnsilelrn dc Comcilla Ahi-

1,'iiil Mnin, representa, amnnbil, no Trinnon.
uiiiii peça nova pnra o llio, o "Secretnrlo
do S. V.x.". coniC-Ün-litirlcsca dc Ariuniulo
Gonz.icn. cujo unico fito «'¦ manter n plntén
tin constante alegria, A distribuição dos pn-
!»-ls de "Secretario tlc S. Kx.". pela ordem
tlns cntrnitiis em seenn, í n scRiiinle: "Tn-
veirn". Manoel Diirães; "MíriicI", ICtliinrtln
Vlnnnn; "Lihnrio", Ilnrbosn .liininr: "IJeiu-
vindo", Zltn Mnin: "Felippe", Asdrubnl Ml-
ránila; "Pr.nxetles". .loão I.ino: "Felk-itlntlc",
Eslher Ucrflerat; "'Mnr«nrlan., Cordelln

Fcrrelrn; "D. l.cocatlln". Nina Castro; "I'In-
citllno", Plácido ^crrolra; 

"Malnquli/i",
.Ioi-rc Diniz. O.s scenarios tio "Secretario tit*
S. Ex." foram pintndos por Jayme Silvn,
sendo essa comctlin cnsnlniln por Oduvaldo
Viannn, o enpriclmsn "metteur cn-scéne" c
director tln compnnhln AbiRnil Mnin.
Leopoldo Fróes c sen» espectaculos

Leopoldo Fróes oritnnisoii o scRtiinte pro-
Rr.imm.-i dc espectaculos de sua compnnhln.
ipie ora trabalha, eom suecesso, no Carlos
Gomes: hoje. recita dc Rain, com n comctlin
frnnrczn "Sifinnl de alarmo"; amanhã,
"Vinhns do senhor": quarta-feira, "A sc-
nlinriln Tnlhnrim". A sesulr Leopoldo Fróes
fnrã "reprise" dn cngrnçntln comedia "O
enfé do Felisberto".
O movimento theatrat nn Bahia

S. SALVADOR. II (A) — Tem dndo vn-
rios espectaculos nesta citlndc, no Tlicnlro
Polylhcania, havendo nlcnnçntlo grande sue-
tesso, a companliia do prestidigitador Mait-
roril.

Tem despertado grande interesse ntv
nossos meios nrtislicos c mitslcnes a pròxi
ma estréa dn companhia Velnsco, A nunl oi
jornncs daqui tcecm grandes elogios. A
procura do bilhetes tom sido grande.

VARIAS
A companhia Rnntlnll, cm recita de assi-

gnntura, estrén, hoje, no Cnsino Copacnba-
nn, ti rrvistn "Viens ma gosse".Dcspediu-sc da compnnliia do Recreio
n actris Mnrin Mattos.

Recebemos cartão de despedida dn
aclriz Ottiliu Amorim, que foi nn compa-
nhia Viriato CorrC-n pnra o Norte do pniz.A aclriz Mnria Lina trnnsferiu pan;
13 do mez próximo a festa quo iria realisar
o 18 desto mez no Recreio.

ESPECTACULOS
mm

EMPRESA
RANGEL & C

=aimrnvu:
iSSIVKttSAKItíò

l*'n_*m muni-, hoje:
A profi-tMiiniiilii .Mnrin da Conceiflo von

DiiIIiiiíti- ilu drago, fllliu ilo Ur. Von Dol-
llutjci' ilu tiniçu.
.\.isa,\ii:.\ios

A Ivmiiii. Sra. D. Ilercllla do Cnslro So*
godns \ i.mu,> e sou esposo, Sr. Fmiiciseo
du Seriadas Vi.iiinn, nilo fiincciniiarlo do
ii.iiifn Conimcrcliii do llio de Junelro. tèm
o seu lur em festn por mollvo do nuscliiieii-
to de um lilliiulio, que scrA levado A pia
iinptismul eom o nome de Fernando.
VIAJANTES

Regressou da Europa, pelo "Andes".
íicoiiipiinhiido de sua l-.xma. esposa, o Dr.
lluv Vuconi, que st- demorou, por alguns
mezes, nn Velho Mundo, cm visita aos cen*
tros seli-nliflcos.

— A bordo do "Andes", regresou, hon-
lem, no llio. o tenente .loão Machado Gou-
vôo, officinl tln policia militar, o que fôru

... Europa,'Almanzora", cm compnnhin dc

a ICiimpn i-in roso de licença
— Seguiu honlem para

bordo dn "Ali
sim líxina. esposo, o, Sr. Arthur Osório do
Cunlm Cnbrcra, commcrcianto c viee-presl-
ilcnlo dn Assoclnjão dos I-.mprcgatlos no
Commercio ilo llio tle Janeiro.
CONFERÊNCIAS

O menino Ivan trnnsferiu, "sine dle", a
conferência que fn rcnllsnr bole no salfio
do Instituto Nacional de Musica.

klFBâGOL"
O pó Ideal para fileiras,

amadoras, brotoe-
J»s, etc.

Evita o suor e tira
máo odor.

Lata St. Pelo Correio 4f

Nas perfumarias, pliar-
miicias e drogarias

do llrasil.
mm*

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

ou comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Rua S. Josc n. 5. Central 5538. Serviço com
plcto de informnções, photogrnphins e uuto
iiiovc-i pnrn levar o pretendente no local.

i "_=^/-
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O BOM
FUMADOR

cio quer mail fumar outro

PAPEL DE CIGARROS

%
deBRAUNSTEINfrères-PARIS

mMfm >3fi|
•AR!S ^

Theatro Recreio

VFornecedores do Estadc Frtncej e das principaesfabricas brasileiras para PAPELdm CIOÂRROS
em Resinas t Bobinas

A's7 94 HOJE A'a 9 %i

A LA GAR60NNE

PENHORES
ximo á Avenida. Tel. 448ü N.
•:«:~h«*'M"M_":«5m:*.:-.h..:..:..:.^.:.

LEILÃO DE
19 DE JULHO — JOSÉ' CAHEN

Rua Silva Jardim, 7
???•x«:--:*^.r.Aí..;.^.:..>.:*^.:..:..:..:..;..x..:.^.:..:..:..:..:..>.:.í..:«x..x..:.

nP ^Ji lRl° (*ÜAND0 «A SAROROSO CAFÉ' MOINHO
M;_í0püAR0;,E,?I,xÇ,.C0NI'0UTAN,rE CHOCOLATE DA MESMAMARCA. A' VENDA EM TODAS AS CASAS DE 1" ORDEM.

*-H4_í»H"M**í$^

=HFRIO

ivlllgS. Ci"**"l_?-^Tr — '

JSBB_B_5QBB__BBBB_HB___G___nB_B

I!
Sal Hepatica:-Para intoxicações

Í«VÍ_.
s* • .. %.* riniTnr.ii.nn-MTiBT* «•»...Marietta Neve _ cirurgiã-dentistaluariei» neves consultório — Traves-
sa tle S. Francisco ii. 9. sala 5, 1" and

risa
PRODUCTO SCIENTIFICO DE

BELLEZA
Para branquenr, amaciar o aformo-

j scar a pelle. Tira surdas, cravos, pan-
nos. espinhas, rugas, etc. Vende-se nas
Perfumarias, Drogarias e Pharmacias.
Ap. D. N. S. P. — N. 204 — lj7|91S.

-i—mmom—.-

COFRES
Vende-se por preço reduzidíssimo os afa-mndos cofres N. W. Americanos marca rc-gislnda, garantidos, guarda fiel dos seus do-cumcnlos e valores contra o fogo e rouboComprem hoje, não esperem, 103, run Theo-

pliilo Olloni, iOít.
¦¦— isn .-.

E ninvntípn AAgua OxygenndaB
concentração. 

0'isaBtws^mmmmWsisimmmmmmttà. i, ,, àsmmm* -

EMPRESA PASCHOAL SEGRET0I
THEATRO CARLOS GOMES — A's 8 %J

L. Fróes — Signal de alarme
THEATRO S. JOSÉ — A's 7 % e 9 %

DITO E FEITO
ÍWKmiT..

mm*m

Lindo sortimento de modelos recebidos dns
melhores casas de Paris, encontra-se por pre-
ços convidativos, no ATELIER de MME. JEN-
NIJTTE, recentemente, inaugurado á Avenidn
Rio Brnnco n. 142, l" nndai*.

1 mnn*--* -

AOS CHAUFFEURS
Uma fnmilia, descendo do automóvel nn"gare" da Lcopoldinti, esqueceu uma valise,Gratifica-se a quem enti-egal-a. Rua Acre, 77,

Dr. Álvaro Dias olhos, ouvidos,
E„ GAR-

Drs. Leal Jimif-r e Lee.. Neto
Especlnllstas em doenças dos olhos, ouvi

'Ins. nnrlí e garganta. Consultus tie 1 às !
Assembléa, 60. I GANTA. - Rodrigo SUyâ"T -""3 tã[
tpfyitírtrt>4rtf&!i«Mjl/&&$ifr$tà

-^ M #"*% JÍT % Jg Experimentem ti sua efficnoij"Sfcas-P & « tmasm %»s^ i__mu Vende-se cm toda a parte

•ritij<>*iiiifiiifitiii»iMiiiiiiiiiiTiii[iii)/jt_iiriiiii*in]ii«iittiriit trtintt» iitriitiiii.itiiiitttijii.iiiiitiiitiniiijiitiiit-iiiniijiiiit.iiiittiiiftiiiiirii.iiiiijt i.)>«iiJritiiiJitiJiittiitiiiiiitisit(tiiTfi3r.i-_.

Exijam as cápsulas de !

I APIOL ALPHA I
O iiKiis ciiei^ico 1'cg'iilá'ciói.' dos I

| INCOMMODOSD AS SENHORAS I
Llc. Dcp. Satitlc Pii.bl. N. 38 tlc 10j2|lf>p0. |

|'-nilltl_IMIIII_imi||__llll|l||||IMI|^ liiltiii-niniiii.ii.it_..f

tem—*gl
w.£~m mm

,., i

É\ 
s

\ 4_n_k\ _al la

Terrenos a prestações
EM SANTA THEREZA — A VINTE MI*

NÜTOS DO CENTRO
Servidos por "lionds"

H. BODSON & Cia. Ltda.
Rua Theophilo Ottoni, 6!). Io andar

Telephone Norte 4534¦ mm* ¦

pilai
UNE /

1 MUNSON STEAMSníP LIN1
Administradores dos vapores dt
United States Shipping

Board Fleet Corporation
A rota mnis rápida para a

America do Norte
As próximas saida*" do

Eio de Janeiro para
Nova York sãc:

PAN AMERICA... . Julho 21
WESTEUN WORLD.. Agosto t
SOUTRERN CROSS. Agosto 20
AMERICAN LEGION Setem. 3

Para o Rio da Prata
WESTERN WORLD.. Julho 18
SOUTHERN CROSS. Agosto 1"
AMERICAN LEGION Agosto 15
PAN AMERICA Agosto 29

E quinzenarmente a giguli
O PAQUETE

Western World
Esperado de Nova York em

17 do corrente, sairá no dia
seguinte, para:

mmjtfftf/ BÉfTflt^L*M_____hff_V__l__ ( "*' " T^VlÉMCMflMIk

MOVEIS DE ARTE I
fl DECORAÇÕES INTERIORES ¦

TAPETES MODERNOS B
Tendo am vlntn a quiilldode, oa nossos pn.-coa sío H

SEMPRE OS ME.NOIU.S, porque tudo fuliricumoa ¦
—\ na dlrcclunieiilo Impurlunios. H

I LEANDRO MARTINSj Cf I
03 • Ouvidor -95 41 - Ourives • 43 I

**-^H ______M___VflnHHB_Mvzlnl^-M$_il-!__^ -ú__v .*_.?•_-¦-í .¦%'ém*&m*mmm\wmmmm^F
lV.«V««%>'__*V«t,«*l_l'M'M,tlt'HVM'H,lt,é.*H'.lV>l,> .*..•.¦•.¦•*.•.»•.»*. .*mJ.Jmm*.ê9*.*mm*.**mm*.J. ék'* _.*.*** _.*..*. A .«.¦»_¦»..»¦.*¦.»..'*..*.¦-¦_.*¦_¦»¦ .t.

¦
CARLOS GOMES, o theatro da moda

HOJE — A's 8 3/4 — RECITA DE GALA

SI6HHL DE
Com LCOpOldO FrÓSS e todo o excellcnte conjunto

AMANHA
UNIOA

íi¦ nM

QUARTA=FEIRA
UNIOA«fflsriiâ lãiiianm»

A seguir - «o CAFÉ' DO FEUSBERTO" -
A grande creação cômica de LEOPOLDO FRÓES.

BREVE —A novidade parisiense—"0 SAPO E A ESTRELLA".

;..:..K~>.W~K~."K«***H"H"J~>'H-^

^UAJMDO alguém diz: querá
tem um lápis?, os homens

ide acção tiram do bolso o »eu
Eversbarp,

Ha Eversharps em uma
grande variedade de tamanhos»
estylos e preços. Todos levam
tun amplo abastecimento de
pontas e uma borracha prote-
fida pela capa. Já tendes o
vosso?

d vtmta mos melhora tstaS*
Uámtotm 4* Iodas at parte*.

fi

%

JBL

# ^r ¦ ¦¦—i_-«Ma«M_______^

1/ ÍJÈONÍÈ A G.l,
W^ J* de Março, 89

LRío dc Jaoeiro.

BlW-JI.lUllllilLL 133

LEU LÃ© DE PENHORES
25 DE JULHO - CASA DIAS & MOYSÉS

llua Imperatriz Lcopoldinti n. 14
- >—«f|<. BI* ¦¦ .

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: colossa] mocotó a

portugueza; especial an_!_'i A bahiana, arroz
tio forno á t.nmpestre, vinho vertle tie Ama-
ranle, recebido dircctriiiiénte do lavrador.
Ourives 37. Tel. Norte üfifiti.

«R_M»
LUSTHES, AUANDELAS. CANDELABROS

ARTIGOS PARA ELECTIUCIDADE
KMPRKSA INDUSTRIAI.fui po mmm

LIMITADA
Escrin. >"io

RUA DA ASSEMBLÉA, 15
Teleplione Centrar OVO

Departamento clc Vendas
«UA REÜUBLICA no PERO 18 (loja)

Tet. iiii *nc f:nnlral :i*123
HIO -.-li JANülllO

Buenos Aires
Estes modrrnos vapores com*

binam a rapidez eom niuitus
opporlíinIdades de descanso e
dc prazer durante a viagem.
be 'iilín limpe-ra ine.xcedive!..
camarotes «spiiçosòs e bem ven-
tilatlo-i, lâmpadas para ler
e totlas Hrf eoiuinodi ludes mo*
tlen.as. eni sua maiòrja com
banhos privados, ür.tndes e
èspnyoios salões c cxeullenta
eoiinhi:.

IrYeçns espeeiaes para via.
gens de ida c volta aos Esta-
dos Unidos da America, via
costa do Pacifico, c volta pela
costa do Atlântico ou vice-
v.rsa, in-Iiiindo a passagem de
Buenos Aires a Vaiparaiso pelo
Trans-Andino.

-*-

AGENTES:
The Federal Express Co.

Avenida Rio Branco, 87
RIO DE JANEIRO

_n_m«_rw»»— „ -^-

apeles Congolcum
Novos, com pequenos defeitos — grandest-ba limou Ins nos preços, Iodos tamanhos edesenhos Dns !) ás 12; das 13 ás 17, 1» dcMarco 05, 2« andar Norte 7Ü12,

O JULIO, leiloeiro,
venderá, amanhã, ás 3
horas, ao correr do mar-
tello, á porta de seu ar-
mazem, á Avenida Rio
Branco, 183, um bello
carro OPEL com qua-
tro cylindros, 40 HR,
em perfeito estado de
funecionamento.

Estará em exposição
a partir das 10 horas.

I I íl. *l *

Autòrtsado.

___B___B_SWIEG!!S__a_S_

Hotel D. Pedro - G^rrêas ISegunda parada ndeante de Petropolis BTelcphono n. *
gllma Ideal em reüiào incomparavel

Dr. Fernando Va*„c,í-'*l?0.d01 "-,?,•
, ¦-, í>- Fco.de Assis. Cl-rurgia geral. Diagnostico e tratam0, ciritrgi-f? "««""ccsòos do estômago, ihtestihós oi*ías bilinres. Utero, ovarlos, urethra, bexigat rins. Traf.de cnncer.hemorrliagias, turno.Ies .''.'. u__£ro__e da bexl8a Pelo radiuni. As-íemblia 27. lies. C, Bouifim, 668. T. V. 1223.

ven-
dera, pela maior
offerta, em leilão,
quarta-feira, dia
16, ás 4 1(2 h. da
tarde, este ma-
gnifico prédio.

<<_>¦

Moças! Qucreis ter bellas co-l
res — para vossos vestidos ?l
Usae os Tinturas Sunset. I"*it""T mama w& casam -mmm

¦ rr i i

BiasR-
Escola para chauffeurs

RUA SALVADOR DE SA', 193 A-B
Com as novas e completas instiillac-.es naseeção de niiiehinns e eleétrlcidado do seu

prédio próprio e nciiuisiçâo tle novos carros
para direeçao, a escola esW perf ei lamentanpparclhnda para o seu mister.

Curso íejjulttmenttn- graluitç,'

«___*..,
^i_-ii__lí.^
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m* ti*!in*.|ii.iliiiu
Sem pliiiròeii iiAii

O GUIA DOS NAVEGANTES
mm».mmm**.mm£V£%^x^mlUmmmm,«m mmm*

Que se restabeleça o <mtig'j phn*
rol do morro de S, Paulo !

-"--••• •»-*•• -
O Brasil, longe de illumínar,

vae cscureendo as suas
coitas

A curla que v.it- almlxo Irnnscripia mi»ry iiiii.i nllçiiçfio muito especial dii* altas«iitnrlif.Mli-. ,|:l Mnrinhn. o ,„„. «ede estaIIIMMl.l ,, ,||- MIIIIIII., |ll||llli'|lin|.M paia II*.que ic iitiram ,*, vida tormentosa e .nn»-«.«un ilo mar, neni sempre bom .loiiinloi"lios Immcns qui. sobre i""em frágeis «mliarenvA»,
pode havor legiira navegaçAo i ao onr «faiDa, " iiniçii hiiieii i|ii. navcgii íi» escurasC H ll.l.i lio líllHllo,,,A .int,i t i, fceguinio!"Ilustre Sr. redueiur da A NOITE, Rio,—• llesiieljnioi » cordraos siimlnrf-, ios eu»vio, Venho pnr mein da presente, oecupar• va;.., valliiiu nttençSo, sulire n .., ¦,,„•••
assuinpin, ¦,.,:. n iiiimI en e tmi.. ns meuseonapaiilielioi dc i-fila muiltiina daqui Oa»Jcio. Cii.vrli, Taperon, Cova d» Onça, ílarrailu Carvalho, Siiiilnrém, ele., |ir«siiini> o apoio¦O':vosso muI nuicelliiadu jornal,Dlrigimiis nn Kxm.i. St*, rapItAo dn porloneste vstado iiiii.i pellçfiu, xilirit.imlo orestabelecimento il.i iiallcn plimni dn morro«Ja S. prfulu. S.lís nctiuii tão in.tn n nosso
pedido que .1 em-amin)  au Kxmu. Si «1-!litl rs 11 te mipi>riiitemlculu dc Niivegaç/iu, pre-!cissmos águia, illustre Sr redactor, quem jahi im Ili.. protela a nossa eauia, e nin-«uem inrlhoi quo V.S. o pudera fmtri, Ia-*endo mn iipppitu ao-, lis mo j. Si», almi»raulê ministro da Marinha * Mtperlnten» ¦
dente dr Navegação, pelo vosio conceituado ¦
jornal,

O 1I1.1.-..I .In nini-rii de S. Paulo er» um
jiliüi.'! hUliirleo. lendo principiada » suucoustiurçiin rm princípios de lanciro de18.in t. datando .1 sua inauguração em mclu-«Ins il • maio de l.S.'.,"> c sempre considerado
come " ini-lhor dns eoilas do lirnsil.

Afiii ii. Sr, miluctor. que Imlos 0.1 piii/-»»eivilhiidos procuram melhoi iilumiuar ns ,
Mia» instas, o Drasll. ao contrario, procuraescurecer as suns. i.ilveit qut-, quimi sabe. '
«•'•ja suppondo que escurecetnlo suas costas, 1
escurei,:! lambem „\ cffeiloi de scus müos
gownns.

O de.MipparecImento do antigo pharol rio
liiorro tle S. Pnulo pnz em sérios riscos u
xidii dos Infelizes que ie dedicam '. pro-fissão do mar. Tiraram um phnrol bom
liara botar um «tilonmlico, mais próprio-para.-bocoas-ik-rtws-c não pjia um~pimto
como o morro de S. Pnulo.

Como sabeis, Sr. redactor, n pharol é um
pula seguro d.! navegação, e esto pharol er*
o mais procurado. Quantas vida» foram
Salvas graças á sna luz. Depois da sua ra-
tirada, iri diversos lém sido os desastres;
Aindn 110 din 17 do corrente, duns embar-
cações deram nos baixos, bem eni frenle
• o morro de S. Paulo, sendo umn ilo sul.

acossada

A PRÓXIMA VIAGEM DO PRIN»
C1PE DE CAÜ.F.S A NOVA

YORK
™si-*-a»:t em t ¦¦>-*

E' provável quc S. A. viaje
incógnito

I.ONlHiliS. 1.1 llunsi — t'm« iiiii.i offi»elusii ilisiribuiil,., i«ln manhã, ami jornaes.coiiimiiiiici une o imitida iln príncipe doGiillei para Nova Yoili cMA fixada pata '.d
«le iiiiiivtn pinslino.O príncipe herdeiro da Oiü»llrctàtili.i »ia»
Jai'.i nn iraheallaiilícn "Rereiigailn"; es»"linpiiaitii ', n.- niiiiii.li.
Iiillil ntni dn « -..Liií-i-i, |11 viagem inrnyiiidi,

A NOITE
<«i-<u..i««Mm m,«**,m».m.t

S-tyrónán-fe.rri M do .r.ill.o Oo 1021
•MM4II- -mt. . ..a...>. ...w <i v,,.....i,au

A1 PROCURA DO OURO! 1 kSPORTS 
'

Foram iniciados o» serviços de
mineração no valle do

Maracaesume

Pobtball
C0LI.OCAC.sO DOS CLUBS - Com oi Jo»

ijus ii.i Mnn Metropolitan», limitem reallia»
dos, ficou iciulo * seguinte a eolhieaçfiu dos
seus elnln no çampeoniitu e lornelom »i>ile
\ -¦ I* Injnr, sem nottln alauin perdido o
Vitteo ds (iiiin.i; '.'- loitnr, com dou» ponlusI perdidos, o Andarahy; .'t* Inuar. rom ijunlrn

iiiriiui
oviivel

S npp.il'»
i|«e Iíiçi

¦ '¦ .-¦- .-*»i»i»»~« — ni. i,..._.

S. |.t:i/„ ii (A, A.V-- .Vol ida in do VlllnRrilnndn, no vnlle do MarAeii««nmr, oip. hioiieiih. in»». i!.i firma americana lltnrv Carr.fine !in «piliire dins iiuuiiiini ii.im ,",,,,...(,/oii.i, ,[ihii dn estudai- M. iiisslliiliilml.¦» ilu .«üliliirnvAo dn* areias íhuiI.-iíis. ,ti/.,,,,,., 0H P«*«lldoi eadn mu, o Carlocn . » «Iverj
nüo -eu) difficil ilesenhrli Ulrte, \-, iemlo ^ \(,-M'<v'm ''''c ponto» perdidos, o Man-

i vervlcoi dt- mlitcrnciio em Oivi-r-,"".' r!'.: '"*, '""í"'- ¦''•¦¦¦ olt'l l>"^",|,' ncrilliloi*¦ Mnclicnrlci "' ......

pontos perdido'Ilin dc Selembro: .|* liigar com ejnçn pon» I iruidn

n~-t*« 9-mm*

0 príncipe nada soííreu, mai reu-
baram-lhr uma mala com

objectos de valor
111'III.IM. IH i(' I' > 0 automóvel dn

nrlnolpi tiUmark, ipie viajava para a mm iv-
aidunelii rm l->ieiliich»nih, im Holllflln, Iil*'» '' 11'RIII t -1 "Ml »J»«>»»I"| irivir lll IIII »i*Vtl''*»»» «**»"" ..--• - -.

luh ila avenida Vínlo o | cemllou-si-, ficando iii'el.imenle «»'

*'0 llOIllil».Os Knriinpeli-oi .íuc exploram ns.iii.ii."!.,-, i.im simplos Imiedclru*.
iilinm ns ."iijuiiii.

nreini
.0111(10»cniíeniiiiirns nin|ueltii esplorneflo,

que lem rlt-speituinlu urnndc inlcresse emtoilíi /oun.

usar, 1'nni nn/e pontos per»iii.lns o Palmeirusi sfrle H — i* lo<ar, com
ires ponloi perdidos, o Domsiiccosioi !i" In»
dar, com qii.itn. ponloi perdidos cada mu.
ii S. Pnuln r Iii". e o 1'l.lnltiO! .'|. loiüu-, com
cinco pontos perdidos enda um, o .Nletropo»
lilnno e o Uipeinnçn! I* logar, .'om sem pon.tns perdidos, o Confiança; Vi ¦ * a ,,ls fWfdldos, o Confiança; 8* Iuríh-. com '•''*

I CkíXiYt r%H 1 mn! «Ti o ¦.""""" «"''d''!"', o Anierl.-i.it..-. li" Iodar, cum

FmMmlmmmm 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ UlU 0*0 " ^ "^ Í - ™ « W* • ^^ ^^

fSfir tffA *W i ** o r.iifii-iiln. dc Denlro e o líveresi; ll* Ioriu*.
u y tt li V I com quatro ponloi perdidos, o i i.mpi. Gran»•J Ú **\4Ê 'de; .1" lojini-, cnm cinco i nt.. iimiiiioi

¦ ¦ gm mm a*. AW- ******m wy»_.r_- ciula uni. o Moile In - n Olaria; -t* losur,

Se V.S.fSzer uma visita ao
n. 42 da rua da Assembléa e
ver o sortimento variado de
cobertores de lã e algodão
para casal, solteiro e crean-
ças, os be!los padrões dos
pyjamas de flanella para ho-
mens e creanças; o variado
sortimento de flanellas de 9ã
e algodão; o escolhido stock
de camisas e meias de lã, só
em olhar para tudo aquillo, o
frio passa.

Sil!I» pniit.is perdidos, n Ramos; 8» Io»
ui de/ ponto) perdidos, o Indepen»

Todas as cores,
( garantidas ) . 17$500

Marca ÁGUIA de
SEDA para ho-
mens  55500

Pó de arroz COTY
todes os perfu-
mes  5$800

com i
«ar, c
denrla

OS OOAI.S — Feitn um balanço doi goals
prn e .-iintrn ile .-niln cluh da lírls prlnei»
pai da l,.|_i.i Metropiiliinnn é este o resulta»
.im \'ii>cu dn (iiiiua. I.'l lionls pró a 4 contra,
saldo 9; Andarahy, l.lsfi. saldo 7; Manguei-
ra, -tatO. déficit fi; Carioca, Ifls», saldo 1;
lllver itslO. doficlt I; club ds avenida Vin-
te • Oito «Ir Selembro l.tsB. g.ihln 5; Ma-
ckenuie 12x1-1, déficit 2; Palmeiras 7*20. de-ricii ia.

OS SCOfllíS — Apreciados os Jo»os, hon-
tem realisado-s, suo estos os «cores «pie témvingado nos jogos officiaes deste anno:
2x1 do/c vij/.cs, .'Kl .• IjiO nii/e vezes,2x2,3x2
e 2»fl sete vezes. Ixl, Ixl e 5x0 quatro ve-•sei, *».' e fixl ire» vezes 8x2, :ix.'l c 3x0 duns
vezes, ti-..', lix'.'. 7x1 0x0. 7x2. 4x0. 6x0. 7x5
e tx.'l iiiii.i vez.

US PliONlMOS JOOOS DA l„ M. D. T.— A Ugu Metropolitana dc Desportos Ter-
restres larii renlisar no iirnlmo tituniiipo os
seijulntcs jogos: série A: Vnseo x Miickcn-

d prlnclpo escapou ülesi., mus as P*»»1?.*!
i que fo.nm em uni snecurto roiiliar«m*íiif'
; ti nm mala cnnlemln roupas e oulroí objecto»
I de valor,

¦ ****i

Ao povo
Carioca

Para terminar, continua-
mos a liquidar o antigo
STOCK a preços a baixo do
custo. Aproveitem. E parti-
cipamos que o nosso novo
sortimento adquirido a um
cambio muito favorável ao
actual, os nossos preços se-
rão sempre, por isso, meno-
res que outro qualquer..:

RUA CHILE, 25

MIMAI
íli-citii-*' aiiMidiS:

Bernardo de MaialhSef, Ai o m. n. »,
dedo Batlorlo Pereira da Silva. i. ir
I), Alherlimi (ioiilnrt C/.lnn„) i, ia '3
Maria Eutloxla fluhlío Alves üff|, \\l'edro Cândido ila Ponieca, ** a «s'
.•«rela «le S, l-'r«iiei«en de Psut» "
l.«|M?*J ll.-.l.i.-ü.e ..-._ !l; j)." WõtnMli^*ria uo sacramtnio franco, ** a, ..
Dr. .lo/lu Soler «In Silveira, «., \\W*egreja de N, S. do Carmol D, Rmiü_.V"**¦Ha dos .Saiiloi IJodrlguos. &* 0, ns „',,*nEN. S. de UiiiiIm, em Vllls InbdrflSJ
lliirhoia de liarros, A* 0 ||3. „, ,„;'.,*'-tfS. Josí; D. Sophla Oarnlor' èaílo á,Tlcifrej» de X. S, da Concolçlo e n'a«i ífiL"!
Hrnesto Malln, dos Santos, ««. p |... ;,""-«t
lisiiiiluiii Calladu Paula Heis, ín 3, n\"'-W
¦ |>l ...lil.llliri'1'i, -..IH»'"' l-KIII ,. . ', :

na egreja da 8. Cnrlaplm e S. (Slj.í.Wno, na esplanada do Senado; D i»i, ,i"*«lveira de I-lgitelredO; 4s 0. na inutri/ d, í'?*pacahanat Neilor Soares, **. <j „. .„,,*,>
da Los, á rua D. Anna *iery. ' ' ^M
r.sTK«nm

A cerimonia da collação de gráo
na Escola Pratica de Com-

mercio "Avalíred"
Em sua sede, A ni.i S. .lo.sí o. 10(1, a Rs-

qtie, acossada p»In temporal, ilnr.inte a
noite, não pondo vencer o morro por f.ilt:i
ds uni... Foi esbarrar uns referidos baixos,
«le onde foi preciso vir retirai-a o reboca-
«Jor da Capitania do Porlo.

Illnio. Sr. redactor, tenha piedade «tos
pobres maritimos dest.i zona. nos proteja.
tomando verdadeiro interesse para que te-
uliamos a satisfação de virmos restabcle-
cida a antiga luz do referido pharol.

Subscrevo-me de V.S. Mio. Att. f.r. e
apreciador. — (a) .loão Montenegro.

Valenç.i, 23 tir maio dc 1924."
' m*** .

das Águas de Colônia
é n Rainha.

Perfumaria l.npenne
Rua do Tlieatro, 9

il>fc

SINGELO OÕCÃNfÊ—!fofâppa«o?L,LA/isWM:
As creanças da Bahia á memória ! 55g®A J?ASA 

INDIANA.
POVO, meu POVO, apro-
veite os ultimos dias àa
colossal LIQUIDAÇÃO.
RUA DO OUVIDOR, 134,

Artigos para homer-*. A,- D" *'*,."",", ds ""* Vnteiio serzedello;
m. ^.-.:- x» -._«?' !Jvfp x *¦•¦¦¦•"a1»'- uo campo dn rua JoãoO maior SOrtimetltO. PER- p,nhc,ro' n" Piedade; serie B: Confinnea x
FUMARIA rUADBi a ni ei 

'¦ 1'rpgresso, no campo dn run General SilvnruiVIMKIA, G-HAPELARIA' IVHcs; Americano x Rdnlgo. no enn.po Ha
e CAMISAR.A . A maior !?'•". r),n"li"'*"'; '"'Des cm .Madureira; São"° .—Paillo-IHn x i:.'.p(i-auva. uu Cllhipo da rua

Moraes e Silva; sírie C — P.ngenho de Den-

Foram lepulldos, hojot
No cemitério á* S. Pranclsca xi- ..lullo. filho de .ftillo Coelho da !il! , APrancisco Kugenio n. 207; Arii_Y.'.u" M

rella, Hospital Nossn Senhora .io «..;*¦
Moaarl, filho de Orlando Oomes Vni ,'rua Haddock l.oto n. I.I; Alilgail dihK!Kerrelra, rua Orcstes n. .1<; ,fa'ynit i"n.
Manoel Ilodrlgiies Callxto, mi K c£3.vio n. .107; Wilson, ilibo de ArmitiW
guato Pereira, rua Visconde (je \ ?h.',;
n. 140; .Mlncn-iiu Alves Pereira, um**Rscadlnhas n. 98; Dene"a, filha ,, ;«,»*'
liras de Oliveira, villa S. Lázaro n TfFrancisco Martins, rua Fonseca Tellíi» i.casa IV; João Teixeira Cerquclra ,.n,Niinlor l-urtado n. 80; Oswaldo. filho *S

o. |*|J5
l.uiz Pereira <l'«'SanloVs.in'|,ma*l

^'•«ira Florí

Adolpho Casfnnlio. ladeira do Parla n iMaria Nunes dos Santos, rua Nova a».ri. 20; l.uiz Pereira do* Sanlos, Sanl?«da Miserleonlla: Alcides Pereira ín».Hospllol Central da Marinha; Nai,- i !í
Francisco Rodrigues dn Almeida! ri» SMattoso n. 100. casa III; José bonàiS

'

!
i

-'.'mm
¦ «aa«

de Ruy Barbosa
S. SALVADOR, t:t (A. A.i _ 0s griip.islescolares do Abri-o dns Filhos do 

' 
Povo !contando perto de «no cremiças. realisnrniiino|c ft-slas em homenagem i memori.i «Io!

grande brasileiro conselheiro Rnv Barbosa !Nu praça Itio Branco, q-i« eslava literal-1mente cheia d» povo. formaram us erenneas.'que saudaram o governidor do Estado. Se.rir. Góes Calmon. S. Ex., «ssoinando a uiintfins innellas do palácio, foi ovacionado pe-as creanças, pronunciando então um bri-llninte c caloroso discurso patriótico, fre-

tro x Campo Grande, no cnmpo do rua En-
genho dc Dentro c Olaria x líveresi, no cnm-
po da run Leopoidina Rego, ua Olaria.

Athletismo
O CÁVPFOVATfi in nr. nmniein. ' Llsl")"' Edmundo de Oliveira Paula, Hcriri-

A I.iíM Br •:=...'..^ Í-. 'í'.^ .'.'r1^*:11'1^1"^ .'Ju.e .KioK-i. -lullo Felinto de Oliveiía. .TnsC
Usar, hotiteui

Ramos, Hospital «le SASclia;'t;iio.'S,,!' *•]
dc Souza, idem; Irene, filha «Je [lor* A ;
•lose de Malloe, rua ErmcJinda n ni. ryffl
S.ird Azambuja de Saldanha da i,j,'„.'ríH

pessoas Ur. Luiz Barbosa n. 7; Francisco, íilh^H

cola Pratica de Commercio '-'lAvolfred" ren-Usou snhbiido. âs 8 horns da noite, a ccrl-• I iiionin da colíaçüo de grilo dos diplomadosdc HI2.I. achando-se presentes ao referidoneto grando numero de convidados, pessonde destaque na nossa sociedade, representai!- ¦ Laura .MaTla Rosa, alto da Boã'Viili .tes da imprensa, etc. | Norlvnl, filho de -Martha -Maria - - '
1 prssldldiLopes, director da escola, tendo colíado grAoos seguintes guarda-livros; Arnaldo MoreiraDonato. llodolpho dn Silva Moura. Rubem

Fontes Monteiro. Luiz Fnhrlelo Silva, Alva-ro de Souza, Jbsé Ribeiro da Silva, Joni.-lhas Santos, José Carlos Rodrigues, Arlstide

•M fíflíimBemÇão;—rua Sacudura C.ibral ri. );ide Jesus Parreira, rua Oonçalve,' "«""«'P
Amilcar Parsnhos dn Silva Vellov) «!>*Conde de Bomfim n. 206; Joanulm' al?lnecrotério do Instituto Medico Legal %

Z1Z~£° ,cem',erJo de S. João BsptliUil
.dith Pçf-elra Santos, rua_ da.Matrii,{*jM

di~Soa i

^ÍTje-M

.ímdo
CouH

RUA D O
11 e 13.

S ANDRADAS,

Meirn dc Dcsporlos lez ren
i campeonato de aliilelismo, I

foram os seguintes: |
IOO tardas - 1» Oswal- Teixeira, Milton Dacíieux. Manoel'MoreiVa 

"(in
tempo: II18110 : Mlva, Ksivei Theme, Shismo Kcda e João de3\ Ricardo José Deus Freitas.

l ittré IinAno -iilítV, rV.rí,' ,' 
"fr™, ~i 

\' I Fnl l»™»»™^ da turm. o Dr. A. Pinto
Vmno 20"- V Eu 

'„„-¦:'•¦ 
Üjir"",1??"^' ldR "ocha- "ue fM ° "» í,iscur'°. encarandoaT^% ás,^,^o^í'^r1„Ski: So-3°?r^^^0 ír3m,e Í3Í^ wnn"mU

'" Oswaldo Machado (L. Garage); tempo:1

iijos resultado.'
Corridas rnzn

do Mnchndo (L, Garage};
2". Carlos ."ouviu (Fliiclt);

Maria Luiza, filha de Sebastião Fr.èi i  nloi", estrado D. Castorina n. 3S cnatfiia.Schelnkmann, Joaquim Machado, Anthcro J-»"/. filho de Antônio Barbosa \i-,ríIL "í'•,-a&--ir-'-
nodrigues. Antônio da Motta Filho, Jono , l|çreira dn Silva n. 142; e Josc Vartln, / W*W-*Gonçaii-cs Liberal, Jeremias Moraes. Anlonio Oliveira, Hospital Nacional de Alicindo" f ^«"B"*

pn
quentemente interrompido
applausos da multidão.

m*m

por vibrantes

Rotisscrie Progresso
PRKÇÒS RA7.OAVF.IS

LARGO S. FRANCISCO; '«
1 m*m •

Um casamento em Macahé

DÁ-StH DINHEIRO
A Tinturniia Alliança dá cm dinheiro, no«cto da entrega da i-oupa, o valor da mesma.H. Viscoude Ilio lir.mco. 38. Tel. í,:,:,l c

CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

P0MADA

OS BENBFICIOS í>0 SOL
rhnvi° *™llan'"-to do raehilismo, anemia,ma de Poit, çoxalgia, doenças dc pelle e do
! .dn™ 

""èT^n 
M""\h?' ,fiC ,"1 - «eliothera.

| P|nm ~ <•'. K. Ilad Lobo. (Vi 800''m*m
Inaagara-se, hoje, o Centro Re*

MACAHÉ' (E. do Rio), 12 (Serviço espe-
ciai ila A NOITIli — Itpjlisou-se hn.je o cn-
sámònlo do Sr. .losé Evangelista rie Jesus,.
runecionário da Alfândega do Rio de .lanei-, CreatlVO de BíõZ àp Pinrtnro, com a senhorita Edith Alves Bsrcelloj, F.,, 7 

c Uluí ue rl"-««
filha do Sr. .loão A. Barcellns. estimado chefe _„?"" "¦''rcada para hoje, ís .1 horas da
das officínas da Companhia Leopoidina. c ,,""£• a inauguração do Centro Recreativo
«Ia Exma. Sra. I). Davelina Ribeiro Barcel- "í, ™7- d<j ' ina' sociedade fundada porlos. Os aelos civil c religioso foram realisa-' £ S'UI*'* «If rapazes desse futtiroso subur-
dos na aprazível residência dos paes da noi- i "' ' *".a i5 "" ¦*•"•" Hndo

REÍ^Y
Gabriei d'Annunzio vae passar o

verão em Cortina Ampezzo
. ROMA, 13 cüCortina Ampezzo

briel U'Aiinunzi(i
a estação calmosa

P.) — Coniniunicam «le
a chegada do poeta Ga-
que ali pretende passar
-«¦O^e t

va, no pitloresco bairro de Imhitiiha.
Assistiram ;< essas cerimonias miiltas fa-

ini Mns e cavalheiros. Deu n hençán nu-
licial o Revmo. vigário [¦'raucisco Frederico
Mnsson. Serviram de padrinhos, no civil, pnr
parte dn noivo, o coronel César Mello e sun
Exma". esposa,- D. Rita da Cosln Mello, e
por parte da noiva, o Dr. .Iiilio Mnximiriinno
Oliveira e sua Exmn, esposa, D. Mnrin Leo-
poldina França de Oliveira; no acto religio-
so, por parte do noivo, o Dr. Vicente de
Paula B.ilthnzar Sodré e sua Exma. esposn,
D. Iracema Caldas Sodrí, e por narle da
noiva, o Sr. Taiiririo Alves Bãrccllos
senliorila Carinèii de Aguiar.

Aos nubentes. padrinho? e convidados foi
offerecido delicado "Iunch", trocandõ-se.
nessa oceasião. significativos brindes. Em
seguida, o joven casal (ninou o expresso,
rumo do interior, onde passa a residir. O
embarque foi muito concorrido.

—¦ «èx*. 

Dar-se-ã. por essa occnslfio, a posse da"Sffldà" d"'ec,ori'1' <!,,e es,A a",re .*
aE'£„ÍT Lobo;.vicn-rreS,den,e.|c
Irão; thesoureiro, .1
missão d

\j> i
m-Pi\U***f*£f

*n ',*imJ.
"'¦"*SP";1' 

.a»e -vi..V^'*";.. í.^"''"''^; \<
secretario, Aehilles Cin-t l'..»«»\7''.í'.~í'«

R Mendonça;missão de syndicancla, José Mariano Go-mes. Ezeqiiiel Nascimento e Elpidio Rocha.
nA'.?...Stí:i"f)a- 3el'á fcila a 'nnuSúração dotlieatrlnho do centro, havendo depois bailefcm frenle á géde d» sociedade foram anmados coretos ~
musica.

is »eiCS á*
ei jJliJ-.íji
li }.-,-\i-*

. jjt---.

:'  ¦ v>y*»s. i 
'

v i-í*^ » « í ... - f~&ii-,"S -FZF-WV&Z; ********•, wtFaÜV».*¦> h»m. ir~-*~:.Su ima!,- ter*"-«¦ti « •»-*•« ( **&

nos quaes tocarão bandas dei

e a • Espinhas ? ELÍXIR DE INHAME
"i «nwil....- '.•ulAiX_ l-,•mm*.

* * f *t é\ -"***** O*-/» twillllVi.1,0 ; <!*, Anlonio Ferreira (Flack); 3°, Del-
phim Nunes (Lorena). 800 metros — 1"

[Joaquim Cruz 'I.orcnn); tempo: 2',40"- 2"'Sérgio Bittencourt (Flack): 3", Marcos 
'Mo-

reno (Ibéria); 1.500 metros — 1*. JoaquimCruz (Lorena); 2*. Armando Gomes Vinnnn
(Ibéria),- 3», José Ernesto Rodrigues (Fláek)i8.000 metros •- I». .l„a,Iui,,i (;,.uz (Lorena),tçnipo: lü',»;- 4|B"; '2", Marcos Moreno
nnii!;": ,3, An,Snio CllnvSo' (Lorena).in.000 metros — Cross Countrv — 1», Ar-mando Gomes Vianna (Ibèrlá); tempo: 48"-2°. Marcos Moreno (Ibéria); 3", SilvestreGonçalves (Flack). 4x100 - Rclav Vace --1 , turma do Flack; tempo 4',28'r: 2* tur-

\"",J" f:an,t"''ria; 3", turma do Nacional;4x400 - Relay rnce - I", (,„•„,„ do Flack;- , turma _dp.Cantuaria. Lançamento do pe-so - 1° Lulino do Oliveira, (Flack), 8 me-
riU*. «CCnt.'n,et,'0so:, 2°' A™»ando Lacerda(I-I.ick), 8 metros e 34 centímetros: 8», Cio-vis Jouvm (Flack), 7 metros e 34 centime-tros Lançamento do disco — i«, Svnvnl Sáe Silva (Flack), 27 metros e 80 ccnA: o. çL_vis Júnior (Flack), 25 metros e 80 cenlime-tros; 3* Armnndo Lacerda (Flack), 23 me-tros e 80 centímetros. Lançamento do dar-
«r •!Viclor Augusto (Civil), 28 meirose 88 cent.metros; 2", Carlos Velho (Flack).27 metros e 45 centímetros; 3*. Augusto

tro', si fntUarÍa),-. *-fi metros • 20 «nOme?tros. imito em altura — 1», Syuval Sá e
ros; 2»,

metros; 3f, Armando Lac"erria''(Flack)° Ime-ro e 60 centímetros; Salto em dis"ancia1". Mctor Augusto (Civil), 5centímetros; 2\ Sylvio

lados.
Foram sepultados, hoje:
No cemitério de São Francisco XitofSÍAccacla, filha dc Francisco Alves nii-tóla Mattos, 141, casa XIX; Marta KulfílMesquita Lima, Una Conde de Botnfim, 2»V«

¦»¦¦

ninando por fazer votos «lc Hermlnio Franco «le Menezes Dias nun!'iplomados. Falou como ora- ["a Borges, 93, Anchieta, saido da E !• n«'' diplomado Henrique Braga, 'rol do Brasil; Antônio Coutinho'-''fflhvkl
felicidade aos d
dor da turma o
tendo o presidente agradecido, depois, aos
convidades presentes.

Seguiram-se o rhampagne e o baile, que sc
prolongou nté ás primeiras horas da manhã.

¦ mm* i

AMANHA
40:000$000

Inteiro .15200 — Qnsrto S800
TERÇA-FEIRA,'22 DO CORRENTE

50:000$000
Inteiro 4f000 — Quinto 80U réis

VENDE-SE EM TODA PARTE

...i-.. anuo em altura — 1», Svuval•Silva d-lack), 1 metro a 58 centimetr\ictor Augusto (Civil), 1 metro e 5G

Reorganisa-se a administração
espirito-santense

. VICTORIA, 13 (A. A.) - Foi publicadointesralmente no órgão officinl do governodo Estado o decreto da reorgnnisnção admi-nistrativa do Eslado, promulgado solemne-mente pelo Congresso Legislativo em sessãode 10 do correnlc.

JERSEY Saldo», da Fabrica de Todos
os Santos, em cortes e cm
retalhos. TheophiJo Ottoni,
03. 1°. próximo da Avenida. I 

""ÍHKanHBS
—*?*»Parisiana

A Agua de Colônia preferida

! Í\\ W1 W é °.rn;";' c,,ro Aithe-S
•LmêAÍLÊ » r5ute e '""ito per-l
7?m.,mvr ¦**. *, fumado. 9A venda cm todo Caixa 28500 e pelo8° "raslli correio flsono BPERFUMARIA LOPES - Prla Sen ãtts àb e „¦> a rnn Uruguayana n. 44—Hio |

Amanhã

¦ fVaeõnàll-a. Vi *• f «"'"luerque Leão
m. L io); .•' C,.0V1S Jouvin (Flack), 5 me-tios e 10 centímetros.

|Flíek°"°T%n™LM %"snlntt'- camP«oj meu i i^ fig pontos; 2°. locar lm-.ii. ir»pontos; 8*. Ibéria, 16 pon oá^ Cantuarialo pontos; 5», Civil, 18 pontos; 0» Ln''' rnge.,10 pontos; .7», Nnciònnl, 4 pontos. %

bnnqnecendo a bibliotheca do C.
I. B. Paalo Barreto

Rm
i r.„!,.A't'''S uJílma.» .««sões, a directoria doCentro L.usp-B.rasilelro Paulo Barreto rece-

j 
Ik-ii mais as seguintes offertas de livros paraa hibliothccii:

f.,',)MS,-: 
(,;'":i:sost."mo C™ü " "Historia da 

'
ttevouiçap . reixeira de Souza; "Um drama!mi La vonila,., Júlio Verne; "Pior dc Saroam- '
baia Gasemiro Itakowskl; "Mylhos", M.Oitahy de Alencastro (-li. ,Do Sr. Francisco P, Cardoso de OÍivelrn 

'

d ."i,..„ii'~í A, 
m.orle,de 

P- •'0•''¦*•,. Guerra Jiinqüeiro; ,
«lo Commercio". que 

"se 
edita u.esU efiü.! '!A cònil"^-^ 

*^ ''"^ "C ^

Loíeria de S4
ca*

d- * 
i .' * ^i>s.IUIIiH

. "aIj„concorrentes não fiz
no provi
realisou

...,m -- —— -izeram ponto ai-•RUramsileiCram*°-^0Va «r™ÕHllnarií Liga

i NO URUGUAY
ií.-Í9L$!PA. : DEFINITIVA-

COUSAS DA POLÍTICA DO
CEARÁ^

Demissões contra a lei na
Força Publica do Estado

FORTALEZA. 14 (a. A.) -

5o:ooo$
Inteiro 15$000
Décimo 1$500

publicou um edital ocetipárido-se nelle daattitude assumida recentemente pelo presi-dente do Estado, Dr. IldefOnso Alhano, cmrelação á politica que vae iniciar no seu
próximo governo o Dr. Moreira da Rochn.
eleito pnra substituil-o.

Allude o mesmo jornal ás demissões, no-
. menções e promoções feilas por S. Ex. ua

Força Publica do Estado. Refere-se aos
aotos do presidente, em virtude de quc pas-saram :'i inact.ividnde o tenente-coronel Fon-
tenelle Linhares, o major Maciel Pinheiro
e os tenentes Antônio Castro e Ponce de
Leon, suspeitos todos de pertencerem ao.partido conservador o. por isto, não merece-
rem a confiança do governo.

Aprecia também a sem razão dn demissão
do tenente Sylvcstre Ribeiro que. diz, foifeita contra disposições expressas da ConstI-tuição do Estado.¦ m*m ..—

Digestões difficeis
Methodo hoje cinpvcgaílo

para as facilitai-
São muitas as pessoas que sofTreni do en-tomazo, sendo a causa a-n más itiirestõcs, nei-dez, dores, peso depois dns refeições, ele. Ès-ta§ attestain que com o uso do biearbonato

*sterizado têm colhido admiráveis resultados.
Muitos médicos têm constatado que o dito bi-carbonato estorizado allivin o estômago, fa-
rendo desapparecer a hyperacidez que irrita
e inflam ma a macosa do estômago. E' porIsso muito aconselhado, agradável e são. N«i
nosso paiz deve scr procurado o bicnrhoiinto
esterizndn cm vidros bem fechados cspeciaeã
• não em caixas ou pacotes dc baisro preço,—. m***—* __

Mais uma perfumaria nacional
. Inaugura-se. amanhã; ;'is ll) horns do (!i,i. a
Pcrfttmariii ("nlypsó. instulladir ii nin 1 {•_•-
Ihenconrl dii Silvn n. iii, e dc propriedade
dc Fi dc Ségtiicr & C.

, ¦ •• v * r-'" r>í' ¦Sí,nclis; "Rimas Ihiiò-i
e i ?'• ' rT A* .'EJoquencia politica", Don ISalusDa.no De Olezaga: "Historia política'/,Dom Joaquim Francisco Pacheco; "Vozes daiHistoria . Padre Guilherme Dias; "O ves-lido carmezin", Mnnoel Ferreira; "Litcra-i
tura e Política", Dom Joaquim Pacheco

!naugura-se mais ama escola de
dansa

,„.„., Na Pro:i''*i« quarta-feira será inaugurada'.•Historia de Portifgãi», n"nA"'"v"vêmicc elo" TAT", dc di,n.'a' da W*\ «5 dire-
rio Padre Eterno", Guerra Junquciro- •• s.i-! fii2."i'"ülei Mí'.ttü.s' .con.Í.**nt.«mente com o
vanl.-s A.* t\',..... A..... trin. JL .. _*_

Indin", Coelho
Affonso Celso;

Militnr no Rnsií" vti" ! ')loressor, J- . Machado. A inauguração ilaMilitnr no .Brasil , Vis- | nova academia serA ás 8 horas daquelle diaem sua sédc, á rua do Ouvidor, esquina' (In

vento da Diêtadürã
conde de Ouro Preto; ",A Descoberta da

Nettoi "Vultos e Factos",
.. ... n , „ 

"Dom Luiz dc Portugal",Camillo Castello Branco - "Historia do cerco(!m.D!." ' Lo|j0 de SoUi"a '-""linlio: "Minha
filha Affonso Celso; "Nacionalidade dclilhos de pnes portuguezes nascidos no Bra--sil", Luiz Leopoldo Flores. (18).• Do Sr. Waldemar D. E. Barros Teixeira"Harbnros", Carlos Mani; "Penso c Creio",Pcrillo Gomes; "Velleidades", A. Bezerra deMenezes: "Castellos na areia", Olegario Ma-nnno; "Alma barbara", Alcides Mnia (ã).Do Sr. .In«é Fernandes dos Santos — AEu-rico,o preshytcró?'. '.'Casamento civil". "Pne-

sins", "IJislorin ria Inquisição cm Portugal?-',Alexandre Herctilnnò; "Fisiologin do Iiellu"."Os ciiracterc.s humanos". ".Pensamentos",
"Fisiològia do ódio", "As Ires graças";"O século de Tartufo". Pnulo de Maiite-
gazzn; "F.m plena guerra", Frei Pedro Sin-zig; "Orações", Conego Mac-Dowéll; "Pri-
meiro Congresso Eucharisticó Brasileiro";"!'m.i viagem movimenlada", Théo Filho;"Tabiircos e tabarôas". Mario Hora; "His-
to rias e sonhos", Lima Barreto; "Meu ser-tão", Cnliillo Cearense; "O elonio da ve-'b!Çe";. Paulo Mnotegazzn; "D. João Tc-norio", D. Mnntiel Fernandez v Güiizniez;"Os bastidores do mundo". Ponsoii du Ter-rnil. "O medico vermelho", P du Ter-rail. ("21).

Da Dr. Paulo dc Magalhães -
ção" c "Vícios modernos'', de
ria. !2).

Ilo Dr

de Uruguayana.

Os seus próprios interes-
ses exigem que veja os

preços mareados nas
montras da

Joalheria Adamo
140, Av. Rio Branco, 140

VAE SEH

^oV"s^r^'--»-a^
cho S 

*aT'?™' r"cnibro do Con-

sagem dos

"Resigna-
sna auto-

Carlos de Magalhães -
ie sua autor:;. (1). — Total, 51

"Poesias'
volumes,

•'«.nnllIvameSrSSS a'SflSf#Branco, com 0s brasileiros.' "Ça H'°

Jogos olympicot
NA FRANÇA

m aqui. Os I.o,..os"rnç Zr^e^:deiras provns sornmam da -seguinte mtn*\-rn: Estados Unidos. 255; I-iõlandl» itInglaterra, S5 112; Suécia ll ?w '211 ll-i- liiüa io \" * 31 M*' França,
íi ""* !}¦'*•. 19: Suissa, 5; África do
nou'»: vUDgI'ifl' ° '12; Austrália, 10 Cn-'

'thnd5» e \% % 
Ar«jPliu". Bi Ésüionia,iiouanaa e Nova Zelândia, 4, cada: Diiia-marca. 3- Japão e Chile, f cadaO VENCEDOR DA PROVA P"TV*t ni7LANÇAMENTO DO DISCO STADÍdM n»COLOMBES, 14 (UV P^S|Dnaes de lançamento do disco, honteHouser, dos Estados Unidos, foi o vence-

i^cen^Zof^ 
° diSC° * *« »«**

LOTERIA DA VICTORIA
2* Extra ccão

DEPOIS DE AMANHA

20:000$000
Por15$000

So jogam 6.000 bilhetes nu.
merados de 1101 a 7100
— M-ADE-SE EM TODA A PARTE -:—

•Uiuutõs, 20 segundos- - ¦ rCC-0r(l dc 21 I

Casçmiro Coutinho, rn» Visconde de ItiJ,In. 97, casa 28: Antônio sylvesttSffi1neral Argolo 98; Alencar Alves 3,011-1ra, Hospital de São Sebastião; Luiz AMHospital «ic São Sebastião; Carlota da Silnr-.Peixoto, rua Jorge Rndge, 78; VirglnlVjtólmias Nunes, rua Barão de São rfli,ij.Eduardo Rego Lopes, Hospital de Sãol-riM
i1;1^0^-2.^5'?: Sj'om* Miranda, Campíàí
] Sao Christovão, 80; Irene, filha tl, Abffil
; Alves \ ianna, travessa das Partilhas, ul1 í!iura-..M',-hc.hJP,z-Z0' n,a. ücn«rii m¦'.aÂ; Cus-od"o Josí Vieira, rua doPílraizo. 102; Maria Domingas dos Santos, mldo Cunha, 83; Dalcinia, filha dc Jaymé Gt-Imes da Silveira, travessa Sayâo Lobato d',110, Mangueira. ' gNo cemitério de SIo ,ToS0 BntiililManoel, filho de Manoel Vieira d a SIrua Cunha Barbosa. 59, easa VI; Oroiln*1-aIIeiros Maciel de Castro, rua Cassinuo, III\ icencla Mosconi, rua Coronel Rangtl, IM;Helena, filhai de Elisa Ignacia, ladeira «lot
íTabajaras, 152; Álvaro dos Sanlos, filhe A:Domingos dos Santos, ladeira dos Tahaji-ras, 68; José da Silva Santos, rua Ypirss*

?.*¦• -;",c?saon" n# JoS(i Gomes MartlnvHospital de Sao Seiiastião; Albcrtina, fllhide A,1T.a -,T' L°PM- ladeira do Cisitllf'.n. 26; Abílio, filho de Abilio Ribeiro, tn..vessa das Partilhas, 54; Feto, filho do Dt-Uswaldo da Silva, rua do Senado, 309- Ja',licta da Conceição Loureiro, rua BenedWi-:Hyppolito, 86; Aloysio, filho de Manoel Plí-Ito de Castro, ma Real Grandeza, 121, cml'

No cemitério ela Penltínclüi tiuUcesca Carolina da Costa Ferreira Palhimiírua Paula Brilo, 113.
., T Serão sepultados amanhã. 13 no «I'«•mu "i de S5° Francisco Xavier: Joanldlílfilha de Carlos Popolino, travessa da Mi',netta, n. 11, casa 4; Maria Amalia Pbnii.irua Catumby, 103, quarto, 22, ambos iil9 horas. I

n. 
"".-fí0 cemi,erIo «t SIo João DsptiiliiiDita, filha de Manoel Ferreira, rua Bit.ilde SJo Felix, 194, easa n. S. as 12 hotinl(juilhermina Rosalina de liarros Ah-artt:.rua Mariz e Barros, 406, ás 10 horas.

«lual foi
i'a Suécia, que

e quatro décimosi^^?f-U^^^So§21 minutos, li ..... n _, .À • per!c.UI"s<* cm

dor do Derbv li_. ?¦'. ^,n,oso ren«*
^^'^aiAotr^^ri^Vl

fi-
o Sr.

¦fiflSükiii--..-.«caiL.... ;¦_- vim
' 

- 
'/¦

.RaíOS X E ULTRA. VIOLETASTratamento mpdei-im c indíloFdo, eeze-
pins. ulccras, furuncuios e doenças da pei!<;1'íiotogriiphias (raios X) em domicilio. Dr. Dei' '"' ,|" '•"'v"  "" '"sé 31). T. C. 528:;* ' ¦ mm*m 
Contra um esbulho na Câmara

Municipal de Fortaleza
FORTALEZA 14 (A. A.) -Na sessão d<¦inle-hontcm da Cnmarn Municipal o ve-rea.dor Paes de Castro, pertencente no oarli-do dn Liga Cais.eiralj pronunciou uni ènergico discurso contra n prepotência da Abica reconhecendo elcitSr. Goincfi de Moura

votação, contra o Sr. Guilherme Eller, qnloi esbulhado.

•

- '.-ii^w:;'.'-

ssem
como vereador <

que não leve nenhum

UM I5RA.SI1_.EIR0 OBTÉM O SFr.rvnnI.OGAR NUMA PROVA DO I 
"ncaMFVtÍJ

DO DISCO. .SJAD1LLM DE cÒLOM^Vá
ÍÍ; ,' 

~ * ,s ppo.vas íle lançamento dodisco da segunda serie o brasileiro Sr Ga-limbcrti foi iclasslfieado em segundo Io-gar, tendo alcançado uma distancia de trin-In e oito metros O seu coilega Zani nãoponde obter qualificação para as provas fi-tines, visto ter conseguido uma distancia in-lerinr a trinta e sete metros.
. QUATROCENTOS METROS EM QÚ\REN-TA E UM SEGUNDOS PARIS, |SU(ífaJís)-- A riria! da corrida de 400 metros, dispu-tada hoje, no Stadium de Colombes, foi ga.nha peln equipe norte-americana, • em 41segundos.

OS FRANCEZES VENCERAM OS AMF-R1CANOS EM WATER-POLO. PARIS 13(Ilavas) — O match de wnter-polo disputa-do entre as equipes dos Estndos Unidos eIn França no Stadium de Colombes foi ga-:*.!lo peln ultima por tres contra um.
A éqwipe francesa conseguiu ns dois ulti-mor. pontos nn prorogação
CONQUISTANDO UM RECORD DE NVl'\ÇÃCI CH.-VRUTOX E' POUCO DEPOIS'EI1ROVADO. PARIS. 14 (U. P.) -Come-

iram,, hontem. ns jogos aquáticos das
plyinpifidiis. Nas provas preliminares de

corpos, nun, qZZ°d. inl^Z.tr1'tos, nove seirundos . JL- • d0IS minu

^'iP\rr^r°f^^tu- P.) — A classf cação ecr.l a.. ' -nos Jogos Olvmnim. i „ i "." das nações
JA feitas de sports Se aeÍT^ afi nrova&
liai. tiro, poloP.°rnumeroVfle %&&* foot

landis, 13; Inglaterra FÍãnca-I^Vi'.'' P^
ruega, Uruguay e Argen??na\\l&$&.

MiLOTERIA DE
18.000 bilhetes
80 % EM PRÊMIOS

Quinta-feira, 17

J

Sueca, 9; Suissa í- ÃT. 'M* 10
landa e RS|^Sí ?> Ho1"

p-)- o mm. -fcSM^' "(U.
thona rea Usada aquite honlc a de Mara-

primeiro, Stehrôos 
"".'^'"'r- p-.!-c'"-i-n-

horas, 42 mimin V Fln andia' e»"• ^- ininiiio.s, 22 seiriiiifln. e ir „
ter-

Finlândia,-, --  -"• "iui ii ios, 2' veu,M1,|„,

SiíS^iiiâlipA'
UM DE COLOMBES U, i°GÀ"* S1A,:^&^^^^£

iiii.n,.n. a. , _:e:uo logar, nas provas

ei;
DI
iu
d;

do-oTlrtnTa rsei,m8mní,° d° diseo* '«,iran-
dois centímetro, ó ,Slií ,e cInco^ta e
Pope, dos P.*YJ£. „l"lmf,ro -?Sa** coube a

Inteiros 3OSOO0Vigésimos l$5O0
IA' VENDA EM TODA A PARI!

co a ÍZEdYSlZ?/tS'^ ,an«ou " *'-

Pica de S^m",m^r^^^nd*e2E"
• cceudo tini novo èreri,A „i. •?"""> estabe-
"nn,itose,r^;;XiVls^;Xs° "* ^ >
terra ohtev A Ingln-1 |f
Unidos o tcrcciro,1^tan^Vq,^ía,"";

PELOS CLUBS-

sntmNnHA CLt7B - Inicia-ia por umi iésiU.
man o li 'u1**1 P0Jse *"" directoria recenli-
flnh „Clclta' r^'isou-se sabbado, no .'Pe»!"!i.mb, uma U0ltc dansãntc, tendo a carari-4
nlei^nía ,9*1:.ctil Concorrência. As dansa!-'
c 1S^LS'fS„Vul,oras da noile. Prolonisis»

ns „,t t 112,da man,**"> dc liontcm, stm.<I«!:

r-S£?' qne s,e hí 0,lvil*. esccutàndo as mal!íx-antes prorluççõM inúsicaes; O salão !»
Sj"!?t;'S8" ,'esl1'' foi 1'odamcute orni-fc
b.lr,e'idH,„Fl0r-CÍ", Ilues' fl0»'^s e pequefbiiocs dc variadas cores pendiam do tt*
muita arte ° m"Uo bcin disP05to' ^

hm ?Ut e ° Bal'bo-*a, como sempre, ctiraui'"''
cem \„l,ni,,'°"s'' de gentilezas. Em HòmerJ-
ni ?r„,So arÍ°C "ios d0 cl«n. » »ova aJB'mstraçao offe.^.-ern, hoje, uma tarde dan!"""
ris» . j-M,e.s 

°rs niembi-os de que sc co»;
*ÂLu.'dlrcc,o:'!a actual: Fernando Cil *
sl ení * J-^íá-"?"**9'. *l0^ Macedo, xkejd
rã. i A'"'stides Barbosa Pinto, 1* sccrd**"o, Lnl* Cosia 2- secretario; capilão F*Pe de Castro thesoureiro; Manoel F. da '
TO, l-raçuraipr; Manoel Lourcneo da $,."..ucl.vdes Cordovil, directores' de sala"'Aiiintes Júnior, Arthur Reborcdo !

',"/.,'fnd°nça, commissão de financ"'

va e

ii„„,. _¦- ,j — „v"> sumiiiissao oc i"""">„t
rèi.L' . "Jr"' .Pl,uI° Tètemberg e Jul» P*icir.a, syndieaucia,
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