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A participação da Italia na~gigantesca e arrn-jaaa e_.peaiÇão preparada por Amundsen

. ... *—*-*-*•¦j" ''''-•*»*J-a-ui-rJ_11imii,iUiM11111nuiizzsszísszzssszsasLocatem, entrevistado pela A NOITE, expõe os seus planos deviagem de Marina de Pisa ao Spitzberg
Referiram'»», cm /empo, rs tetearaiiunnn ¦

dc Uamtt, aos preimriittno* de uma ir,n,i* "'*'""' ""¦nsn''. t*0"' brilhos de luriualiiia.t A viagem, por mn vez, deve ser foila ei
exp/dicüo uo Voto Norte, dirigi,!,, nor A,,,,,,. mnvWn* «alxos, du um lado cnm pastagens (tons mezes. paru aproveitar a ausência, c
um a nu qual seriam i.tmlmlt, Zu^aèrò'. \,1ÍA°\ u il? "*'.ro ,,!***>..cV.V,I \*-$°fiSÍ«
planos etpcctacH eoiistruído» vm /_., n,,,' '"'" Uo «•''""-•dus de "pli.lnn.i.", á cuja
dirigii o serviço aéreo da exncilicÀn /,v. "n,1¦ur¦• l»nm*am carroças vermelhas, passam
designado a capitão antador Locutelll mui li ul""'R't*'!i. I»-*»»**.'» cycllslas, psiisum nulo-
nono conhecido, /.oi» /.} iiisttau o llrasil «•mim tie demorou, lendo tuntlmni líoatlo sobrao Mil dt, nosso território. f/flo ronsemitu, no-rim, dmiimlsen reunir os capitães necessu-
rii.i ...» custeio dessa expedlçilo, neta que ateima pnra o uerito do num, próxima. l.„c„.tclll, no cnitunta, luwin fettn longos uôo»'de experiência nas appurellios especiacs. um
do» quaes fora offerecido uelo governo ilu-/.«i... ii Amundsen, Estaim treinado e. por

moveis, /•ente (pie vae o vem, entre Pis., c
.Marina, cm trubi.ll.n dc iibelha, ou gente«Uic afllne a praia onde dcsoillboca n rio,
c onde so encontram os "hangares" do Sr.
Locutclli.

.Miiiíiiíi ilu Pisii — O li:iiigtir <lo
Loi-ulélli

O mar recebe o Arno.
sn Não ha tiuasi braços

espraiado .: mn ti-
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O an. Antônio Localelli, lenda um exemplar da A XOITE debaixo do braça;instantâneo a punhado ho momento cm que. o grande "az" italiano escrevia
para cata folha ns nomes dos seus companheiros dc iiiaijcni

l>so, pensou cm leoat a effeilo, sósinlm, tal
expedição. Como liner.se plissado n época
própria pura -.tis mios uo 1'nlò, dias depois
i.Oii aiiniinciami o lelcgrtipho i/ue Locutclli
desistira tunilierii desse, proposilo, limitando
a sua oiaffém ale a Grociitàiulia, de onde
ijanharia depois Xoca \orlt c, dali, tlc novo
a lin ro im.

.-!/(¦ ahi, o que. o leleiirtiphò nos tem in-
formado nus ultimas duu.i semanas, Eis. po-rem, que. u mala vinda limitem da Europa
nos trouxe a se.tjiiinle interessante cnlrcvis-
ta com Localelli, a iiuem ouviu o nosso com-
punheiro Castellqr de Carvalho, que, como
ie sabe, sc encontra nu Italia, pois acoiii-
panliou ao Velho Mundo o nosso direclor
Irineu Marinho, lixpóz-llic Localelli os seus
projectos, e, quer os rculise, quer não, tem
o maior interesse conhecel-vs:

Mnnlicolini. 22-6-.I2'
De Moiilccotirii a Marina dc Risa gastá-schora e meia de automóvel. Gasta-se ci tem-

po. mas ganha-se o prazer dessa viagem,
feila por unia estrada magnífica', ora em

.campo raso. ora scrpciindo pelas fraldas dos
, montes, cortando Sempre lerra cultivada.
(Vemos olivi.es ponteando os morros, lem-
Mirando", m» li.iinL', os nossos cafesaes: vemos
itiuadras e.xlensas de "1'ragola". «pie t* como

nosso ii.i.rii.igo: avislniiios tufos verdes
«te "ciliegio"- 

pi.iUilgados de vermelho, —
as cerejas, como não chegam abi e alonga-
mus ainda o nosso olhar pelos Icneóes uu-
ri-verdes, que sc estendonv e (pie se desdo-
brnm, em syiiictrin, ora do trigo maduro,
ora da forrrigcii. (pio lambeu espiga. —
tudo isso malisado de flores, rasteiras, umas
flores singellãs, mas (pie lém a particuhlri-di.de dc se colorirem de branco, numa re-
gião, de amarello ...ais mirante, ou de ver-
iiiellio ninda mais além, daiido-nós a im-
pressão dc grandes colchas estendidas a sec-
:ar.

O automóvel avança, em marcha cerla,
coiiimedida, n 00 a hora, pela estrada ein-
zento-claro, que o sol clarea e nlé faz bran-
ea, como as nossas estradas cm noite dc
luar. Os "spolvcrini", os "berreii", os"occhiiilc", dc (|i.e nos havíamos munido, co-
ino todos os que viajam assim, parn nos
abrigamos, ne... sempre sc aproveitam. Hasta
q íi d tenha chovido uma noi te toda e uma
parte da manhã, para aplacar o pó, como
íicoiilcceu ('piando fomos dc Monlecotini a

• Marina de Pisa, tentar tuna reportagem so-
bre a viagem de Localelli ao Polo Norle, com
A iii li nd sen'. Sim. porque, aqui. mesmo com
as maiores crises políticas' todo mundo se
interessa pelos assuuiplos não referentes á
politica. Assim, o cas.» Mallehtti não podia
desviar a attenção para a arr.ojadiü expedição
ao Polo Norte, orginiisaila pnr Aiiiiindsen
com o valioso auxilio da Italia, por mn dos
seus máximos expoentes, que c o niiorcvole
Anlonio Localelli. glorioso "az" tanto nn
guerra eomo .ia pnz. considerado mesmo uni
dos maiores na aviação mundial,

Sciii o pó mie ludo cul.re de branco. .*.
margem da ningiiifica estrada, dando as ve-
zes a impressão de que c.'.e neve, coin umn
te ni pe ral ii rn egual ã dp nosso inverno, nhi,
apezar do sol aberto õiri céo a/.ul transpa-
rci.le, passamos por Bnrgi.-a-liorggiano, dc-
pois por 1'cscia e depois por L.icca, com :is
suas muriilhas históricas, com as suas egre-
,ins, templos de fii e dc arte. e fomos além.
sem parar, alé avistarmos o vulto da torre
Inclinada. II Canipanile dc Pisa, Ia piu' cara-
turística dellc. torre dcl mondo ihtero, deito"torre pe.itde.nle". Uma "picculu colã-iohe"
em Pisa. rápido almoço, o necessário para
enganarmos o estômago, uma vez que anciã-
vamos para ver dc perlo n torre, que todo
tinindo conhece por tradição, o celebre
liiiltistera c :¦ íittomo.

Não cubem uqui, as fortes impressões de
Pisa. que tem logar mnis saiienie na bis-
toiin e. na arte.

Dc novo a caminho, pela margem do Ar-
no, de águas limpas de um verde claro,

que elles sobem pelo rio, um pouco estabe-ecenilo, aqui; ali, acolá, o sou posto: umacasinha de madeira pilloresca, e u seu ap-
parelhò de pescar — tuna Kriiiidu rédc,
presa em quatro cantos, .. grandes postes.I oo lado do mar, vão so cnfilcirâiido oschalcts , de inudcira; trepados em pontes'•..•' cutrain pelas águas. São casas do ba-(...o, "ristoranti", cafés, em vis-n-vis com
a casaria dos residculcs. Xa ponta, oni au-
juio feito pelo mar »» pelo rio, ficam osliangars dc aviação, sob a direcção do grau-de "asso" Sr. Lochtclll.

Locntolli Antônio é "ihedaglia d'oro". o
que quer dizer grande distinguido. A meda-lha de ouro, de aviação, na llalia, c umadistneçào excepcional; Locatislli <is muiloconhecido, no llrasil, onde esteve algumlempo, passando urii niez, no llio. quandotentou o vôo a llucnos Aires. !•"' moço. fino
tnnto no pliysicó como uo trato. Os seus
feitos, como arrojado e glorioso "asso", ua
guerra, tornaram-no popular e muilo syni-
pnlhico dò povo üiili.u.o. A' sua popiilarida-de e «o seu trabalho itileJIigenio. na avia-
ção. deve elle, agora, a cadeira de deputado;

Còiiib já deve ler sido sabido, ahi, Loca-
lelli, sendo convidado pelo governo, paraassumir o cargo Je súb-socretnrio dc l-'st;.-do, nos negócios da aviação, declarou que só
poderia fi.zcl-o depois do levada a effeilo
a arrojada viagem do Polo, qut? elle vinha
preparando com Ainuiidsen. com grande ca-
rinlio e com fervor patriótico, de modo o
ligar a nome da Italia ao grande feito.

Os preparativos dessa expedição não po-
(liam, pois, sor intcrioiiipidos, A cila dava
elle Iodas as suas forças e Ioda a sua Intel-
ligenciii. não sc afustandò nunca dos "baú-
gars". onde se trabalha noite e dia. cómple-
liiiido-se de tudo os tros upp.irell.os nornier-
Wol 2;». 24 e 25. Já habitiuido u alfrontar
temperaturas como a que si.ppórloii (juan-
do voou sobre os Andes, a ÍJõ" abaixo de
zero, Localelli tem. deste modo. uma grau-
de pratica para poder bem ver o que pro-
cisa conduzir no seu apparellio, que é o
2*>. Ainda assim, elle faz sempre provas
com o scu apparellio, voando sobre Marina
de Pisa, provas essas en. que é acótupa-
uli.ido de sua irmã, corajosa c cnthusinsta,
c que sc encontra acompanhada do sua
inàe em Marina, pari. onde se fez transpor-
tar. persuadidas, ambas dc quo a partida da
citpcdição seria agora, em melados de ju-
nho. como se dizia.

11,'iri.s são as excepções feitas pelo Sr. I.o-
ciikilli, consentindo a entrada nos hangares
ou conversando sobre o assumpto; Essa re-
serva foi tomada como niedidi. necessária, «te
modo n evitar constrangimentos. Ii' ella lão
severa, que nno se poderá saber, no certo, o
dia exacto da partida, que deverá estar a
chegar, nu.ist.oje, mais amanhã. K.nborn isso.
quando o Sr. Localelli recebeu os nossos car-
lões de visita, teve a requintada gentileza de
lios vir ('..conlrar á portu.

A A NOITE nos "liangars" de Marina
de Pisa

fleccbet.do-nos ,ò Sr. Locutclli trazia un.
cmuvcl sorriso nos lábios e uma expressão
iiiiiiga nos olhos. Fazia uma excepção :i joi-
niilistas do Rrnsil, de onde guardava as mais
gratas recordações. Consentiu cm se deixar
phológraphur pura a »A NOITE, rodeado por
nós, e foi apanhado pela "l.odak", cm ou-
Iras oceasiões, ora quando se achava cm
pnlestri. onin o nosso director, ora com ou-
Iros du 'comitiva, on junto a oulros dos seus
dignos companheiros de expedição. Foi assim
que ouvimos dn On. Localelli, estar a par-
lir, por este*, dias. u c*i(|ua.lriihn composta
dos tre;: hydroplnnns, que. naquelle nioiiicn-
to, estavam sendo fornecidos Ac bússola so-
lar. de construcção do capitá.i liovltow, visto
como a.bussóli. cotnmuin não offerece orlou-
íiição segiira, desde qtii o iippiii*clho se afaste
muito da terra, c ainda porque soffro muile
com a trepidação da machina.
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Julho, do inverno polar. Klln s-.-.-á cm CHICO
Cia pas: Marina de Plsn-ZurlgO, 4õ0 Ml.', Zu*
rlgo-Texcl, «r.o MU; Tcxcl-Hergoii, «20 lill.;
Ilorgeii-Trovisn, 1,11)0 kil., c 'frovlso a Spl-
iKl.lTg, 0 ll.ll.i j.O Pl.lo.

An.uii.lsci!. que eslitn. eni Spitzberg, lo-
.....rá .'..lão, » direcção da expedição, nediu-
panhndo polo Ou, Locutclli, ambos num *>ó
iippiirclho, pois os iiutrus dous roslnnle*. pas-¦üu.*». a s. r «'««.duclurcs dc gazolina o do niuts
que precisar.'. «i 2,i, e indo como nnxlll.ires
alé onde houver necessidade, ou «tá onde
possam chegar.

O (icstHiiil du «!.\|i.*«li.;ã<i
Os Ires i.ppi.rcllios levarão umas mula

possuas, on dez pessoas por apparellio, con-
lii.ulo «,s pilotos, os segundos pilotos, os inc-
ciu.lcos, os motoristas, os photogrnphos c os
operadores «le clncninlogrnpliia. ipic ..té isso
levam, o ainda provnvcliiicntc uni rcdaclor
.Io jornal "ChlwiBO-Trlliiiue", edição de Pa-
ris. o Sr. Gibbs.

No nppnrelho do On. Localelli irão, dc Mu-
riua .ic Pisa, o segundo piloto, lenenlc d>>
marinha italiana Tiilllò Crosío, filho do cou-
dc de Crosio, uin scplungcniirlo que ncoiupu-
nho» coi.i muilo amor os preparativos du
expedição; o mecânico Conforte, «. motorisla
lt roce Inl Anlonio Giovnnl, ..... plsnno joven,
mas ("orle nas suas convicções c* cillhusiaslu
pelos feitos do "asso" italiano.

Nos oiitros apiMirelhos vão o orgaulsador
da expedição, tenciile Holsnn II. lliiiinncr, da
marinha dos" l*'-.!nilns LTiiiil».s: o tenente Da-
vi.lson, da mesma marliihii de guerra,
que pilotará o nppurcllio de Aliiiilidsen; o tc-
nente Ilarsen, piloto aviador noruegi.cz, que
pilotará ta.nl.ein. O tenente da tnarllih:. ila-
liana Marcscolchl é encarregado das provi-
soes, sendo que c*>tas serão, em parte, em-
barradas aqui, mis npparellios, o outra parle
embarcada em Spitzberg.

li' preciso dizer ainda que uni dos aviões
levará uni nppitrclho radio-Iele_íraphlco com
um raio do acção do 100 kilometros.

Os fins du expedira»
Além «lo relevo gcograpliico que a oxpe-

dição trará, em beneficio do inundo inteiro,
liaverá, dizem os expedicionários, o mais im-
med.ato resultado pratico, do uma exploração
através da vastissiii.ii zona entre o Polo o o
território de Alaska, «_• uma possivel coiiiiuu-
uienção aerca através u resião polar, com a
.'urop.1. «. .  . .
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m ili íar em São Paulo
Importante operação das forças

legaes em toda a frente
('qniiiiunlcüdo offlcl.il fornecido A l.n-

prensa •'.:• doze horas d*, dia IU do julho,
pela '^'rolaria do Cultctu:

"Estamos operando um liiiportonto mo-
viiuculo de forças, tm toda i. frenle. Vão

apoio decisivo o fraternal ussistencia.
A intrépida resistência por V. Kx. oppos-

ta i\ todlçüo niilbur curiijosamonte conti-
niiiiili. com o poderoso auxilio do governo
central restilulrú, cc/tnincnlu, ao scu Esla-
do a paz ni. orbita d., loi pura quo seja sem-
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através fla arte franceza
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Edificio dos Correios e Telegraphos, nu cnpllal puutisla, c um dos mais mo-
demos moiitiinciilos architeclonicos

ciliar em acção novos elementos cuja or-
ganisação acaba dc ser terminada."

Um telegramma do vice-presí-
dente da Republica ao pre-

sidente de S. Paulo
O Pr. Eslaelo Coimbra, vicc-prcsldcnto

.ia llepublica, endereçou, hontem, ao pre-
sidente Carlos do Campos o seguiute despa-
chò:"Ur. Carlos de Campos — C.iiayuua —
São Paulo — Communico a V. Ex. quu fiz
ler hoje no Senado o telegramma cm que
V. Ex. agradece o volo do solidariedade por
elle approvadò ao scu governo na áspera
emergência om que se encontra.

Causou ii nnção dolorosa sürprcza a ino-
pitiadi. investida contra a sua autoridade e
dos órgãos quo legitimamente representam
os Estados Federados. Não podia faltar
com.) t.ão faltou ao glorioso São Paulo

0 Rm CATIiQLICQ DE 0UTR0RA

Nossa Seita è Carmo, conventos
e oráeas terceiras dos Carmelitas
Annaes históricos — Uma tela celebre

vento do llio, cuja edificação foi concluída
em 1011, bem como o armamento do becco,
depois rua dc 'tíelraí do Carmo".

iXcssas priscas eras que já se foram, nos
chãos onde assenta hoje a egreja da Cruz
dos Militares, crgula-sc o forte de Santa
Cru*, cercado de mar, que vinha alé As por-
tas do lado Impar da antiga rua Direita,
..onde utracàvnni as canoas de volta das

ocupar a eapelllnlin dc Nossa Senhora do ! grandes roçadas parn o abastecimento da
O', cm frente á praia o várzea desse nome,' "Quitanda das Cubanas"CT/aia do 1'cixc",
e oude uté 1Õ89 liaviu.n residido os frades I actual Mercado Novo.

Xo dia da fesla do Nossa Senhora do Car-
mo, è curioso avivar nlyo a historia rcliglo-
s-i da Província Ca.riuclil.ii.a o suas casas
cltitistrues, desde a sua fundação cutre nós
cm 1580, quando, pela primeira vez entra-
ram frades do Carmo i.o llrasil, estabele'-
oendo-so ein Pernambuco c llabia. Doz au-
nos após mandavam ao Itio frei Pedro
Vianna o alguns companheiros que fora...
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21*Ailiir-ir.àr ila egreja Carmelita» Descalços, á rua Mariz e Barros n.

de São Bento. Pertencia essa ermida a uma
devota' cntliolic*. que, dc bom grado a ce-
deu aos religiosos .carmelitas, como o Sena-
do da ('amara lhes doou o terreno oiíçiiriijn-
cenle da "Várzea Cidade"1, que anleriormcn-
te se chamou "Terreiro da Polé", c depois
passou a tor os nomes de "Praça do Car-
mo", 'Terreiro do Paço", "Largo do Pala-
cio". "Largo do Paço", "Praça de D. Pedro
II", (depois de 1S70), e corresponde, appro-
ximádanieíité, á actual "Praça Quinze de
Novembro".

Oli ti vera m ainda os mesmos frades unia
dura do terras de scsníoria'. mais 1"»0 braças
a partir da "Cruz do São Francisco'', con-
torna ndo a "Lagoa" e outras (.0 braças »'.
cnlrada do "Boqueirão da Carioca", afora
terrenos em lrnj;'. c Surulii e a pedreira da
ilha das Enxadas.

Km 1505, era frei Pedro nomeado pelo
Capitulo provincial de Lisboa, prior dc con-

Tão perto dali andava o mar, que, em 1608,
na governança do capitão-mór do Rio de Ja-
neiro Affonso de Albuquerque, segundo narra
frei Vicente do Salvador se foi encontrar
certa manhã, mesmo defronte & porta do
Convento do Carmo, uma baleia morta, que,
de noite, havia dado tt costa.

cA principio a ordinária annual cra satis-
feita cm espécie; e cm 1B56 foi convertida
em dinheiro na importância de liSOSiODO, ele-
vada ao dobro por umn Provisão de 1692 do
Conselho Ultramarino, rcparlidan.enle pelos
quatro conventos de carmelitas então exis-
tentes no Brasil, no Recife, Bahia, llio dc. .Ia-
neiro c Santos, este ultimo fundado em 1C80,
Os Ires primeiros formaram anteriormente
um só vicnriiito siiffragnnco do de Lisboa, até
que o "Breve" de 22 de setembro de 11.58.
confirmado pelo Papa Innncencio XI a 8 de.(Coiiclue ua 2' pagina)

pro no seio da Federação a nossa maior
efficiencia dc labor c i-iquczn.

Conforta-nos .-. conduetu briosa e digna
do exercito, da marinha e das forças poli-
cii.es fieis á legalidade, que toda a nação
saberá defender como condição essencial du
suu própria existência. Affectuosas saúda-
ções."

Apreciações do commandanti
do Collegio Militar no

boletim collegial
O Sr. director do Collegio 'Militar do

Itio de Janeiro, ao dar publicidade no Bole-
tini collegial ã circular do Sr. ministro da
Guerra, dirigida aos chefes do repartições;
coihniaudantcs do corpos e cslabolcciii.cn-
tos militares, já do conhecimento publico,
feI-ji proceder das seguintes apreciações:"Ao tornai* publico a circular do Bx.no.
Sr. ininislro dá Guerra, abaixo tránscri-

-pl_.. ''aç.i.pezarosp..pelo momoulo angustio-
so porque atravessa o paiz, abalado eíiíTfciiS-
fundamentos por um grupo du sediciosos",
<|i.c, numa noção criminosa so insurge con-
tra o governo constituído, trazendo a anar-
chia a uma parlo da Federação.

li' ainda dc lastimai* que fossem justa-
mente aquclles' a quem a Pátria cuiifiou
o nobre dever de defendel-a, euiregamlo-
lhes os meios de defesa para tal fim, cpie,
num supposto movimento do patriotismo,
sc levantassem subversivamente conlra a
ordem constitucional para perturba;' A vi-
da e o credito da nação.

Felizmente para nós, já. está por pouco a
victoria da causa legalista. Exultenio-nos
o esperemos confiantes o termino dc tão
inglória luta. E' o que todos uós almeja-
mos para a nossa Pátria, quo neste ino-
mento de sombria inquietação appella para
a dedicação c lealdade du seus filhos para
o scu roorguiincnto moral c material tão
necessários para a grandeza do uosso cslre-
n.ccido Brasil, (a.) — General Odoarto dc
Moraes."

A resposta do Sr. Estaeio
Coimbra ao Sr. Carlos

de Campos
No expedientí da sessão de hoje do Se-

nado, o Sr. .Estaeio Coimbra leu o lele-
gramma Que endereçou ao Sr. Carlos dc
(.limpos, em'resposta ao agradecimento deste
ás manifestações dessa casa do Congresso.

Ministros em conferência com
o Sr. presidente da Republica

A's primeiras horas da tarde, o Sr. presi-
dente da Republica recebeu ein conferência
os Srs. ministro do Exterior, da Fazenda,
Agricultura e Viação.

As audiências do chefe do Estado
Foram recebidos em audiência pelo chefe

do Estado os Srs. prefeito da capital, o so-
hiidõr Alfredo EUis, o general Ferreira do
Amaral, o deputado Maciel Júnior c o Sr.
Antônio Carlos, leader da maioria ua Ca-
mara.

0 chefe de policia no salão dos
despachos

O Sr. marechal chefe de policia esteve,
hoje, ua primeira parte da tarde, conferen-
ciando com o Sr. presidente da Republica
sobro a ordem gorai do Distrieto e as pro-vidoncias preventivas tomadas uo sentido
dc que a calma seja mantida.

0 director-presidente do Ban-
co do Brasil voltou ao Cattete

Voltou, hoje, a couferenciar com o Sr.
presidente da Republica o Sr. Dr. Cinciuuto
Braga, dircctòr-prcsidcritc do Bauco do
Brasil.

A Câmara de Corintho protesta
apoio aos governos da Re-

publica e de Minas
CORINTHO (Minas), lõ (Serviço especial

dn A NOITK.) — Na primeira reunião da
Câmara Municipal desta cidade, para tra-
tar do reconhecimento dc poderes dos vèréa-
dores, foi lavrada na neta uma moção dc
apoio aos governos da República a do Esta-
do de Minas cm face da questão de Sno
Paulo, sendo postos os recursos do munici-
pio á disposição do Dr, Raul Soares.

*<l>

Uma peça de João do Rio,
no Municipal

-.,..—.-._» ** m**mm*m*m

impressões da protagonista,
MHe. Camille Vcrnades

Sóbo hoje, A noite, A tecnn nu Muufctpai»
onde agora i.ndn brilhando a arte dc Piérat,
umn dns poças queridas do thcnlro de Joflo
th. Rio: "Oue pena >>er s»*> ladrüo",

O trabalho do autor da "liclhi Mudam»
Vargas" foi traduzido polo Sr. Adrlcn Dcl-
pocli, tendo a direcção da companhia IMérat
cou lindo n rcspocllvo desempenho n Mlle.
CnmlHu Veriindcs e u Allnin Dhurtnl. A cs-
colha niio poderia sor mais feliz, suppost»
n fama que laureia o nome daquella artista
franceza', nluthi hontem npplaudlda com
tanto ontliuslnsiiio uu '•.Vuil d'oelobre",i do
Miissot, e na festa dc 11 do julho, tão apre-
cindi, pola mui Interpretação dos "1'apil-
ious", dc Edi.u.nd Itostiuul.

Levou-nos .1 procurar a Adriana «Ja notfa
do hojota circunstancia «lu so trutar do
desempenho «Io uma poça brasileira, c devi-
dn it autor*tão querido, como «'• o saudoso
chronlsla «Io "Religiões no Rio".

Fomos onconlrar no Palacu 1 lotei a Sfl.c.
Camillo Vcrnades, «pio meditava o sou pu-
pel, c eslava muito esperançosa «lc que o
publico lho apreciasse :« interpretação.

— A peca «Io escriptor brasileiro — disse»
nos cila — ó unia comedia eom um fundo
uuiilo elegante, c onde hu dialogo, lia vida
c hn idéas, do maneira quo c um gosto rc-
prcscntul-n. Aló.u «listo, não sc trata dc un»
trabalho cansativo, com longas tiradas,
como se vò frcquoutciiiciilc nas melhores
peças, ú sim dc sco.iiis cheias do phrases
leves c brilhantes, onde ha sempre um pen-
Siinicnto c uma graça, um paradoxo c uma
ironia.

IC Ciunillo Vcrnades nos reproduziu cora
uniu clareza que bem manifestava a sua

NAS OLYMPIADAS DE PARIS
As delegações dos vários paizes

recebidas pelo presidente
Doumergue

ê PARIS. 16 (H.) — As delegações dos va-
nos paizes ás Ol.vtnpiadas que se eslão rea-
usando nesta capital visitaram o presidenteDoumergue, que, após os cumprimentos do
cstylo, entregou um autographo a cada uma.
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O saudoso João do Ria, c íllle. Camittt
Vernadcs

profunda cmnprchensão do papel, o entrecho
c os principaes lances da peça, para ter no
fim esta observação:

—- E' verdade que o ladrão rouba cento
e vinte e dous mil réis, quo deveriam -ser
muito ao lempo do brilhante João do Rio.
Mas hoje em dia o ambiente mesmo da peça
não deixa de achar a somma pequena, por
isso que couto e vinte dous mil reis servem
para bem pouco nesta época de crise univer»
sal c qiii.ndo o dinheiro não vale «luasi na-
da. O ladrão bem veslido que rouba apenas
cento c vinte e dous mil réis não devo cxls»
tlr mais no Rio nem "aillcurs"...

Tinha graça a i.rtisla, que so manifestavai
na sua altitude, no seu jogo physionomico,
o habito du tela cincmatograpliica, porquan»
to Camille Vcrnades sendo uma esplendida
aetriz do Iheatro francez 6, sobretudo, uma
cstrella do cinema, dessa arte difficil' cia
quu a palavra nno exisle para existir ape«
nas, o gesto ou o jogo do secua e physio-
nomia.

E' por islo que os críticos do Paris o da
Bruxeilas, quando sc referem íi artista «pio
lioje vamos admirar na peça brasileira, di»
zem sempre que ella é estranha, como so
quizéssejh com o vocábulo disfarçar a diffi»
culdade da dofinil-a.

Vae ser scu companheiro do scena Allaín*»
Dhtirtul, que iremos .também apreciar no»
papol de ladrão, na pOça cujo titulo assim
traduziu o Sr. Dclpech: "Hicu qu'un vo»
leur ! Qucl inalheur I..."

¦ mm» .
PROSEGUEM COM EXITO 

"ÃS

OPERAÇÕES CONTRA OS
MARROQUINOS

Primo de Rivera prepara-se para
regressar á Hespanha

MA.DRID, 1B (II.) —• As ultimas noticias
recebidas dc Marrocos moslrnm que us ope-
rações contra os rebeldes marroquinos pro-seguem satisfatória mcn te.

O general Primo de Rivera, chefe do Dl-
rectorio, regressara ú Hespauha no próximadia 22. rz
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TINHA SAUDADES DA
CAMAKA...

t=.

Hcos c Novidades
mammm —m m ¦ •— 

Km face dos iiliiuim ndinleelmenlns fl*
liaiirelroi. n Camnra i»;•«- ul » tuna unien
riu. iidi f> lei ,..,,,, .1,4,, i ila .Miililllil.
likl.i .,,, -,,''-. r.il repudiaria prin eommlMilo
de fiiinintts. Parece qus prevulucerAu ns cri?
lira» .'111111..1Í.11 h doiorueiu, .pn u tempo**
tario de i.i.-.i-> cfliiiAvn.

.vn. iluvi.l. nlgumn, «An . n i.ici.inrnlo
du Marinha o preterido ;. -I.,', emendai, illlfl
migravam despe'ii». lissir ciuciuiiis. cujos
lin* úm sempre elolturaos. I»lu 6, visam «les-
jierlur a uMciição >!.¦ nlgum m. ¦. -¦--. •!¦¦•
nos município» distante», peneguem de ,"¦
ferencia os «ircumimlus ila VlnçSn, ila ba-
sentia, «In Inuiini u Uu Agricultura. A
terceira «lisciikiiiu ilrllci dir;l nlé <imi- pon-
lo os ultimo.) nconloclniantoi linpreMlomiin.
Toda a genlu sabe qi.u «J nn lereolra tli*«

Su"*?.^^ttl?.a7a,li»Íoi;,'!.i^lM^.r,,\lo"i «0» ollioa uin uusilro Imprbsiloníinle,das pelos gab netos mlnlsterlaos, quo, V'.'' i_,.i„.r,. ,.,, »««,, „ Sr Luiz Anlonio do oli-atam o nome de ••e.n;i...l..s i.. comml«flo". X, se V. ml", ,',, tfo^omrafórilM
K i?M" fíM^J^Í^nlÉtSSfi, Sml«IÓ Olvido «Ilícito um fllele «le MilgliO,

rios, no correr do exercício, ,• corto (pie ai-

'A NOITE HZ. 'Ouavtn-tòlpn, 10 tio .TmIIio tlc 1021
—¦———w—w—mwmw— nu aiiswi»«>iiJ«i.Mi««»ii—awat

E, por isso, o velho goii-
timio suicidou-se

0 cadnvcr para o necrotério
Ao estampido do tiro seguiu-se um nildn

estranho, o ,,,,,„,i„ i..,i,.., os niurniloros «l.i
onsn ii. i.M dn im. 21 dc Mulo correram, a
um tempo só, no quarto ilus fun,In.tiveram

n

cançareinus vantagens voi.lailoiraiua.tc ex
Mpcii.nues, nu fim do .mim.

Tudo Islo demonstra «|uu umn sillipus
acçao, enérgica e sincera, vale m.ils dn quo
vis ameaças cum promessas vãs. Danilo o
exemplo dc cviiur einciidus, a Cama.'., offc-
rece au Senado o ensejo de l'a/.cr uniu ex-
pertencia. Su o alvitie mio melhorar o Irnn-
se financeiro, è i|iie u culpa uo caso uao
cabe so legislativo. Dahi uàu lm como
fugir,

aa
O Sr. direclor geral de Fazenda Mutilei-

pai, com ns suas ultimas declarações, veiu
dar ao funecio..uümi,,, da cltlmle, Impacien-
ta pelo pugiiniciilo dns grullflcaçõcs tlu ta-
bella "I.jtíi". a segurança de que mais cotio
ou mais tnrde taes pagamentos soriio com-
pletados, accrcicentando quo são poucas ns
classes de funccionarios que aluda nlio n o
receberam. Essa explicação, porém, níio im-
porta ao objecto desses commcntarlos que
se além apenas A clrcunistaiiciu, sem duvida
estranha, dc confessar o director geral que
a demora 6 sobretudo —usada pela revisão
das folhas de pagamento, inçadas dc erros
a enganos. Náo escapam dessa regra nem
mesmo aquellas que, por sua natureza, pu-
rceiiim menos sujeitas a esses vícios, por-
quanto a declaração do director de Fazenda
é, a bem dizer, gencralisada cm seus termos
Inequívocos.

Mas, quo funccionarios sao esses que os
repartições encarregam tlc elaborar as fo-
lhas? Pois não i sabido que o serviço cm
qne naturalmente mais capricham os empre-
gados públicos é justamente este do orga-
nlsação das folhas, leito com os cuidados
necessários, tão grande í- o empenho entre
todos para que algum contratempo, alguma
falha dc nome ou tle calculo não venham
retardar os pagamentos?

Mas. se como confessa o director geral
de Fazenda Municipal os erros são tantos,
Bio é o caso de se dar parabéns no func-
Clonalls.no da Prefeitura, tão estranho c us
aossat normas e tradições burocráticas o
facto das folhas organisadas com erros o
dependentes ainda de longas c novas revi-
soes. Porque, se c verdade que entre o»
funccionarios federaes, estaduaes ou munici-

Saes, 
ha, no nosso paiz. como em todos.

ons e máos, não é menos certo que até estos
nltimos sabem fazer folhas de modo exem-
plar e Impeccavcl. O que se passa na Pre-
feitura é, conscguintcmcntc, um paradoxo...

**#
Volta ao cartaz do dia o problema do com-

mercio de frutas, com a esdrúxula idéa tle
se permittir a exportação a granel cm alguns
BOrtos, exigindo-se a cmballagem cm outros.

Mercado de consumo de frutas cstrangei-
ras o Brasil poderia alistar-se entre os pai-
ses de maior producção dessa mercadoria, sc
•S vistas dos poderes administrativos sc ti-
vessem voltado para cila. A verdade, porém,
4 contraria. As frutas produzidas a cerla tlis-
tancia não podem ser exportadas porque so
as despesos de transportes bastariam para
tornal-as caríssimas e acccssiveis apenas as
classes ricas. O pensamento tle ravorecer a
exportação de frutas constitue, por isso mes-
mo, nina fantasia. .

¦Nós sabemos que os consumidores cano-

gario, ollo. m-ui lindei' fiilai'. iiu-nvoii u cabe
Va. iipoulnnili), a muilo cuslo, uma carlu
que deixara priipusliuriiimciitu numa ban-
quinliii.

Chamada u Assistência, minutas depois, o
(rosloucndo nrn transportado para o posto
do Meyer. v.ThIo ah! u fnllocer, >,,",,, obstante
ns ciibludus iiicdiros «iiie lhe foram dispo..-
sailos.

Avisada do acontecido .a poliria «to 18'
illilrlclo tomou ,,s proviileuclns que lhe ca-
bl fazendo chegar ós mãos «Io Sr. Vlctnr
Manoel Nunes a rnrtn deixado polo Sr. 011-
vclrn e un qual elle dizia que punha termo
á existência por ler saudades da Cumura e
dos sons velhos nmigos,

O Si. l.uiz Antônio dc Oliveira contava
li!) nnnos, i-r.i brasileiro c continuo uposen-
lado dn Cantara dos Deputados. Deixa viuva
c filhos.

O cadáver, com a competente (riila d"s
autoridades policlaea do 10* districto, foi
removido para o necrotério du instituto
Medico l.eg,,l. ,
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I PENHORES?...
| Menor juro ® Maior ofterta

íllinCA >«• "«a 7 Setembro. 187!
. mJfíüi 11. Avenida Pasto», II \i

Justa pretensão dos mo-
radores da Penha

Pedido de illuminação olcctiica
para a rua Caju

Oi morailnros ila run RaJA a proximliln-tlis, na Ponha, vim da illriylr-sa á Inspe?
.'loriii tle IIIiii,,1,,;„.¦,,.> Pnhllra, sollcllniitto a
Inslnllaçflo, ,,.,,|.,,,il„s imputimas vlns pu-
l.llcns, ila llliimlnaç.lo olectiicii. t) mn-
morlal, que foi entregue no inspeetor por
,,i,i„ comniissão, composta dos Srs, Knol.vles
ilo lisplrlto Si.nio, (Iscar Travassos ,1a Pon-
seca o Luiz Barbosa, contém lttil ntslgnitlu-
ras, i",lnnilo por demais Justificaria a pr,'-
IcnsAo il» „,le„i,l;;,l,i 'balrri. il.i Leopoldina.

A propósito, recebemos a seguinte cariai"Sr*. 1'Otlactorcs da A NOITE —• Os mnrii-
dores d» rua Cj.i o proximidades, un Po-
nha. pedem vonln para, oom a maior veiiu-
raçáo, -.andar VV.SS. u aproveitem o ensejo
paru solicitar o apoio ,!., A NOITE, afim
de quo seja favorecida « Jt.sta pretensão do
populoso bairro tl_i Peniin. PeiiliomdissIinM.
almejam qu,1 lão valiosos ornamentos da
imprensa sejam sempre llliiinii.ados prl.i
Lu/, Divina,

Penha. 1(1 de Julho dc 1024. — (aa) Ext-
el.vries «In Espirito Santo, Oscar Travnssos
lln Itenscca e Luiz Uarbosa."

SHB»

EMPENHAR ?
só n« CASA GOMTHIER
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Empresta o VALOR REAL
mm»

Falleeimento de ura vete-
jano do Paiaguay

Alguns traços da vida do coronel
José Rodrigues Cabral Noya

Depois d,, i,,,,,;,,, iiAileolnienloi iiintiv.»b.t
por nertliiiiz inuloslla quo, ,i- nlguni loiniio
.. cila parlo, o vinha piiMidonib. ao leito,
fnllucuii esla in.iuhã, mn sun rosldonoln, a
rua S, 1',',,,,,'lsr,, Xíirlcr u, Sllil, ua avançaria
,,!,,,Io rie 71 mui.is, o veterano .1» iteri.giiuy
coronel >losú Jlutlrigui". Cabral Noya,

Viria as-ijiu.iliiilii por sorvlyoi tlu real vn-
Ior ii piilijii, dltlliigiiiu-SQ o veterano u.ili-
lar n,',o só im memorável caiiipanha onde
alcançou varias cundccoraçúos dos iivs pai-
zes niii,.,l„s, n,,.'. liiuil.eii. uos grnnilos nm-
vi montes da Abolição o tlu cottaollduçSo <bi
llepubliea, occnslAo em que f»i liicmnl.ldn
por Kltiriaiio dc fortificai' o Caotelto.

Mnis larde, o coronel Noya foi ilesigimiln
para fundar ,, Oolonln de Dois Itlos e no-
inundo depois par.i dirigir n Ivntreposto de
S. Diogo. cargos ,-ujo ilosoiii|ionlio mereceu
ologíosns referencias do governo.

Deixa o ihorjo viuva a Kxmn. Srn. D. Ms-
ria ICmllIanii Noya e um unico filho, o
nossn collega dc imprensa Amclio Cabral
Noya.

o eni erra incuto do velho militar rc.illsnr-
se-á amanhã, uo cemitério do S. Francisco
Xavier, saindo o feretro, ás 10 horas da
mi.nl.ã, da residência acima Inillcatla.
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Annaes históricos
(Oonclusio da 1" pagina)

fevereiro «le MM, ns lorimu «"^"SíSIt" 
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cansou anui. solireltulo, «iir* ?.'ejüSniSo
pavorosa iiiortiHiiKiilo; o a tf»»' 9,_",HKp
luns Cartas Rogln» dc D. I •"'"'., • ^J^Sw

PARA A PRO MATRE
O Sr. Samuel Lemos remetteu a A NOITE

n quantia de lOlliimi) paru ser entregue »
Pro-Matre. *m»

»
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Eleição da nova directoria da L.
T. Orpheu

Realisa-se hoje. na Loja Thcosophica Or-
id.oii. ;'. rua do Iliachuclo n. 152, a ecrimn-
nia dc eleição e posse da nova directoria.

O acto será ãs 3 horas da noite, uão ha-
vendo convites especiaes.

Casamentos
Ternos de casara ou de

fraque, obra excepcional-
monte artística, para casa-
mentos aristocráticos. Na
Guanabara. It. Carioca, 54.

ima*.
QUER NOTICIAS DE SUA MÃE E

DE SEUS IRMÃOS

Por onde escolher?
O homem, quando a pnisSo o cega. mio vA

ondo e;,li', a verdade. I-< se essa paixão e du
amor, a cegueira i absoluta. S6 muilo lorde,
quando o tempo lança ii sua poeira das horas
dc loucura, é quo cllc so arrepende e tliur* a
sua illusüo.

üerfuaria AMI
terminará no dia 28 deste
mez a grande venda peio
custo real do variado c
grande stoek de perfuma-
rias dc Coty, Houbigant,
Roger & Gallct, Caron c ou-
trás; bem assim, escovas
diversas, pentes, esponjas,
estojòs, etc., etc. Jamais
haverá outra opportunidade
de optinias compras por ser
esta liquidação para termi-
nar o negocio e são poucos
os dias (pie restam para en-
tregar o predio á actual ar-

Afastaria, ha seis nnnos, de sua familia, ., . , • _.
e desejando, tle novo, cominunlcnr-se com FClUlataria, a iSOClCfladC Pa-
os seus pnrentes, e, se for posslvcl.; auxi-:Ui. r Bahv li'll"t «íhi in^üll'!!'
Jinl-os, Francisco dc Souza Aguiar, filha de «18 DaDy, p.ll.l <(UI IH!5lcUl«U
Cnrlos tte Souzn Aguiar, pede, a quem, por
ventura, Uvas possa dar, noticias dc sua
mãe, .Maria tio Carmo, já viuva, e de suas
irmãs, Julia c Clolilde, bem como tte seus
irmãos Sebastião, João e Itenctlicto de Sou-
za Aguiar, presumindo que residam elles
cin Monte Santo, Estado de Minas.

mim**
INTERMEZZO

Umn atmosphera de DlCKliNS, velhos cas-
tellos gothicos. aldeias onde a sombra dc
MISTER PICWICK parece evoluir, caçada
ontte os lords e Carls, no meio de nina cam-
punha escosseza cinzenta c brumosa, cercam
a rápida raposa. ,„„«

Iinmensas salas medievaes onde os ' (ihN-
TLEMEN FARMiIÍUS" esvasiam os potes de

velhos,.r™e™BfwítasMTOClõnaês"íror-preços fabu- j 
"STOUT" e "WHISKY" cantando

íos0r& ins?ante, em plena safra de la- "SONC.S". Eis a velha Inglaterra do tempo

ranjas, elles pagam 15 e mais por uma,
o que í simplesmente phantast.co Qualquer
cninta! daqui produz laranjas facilmente, ua
tempos npparcccu o projecto de um entrepos-
to de frutas nacionaes, onde se classificar iam
espécies e qualidades, cm termos de tornal-as
acíesstveis a todas os bolsas. O projecto mo
vingou. Os poderes adminislrativos nno lli~
derem maior Importância. j

Ouando assim acontece, quando n.io temos
o c..mmercio local orgonisado, quando o pro-
dueto estA entresue aos azares de cxplma-

ções rudes, não vemos de que modo curar
írnvenientementc da sua exportação. Isao
bbsUnte, é o que se annuncia... 

ri» ffatallitn. Lins—Vias urinai-las (vene.
Rii cB?irTOsffi»s X. Labor. S. Joçj 81.

Dr. Reynaldo d? Aragão, Clinica se-
«horas. C. Carioca, 18, 1 as J, i . * eu.

DB. PBDBO^CARNEIRO 
-

mSís. internas. Cons., us -1 botas. S.
— Partciro,

José, 16.

o Cinema no Lar, Rua Ro-
drigo Silva n. 3í>.

asas»

QUEM PERDEU ?

gnl, cliMlUvenilo ns .JnOlUHWV».-
nresUidos nossa ocenslftu, pnr . mi ) < ll

fra.hs do Cnruio, fieis Anlonio d»« Cliagn»
Ignacio «tn Graça. .„,„_ „„„ »,. ««o.

A .....is antiga vis... 
J^^^láS,nhi-ce «Io llio, o qui , , .„..

ijuaiido a Cldnilo Vclliu vliilm a*» o ¦ •»

ilos Ourives, o JA oslsUn ahi n KgreJ» . ^.
S. do Parlo, - 6 uma ama r«r mi\» • 

§ 
*

curiosa obm do 1'rogcr, omlo íIgu ''! '»;, 
t.

loiro ,li- S. Douto, a Sé;do MjW^ÍSSíi
o primitivo Perffl.do Oiavcnto 

fdo.CMWO.com n sua torrcslnlia «iuo;r ,„ ,„,,..,
Jesuitii. demolida em lOOOí '""" ° *n '

iibial naugurauu
cm 1081, o o alpendro do.ped* ;' i"W;
com quatro pilnstrOS, Jtllito A í-"5 '«
da torre. O corpo do,Coiivcnto. ora lUcrior
incute ligado ftt. da Capella Imi"«Hftigjs
cm 181.7 ut. prolongnMO a rua do u.in
(Selo dc Setembro), «te ao largo Io a »• «¦•

AGNES AYKE3
limre uma mulher sensual, versátil e hy-

pocrita, c uma mulher leal, desinteressada c
sincera, QUAL O MELHOlt AMOU ?

Entre NITA NALDI c AGNES AYHES,
ip.nl escolheria o leitor para a companheira
da sim vida ? VA ver o que fez, nessa situa-
ção, JACK IIOLT, nn SEGUNDA-FEIRA, na
tela brilhante do CINEMA AVJiNIDA.

0 Brasil no 2" Congresso Odon-
tologico Latino Americano a

reunir-se em Buenos Aires
De necordo com a coinmunicaçfio dirigida

ao presidente ria Associação Central Urasilei-
ra de Cirurgiões Dentistas, pelo Dr. Juan

Podem ser procurados nn redacção deste libnldit Corrêa, professor da Faculdade de
jornal os seguintes objcclns: Scieneias Médicas de liuenos Aires, deve rc-

Um chapéo dc crcnnça, adindo na rua Se- unir-se naquella cidade, cm outubro de 19:15
nadar Vergueiro. o 2» Congresso Odontologico Latino Amcri-

— Uma apólice de seguro, achada na rua cano, sob os auspícios da Federação Odon-
tologica Latino Americana, com sédc cm
Montevidéo, onde se rcalisou o primeiro cm
1919.

Hsta grande reunião scientifica recebeu
desde logo franco apoio rio governo nrgoii-
tino, tonrio o Sr. ür, Mnrcello Alvcar, pro-
sidente dessa nação amiga, aooeit.itlo o ti-
tulo tle prcsidenle tlc honra do Congresso,

Já ba grande entliiisiasmo entre os dentis-
tas brasileiros para esle certamen scientifi-
co, sendo de esperar que a nossa representa-
ção soja brilhante na altura do progresso
da odontologia brasileira.

mmm

Uruguayana," pelo Sr. Manoel Campos.
.-, ., ^*** ,—

Càsacolombo
/ Kimonos e Àventeesç
í Lindos modelos

i

\ JihBLm &5$ I

. maa. 

S\M 
Moura Brazil e, Gabriel de An

rttt\"— Ocultetas — Uruguayana. 87.
maa—

Dr. Edgar Abrantes. ^^ 
"$_?$_?¦. 
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neló Pneumotliorax. Largo Carioca, 18, 3 ás 4

ma**pelo Pneumotlior

t\ in A,„t,;« CIItUUGIÃÜ.
Dr. CaStrO AiaUJO ciinich privada.
Hospital Evangélico. Phone Villa 22fil.

J
•mm* , .. ,
Combate as molestios do
figado, do estômago, dos
intestinos c corrige a
prisão de ventre.
mm

da boa rainha Anua.

Temps jolt oii les dues et marquis
Sourrires mix lévres, epèes au vent
Mourraicnt lieureu.v et contents
En conlcmplant des ucux jolis.

R é nesto scenario encantador que evoluem
VIRGÍNIA VALLI o MILTON SILLS, princi-
iwes protngonislns do lindo FILM "UMA
HEROINA DIÍ SANGUE AZUL", ora cxbibi-
do pelo CINEMA IUALTO.

O que é digno de reparo nesta fita A a
mcllculosidàdc da apresentação desde os lin-
dos trajes dos fidalgos, dos interiores gran-
diosos com o velho mobiliário de CARLOS II,'
as scenas tle caçada, ns vistas da velha Lon-
tires tle CROMWELL, o desfile dos regimentos
rio "GOLDSTREAM GUAIIDS", as.recepções
na corto da rainha Annn, tudo é perfeito e de
accôrdo com a época em que se desenrola a
acção do film, e a execução c lão perfeita que
afundado na nossa poltrona parece nos ter
adormecido após „ leitura de um romance de
WALTER SCOTT, e estar rcálisandoí um lin-
do sonho. O papel tte CLORINDA tão bom
interpretado por VIRGÍNIA VALLI deu lo-
gar a muitas rivalidades entre as artistas da
UNIVERSAL;; chegou a tnl ponto que, rios-
apontada por não lhe ter sido confiado,
PItISCII.LA IHCAN abandonou esla fabrica.
Aliás VIRGÍNIA VALLI saiu-se optimamente, ] chiai com communhão geral; ás 8, missa em
creando de uma maneira inimitável esta intenção dos bemfcitores das obras da ma-
CLORINDA quo nos faz relembrar a SYI31L' triz, ás 9 l|2, missa solemne, com canti
VANE rie OSCAR WILDE, ou estes ndolcsccn-, cos c sermão.
tes perturbadores ric LKONARD DA V1NCI. A's i horas, sairá solemne procissão, que
MILTON SILLS lambem no papel do DUQUE percorrerá as seguintes ruas: Avenida 28

0 NHIVERSHm SO
JSCREY .GLDB

Passa, hoje, o 56" anniversario da mais
antiga sociedade turfista dcstii capital, c tle
tradições que muito a reconiinendnni não
sô como animadora do sentinjentò tle eiiiu-
laç3o desportiva entre nós, senão talnbcm
como elemento de constante propaganda en,
beneficio dn defesa nacional pelos ostimti-
los que proporciona á criação do nosso puro
sangue.

Por motivo tlessa data commemorativa ,n
directoria do Jockey-Club recebe, boje, em
sua sédc, das 5 horas da tarde ás 7 ria noi-
He, os cumprimentos de seus sócios, amigos
'§ admiradores.
á i ..———¦—,.- ..—a—.^Boftft»—««—»-»-'¦ "¦¦- rr-rr—<

^*!»5«*í5*5«^'*5|5$íí^^
IÍ!

NOSSA SENHORA DE LOURDES

Preparativos de sua festa na ma-
triz de Villa Isabel

O bairro tle Villa Isabel, sob a protecção
dc Nossa Senhora de Lourdes, festeja, com
grande pompa, domingo próximo, sua mila-
grosa padroeira. Pana isso, desde o dia 13,
sc rcalis-iin os actos -preparatórios para a
soleninitlnde máxima daquella matriz, á
avenida 28 de Setembro.

Constam esses aetos tle ladainha e ben-
ção do Santíssimo Sncramento'; ás 8 horas
da noite, havendo, nos dia 17, 18 c 19, ser-
mão pelo apreciado orador sacro, nioiise-
niior Dr. Fernando Rangel.

No domingo, 20, se realisarão, As 6 ho-
rns, missa pelas almas; ns 7. missa paro-

DE OSMONDE c o mesmo actor que sempre
costumamos apreciar, sóbrio e possuindo no
mais alto gráo o sentimento dii enrneterisa-
cão, ogtialnndo-se ao grande actor americano
LIONKL BARYMORE. Em smiima, umas
lindas paginas tia velha o romântica Ingln-
terra que o -RIALTO cada noite nos faz fo-
Ihear. — R. A. B.
(Trnnsciiplo do "Correio da Manhã", de
honlcm).

| Dilc rSifi -ii mm i
X\ Ourives, 5 — térçns, qiiinta3 e sãbbã-K
« dos, de 1 ás 5 horas. Affonso Pcnna, <!»,«
ü segundas e sei'as, de 1 As .1 horas. S

i ^^^f*f<f_4__rif__f*__ >vy~«*
-*-*mtt&^rtmtm--«-

0 anniversario, amanhã, do vi-
gario da Gloria

Òccorrcndo amanhã o anniversario natn-
licio do Revmo. monsenlior Luiz Gonzaga
do Carmo, vigário ria parocliia de Mossa Se-
nhora da Gloria, ns associnções ahi exis-
tentes fazem celebrar missa ás 8 horns e
convidam os pàrochitinos para a comiiiu-
nbão geral c a manifeslneão quo se reali-
sara após o aelo religioso.

0 Centro Pereira Passos vae tra-
tar dos uniformes municipaes
Realisa-se amanha, ás 5 horns tln tarde,

£ rua Camcrino n. 97. uma reunião do Cen-
tro Beneficente Dr. Pereiro Passos, afim tie
tratar dos uniformes tle funccionarios mu-
nicípaes estabelecidos por um decreto do
Sr. prefeito,

A essa reunião poderão comparecer torios

Um obòlò aos pobres de A NOITE
Recebemos 50$ para serem distribuídos

pelos pobres protogitins pola A NOITE e que
foram offerecldòs pelo Sr. Manoel Domin-
gos Mnrtins.

W54 fSSSMKy cibelToe barba. Nas
perfumarias', pliarmaeias e drogarias.

a , Dr. Rufino Moita, especialista
FüÜTliSâ? fi- descobridor rio especifico.

Hua S. José 38. Rio.

«a interessados, quer sejam sócios, quer nãoiKlnsblviiig
w iíiam. «ior <lo serviço

FOI SUSPENSA A' UNITED
PRESS Á AUTORISACÃ0 PARA

FUNCCÍONAR NO BRASIL
Uma dns agencias que nos servem ó a

a "United Press", cujos despachos e com-
municados diários nossos leitores tanto vêm
aprecíantjo, iios foz, hoje, n seguinte com-
inühicação :"llio de Janeiro, 15 tle. julho de lüD-í. —
Aos Srs. clientes ria United Press. — Devi-
rio n ter sido suspensa ií United Press a au-
lorisáção para funecionar no Brasil quer
como distribuidora rie noticias rio exterior,
quer como transmissora do informações, in-
formamos por meio deste os nossos estima-
dos clientes que o serviço da United Press
cessara a partir des';, data, até nova ordem.

As quantias aileantiidiis rocei,irias por sor-
viços ainda não entregues, serão rievidamen-
lo dévòlyldas.

0 escriptorio tln United Press continuará
aborto nlé serem satisfeitas ns obrigações I
loeaes ria Associação nesta praça.

Se a Unileri Press fòr novamente nutorisa-
da a reoncetar os seus serviços, os nossos
clientes serão avisados immotlinlamente.

The United Press Associatibiis. — C. M.
Kcrcnte —: U» G. Kecner. dire-

tio Setembro, rüns Rufino de Almeida, Tbco-
doro da Silva, Luiz Barbosa, praça Sele de
Março, avenida 28 tle setembro c malriz.

Ao recolher, se entoará o "Te-Deum"
com benção solemne do Santíssimo Sacra
mento e sermão -«••"QUARDA-MOVEIS"
(Sol) o píitrocinio dn industrial Leandro MhrttnM

Chamados : Ourives 41. T. N. 1500
*mmm\»i»^m**-**

gueu-se ull um iiassníUço sobre o leito du rua,
com seis lanclliis de cada lado.. r ,,.

Km 1721». JA a nossn Província Cn^mellia-
na abrangia, ao lodo. sete Cosas - c i msl.a.s
_ «rn Pernnmhuco, llahla, Rio, Santos, ^biiq
Paulo, Angra dos Reis c S. J»a«>!(< J.WJO 

—

que gosavam de isenção dc «1 rcl os parados
gêneros «le seu consumo, cn rados %Mo-
Iropole. cm vlrtuilo da Provisão dc J9 «lc
março dc 1757. _ . -

Com a chegada dn príncipe regente II. Jo.io,
em 18(18, trouxe elle, na Mia numerosíssimo
comitiva real, dons carmelitas descalços: pa-
drc-mcslre frei NIcolAo dc Jesus Mnrln e
frei Dr. João dos Santos Coronel, eloqüente
pregador, dc quem sc conhece u.n famoso
sermão recitado na Sé. que era então a egreja
dc N. S. do Rosário, cm quarta-feira «lc
Cinzas. Rezam as nossas clironicas que, «les-
do logo, sc fizeram bcinqulslos do povo ca-
riora por muilo solícitos cm trazer, a qual-
quer hora do dia ou da ooile. o conforto cs-
piritunl aos enfermos c moribundos, dc qual-
quer classe social.

Foi o padre-mestre Dr. Fernando do Oli-
veira Pinto, como superior do Convento do
Carmo, por oceasião do desembarque da côr-
te joonlnn. quem ò offereeeu, cm commotlnto,
para servir dc aposentadoria tia Casa Rcitl.
A parte fronteira desse claustro passou cn-
tão a servir dc residência a destlltosii rainha
D. Maria I c As suas damas c açofates; c o
interior foi adaptado A cozinha, ucharia ç
nutras tlepcntlcnolns do Paço, ao qual foi
ligado por um pnssntliço acreo, cm frcnlc •&
run da Misericórdia. Foram então ns Car-
mos oeeupar o "Hospício dos Carmelitas",
situado na antiga mn dos Rorhonos (actual
Evaristo da Veiga 1, ontle hoje figura o quar-
lei velho dn Policia Mililnr; e tlnbi, por falta
de nccomniotlncf.es, so piissarain á actual
sede do mosteiro da "Lapa dos Carmelitas"

! ou nio Desterro", no largo tia I.apn; assim
chamado cm opposição A antiga "Lapa dos
Mascates", ou "dos Mercadores", no prin-
cipio da rua do Ouvidor. E' seu provincial
e commissnrio frei Tliomaz .Innsen. Tem por
órgão provincial "O Mensageiro do Car-
melo" c cm 11122 celebrou o grande "Con-
gresso Cnrinclitano Brasileiro", h que t-sti-
veram presentes commissõcs tle todo o Ura-
sil, inclusive dn Ordem Descalça. Forrando
ns paredes desse claustro havia, oiitr'ora,
uma tela do pintor niiciõnúl RnyniuivJò da
Costa, representando h "Regina Decor Cir-
meli", gloria cxeolsà do Líbano o do Saroni.
Tnmhein no retábulo rio nlloV-mi\r, como nos
versos lyricos do "Intcrmezzo" dc Iloine,

Nossa Senhora, entre anjinhos,
Sorria num nicho cm flor...

A seus lados, ns imagens, de (tez palmos tte
nilo, dos santos pátriarcliss Elin; e ICl.vseu.
Junto á torre, Indo dn "Epístola"; ficavam
as catacumbas, onde foi sepultado frei Pe-
dro rie Santa Mnrianna, bispo rie "Cbryso-
polis". No jardim interior, havia uni cha-
fnriz. demolido om 1818. Ficavam no tercei-
ro pavimento a capella tle Santa Barbara, o
ergastulo e a bibliolheca.

Depois tio precipitado regresso do rei em
1821 fornm os Carmelitas Descalços, com
elle aqui aportados, treze annos antes, fixar

Uma tela celebre,
Terceira lio K. 8. do Cnriiiu; ApMtolsi, ?, I
OrScao. Pi» unia» -a* H"'V ,c üt^m
, hieonfrarln «i Clwillo, tio Menino Jeui i
Praga, Asincbnüo « Dlspousarlo t|„ s,,,, I
1'lirrv/ii do Je»its para lOceoiTO d»% nwtiiS f,
|.,,!„s. o (.'i.niorcneía de S. \ . de Pimlj. jt„ ¦
nor «•«.'.•' •"'•» o ••Mcn-tagelio d.i li. -ji,^ 

|-v
íil.l.., do MoolilO Jcmis '. , ' •,

Km S- Ilento do Supncaliy tainliem n» §
Ordem Tcivrira «I» (ianiio. dcvi,..,V» rfQ s„ W
u,adu Coragln «Io Josn», rlllini do Maria. sit r
Vicente dr Paulo, alrin dc onlr.M «Hodt, L,
róc priexM«;ilri do roformados p.jui p,. ¦
dres eàrmolHna üoiculços. ginin.i.. .-,,,, w a
muram eonU «Ia» poroonlaa do Correu ü
Camliuliy. dOgCOIWlíOla-íO ali n frcqurntí,
nos SaciMiiientos. Mu» om breve íoi nit«|,
du ali, e cie*c«ntlt. tanto que quando aqut).
les inlsslónorlos ilolgõrnm Lambuhy ta*
íllstilbiiltla» iiicnaalmontc nc.t» do olt««.
Ias eoinmunhOe». Jím S. Ucnlo esse nuait.
ro quadruplicou. . ,

N,. llio, nlteitani os mesmos frades % pi,.
<la'd<' catholica «ie avoluma dl.i ., dis; i
principio .idtniiiIstiMv.nii ua sua egnji o ¦
conununliCos por sémanni boje - a t\it_.M
rislla ú o mnis seguro movimento espirt- ¦
Iuni «l.i parochla —¦ criva do mil e min, ¦

Peln "liuvo" de 23 de Junho de 1850 m m
papa Gregorio XIII. foi decretado qua «s f
Ciiriiioütns

sim
ma-

PARA 0 CABELLO
Um preparado Maravilhoso 1
A loção "Bella Côr" é de effeitos rápidos

e giir.inlidos.
Contra a cuspa e qnétla rio cnbclte, tendo

a grande vantagem de rcstiluir ac.s calic-llus I rõsjtleiuia 
"na 

então capella, hoje egreja d.
brancos ou grisalhos sua cor primitiva cin, ganto Antônio dos Pobres, ná esquina tln

outrtern rua dos Inválidos, coin a do Senado
(tia Câmara); Oito nnnos após se transferi-
ram pnra n antiga capella ric N. S. tios Pas-
sos, da rua desse nome.

Proclamada a Independência, rclirar.im-sc
daqui, sob a ultimação official enlão feita
aos prelados e superiores dos conventos a
Pedirem escusa tle obediência á coroa de
Portugal.

Eni abril de 1911, desembarcou aqui, tte
novo, trazendo por superior ria missão frei
Arclinn.io de S. Pedro e seus compuíiheirõs
frei Marcellino Dorelli, frei Mauro de São
José e um irmão leigo. Foram estabelecer-
se cm Córrego e Caiiibiiliy, bispado de Pon-
so Alegre, em Minas. Em 1911, abrlrtun nmn

poucos dias
Convém notar que não é tintura c

um preparado altamente seientifico c
ravilhoso.

Vende-se em todas ns pharmacias, perfu
marias e drogarias do Brasil.

mm
Não chegou a tomar o cho-

colate...
No Posto Central tle Assistência foi me-

dieiida a nacional Orincülnda Serro, de 2ti
annos, casada, por apresentar queimaduras
de Io gráo no ante-braço esquerdo, produ-
zidas por chocolate a ferver

Findos os curativos, Orinczinda recolheu-,
se á sua residência, na casa ii. 1 da trii-ícasn conventiial em S. Bento tle Sapucnhy,
vessn Navarro,

•m**»*

UM MENOR ATROPELADO
Foi bom em frente á estação Lauro Miil-

ler que um auto, cujo numero não fie snbe,
apanhou o menor Waldcmar, jogando-o ao
solo e ferindo-o no rosto e no Corpo;

O menino, que é filho do Sr. Rangel dos
Santos, morador á run Elias dá Silvn n. 121,
teve os necessários soecorros no Posto Cen-
trai rie Assistência, recollientlo-sc depois A
casa em que reside

•mm*—-*-
JUSTO DU MORAES Advogados : Rua

— a do Rosário, 112.
HHEBEST MOSSS Tel. Norte 5127.

CONTINUA SNTEP36A
a procura ric tncliygraphos e dactylographos.
Miitriculein-se na iEseola Rcmington, rua 7 tle
Setembro, (17.

ma»,
UM LEITEIRO ASSALTADO E

ROUBADO POR TRES DES-
CONHECIDOS

Contou o leiteiro Eduardo Rúmiilho ás nu-
toridátles do 15" dislrieto, as quaes hoje
procurou que. passando eom sua carroci-
nha tle ii..'!02fi, estn manhã, polo viatlucto
tle S. Cliristovão; eni cniiiiirbo rio oiitrèòõs.
lo ilo leite, .próximo á praça ria Bandeira
tres indivíduos tlc côr jn-etci o assaltafan,
o einqitiiritò um tlelles Uie passava unia".gravata" os riois oulros lhe despojavam
violentamente da quantia tte Sflí!. rinas li-
cõnças e duas carteiras ric identidade.

Praticada a façanha, os desconhecidos
dçsappáreòeTain sem qne a viclima, alto-
nita, tivesse podido tomar qualquer provi-
dencia.

0 facto -foi registado c Eduardo, que rc-
sido á rua Barão tte Igunleniy n, 80, teve a

, promessa de que a policia vae providen-
iar

Lembre-se!
Ventre-Livre éo Melhor
Remédio para tratar Prisão de Ven-
trs, a Inflamação da Muccsa do
Estômago,. Vontade Exagerada de
Beber Água, Vômitos causados pela
indigestão, Arrotos, Gaíes, Doreü,
Colicas» Fermentações e Peso no
Estômago, Dores, Colicas e Infla-
maçãc Intestinal «uísada pelas Ma-
rerias Pútridas e Tóxicas d«ntro dos
Intestinos, Dores, Colicas r,o Fígado
e Kernorroidas causadas pela Prisão
de Ventre 1 ,

use Ventre-Livre!

TODOS TRES CAÍRAM !

E tiveram, por isso, os soecorros
da Assistência

O menor Eduardo Sehneilcr, branco, de
12 annos. brasileiro, morador A rua Ita-
pirú n. 1)1, casa XII,' pela manhã, na "Es-
cola Allemã", da rua tio Senado n. 247, rie
que é aluinno, ci.i.ii, fracturantlo os ossos
dò nntcvbraçn esquerdo. Também o tiwbn-
Ibiiil,),- Anlonio José, rio 12 annos, iiort..-
inez, domiciliado á rua do Areai n. 52,
•soorroganilo A poria ria oasa om que reside,
•aiu. fcriiirio-se na cabeça. O menor Hora-
jio, filho rie Manoel Roririgiics, de 8 annos,
brasileiro; e morador tio becco tia Fitloli-
dade, teve u mesma sorte,, quando passava
pela rua da America, caiu, contundindo a
cabeça.

Todas estas victimas, receberam no Posto
Central tle Assistência os soecorros do quej Nesta capital, mantém as seguintes 1"úrceiiim. clações do culto e piedade çãthqlicas: ,Ór

bispado tle Tnubiíté, tendo por superior frei
Sornphim tle Santa Therezn, vigário; frei
Mauro, e Coàdjiitor frei .loronvino, de São
José. No anno seguinte, era nomeado viga-
rio superior o inesnín frei Serapliim, fun-
cção que exerce até hoje. Ao Hio, viornni ter
estes dous últimos nos 23 tle janeiro rie
1920, com o fim tle lançar ns bases ria sua
nova fundação nesta capital, tendo sirio pa-tcrnnlmenle recebidos o agasnlhailns np
Convento ria Lapa. Em começo de abril so-
guinte fixavam residência dc aluguel, no
Cn.jú. rua Josó Clemente n. :),'!. pcrmiinccon-do ali dünínte um nuno. No mez rio feve-
roiro rie 1.921 nilqiiiriarii por lill contos o pre-dio c terreno que é sua sério heliial na rua
llariz e Barros n. 218, tonrio-se inhugur.itlo
a eãpelln provisória „ 6 rio niarço riesse anno,
coin o titulo tle "Capella do N. S. rio Car-
mo"; e a 15 do outubro, clica, de Santa TÍiorp-
za, lançava o lixnio. Itevnio. arcebispo
eoarijulor D. Lchie a pedra fiiiid.iiiiental rio"Santuário ria B. Therezinlin ,1o Menino
Jesus", que está sendo construído oom o
concurso generosíssimo rio povo brasileiro.
A planta (pie obedece no estylo romano puroé desenho e execução do engenheiro con-sti-uctor Antônio Vi.irenli. Anteriormente,
haviam os frades do Carnio se retirado do'Córrego, parn ndmlnislrur a parochla tleCdinbuhy até juiiho tle V.Vii. \ convite in-sislente rio saudoso D. Silverio, arcebispo rieMnrianna dirigiram a parochla tle Cattigiia-zes tlc julho de 11)22 a julho rie 192,'! c re-cpnstruiraiii ns egrejas miitrizés c varias oi-
pellns.

Nos primeiros dins de tlezeiiibro riessennno foi feito visitado,- provincial de Ruiiiiifrei Guilhermç ric Santo Alberlo, inauguri-
ria uma nova oasa clnustral em S. Pníilónveniila Lins Vnsconcellos ri. Ilfi. onrie resi-dcni iietualmeiite Ires fnulos e nm leigo

Actualmente os Carmelitas Descnlços' dnProvíncia de Roma lém no Brasil tres casassondo uma no Uio e tinas cm S. Paulo _' nncapital tio Estado, c cm S. Bento de Sanu-caby. '
A sua organisação oonsla tte um vigário

proviiic.nl, assistido de um conselho e cui-inomeação veiu do Iloma, investido dn simer-intendenein dn missão. Caria cnsa tem ,,mvigário, que é o superior local, assim distrilHiulos: No Rio: frei Seraphim, superior;frei Gregorio dç.Mnrln Virgem, frei Constnn-cio dos Anjos e frei Arieodnto dn Sagrado Co-ração de Jesus. Em S, Paulo: frei Aroiianio(lo S. Pedro superior; frei Nieoliló de SãoJosé; frei Pio de Santa Thereza e frei Nq.znreno da Resurreição.

foi
DosciiIçmi "formariam

á parlo, com pro' ini-iii! seu.
Sbililltii i 1

t
I

A

asso-
Ordem

\ Ordem Carmelita Calçada, cujo prior ¦
"cral è frei Ellfli Mngonnls, c que citl Itn*v ;3
raprcscnlaila cm totlo o orbo çalhollco, m. I
meça, lilslorlcnmenlc, a existir desde I1SS, ¦
(niiinilt) a beula Stiror Joannii de 1 <i..,«j r(. ¦
cebe o habito das miloí dc S. Slmao Stock, I
c em pouco, sc vêem etfgrcgrfdo.s mal, .j,
cinco mil Irmãos lerclarlos. Foi o cialfii
Jacques d'Euse. quo foi depois paps sol, 4
nome de João XII quem promulgou n Bulta
de 3 dc março dc 1322, "Santíssimo in cul-
mine", confirmando a Ordem «lc N. S. h
Carmo c a «un formal promessa «Io "I™.
legio SnblKitlno": "Quem morrer com i
meu Escapularlo n.io ser» .çondcninjilo",
Tudo aquelle que ,fflr carmc1»|ii observanli
das leis da egreja c da regra dn sua Or-
dein não irá para o Inferno; mas lera m
aluiu retirada das cbnmmas do Pu.;sifi)
no primeiro sabbado depois da «ua raov.

Foram carmelitas os mais lllnslrcs nua i
dc saulos. iiionarchas, sabiofl e gênios, mim
S. Luiz, S. Roque, S. Fernando. Snnlo Ai-
gelo, Luiza «lc França, -a imperatriz tetim.-, I
viuva de Fernando II; Etlii.irdo ,!e hálito-
ra. Santa Isabel de Portugal r. ria Ilnnj*. I
além dr Santa Thereza, S. João ri.i Cru/.ei
licinavcntnrniJn Teresinha, já cIImoíj
Cliristovão Colombo, Ilaphacl, Miguel Anu-
Io, Camões, 'fosso, Cnlderon tlc in liam,
Ltipc de Veiga, Ilaymiindo Fulvio, etc.

Fornm-ncrt entre nós, e são ainda, vuIIm
ilos m.ils eminentes brasileiros, nas letrn, r
nas artes, na seiencia, na virltiric sobrei--
do, taw como o provincial frei Antônio ,-;•
Cruz, (pie morreu cígo; freis Leandro do Sv I
cr-.ime;itn c Custodio Senão, iialtirallilu
notáveis, consultado csii' ultimo por «>•
hrldudeb europêas, es-dlrcctorcs dn no",: .
"Museu Nacional, .lardiui Botânico e Pr,-
seio Publico": frei Santa Oerlrutlcs,' i
"llosstiet brasileiro", eloqüente prójato
imperial; frei Pedro de Santa Marianm,
liispo dc Chrysdpolls. philòsopho e inatht-
mãthico insigne, préceptor de D. Pedro i:.
seu muito querido discípulo, a .quem I1501
ao morrer a cmal c o anel episcopal, e o
Santo Evangelho, dc sua leitura favorita,

Enlre os vivos, citarei apenas Ires nume.,
egrégios pelo caracter, pelo talento c .th
.•oração adamantino: o conde dc AffojW
Celso (o "primus inter pires"); o dera.
bargarior Âimcida Itussell ;, prototypn ii»
ral ttn iiiágistrnilò; o pi. 

'-•,-,- Lacerda JiH
Almeida; figura paradygnul rio juriscausal-H
to cnlboliro.

Quem, nos fins agitados do primeiro rfl-l
nado, entrasse na então Capella Iinp.-ril
(hoje Archi-Cathodrnl Melropolilan;,), ve.itI
110 alto, ao fundo do altar-mór, 1.111 gr.nni!
painel h',s'<>rioo, obr.i-prim.i do pintor nack-H
nal José Leandro de Carvalho: representan
a Santa Virgem do Canncllo, estendem!*
dos eéns, o seu manto prpleelor sobre nl
vultos reaes de D. Maria I, tendo pclá mi)
o neto I). Pedro, ainda infante tie Por!u;:l
e príncipe dn Beira, ao lado rio príncipe :'¦¦
gente seu filho, D. João. e da prineca 'I.
Brasil, D. Carlota Joaquinn dc Bourbon, iaI
nora.

Aos cantos, na pnrte inferior da lé|«,-.l*
via quatro anjos c as jaculatorias em laüml
"Noslran depivcaoionos ne dospioias e wí-|
tuum preesidium confngimus". Ern. de uni
grandioso i'ffeilo de luz e colorido ei".I
"l)aiiiio.".ii" de 32 palmos por lii. cnsnnd.v»¦
ás obras de fina talhn do interior do tciniilnj
cslylo barroco, c layorés de nieslr» I^iiaál
cm 1785, c aos esplendores dn libnbaila, on*
tantas vozes resoou a ondulação tle voz d''
nossos nniiores pregadores sacros, aos graa-
des sermões das festas dn Virgem, conii
frei Snnla Thereisi rie .íeshs Snmpalb. „ "Si
reia do Púlpito"; Itodoviilho, S. Carlos, Mo»
te Alvcrne e Lado do Christo;

Depois do golpe rie Estado rio 7 ,le rbril f
o parlittò "ohiniango" (liheraes inodenilW
em rcprar.nlIa ao boróo tia Ihdcpcndcnvhe.il
exilado, lembrou-se de fazer desappnrüfírj'
painel dn Capella Imperial o retrato de l)W

• 'eriro I eTlos seus. Foi convidado, pira H5)-
lihi pintor de historia da "Missão artistiií
rie lfílii, Dcbret. que nbbrcinentii se recnsoll
a míiÜlnr :. tela primorosa do artista nuclo-B
nal. Foi então chamado o próprio aulo,', P"H
— novo Abrabãu! — sacrificar n sua «b"1;-
lí José Leandro, com a mão tr-mula e J'Iolhos rasos dágua, fez correr uma c,wujl:
rio çolla sobre os retratos tia familia <Ie DiJ'j ¦
gane,) c Bourbon, Mas osso holtu-aasto't'..
própria arle custou-lhe a vida. O pintor w*;:
silcirn, dí- fneto. sumiii-se èin breve, ropi:.
os ihiperantes do Brasil, na vora^em 'l' ^
iniilo. Assi,,,.. a gnrr;. áttuiica ria morte, CM-B
uma pincelada negra, faz ilesapparcocr "' ¦
face da loira, como dc unia léln v;«i, ,! m
róis' k os pintores; Mns a Virgem do Cani» •
ln cx'slc iiintla hoje, e existirá et.•rnamn'»
na gloria tio Deus, jkm- eiitrc nuviis il« ,r;'||§
jos luiiiinostls, coronda tle cstrcllns. * V-B
tender o seu rnanlo misericprriit.so aos pf-j
tiidós da torra <: nos miseráveis ntionyiii|i!..,'|

sem excepção do ningiiem, oom n
vor dii invocação rie S. Bérnadd'
de ouro tle Ditnte:

cila. |
nicsiini f'f.

Senhora! Tão grande és e tão sii.hllniç
Que mereôs implorar sem teu presidio
O mesmo í pretender voar sem azas,

Bni ti misericórdia, cm ti piedade,
Em ti nnniificencin se Coadunam,
lí quanto tem dc nobre a crcalura!

HENRIQUE BO CARMO ffi8ÍJ|
 «--s<^o '—<*¦ —-— —•-¦"

iiíédi! âia©d
O creme da Moda, nova creação anijrlÇWlj

Atlminivel produeto para 11 cutis. S»»3|
tém gordura tte espécie alguma. Scm_-._w",.gjtem tídrtuna uu LTspuuii: uigiiuiu* *•+?•.• ¦, (para espinhas, pannoy, surdas, n,n"fn.'
riilías, Cravos, etc. No Pare Uoyat e em
ns perfumarias.

** 1 ^anwu —

BAGATELAS
Ultimo livro de Lima Barwto.

Nas livrarias e na Emp. Romances Pop^l
Rna do parrao, 35^1^"

SmmSÍSBSiüãlm
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UI.TIM05 TELEGRAMMAS
dos Correspondentes,
E5PECIAES0A^MCITE
NO INTERIOR E NO
EXTERIOR E SERVIÇO

j^ApUNCIA AMERICANAl Ui Ih & ÜL
ípasuoqueconcer-
ns aos princípios ha
eoualdades de vistas

.1 INCENTIVANDO AS COR-
RENTES IMIGRATÓRIAS

PARA O BRASIL

parte

Assevera-se que a Alie*
manha acceitará o rela-
torio Dawes, desde p a

adversa tenha o
mesmo procedimento

Inaugurou-se, no Foreign Office,
a Conferência Inter-Alliada

LONDRES, 10 (Hnvns) — Precisiimenlo fis
II horns dn inanhii reallsoii-sc, uo Foreign
Olííce, n inauguração uílicial da Coufcrcu*
,-i.i Intcr-Alllada. ."-..'¦.-,,

O .Sr. Mac Doiinld pronuuciou ligeiro dis.
curso do saudação o bons vindas nos dele-
«tidos.'Imin a assistência opplnudiu, cnlorosamcn-
tf, as palavras do primeiro minislro britou-

PAlUS, 10 fRadlo-IIavas) — Os jornaes,
(ratando dn Conferência Inter-Allladn, que
m Inauguro hojo cm Londres, prestam lio-
'•nrnaícus aos desejos do perfeito necordo'de 

quo vão animados os representantes dns
jíotcnc-às, mas nsslgnalam quo existem sírias
difficuldadcs a resolver. No dizer do "Pctlt

parisien", a actual egualdado do vistas con-
i «me tão apenas & questão ds princípios. O

'Jornal nccrcscenln que é necessário agora
'iisnr em todas as minúcias o acedrdo inter-
Ullado. . .' Tudo, todavia, d da molde • permittir a
[erença, mie se nota em todos os círculos, de
*iot> a Conferência resultará triumphantc,

ricndo afastados todos os obstáculos que aln- _..,  ._
da »o levantam. O "Figaro" declara «_uej)igc,ho 8jfinif|Casse ao Sr. presidente da Uc-
«ntlroento da necessidade da cooperaçuo' - - ,....¦•
liíiico-ingleia faa ¦ força dos alliados, e o
fEcho do Paris", referindo-se á questão da
participação da Allemanha nos trabalhos da
Conferência, din que a delegação franceza
adberlr* á opiniSo do ex-presidente do Con*
lelbo Sr. Poincaré, de que se itnpSe eomo
imprescindível, nntes do encontro com os
allemães fazer-se o accOrdo completo entre
os alliados.

O "Matin", por su» tez, escrevei
"Diante de cada argumento snrgo a

"chantngc" do empréstimo allemão de 800
milliôcv Os qne se propõem emprestar á
Allemnnhn exigem garantias que visam lm*
jiflr lanlo á Europa como á política franceza
uma serie de concessões. A França, porém, não
uliitmldiúirâ o Ruhr senão ero troca de ga-
iv ni i.i- ..iiida maiores. Nfio é bastante que*
rcr emprestar no Reicb 800 milhões para
levar .i França n renunciar â sua attitude."

Ur/.thlil, d (Iladio-Hàvas) — Commentan-
d,, - Tlura dn Conferência do Londres, o
órgão socinlislii "Vorwaerst" declara quo os
peritos iiilcrhiiciòhaes, que confeccionaram
os i"'ii'orios solire a situação econômica a

. fiiiimcenra do Heich, serão os únicos a dieta-
rcin a 'tia vontade nà grande assembléa. •

O "Vnrwncrst." nífimui que • Allemanha
arcc''.'ir.'i nn integra os relatórios dos perf-
ins, desde ipie u parte adversa tenha o mes-
nm procedimento

mial do Consei Su-
perior do Ensino

0 Sr. barão de Ramlz Gal-
va* relatou as prineipaes

OGGorrencias
AS PROPOSTAS E AS COMMIS-

SOES DE ESTUDO
n»n1lson-so hoje. soh n presidência do Sr

Dr. Benjamin 1'rhnklln Riimlí Gnlvfln, lon* „,,..,,. .. ..._  ,
do eomo secretario o Sr. Dr. Pedro Carlos l0 cstrãiifiòlro ;i qualquer porto hrnslloiro,
dn Sllvn. u priinclru sessão dn scgUiulaTO- tirgiiniMimltt ile necordo com on listados, ser*
imlijo nuiiiinl dõ Conselho Superior do hn- vivos ilu recepção, desembarque r hospeda-
íiut,1, prcr.culcs os Srs. Drs. Affonso Olso, ^rm ,,„ ímiiilgraiilei, comn Innilioin pnra
Aiijjisio llraiidilo, Carlos do Lnet, I.íiucral* ntlemier ns despesas ilo acnulslção, repa*
din.) Uniidclrn, .loão Felippo 1'erelra, Josu ,„s v concertos do material do trafego mn-
Agqstlulio ilos Heis, Oscnr de Souza, Pinlo rlllino o terrestre a isso referentes o trans-
do Carvalho o Haja Gaíiaglin. O presldento ,)0{[» no pni/. dos mesmos iininigraiiics e
proiicdcii A leitura dn opposição das prlnel- trabalhadores nacionaes.
piif.» oceorrencias relativas no ensino seçun- ,\ri, >_»-. Fica o Poder Execntico autorl*
dai«jo e superior do paiz. siiulo npplawllilo sm_0 „ inslaílnr núcleos colonlncs c centros
«oní uma salva dc palmus dus niciiibrus do agrícolas nos Estados qne. pran esse fim,
Conselho. 

doarem íi União os terrenos necessários.
O Sr. Pinto do Carvalho pediu a palavra ,|C!(l]0 que su cniopromoltaiu n concorrer

•tav.% justificar a nusenein do Sr. Dr. Au- Com a metade das despesas olá a emanei-
gnsw Vianna, direclor dn Faculdade de Mo- pnçfio dns colônias que nus mesmos forem
dicljw dn Balila, o o Sr. Affonso Celso rc- estabelecidas.
quercu um voto de pezar pelo fnllecimciito >j _ ,\os patronatos agrícolas, cuja ex-
do Dr. Aiirelino Leal, professor da 1'ncitl- tensão dc terrenos exceda du HO hectares,
dade de Direito destn capital, sendo este rc- podcrA o governo fazer no excedente n di-
qiiorimrnto scciiniliido pelo Sr. Ilumiz pai- visão dc lotes para nellcs fixar iiiimigraii-
vão. quo salientou os títulos que rccommcn- iC3 agricultores, ohscrvnilos os dispositivos
dam n memória do homenageado. Kssa pro* ,j0 regulam neolcni vigor.
posla foi approvada unaniineinenlc. Art. 3" Para os fins do3 nrts. 1* » i ,

O Sr. Dr. Haja f.nbnglio requercu egual | fica o Poder Executivo autorisado n dis-
preito no faílcciilo professor do Collegio Pc- pender a soininn dos créditos já abertos,
dro II, Sr. Arlliur Thiró, o quo foi appro- . revogado o citado nrt. 173, 8 Io da lei u.
vado por unauimidade, depois do ter so ma- j .1.793, dc 7 do janeiro de 1024." 

MOR
o famoso oaso da des-ja suspensão do descanso

dominical da iniprensa

RÁPIDAS E. MINUCIOSAS

APROPRIAÇÃO DE TERRAS
NO AGRE

Oi graphicos dirigem-se ao Con'

A installacão de núcleos
coloniaes e centros agri-

colas nos Estados
O Sr. .1. Ilonlfaclii apresentou, ne Cama-

rn, n «rguliile subi-ltiiUvo n«i nrojeclo rr*
üiiliiuilo u outrndu do liiuiiiuruiitv*, no Ura-

"O congresso Nacional decretai
Ari. í» — —ipica o Poder Executivo ¦nlo-

rlsiidn * appllcar a Importância dos crcdl-
tos «mo houverem sld.» aborlos em vlrluue
ilo nrl. 175 5 1* iln lei n. 4.703, do 7 de
janeiro do 1031, pnrn ocearrer nao so as
despesas do Irnusporlo das famílias dc Im-
miliraiilcs de agricultores, ila mialquer por-

Os funocionarios do Thesouro Fc-| w!Aò> conlra a passagem
deral foram impronunciados do projecto

na Y Vara Federal
Por sentença de hoje, o Dr. Ilqnjnmln de

Oliveira, I» lunplente erti exercício na
federnl. Iiupronunclou us -¦—¦—¦ 1»

Vara federal, lmpronüncloti os denunelt-
tios Pedro Dins Tavares Pesson, Vespnilnno
do Sninpnin Marques. Jaymo Xeverlun.i e

Quando é esperado na Argentina

o herdeiro âo throno da Ualia
IH-KNOS AIIU.S, ia (A. A.) - IV CMirr».

dn-Mkta cnpllal. « «'.' »«"*_*!___.%
o nrlnelna Imhorio, d.i Unia, que M«J'' •

lorilii di «mncnilo "Sun ülorgio".

rnÜMMNÍCAPOS.

0 que lhes declarou o principal
autor da medida

lima «•niuiiiissã.i do empregados dns offi-II lioj.
Di.lim.1 

-Aeaplt.. 
I'.t..i.i..I«'*. da V,l(!,. Idos ••¦ • .1* 

•> '',.-> 
, 

"', ' 
,^õ donlo Sr.

Icomo ImnTkrailM no colebre cnso dn desn- i^iá^iOT^Slw-^Mrli^Aiil nutor do proje-
proprlnção dr lerras, no Acre, o nue haviam Morto U'«K,»°' J"^.,,,,,. provlsorlamoijto,sido .lc.i..nr uilos pelo Procurador Crlml- ca,00^° a7X ici «no prol.lhe o t.alialho
nal dn Hcpnlillcii. "ms iifllclnns dos jornais nos domingos, o

T~_V^~ __.__._...___._» vxpoz íniuclltí rcprcscnlniilu cnrlocft un lÇ*

A FUNGÇA0 00 SENADO "
Com 33 srnnilorcs presentes, o Sr. Estado

Coimbra abriu n sessão A« \\n\e.
O expediente couslmi do: officio do minis-

tro dn .liisll<:ii( remctlendo niilogrnphos dn
resolução sancclonndn, que oslnbolecc condi-
çííçs p.trn a nposenlailorln dos mlnlslros do
Supremo Tribunnl Federal) mcnsngcni oa
União Cnlxelrnl Cnruarcnsç, sollcltnnilo np-
provação do projecto qne regula o trabalho
nos ostnliclcclniciitos commcrciaes e indus-
triiiesi requerimento dc D. Mnrin Jonqulua cloiininm no
Arniilrs Carneiro, viuva dc Álvaro Arnntcs il"'.'»"

nieniõ quu produziu nn classe n opresenla-
ção desso projeto, quo viria subira Ir jios
olirclros ila liii|ireiisn o unico dlu Uc ucs-
canso que lhes ò dado gosnr.

O Sr. Plrnglbo observou quo n lei n sei
vaiada í do caracter provisório e ylsn uc-
fender a tnlnlldndo dos diários dcsln cnpt-
tnl conlrn as possíveis penalldatlc.*v.n nuo
eslão sujeitos, por intrneção dn lc do m-*»
no cnso ile seguirem o exemplo tto um OU
ih.is órgãos dn Imprensa carioca, «tuo lime-

domingo passado, soh a niii--
do qne llnliniii ncccssidndo dc infor-

linílhmciítò m.s seus leitores ns ncon
Carneiro. Iclegraphlsta dc f classe, sollei- ^lUntoV^laüvor««'Tevnnte militar,
tando o montepio n que se Julga cum di- ^J1",^ '{.''àsiim 

sendo, nos outros Jor-
Kii?j . ,. •„„ ,•„ ines nssisli* o mesmo direito do trazer os

Não hnvendo numrrn para os votações, o- ' 
,ínrí.s resnec vosd scusíões"dns seguintes leitores respeeinos

nifcsthdo no mesmo senlido o Dr. Hnini/.
Galvão, quo propoz cm seguidn quo o Con
selho significasse ao Sr. presidente da He
publica a sua solidariedade em vista Uos
acontecimentos subversivos de São Pnulo.

Approvada unanimemente esta proposta,
S. Ex. encerrou os trabalhos, convocando
nova sessão para o dia 21 ú 1 horn da tar-
de, o lendo a relação dns seguintes com-
missões que foram constituídas para o es-
tudo das questões affcctas ao Conselho Su-
perlor de Ensino.

1» Commissão *— Ensino superior: Drs.
Affonso Celso, Augusto Brandão o Josú
Agostinho dos Reis;

2* Commissão — Legislação o Recursos i
Drs. lleinahlo Porcbat, Esmeraldino Ban-
deira e Almeida Amazonas .

3' Commissão — Ensino secundário: Drs
Carlos de Lact, Pinto do Carvalho e P. A.
Raja Gabaglia;

4* Commissão — Orçamentos» Drs João
Phillppo Pereiro, Augusto Vianna e Oscar
do Souza; •'"'¦"'. . « T -

5* Commissão — Regimentos: Drs. .Toso
Philippe Pereira, Anfancio do Carvalho e
Netto Campello. mmm •

-Of*.—

VAE SER MODIFICADO O Ml-
NISTERIO POLACO

0 chefe dos radicaes será o mi-
nistro de Estrangeiros

iam encerradas as
matérias*, vítn dn prefeito do Dislricto re
dcrnl. n. 11, de 1022, ã resolução do Consc-
lho Municipal, regulando ns nomencões de do-
rentes dn Escoln Normal (com parecer lavo-
rnvrl dn comniissão do constituição, n. 

"IQ.

dc Ifl2l); vòlo d« prefeito ilo Districto I*c-
dcrnl. li. 11«. do 1022. a resolução do Consc-
lho Municipal, quo equipara, parn Iodos os
cffcitos, o cargo de escrivão do Deposito Cen*
Uai da Municipalidade nos escrivães ile
ngcncla da Prefeitura (cnin parecer contra-
rio dn commissão de consliluição. n. «SS. ne
1021): «solução legislativa', velada pelo Sr.
presidente iln Hepublica, concedendo isen-
ção dc direilos do consumo; mcdiniilo as cau-
telas fiscaes, para ns nulomovcls que, leva-
dos para o oxlcrinr pelos SCllS proprirtarlns,

1 

sejam rclniporlados (projeelo n. ",<"i. ile_19-'->:
com parecer favorável dn commissão ne Jl-
nnnçns. n. fiii. dc 1824); proposiçài^dn Ca-
mara dos Deputados, n. 05. de 102.1, quç

no corrente dos
Ctos que se prendem á aelual sUimíão.

A coíiimlseãb, porem, olilempcroí

fn-

\ comniissão, porém, ohleinpcrou ipie o

projeelo. embora declarando os süínnlnnos
ilo mesmo une essa nicilldn 6 tomada anc-
nns cm faço do momento, dispõe, quo a iu-
,„,.;, lei vigorará nté "ujtcrior delihcraçiio
do Conselho", podendo sueceder que i—i
deliberação iu*." venha lâ" cedo, mesmo
cwsnndo a amirmalidnde qne »lfl\«sfl»n^V

Goniproinéttctí-sc, então, o sr.
ragibe, pernnto os grajmicO
iiovaniriilc cm execução a

fi Visitem as grandes exposições ¦
lIu I

IaüASAUIOS MODERNOS]
j9 para senhoras ; 1

para senhoritas; ¦
para creanças. I

I N0TRE DAME I
1 0E PARIS I
Ml 182 Ouvidor B
*K no B

miko V Barateirol
Av. Hio Uraneo 100 ¦

ÍA' BrasileiraI
fcj| Largo S. Francisco 38/;l'J«|

Mario Pi
i fazer ciitrn

ici d» dcscnnço
dominical dn Imprensa logo que des |ipnrcr
cam os mqtivns n'*'o levam p .onsclho Mu-
uieipal a lomnr aquella proyiicn«,»i-!'0^f"
ridn, como declarou nn justificarão, peln
siiblcvaçno nn capital paulista.

— Informação dc
que o Sr. Thugutt,

¦VARSOVIA, 10 (H;)
fonto autórisada diz .
chefe dos radicaes, será nomeado ministro
dos Estrangeiros, cm substituição do actual
titular Sr. Zamoyskl, o que o Sr. Nicolas
GrahsUi. irmão do chefe do Rovcrno, sera
desiguado para a pasta dn Educação.

Nos circulos politicos espera-so que cora
essas modificações lucrará a politiea do
gahjnetc, que ficará consideravelmente mais
forte.

Nas Qlympiadas de Paris
SÍ^Silí A equipe ItaíianaT de espada, cam
nn pagnmcnlo devido á Empresa Fluvial Piau- pgjj QiympiCa

PMUS 10 (\. A.) — O titulo dc campeãoI
olympico de espada foi confiado á cípiipc]
italiana, que conseguiu mnior numero> xe
pontos uuranle os vários encontros que aqui

.... p.l.tí.l...-  .....
liyense (com parecer fayornvel da comuns-
«So de finanças, n. TB, dn 11)21)

A VOLTA DO MUNDO
EM AVIÃO

o "Deiitsciie zcitung" noticia com >s se* n maior Zanni iniciará, amanhã. 0
Kiiintes palavras a inauíuraS5o da Conferen- ** maior ídml\ "l1 

j /. 
<,.,",7,,,a, w

seu projectado "raid"

MAIS UM ORÇAMENTO QUE RE-
CEBEU EMENDAS, NA CÂMARA
Terminou, hoje, na Câmara, o praso para

o recebimento de emendas, cm 2* discussão,
ao projecto fixando o deipesa do Ministério
da Agricultura para 1925.

"Abre-se hoje, em Londrei, ¦ Conferência
que sc propõe escravlsar a destrnir o Alie*
manha. A' reunião da capital ingleza todas
ns potências foram admittidas, mesmo a
llepublica negra «da Libéria, eom. a exclusão
única da Allemanha."

PARIS, 16 (Havas) — Segundo o "Matin",
r« commissão do reparações, attendendo As
solicitações da nota franco-ingleza de 9 do
corrente, acerca da apresentação de suggcs-
toes para a adopção de nm plano que facl-
lite o restabelecimento da unidade econômica
o fiscal do Reicb, resolveu, em sessão de
hontem, pedir aos governos Interessados cx-
plieações supplementares que lhe permittam
tomar uma attitudo definida. Entretanto, n
commissão edoptou, por unanimidade, uma
resolução, cujas condiçdes determinariam a
ünmediata execução do plano Dawes.

Essas condições sãot Primo —• Cessão com-
plcta das obrigações previstas naquelle rc-
latorio, a nm "trust". Secundo — Organlsa-
ção definitiva do Banco do Emissão Ouro.
Tcrtlo — Constituição de uma companhia de
exploração das estradas de ferro allemãs.
Quarto — Collocação total de um primeiro
empréstimo do 800 milhões cie marcos ouro.

LONDRES, 10 (Ilavas) -* Todos os jornaes
se referem pormenorisadamente ú Conferen-
cia Inter-AUi.ida que bojo senV inaugurada
nesta capital. O "Daily Chronicle" salienta
a importância e alto significação da presença
do observador norte-americano nos trabalhos
da Confcrenciaj e o "Daily Telegraph" in-
.liste cm quo a grando assembléa devo pro-
curar respeitar o mais possivel as suscepti-
billdades da França.

Alludindo ao programma dos trabalhos, 6"Daily Mail" lembra que a Allemanha de-
seja a emissão de um empréstimo. O go-
verno britannieo, porém — observa o jornal--» nfio pôde garantir semelhante operação
em favor de um paiz conhecido como frau-
li alento.

LONDRES, 10 (A. A.) — O Sf. Edouard
Herriot acaba de declarar que, se os Estados
Unidos so associassem aos alliados, na exc-
eução do plano Dawes, o problema das re-
parações ficaria desde logo assegurado.

E* necessário o concurso dos Estados Uni-
dos para servirem de arbitro no caso do
nlo cumprimento das cláusulas do projecto
Dawes por parte dos allemães.

¦ mmm ¦ ,

LONDRES, 10 (A. A.)
aviador argentino major
amanbü a sun volta ao mundo do aeroplano,
partindo do Amstcrdam.

A imprensa polaca insurge-se
contra a entrada da Allemã-

nha para a Liga das
Nações

LONDRES, 1G (H.) — Telegramma de
Varsovia para o "Times" diz que on .101-
nacs daquella capital atacam vlrulentainei -
lc a declaração do representante inglcr Iput ,
Parmoor favorável .. entrada da *Uí'n™'\
nha na Liga das Na.jões, entrada essa <ine
o delegado brltanniíi julgafnecessariii ptun
a protccção dos subdltos -allemães nos lu
rilorios cedidos aos alliatlos.

Os aviadores norte-americanos EXHIBIÇÂO.DELIVROS SONEGA»

recebidos, em audiência especial, DA PELO 
^!ZAFREADERAL

O iuiz federal da 1» Vara, por despacho
de hoje, denegou a exhihição dc livros, rc-

querida pela firma Martins ¦&(.., 
Ç™. 

'*Va
tino Paulo Hailroad Cia. como fim de uitcii*
tar contra n mesma mais tarde uma acçao
ordinária. .

mtm •¦ 

teve.
Y

box

•mmm.

A FUHCÇAO PA GAMARA
Foram apenas encerradas as

discussões
Sem Importância a funeção de hoje na Ca-

mara. Os trabalhos uo cmtanto, foram ini-
ciados cora n presença de 82.deputados, nu-
mero esso raramente conseguido.

No expediente figurava um telegramma do
Sr. Thomaz Accioly, conimiinicaiido quo, por
so ausentar desta capital, deixará do compa-
reeer a algumas sessões.

Não houve nenhum orador. Passou-se, por
isso, imincdiatainente ;'t ordem do dia. Não
havendo numero, foram encerradas as dis-
cussões constantes do avulso, que são ns se-
guintes: 3" do -substitutivo no projecto nu-
mero 180-A, de 1!)2I>, concedendo um nnno
do licença, com vencimentos! ao professor
Vicento Ccrriicclíiaro'; 31, relevando da pre-
scrlpção cm que incorreu o direito de Dona
Maria Emilia Martins de Carvalho para rece-
ber a pensão dc meio soldo, deixado por seu
niarido; 2*, considerando do tiüliilade publi-
ca n Fundação Oswaldo Cruz; 2", conside-
rando de utilidade publica n Associação üe-
ral de Auxílios Mútuos da listrada do Ferro
Central do Brasil.

O Sr. J. Bonifácio apresentou um substl-
lutiyo no projecto autorisando o governo a
appíicar a importância de créditos já vota-
dos na localisação tias famílias do immigran-
tes, o colonlsação das terras incultas situa-
das nas proximidades dos centros populosos,
sendo enviado ás commissões do finanças e
agricultura.

B levantou-se a sessío.
¦ mtm • •

pelo presidente Donmergue
PARIS. 10 (IL) — O presidente Uoumer-

guo recebeu cm audiência especial o pro-
curador da Republica dos Estados Unidos,

O conhecido Sr. .lamcs Beck, e os aviadores norte-ame-
Zanni, iniciará ricanos quo estão tentando a volta do mun-

do e quo aqui se encontram desde ante-
hontem. Assistiram á recepção o conse-
lheiro da Uimbnixadà norte-americana^ Sr.
Whilchonsc, c o major Wash, addido a
mesma Embaixada.

mtm

ido

D1RIJA-SE AO INSPECTOR DA
ALFÂNDEGA!

Tendo Lniirinilo Leopnlcliiio de ., 
offieial aduaneiro extineto da Alfândega oe fa„arnm o templo nudilliista.

Graves desordens na índia por
questões religiosas

ui.) Telcgrapliam de

nesta
LONDRES, Hl

Delhi, na Índia:'•1'or questões religiosas, deram-se
cidade, grandes desordens, hontem. Cercado

., ..cem niahoniotaiios atacaram o <piarturao
Souza, 2" Mnú_ on(lt. incendiaram uma casa o pio

Recife, requerido o seu aproveitamento
como guarda dn policia aduaneira, o Sr.
ministro da Fazendu decidiu que deve o
interessado diiigir-sc no inspector da Ai-
fnhdega do mesmo Estado.•tmm

Apolicia, auxiliada por numerosos refor-
eavallária e nutosrblindndos, interr

Se ha escassez de estampilhas em
certas repartições, ha, em ou-
trás, "stocks" sem applicacão
Tomando cm apreço o alvilre suggerido a

respeito pela Inspectoria Geral tle l*a/.cmla,
o Sr. ministro da Fazenda mandou ouyir a
Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no
Estado de Alagoas solire a conveniência de
serem recolhidos á Casa da Moeda os
"slocl.s» de sellos ali existentes sem appli-
*ação, sob a guarda do thesoureiro Syuval ile

ços do
v
segu... ...,
amotinados. Houve seis mortos.

•elu para restabelecer a ordem, o que «on-
icguiii depois ile diversas cargas contra 

os
ü .. it - _*,.;__• mni-tni "

Imposto de consumo sobre ener
gia electrica

O Sr. ministro da Fazenda permittiu á
.mpaiihia Mercantil Alvinopolis recolher a

'ÂRIS, 16 ('A. A.) — No campeonato de
íi da categoria dos pesos leves, o iligtcn

Wllilo foi batido por um nrgeutino por U. o.
O hespanhol Vnldescefdnn conseguiu «oi-

rot.ir o argentino ltcilly no mesmo cnmpeo- ¦

nato.
. ..., -1- +¥r''r~~~* " *""

MANHUASSÚ JÁ TEM SUA ESTA-
CÃO TELEGRAPHICA

MANHUASSÚ* (Minas), 11 (Serviço espe-
ciai tln A NOITE) - Com u assistência; do
grande massa dc povo e das nl.Uis aulpridn-
lies, acaba de ser inaugurada a estaçuo teiç-
gropbico nesla cidade. E' esse um grande
inelHbráiriento que Manhtiassu flr.nn devei
á operosidade do deputado Cordovil, prçsi-
dente da Câmara. A convite deste, que i* o
chefe político, ficou como encarregado tln t-
lação local, o Sr. João Josc dc ..I
Júnior.

XVÕLTA DO MUNDO' EM
AVIÃO

— i ? e> mm i

Mac Laren está voando para
Paramishuru

LONDRES, 1li (IL) — Telcgranima do
Japão arinuricia que Mac Laren, o aviaim
inglez que está fazendo a volta do mui ¦
deixou a ilha dc Ycturufu. nas Kunlas, com
destino á de paramishuru, uo mesmo arc.u-

¦-c*ag°- , 

OS VÂLES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os .'es-oiiro

hoje para a Alfândega á razão de *í)'o poi
lèÓÜll ouro. .

O dollar .cotou-se á vista nesse banco a
108940 o a praso a 109010.

i mmm ¦

O TEMPO

m^^m^ài
Bonificação
d?st® mez
For motivo de BA-

LAWÇO
Seda muilo encorpada,

todas as côrcs, larg.
100 <:', metro'. • • *^* • •

Crepe georgetc, côrcs
modcrtuis, ni

Fòiií-ú'.. dc Bcda, totias
as cores, m.

Kadium dc pt;ra sei!.,
i.í-ílrões o v i ;* i naes,
JÓS900, 21$ 

Liòci-iy de t;cda, Ioda»
as côr?o, i» __•

Marrocaíii, todas íis c»-
res, ni

Marrocain broche,
this as cores, ni. ."

Sctim charmeuse,
res lindas, 

Gharmeuse dc Liou, m.
Sortimento eomplelo cm Lomes,
cures moderna». Sortimento va-
riadó cm capas dc seda, co"tu-
mes de Gnbarcline c dc maUia,
Enxovaes coüijílftttis para noiva,

copeciniidade da casa

tu.

eo*

12Ç600

13$900

2l$00O

17S900

27$900

35$400

26$900
35$200

lÉiis liil Paris
Lama S. Francisco li, ?l e 23

JUNTO A' EGREJA, T. N. 331

TT»ECIDOS CHIGS
ndamascados e fantasia, em seda e
snercerisados, desenhos lindos, cô-
res da moda. O maior sortimento

pelo menor preço.

côiièciõfiri loeai o imposlo de consumo soiiic temperatura
chcígia electrica. devendo firmar eom a 13t-
legaciá Fiscal cm Minas o respectivo accoi-
do para a arrecadação desse imposto

C^A>^v/^f^|)
CS. Bni. da Carl«sco. 67 •"W

Carvalho Gania.

Será inaugurada, domingo, a
villa de Corinlho, em Minas

O CAMBIO SOBE...
5 5132 a:5 5(16

O mercado de cambio abriu c fuuccionava,
hoic, bem collocado e firme, com pequeno
movimento de procura e varias letras offerc-
ridas. Declarou-se assim em melhoria, com
todos os bancos sacando cm condições acces-
siveis. Foram iniciados os saques a o B|.l- e
5 3|1G d., com dinheiro a 5 1,1 d, para o

particular.
Em seguida melhorou a 5 .|o2 d., para

subir ainda a 5 1(4, 5 9132 c 5 5|10d;., com
dinheiro » 5 11132 c B 3|8 d. Assim deixamos
o mercado bem inspirado e com tendências

de hoje : máxima,
2 7o, 2; minima, 14°, 3

fflÍÍMÍ)teCA«_ARA NÍ0 SóletimdapigAJi-èteorologia
TEVE NUMERO "-Previsões para o periodo de 6 horas

Por falta dc numero, deixou de rciiiur-sc,
hoje, a comniissão dc tomada dc contas ua
Camnra. •mm»

da tarde de hoje até 6 horas
da tarde de amanhã

Districto Federal e Nictheroy — Tempo cm
íícral instável, sujeito a chuvns.

Temperatura — Km declínio, com máxima
Ire 23o0 e 25°U. . -, ,
Ventos — De sudoeste e sueste sujeito a .

rajadas.
'Estado do Rio — Tempo, centro, oeste e r

leste: bom, passando a instável; serra e Ilt- (
idrali cm geral instável, sujeito a chuvas, j

Tivemos o mercado do assucar, hoje, frou- Temperatura — Centro, oeste o leste: es-,
xo, com um movimento regular de entregas I tavci .', noile, ligeiro declínio de dm: serra o

com entradas muito avolumadas;

CORTINAS
\s mais r nderiias, preços sem compttcnclâ

LAHÜÜ UA CARIOCA, i) - Tel. C. 610
Snitza Iiaplista & C.

~~ 
l> 15«'m,i1_?'IU_- dos hospitaes da Mi-

r. l\. » &:.ííCuíl$t sefjcordia b l»ro Ma*
Ire Coração, pulmões o app. digestivo, dia-
rinmentc, dus Ki cm demite. Assembléa,
7-1. Tcl. 44(1. C. Ros. C. Uomfiin, Vlli. 1'. !»4l V.

Araxá tem novo prefeito
JJÜÍZ DE F'0'IÍÃ; (Minas), 16 (Servi|oues-

pecial da A NOITE.) - Foi nomeado p c- entre A1«0 t X-U
feito de Araxá o Dr. Carlos Alberto Pin-
lo Coelho, engenheiro, aqui residente.

O ASSUCAR

^.x**:**:<*:**>*x**:**>*x*'>*H**t*«K4^*'H**H**M->w*í.

í TAPETES I
f E' tão grande e variado o nosso?
?sortimento, que V. Ex. encontra-x
•>rá, sem duvida, em nossa casa oX

Irregularidades em despachos de
mercadorias

Vae ser ouvida a Delegacia Fiscal no Ma-
ranhão, a propósito de uma representação J^odificnçõs
apresentada á autoridade superior sobre ir-1 ,
regularidadcs em despachos de mercadorias
o guias do hnposto de consumo na Álfande-
ga daquclle Estado.  '

QUANDO SE DIRIGIAM PAtâ
A RUMANIA

. mm m ^ - '¦ ¦ ¦

Dous aviadores francezes caem
perto de Varsovia, morrendo

instantaneamente
VARSOVIA, 1(1 (Hi) — Um aeroplano, pi-

lotado pnr dois francezes, Caiu desastrada-
mente nos arredores destn Cap tal.

Os dois pilotos tiveram morte instantânea
O aeroplano vinha de França c desti-

nnva-se á Rlllúaniíi.
.— — ..-ii. t»mr__1€t{t*~-* -¦¦¦ ¦_- — —

CORINTHO (Minas), 15 (Serviço espe* favoráveis.
ciai da A NOITE) — Para o dia 20 do cor- j qs soberanos regularam a í>«*í> e a
rento está marcada a solemno inauguração j,a,,c] a 45*5500 o '1BS0DO
desta villa, o quo será feito com grandes q dollar cotou-se
festejos. As ruas e praças estão sendo pre-
parndas, tendo os prédios recebido sensíveis

libra-

Os preços necusaram baixai cotando-se os
brancos crystacs dc 818 n 83$, os masçavi-
uhos de 72-5- a 75? e os muscavos de 0oi> a
COS por (lll kilos, cif. Wiiao

Entraram 1fi.!)29 saccos e sairam 1J.JDA
sendo o "stock" dc 41.000 ditos.
_- ¦ mm», , ¦¦¦ " •-

Apavorante, o flagello do un-
paludismo em Rio Camefá
RIO DE CAMETA' (via Amazonas). 11

(Retardado) (Serviço especial da A NOI1E)
-^ « _ *»•  l!. ..*... ÍA,in»i n tlttlltíl*!

 visla tle 103600 a
108O4O e a praso de 10?GIO a 105910.

Saques por cábogramnia :
y \.ista _ Londres, 5 l|lfl n 5 532; Pa-

ris, $511) a S5B7; Ualia, ?W1 a Slfil; Nova
York, 1080150 -n 10ÇIIOO: Hespanha, 184o7 a
mfi7; Suissn, 1Ç040 a 23005; llclfiica, S-1'J0 a
Ç-iflO; Hollanda, -18060 a 48140.

Foram aflixadas officinliiíente as seguiu-

A 90 dlv — Londres, 5 118 n«5 1|4; Paris,
55411 ti 8559; Novn Yorlt. 1081140 a 108910.

A' vista — Londres, 5 1J10 a állilli;

0 GAFE A !ni

Em condições .m.ito 
g»'«gjg»^j^ ò" tempo foi bom com eéo limpo á no

íí&£&íá lim em alguma nebulosidade hoje dc dia. As te

Pr
— JO impaiutiismo cuuumia iuhiiu. ,..«...«.. riS) §5.1(5 ., jf,fi2j Itnlin, 8458 a -5170; Portu-
vietimas, dinviainciitc, tanto nesta cidade ,_ s2!)|( a çiyift; Nova York, 10*600 a 10S910;
como no interior do municipio, principal- i[usl):,ni„i, 18! 15 a 1*465; Suissa, 1*935 a
mente creanças. A população vive sobrcsal- f 2^{)1. ]!lR.nos Aires, papel, 3*480 a.jtóli.ill,
tada. """"

 1 *»têémm ¦ —

. —:—: ^
Verias cmwenços internaaonaes

ratiftcaias pela Dieta
poUneza

VAlláoVJA, 16 dl. 1 -— -\ I*>lõL.a ratificou
,,., i-..:,,i„s comincreiaes c de navegação
j. , iiiríni:*'!rtnrez e pol.'i,"o-hlapde/, c e

ii,. l«y}:>iie recbn:enieiif]j cou
. ... .ii a Liitfohia.

NOVO CHEFE DA PHARMACIA DO
H. C. DO EXERCITO

Poi mandado servir ci.ino che fo. da phar-
macia tio Hospital Central iln Exercito _o
iõnentç-córbricl pharmitcçütico Christovão
Ècrriinilo.

OS N'0V0S VEREADORES
CORINTHO

DE

dn
COI.1NTHO (Minas), 15 (Serviço especinl

\ S"OIT|._) — 1'orarii eleitor, vereadores
,- Srs,: l-'i'. Anlonio Alvarenga. Clnrindo
lc Paivn. Agciior Moreira, oaiitãò Altino tle
Miitlbl Paulino Miranda, Pedro de Souza e

i(f)r. J? Bittencourt.',

(ouro), 7S900 a 8*200; Monlcviiléo, 8*240
8*550'; Japão, 4*484; Suécia, 2*830 a 2*920;
Noruega, 1*432; Hollanda, 4*020 n 4*115: Di-
niininrca, 1*730; Canadá, 10*600; Chile,
182(10 (peso ouro); Syria, 8546 a 8553; Bel-
Rica, 8182 11 8500; Ruiiiaiiia, 8055 a SOfil:
Slovaq'i'in, S.'llíi a 8324: APemanlin, *001 por
uin níilliãò 

"tle 
marcos; 2*580 por marco da

rendn: Áustria. 157* n 1«S5*S por mil cornas:
enfé. ÇS5S n 8560 por franco: soberanos, 56*;
libriiS-pnpcI, -15*500 a -Ki-OO!».

Oiiraulu o dia. o merendo tlc. camhio re-
vòlou-sü ni"iios nccessivel, recuahilo os bon-
cos a 5 3 Ui e 5 7)32 d., com <linhi'ii*o 11
5 1!4 e 5 9|32 d. par.i ó párllculár", conforme
o banco; ,, .

O mercado fechou fraco; com o liaiico u<*
Brasil it 5 7j.'!2 c* on outros n_ 5 5,32 e 5 3|16
i„ cuntia o p.irtieulnr a 5 1|4 d.

Accentua-se a melhoria de preços!...
Em condições muito animadoras abriu c

fiiiiccionnva o mercado de café, hoje, cu.os
preços necusáram uma elevação de 4*000 cm
arroba, por isso que o typo 7 foi negociado
a 50*500, contra 46*500 dc véspera. _

A procura, apesar dessa circumstancia, era
grandemente desenvolvida, de fôrma que se
rcalisaraiu na abertura vendas de maior
vulto. ¦'-"- , ,

Com effeito, foram fechadas na tahoa
para exportação 10.190 saccas durante os pri-
meiros trabalhos do mercado, notnndo-se a
maior confiança nos desígnios do mercado
daqui por demite, uma ve/. que a alta -tios
preços demonstrava ser efficiente, cm face
das necessidades que se verificavam de novas
e mais largas acquisições do produeto

As ultimas entradas foram dc 19.422 sac-
cas, sendo 18.520 pela Leopoldina c 902 pela
Central.

Os embarques foram tle 12.758 meras, seu-
dò 5:295 para os Estados Unidos. 2.321 para
11 Europa, 4.702 para o Hio dn Pinta. 240 por
cabotagem e 200 paru portos do Pacifico.

Hàyin cm depósito^ lioje, 260.421 suecas.
Em Nova York a bolsa desceu ,dc 25 a 40

pontos 110 fechamento anterior.
O mercado de café durante o iliu regulou

¦v.ctivó. téndii sido negociadas inais 4.278 sac-
cas, nn lol.nl de 14.468 tlitiis.

i O mercado fechou aiiTinado e firme,

littoral: em declínio.
NOTA — As previsões sc resentem tia de-

ficiencia do serviço telegrapliico do sul do
paiz.

Estados do Sul — O tempo melhorara 110
llio Grande, com temperatura em dcelinio;
geadas prováveis. Ventos dc sul a leste.

XOTA — Não pódem ainda ser feitas os
previsões para os demais Estados, por falia-
rem as informações necessárias.

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

de hontem, ás !1 horas da tarde de hoje): --
noite e

mpc-
ratiuas extremas do Posto Meteorológico fo-
ram: máxima 26"7 11 1,10 da farde, e- minima
1704 ás 7,10 da manhã, e as médias das tem-
peraturas extremas dos postos do Districto
Eederul foram: 27"2 c 13°3, Os ventos sopra-
ram de N\V durante á noite c parte do dia,
rondando após, para SSE.

Em totló o pai.: (tlc 9 horas tia manhã de
hontem ás i) da dc hoje) — Zona norte —
'lievido á deficiência do serviço telegrapliico,
não podemos fazer a syiiop.se dcsln zona.
Zona centro — Nas 24 horas, choveu .fraca-
menu* cm algumas localidades de Minns e
nos «Linais Estados o tempo foi bom. Esla
manhã, ás 9 horas, o tempo esteve bom. A
temperatura foi estável, Zona sul — Nas
24 horas, o tempo foi instável com cbuv.is-
cos 110 llio Grailtle. Esta inaiiliã, ás 9 horas
o tempo esleve instável. Náo recebemos o
serviço tolegrãphicó dut. outros listados des-
tu zona. mem

tapeto qne deseja.
15 o|o DE DESCONTO

Imm Baptista & G«
LARGO DA CARIOCA -

|9
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Bíonil °RE1 M?£16®S
Fortalece os nervos, tonifica é

cérebro e os músculos.

JUÍZ DE FcSÃ
MOLÉSTIAS INTEKNAS UE ADULTOS B

(KKANÇaS
Dr. José Barbosa (ex-asiiistente c interno

laureado na Fsiciililad* do .'lio, chefe tlc cli-
11 icíi do Instituto dc Tjrolecção á Infância).
Consultório eom instíillüçSês modernas á rua
llnlfcld, 405? Telephone 8,Mi Attende a cha-
mados para lora.

Dr. A. Ferreira da Kaã iSu&ít
Pell

Faculdade,
c Syph. Chile, 9, W, ir" e sal), ás 4 1|2.

Loteria da Capital Federal
2972.
7910

1 1881
1329.8.

3003.

50:000S000
ÍÒ:000|OftO
5:000*000
2:000*000
2:000*000

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma cnsn, com 3fi peças,

2:5503 — Rua do Theatro n. 1. Tel. 476 C,

ffl^* OURO para ysntssías
De todos os quilates, garantidos,

pelos menores preços
Secção de afinação do inclacs preciosos

VIANNA, IRMÃO & Ç. RUA2™° x*
(Antiga Espirito Santo)

dr. Humberto Gotuszo doenças ner«
vosas, estorna-

;o c intestinos. 7 Setembro, 109. 3 ás 3 hora»
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Alzcmira da Fonseca Cavalcanti |
de Albuquerque

A NOITE — Qnnr(n-f<. Ira, 10 rtc Jullio <lo 1021
»..¦ • ¦mil»»! I__M .Mm***.*,.*.. -m\**q^m,lmmmU.ià^MUttM> — ;H_«_l**lf.w»»..Jf-M»__» H\.*,n*i*f-ml

^mimmtmmmmmmLm^ o p«b. p*u manu

li
Aiiiin i'onicea lin Cunha o filli»»,

|Di, Mario |iiii,iiul,s ,- funilliii. An»|
itiv. Alves du l-iin-i-i-ii, Dr, Itnlu-rl-i,

 l.*'*'ll.!| 11 Mllll.ll.l lil||.l-|l|l'.l, l.lli.ll
ll, ila l-mi-ii-t-a e flllim, Dr, CiiiiIci d,* Ml-
rind.i e st-iilinr.i, Durviil IWicIiii o tontiorn,
canlldo Atnilcar I .'ilerudr.i. ¦ m-iiIuii-ii, ir-
mus, ciinliailiis, onlrmlos «• .tiln-lnlm» dn
saudosa AI_...MII».\ 1'ONSI.CA CAVAI.CAN-
Tl DF, Al.liryi I.ii-.ut. eunvlilnm ns im-
rentes e uinigut. imi-ii n iiiI.kíi ilc 7-' «llu,
«ue so rr.i.hná aiiuiiiliíl, iiuiul.i ¦fclrii, 17
«Io niiri-iilr, As 11 1 '.' Iiii.i., uo liltiir il<- Nos»
ia Senhora dai DAivs, dn t*;i.jn de Suo
t-r.incii.io de 1'uiiIii.

- - - ll w * * - * -li ¦ i i i ¦ i mi suse i i ii i

Augusto César Fernandes Dias
(SlíTIMO DIA)

tCnrolliia 

de Mli-aiidu Dias, tenente
Ainí.vmcr Cesdr Kvriinniles Dius. w
nlii-i.i o filho; AiMi-y iU< Mlr.iiulii MIus,
And.v Cisar 1'ernnmli.s Dlns, Ur. Wal-

di-ninr .fcdruiln Dia., koiiIiuim p rtllios;
Anu-lin Dias. Arlhur Dius c família Cansou»
I.-s. i Dr. Alvar.) Cernir l-.-riiiiii-li'* l.l.isel.i-
iiiiliu convidam os demais parentes o mui-
go* a assistir n missa <|iio nn suffraglo da
iiiiii.ii dc scu pranteado esposo, p.u*. irmão,
tio, sogro c nvò .U'1'.l'Sro CKSAll VF.W-
N.\N'l)l*.S DIAS niniulniii culebrar ii-.-t.i-f.-l-
ra próximo, m '-> l.i! Iiorns, mi innlrli do
Üftciiimciit.i. I

"illSiS" contiRúa a vender
seu grande stock por pre-
ços baratissas. Alguns
pieps pira If.S. coítotar
asiiassa^ündesvaiiUgsns

pnr

Modcslc Grandmasson

tl'iníii- 

Grnndmnsson, aouliorn o fi-
lhas: Allu-rl Grnndninsson c bonliorn;
Gustavo A. dc SA Ithcingantí, senho-
ru e filhos Hndos ausentes)! Gcorges

ílodln do í..ii*il Aiigo-Coillilòno « .senhora:
Armando dn S. Ferreiro Chaves, senhora o
filhosi Jean Grandmasson o senhora (nu-
sentes), muito agradecem » Iodos nue
acompanharam **-s rc-.t»s mortaes dc
seu saudoso pac, sogro, avft c lilsuvo c du
novo convldaf.1 -.eus parentes <• amigos pn-
ra usslslir n missa do sallmo d In <im mun»
dam rezar anionhá. iiiiinlii feira, 17 do
correnle, nó iillar-mór dn cgrcjli dn Cau-
drlaria, As 10 horas.

Meias Iodas do seils, garantidas
.Moiiii dc sciln Anuiu com costura" " " muito fortes com enstiiiu" i-iuii liiigiu-ltc c costura liiilus de M-da" dc superior fio dc Kinniiln
Perfume Qtii.(|iio. 1'leui-s cnm caixa
I.ovílo QiicIiiksb I'loura..
l.oçAcs dé COTV diversos pi-fmiws
Camisas de lin» tMinl.riiiii liurdadiis A nulo

i Calças dc fina cnnilinilii bordadas A mão
i ü.ils.is i iiirlcinis cm couro .' m d.i

I .ili.*i.,i*. da liinlasiii altu novidade
Gollaros
Ilrlncoj " " " " 
Lemos de seda artigo fantasia novidade  
Cni-oeliniis lindo soitlmcuto

flores «s iilllinus crcir.-íiis pnrn clinpuos u vestidos,
Pelles, Luvns, cu.aeos, musas c cclinrpcs do ninlh.-i c j.rscy em II c seda os

ultimo-, modelos parn o Inverno, preços liiirnlissliuos,

75 Rua Gonçalves Dias 75
CENTRAL 2893

ynçnno
11.1.110" .íiioíi" m-niio
H.nni)

Vidro !!8?I1N" IfiiQQO
" ir»j*tn>fi

desde liwniii." IflSOÜO" 15.111).
...tino•" O'.'.lld" 2...0.1" 3Í000
4«óUU

CliogtjiYii.ii de l«agiiniii ¦- vapor uariuiMl"Ipiiiicniii", cnm vnrl.il iH-ner-i-i ili' Siiiiln».
a clintn iiii.IoiniI "MlraniiB", eom wr.tt.ifo»
livrosi di1 llcelfc, o pii|ui-te i.Mtilnii.t "llu-
pni-.i", cum passageiro*i rt.i ltrfiin.ii. o pi"
mula iill.niihi "Sii-rr» (.niiliiliii", com i>a.»'i"
gi-lrns; de Norfolk, o vnpnr ingliv. "Ticgnr-
d•", com rarvio, o do Luiiilros, o vapur in-
iíles "Soniine", com variou iit.-i.vrus,

ÕDRÕeJÕIÃS
dos LoilioB do Monto Soooorro «

j Casas do Penhores, Compra»30 o
i vondo-so na Joalheria Indiana, Lar-'go do S. Francisco, 24, ooquina do

Bocoo do Rosário.

Imprnsn Italiana no Rio
Vm a vedado ^ 

''1^'JV^
folha tia p...|.i'-.a.i*' o jj".Aiiíi« dwtâSli'..|)|.lni. •' omAf. dn ootónla '« '"''* "7|t„
enplai. oittrnu, lrlc«ranilo;H «m »• «•,),,
„,..ms InlallMlua»». o v["<[*«'/Vol '««-

dor Io "Plrtoln". fl.«n Jk ,'««!»' $LJ£
Vote dvl Sviidleall Naaloimlo". «» ,ni,,H
In" r di "Trlliiina"

DTsiivino Mittof,
Isurvado , MPWlS-M"

(piintcs), sem au*»»''»
ll.. cIlAÇA-S. P*í*_. ¦^+m*\Wmml+m' m||||MÇÍO pWM •_ •

M_áá-*íttn.bM*».

A toco, páo t ofMcori.ro j
Sv.le ullliin» pvrmiiU, •» Potí*,Cmimi

isslsiviiv!.» loceorrcu, vuir» --'i-^,. ,,
jk sefiulntvi vivliiiitts dv ¦iií.ü-.-tN,-, ai

inonju
* i

üS>
llliámS

M i - ¦-¦¦•..? i — i ii. iinisii -rn i ma

^Mwm^^imwêmLWLmmmÊE^- mxM^mW*»*

Coronel José Rodrigues Cabral
Noya

f
Vi;Ti:it.\NO DO PAItAGUAV
Maria Kmillnun Noyn, Aurélio Ca-

lir.il Noya ..* senlipra communicam a
.scu. parentes c amigos o fnllcclnicii-
to dc mu esposo, pac v sònro coronel fll

.IOS)-' nODlUGUP-S CAIinAI. NOVA. ás I
R l]2 horns desln ninniiã, saindo o cntcri-o
da nia S. Francisco Xavier n. 8-'iti. :}s I" |
horas, dc amanhã, I", paar o cmilcrlo dc i
S. Francisco Xuvler. '

míwm
II.|»_VU1MU«IMM ->>*»vyi___y«

_M4_______-_»s

Antônio José h Cunha
Cnscmirii Pereiro da Cunha, filhos,

I genros, noras o demais parentes _t_:ra-
decem a todos <iüo acompanharam os

f\ restos mortaes do scu liiesfpieelvel cs-
lioso. pae o sogro ANTÔNIO JOSB' DA
CUNHA o participam <|uc a inisra do sc-
tlmo dia dc scu fallecimento será celebra-
da amanhã, :'is 8 horas, na egreja de Santa
Anna. Pciihoradisslinos ngiadecem.

tl__:

D. Maria Ribeiro Diniz
VIUVA LOPO DINIZ

..fl" nu
Sua familin faz celebrar a missa do

trigesimo dia, cm suffraglo de sua
alma. no altar-mór da egreja de São

. Francisco dfl Paula, amanhã, quinta-
feira, 17 do corrente, ás ltl horas.

*5*

Dr. Henrique Vieira de Araújo

ÍA 

familia do saudoso Dr. Ilciiri-
«pie Vieira dc Araújo fa*. celebrar
amanhã, quinta-feira, 1" ánniversario
do seu fallecimento, uma missa, ás

9 1)2 horas, no altar dc S. Miguel, na egre-
ja dc S. Francisco dc Paula.

Joaquina Lopes de Freitas
30» DIA

Sua familia convida para a missa,
amanhã, quinta-reira, 17 do corrente,

_ ás 0 1|2 horas, no altar-mór da egre-
Ja de S. Francisco dc Paula.

Arlhur Silva Pinheiro participa o
fallecimento dc scu pac JOÃO S. PI-
NHEIRO, que se achava enfermo na
Santa Casa, como irmão.

*
Ja dt

f
Thomazia Maria do Sacramento

Franco
(AGRADECIMENTO)

JoSo aa Mouta Campello, por si, sua fa-
milia c todos os parentes da finada Dona
THOMAZIA MAIUA DO SACRAMENTO
FRANCO, vêlh por meio deste, enviar seus
agradecimentos a todos os seus amigos, que
compartilharam dc sua dôr, já por cartões,
telegrammas ou flores, já por oceasião do
enterramento, e bem assim da missa de
7o dia de sua extremosa e inesquecível so-
gra. mãe, avó o bisavó.

O uso diário deste'tônico incomparavcl re-:í
gularisa a.s funcçOcs digestivas, estimula o|
appetite c dá ao organismo o necessário:!
C({uiiibriò. Usa-se 3 n d inerentemente puro*

ou coni água, .s.ví.Uoh, veuniouth, cie. :»

E'í_?l,*1,"?___i-Í9
K«_ÇSb_v_; MaSn,í.)ií. ••-li JMÍMmSalw rorn»]
P»v.^_í" v-V""»'"-^*
fe___2__-E_S-J
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ÜNIOA CONOESSIONAEIA

èèè Siipa Martínelii
Kio de Janeiro - São Paulo - Sanlos

e demais Estados do Brasil.

¥
:l:

•>
.;^;_,;..^t..;»'»;.^.;..j^«*.^^.jM5^.j«j-M~W,:-'í.
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;
20 °L de abatimento

;!;nos preços dos Tecidos de lã, Astrakans, Flanellas, Cobertores,
:|; Pelles, Casacos, Blusas, Echarpcs, Gorros, Capas e Vestidos de
')'. malha de lã para senhoras c creanças.

I CASA SUCENA

Süb deixe
"cseapar"

o seu
dinheiro !

Economiso
de 10 o o a

25 o|o de
gazolina,

usando o óleo

VEEDOL
Exija-o hoje

mesmo
do seu

fornecedor.

ASSUMPÇÃO & Cia.
Kua Sacadura Cabral

n. 126
Telephone Norte

4.828

SANAT0SSEPAKATOSSE8BIinONCHlTES

íl«í*-k-**.*."K«:^

0 DR. SAI.LES GUERRA
consultório a rua 7 «lc betem»onsu
4" c fi' ás 15 horas. — Tel.

mmm;

reabriu o scu
ro 57. — 2",
N. 654.

^m
O nome

FLORES NATURAES
— Os menores preços —

CASA JARDIM _
RUA GONÇALVES DIAS, 38 — Tal. Ç. 2S5I

A PRAGA
S. BASTOS DIAS, çbmmuniça á praça des-

ta Capital e ás do interior, que transferiu o
scu estabelecimento commercial, de fabrico
e venda de chapéos de sol, bengalas c som-
brinhas, da rua Visconde de Ituuna, 110, para
m rua dc SanfAnna, Cl, onde espera e aguar-
da a preferencia sempre dispensada pelos
seus antigos freguezes c amigos. Jlio tle Ja-
neiro, 15 de Julho de 1924.

Asthma ? - Kraemina !!
DROGARIA BAPTISTA Vendas em

nrosso e a
varejo. Preços baratissimos. Rua 1° de Mar-
Co n. 10.

COSTUMES E VESTIDOS
EX-ALFAIATE DAS FAZENDAS PRETAS

Vicente Pcrrotta. Assembléa. 72. T. C. 3179.

ALFAIATE DE SENHORAS
Pela presente declaramos que Vicente Bel-

lo, alfaiate para senlioras, trabalhou cm nos-
sa casa "Fazendas Pretas", durante 7 annos,
a nosso contento e com honestidade. Rio, 15
de abril de 1922. P. P. A. Queiroz & C. —
Augusto José Fernandes Lopes.

V. Bello, cx-alfaiate da casa das Fazendas
Pretas — Roa Assembléa 21 — Io andar.

Leandro Martins & Ca.
conistitae, por si só, ama reeommenda-
Cão de bom gosto e a garantia abso-
luta de perfeição, de arte e de tnoder-
nismo em

Decorações interiores
Moveis Estofos
Ambientes modernos

Grande sortimento da

TAPETES
antlienticos, reccm-chcgndoa

as
193 OUVIDOR, 03 41, OURIVES, 4J

MEIAS
de seda Mousseline

legitimas e dc 1' qualidade, 10 contos a quem
provar o contrario

PAR  lfi$500
Mais barato do que nos depositários. Per-
feitas c garantidas como são todas as meias

— DA —

CrtSrt STEPHAN
12 - Rua Uruguayana - 12

(Unica Casa só de Meias da Capital)
.... i mmm •

ALHO
Os mais baratos e melhores

só na CASA PACHECO
durante este mez

Capas de seda
forro de seda . 110S000

Capas de setim
charmeuse forro
de seda de fan-
tasia 16u$vi/0

Capas de char-
meuse forro de
seda 220$000

Capas de marro-
cain forro de
seda 220$000

MILHAS
Capas malha

superiores . . . 48$000
Capas malha

superiores . . . 120$000
Vestidos malha

superiores . . . 80$000
Echarpes malha

superiores . . . 35$000

PELLES
•AGA-SS BEMJoalheria Luiz (

I OUIU) E PLATINA, na'Catani, 
rua S. Josí, 81. I

Dentista Octavio Euricio Álvaro —'
R. Uruguayana, 45 - C. 3302.

Sortes eraflitas—Centro Loterici.
mmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmnUMmmWíl

Moveis para escriptorios
GRANDE VARIEDADE

CASA LION
145, Rosário — Norte S1S3

mmmWmmmmmmWBmmmmmWÊmmmmmmWaÊ'

V. Ene. jú experimentou o
,, MATTE EJvI Pó SOLÚVEL ?
Econômico, fucil de preparar c do gran-

dc poder nutritivo.
A' VENDA EM TODA PARTE

CABELLOS BRANCOS ?
Use A NG E L U S

A venda em todas as perfumarias l
Desapparcccm cm poucos dias — Não' é|

tintura
DEPOSITO: Comp. dc Propaganda dei

Produetos Brasileiros, rua Primeiro de!
Marca 0», 1- andar, Telephone Norte 7275.J" nMttBSttí'jft_________-___-______«--p,.r — "

¦mmm ¦¦
O A TO CS. ULTRA-VIOLETA. Pelle^
_n__#*_t__L^_»f *mW Cabellos, Fraqueza aeznal,
mberculose, Anemia. Assembléa 54. t> ás 9.
DB. PEDRO MAGALHÃES.-SÍMí

F0RM0SINH0
BUA DO OUVIDOR, 1S6

Telep. N. 1603
LUVAS, LEQUES, MEIAS,

CALCADOS FINOS, etc.

Revigon
TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula do Dr.

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

mat»
1874 — 1924

A Drogaria Andrc, comincniorando seu
50" anno de existência, está brindando sua
distinetn clientela com preços c.xceneiouaes.
IUw 7 de Setembro u. 33.

Grandes legi-
timas todas as
cores  100$000

Pellerines legiti-
mas todas as
cores 110$000

EVIarabú largo
todas as cores
met  1 C$000

Casacos de pei-
lucia com forro 200$000

Qualquer destes artigos quenão agrade, acceitamos sob
medida pelo mesmo preço

(Vendas por atacado e a varejo)
NA CASA PACHECO

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega

Telephone Norte, 1244

ADVOGADOS
Mario Carneiro

Carmo, 4.1 — Tel. N. 826
Heitor Lima

• Ouvidor, 61 — Tel. N. 693» 4
» »—m i

Peitoral de mel, guaco e
agrião

Cura qualquer tosse. Desafia qualquer on-
Iro na rapidez de seus effeitos. Receitado pc-
la maioria dos médicos do llio Grande do Sul.
Agentes: Lauro Monteiro & C. (Rua 1* de
Março n. 115, 1» and.) Vciule-se nns droga-
rias Rodolpho Hess & C. c .1. M. Pacheco & C.

¦ «asi» i

PARA A CHEGADA DO PRIN-
CIPE HUMBERTO

Prevenimos .. mui nobre colônia italiana,
já desta capital, já do interior, que estamos
apparelhadns para refeições e banquetes, de
accordo com as mais requintadas exigências
dn culinária italiana, c, bem assim, abasteci-
dos com os melhores vinhos italianos,

RESTAURANTE SALERNO,
LAVRADIO, 25, TELEPH. CENTHAL 1758

•*__•*¦

ATAM 0 MAL PELA RAIZ

Ias o chron eus «le Dlenorrliagla « «•
L ms enfermidade», locrj m ¦»•»
comn Inflaniiniitoci de lioxlKa • UM,
tsnlo num como noutro ***<>• .,„.,„

Nem ns InJecçflw, liem •¦Jj,»f!j"
rlictíitm a ra* do mal e, »l#m diieo,

I)r. Crossiuan niinlqulla «« «-""r"*.
..../mu..i os -«Idos para quo reajam
contra a InvaiAo mlcroblana e a rlia
rcslslnm, o robualte* os orgiiaa afie-
citai,,*, üvilnndn assim quo a» lesoei
caiisuilns pela infrcçüo ie dewivoUam
ou so estendam. ,

üm único frasco, empregado de mo-
rfn fiel, isto i, WgUlmforK * r',e',._"
Inslnicçôe» quo o »'?<»_-P1*'n,»*-m', "fí!
lar* pnrn provar n verdade de quanto
dlscmos. Duus frascos liaatam para oa
cssns usunes. _^ ___.

A Pirparaçllo do Dr. Croasman eum-
pre <> i|iic os outros tralamentoi nio
possnm de promelter. j-«iM«.

A* venda em todas ai prlnclpaei
Pharmacia» c Drogaria».- »»_ia_ai__«.

LEILÃO DE PENHORES
1» DE JULIIO -- JOSB* CAHEN

Kua Silva Jardim, 7
¦»-»*»»--*___

Tulirtas, lia II jnmi.. niirran. • ..
IntlPira flttlnmrflM D, f. ferido a ,
cabccN, A rua «i«»m*J*> fianii-lru*» Cw.f ,
Oliveira, dc »l nn,"-»»- ferido « i»,, „, J
ca em iu« nroprlj cann, no muic, ,\,7
vi,l,.nilíi. «• S.lwülWn I."|h-s d» ,M|v», 4,,
aiiiin», ilomlellltido A run rolilm li.,rM1(;
im.rn 71, ferido nn rn-iln, ii imui.*rtu|r,,
|.mV's Tlrudunle».___-—. mm

Assombrosa
Liquidação!!'

Fochado para remaroaç&o. Koabti.
tara 6' Feira, com preços

ABAIXO DO CUSTO.
LA FEMME CHIC

BUA OUVIDOR, 141

^^^^¦•*- ^

CASIMIRAS
BRINS B AVIAMENTOS

A' BUA COMES CARNEIRO *.» |
rroilmo A Rua Marechsl PlerliuP - Telep. Norta 2407 -

A eaaa mala eonheclda do Rie de JtmiH
ASSOMBRO NOS PnECOS^

•mmm

Hotel D. Pedro -Corroas
Segunda parada adeante de Petropoli»

Telephone n. 9
Clima idfnL_cin_rettfoJnçomEagvri_

CABELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO SECRE»

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "LoçSo Brilhante" i o melhor «ipeeifl»
eo para aa affecçôea capilares. Nio pinU
porque nfio 6 tintura ; nio queima porque
nio contem »áes nocivos. E" uma formula
«cientifica do grande botânico Dr. Ground,
cujo segredo foi comprado por 200 contos de
ríis.

E' recommendada pelos principaes Instltu-
tos sanitários do estrangeiro, e analysada
e autorisada pelos departamentos da hygie»
ne do Brasil.

Com o uso regulai* da "Urfo Brilhante":
1» — Desappjrecem completamente as cas-

pas e affccçõcs parasitárias.
2' — Cessa a queda do cabello.
3' — Os cabellos brancos, descorados ou

grisalhos voltam A cAr natural primitiva, sem
ser tingidos ou queimados.

4" — Detém o nascimento da novos cabel-
ios brancos.

S> — Nos casos de calvieie tu brotar no»
vos cabellos.

6' — Os cabellos ganham vitalidade, tor»
nam-so lindos e tiedosos o a cabeça limpa •
fresca.

A "I-oção Brilhante" é nsada pela alta
sociedade de S. Paulo e Rio.

A' venda em todas aa boaa pharmacias,
drogarias e perfomarias
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I VAPIl

I f^tapi
f Berê?"
I Mêv* es
I Mdrln
¦ _Sama.

EXAMES DE URINA
O -INSTITUTO,EHRLIÇH- tem p*nn

fim um Laboratório Especial, sob a Mntá,
dn conhecido chimico Dr. Iwse V/trmV
176. Av. Rio Branco. TeL 31 C. das I ij]
hor"' mm-

OLHOS
. ^?***_ __—_.._._>_.. <r»__n.u. ur _^

yendepi

COM A SANTOSINA, as feridas antigas oa
recentes desapparcccm como por encanta.

i mm k .. •**»

0 PILOGENIO serve em qual-
quer caso

Se «iu..si não tem, serve o PILOGENIO
porque fará vir cabello novo o abumlan-
te. Se começa a ter pouco, serve; porqueimpede a queda. Se tem muito, serve
porque garante a h.vgicne do cabello.
Ainda paru a extinevão da cuspa, para o
tratamento da barba e loção de toilctte.
O PILOGENIO sempre o PILOGENIO.
A' venda em todas as pharmacias, droga-
rKs e aerfumarias.

58|3|908

mm ideal
CALÇADOS

Finos e de Luxo para homens, senheraa
e creanças, as ultimas novidades.

A' BUA LUIZ DE CAMÕES, 8
(próximo ao largo S. Francisco)

TELEPH.: N. 1S15

Inflammações e purgações. Çoilyrio Meitil»
sil (nome registado). Em todas as .__»
tias o drogaria».

AULAS DE ALLEMÃO
por moça aliem! distineta. Av. Heat

Importante
leilão

DO

PRÉDIO Á
RUA DA QUITANDA H, M
50 J100 D0EDE N. 130

A* MESMA RUA
O leiloeiro Virgilio venderá amsnf*. ¦

hora, em frente aos mesmos, im;n*»..
prédios acima mencionados, inaBniit»,^.,..
situados, em pleno centro commercial. .'.,
annuncios amanhã, no "Jornal cio Cmr.n-..<
cio" e informações com o referido leiloa;
em seu escriptorio á rua S. Josú ?. .0,

''«'

H__M^^.¦^^^^^»??'^^^^^^^^^^»^^¦^^^¦^-^-H^•K-H^. il
ÍCACHEP0TS E CRYSTOFFLES!|

Apparelhos de Lavatorio
Apparelhos de Serviço

Jóias, Objectos de adorno
Nickelados, Alumínio, Prata

Ouro* Vidros e Crystaes j
devem ser limpos e conservados com ej

I FERIDO A ESPADA' Encontrado ferido no braço direito, a es-
j pada, na delegacia do _» districto. foi opa-

nhado por uma ambulância da Assistência e
,' levado para o posto da praça da Republica
| o operário Jo3é Maria da Silva, de 27 annos
I e residente á rua do Livramento n. 17.

Dali, depois de medicado, o ferido retirou-
! sc acompanhado do um policial.

¦Tir. •

SANA-SYPHILIS Depurativo • to»
nico do aangne.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physica e do idéas, desanimo,

duvida, medo, indifferença, tristeza, angus-tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago eintestinos. Emprego local o geral de radia-
ções ultra-violetas de Bach e da suggeslão
nelos mcthodos mais modernos. Dr. CunhaCruz. R. S. Josí Cl, 3 ás 5. Tel. 4025 C.

mmm
Dr Fernanda Vaz cirurgião do h. deur. rernauuo vazs Fco.deAssis, ci»
rurgia geral. Diagnostico e tratam-, cirurgi»
co das alfecções djji^èstjiniago, intestinos ovias biliares. Uter_ii_D>*ofios, urethra, bexiga
e rins. Trat". de cartceíi .íeinorrhagias, tumo.
res do utero o da bexiga pelo radium. As»
sembléa 27. Res. C. Boinflm, 668. T. V. 1223.

¦ mmm _____„.
AüEU comprar, vender, concertar ou fazer>Çjoias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 1)94 C.mmm
PIANOS e autopianos allemães. Peçami armas v__» preç0S e cataIogos a R. Ferrei
ra & C. Rua S. Francisco Xavier, 888, T. V,
3968. Dá-se craniles prazos.

I THERMOMETROS PARA FEBRE
Só CONFIEM NO

| "CASELLA, LONDON"

PHAROL!
não arranha o nem altera a có.j

\,natural do metal, proporcionan-i
4do»lhe brilho sem egual. Reiitlej
iaos effeitos do ar do mar. {
^IIJIIJ*t^«l{lfl^|lJll^ljM^^^«|J||JH^|JH^Ijii^H{^_ff^

¦ mm ¦
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ANTIGÜIDADES
Pelo facto de pagar os melhores prddH

mantém a Galeria Esalinger, roa Bsrio S.;
Gonçalo 22 (C. 4243) a mais interessante cot
cção de prataria, moveis, qnadros antigos,!-

i mmm. ¦

< -jjKtE

BLENORRHAQIA Cura eu)
poucas

injecções intramuseulnres. Largo da Carioca
15. Tel. C. 3128. Dr. JOI1GE A. FRANCO -.
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

»••_»

.SANAGRYPE ^S»B

Restaurante Alexandre
REFEIÇÕES A 1$600

60 coupons  76J0OO
30  41IS000
20 "  29$000

RUA 7 DE SETEMBRO N. 174
¦mmm

Kvnhilis dos olnos — HENB-Ql-E curou a
OyffilUl» syphiiis dos olhos, garganta e ou-
vidos com 3 vidros do Luetyl em 60 dias e
gastou 17SO0O. — OSCAR tomou 20 vidros de
não ficou curado. LUETYL sò cm boas phar-
macias.

Cabellos á Ingleza. a domicilio
A' La-Gnrçonnc e Deini-Garçonne. Pcrfei-

ção o rapidez. Pedidos a Aragão. Norlc 3192.

Sanatório Botafogo
Tratamento de convalescentes, esgotados,obesos, toxicômanos, nervosos, asmaticos, eaffeçções do apparelho gastro-intcstinal, no"Pavilhao-Hotcl". Médicos: Drs, Prof. Aus-tregesilo e Pernambuco Filho.
Tratamento das doenças mentaes pelos pro-cessos mais modernos. Médicos: Drs. UlyssesVianna eAdauto Botelho. Médicos assisten-tes: Dr. Cunha Lopes c Dr. Collares Morei-ra. Serviço completo do duchas.

üm i
SANATÓRIO GUANABARA

RUA GUANABARA. 22 - B. MAR, 877Situação incomparavél, a 60 metros dealtitude e no centro de majestoso parmie-—-r—~- H
Dr. R. Pitanga Santos focn-as d0*
e ânus. Tratamento especial da°sPhemof_hoí.das, sem opera.ao. Passeio, S6. sob, de 1 ás 4.

MOVEIS
# Sem exemplo de contestaçío, a nossa easae a que vende melhores moveis • maisbarato quo qualquer ontra congênere.Dormitórios, estylo hollandez.. 1:0.91000Salaa de Jantar modernas  1:000$.00

LEÃO DOS MARES
Rua do Passeio n. 110 - Largo da Lapa

MOURAO & AMÉRICO
Pegam catalogo para o interior. TeL C. 822

i HI!-1T_____________.
m Wjjiàr

¦ mm

CHAPÉOS Para

HYDRARGON EHRLICH
dAí"_hm.r 'pÍ. *ç8°* ,ne•co••»¦ ."o tratamente,
iJlfâl\l\ Efflcacm . ausência absoluta dedôr attestadas por mais de 2.000 clínicosdentre os quaes os notáveis Profs. Austre.
Itó_J,__d-___^S-h^ ty& VL, Henriquekoxo, VA. Magalhães, etc, etc. Vendo- __.dolpho Hess & Cia., 7 Setembro, 63mm .-

Doenças da pelle e syphiiis
DR. WERNECK MACHADO

a„ ..& . Ca/loca' n' l0 anda«> (so atten»de a doentes dessas especialidades).

Vias urinarias S?ra> radifal da h^or-
moléstias venereas. Dr^úelmCTah^-árLari;o Cnriuca, 10, 1 ás 6. - *Ucide-

mim

1De effelto rápido e fuix .
tido na 1CTERICIA, dlir-

vente dos CÁLCULOS DO Fl
GADO, RINS E BEXIGA, 110 üM

Sgrü THRrriSMO, RHEÚMATISMO, tu;
MOLÉSTIAS DA PELLE e ECZE»;

O mais poderoso elimlnador do Ácido Cri-fB

91I:
Gosto — Distineção *-» Elegância. WM

JEANNB DARD, modista franceza. BnwJBI
mendas e reformas. R. 7 da Setemhrí, í,WÊ&
2°. Pretos módicos.

Dr» DonédUe J'olestias da senhorii-M
.. . .^urinarias, partos e oWt|

Coes. Quitanda, 11; ás 4 lis., e San. Gaanabit.l'" -_. _' mm*» 1 1 ——
E' BARATO!!

(SO* ATE' O DIA 30)
Eponge, corto. . .....„.._„-,..___.,V01I0 liso, idem _,., „ _.„ „Dito I' rancei, idem ^.Bengalinè, idem „?.,__.
J'eias dé seda p/sèhliora:..:..:.-_-Idem, idem, creança c/d <
..VENDEM-SE Vitrines. Armações, <*Machinas, preço dc oceasião, para ento.do prédio.

RUA SETE SETEMBRO, 191_... _ _t#fi>

Tratamento allemão das hemor-"-¦•"_, rnagias, cnn* mentos e fali» _í» Iregras. 7. Selenu.ro 18G. Dr. ujrio sfnls.l

Dr. Abdnn fina Exames âe imp;
Zf: /*D"on ---¦-* «rinas, «zes,-to "i
Wpl. pelo Inst Oswsl- Vaccinas auloj»'1!
bÍ-j» Jí0 L,b- d« contri» •»cne> °flHande Publica e Crns coqueluche, clc CWVermelha. R. s. JOSÉ, sos práticos dc Te*ai — Tel. Centr. 2708 nica do Laborai?»

RO^ALINASS
MORREU EM 

"cONSEQUEnS

DE UM COUCE
No Posto de Assistência do Meyer fa1le**.J;esta manhS, o menor Alcides Pinheiro. «.

nove annos dc edade, filho dc Pliilom.'"fjnheiro, moradora á rua Ida 11. 14, na esta-«.ao do Bocha.
O infeliz menino foi victima dc uni «.?«e um burro, na rua Alice, esquina da "**¦

1.1110 Teixeira.
Com guia das aiitoriiladcs do 19» cJísiricl-J.foi o cadáver removido pnfã o ncci-otcrio, _

Oabinete Medico Lega!
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iSSIVEHSAlllOS
•¦•._ ..unos .,'.,.'., a iiuMiiiiii /„,-, hu, i ilo

ii,s>„ imtljtr rolleiiu do impi.-ii*.. Mutilou*.
il.nl'.,. Noronha,

1'aicin hiiiioi liojoi
,\ .inl.urii.i Nair Torrei Arnujo, llllm du

fii- o .uni Araújo, funceiona riu .los Cor rolou t
P,',\IIiIiim Silva llll lc, espusii do Sr, ,lo.. Ruicj
„ menino Wertliur, fllliu du Sr. Alberto Du*
q„t i.sii.i.l.t llurroi, fuiicclniiiirlo du Cnsn dn
Mi.edu; o menino Ainoacyr, i.iiu. ,|<, hr,
•muíic.vr «lo Nlemeyer. o Sr. ütiu Sclillllnn,
iii'(ii,i*l'iiite nfl.lM praça,

„_ par motivo de teu nnnlversnrlo nnlnh-
r'o. recebeu hontom muitos ctiniprlincntm »'t( pjarii, cucrlplorn D. HomiIIiih Coelho l.ls»
|,ivi filha >lo Miudoso reiiuhliciiuo v professor
<:ocll.o LTslini.

— Fo* nnno» hoje a srnhniiin Cosei le
Anfiou, profoiáorn munii*ipiil uu i-;. do Ilio,
t filli.i do Sr. Viclor Arngon e D. DJanlii.
..r,..*>n-—l-'t--.tt-Jim hnnteni ., passagem do seu an-
Alvenaria mitallelo n Eximi. Sm. I). Annlln
Ii.isilin rir SA Frolre, esposa do Sr, Alceu
ji..... dc SA Freire, advogado no Foro desta
copltnl.
POISADOS
""íl,iplisou-se 

hoje, nn egreja do Snrramenln,
e menino (iustavn, filho do Sr. Domingos
1'rivir.. Filho, negociante ncsln praça, c dc
tuo esposa, D. Alice Vaz Pereira. Foram
padrinhos o Dr. Ivrinard Costa 1'erelrn a sua
Eximi, esposa, D. Dinnli Rosa Costa Pereira,
BANQUETES

i

Itralisa-se hoje, nos salões da Confeitaria
Colombo, o banquete com que um grupo do
drtllcados amigos do Sr. Domingos Moreira
Notto o homeiiagcain como satisfação ú «ua
«sccndcncla a soclo dn firma desta praça, J.
p. de Souza & C. (Casa Succna).
RECEPÇÕES

daCommemorando o anniversario Inde-

A
A NOITK — Qiuirln-IVIm, 10 do .Julho tlc 102-1

***mim~**m>***\***r**-,>.*im*<*t** **m****,*im-***'**M*fi*vim *».t.w ...«••«¦• **m mmm****

penrienria de seu paiz, no dia 20 do corrente,
o encarregado de negócios da Colômbia no
Brnsil dará recepção is TI horas, na rcspectl-
va legação.
LVTO' 

NosanatOTlo militar de Campo Bello falle-
ceu na noill- dr 14 do corrente, o nlumno do
CoÚeglo Militar Newton Pessoa da Silveira,
filho do general Jayme Pessoa da Silveira.
_ ¦ •*** •

r-t Talco Fragol
Q maia perfumado. Subslitue o |i6

de arroz e tem effeitos mctlicinacs.
Evita o suor. Nns perfumarias e
pharmacias. Pedidos para o interior:
J. Lopes. Praça Tiradentes, 38. Rio.

******
RENDAS DO CEARA'

Desenhos lindíssimos. Preços excepcionaes,
Rua Sete n. 125. Entre G. Dins e Uruguayana.

****** '

Apólices da Prefeitura perdidas
FRANCISCO RRUM avisa a torios em ge-

ral nâo negociar ric fôrma alguma, uma cuu-
tela de 5 e 6 apólices de 200.5000, cada uma
da emissão dc 19.800:0008000, decreto 1.933,
de 10 de janeiro de 1924, assignado a seu ro-
go pelo Sr. Raphncl Gnetnni e tenrio como
testemunhas Nicolino Bnrra e José Gomes
dos Santos, visto ser a mosm-i de sua pro
priedndo e tcl-n perdido, pedindo a quem a
tiver em seu poder cntregal-a no largo do
Rosário 22 e 24.

» ****** 

a mmm diz .
o m

de Souza Soares
é um depurativo sem egual,1
visto quc reúne todas as
boas qualidades dc um pre
parado motlcrno.

E* produeto tle uma "com-
liinação magnífica, cuja cffi-
Aicia é incontestável, nos
casos de syphilis".

App. pelo D. N. S. P., cm 4/12/917, sob
o n. 335. A' venda em torias as pliarma-
cias e drogarias.

Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil

SOCIEDADE DE SEGUROS SOBRE A VIDA
SftDE SOCIAL, AVENIDA 1(10 BRANCO N. 125 — 1UO DE JANEIRO

( l.ililli in ||a .111. |»l'l»|ll'li'llllll.')

Relação das apólices sorteadas em dinheiro, em vida do
segurado

72* SORTEIO — 15 DE JULHO DE L924
Al.nii—Dr, Ileitor O.t.II» llronen, Tliercclnn - Piauhy,

lüli Ulfi-D, lleU.ni, Cnrriui.i, Cnrllylifl — Parniin,
,i'i RD.I -l.it.ii-. Cnrtlnio Veras, Tulnyn -* MiiriiiiliAo,

(!•) Ml.433-.lnl in Frederico Rrlelke, Porto Alegre — II. ti. Sul.
lilA.9,10*-Antoiilo \rniiJo, MiiiiAn*. • Amozonns,l'J|i,i!ll—Itlciinli. I.I. l.niiM.u, Forlnleu — CenrA,
IIS.478~-Alfr.ilu llraiidfln Vllleln. Vlçii» — AlngAs*.
l.'ll,llH-,l„i,i|ulni Affnnsn, Muiiuy — lísplrlto Snnlo, *
09.308—,ln*. dn Cnslu Magalhães - S. Salvador — llnhia

i:iO.'.'iKl-|). ir!.-, P„I.,i,'i-í dos Símios, 11..,.., II. Contas — Idem.
liMV.OM—O. Alvltin finnilioa VImmi. Pnrnli.vl.a - Ií ilo Rio
l'._.874-0*orlo de MagiilliAcs Sullrs, Petropolis — Idem.
IÜ..8.18— Noi Vieira de Andr.itle. Nlcllioroy — Idem

(*!•) 101.(1.11-1.11. Joií dn Silva (liiimniAcs, Recife — Pernambuco.
i:il.ii.il —Jnâii Ciiplliilln,. do Ouelrnz fiucrrii. Mtumirope — lilvrn.-
I02.0.18-I>r. Jos. Ciimlllo do Cnslro Sllvn. Recife — Idem
13l.t-.il.,—losé ..Itriitio Gondlm - Idem, Idem.
12G.(llll—Olavo lio min ••»**» (iiilvfu), (ío.vnnn -• Idem,
17.039—Dr. Anilr. Martins Andrade Junior. Pouso Alto — Mina»

131.970— Urlnlc Floriano (iirll. .Mu/ainblnhn — Idem.
m.m—n, l.ygln Cnrloi Tolxolro. Oliveira - Idem.
12l.3__—Tortullunn A. Fonseca I.ossn. Ilnhirito — Idem.
127,312—Henrique Cerqueira Pereira, Dnrhaccua — Idem.
129.7.V2—Follclano de Araújo Qiilnlfio — Idem. Idem.
118.075—Jos. Pires riu Silva M11..111I11. Sele Lagoas - l.lom.
132.4n8—Altivo Teixeira Alvos, Cnrnngoln — Idem.
1011.106-Plnild,, Gonçalves Moirelles, S. Poulo - S. Paulo.
120.205—Scvorlno do Souza Moirelles, Santa Rito Passa Quatro — Idem
135.2S7—llnmfllho Truz/.l. Monte Alio - Idem.
132._..8-l)r. Miguel A. Paula Lima, S. Paulo — Idem.
110.816—Dr. Oroslc Pcnlngna, Piracicaba — Mem.
124;005—Victor llritlo Hnslos, Itio Prelo — Idem.
129.52.'!—Pedro Mnrrnclnl, Aruruqu.-ira — Idem.
136.926—D. Maria Piiluiubn Paul.-, Eduardo, Jnholicnhnl — Idem.
104.791— João Gunlborlo tlc Souza Junior — S. Paulo — Idem.
52.151—Francisco Anlonio Machado — Pindnmnnliangaha — Idcra.

113.055—i.uiz Torres de Oliveira. S. Paulo — Idem.
120.304—Eduardo llnrro, Santos — Idem.
131.177—D. l.oum,vn Pinlo do Amar.it. Capital Federal.

(.V) 97.03!)—Antônio do Piailo Upes Pereira — Idem.
(4-) 128.506—Dr. Jorge dt* Almeida Monjnrdlno — Itlcin,

102.158—Josó Manoel Alvos tlc Oliveira — Idem.
139.031—Manoel Ferreira Pinlo — Idem.

(5o) 112.428-Dr. Knul Machado lllttcncourt — Idem.
(6o) 117.710— Podre Henrique Amt.rosio Mnyer — Idem.

135.026—Poulo Daniel — Idem.
127.389—Gotlcon Stcphann de Clercq Junior — Idem.
126.721—«Mario Rcl.ollo dc Oliveira — Idem.
114.351*—Jòsó Fernandes — Idem.
114.899—Dr. Alcintlo dc Figueiredo Bncna — Idem.
10II.89S—Rcné I.cvy — Idem.

(7") 128.389—Deolindo Fernandes de Jesus — Idem.
(I") O Sr. Julio Frederico ürictke teve a sua apólice numero S2.370 sorteada cm

de outubro ric 1913 c cm 15 ric janeiro rie 1923.
(2") O Sr. I.uiz José da Silva Guimarães teve a sua apólice n. 101.631 sorteada cm

15 dc abril ullimo.
(3*>) O Sr. Antônio do Prado Lopes Pereira leve esta mesma anolicc sorteada cm

15 de julho rie 1920 c cm 15 de Julho de 1921.
(4*) O Sr. Dr. Jorge dc Almeida Monjardino teve esta mesma opolice sorteada cm 15

de abril ultimo.
(5o) O Sr. Dr. Raul Machado Bittencourt leve as suns apólices ns. 112.425 sorteada

em 16 rie Janeiro de 1922, 112.434 cm 15 tlc nl.ril de 1922 c 42.438 cm 15 rio abril ultimo.
(Pola 4' vez contemplado noa nossos sorteios).

(6°) O Sr. Padre Henrique Ambrosio «Mnyer teve a sua apólice n. 40.828 sorteariaem 15_de outubro de 1921.
(7o) O Sr. Deolindo Fernandes de Jesus teve esta mesma apólice sortearia cm 15 dc

janeiro do corrente nnno.
NOTA — A Equitativa tem sorteado nté esta data 2.132 apólices no valor de réis

9.760:369í,r)00, importância paga cm DINHEIRO aos respectivos segurados, continuando as
mesmas em vigor com direito aos sorteios ulteriores.

AVISO — Km vista.ria falta rie commim[.a_ões com S« Paulo, resolveu O Direciona;
afim de não ser prejuilicario nenhum segurado, considerar vigentes, somente pnra a in-clusão neste.sorteio, torias as apólices rio p.-igomonto de cujos prêmios a Sociedade nãoteve noticia c sc venecrum nos 30 dias decorrentes de 15 tlc junho a 15 dc julho do
corrente anno.
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NOTÍCIAS
Dr-.prde.se, ho|e. a Velasco

l)ei|iedu*Ke, hoje. do publico carioca a
kii.paul.i.i Vcliiscii. que iiiuuuhA piiitirA
para a ll.it>.... A roclla desla noili' da trim*
po lieilinnliola sui-A com ns reiiiescnluçAes
dus znrxuelni "l.u voibona de Iu Paloma
e "La icvtillosn" e com um aclo variado em
que loinnrão iiarle Itoslla llndilgo, (.Iara
Milnni. Saclin flondliie, UilhAo o as bal*
lu.lniu dn cumpanliiu.
A temporada frsneeza do Municipal

A companhia frnnceza do comedia, qua
Min fnzeinlo temporada de suecesso no
Municipal. dA auuinliA suu ultima vesper*
lina. is 4 horns. com "l.u murche inys*
llalc". Para si.hhailo próximo esti niiniin*
elatla a feslu arllstleo da llluslie coinedlnn-
le Sra. Marle Theieze Plcriil. que n dedica A
imprensa ciirlnta. IrA ü scenu a peça de
Maetcrllnck "Moniia Vaiina".
A recita doa autores de "l.ito •

Feito"
Hnslos Tigra a Eduardo Vlctorino, au-

lores do "Dito c feito", que tanto iiirces*
so vem olilcntlo nn SAo José, rcnllsam ali.
na próxima sexta-feira, sua festa nrllstl-
ca. Os dois vlclorlosos cserlplorcs conlnin
com o concurso dos melhores elementos rio
Sno José puro, a orgalilsnção de um noto
variado, no qual ilevcrA tomar pnrte. tnm-
hem, o cxccllente poctn D. Quixote, que rc-
citnri alguinns das suas ultimas produ-
cçflcs hiimnrlsticus.
A primeira rie hoje. no «..publica

A companhia Itália Fausta-Lucllla P--
res represento, hoje, em primeira, a peça
"A mulher quo tlc.In carta»'.. Itolla Faus-
Ia tem a seu cargo u protagonista tln peça.
A temporada Leopoldo Fróes

Vae com o suecesso dos primeiros espç-
ctaculos se desenvolvendo a temporada rie
Leopoldo Fríios no Carlos Gomes. Pnrn
sexta-feira, teremos polo brilhánle gala co-
mico palriclo a engraçada comedia O cn-
fé rio Fclisiicrtn". Hoje, será n nlllnia rin
"Senhòrlnhn Tnlliurlm" c, nmanhn, iimii
única representação tla comedia 'üuantlo o
amor vem"."

VARIAS
Esti no Rio a nclriz Bcltnira iPAlmeida.

— Por motivos superiores ficam sus-
pensas us "sessões vcriiioutli" rio São

ESPECTACULOS
HOJE, ãs 7 •'.'. -9'i

expurgo <le sementes. IniniuRlsaçílò dc cereaes*
Indicado para o expurgo ülô calo cm gvflo

Formicida
Suecesso garanliao - InfaHlvel - Extingue qualquer

formigueiro, por maior e mais antigo quc seja

COMP. DE ÓLEOS E PRODUCTOS CHIMIC09
CnniUlurlu 01, a«l»rm!i» — Caixa Puniul 717 — Rio «Io Jnnclro

H \fy-^w^imji efüz desapparecer os caíltarros' I
_¦_• W • ' *l*i> *- i,ll* ¦• na _•_ _,_._, m __hí _s_> ._f _,- ___HM 'I^H^rHI W"andO *f* *t M

Sn ¦•''•'•'¦'•'-il ""'«¦«181 °'venda tf* Todah as Pharmacias t Drogaria*. |H

-_- n r ~, ~i —i— ^^ -

Aviso importante
A VOL

Oa proprietário» ilo grande remedio para molcfltins de pell»
"LAVOL" têm o prazer de communicnr ao respeitável publico do Bra»

.il, que, d'ora avante, este remedio acra vendido '-Prompto para ua*

immediato". aeliundo-sc á venda cm Iodas au Drogaria» e Pliarmacia*

em vidro» grandes a preços reduzido».

nm»
Recebi d'A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil, Sociedade dc Seguros sobre aVida, a quantia de cinco contos ric réis (5:fl00$000), proveniente do sorteio n que sc pro-cedeu cm 15 de julho de 1924, em suas apólices sorteaveis cm dinheiro, e no qual foi a

minha apólice, pelo n. 128.389, contemplada, permanecendo a mesma em vigor, nos ter-
mos rio actual contrato do seguro; menos 500? de Imposto ferieral.

Rio de Janeiro, 15 de julho dc 1924. — Deolindo Fernandes de Jesus. — Testemunha:
Joaquim da Silva Pereira.

Secretaria do S. Ex.
dc Armando Gonzaga

\XíWv**mm7l!sBXt\W*t*mwrm^mmyà,

Tltea.ro Recreio..n.gffiKfc^Sirfaecreio^l!^,!
HÃ-hV vi" — HOJE  A's 9 <yA

I j li GARÇONME1

Recebi d'A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil, Socicriado tlc Seguros solire aVida, a quantia dc cinco contos dc réis (5:00(I$OUO), proveniente do sorteio a que so pro-cedeu cm 15 dc julho rie 1924, em suas apólices sorteaveis cm dinheiro, c no qual foi aminha apólice, pelo n. 139.031, contemplaria, permanecendo a mesma cm vigor, nos ter-
mos do actual contrato do seguro; menos 5005000 de imposto federal.

Itio de Janeiro, 15 ric julho rie 1ÍI24. — Manoel Ferreira Pinto. í— Tcsteniuuhas :
Thadcu A. Medeiros e Zcfcrino Barreto.

EMPRESA PASCHOAL SEGRET0I
TÜEATRÒ CARLOS GOMES — A's 8 ?.!
L Fróes — Sènhorita Talharim|
THEATRO S. JOSÉ — A's 7 % e 9 94

DITO E FEITO ...

Emprego de
capital

12 PRÉDIOS
om excellente avenida, á
rua Santo Henrique nume-
ros 136 e 138, próximo á
praça Saens Pena, o JU-
LIO, leiloeiro, venderá, em
leilão, sexta-feira, dia 18,
ás 5 horas da tarde em
frente á mesma, pela maior
offerta.

Dioxo^en NAO Ê A MAIS
BARATA :

jros*-i«Eitt&___3iw^ j uormitorio*****
Vitrines metallicas "Peco"

para installações commeroiaes
EMPRESA INDUSTRIAL

LIMITADA
Escriptorio: RUA ASSEMBLÉA. 15 — 1"

Telenhone Central fi"0
Fabrica: RUA DA GAMBOA, 112/118

Telephone Norte 2329
KIO DE JANEIRO 

. —*t*tp**-*~ .

ÁCIDOS MO ESTÔMAGO AZE-
DAM A COMIDA

cxccs80^ro-^eirao^li]<n^í«^ é a
causa real dc indigcsitaõ^=Como—

se deve tratar—-Uma opi-
nino medica

Uma autoridade de roíiionc- ãffirma que o
indigestão e outras doenças do estômago |
são geralmente catisarins pelo oncosso de aci- ¦
do. nelle contido o não, como moita gente
crê, por falta de suecos digestivos.

.Aoonscllia-nos a dita autoridade, tratar de
ncutralisar estes acirios perigosos com um
remedio, como nor exemplo, a Mognesia Oi-
vina, em logar tlc usar digestivos arlificiocs,
purganles e drogas offcnsivas.

A Mngnesia Divina é o melhor_ remédio
até hoje conhecirio para indisposições do
estômago. Vendo-se nas pharmacias e dro-
garias, em fórn.a rie pó ou comprimidos, dc-
liciosnniente aroniatisada. „,._,„„

App. D. N. S. P.. n.. 1.685. 24|8|23.

FLAMENGO
Leilão de Moveis
44 Rua Machado de Assis 14

JULIO
(LEILOEIRO)

Autorisado por particular
e presado amigo que se re-
tira desta capital, venderá
em leilão, amanhã, quinta-
feira, ás 5 horas da tarde, os
lindos e delicados moveis
que guarnecem a sua resi-
dencia. Destaca-se entre o
fino mobiliário, harmonio-
so e forte piano, grande
formato, do fabricante
Stuart, luxuosas e moder-
nas guarnições de páo se-
tim, com finos trabalhos,
com 6 e 7 lindas peças para

de casal, des-
lumbrante e modernissima,
guarnição de oleo vermelho
com altos trabalhos de
marqueterie, com 16 rigo-
rosas peças para salão de
jantar, tapetes, apparelhos
de porceHana, metaes em
quantidade, christoffles, lou.
ças, talheres avulsos, pra-
ta trabalhada, grupos e
chaise - longues estofadas
de finíssimo couro marro-
quim, estantes envidraça-

Ias para livros, secretaria,
batêríã dê aiuimiiiio para

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem estii emagrecendo c fraco do peito

procuro os Dispensarios da Liga (Barão de
S. Gonçalo n. 54 e Avenida Pedro II n. 138).
Se não puder freqüentar os Dispensarios, será
soecorride em casa (telephone norte 3930 do
II lioras ás 2 horas). Medico, remédios, in-
!.cuõ_s c leite grátis.

¦ ***** ¦

Empresa Theatral José Loureiro!
jLYRICO

LA REVOLTOSA - I.A VERBENA DE LAJ
PALOMA — Grande neto de concerto

REPUBLICA

Lindo na côr e de aroma ngrwdavcl, é este o remédio mais cfficas

ua» moléstia» de pelle.
"FABRICA 

de TECIDOS de ARAME
e ESTAMPARIA de ZINCO

Bancos, mesas, cadeiras, viveiros
para pássaros. Arame para cercas,

e gailinheiros.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AIRES 102 — RIO

NAO HA FRIO QUANDO HA SABOROSO CAFÉ' MOINHO
DE OURO, E O RECONFOUTANTE CHOCOLATE DA MESMA
MARCA. A* VENDA EM TODAS AS CASAS DS 1* ORDEM.FRIO

ma SUPERIOR IPBIPIMMI
DIURNO RUA DO OUVIDOR, Si) N0CTURN0

E' O MELHOR: queira visilnl-o; procuro informar-se. Além rios CURSOS GERAES
ile nrenaratoriOs. acham-se fuiiecionantlo com regularidade os cursos especiaes de adinia»
^.íXiivTliCHSIC. MILITAR. «NAVAL e rie INTKNDKNTESe CONTADO-
UliS. «MEDICINA, PHARMACIA, etc. Ouvidor 50 — I e II andares, esquina de l" dc «Marco.

Companhia" Itália Fausta-Lucilia Peres
A MULHER QUE DEITA CARTAS_.j^________Gi_Si»ta ' "

;.J.»__uf___Z2

Dr. Alvar. DiasOLH0R|0OV.DC«
OANTA — Rodrigo Silva. 7 — 3 as 6.
_5__Z__±.tZ! ******»— ¦

LEILÃO DE PENEHIORES
EM 24 DÉ JULHO DE 1924 "Casa (ionthicr"

Rua Lii ia rie Camões, 45—17
******

¦ **** ¦ ... — H
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| AGUA DE JUNQÜiLHO
1 PRODUCTO SCIENTIFICO DE II

BELLEZA I 1
1 Para branquenr. amador o aformo- B , ¦
B sear a pelle. Tira sardas, cravos, pan-H 8
B nos, espinhas, rugas, etc. Vende-se nas B |1 Perfumarias. Drogarias e FharmaciaB. ¦ m

* m*Ím*tMi _. ^imlIBBU-MIMWIIITÍlIW-i^ 1*-**» j. I

Perdeu-se unia pülseirn-rclogio cravejada
tle quatro brilhantes e snphiras, da rua tios
Anriraiias A rua Larga, àrite-liòiiteni, ãs 10 1[2
ria noite ou num automóvel, ria rua Larga á
rua rio Livramento, 91. Pede-sc entregar á
rua rio Livramento, 91, que será liem gra-i
titicatio. i

' ¦***-
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JÍ|1 CA31N0-THEÃTR0
"Temporada 

RAN DALL-FLORELLE
HOJE  QUARTA-FEIRA  HOJE.

ÁS 9 112 HORAS
RECITA EXTRAORDINÁRIA

GRANDE SUOCESSO
DÁ REVISTA, EM 17 QUADROS

•:":"!'*!**X'*X'*!'*X":"í'*M";"!"!"''*-'*!"."'*'
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ARTE,
ELEGÂNCIA

— E —

BOM GOSTO
São os requisitos

que distinguem os
Mobiliários c ns
Ornamentações da

RED

cozinha, geladeira, bancos
para jardim, plantas, etc,
etc, O catalogo será publi-
cado, amanhã, no "Jornal
do Commercio.

***** —
WISMUTHAN EHRLICH
Tortro Bisnnitliato ric Potássio e Sódio

— SOLÚVEL E INDOLOR —
O mais perfeito sal ric hismutlio que se

CÃES E GATOS...
o outros animaes, quando atacatlos de lepra,
saina, gafeii-ii. darthros, piolhos, hernes.
bicheiras e caríapotos; são curados, rápida
o radiciiliiioiitc, com o SABÃO DOUUE.
Preço 2..,.l}0, pelo Correio 3Í500. — RVA
URUGUAYANA, 66 — KIO.

i ***** *

Tapetes Congoleum
Novos, com pequenos defeitos — grandes

abatimentos nos preços, tntlos tamanhos o
riescnhns. Das ÍI ás 12, dns 13 ás 17. 1" tlc
Março l',5. 2» antiar. Noile 7012.

, ****)**• '
COFRES

Venric-íe por preço redii/.lriissiiiio os afti-
mudos cofres N. W. Americanos niiii-ea re-
üistiula. gaítiiitiilos, guiiiria fiel tios sous rio-
cúmcnlò. e valores contra o fogo á roubo.
Còmpfeni hoje. não esperem, 103, rua Theo-
pbilo Ottoni. tül).

;.* «-. ¦-«•,¦-.&¦' ¦ ¦» ..'-IM*. 
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Prédios — Terrenos
Leilão on Particular. Ninguém deve vender

mi comprar sem procurar-o leiloeiro Pr.lladio
encontra a venda. Preferido pelos granries Rua S. José n. 57. Central 5538. Serviço com
clínicos. Vende: Fernandes'Malmo & Cia., pieto de informações, pholographias e auto

* Buenos Aires, 64. 'movei para levar o pretendente ao local.
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RUAS:
69 — Gonçalves Dias — 71

82 — Uruguayana — 82

-OM»

í "VSEIS, M GOSSE" I
N,\0 SE RESERVAM LOCALIDADES

Vendas avulsas na recepção do PALACE
 HOTEL. j |-¦.¦¦Amanhã 
'— 

_j___|..recita de assignatura |
Domingo—Grande matinée, ús 3 '/> horas;

[gÍHiÍL-RÕÕM - HOJE - JANTAR DE
MODA. ".lazz-hand" Romeu. E' olirigato-
rio trajo tlc rigor e Indispensável a aorc-
senlação do cartão de ingresso ao Casino.

sJawsáffliit^^____ —, ***** —
Escola para chauffcurs

RUA SALVADOR DE SA', 193 A-R
Com ns novas e completas installações ua

secção rie machinas o cl.cctriciiliiric tlu seu
pretlio próprio o aèquisição tle novus carros
imru ilii-ec.no, a escola eslá perfetüinieijtç

pparclliiiiln pnra o sou niistéi*.
Curso rcguhiuicntiir gratuito.

¦ *$*iln. « i' ——¦

.*i*Raf__s___i»íSí5i^''ii_^^

CASA de SAUDE
E MATERNIDADE

DR. PEDRO ERNESTO
AVEN. HENRIQUE VALLADARES 101 * 107

Tel. Central 2Ü5S e 5747
DIÁRIAS: IOS, 20$, 25$ c 30$

Appartamciitòs com o máximo conforto dt
150.0UO a 20(if"000

Partos, incluindo internação na maternidada
e assistência medica, 350?; cm quarto 300#

Raios X para exames e tratamento
Laboratórios para todos os exames

. ***** ¦ .ii '-*¦

CIGARROS

I ® m

LECLERC
Agentes do Privilégios c Marcas de Fabrica e I

Commercio
RUA DO ROSÁRIO «V. 156

Ericnrrcgáiii-sci jUhtaihente com a "GE-
N.ERAL ELECTRIC'?, Socierinric Aíionyniii,
estabelecida nesla cidade, á avenida Hio
Branco ns. liO-lil. tlc contratar e promover o
fornecimento tias machinas dynanio-clecti-i-
cas ilotnriíis tios aperfeiçoamentos privilegia-
'los pela piilente ile invenção ii". 10.(1-19, per-
tencenlc' & GENEBAL ELECTRIC COMPANY:

1k--oC.!>-_V*

ÇAMPESTRE
Ainniihã, no almoço: eoioss.il cosido á Cam-

peslre. riibnda com ca.rurú; leilão á lii-asilei-
ra, roupa velha com lutii'. Ourives, 37. Tel.
Norte 31131),

¦'. , • ¦—Wtfi>t—¦ ,*,*„*,,**,**.*******

LEILÃO OE PENHORES
25 DE JULHO — CASA DIAS & MOYSÉS
Biin lniDeriitriy, l.cmmlriina n. 14

-té—¦rtjfl>»»-—<-
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POR QUE ?
Não inundei fazer 1

:'.os cóslüníoS ric ca si-
.iiiiü finíssima, avia-
mentos ile 1* ordem,
por lõÚS, soli medida;
padrões hiodèrnosi con-
lecção esníeruda lia

Alfaiataria
Ypiranga

RUA MARECHAL
FLORIANO, 52

—N«\0 TEM FILIAI,

Lindo sortimento tle niotlclos recebidos rins
melhores casas rio Paris, òncõiilra-so por pro-
ços convidativos; no ATELIER ric MME. ,!EN-
NETTE; rcceíiteiiieiilo innugurado á Avenida
Rio Branco n. 1-12, 1*' tiiiriin*.

. ¦¦¦ ' ******  I -'-wlltttfar-*-»- ¦¦
O único tônico para torios os casos-dc fra-

qiicza geral é o RABIODOL. Nns riiognrias e
bons plin.inncias.

 ' i •**** i i

Drs. Leal Jaãinr e Leal Neiro
EspecialIstus em doenças dos olhos, ouvi-

dos, nariz e garganta. Consultus de 1 ás 5
Assembléa, 60*

P-'Pf- Dr. Alfredo Andrade. Exame da
urina, sangue, fc^cs. etc. Uiiiguayana, 7.
... ¦ -i. i ...._, i ****—*****. . *¦ -n-t"_T*" * ¦ ¦¦  li

LOTERIA F
AMANHÃ

20:000 $0 0-0
for I.GOd

â ABBADO

_0O:O00$00O
Poi* íi?000

Os hllhêtes paru essas loterias
acliãm-se ó viuidá á rua 1" do
Marco; 110.

•—-se*-

Bilhetes sen. ágio. Rim rio Ouvidor n. 9t.
Pn;. mi Iodos os preniios ria Loteria Federal.

I i'osto rie venda tle estiunpillius.
—******.*—. _.—-.-_**,..**^4*** _ 

Dr2 FRÃNdlSCO^EIR^ír;GARGANTA
I-itilessot' rie elinfõii rie -1 NAR12

nn Facultlnile rio Ilio, L OUVIDOS
Cirurgia — Pl.ysioll.eriipia tln cspeciiilidiirioi
Tratanienlõ tias oseiofulasi R. ulti-a-vlòlclasi

R. S. .losé (il — 3 ns íi li. — T. C. -I(i2u
«l-*»SS-»*

Terrenos a prestações
EM SANTA TIIEREXA — A VINTE MI*

NÜTOS DO CENTRO
Servidos por "bonrts"

II. BODSpN «*i Cia. Ltrin.
Rua Tlieophiló Oltoni, (>!), 1o-andar

Telephone Norte 4531

12 ii do Ãnarai
(EM FRENTE AO QÜAR-
TEL DO ANDARAHY)
Para renda, o JULIO,

leiloeiro, venderá em
leilão, sexta-feira, dia
18, ás 4 horas da tarde,
pela maior offerta.

¦>¦-..." 
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Por que mesmo se não eri-
ge o monumento i\ mamo-
riadGjlaoluitlo do Assis ?
i/ma propesfo no Academia Bra-

vieira e ainda nada feito !
Os cariocas não veneram os scus

.'Sgrandes conterrâneo?
7mortos

Deva de ser lida com allcnçio, pelos tu**
Bliorcj Imm,uiiitü o iiur todo. o» cariara!
¦ '"•¦'illi u- c,II i.i .*"Caro .sr. ndnclor da A NOITI?. — ll-«
lOfornnionto tre annoi ¦ lllu-.tr,. .ir, Mario
flr Alencar — cujo culto A memória de Ma-
chatlo de As.lt è uni iliiiliin uma ilas faces
mais sytnpntMens d.i sua pertnnnl Idade —
prupoi, cm «usuo «!n Acuiiamla -ic Lelrria,
<tuo cila, por intio de nihsfripçi-io popul.u-ierigisse um monumento so grande ruiiiait-
cifln,

Fundamentando essa proposta. frlJOU o
autor dus "Contos ~ Imprcisiics" .1 neces*
aidiide dt i"u- 11 siilncrlpciiu fosse rculuicute
tmpular afim ,l« quo loilos os admlrtiilore»
cio Mestre n eli.i concorressem; c. aintln, que
• innmimenta fosso tanto iiunuin possível
Biotlesln. pnra fl.-ar do accordo com a lubll-
Bic niudi-stin do homenageado,

lissn propuslii, recebida com vertlndclra
ty::io_ithin, teve Ingn a valiosa ndlicsiio dn
A NOITIi, que, pura fncllllnr o trabalho dn
Acnileml.i. iniciou pelas suns i-iiliimnns 11
«uhsci-lpçiin. cuja produeto serin entregue
éuuella instituição, afim dc ser reunido o
entlerln geral. Inexplicavelmente, porém,
dias «lepnis não mais nnpnroccrcin no pres-
tlgloso vespertino .1 siiiiM-ripção e lambem
mnifii mu vi sc falou na proposta do Sr.
ât.irlu dc Alenenr.

Tímivc talvez nlgum Impedimento baslnnto
íorlc pnrn que o c.xrclicnlo Idéa nno so
•ornasse realidade: mnj agora, que n Aca-
deiniii está insinuada cm edifício próprio
r definitivo, por quc nâo fnü reviver o pro-
jecto, levantando o monumento do seu glõ-
rioso fundador cm lerreno fronteiro no"Petll Trianon". no centro, porlttulo, «Ia
Avenida dns Nações?

Nesse, ou cm oulro qtialt|uer loenl, o quc
4 necessário, porem, 0 que u bomciingcin
•c rcallse.

I'in aspecto curioso desta «iiieslâo ii .1 cs-
tranlm Indlftercnçn dcinoiislrnilu pelos cn-
riocas, Appnrcnto otl real. cila não sc jus-
tífien porque, como o ufíirmou <> Sr. Al-
fredo Pujol cm umn das muis soberbas eon-
fercucias. Machado tlc Assis foi um carioca
•pnixnn.itio da sua cidade nnlnl.

IJ acerescentou o illustre conférencistn:"Conhecia todos os recantos da sun eidnde;
•mavn todus as suns tradições; votava ver-
«indeiro cullo nos seus aspectos piltorescos o
aos costumes peculiares ã sun civilisação.
Nos seus romances, nos seus conlos e nns
auns chronicas dcpnrn-nos, freqüentemente,¦pequenos quadros e rápidos esboços da ci-
ilude e da sun genlc."

Aliás, não é só com Machado «le Assis
«pie essa iiidiffercnçn se verifica: ella se
estende a todos os cariocas illnstrcs. 15 não
so diga quc lino hn indiffercnçn, mas sim
iimn provável anlipntliin dos habitantes do
llio pelas t-oninicmoniçõcs cm bronze... Não
c esla 11 cansa, porque n cidade eslá chein
de mnunnienlos e estatuas de brasileiros
«lignos dessa homenagem,.., mas que nns-
cernm fórn .do Rio.

Sc o nntor tle "D.' Chshiurro". o liarão
do Rio Branco o. flilac não fosem caiioens,
provavelmente já teriam tido n homenagem
merecida.

K a estatua ainda <!¦ o meio mais cffieientc
para_ tornar conhecidas, e por isso mesmo
admiradas e queridas, sobretudo pelas cre-
ancas, ns grandes figuras nacionaes.

Nüo-se compiehcndc, pois, quc no Rio,
onde jn se vè hn tanto lempo n estatua do
José de Alencar e os bustos dc G. Dias e
Caslro Alves, ainda nno se possa mostrar
* figura, por tantos lilulos (lignn, do cscOlso
carioca, o ineompni-avcl Machado dc Assis,

llio, Junho dc 102-i. — Um fluminense."
. <•» -—-
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O 2' i-onrerto historie»
Vim rciilliiir-.c depois de íiiiiíiiiIiíi iu. I lm*

nt*. d.i tarde, nu Kiiífio du liitillulo Nuuloiml
il/ MiisÍm, <• 'I" eiiiii'i-rlii histnricu dn dtSrle
il<>. quu eslíl prnniuveiiilu 11 "flui-. II Mu*.i-
i-liil". Uno scgiHiilu ooiu-crlo, < 111 «,< iliu ponde
ter iviillsiilu im din H pm sc iiditii' um Sfto
1'aiiln um lios nrllulns qne nelle deveriam In-
mnr parlo, vmj eflccliiur-si' ilupuls do nitiii*
nhã, Hniçiin ii iitliM -.in du griiiulo vlolinlsln
Kiiri Vohmoiil, um dus grandra illsclpulos de
Scvclli, li' cnmo ic »«• uniu prrcluwi cniliibo*
niçílii, enriquecida peln iirnprln hiilruiiiuiito
du violinista, (|iie i' uin Slrndlvnrliis,

Legitimas meias

í\ NOITE
i»i»*...«

OuiuU-lVIra, 14$ <!<¦ •Tiilln» <lo 1021
r ia>"ni Si 11 ii t s*ttm. i **m_H_i ¦¦*>* N-sW.IIS*'***»»!-»!*»'**"

sspoirrs*-'!

Todas as cores,
( garantidas ) . 175500

Marca ÁGUIA de
SEDA para ho-
mens  5$500-

Pó de arroz COTY
todos os perfil-
mqs  5$800

Artigos para homens,
o maior sortimento. PER-
FUMARIA, CHAPELARIA
e CAMISARIA. A maior
LIQUIDAÇÃO do SÉCULO,
com 60 oo de reducção,
CASA ESTRELLA, acaba-
se, apparcce a ASSOM-
BROSA CASA INDIANA.
POVO, meu POVO, apro-
veite os ultimos dias da
colossal LIQUIDAÇÃO.
RUA DO OUVIDOR, 134,
RUA DOS ANDRADAS,
11 e 13.

. nrociio lienln
próximo encontro: a ,)0|0 |„pn c pclus rnrdoaos Mcrcler, du Del* iri.iiiltal, entre <> (cam | ,,(,.„. e |)ubols, de Frnnçn. lilln «.* um leste* •

inuiibo «je «'«mio se poda cninmovoi* o cora* Li-üíeneín -fcolVro osso nistimpto do que tn-
¦'" '¦¦ "'"''"v ••'•"'"""*' ••'""' ¦*' '"''''''^H/''' unia ivf-.rina quc muis Inrde venha

¦ m**m i

Contra o plano de garantia mu-
tua de reducção gradual

dos armamentos
Gi-NT.ISIU, llí ÍA. A.) — A lujíla-

terra, seguindo os listados Unidos, pruiiun-
ciou-se contra o plano de gnrunlin iiiuluu
de reducção gradual dos armamentos.

Idêntico gesto teve o Canadá.
Todos ns interessados espuzeram os scus

pontos de visla junto á Liga das Nações.
— "," *  * i mmm i — "i.i. ii..*...*. *

Sexta-feira

Grippe? ântipanpyru
Prcseira c cura — Vidro gramilndo ou tiu-

tura — 2-íOOO. — S. José, 7.".
DE FARIA & Cia. — o nau bons pliarmacins.

A Prefeitura não fisealisa a la-
deira Senador Dantas ?

Dizem pessoas residentes nas iminedia-
ções dn ladeira Senador Dantas que ali sc
praticam abusos de toda sorte. Ate foguci-
ras sc armam c queimam, no ruido «Ins
bombas e ascensão dc balões, sem que a rc-
specliva agencia sc incomtnode. Ao Sr. pre-
feito «leve interessar esta denuncia...

mm*

Para o estômago
Um remedio excellente

Vsa-fie ha multo tempo um remédio oue é
altamente efficaz e admirável. Trata-se de
nm blcarbonato aperfeiçoado, superior e agra-
davel ao mais delicado paladar. Eminentes
médicos demonstraram quu esse bicnrlionato
esterizado é optimo, pois as pessoa» que sor-
frem de azias, gazes, más digestões, etc. cn-
contram com o seu uso um aliivio immediato.
Convém ter presente que este bicarbnnato en-
terizado como se chama nu Allcmanha só se
encontra em nosso paiz cm vidros bem fc-
chados.

"Commercio do Brasil"
Contem grande cópia de informações c

noticias o uíliiuo numero, correspondente
a .jiuilio, tio "Cnmniercio do lirnsil", orgno
lOfflcial da I.iga (lo Conimcrcio do Rin «lc
Janeiro, e tlc publicação mensal,. riiliitivii
ao movimento coiiimercial, econômico e ti-
nancç-ro do lirasil.

LoteriadoRio
Grande

VENDE-SE EM TODA PARTE

Tomou posse o novo Conselho
Administrativo da A. Bahiana

de Beneficência
A Associação Bahiana dc Beneficência ele

gcu. cm sua ultima reunião, o novo Conse-.
Iho Administrativo, o qual foi inimçdiata-
menle empossado «• i o seguinte: ¦

.Pí-esideiitè, Dr. Miguel Cnliüíon «Io Pin e
Almeida; vicc-presitlciite, Dr. Kdunrtlo Dins
dc Moriius Netto; 1" secretario, Dr. Antônio
tle Caslro Pinto; 'J" secretario, Dr. Leopoldo
(iilíeiro da Silva; thesòtirciro, Ilr. .Túlio Pc-
rcira Leite; bililiotliecario, nlinirnntc Veris-
simo Jost- da (íosla.

Còminissüo de syndicancin: Dr. lifrcni «ic
Souza Dantas, capitão Alberto de Castro Pin-
ln c Viriato Pinto da Silva.

Comniissãó dc contas: Almirante ,Iosó lis-
leves da Pratica Pinlo, coronel Manoel Pe-
reira Borges e Ivlffiir de Mello.

Còmínlssãn hospitaleira — Francisco Mu-
niz Biirr.cítò, Henrique Pinto de Vásccincellos
c Aniiiliíil limitas Leite tlc Oliva.

Coiiiinissnó dc rcpi-cscniaçnd: General In-
nocchclo Velloso Pederneiras; Dr. Luiz dc
Souza Muitos, Dr. Arlliur Luiz Vianna, Leo-
poldci Peneira llriígíi, Mcilieo, Dr. Carlos da
Silva Loureiro; Advogado, U. Anlunio de Pn-
dua Cmiliii Viiscoriccllôs.

FootbnJ!
DS .IO0OS I)I5 DÜMINdfl I-hONIMO -

Clll Jtril*.«*aHiIHCII11> l|l) Clllll|i.MHI;llll ilu 1'illil*
ile, llihlllllliln pcln veliriina l.lit.i Mflrnpo*
llliin,i, M'n'ni r"iill',ii|os nu |i,.iMiiiii iloiniii*
K'i i-«i iiii||ii In los inalcliosi Serin A — Vinco
ila i'iiii:i \ .MaeÍ(on/k', nn campa d.i rua
l'i-eli*ilo Scivideliu, i-m Vllln IsjIicI; lllvor
\ Ãnilíirniiy, no eiiniiin da rua .in.in IMulifllni,
nn uiloçAn dn IMeiliidc; aorlo ll •- Confliiii*
cn n l'ró8i'i<KKU, nn enniiin tia run tlencril
Silvn Tolli'*. uni Aiiilanrny (lriiiiilo; Auit'*
liiiinn « 1'lilnlgo, im ciimpii tl,i rua Do*
iiilii.liis l.upok, um MitiliMvirn; S, Piiulo-llio
« Uspernnçn, nn emiipn iln rua Mornos o
Silvn; serio ('. — üngunlio ilo l)unli'o x Cnm-
nu lii.niiK'. uu cnmpo dn rim línguiiliu de
llenlro, c Olarln \ lívorest, nn eniniw da run
i,i<ii|iulilliin lti*_io, un uslnçilo dn lilnrln,

ti III.I.I.KNU.O VAI? TlllilNAI». AMAMU.
COM d IIOTAFÕno — Rcnllsnnilo*c, ama*
nliâ. um rísoroaò treino com ti llnlnfogo
l-, (I., a illrcçilo sportlva do Hellcnico
Alliioticn Chib solicita, por nosso liilernie-
(Ho, o 1'óiiipai'vcliiienln dn todos ns jogn*
dures iilialxo escalados, nn cniupo d.i run
iicuiT.il Severiano, as !l l!2 horas da tar-
ile, cm iiuiitoi Ismael; Dinhi c PliHnrcIio;
l.opcd, Ciimlllo c Antenor: llenignn, Affon-
mi, l.vmns, Mario e Sarmento v mnis os"Srs.
\|il'inr. l.ecf.v. Couto, l.uiz. RiplKJr, lítirico

e Pia vio Veiga,
UMA ASSI-.MIll.ftA NO S. C. MANfiOBI-

HA — lim assembléa geral extraordinária;
rciincin-ir hoje; ns 8 l|2 horas da noite, os
associados do Sport Club Mangueira. Para
i*ln reunião, o presidente solicita, por
nosso intermédio, o eomparccinicilto do lo-
dos os sócios quites.

COMO QUEREM O TEAM DO ESPERAN-
ÇA — De um associado do Us-iierançu 1".
('.. recebemos uma uartu, na qunl suggerc
a constituição do team quc «leverú enfren-
tar iliimlngo próximo o do São Pnulo-Rlo,
e quc fi a seguinte: Moura; Pnuliiio e Ave-
Iliio: Jorge, Monteiro o Peruando; Manoel,
(Xm-:I1- Tlnllnò, M"'ineütn n NllOIlhA,

A PRÓXIMA VISITA DOS ORIENTAES
AO RIO -- Sobre o
ser (llsnútiido nesla
orientai, qui- acobu duinodo brilhante* d
levantar u liliilo dc campeão mundial dn
ioolbnll o o sclccciõnndo brasileiro, cm
disputa dn "Taça llio lliauco". recebemos
iiuin caria assignada nor Arlelte, nn «pml o
signatário indica o seguinte team u (iue
com vnnliigein pode enlrenlur os cuinpeòes
do*iiuiiulo: llnroldo; Pcnnnforlo «• Allemão;
Fortes, Ncsi c Dino; 1'orinigu, M. dc An-
tliiulc, 1'rieiidcirolcli, ,luiiqueirn e Mode-

RAMOS F. CH'1! — Hen.lisando-sc, do-
iniiigú próximo, rigorosos treinos, n dire-
içâo dc sporls solieitn, por nosso iiilciuic-
tilo, o coíiipnrccimcuto pimlunl «los seguiu-
les players, nu rua .lockcy; Club, 42, ás
12 1|2 horns: Américo, l.uiz, llaul, Caio,
Oi-lvnldo, Oclacilio, Gonçalves, lítmriipie,
Alvnro, Wnltlcmiro, Serra, Clnriimintlti,
Souza, Krotliidc.s, Moacyr, Oswaldo u
Abreu e fis 2 horas: Conceição, liroildiio,
Mnllos, Joaquim, R.-iffa. Oldcmnr, Gnldiúò.
Sebastião. íiiierni, Alfredo, leno, Ferreira,
Juvenal c Ademar.

BasketbaU
O PRÓXIMO CAMPKONATO DA LIGA

BRASILEIRA — Reina grande animação
nos valorosos clubs pertencentes ú Lign
Brasileira pelo próximo campeonato ile
liasl.clliall que essn novel e pujaiitc entitla-
de pretende iniciar no mez dc agosto pro-
ximo futuro.. Diversos clubs pertencentes
ii essa Liga já se eslão preparando para
esse torneio, «iue pelos preparativos quo vem
lendo prometia alcançar um enorme exi-
io. Dentre elles podemos citar o Placli F.
Ç.,.,0 S. C. • Lor-cno,- o Iburia V. ('..,¦ 0--S-,
C. Cnntnarin, o Light Garago F. C, o S.
C. Africano e outros mais.

Pensam aintln os esforçados dirigentes
dn Liga Brasileira realizarem, nma vez
findo o campeonato dc baskctball, um ou-
Ijo Ue vollcyball.

Jogos olympicos
NA FRANÇA

OS IRMÃOS CASTELLO DERROTADOS
PELOS SUISSOS -- PARIS, 1G (A. A.) —
Nas primeiras provas tio remo, hontem
realisadas, pnra a disputa do campeonato
olyinpico. os suissos derrotaram os brasilei-
ros i.rmaos Castello, por uma dift'ero_v,-a
apenas de novo segundos. Emquanto os
suissos rcalisaratn o percurso cm seis mi-
nutos c :i5 segundos, os irmãos Castello o
fizeram cm sete minutos e quatro segundos
devido á diffcrchça de algumas remadas. A
netuaçno dos .jovens sul americanos im-
pressionou muito bem a numerosa assis-

O 
'ARGENTINO 

PALAN COLLOCOU-SE
PARA A PROVA PINAI, DE XADREZ --
PARIS, lli (A. A.) — Nn disputa do cam-
pcoitalo olynipico dc xadrez, o argentino
Pulan conseguiu iássificar-se para tomar
parle na grande prova final. Os argentinos
Crau. c Roca, quc lambem, haviam venci-
do as provas preliminares, tomarão partena prova final.

¦séa» -

O Ciiristo no Corcovado lo arranquem o estlmii*
lo ás professoras!Como a iniciativa repercutiu no

coração do povo argentino
• -m m m^m~-—m

O que no» escrevo D. Maria An-
tonin Martines;

D, Mnriu Anlniiiii Mniiiiii-z t) uma clirUIÍ
n.i.lin IHiiNlru o i-iiuhei Idn pelos suns raaani
du plciliul* un Amcrlcn dn Sul. o vspoelnl"
inoiilo nn miii pnlriu, n llepiibliea Aritontl*
un. 1'ueil «'-, poiliiiiin, de 

'• M-.,i¦¦•¦ ¦ O vil*
iliiislifiiin rom quu olln rvcelifii u iiolleln
dc m* propnnir n<iul no Ilin a hiiso paru u
sicisiu dn moniimviiin do Clirlslo llciloinplnr
im ('iiiwvuilii. Tiiu ijrandi' fnl u atui alegria
que I), Mnriu Auloiiiii nAo resistiu iu> desejo
ile nol-n oxlcnmr, oiivIiiiiiIo*iuik vnsh gcntills-
m'nin i' viiinmiiviilii eailii:

"Com profunda «•iiiih.ií>i li nus Jornaes nr*
geiiiliiiii! que umu iinhra o lellz Iniciativa
niiMcii nos coriiçucs dus filhos dvsdn torro
prevlleghiilii tln lielle/n «¦ «In rique/n, de-
iiiiiiisliiiiiilo no cnsn vertente nindn uma voa a
cultura, a iutcllceliinlliliiilc, n elevação u
ideacs dc seus liubilanles.

A refcrljilii Inlclulivn d a dc erigir, no oito
do miigcsloso v glgsnlcsco Corcovado, uni
iliiilililiienln, lienciii do que sv levanta uns
limites dc iniuliu pnirln cimi a nossn Irmã
o Rcpnhllru do Chile. Cornada fieurii, nols,
a inngiilflccncln do Cnrcovndo com o imu-
gem snntn do Scnluir dn piu.

Eu, como urgciiliiin u cnmo chrlsltl, senti
um jiiliiln iiumeiisn cin comprovar quc a uo*
Iue e grande Amcrlcn so vno riicninllihiindn
pelii rola «In concórdia, de «inilc surgirá nina
futura o imperccivcl griindezii. Não temo
nffirniiir «pie, com n minha terá vibrado n
iiliiin dc tndos os meus coinpntriolns auto
essa idéa que uuinifcMii os sentimentos de
eiiiili-alcniidiitlc quu alenta o giundu povobrasileiro.

Louvado se.in Deus c eternamente unidos
veiamos Iodas ns nações do orbe!"

Junta ti estn carta de I). Maria Antoiila i
Mnrtlnez recebemos u formosa ornçSo
suu lavra pela pu/. nn Amcrlcn

As adjuntas agitam-se contra a

extineção da categoria de .
cathedraticas

GANHO ÍN

Rservvem-iKs:
"Prolanila n Sr. Alimr 1'rnlo hltlor «Io

Conaellio Municipal, nlmlfl nia «««». '» 
;

rlsnvíio iliu» reformar u iisiniwui I; """

«1 peii-.nuie.ilu iln Dr. \»VfV.,_tl,lsl-
enrflo «h- nroroMore» -'«• ,«',l,,,,kVÍ,.._..«r,
lult.ilo-os peln dv clliuili-Mii- li»* «I «J»?"^
genelas ilí,«cnl««. Klu «« (»«* 

»¦'¦ .}"0'
Kicflo de priilcssor riitlifilrnlivo O as MÇO-

taÍTmSi serão .-«-«Idi-s lainpowriiimong
nor ndlunlas. «pie llearflo regendo vmquau-
lo Iiviii servirem. ,„_,in ,i„

O Dr. Alaor Praia, com f|« «w 
g»ncnsiir. dnrã um golpe morlal «•••«"HE"

Io dos professores ,»'rlmnrloi.;q«o 
m.

nssim. cvllneto O ultimo grão «'•',*.'':
|.„, todos ns dcpiirlniiicnlos «''.'.-
vos prueiira-so estimular oi "[VOnUiario»
com postos muis elevados o mnls liom ro-
inniicriiilns, no passo «iue no m»||Istorio jn-
marlo tnunlclpâl. nlím «leso paar;.«ma
ninli.iiln nos ndjnnlos ninla w .lhos tira
n ultimo dcgcAj» «iue Iodos aMilrnm . i*
uma InJnsllçíFíme se pretende fwor t o
tempo sc encarregara dc provar »
çtio.' Bullncto, quo scji* o .»Wj*JW2S:
Jor cathedrallco, as actunes adJunUM800)
iulgaiido.se preteridas cm seus i Ire Wl M-
íorVvrão aos trihiii.acs e, ao invés do mais
trinta (lautas ^ão as vagas aetunes) lert-
mos todns cilas calhcdratlcns por^sonlenea
judiciaria. A qucslão «5 mnls delicada «o

que pensa ò senhor prefeito. _n,,„A,.„
S. li)--, disso que só ns netuaes cathedra-

„.tlens tem direitos ndqulridos sobro o..car-
\"\ao, esiiucccndo-se dc «juu a adjunta «pio Jn

* lem o interstício Icgtil tem, por seu (uno,
direitos adquirido*, sobro ns vagas esislcn-

melhor S. Kx. consultnr

MI8BA8
Ili'/,iui*ii6 aniaiihii:
Ai.niinliM ilo t:.irviillt.i htm, ás R ,,

I), .Imlilii Serpíi. "S.Oii.miiin, |,„i «
Suuins Vllln Vonlo, Aa Ot D. AIrcib^
1'onioca Oawlfonll.oo Mliinuirripi. í,
O miliii I». M.iil" lliheini limi., ás io"
csivja d» S. Pranelico ilo i'„,ii,i; B M

, lin Attfltisin «le narro*-, ns », ,,., ^v5*
N, S. do Parloi irnvntu Ostnnn Penlni
hnuçits. As II l|3, nn caiuIL. di, Asv|,|
hei: Tlmin,. imi l.«»i»s—, ãs », na ,.^1"
Divino IJsiiIrilo Sanlo) Joaquim AI,||J
AM-cnçã... hr. « US. im oaroja ilo s |,ri'
cn d» Penllonclni nicodoro Mnrtins j, '
,-hu, ãs 10, na egri',„i ia N. S ,|.i _\T
Appnrleln Marqttea portolla. e.il,r> „ng
rn. ãs 1». nw «'«Iheilrnl; cnnltflo dc ,„„,'"
guerra |)r llergninn Pn ne., p c?pl||L'
miii.' Dr. Pranclsco Portolla «Ins s.i„|,,, 1
Oi ModOílo flruiiilinasaon, ás 10, na _'f
delnrla; D. Maria Angélica da Silij. i,,|
c mola, nn nuitrU d« l.agua "
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«ln Christo im Corcovado.
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AMANHÃ

acarretar ônus pcsndisslmos para a
clnnliilndc. , . ., , ,c_,„

A Prefeitura tem sido victima do refot-
mns c tem pago um dinheirão ue cousas
ciiiilins judii-inliiienlt*. Ainda ha pouco
lempo ns adjuntas suburbanas ganharam
11111:1 eiiusn qin* lliío custou biiraln uos co-
fres da Municipalidade.

As aetunes adjuntas dc primeira c
Um onerarin ria** flhi-a« Piihlirae tem ilirellos adquiridos-¦sobro as vagasum operário aas uoras ruDiicaS|tx.s,t.l)lcs „ .-„. r„iiirns, direitos esses que

reforma nenhuma lhes poderA tirar. <>s
direitos adquiritios são respeitados pelos
Iriliunites. Sc a admlnlslrnção inunidipal
fizer uma reforma tlc Instrucção quc nun

100 Contos1
CENTRO LOTERICO R sachet i\

clnsse

morto em accidente ?
Dc S. Mntlieiis, ICstndti do Itio, pedem-nos

que solleilcmos us vislna iló Sr. director lie
Águas t- Obras Publicas |i.na ns condições em
«pie morreu o operurjp tlnqucllu repartição,
Aspasln Dantas. Ifcrldo em desastre, nn exer-
vicio do seu dever, c recolhido a Sanla Cnsn,
vciu a fnllecèi* cm cònsequcncln dns Icrliiicu-
tos, som direito «I.i fnnillln, portanto, ii ns-
sislciicln dn Kslndo,

li' este o pedido que fnzeiil sua viuva c
sele filhos, estes lutlns menores.

¦ m*m •

mm DE MINAS
18.000 bilhetes
80 % EM PRÊMIOS 

Amanhã, 17

106:110
Inteiros 30S000
Vigésimos lü»50O

A' VENDA EM TODA A PARTE

respeite os direitos adquiridos das adjun-
las de primeira clnsse, acabando com, _n
cargo du calhcdratico, essas üüll moças irão
liiitei* ãs portas da Justiça e, cutão, teremos
ii cotifusãó nu ensino. _.

O Sr. prefeito, por certo, ninda nno tem
uma idéa segura sobre o assumplo e pensa-
mns que S. l-'.\*. depois de ler estas linhas
estudará melhor a «lueslão o resolvera do
nccôrdo com o bom seusn e n lógica.

Mas a reforma em perspectiva dependo
do Conselho .Municipal o será para cllc quc
a confiança «lu.s desprotegidas adjuntas so
vnltnrii pedindo quo ua autórisação vá um
artigo negando plenos poderes nara acabar
o ultimo dcgrúo dc um cargo árduo, espi-
nhoso, ingrato, muito mal remunerado qno
i o «Io magistério municipal, cm qualquer
do suns categorias."

¦ **«•» ¦

ttA Folha Medica"

NOSSASLUVAS
SÃO SI-MPHR<;as mais modernasas mais elegantesas mais perfeitas

Com a precisa pontualidade, acaba da
sair ii luz da publicidade o numero 14 da"A Folha Medica?', datado dc lli do cor-
rente,

lisse grande orjíão da medicina, «iue já
contn cinco annos dc existência, editado
quinzenalmentc nestn capilal, lem cumpri-
do rigorosamente u sen prograriiina, Irnzcn-
do sempre ulcis informações a valiosos Ira-
halhots tlc sens redáiitòrcs e cblluborádorès.¦mmm

RAIOS X E ULTRA. VIOLETAS
Tratamento moderno c indolor «los eeze»

mas. ulceras, furuncuios c doenças da peile,
Photographias (raios X) em domicilio. Dr. Ot.
oiuscriiii de Carvalho S .1n>é 39. T. C. 628*4

. *tmmm i -

0 PROBLEMA DO VÔO

Ao povo
Carioca

Para terminar, continua-
mos a liquidar o antigo
STOCK de meias de pura
seda para homens e s e -
nhoras 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
¦ m*m ¦ „ ¦

Fornm scpullados, bojo:
No cemitério do São Francisco XivlnH

Buüoblii Fernandes, Hospital dc são Cm
cisco de Assis; Diva. fillm de l'»u|, VK'-
Niisclmeiilo, rua Scnndof Alencar, mo- \?M
mnr, filho de Waldeinar do Sou/a, n,i vií
Hohcrto, _l.">. Mnriu Buxolila, run dn GinSI
lli»; Maria Lul/a tln Silvn, ma M,,,?'JO; Yolnnila, filha de Salvador rtocht SÊ
Club Athletico, C5. cnsa VI; Josí ,|, i;J
l.ima. rua Pedro Paiva, 30; Jorge, íilh,
Josí Martins Neves, run Coinineiidtidnr luift
niirdo, 1»; Eloy. filho do Nelson dc Mor".
Silva, ma Condo de Hoiiitlm, lli, ,,„??.
Maurlllo, filho dp Josó Vidra dos s»^*
travessa Patrocínio, H.l; Paiilins Marli £
checo, Hospital dc São Francisco «lo fo?,-
Ncllv, filha de Mnrla Stcllila. rua jel
Hudgc, *I2: .lusliiio IMiihciro I.cite, nK:t'?í
rio do Instituto Medico l-egnl.

No cemitério de Sno João BlpU^B
1'rnncisco. filho «Io Antônio AlmcIdsfjM
Harroso, ,'!ll; Ignez Ferreira I-uitiucr,.^
das Laranjeiras, 217; Manila, rilhadtsS
vnilor Alevatii. rua Cassino, lil; HtnrjJ':
Vives do .Mnüulbnes llsalns, rua H.-ir,-i!>K
beiro. 00(1; /.ella Pompcln «Io Maualfrj
run Mlirlllis, I_I3; Maria IIomi «Ias ^3
run Manoel Carneiro, 27; Marilia, fnii» a
Maria l.uiza (Jnstão, rua il.is l.aranjln,
51 j JostS KiiKcuio flc Azevedo l.t-.io. nm,
I.nmiijoiriis, 540: .lofio da Silva J.-inheln
Santa «lusa dc Misericórdia.

Nu cemitério do Carmo: Amcllti Ej
Ijenla Teixeira l.cile dc Carvalho, nu dj
bina, 115.

Serão inbumados, amanhã:
No ccmilcrio do São João Baptista: Jlt,

rclino, filho de Antônio Alves Cnij,
sniiido o enterro, ãs 10 horas da maiihi^
rua do Lnvrndio, 115, c José do Amaral,£
lecido ã praia da Snudade, IT'-', casa J,
rcnlisando-so o enterramento ás . hmd
tarda; , , * i•' _

No cemitério dc Suo Francisco J^
vier: José Itodrigues Cabral Nova, cujo !>
retro sairá As Kl lioras da manhã, da ra
São Francisco Xavier, 8*.i.

ARTIGOS DE SPORT
ItOUPAS PARA UANUO

CALÇADOS FINOS - unimos mi(ã

¦ m*f ¦ „;.

A DONA DE CASA
Mais um ccccllcnto numero o ajoii 6;

tribuido pela "líona dc Casa", revista n
rioca dc utilidade comprovada, pelos i>;
r.uniptos «nio enchem ns suns pasin.ii,

¦ -*•*- ¦—¦ ,

DÂ-SE DINHEIRO I
A Tinturarin Allinnça dá em dinheiro, n:

neto dn entrega da roupa, o valor da mua
R. Visconde Rio Branco, 'M. Tcl. 55311,

mmm
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Sangue impuro? Elixir de Inham

II
GONÇALVES DIAS, 75

CENTRAL 2893

Dr. Júlio Vieira 0*-vlilos' "a,P- ° ü1"'-us. «juiiu »i"ira l,11|lta As5cmb|ía> 41;
Central 1803. 2 ás G. Praia de Botufoco, 402;
Su! 790.
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FOLHETIM D'«A NOITE» (32)
LUC. CHAKDALL

JJ'|1 1

(Extraordinárias aventuras de un*
gaiato de or.ae annos)

v
O MOSQUITO EMURIAGADÒ

«.. Sno essas talvez as únicas palavras sen-
salas «juc tenho ouvido esta noite solire o
iissüiiíplo, respondeu Luciano; mas, uu mi-
nha opinião, não são tie todo o ponto ver-
«ladeiras. IC possivcl encontrar no amor o
cpie se procura, isId' c, uma íclicidade mu-
lua, quando elle <S partilhado e buscado so-
brcludo numa abnegação completa dos dous
luilos e sobre uma estima profunda.

O hnrão de Mai-and, collocado cm frente
dc Luciano, t nue «i!é então s«S ubrirn a
bocea para comer e beber; levantou súbita-
mente o cubeya, ouvindo a voz do niiinccljo.

— >'e-.i caro aiiii;!*"!, disse cllc num tom tlc
familiaricdade i|iJiii_i protectora, (pie, da
•parte de um iiomein (|ti< elle i/stiniava inc-
diticrcriicnle, como sabemos, fet pnr pur car
de coleta o rosío de Luciano; n sua defini-
ção é a do um cxcelierite moço c prova cm
favor da pureza e dn honestidade dos seus
princípios, «|ue admiro, sem ob poder parti-
lhar; mas nâo é verditícira, nem tem senso

-¦Si.

lu-alicii! Omlc encontraria lioje um homem
(]tfc, rico*, fizesse ...nhiiegiiçáo cotii|>lcln du
suu rorln.ii.n e dn siia poniyuò, nó ponto de
ii' offerecur o scu nome e n suu mão, csly-
10 dò npcra-coiuicu, a unia iivicinliu pobre?
Onde ciifiiiilruriti lio.ic uma dpiúelll.njin pn-
bi'e (iue fizesse nbiièííaçãii coiiiplçlh dos sons
interesses, n ponlò «!«.* recusai* por déllcnde-
z:i unia posição que a ehricjiicccria tlc um
din pura o oulro? Só uo palco de uni tliea-
tro!

iln cprtas situações t\ae. sc impõem uniu-
riilttiente n allciição scui enusas aprecia-
veis. Antes de surgirem, pros.onlenV-se; dir-
se-in quc a iiitençíio dollas c trazida por
correntes eleo.trictis, tiuc pftiduzciii um chó*
t]ue nn íiioiiiciilo em ijiie menos se espera.

O barão pronunciara oquella nptislròplie
em tom piícificò; nno tinlin elln cm si nudu
dc ii^gi-.essivo, nada de verdadeiramente of-
fcusivti para nipicUe u ((iiein era diri-jicln; "•
còmlúdo, logo in. primeiras palavras, toda
aquella conversação ruidosa c descabcllndo
íjue reinava cm torno dã inesií, cessou su-
biiíiuienlc!

Tiidos ns ouvidos pci-inanecei-ani uttcnlos,
todos os olhares se fixaram no liarão e em
Luciano, como se adivinhassem todos tjiie
nas palavras que se inin trocar, havia muis
do que a discussão alegre tias ceias daquelle
gênero.

.Melhor do que todos. Luciano comprehen-
dera, logo qne o liarão abrira a boca, quc
ia tratar com um inimisó; mas a cem le-
guas tlc suspeitar u Irarita quc se prcmctli-
lava conlra elle, e quc nosso írani.i o p:i-
pel de exectjlor pnrlenein no liniAo. nttri"
btiiti no principio o uluquo que previa A
nnlihõsidade surda de um homem t-iii. cüc
conservara iifii«!ntIo sempre de si, e q'iü,
seiilüítlo-se hiiniHhodp e dçSprèSiido, lhe
conservara um tul rancor. Ouviu, pois. o
campeão da dansarinn com totln a sereni-
cinde e quando elle acabou, respondeu liiil-
çandn-Mic um olbar mais insultaute do tjuc
uma bofetada:

-• Tem o scnhpr razão e cii não. A mi-
nha definii;i«o pecca por falta de senso pra-
tico. Os dois corações Honestos que cu sup-
punha (levem effeçtivaihêiitii não existir;
reconhcçíi n sua superioridade sobre mim
cm niutcrin de experiência pratica.— Perdão. Sr. conde, replicou o barão
com mii ligeiro Ire.nipr na íoz, mus creio IT:»-
ver no fundo du sua plirasc o quer que seja
dc ambíguo ou de subentendido que me pa-
rece cxijçii* nma explicação.

Nn sala podjti ouvir-se voar uma museu.
Os ollius nzitcs de Mnlagn brilhavam de

alegria, por isso qne o uegoclo. lu toinandò
as proporções deso.j.iílns. .

Mas umu' intervenção que niiigitcni espe-
rnyn, e ella menos ipie ningiiçiri, veiu lopcn-
lintiinchlç mudar a fuce dus cousas.

Oclavio tlc Miiiiloliarinoiit linha todos os
yicios liaqncMa tnocidade, fniulnla de luxo
insensato c de prazer ruinnso quo recordo
servlljiientt! no.s nossos dins ns tempos du
iinliga llninn no declive da suu decadência:
liiiiiti sitie «lc ouro pura o poder espalhai-
ãs mãos cheias no rog.iço dns cortezãs e nns
mesas de jogo dos clubs. e dominado como
estava por uma mulher do gênero dc Maln-
ga, enlre as mãos dn qual não era muis tio
que um instrumento cego, podia praticar ou
deixar praticar etn seu nome, acções mnls
que censurtiveis. pnra se apropriar indevi-
(lamente da fortuna ou dn herança de uin
parente; mas. apezar dos seus vicios, resta-
vam-llie ainda .nas veias algumas goltas ilo
sangue puro o generoso do scus avós.

: Entregue nu nppnreiicia á riigcslão lnlio-
i-iosu dn sim cppinsn ceia, nãn deixava, cnm-
ludo. dç coinprclioiidcr, com umn perfeita
lu'cidè'z tlc espirito, u intenção aggi-èsaivíi
occullã polo barão soli o tom amigável dns
suas palavras, e ndinirnra-o c escuiidalisn-
rn-o isso.

Mnl o liarão terminam n sua rcpiicn.
Octavio. sem dnr tempo a Luciano para res
pouder, locara-lhe no braço dizendo:

\ ((7fj/t///itiu) /

0 Declarações e esperanças de Ver-
gara sobre o seu helicóptero

O engenheiro argentino Pescara, c, como
so sabe, o inventor do helicóptero, ou acro-
plano «ie bélicos horizontaes, que tem o scu
nome e que vira o võo vertical. Depois tlc
uni desastre, de que demos noticia, em co-
moços dc dezembro, nas experiências qucvem realisaiido cm Paris, Pescara lançou-se
á reconstrucção do scu curioso apparelho, o,
cm meados tle janeiro, conseguiu fazer tini
vòo dc mais de nm l.iloiiiolro, eiii linha rc-
cia. Entrevistado', Pescara declarou:

—-O problema dn võo vertical é muito
mnis complexo do que se pensn. Mus, como
inventor do helicóptero, creio quc venci ns
penres difficuIdades e qne estou, agora,
deante tln parte mais fácil da tarefa. Cinco
vezes cai no decurso das minhas experien-
cias, quohrando-se o nppnrelho; dalii, ns dc-
moras que tem havido para construir, porcinco vezes, lippiirclhos novos; e, dahi, a
demora do resultado final.

Fez umn pniisii o aviador, consultou certos
dados <* continuou:

Mas, sc os progressos realisados desde
os meus primeiros ensaios cm Barcelona,
em 1921 i têm sido lentos, nem pnr isso dei-
xaram «ie scr sensíveis. Km junho ultimo,
voei cliicõcnlii metros .ein linha reeln; em
julho, 121 metros: em ngoslo. 305; em se-
temhro. (iãfl; cm novembro, permaneci no ar
cinco minutos e '14 segundos; c. finiilniciilc,
lia poucos dias, liati o meu próprio "rc-
enrd" com oito minutos e treze segundos
de võo, fazendo 1.1(10 metros cm linhn rc-
cto. Km lircvt! disputarei o prêmio tle 10.000
trancos do Aero Club dc França, pnrn Utn
vflo di- ãOO metros, ida t* volta, com "alerris-
suge" no ponto di' partida c em circulo de
dez iiiol.rns ile diâmetro.

13 Pescara julgou necessário dar algumas
informações de ordem technica sobre o sou
a p p.i rolho:

Diz-se erradamente qne o helicóptero é
dispendioso; o meu apparelho pesa uma to-
ntlatln com o piloto e a gozplinn necessária
a meia hora de võo. Tem sete metros cie en-
vcrgaduia e uupportii 40 liilos de carga por
melro quadrado, o mesmo «pie.um aeroplano
:le caça. O motor pódc ser tle 180 cnvullos,
mas áç.tualincntc só emprego um dc 1Ü0. com
n qual posso desenvolver nma velocidade dò
'í") kilomelros por hora. O aeroplano com-
iiiiini cslíi aperfeiçoado; mus precisa de um
icrremi espceinl pura levatilnr-se o aterrar,
t) helicóptero, uo contrario, cleva-sc verti-
•iiliiiciita é podo aterrar em qunlquer logar
.•'iillii-nie. apenas,".'aperfeiçoar a direcção çm-ilcno vòo, 

'cousa 
já conseguida em prin-

ipio.
Pescara lírclcmle vir uo próximo anno

America do sul.

HORÁRIOS DA CENTRAL
Já estão publicados no "Vadc-Meeinri Ca-

rioca", publicação offiçinl da Cenlral do Bra-
sil, edição n. 4, para o 3° trimestre dc 1021,
os horários dessa via férrea; contendo todas
as alterações feitas ultimamente.

Essa tiül publicação, além do horários <le.
estradas; traz uni liem leito serviço do inTor-
inações sobre saidns «*. escalas de vapores,
imposto do sello, luxas icjcgraphicàs, tele-
phoniçíis o postaes e muitas oulras sobre rc-
pnriiçfics publicas, cir..

V. autor desso guia o Sr. Antônio Lopes
Ynsoiiiiccllo*-, funecionario da secretaria da
Central do lirasil.

Como o Centro de Commercio _
Materiaes de Construcção fa

tejou o seu 10° anni-
versario

Em sua sede, á rua Luiz de Careõssí,?,
o Centro do Commercio c Industria ds St*
teriacs de Construcção realisou, antc-lionta
á noite, ura grando festival cm conimcmta
«,-ão do seu 10" annivcrsario.

A sessão solcnmc, a convite do Sr. Jsli
Rodrigues «lo Sacramento, foi presidida pii
4iosso collcga de imprensa João de Soa
Liiurilldo, ficando constituída a inc.a ptiu
Srs. Dr. Paes «Ie Andrade, Ueitur Lccn
Oniar de Lima c Marcellino jliimos,

Historiando os principaes feitos da Si»
ciação, nos «lcz annos dc sua existência, ma
da palavra b coronel Souza Laurinio, fali*
do, cin seguida, oulros oradoiw**.

Terminaria a sessão soiciiinc\ duas Iwlll
mesas dc doces c bebidas finas foram o*
rccidns aos convidados presentes, trocai»
sc vnrios brindes cni.rc os dircetores doe»
tro c os jornalistas pvcscnlcs.

Seguiram-se ns dausns que lennínariBjn
madrugada, fazendo-sc ouvir a bunda do Co
Iro Musical da Colônia l*orlugue/ii.

i m*m —w
os benefícios no sol,

Novo tratamento do ráchitismo, auw
llllll dc l'otl, COXillgill, d0CU(,-H3 dc jkIIíííi
syst. nervoso. Banhos de sol -- Hcliotto
piiim — lil; ,n. Had I.obn. (V. 860).

mmtm.

QUER FICAR FORTE?
TOM 13 O

o gi-atido louico c o mcMior forlificante dn
hoinocopalliia. Depositários fabricantes: Dc
Faria & Comp. 11. S. Josú, T.i. Vidro .1?000.

¦ •m**'  . ,"Commerce Reports"
Retfebòihos o numero de junho desta rc-

vista publicada pelo Departamento de Com-
mereio dos Eslados Unidos c em quo sc
aprecia, em resumo, ns condições do com-
mereio intcriiaciottnl do mundo.

mmmmm
'Monitor Mercantil"

Saldos da Fabrica de Todos
os Sanlos, em cortes e em
retalhos. Thcophilo Ottoni,ft'" l". próximo da Avenida,

mm*.
Oli.

Está cm circulação o numero 447 do "Mo-
•nit.or Mercantil"; antigo e conhecido liebdo-
nindnrio tle economia e finanças, que se
publica no Rio de Janeiro, e que, além de
abundantes noticias e informações, "abor-
da Iodos os assumptos, sob o ponto de
vista pratico; quer no foro, quer nos cir-
ctilos financeiros, que possam interessar àclasse.

Rotisserie Progresso
PREÇOS RAZOAVKlS

LARGO S. FRANCISCO, 44—— 1 m*m ¦— __
CEGA E NA MISÉRIA !

Lfi na Parahyba do Norte, D. Maria Es-ther de Carvalho, uma senhora trabalhadorac na edade. então, dc 46 annos, ouviu falar
que na capital dn Republica conseguiriacurar a sua cegueira. Vendeu o pouco «meti nha c, cheia de esperanças, tomou o pri-nieiro vapor em demandn do Rio, onde che-
gou lia Ires annos. Nada menos de quntrooperações sotfrcu a infeliz, cuja vista nuncamnis voltou.

I*. Maria Estlier estn, hoje, na mnis com-
pleta inisciiii, passando fome c dormindo
por favor, em casas differenles.

Quer ella agora regressar ao torrão natalonde tem parentes que a não deixarão mor-¦cr á mingua. Falta-lhe, pordm, qualquer re-í 1 
-urso; que u pobre senhora pede á 

"popula-
S/ao, por nosso intermédio.

"Revista Brasileira de Enfi
nharia"

Deu-nos hontem mais um excellente"*
mero a 'Revista Brasileira «le Iingcnliariii
órgão da classe «los engenheiro-., (fie <
publica nesla capital, sob n competente»
recçãó «lo professor Panlo.ja l.cile, da &,¦
cola Polytcchnica. Com o corpo de rs»..
ctores c cuilaboritt.Io.rcs, dc quc dÍ5|nic, í#;
unido dc professores das nossas escola'"1;
pcriòfes c etigcnhciros chefes dns diversU
rèparlisões dc engenharia, não é de cst-anlí
(|ne a revista se apresente sempro cheia H
assumptos interessantes e algns iu«e:i
originaes' sobre «juestões do natureza »
clinica, que interessam dc modo especial M
engenheiro, ao industrial c ao coiiim'*J
cinnte. O numero de julho, quo é }" ff
nos referimos, trás este summario; "S'CW
icehnica" »- A synchrouisação dns nu»
nas asynchronas, por Oclacilio Marco-*- ,
Ferraz.. tjb"Secção industriar' — Estudos Piw«J| ',
enses, por Agenor A. de Miranda, swl
cedor de banho a carvão. Hadio-telep»"'j|
jior ,1. Gnyoso Neves. A solução tle »J
problema importante na industriado»
sucar. Normas do Engenharia Civil. J'
cção ceonomico-financcira" — O meü <•»
mercial. "Chronicas c inforinaçòes -J
Congresso de óleos. "Secção de Consultttil"Bibliiígraphia". "Rcvistn das revistai i?¦

' 
dSSVguaa. oVCÕi3f1BBH e a Rainha.

Perfumaria LapcB» ¦
Rua do TlicatrOí»

--*¦"" '—--rr-f
Um brinde da casa "Polar
Recebemos duas interessantes folhinha''.

casa de calçado "Polar", nas quacs «•*'
tnm úteis informes para os estabeleci-"""'*-!),
commerciaes.

Os convalescentes de Campo *••*'
lo reclamam

Muito propositadnmentc ufio demos cj*|
as primeiras queixas vindas 4 A !**«'.i
contra o modo porque são tratado? 

"!",,.:
valcscentce do Deposito da Campo t»']
Estado do Rio, a ver se ellas se repetia"!
confirmavam, como acontece agora. K.
rnamos pois a ntteiição das aulorid."")»..
Saude da Guerra, pois se irrcgularie-\,
ha ali não são por certo da culpa wíjI
mioistTação gcrol do ,paiz, quo ««[.ll
clapao t despesas suffieientes a WWM
çao dnquelle estabelecimento. Segunno ^reclamantes, ha qualquer coisa a ¦«*£**•"- ¦
fornecimento das rofeisões.
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