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ÍÍ»ílIllrtO LEVANTE MILITAR EM SAO PAULO
0 presidente da Confederação do Equador

e a sua descendência de poetas o
prosadores

Uma aspiração do Instituto Ar-
cheolofiico de Pernambuco

satisfeita
A entrevista da A NOITE com a Exma.

Sn, I). Pbil.idclphia do Carvalho Paes de
Andrade, unira filha sobrevivente de Manoel
rie Carvalho Paes de Andrade, o prodamador
do movimento civico de 18*21, a Confederação
do Equador ereou uma agitação natural entre
os historiadores, c dissipou duvida» qnc em
pequeno praso estabeleceriam confusão no
relato dns importantes episódios que, sem
duvida, lançaram n verdadeira semente rc-
publicai!.',, nu formação da politica geral bra-
tileira. Dc Pernambuco, principalmente, vic-
ram desejos de quc, para o Instituto Ar-
cheologico do Estado, sc constítuisse, aqui,
uma arvore gencajogíca authcnlica, de quo
soria tronco o ardoroso sonhador da nossn
liberdade. Em correspondência a tão justi-
ficada pretensão, folgamos de proporcionar
o subsidio histórico pretendido, cuja clubo-
ração devemos uo Sr. Dr. UlyssOs Brandão,
autoridade no assumpto, c. quc, escriptor dc
Importantes trabalhos outros sobre assuiii-
j>tos ria vida collcctivu do Rrasil, foi esco-
lliirio para produzir o livro offieial com quco governo rie Pernambuco comiiicmorou o
Centenário rio feito de Paes de Andrade, des-
incumbindo-se completamente da honrosa
missão. Eis, pois, a gcnealogia do Manoel de
Carvalho Pnes de Andrade:"O Dr. Manoel de Carvalho Paes de An-
drade, de illustre prosápia, pois pertencia
• casa dos Paes do Manguulde, aportou no

Dr. Ulyssca Brandão
lecife, em fius de agosto do 1771, vindo

como secretario rio governador c capitão ge-flcrul José César de Menezes, nascido ria
Bahia, quando seu pae Vasco Fernandes, o
primeiro conde de Sabugosa, exercia o cargo
ie viec-rci do Rrasil.

José César do Menezes foi o 31° governa-
Jor ria capitania ele Pernambuco, que admi-
listrou dc 31 rie agosto de 1771 a 13 de dc-
lembro de 1787, sendo reconduzido no cargo
por tres vezes, pois ii3 nomeações eram portriciinio.

O «pio prova que bem servira a EI-Rci
I. José I ou no scu poderoso ministro o
narquez de Pombal, Sebastião Josú ele Car-

lho e Mello, pelo Indo materno descendeu"-
di; família pernambucana.

Neste reinado, sc destacaram os nossos
ntepussndos, entre os médicos, o Dr. Ari-
onio Soares Brandão, cirurgiáo-múr do Rei-

c suas Conquistas! coronel e cirurgião-
r do Exercito c ria Real Câmara, prove-

pr c gtiardá-inôr riu Saude rio Porto rie Re-
n, presidenlo ria llcul Academia rie Cirur-
i da cidade do Porlo, fidalgo ria casa rie
M„ clc, e, entro os juristas; o dcsembnr-

arior Braz Soares Brandão, tliesourciro do
íeseiiibnrgo d<> Praço, ambos escudeiros c
palheiros iidalgqs ria Cnsa Real.«Este desembargador foi o «vÔ rie Fran-

Éisco Pedro Soares Brandão, senhor do cn-
fcenho Shnt_Anr.«a. cm Jabontão, que se ca-
lou com -Murin Francisco rie Carvalho Paes
He Andrade,' irmã gemeu do Manoel eio Car-
Kã.lhó,

O capitão general César rio Menezes cru um
fcléllrnsigordas'-, como provam algumas car-
ps cscripliis dc sem próprio punho, sem us
Eprrccçõcs rio sou secrelario. È pdu léit-
tura ria sua copiosa* correspondei,cia cons-
tante rio Arciiivo elo Conselho L'iti'üin.irir.<o,'
existente no Instituto Histórico rio Rio rio
Janeiro, se vé logo que a suu redacção é dc
um escriptor de tino quilate, um leltriido.

fcoiiio sc eliria rin época.
:.E esse cpisldlographo foi o seu secreta-
rio, o Dr. Manoel cie Carvalho Paes rio Ari-
li-nrie, progenitor rio hcróe rie 17 o de 21,
:jue lhe herdou o nome 6 a inlolligencin.

O Dr. Manoel de Carvalho casou-se, cni'iirnninbuoo, com I). Catliiii-iiiii Eugenia
Ferreira Macio! Couvim, fillin rio cnpilão
ie ordeiinnçns Brnz ferreira Maciel o clc
t). CaWiarinu Bernardo clc Oliveira Gonvini,
jue era filha rio mestre ele campo João de'Hivélra 

Couvim, casado coni um.i senhora
fle origem aiiglo-suxonicu.

D, C.nlhariua era irmã dc D. .loaun.i For-
[feira 'Maciel, que, se casando com o cnpilão-
tnór Antônio Francisco Monteiro, foi o
ronco da fainiliii Maciel Monteiro.

Ji tlcste casal os descendentes riii-cdos
nais notáveis foram o seu fillin Dr. Tlio-
niiz Antônio Maciel Monteiro', primeiro ba-'ão dc Itaninracá, senhor do Engenho Am-
Saro, da ilha desta nome, quc foi depulado
irovincial c geral, conselheiro rie Estado,
irésideriie da Província e ria Relação rie
'eruambucn c ministro do Supremo Tribu-
lal de Justiça dn Rio de Janeiro, e o «eu
leio, Dr. Antônio Peregrino Maciel Mon-
eiro, segundo barão de Itamaracá, com
rundezii, que foi deputado provir.dai e ge-
ai, presidente da Cumaru, minislro clc Es-
rangeiros, direclor da Academia dc Direiln
lc Olinda, minislro plcnipoteneinrio em
•ortngal o, acima rie tudo Isso, um poeta
le alta emoção c de luminosa cultura.

-Maciel Monteiro, que linha um talento
rotligioso, foi grande orador parlamentar e
riu.de poeta lyrico. Grande cm Ioda a es-
IhsiiO riu palavra. E como representante
as melhorei! castas aristocráticas, soube
ipodse, naturalmente, sem esforço, por-

e tinliii esta distiricçuo fidalga, essa sub-
urle rio agradar, esse nianeirismo cordial,

é umu das elegâncias moraes rio ho-

mem, que além dc liem nascido foi nem
educado.

Na Acudcmin Brasileira dc Letras é o
patrono dn 'il' cadeira, occiipndn por Joa-
qulm Nnbneo e agora por Dantas Barreto.

Enviuvando, D. Catliarina convolou para
us segundas nupeins com o Dr. Manoel Leo-
c-udio llndcmuckrr, ouvidor geral dn Rcci-
fc, cunhado do juiz do crime cm Lisboa.
Dr. José Joaquim Soares Brandão, pue dc
Francisco Pedro Soare* Brandão.

Dahi vem, cm 1'crnumbuvo, n família Ra*
demukcr, boje tão brilhantemente represen*
tudo pela poetiza D. llosalinn Radcmufcer
Cocllm Lisboa, que, com a sua Intclllgon-
cia viva c fina cmotivldndo, sabe tão bem
vnsar as suas emoções em estroplic* grneio-
sus, eucanlailoras, de mn lyrismo nativo.
Do seu primeiro matrimônio com o Dr,
Manoel do Carvalho Paes de. Andrade D.
Catharina tinha tido quatro fillios: José Ja-
nuario, Francisco e os gêmeos Manoel c
Maria Frnncisca.

Este Manoel í «pie foi o grande Manoel
de Carvalho, presidente da Confederação do
K«rundor e senador do Império. Consorciou-
sc, cm primeiras nupeins, com a suu prima
Francisco Miquelina Maciel Monteiro, filha
do capitnò-mAr Anlonio Francisco Monteiro
c irmã dn Dr. Thomaz Antônio Maciel Mon*
leiro. Io barão de Itaniarncú, de quem liou-
ve cinco fillios, João, Luiz, Maria, Anua c
Ca dota.

li u sun irmã gêmea Maria Francisca de
Carvalho Paes de Andrade, casou-se com
Francisco Pedro Soares Brandão, «Ic quem
teve os seguintes filhos: Francisco Pedro
(nosso ovo). Jnúo Francisco, Maria Thomn-
sia, Maria Rosa, Thomaz, Antônio, Ursuln,
Thomusía, Catliarina Amélia, Franelsca Hcr-
culiiiin e periro. qnc passaram então a .mie-
pôr ao appcllirio de família o sobrenome
materno de Carvalho;- ¦•• 

Dahi cm rieante este sobrenome ficou ad-
judic.itlo á familia Soares Brandão.

Manoel de Carvalho, além de abastado nc-
goeiante e proprietário, cra o senhor do
ciiu",ibo Soccorro .em .laboatiio.

Dos seus descendentes, em linha rectn, os
mais notáveis forani o seu filho, Dr. Luiz
de Carvalho Paes de Andrade, inspector da
Alfândega de Pernambuco, deputado á As-
sembléa Geral e por fim cônsul do Brasil
em Barcelona e o seu neto Manoel de Cana-
lho Paes do Andrade, o primoroso lyrico,
leve e singelo, que com graça literária o se-
ducção paru o espirito, fez brotar da sua
emoção as "Flores Singelas" e "Flores Pai-
lidas" e o poeta popular, que uo Brasil t^ve
o maior numero ele canções musicadas c en-
toadas ao som do violão. A sua poesia "Per-
nambuco" é uni liyimio dç .nno)" e saudade
á sua terra uat.il, superior a "Minha terra
tem palmeiras onde canla o sabiá..." E a
sua poesia lyrico brotava tln emoção, como
da terra brota uni manancial.

Dos cinco filhos «le Mnimel de Carvalho,
somente ousou D.'Anita dc Carvalho Paes dc
Andrade, com o seu primo Thomaz de Car-
valho Soares Brandão, tendo dous filhos:
Francisco c Manoel.

FVancisco rio Carvalho Soares Brandão, ca-
sou com n sun prima D. Syncietica Olindina
de Carvalho Moura, filha do segundo inatri-
nionio do coronel Joaquim Elias dc Moura
com I). Catliarina Amélia Soares Brandão,
tendo 03 seguintes filhos: Thomaz Anlonio,
Joaquim. Frnncisca e Maria.

Fnllecèrido Frnncisca Miquelina, Manoel de
Carvalho Paes de Andrade, passou a segun-
elas nupeias nos Estudos Unidos dn America
cto Norte, com miss Ellsabcth, dc quem teve
outros cinco filhos, Pcnsylvuniu, Caroliuu,
Guilherme, Frederico c Pliilndelpliin,

Dos descendentes, em linhn directa, dc Ma-
noel de Cai-viilho, existem ncluuliiicnte n sua
filha Pliilürielpbia. com 94 nnnos de ciluric e
os seus bisnetos Joaquim, Francisca c M.iri.1
do Carvalho Soares Brandão, u«|uellc casado
e estas solteiras.

Do irmão rie Manoel dc Carvalho, o com-
incntlarior Francisco rie Carvalho Paes rie
Andrade, revolucionário de 17 c «lc 24, que
foi deputado provincial e geral, presidente e
vice-presidente dii Província e senhor elo en-
genho do "Meio" nn Várzea, é que existe
ninior descendência.

Do seu casamento com a sua prima Dona
Anna dos Anjos Ferreira Maciel Gouvin, ti-
Ihn rio João Ferreira Maciel Gonvini e dc sua
prima D. Anna rios Anjos rie Oliveira fiou-
vim, nasceram os seguintes filhos: João
Francisco, José Januário, Manoel Francisco,
Antônio, Jòuqnim, Maria e Francisca.

João Francisco tlc Carvalho Paes tle An-
riraile caspu-se com a sun prima U. Ursuln
de Carvalha Soares Iiciiulão, deixando os sc-
guintes filhos: Francisco, Antônio José, Al-
frerio, Maria c Annn, rios quacs existem ries-
eendeutes. A 2 rio correnlc mez, centenário
dn proelamação da Confederação rio ICquíi-
dor, D. 1'hiliirielphi;, do Carvalho Paes ile
Andrade, a única filha sobrevivente rie Ma-
noel rio Carvalho, cie sou próprio punho, es-
ei-cveri esta saudação; por intermédio da A
NOITE :•'Saiirio a Republica, no momento em qne
n Nnção Brasileira oominoinoru o centenário
da Confederação do Equador, proclamada
por meu pae, Manoel rie Carvalho Paes clc An-
druric. Meyer, 2 dc julho rie 11)2*1. — Phila-
«Iclpliia de Carvalho Paes dc Andrade."
__ . mtm- «
0 EMBAIXADOR MORGAN RE-

GRESSA AO BRASIL
Sua partida pelo "Southern

Cross"
E* esperado nesta capital, vindo n bordo

do "Soutlicrn Cross" o Sr. Eriwin Morgan,
cnibaixiirior rios Estados Unidos junto .10
nosso pniz. S. Ex. não lia limito tempo em-
barcou para o seu paiz, recebendo A despe-
dida as melhores manifestações du nossa so-
ciedade e rio mundo offieial, tão estimado é
entre nós nquelle representante ria Norte
Amcricn. Agora, portanto, a noticia de scu
regresso deve scr recebida com prazer por
torios ns seus aniigns c admiradores.
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As tropas legaes conservam as posições oecupadas
'^f^pIK*nPm**tw*n'+4*n*t**\\***\w1^^

A palavra offjicial no communicado das 12 horas de hoje

mtm-
Vários piratas saqueiam, em

Anhui, o Banco da China
PEKIN. 17 ("Havas) — Na província rio

Anhui os bandidos capturaram e roubaram
numerosos missionários estrangeiros e s;i-
qucnrain o Banco da China.

Cotnmanicsilo di* 12 horas do dia 17:
"As nossas tropas eonteivim •• posições

onnpada*. em rlrtude da manobra que aca-
bam de realisar com inteiro eiito. Confirma-
M, pur Informai;«lei «ulurltida», recebida* de
dlvrrnii localidades, que oa rebelde* perdem
diariamente homrn» qno m retiram par* o
Interior èo estado • que «io capturados pe*
lo» autoridades locaes."

Conferências no Cattete
Confcrcnciuram, hnje, com o Sr. presíden-

te dn llepublica. todos os seus ministros de
Estado, chefe de policiu, cnuiuiuiiriiiiito da

Athayde Rangel • Wnllrudei Saio! Clair tle
Castro c Victorino donçalvei Pinto, na pnr-
li.ri.i. Amanhã pernoitarão oi 1" tenentes
Mur, e-IIitw>, Ribeiro da Silva • Anlonio Pin-
to (!_• Aluou e José Bispo do Araújo, ua
portaria.

Ds (leniiil* officiaes da secretaria, funedo-
nnrlos da portaria tem permanecido *lé A
meia noite tia repartição, afim de »ttendei
un expediente urgente, passando o serviço
aos d" pernoite.

Officiacs de reserva convoca-
dos pelo Sr. ministro

da Guerra
Dc ordem do Sr. ministro da (raeii-a, fo-

rum convocados os seguintes officines da

mes, que. nesse sentido, tctographon As an-
tiii-iiliirii", Miprih.iYs v uo Sr. presidente de
.Minas Gcraes.

A 4* região autorisada a in-
corporar voluntários

e reservistas
O Sr. ministro da Guerra nutorisou o enm-

mando da t" rcglilu mililar, com série em liei-
lo Horizonte, u receber voluntários, du pre-
ferencin rcscrvlilas, cm lurios us corpos que
tém qtiiirtcl cm Minas Geraes.

Fabricas na imminencia de
paralysar o trabalho

Algumas fabricat •!$ tecidos dc malha, in-

político c locnl do inmlm, exclusivamente
cliviiinscrluto a S. Paulo e não visando do
modo nenhum o presidenta llcrmirdcs, quo
é brmi|iiisio c respeitado om t«>dn o Uva-
sil. Os telegrumnms «iuc eslava rcccbemlo
eram nbsnlutumeiitc truniiuillisiidores o não
deixavam duviiln quanlo A superioriiliide
«lus tropas federaes que eslão reduzindo
aos poucos os rebeldes. Sc a estn .«•horas o
motim iiiiuln não estava compldnineiite
suffocado ú «jue cumpria tomar primeiro
certas precauções de maneira a iy_upnr o
mais possivcl nos damnos Incvltycls do
.hoinharricio u umu cidiiilc tle s*>ccciltos
mil lini,itiuites como S. Paulo.

Em siimuiii, conclua o embaixador, n fe.
dlção pórie ciiiislrii-rar-.se vidualmcnlc doilll-
nari.i graças A energia do governo e A brn-
vu ra c A liiloliilíirii! do Exercito brasileiro t
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Mappa orucínièttdo especialmente pata u
por números de I o 10. os ponlos da
lados dc San los c. de Mong das Cruzes,
rados, mas quc. uo mappa csiâo em re

íioucr

A AOlIk, calcado sobre os melhores ele mentos, isto è, cartas aurortsadas, no qual se vêem em desloque, e dcsignaaoscapiial pauliga, cidade t. subúrbios onde sc desenrolam os actuaes suecessos militares, bem como parte do F.slado para ostlicairo lambem das operticocs das forca» legue» que combatem os reoaliosos. Toes ponlos, como ainda outros não nume-alce, pelos seus nomes cm caracteres maiores, são todos ctlcs dos commiutiirados officiacs que nos lèm sido fornecidos pelono, desde, o primeiro dia do tcoante. Este mappa estd na escala de 1 meiro por 100 mil
e o presidente c chdcr'-!Policia Mililnr

da Câmara.

Um. telegramma do presidente
de Minas ao Sr. Antônio

Carlos
O Sr. Antônio Carlos recebeu rio presidente

de Minas o seguinte telegramnia:
"Deputado Antônio Curiós — Rio — fjuoi-

rn assegurar a bancaria mineira o alio apre-
ço em «pie tenho o testemunho de sua ea-
lorosa solidariedade na repulsa rio nionstmo-
s;o attent.itlo rie que ncaba tlc scr viclima a
Republico, «pie Deus ba «lc livrar ngdra e
sempre «le torios os traidores. Affectuosas
saudações. — Raul Sonrcs."

Com destino a Itr.raré
O Sr. P. Murques leu, hoje, no expediente

da Câmara, o seguinte telegramnia:"Curityba, ifi. — Coinniunico presndo ami-
go quc embnrcou, hoje, no ineio.riin, com

•.destino a Itararé, o batalhão «la força mili-
tar, sob 6 conimando do capitão Sarmento.
Affectuosas saudações. — (u) Munhoz Rocha,
presidente do Estado."

0 pernoite na Secretaria da
Guerra

Na secretaria elo Estado ria Guerra estão
de pernoite hoje os l00 tenentes Artliur

reserva do exercito, os quaes deverão se
apresentar ao Departamento do Pessoal da
Guerra:

Coronel José Paulista Piedade, major José
tlc Alencar Rumos Picrinrie; capitães Ber-
nnrclo Castello Branco. Joaquim rio Almeida
Barreto; Io tenente Mario Lago; 2"" tenentes
Honorio rie Freitas Guimarães, Francisco
Louzada, Álvaro /lc l-'roilas Guimarães, Ma-
rio de Souza Magalhães; Ulysses Bcleni, An-
lonio Barbosa rie Macedo Júnior, Gustavo
Snrlore. I.eonielas Borgu3 do Oliveira c Eu-
gênio da Cruz Machado.

As cartas para as tropas le-
gaes são franqueadas ao
publico — Onde se deve

postar a correspondência
JA está organisado o serviço de correios

para o poslo rie concentração das forças lc-
gaes. As cartas não precisam sello e de-
vem ser lançadas na caixa que se adiu col-
locada junto ao portão rio Departamento do
Pessoal ria Guerra, no edifício do Ministério
ela Guerra.

A collceta é feita diariamente até ús fi
lioras dn tarde, sendo a isenção extensiva a
cartões postacs.

0 commandante interino da
4a região

Assumiu, interinamente, o eoiiiinnndo da
4* região militar o coronel Oetaviano Go-

stal.Iadas em Juiz dc Fôrn, tinham suas cn-
cimmenrias rie fios para tecelagem feitas cm
São Paulo. Com a perturbação rio movimen-
Io da Central entre ns ultimas estações ria
linhn e a capita] paulista, todas eilns, quetinham pequenos stocks, deixaram do roce-
ber suns remessas scnuiuiics, rie mnrio quese encontrai,! na iiniiiiiiencia de paralysar o
trabalho, dcpcnilendo, agora, rio so abaste-
ecrçin cm outro mercado.:

Neste sentido, a Associnção Commercial de
Juiz ile Fóra expediu o seguinte talegraniinu,
que merece altenção inimeriiata :

"Sr. presidente da Federação tias Asso-
eiações Çomniereiaes do Brasil -— Rio.

Pedimos renietter com urgência umn rela-
ção de firmas «pie poderão forftcccr fios nu-
cionaes ou 'estrangeiros; 

paru malharia; nfimdc orientar os fabricantes desta praça quc,devido íí situação-do S Paulo, sc acham des-
providos dessa matéria prima.Saudações;. -- Clovis Mascarenhas, presi-dente. — F. A. Cunha, secretario."

Declarações do embaixador
brasileiro em Paris

iPARIS. 17, ,(H.ivãs) — O "Excelsior"
publica hoje a entrevista que. a propósitodos suecessos rie S. Piiulo, lhe concedeu o
embaixador Souza Dantas.

Nessa entrevista, <|ue «>c!eii>na «unia co-
luiniia inteira do jornal, o embaixador do
Brasil accenlua o caracter essencialmente

questão que se liquidará dentro
dins, talvez mesmo em horas.

O mais
de poucos
A situação da praça de Juiz

de Fóra — Um festival pró
Cruz Vermelha Mineira

JUIZ DE FORA (Minas), 17 (Seiviço os-
peciui riu A NOITE) — Os estabelecimentos
biiuciirios liicncs suspenderam os descontos
rie lekias, recusaiido-sa » fazer empréstimos
ao coniKiercio, havendo tal medida causado
grauries tNjnstornòs em toria a praça. A As-
socinçúo CoNjiiierciul letegrapboii ao presi-
dente, ria Republica pedindo ordenar á agen-
cia rio Banco do Brasil aqui a continuação
dnquellus transacções.

As fabricas de tecidos de malhas desta cí-
tl.itle estão ameaçadas rie paralysar o traba.-
lho, por tulta de matéria prima, até agora im-
portada rie São Paulo. Os industriues tele-
grupliuram paru o Rio, Indagando sc eneon-
trarão abi fios necessários A fabricação do
meias c oulrns tecidos de nialhu.

— No próximo domingo, haverá uo CinC"
ma Paz grande festival cm beneficio da Crua
Vermelha Mineira, tomando parte a canto*
rn brasileira Airia Poggetli.

Demittiu-se o governo do Estado
de Victoria, na Austrália

LONDRES, 17 (Havas) — Tclegramma d«
Mclbourne, na Austrália, aririuncia que pediudemissão o governo do Estado do Victoria.

I
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\í*108 C NovidadK JChega, amanhã, a esta capi "
ta! o professor Hadamard

A NOITE — OifliitA-roIrii. 17 dó Julho <1«» 1021
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íi Sr, duc.liii' da ii i i.i iln iii i. <•"-¦•
I ¦ I. ¦! balXOU I. i ill i ii i i .i i ..i.i i|in, cm
prlncljüii, •'• ,i. piTivcilurii dc elinsiti., imiipiv*
vl«a «ilv.irpiirdar ife iiilrivís.* u ti« Ju»luí
Mit.it pl;l(iri|,nii n tini ciiiitrllmínlc-, iiii|iuliii-
«I» ii iHtlili_-.isi.il de Iufuiiiiiaót'. mi ilofiK.-
rlioi íiiiiihi iiAu ciiiiliccldo» uu. uutorliltulM
Mipt<r|iiiv., J',' iiiilmnli iimiius iict.ii dc illll»
1'itlliiii.lin dii Sr, direclor da K.cclicdociiii
ferindo, nilo mm. a Ihiii faiiia d<t um íoiii
uumerii di* contrlliulnlw, perante ¦• fisco, po-
liem tui iiiiiinlliiiliiii, ini deelnrmlns vlilutil-
mente in«iiUl.ti'ii'í. por ullorlurvi delibero»
iíwa dc lim:» i,|i.i .uilurlil.tltj, (líinlm Islo nau
li.i iii.iun .i.lu poulvcl, li' um l.u'1'i.

MtS iM.iiilii.nl.'* a. cíiiiMi ilc mali perto
cumpre wr Mi a dcllhcrnçflu mi parlaria a nno
ii'*-- roferlmoü aproveita prnllcniiicntu aoi In-
Irrostadoi, Qucr-tiio* crer ipie nfn». A publi»> i.i ir .1:.. prim.lr.is infori- .-11H'» uu ilei-mi-
rl.m doi funealoiiarlos subordinado!, doíxnin
.!.-. lnii*r,»-.:i Ins h-i pnr dn que _o |K.i8n, Liei»
lllaudo-llici o |iii)iiiii','..o r.n própria defusai
•ui a convrçOo d\i cn», engano uu fraudo, «mi
beneficio do flsrn, uu din» critllln. dn con»
lilii' 'il.- I'(il' nutro Indo, i*v|,iinn!i eatls.iilu.
du ver a-t próprias dellbi.*açftes da direeloria
serem alteradas nu reformadas pnr iniciativa
própria uu decltflo .• lupcrjor, o que Importa
iiiuii.i in. maior ilamiiu pnra a lama qu.* so
pri tendi- defendei', visto iiuc u aclo *<c ro»
u'fcl«f do iimlnr inilurliliide. Nossas condições.
• camlnlio iln lógica nos cnnd.i/.lrla nn ali»
Minln dc iií.i> serem publicadas ns proprius
decisões dn Directoria, mi eiilúo d. ser ue-
fnii.nl.. nu* ã ultima hora um ex|N*dlciit< lati»
to mais Imnortuule quinto i certo que en-
volyp os malorei Interesses dos contribulnu*..
inter-usus materiaes e de renome e famn.

A
tl plienomeno observado agora com o cafi.

obedecendo .1 Iii rudimentar du offerla Infc-
rior .i procura, nãn deixa de ser uma lição.
o preto du arroba de café aliingíii a mnis
de .Vi- ultrapassando ns mui» cx.ggfriidiis ex-
prctatlvns d.i vnlnrlsnçjio,

Qiiniui.. .n-ui sc estabeleceu o npparclhn iK*
lefcsu, por intermédio dn Intervenção dlrcçtai
ipjmreeeram críticas venlndelnmionte dignas
dr nealo, 1'iua delia» observava quc ns rigo-
res da defesa, retendo o product» un paiz,
pnr.i impor privo, aos mercados consumi-
dores, produziriam dous cffeilos: o aeo-
ratònmenta da cultura do café em outros pai-
ii . •• o consumo de similares <l- ijuc a chi-
cores i um dos preferidos. Neste segundo
nnno dc valnrlsaçfio, não se pódc sentir a
verdade dessas h.vpolhoscs. Nem mesnío a
suppressão do cafí (suppressuo forçudn iielas
classes menores) sc regista ainilii.

Dada a vnloríinçi.o cxrupolojial dn moeda
eslrn.igeim, nqucllns classes estilo constunln»
do o cafí por preços supporlavcls ninda. U
mesmo, porém, não acontece entre nòs. O
íiilii do café moldo começa .1 custar um pre-
ço que U lorun nrii^ii dc luxo In.iccesslvel ao
Commum ila gente, quo vive de rendas fixas.
liste o aspecto da questão, que se nggravoii
com 11 alta súbita do café. Nem sequer parece
justo que nppcllrmos para ns medidas de cx-
cepçfio, upplieavels nos abusos dn carestia.
Gastando dinheiro na valorisação. forçando
a altn artificial, procurando por todos os
•m.lns c iiumIos evitar 11 quídii de cotações,
não juslificnrlainos agora as providencias fa-
voraveis n baixa.

O preço exaggerado de agora se prende âs
fnlins de entradas, que as eirciimstiineias cx-
çepcionaes do momento explicam, Mas, sal»-
se quu a arroba de café lem mantido a co-
tnçãr. dc 30*5, limite que torna o seu consumo
difficil.

A firme intenção governamental de reduzir
o mnis possivel os gastos orçamentários bem
poderia ser reforçada pelos actos de outras
autoridades tendentes a acabar eom despesas
supérfluas e suinpluarias, c, portanto, adia-
veis; certo, tacs gastos, isoladamente, não
vão pesar nn rediicçnó dos orçamentos, mas,
cm conjunto, syslemiilicamçntc cxtfnctos,
concorrerão sobremodo parn aquelle fim.

Essas ponderações nos açodem ante a dis-
pendiosa Installação ile nm elevador que se
eslá fazendo rio Pavilhão Argentino, instai-
lação quc é tnnlo menos jiistifi-nvel quanto
são innumcròs os edifício*? públicos, c dc
maior altura e movimento, quc nno dispõem
daquelln commodidadc, Pois, então, è razoa-
vel que, nesta ép en em qne tudo nos ncon-
sclliu e força ás nriís morosas economias,
se mande instnil.tr um elevador liara poupar-
sc a subida dc um andar em edifieio da na-
t.ircza c fins do Pavilhão Argentino?

Du isto 6 nina iiiadvirteneia ou desejo dc
gastar... **#

Embora nssumpto dó Conselho Municipal,
merece registo a pittoresca novidade Megis-
laiivn gue n Cann.ra du cidade i.cnba de
óffereccr no sabor iio eleitorado, com 11 pro-
jcctndn revogação temporária do descanso
dominical das officinas grapbiciis desta ca-
pitai, snl) o rolllln dc cnúiiladc, isto" porque,
segundo declara ;ão piibfica de um intenden-
te, empresas esfarian. violando ns iiosturns
sohre :i matéria. W pena que Reinclhanle
aceusação explicita ao zelo fisenl du Prefei-
tura tinha vindo desacompanhada <le indica-
ções preeisas, eo.no. õgunlmcilte, é dc liuiien-
tnr quc ns agencias em cuja júrisdicção ha
typoRràphins correspondessem a tão grave
ccnstirá com nm silencio significativo. ICin
tudo isto, porénj, q que reveste importância
maior è o .surto parlamentai' de se crear
uma regalia liara evitar quc iriffncLorcs im-

.V-i IMIOXIMAS (.O.NFKHKNr.IAS
soiimc mi:<:amc\. í»ki.o ii.»

ÍiISIUK SCI!_NT1STA
ileeelitiuu. d.i UllIverMülldc dn llio dc .lu-

iiidiu 11 •>.' iiilnic comnumlciiilo :"A bunlii du iui(|Ui'lfl "1'lnln" deve che-
tínr, iiuiiiuliil, a cll.i capital, n prufcssoi' Ha»
iluiiiiiil, unmbcii iln Iniilltilü v pruIruMir de
iiiecnulcii nu Colleitlo il« 1'rançn,

1'sno lllu»li'e íclcullsl,. \riii professar um
cuisii ile sua ispce.iilhl.iilr mi Instituiu i*'ran-
vn Urtifllclrn de Alt.* Cultura, iinnexo A Cni
vorslilntlo du li.o ilu Janeiro.

As sim. coiifcrcnclns scrilo lirovemente
Inicia dai ua Ricota 1'iilyiielmliii.

*'*\*"*.'Xr.' t_* ** * -NS

ij PENHORES?,.. 1
j Menor juro % Maior ofterta |
I COi. ÁUREA 'g SRUniili.il, 18.|

'ossos, 11 ii
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A elite social deve visitar a —
Guanabara — nn mui luxuosa in-

como pode,
vesllr-íC

limos leci-
dos i* a mesma dlstineção dns
cotas di- luxo. II. (Inriueii, .. 1.

1 **m 

•' .,- Oiiniiiibnni — nu mui Iu*'c«! 
Jw.4 *l,|ltaÇ'-0i P"1"'* v''r cm

•**fi.íVjP "icni piignr exageros,
\Jtl wf^í ^"'", os '"c^mos flnissii

FORAM EXHUMADOS, HOJE,
OS RESTOS MORTAES DE

EMILIO DE MENEZES
No cemitério de S. .loão Hnpllsln, As II ho-

rus du inaniiã, de bojo, amigos fieis ã incmò-
ria dn grand.* nrlista dos '.'Trcs Olhares de
Mnriii", exhunmrrim plcdosamcnle os despo-
jos mortacs de lúuilio dc Menoxus.

O sntyrisln hiuoniparavel, dc tSo larffa po-
pulariil ile uns dias cm que a nniedaeiilnile de
seu espirito lul .ia cm (íuadrliihiis c sonetos
(liabolens, rcdu/.ldo, agora, a cinzas humanas,
aguardara, liu eapella daquelle campo Slllllo,
o túmulo definitivo que ainda não foi poSsi-
vel adquirir pnra o seu repouso final.

1 **»it*-.

\ Coiiiimnliln Fri^òrifícos <Io Caos <lo Porlo,
ciimo('i», aiMuihil, a distribuiçilo a domicilio

A l.inpresa Annii/.oii* l'rlgorlílcos du Cl.cs
du Portu lein eiivlilnilu tniliis ui. csl irçns
nu sentiild du cninhiitci* u gniiiincln duu açuiu-Imiviiiluiis du lii!|., nu llio de ilaticlru, ex-
n|(ii*uil(lii 11 piipuliiçrtu desla luplli.l para
Isso ella nil.TiHcu malures viinluguiiH .ms
priiiluctore. de leite, paitiuulu esse proiluclo

ijiimi ile mu plano ile dlstrlliulção 11 tloinl*
lim.
I" eni' M-rvii;.. iine vae __«*«• Inlclndn 1111111-

II tiã. ás primeira» limas du din, A primeira
earrovlulin de (HsIrlIiuIçAu de lelle a iluiril»
eílln servira a "mui dn praça iln Hepublica
1: adjacência», mJu até A nm du Itinciiiifilo,

BS^W*i'*'íIW*lW-f' V ir-lívaíVtti, ÚW :l l'i 
'¦ 

f?.ví.
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^m^*$*t***wt***m***Êm*******mÊ** ****** ¦¦¦ . «

pipl f Mm
li ' •"¦ •• • k. .fe» ¦lft:^Ófè,È

A primeira carroeinlm \11mt dhlrtlntlc.Cni a domicilio
por melhor preço o vendendo-o mais bnrafn
aus rnusumidores. Para isso, ainda, orga-
nisini ella um plano, qnc vae seiuto êxvruiu-
dn eom ciiliuu para que us lesulliiilos sejuni
seguros 11 possa haver, assim, a cstnhiiidadu
necessária u um negocio du Ini nu-nln. An-
te.s do 1 miI 1. porém, a empresa (ratou ile
Mias iuslnllnçõcs, íipparclliandõ-as pnra sa-
llsfnzercni 11 todas as exigências. Depois, co-

mâmzm^ A NAVegação para a ilha
2" feira - 21 de julho - 2" feirai DO GOVERNADOR

Uni dia dc verdadeira festn para o £2  .**.., 
R1ALT0 ! Ini verdadeiro nrontecimcii-'-(-«] !it * t Ito dnçmatoRrapiiico, a,; rcoppariçao d» rn \ um tí«rar.o de barcas que parece
vxi'1'lsa rainha «Io "éer.-in", a bella
actriz c foriiio^a c galante mulher

FRAWCESCS BERTÜQi
na sua melhor creação, a viver uma1
dessas mulheres tão frágeis nos ven-,
«lavar, da vida. quc os ventos derru- 

'¦/''

, bam c murcham, que oa homens dvsfo- 
".';

i lham, e que apesar dc tudo querem scr '•'
amad.iH sempre! {i

Seis acto» surprchendenteg dc reali-^-í
dade, intitulados Av.

5fr— "'"•" "¦

u if
Almolutamcnte nova para o Itio
- I-ROGRAMMA M.VTAKÀZZO —

¦ **»* i

ÇASàpupg] |
| Combinações í^j^m

8500 Sungas 9%;-^% ¦
t X700 F^oo^^pT !

--? VÍ_rVt /^^i '
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Vão registar suas caderneta
de reservista!

agradar á maioria dos
moradores

Modificando o horário apresentado peln
I (.1111 lareira A Prefeitura, foi entregue o se-
!'guinlc hoje, no Sr, prefeito, e que rcprusciitn'os desejos ila maioria da população da ilha
do Governador:

, Partida da ponte da lliheira (nn ilha do'Governador): 5.20 — 7.1o — 8..'10 — 11.HU
i— ::.i/íi — ii.nu - - s 30 dn nuiic.

Partida do cães Pliurhux: 0.211 — 7.5S —
9.1.' —11.30— 2.1)0— álõ - ".IIO — 10.311
da noile.

..'s quintn.s-fcirns e snbbados iiavcrã uma
barca extraordinária qne pari irá do 1'liiirniix
As 12..'in dn nòllc.

A Cantareira, nttciulendo a que esse ho-
rnrio representa o desejo da maioria da po-

; pnl.-.i.ãn. está de accflrdn com elle, o mesmo
i devendo, miturulhiciitu, acontecer com o pre-
: feito.
¦¦'*¦¦ ¦—**********> xg^H-l"— '¦ --****¦¦¦¦' —'

I Pitei "1 Iil"
[terminará no dia í?;8 <I.ç^tc
mez í. gt-»í(lc venda [lòlo
cuéíó res. (Io v ;i r i íi <1 o e
gtaiKlc stock «1? pérfuina-
risis dc Coty, noubiíçant,
Rbgei' & Gailet, Caron c ou-
tslás; bem assim, escovas
iii versas, pentes, esponjas,
estojos, etc, ele. Jamais

Brevemente nutras entrarão cm trafego, com-
plelaiidn n plano dn empresa.

I.ssns cnrroeiiilins obedecem a Iodos o.s pre-ccllos liyglenlcos c snu construídas de modo
a que n próprio distribuidor não possa fal-
siflcnr o producto, visto haver nellns um ap-
pnrclhoile nr con))irlmldu quc, uma vez viu-
lado, não pôde mnis ser reposto no logar
sináii na sédc da conipnuhla.

US Um C3L0S3S3S
Novos subsídios para a subscripção

cm favor do menor Antônio
dos Santos

Kmhnra encerrada, eom a clrctín, que no-
llcláinos, da vultosa quiinliii angariada de
pnrcellns subscrlplas pelo imbllco, a rece-
lição de dlnlieiros, nn A NOITH para o me-
nor Antniio dos Santos, que leve a má sor-
lc de perder ambos us braços, sob ns rodas
de um bonde, não terminou. Ainda hoje.
iilém (Ins outras parcellas já publicadas, rece-
hemns mnis ns seguintes :

Subscripção aberto peln administração dn
Sociedade Animadora da Corporação dos Ou-rives. enlro n classe dns Ourives.

A Administração'. 115(1$j Isidoro Marx, 20í;Francisco Sanlos, 2(!.-í: Júlio Delate. 205:Henrique Miingla, 20?; .los. Gonçalves Vian-na, liOji; Ccrqueira & Honiaiio, 2C.<.-. Hcm-v &A nua nilo, 208i Klias Truzman, 205; Fernan-dn d'.\linei(l:i, fiSj Artliur Vieira. 55; Grefiòlv,108; iRiincib Moscs & C, 105; Oetavio Pede-inoiile, 105; Antônio Guimarães & C '"('••'¦'• \M. S.-uilos & C. ..Õ?; Gru.nbach, Itoehá &<-. 10-*; Tolal, .305000,
De .Insó Luiz c Slelln Maria. M?. Officiaes,sargentos, praças c civis do Serviço Gcòffrà-

i-lueo Militar. 3028..00.

Detalhes do movimento
sedicioso de Arequlpa

—¦_¦ I —q_i— **»**•

Depois dc quatro hoias de com-
bate, a ordem íoi rea-

tabelecida
I IM\ 17 f.V. A.) •- Homenle Imjo •'"'""'

iniúi* mnplniiiente líese.lpliii as «fc;;,'rBn5,r**
ru,- i.i. Niiifi.iiriuii i..viilii!i<"ite eni A"
qtilpo. n uno JA «Iludimos em lele«rnmmn»
""••V.rpíéiisí.". occiipnndn-w do «««'"{•*";
,IU une a Riililevoc/ln mililar «pie ali < ;
l.a «U.,i.s,. na noile !•¦ 

" «'-'.'''' «'»•••
rmn surnrviM «ornl da populaçiln local, en
.iil.i iiielii se cstalielcciu um piiMflSelfo pu
"f?«n«cllfl 

noile rovnllon-w o R" reginieiiin
,le cavollurlii nll c»loolomido. tomando |mr»
t« n-i inuvltiiiiitii iil^uiis Inofrlore» que na»
viam consejtuldo eonijnlslor n ndltusAo uos
tuldailuR, nu sun qui'*ii lololldído. ( 

- -
Deelnriiilu o vlmenlo. n uffici.ilid.ne

dn mesmo reijlinonto, nnxlHiida pelo» u. j»
e 3* liiilnlhúes, Inllmou os róvpllow» « ron"
dlcAii. mui seiiiln. porím, ntlondldoí.

Vurii domlniil-os r«.l enlii" enipiegadii o
forca, lrovando»s_ um renhido çomuuto i|ue
durou mais de quatro horns. O .fipyorno,
|n«o 'liie leve rniiluvlniento dn fiieln. onte-
nou providencias enérgicas no sentido ue
reslnlielecer a ordem.

No combato foram morlni multas praças,
dc pinte a parlf. sendo lambem grande o
numero de ferhlns. , ,

Restabelecida u ordem, furam os culpados
submeti Idos a conselho de guerra, cujo pru-
cesso continuo os seus tia ml les. ^^^^__

PL LHE PAREÔEf E SEJA
0 MELHOR Afili GESTE

^g*amm*********-- "*>**•** ***^~^ •

THEATRO NACIONAL
Um nes-o apreciável da Comp>

nhia Brasileira dc De*
clamarão

A C(.m|iiii'lil.i llrasllolrn do lird,,.,,,
que se fiiemillii du nnui un Thcfltro It_5lill a, reinlvon abrir um cnnourw (nu*urlplorek dn noMa Hngua pnra apimiJi
ile uma |WÇ« ein Ires mi iiuairn M^>-
iif/iiiiiipln c aiiiinenle cnracler|.i|C4„'„'
brasllelroi. **>lm jury de eicrlplorus que miliijm ,critica lltcnlrnl i*rlocn e du direclor Zj?
vul.i Dramática .Miniieipai. que {.. W,"\
useriplur lUusIrc. Cocllm Nellu. i'.enih,|?*| •
uiMlii.il em iiueilfin. lísio Jury Hcou uM
furinudoi Coelho Nelto, .luàn i.um, »•*'&
Nuirrs, l..if.iyelte Sllyn e Mario \|Jíj|')!,J

• ''¦''• ¦¦ ••- • f" "-•*. iilnil., ,,;"

Ií.
¦ ->b i¦•••¦•» il« úIniciativa d» (Simpanliia It

1'launu'An, nm concurso entre u. ttei-M?!
phus residentes nn llr.isil para a oscollux
leenarloi da peça premiada. ¦*•&-

Alndn. enntrlliulndn para a pron___y,f
da noaia lilornlura im llioalro, „ c,',,,*1!
nhia reiilliar.í breve a "llnni l.iler.irli" í»
será dada nos sablindo». nn Honubllci'21

.'-. .** ,-.

n paiioclnlo, Bonlllmento lollcltndo^i',
KOITEí ... ;

Xessi "Hora l.ltorarln" serão retlufaB
versos e llili*» trechos de noisoi poelat^l
criptores.

i *** i

______ 1—*»** ____

I'
Naturalmente pnrn o leitor seni o que

lliiiirdn no seu lar. com carinho e çom /.elo.
Mas quem lhe di/. que um din nno encontro»
rá no caminho da sun vida umn dessas mu-
ílicres terríveis, cujo olhar cíitonteéc e perde
o mnis cauteloso dos homens c uão sc deixa
levar nn sua verliccm ?

_«^'**^i'^*.''¦•'*_*'¦_''>-«¦* "i;''-v<.

DIVIDIRAM-SE OS FASCISTAS!

0 qne consta em Munich c o qut
se diz em Berlim

BERLIM, 17, (A A .) - Continuam i
despertar muito interesse nas clasicj m,
lolarius as oceorrencias que se .vm itr,ii.
cando no seio du partido fascista ital aci,
principalmente depois do assasslnie dudtM,
lado Malíeolti.

A Imprensa desta cidade, que tua fom..:
chio copióso noticiário sobre o mon.ci.iou •
assumplo, transcreve hoje un tclegnnm I
dc Munlcli, coiiimunicniido que sc verlÜBv
uma ímporlnnlo scisão no partido fascista.;
frhccionnndo-so uma boa parle (l.llc ta
dois grupos, o dos fas.-istas avançados <<
dos fascistas moderados.

Accrcccntam outros despachos dn m(w.i
procedência que os "avançados" estão apn
cm entendimento com os cominunlsUl;
dispostos a se uianlcren. neutros, na ln»,..
these dc úm levantamento conuiiunisla, &.
tns informações, porém, são tidas como is-
siminçõcs dns commünlstns allemães, -u
nno desnniniiiram ainda nn campanha <T'i
cmprchcndcram cm prol dos tens íiIíjüi
réforniist.is.

O mnjor Id.ilino Mns, delegado militar do u,. .•!,„,'. Jt,,<»,.,, .,.,, ...,s.i,,., S.t.i.t.,
12" districto dc alistamento, convida pnr Sj5í • 5* l« «?•'•¦»• Oj»;K-I'UlIíiaaSle
nosso intermédio, o.s reservistas dc 1' 2* c (Je OOtinfíSS CÕmprãS |)OJ_* SCi*.1" categorias a sc apresentar A run Mnchn- ... ., ..
do Coelho n. Ill (agência dn Prefeitura); to- i QHl<\ (({JUlClaÇaO {)í.i.*.l ÍSfrüíl-
dos os dias úteis, dns 12 âs 3 horas da lar- j „..,.. .„ ,-.<..-,,,..,.;,-_ „ ahn t__.h_íi_i_!dc, afim do registarem a? suas cadernetas i"4?' ° ""fê!PP?0 -y SilO pOUÜOS
conforme determina n letra G do artigo n. OI.JOS tí-SS QUC i^StaiIl t!i.J'a 611-do Itcgulamcnto do Serviço Militar. : ,, ," *. ,.i ^M-^T-V^/orV iregiiL' « predso a aciuiil ar-

O ÜÜNTKATOSbE .•_».r_1<i£<i_-_«_ m y-.<«í->_?•».... »».radical nas to-se,. bronchite-., Brippcs, ete. !! t'--««««-- •«. »» »0.t LO{-*|Ue PS-
Preço actual: Vidro. 2J8BII uu a$000. l)z. 29S08Q 1 thé Bí._,'.y, j).?''a ..?3i íl.Stallai'

Nn_-_ não-Tío olitmtri '° ©Jnves;.;.. no Láf, Rua Ko-ao pague aluguel \AvU^ «,,„._ n ..,,'
V. S. constrnirá a sua habitação, no nen¦.errenn, apenas eom 30 "|. do valor orcann.

^iíva n. 'ókv.

punes _"stcjiin"i a desrespeitar disposições ad--'IjPW» «"¦ 3 Pafeellas durante a conslru^ao.
niinistralivas. Siipp.onlliiiubs', e já agora nno • Us 70. I '^sfntw serão pagos inciinalmcnt.

durante sete nnnos
Kxaroino os lfi prédios nctualmcnte em con-representa absurdo a hypothese, que, ama-

)\hã, um barbeiro allcgaudo qne não íwdo j' :t"-™i , ... .
deixar ,1c raspar a barba .... cliente, e lim j|™^n" 

R'"* 
\ 

«>¦»_««• Territorial e Con.
alfaiate sub d pretexto de que seus fregue- I -trucíora- K- ¦*¦ 1 dro. St. _.lo.
zcs têm compromissos dc sociedade, conser- -« —.a»^ i
vem abertos nos dias de guarda seus eslabe-
lèçimcnlos. O Conselho cstarA no dever de
,se dar pressa na votação de uma providen-
cia quc salive o moral da municipalidade,
garanta us faltosos e dê cgual direito aos
competidores. (Icnerulisando, e raciocinando
da mesma maneira, chegaremos á conclusão
de que, para Icgnlisár n situação ilcste ou
daquelle turbulento, o governo estaria na
obrigação de decretar n subversão ila ordem
nacional. Até aqui, o pessimismo dizia cn-|P atrnm va_» nara n ___•_-__<,____».__
recorrais de única lei, pnra nossa perfeição: ]?¦' 

dSorB> V**e P«ra O maniCOmiO

IMITANDO, TALVEZ, 0 "HO-
MEM MOSCA"

— ¦ '¦* *i -*> ¦ i—

Caia do alto âo predio e machu-
cott-se iodo

DESÁPPAEECE UM DOS MAIS
ANTIGOS JORNALISTAS

ITALÍAKOS
A tiiuríc ds TwHo Panveo

MILÃO, 17 (A. A.) -- 1'nlle'ceu, nesla ei-
dade, o conhecido .jornalista Túlio Panveo.
cujo passado .... imprensa italiana, é íihia
nffirninÇão iiieptitrasiavel dos seus grandes
dotes de iiilcJiigencia,

Uesde muito moço deu-se A vida da im-
prensa c loiiiou parte em todas as princi-
pnes cniiipiuilnis pnliiicus c|iio se verificaram
nestes últimos 2(1 iimiosj

a que fizesse cumprir ns outras ,já existen»
tes. A edilidade iniciou a reciproca...

Dr. iistellita I__-lS--,';<*s urinarias^ (veiie-
réus e cirúrgicas) ltaios X. Labor. h. .Io:"- 81.
— '. *—***

r. E. Pitanaa BantosvOperaç«es..pocn»
s do Heet.ini e Anusí Passeio 5G, de 1 As 4.

*****
I
DR
Cirn

_ ROD. JOSETTI — vi«s urina'ins -
irtn*Kia geral. U. de Maio, ÍJ». I As C. .'.. 100!),

Ainda 1 JL\*w WM il vm

Dr. Reynaldo de Aragão, Clini
nhoras. L. Carioca, 18. 1 ãs _, 2", 1"

nica sc-
e 6".

- *—*-»Í******--*» -

DR. PfiDRO CARNEIRO - Pnrtelro,
niols; ii.lernas, Gous., as t horas. S. .losé, lü.

'"*,****¦

Hr Taelrpíi Ai^s.ín GIIIUIIGIÁO.ur. «Lastro /uaujo Gn,m pryvaíl^
Hospital .-Evangélico. Pliòriii Villa 2201.

Dr. Alfredo Herculano —Vias urinarias—Ruu Rosário lOa, 1» and;,* das 2 ás 6. N.'35611;
¦ ***** —

A seiencia moderna demonstra quc o uiao
de pastas c pó» dçntifricios não é sufflclen-
te, porque com o auxilio da escova só fazem
a limpeza mecânica. O essencial do dentifri-
do é evitar a fermentação do» rcsto'3 de co-
mida que ficam nos interstícios dos dente»,
e quo sc produz duas horas depois. Esta fer-
mentação não só ataca o _t_mtlte, prodn/.in-
do a carie, como causa o máo Imlito. Tudo
isto se evita com o uso do dentifricio me-
dlclnal Odoranu. Compre hoje mesmo um
vidro com pingn-goltas. ..$000. Para auxiliar
a limpeza dos dentes use a pasta Odorana,
2ÍS0O. A' venda em tnila parte.

O PETRÓLEO ELITE .evita íí: miédu doca-
bello e finlaleee-n

i-ÈKEÚMÀhlA HORTE.VCE - Rua 7 de
Setembro, 128

¦¦ ' ' ¦" ¦ --——¦ •—-*.-;.!>&>—4 ¦—¦-**..—¦ _.,¦-_¦- ——.___

Dl*. Osborne—Instituto de Hadiblbgin do
Ur. Manuel de Abreu. Evaristo Veiga '20. (_..!'_.

i tinha deante dos olhos as peripéciasdáquella escalada tremenda. Parecia estarvendo ninda, como viu na tela, as ncrob.i-
cias arriscadas qne foi obrigado n fazer Ita-
roldo Lloyd, para galgar o cimo do colossal

arraiilia-eéo". IJ desde logo. o padeiro Fi-nu-cisco Gonzaga se sentiu possuído do desejodc imjlal-o, fosse eonio fosse.
Foi assim animado quc, pela manhã, vi-

can lo o sobrado ii. 201 da rua Porlclln, con-
liguo á padaria em que trabalha, (lonzaga
resolveu pôr em pratica o plano concebido.

Ii. como impulsionado por uma mola, ('on-
zaga mini pulo rápido, ganhou as grades do
açoúgue e pnr cilas subiu, passando, em se- ,. ,
guidn. no sobrado vizinho, c. coiiscguiiulo de. ''-,11' *lu;!11'** miras de serviço, apenas, o.s
pois alcançar o alto dn predio. Diihl na |neujc-,)s ml A.ssiste.ucia soeeorrcrnm, no 1'os-
mnior serenidade precipitou-se no solo! to penlriil,'.nada menos dc quatro pessoas

Todo ínacliucíidó peln corpo c com feri- ¦"''.'"^'«dns por .automóveis, São ellas.: Auto-
mentos pela cabeça, Gonzaga teve os soe- I llio ".'} c,0.sl." ¦'Irriiir.a-, de l.'l annos. alfaiate;
eorros da Assistência do Meyer. Depois dò] niontupi' a run í.lnle n. 0. ferido na perna
medicado o oulro "linmtm-iiii.sca" foi trans- ' ! R,*!u "•'.¦'•••. ":l riul Cla Assembléa; Frri.nc.lsco
portndo, em carro forte, parn o deposito de I «""oii, de da annos, cozinheiro,, residente á

Mais victimas dos autos eus a
Afisisiéncià soecorre

Está convalescenie o marechal
Botafogo

'". 
JA se encontra em franca convalescença

da igrave enfermidade que o acennimeltcn no
Uniiguay o Sr. marechal Gabriel Rotafogo,
«'lio commissario brasileiro nn demarcação
final rios limites eu Ire o nosso e aquelle
nfei/. nmigo.

S. Ex., <f.'c chegou, ba dias, >a esta ca»
pitai, a bordo do "Crefcid", veiu sr, apre-
«entar uo Alinister.o da Guerra,

presos da Cenlral dc Policia, afim de ser sub
mettido h exame de sanidade

»» **lfQlÍ-^S*-***\—

BONf-E^pPÇP

4tGUARDA=MOVEIS"
(Soii u pãlrocii-iò do industrial Lt-ninlrn Marliii«l

Chamados : Ourives, 41. T. N. 1500
***** __.

rua dn .Lapa. n. ''.12. ferido laiiibein nu pernaesquerda, em fren.le an palácio do Catlele;
..laiio.-.d Francisco de Sou/a, de 22 nnnos, em-
pregado dá Companhia Telcphonica. (loiiiíçi-
liado A rua (io .Morro dn Quinta do Cnjú
n'. 8. ferido ii.i CF.beça, ua rua Sete de Se-
lembro, e finalmente, Anlonio lieriuiriles, de
¦Kl nniios, Irnbiilbador, residente á run de Sfni
Cljristovãò ii. 423, ferido, eomo o antecedeu-
le, na cabeça, á rua Frei Caneca.
... >-=*JS 3»—*

A FORTUNAI
EELLISSIMO B VARIADO

SORTIMENTO
EM

ARTIGOS OE |NVER!\I0

ENORME STOCK EMI COBERTORES
PREÇOS UE RECLAME

PRAÇA II JUNHO
g_^3awj^at__5BS__Sií^^

MTA XALDI
JACK HOLT que todo o inundo conhece co-

mo a serenidade cin pessoa, viu-se a bra-
ços com uma dessas mulheres falaes, cucar-
nnda na sediiclòrá MTA NALDI, não obstan-
le ter o amor da cândida e bella AGNIÍS
AVRKS, a personificação dn candura c da sin-
ccrldndc no amor. Em volta desla pequeni-na tragédia amorosa, ,i Pnramount traçou
um omocionhntc film; que séíundn-feirn põ-dereis ver no CINEMA AVENIDA eon. o su-
geslivo titulo QUAL O MELHOIt AMOR?

—*•**-
* ** *-*^4-t^t-4^f-é^-f ••

XX
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PARECIAM PESSOAS DE
W

Auxilio a D. Mariída Conceição
_ Afim de serem eni regues n I). Maria dnLoiiçciçuo, que deu A luz Ires filhos vivos na
Assistência do Meyer, recebemos -15, de "Mãe
ciirinliosaV, e 1$ de colina;

Theatro Municipal
Traspassa-se um cn muro te de 1« parn 10 ou

. irif 
¦*'-S* 

.'f.1*'1;'-"' nn TABACAUIA I.OX-DIM-S. Av, Hio Uranco, 111.
¦ —*~>««a t^«*~4

Seis mil réis para o menino José
Lavinaá

lineonlni-sc na A NOITE, » disposição domenino pnrnlytico c pobrezinho .Irisé Lnvi-nas, li.?, (|iie nos mandaram; sob a assi/ínalu-ru de "Mae carinhosa", e eom esse destino.

IA pretexto tle negocio, furtaram
2:027$G00, No apuro exagerado das vestes, maneiro-sos, ontraram os dois indivíduos na casabcneficidpTn e moagem de cereaes deiiomi-

| nada Engenho .Soares, n rua íJamcriiio nu-
j mero 90, e dizendo-se pretendentes á com-

pra dc certa parida de mercadorias diri-
j gir«m-s_ no empregado do expediente An-
j tonio Bastos que, solicito, poz do parte a
I féria que estava contando c poz A dispo-sição dos recem-chegados varias amostras

do stocli.
Eu;quanto, porém, um dos "freguezes"

Ira lava preços o outro, ao que se siippôe,sc dirigiu ao logar pouco antes occüpado
pelo empregado e dc lã surriploü a impor-tancia de 2:0278000.

| O que depois se passou não se sabe bem.IO certo í que Antônio üaslns quando deu
| por si já ns almofadinhas haviam desappa-rccido, verilieaiKlo, então, o logro em queícairn. IU'slava-llie apenas unia providencia:
queixar-se' á policia.' Poi o que fez ás autoridades do 2o dis-Mriclo. tendo estas prpiueltido providencias.

DR. PPEl^TA DE BIELLQ
Ourives, 5 — terçai, quinlri c rahbe-;í

dos, de 1 ás 5 íoros. Affonso Penna, IVi
;" kcgundãs e sex as, ilc 1 ás .1 horas, li
»v», j . +?*•* t* •» •* ';-",¦,'*'••*„" '„* 

jSÍjÍ *-f* * <- • . tj*~tt

Preferiu ser veíeriaaria da
Exercito

Tendo ncceltado o logar de 2" tfncai
medico do Exercita; o Sr. peneira Branlfí
cxonOrn-dò do cargo de 3" õfficlcil dn iidml
nistração dos correios rio Minas Geraes.
— i ¦*¦——******—^—^¦————******mtjsfu

mm w li! I
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ISaSSU nflill/u
¦¦o»imm* ii*ttiHum***j.*yamw**mmuritat' —* -rum»
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CMAPE0S MODELOS
NOVIDADES DE PAUISROB1LLAKD & C. - Av. Rio Uranco, 110

As betlas eccSesiastJcas c!e
sácerd

um
aoie misueiro

,OUnp 1'HETO; (Minas...  •¦ ll> (Serviço espe-
.. <:' -,V •tr"';) "TC -Jl--i-.trQ.à virtuosocpiiego José Caetano Farm, comnieinorii aI!) do corrente suas bodas sncerííotoi

esse motivo seus amigos lhe preparam paraesSc (lia i!  ' ...

.^ ..„.,., 1.,,i..i„ sucercioiacs. lorivo seus amigos lhe preparam parauniu grand,. manifestação'.
O MEDICO
O ADVOGADO
O NEGOCIANTE
O ENGENHEIRO
O ESTUDANTIS

precisam duma cnne-
t a-t inteiro '"DE
CONFIANÇA*'. Esco-
lha sua canela cnlre
os milhares da

CASA STEPHEN

Galeria Cruzeiro

llio de Janeira

»-»»«^c-{jc*n---» -

Eífff uXB -'A'»*'yDJc":^-3w?Ji

PRÒtÒCHOLOVSKY
Julguei qiip não tivesse ouvido liem, mil

o velho alfaiate ile novo me repeliu o no-
me separando pausadamento ,ij syllal..is.*,"Pro-to-cho-lo-Vs-lcyl

"russa! — murmuro! — Que nome tio
feio!""K* verdade — .-..juntou ellc, com vozp>g
sarosa — esse nome c realmente liiuilo fo!o H
Vou lhe contar a triste origem delle."

E còn.o eu ficasse calado, resolvido o ou-
vil-o com paciência ellc começou:"Eu me adiava, cerln din, almoçiiilili
ali na hospedaria do "Pavão Amarcllo",
filiando de mim sc acercou um cavalheiro
desconhecido, alto, de óculos prelos, decea-
temente trajado, que, depois de respeitoso
cumprimento, ino perguntou:"O senhor sc chama Protoeholonk.vl'
Respondi-lhe que não. — "l-J' lamentável
observou o desconhecido — é d ivcrlts h* i•hentavel 

qne. o senhor não se chamo Prolo-I
cliolovsUy.il' E como eu desse mostras do ha*
tur-il espanto, clle me contou: —'"Pollj
saiba o meu caro senhor que o duque dl ¦
Arlcff, um dns mais ricos c excêntricos fi* B
dalgos de Mòscòwi acaba dc legar, cm lei* jlamento, uma fortuna de meio milhão Ji ¦
primeira pessoa qno se chama Protuchoiõvj* H
*y. Eu estou encarre'.;;.ili) pelo testamcnln*.'!

Na Directoria Geral dos Correios foi «ro- TO He Prpcúrnr pela Itussia inteira, mn in.!' M
movido a praticante da Direeloria Geral ó' V.,<?tl0 °.<"ulqucr que tenha esse e?lr.ivn«.in- fcniiNiluiT dc- praticante da mesma direeloria i tlssln'° nome". Naquelle momenln necor. p.W.Nelson du Çun-l.ia Bastos; foi concedido urir ''*-u"-1'0 ••'má lembrança qnc julguei ninüiil-.Bmez (Ie licença, para tralainenjà de enude Iflcí*- Convi''c' o desconhecido porá almo-jl
a contar de li du junho lindo, ao pratt--Iíar cm n"irl,'t» compnnliia, e cmucaiiio ""• 

|'.-cante da, Directoria Geral Mario Duarte do ' !omia c ljl-1'ia do q.u; havia (le melhor nl H
.Miscimento, com nrili>n..i!n. (-..,._,.. ..,, ihosocdarln ni,r,.__.^i„i_ii,,. „ ,„,.,, n).niii _:• !______

WX^^ACUA JZ2 - PMÇO -.SOO^^M

F^mmmm
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Promoção, licenças e demissão
nos Correios

iíyyiwlly Ua bU.fi tida

QUEM PERDEU ?
Os artistas Carinen Mendonça o Sos'off,

bailarinos, èntrogaram á ,\ NOITE uma eh..-
péo de sol, para senhora, encontrado porellc«, honlcm, num taxi.

.-__-•» .Km nossa redncçãó eslá tanibcm
umn inisla com papeis, encontrada uuiii
lioudr da Ipanema,

só se pode obter cozinhando com
alumínio e uma superior bateria só
oòderá ser obtida por 70$, na CASA
AMERICA E JAFÂ0, Ouvidor, 74.
_¦;;.,._¦¦—._¦', „¦¦..,¦¦,—_M.>—**•***>."je*—*-—,..__¦..., ._

FAEIMIA ÂLLED ^ M
para u lavagem da entis. Anincia. émliéllezri c
évitn ns rÜBi.s precoces. No PAitC IIOY.VI. c
em todas as perfumarias.

Muda ds partido msi prefeito
cearense

CHATO, (Ceara), 1(1 (Serviço especial da
A NOITE*. — O coronel l.rhncis.çn Batalhas,
prefeito da Villa de São Pedro, telÈgrãphou
an Dr. Paula Rodrigues, chefe democrata,
dizendo abandonar ò partido para adhérir
ao Dr. José Açcioly, chefe conservador.
¦________» ¦ ¦¦.., .¦ — ,..,¦¦,¦___¦ t^mtsgjQif**** ¦ i——m..-^_¦¦¦__.,¦.

WÊLl% REI 00S
LfMPAMETAES

-snscimenlo, com ordenado; foram coTÍcedl-íhP?Pctlarlu'» aprèsèntei-llie o men plano.,cios.-15 (lins.de'licença, para iratamenlo de m.!lí* W-nha mulher estava pura dar 8 Im
siii.(e,.aj.conlar de 1(> de .junho fir..|o, ao cn- umn crcm'Sai for.se cila homem ou multoino piaii.ante da Directoria Geral Odilon do !;e,'la ''aptisndn e reglsfoda com o nõiiié.-d-

Pri-itocliolovshy, e portanto a feliz bcrdclrl
l'I. _ i-llwln.i ,1.. A ..!.. *T(lidos lo dias de liiconça, para tratar dcsua sa..dc a contar de 6 também do e *rc -le, ao prnl.ennle da Direeloria (iernl Nels, nM-eirc de Siqueira, eon, ordenador Wl ÍCimitido por abandor.s. de díhprego, do earaó(Mie exerce, como incurso no' arl. 5i)5 , ,."mero 8, do rçgulnmenlo vigente, co „bin -do com os artigo,, 18 e 14, paragraptí" ¦ ' 

Iodeerctp „ 4.,;,;;, <lo , (| fáy^^.^•iiucsco Fjornnndoa Ennaya Filho: thesou-•ci o dn agencin do Correio dn eslação' Ceritra da Es rada de Ferro Cdritrn o Hr.sHnesta capital; foi concedido u Fab o dri-gl.es ,lc Oliveira, lypograr.l.o, ai, la„|L I isofficnias da Direeloria Geral, 1.. ls ,'olicença, nos lerniòs ,1o ... 1 dò art 8 rtò<leerelc, „. M.iiliJI. da I de fcvc,4u d,', m"

_.»

Fracturow a perna nnma partida
de íootbaH

Teve 1-Ospilnljsnção, jiela mniihâ, na San-
Ia Casa de Misericórdia; o joycp Manoel Pi-
res, operário, dc 21 annos dc edade e mora-
dor á Estrada Figueira n. .10. ipie frncturbu
n perna esquerda numa partida de footbaàJ

cm*que tonuui narle lio Raixadq Fliíminènsn.'

."¦ "' 1.'.',™"'™""™: "'S===^s:
I CREME DE CERA PURIFICADO

(Purificd Wax Crcam)•.miiiimim;™^^ „„„„

(Revista da Academia
.Eslá om circularão „ n. 30 da apreciadaRcyista dn Acndemin ErSsilèirn dc I.eiVas"uma ccl.çao dc mais de 100 Pagina* c comsuinmar,,, dc. convidativa leitura em o, ese destacam as seguintes publicações" I aò_del.no Freire - Discurso <le recepção- x"ver Marques— .'Direitos auloraçs: Mu-Nogueira ^ Dois mythÒs das a-Ti„americanos; Prado Keilv _ '.*,.,..! s"

de Argolida; João l^A^^^^P
ao Sr. Alexandre Conty. Alev.nil^r '?
- Discurso is fcççpção5»; mSi, y

.^.luviiMiuionv, e [)do duque ,1c Arlcff.".Muilo bem — observou p desconhccld»a sua idéa é magnífica, c eslá de perfei"Io accordo com as exigências do tcstíiil"''
Se assim fizer o seu filho (nu filhnl) tf»
pleno direito ao bello quinhão dc 500 iji»
rublosl" Combinámos cnlão. qne no '"3
de umn semana, teríamos uni novo enconp
au mesmo na hospedaria'; eu viria com"
Protocholovskv (ou a Protòcholóvslty) * ¦'"
riam assentadas ns bases para o recclihu"11;
to dn herança — "Perfeltainenlé 

çomblnodonjuntoü o desconhecido, ao despedi^nnertaiido-nie a nião'. Ora, dous dins dcpP1
minha mulher, deu a liíz uma linda nicní'
na. Apezar dos protestos de todos os *»•
rentes o ninigos dei a uiinhii filha n nom«
do Prolocbolòvsky I"E ellu recebeu n herança do àW-"perguntei.

*-- "Qual herança, qual nnda! — «í
pnndcu-me o velho — cra tudo metitira. "
tal homem dos óculos pretos não passaVJdi*. um refinndissimo palife! Queria apega}
almoçar a minha custa"...

E ajuntou cora verdadeira maguá:—• O pcor é quo todos passaram 
"M

ctiunuu* a mim lambem du RrotocholoTSK**!E quc tam isso dc mal? — inctngucijPois o senhor não sabe'? Protoclio1o>*.:
i ,c-vm voc»-""lo do dialceto tartnvo fiSignifica "J/ais estúpido que um Von'" ',

i. o.s garotos, ao longe, grilavam iH
em voz dc falsêtc:

»=• Procliolovsky I Protocholovskv 1
MALBA TAEAIÍ.

tP9 Kyro do P^oha-çJ-Kholi").,'

ií!

\-
'***' ^-vhítLiál-. mi ;,j-toi.V_ti: .*_A-4ii^á__*li___-iS4i.'. ütó, u ' -í_l ' r,.U^^áâ^:i*umAr^*^jM':'
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P-ftásêrcoiis
è tm pssto em
Hção o piano

ii.esdeDi

Revisão (las lotações dos
agentes fiscaes

Os agentes fiscaco tem de pagar
<!i..erença do ..fio de

nomeação
Negando provimento » um recurso ilos

agentes fiscues ilo imposto tle consumo nn
lislntln «lu Alnuòns, do nrconln com o pare
cor ilo director girai «In niciouro, o Sr. inl
nlitro «lis l'ii.oiidu confirmou ., iIc.ími», «io
delegado fiscal nmiui-lle l-Mntlo, mandando
proceder no desconto Uo sello ilu nomeação
dos mesmos iiRi-ntis ílscacs, do accordo cum

polo cheio du niM.e-

Contra
mttmfmMmpm*S>mtm»mmP-**W

a ila cara
_ , • _____ ______ i tios mesmos agente, liSo depois de subscripto o s^sepí

Di- conformidade cn

empréstimo ouro a' 
Allemanha

Continuam os trabalhes das com-
missões de peritos da Confe-

vencia de Londres

com e-.su dci-isúo. ilovo-
ra ser genurnll.adn a revisão dos lotacôos
dos vcncimctitoj dos demais agonies ijseap».
«lim ilo ser pnan u differcnça do sello dc
liomcnciTo, mediu., ista proposta pelo Sr. In-
spector nt ral ilu E.i/cildii.

mem»

tra
LONDRES, 17 (llnvns) -- Proscguem os

,allios «Ins cohimlssiics dc peritos designa-
pela Conferencin Iiitcr-Alllndn.

A TERRA CONTINUA UE»

A região de Taskhent sacudida
por violentos terremotos

Importação de gêneros com isen-
çio de direitos

Diversos con rclantes desla praça tím
roqtier ilo iwnçAo tio illrultos parn gêneros
considerados de primeira nocesslilnno, li»*
sentido ns teus pedidos no ultimo üocreio
li.ii.-.i.i» pelo governo, ,,

ijiinnt,, ás batatas nelift-sc a Alf.imlcgi
d,, ltl„ tle Janeiro :,ulorl».ulfi a resolver dl*
ructaniente solire <>s ilespneho». Quanto noi
driniils generos, <> Ministério mi 1'iuwinM
Icm resolvido <|u«.« devem »»s pedidos st.r en-
caminhados por • iiitcrm.-io d<» Ministério
dn Agricultura. , , .,

— Ao Mlnh.ti-iio du Fazenda acabam n-
reqiierer 1'crimndcs Moreira e CòmpanlilJ
nulorlsaçíf, par., Importar, com isenção no
direitos '.oo caixas dc hanim, r.iin jacços
(|_ ,.,-.,» .-Uli, s,.-.,s de ft-llúo. _0*l f¦'«..."''
do

OS NOVOS OR_AMEp^
Entrará, sabbado, em 2 turno, o

do Interior
1'flil, h-ijs. (li.iillii!,'», nt Cninarn. em

avulso*, o parecer du comuilssAo de iliiow-
ç.is, sobro a* vincula», »m U' dlwu-s.m, oi-
fcrtchliw no projecto fi.viiitlo n -Osn-S» <i«
Mlnisu-ilo do Irrturlor parn MM» Km ?bc"
(llcnelo ao regimento, cntraM, por isso,
,ui '." turno, im urdem do dln do próximo
milhado,

mmm

Novos reveses das tropas
-espanholas em Mar-

roços

\oETODAAllEPORTAoEp1 DA "A NOITE1*

Vae recolher os saldos por inler*
médio do Banco do Brasil

Poi RUtorlMiín 
'a 

collectoria dç rondai fe*
demos «in Curnnhuns, l'ernnml»jcoj, a e»
colher ns saldos do lua «rrccaUacAo, por
Inlormeillo du agonolo local ilo Uunco -•
lirasil.

ai nu. .'IOO saccis tlc feijão. 20*1
•tattiuc, .">uo suecos dc batatas e -.¦''¦"

DESCONHECES- O PARADEI-
UO DEMACLAREN

Admitle-se a possibilidade de
qne tenha descido cm

Brourjhton-Bay
TOKIO. 17 fllnvasl — <>•> íleslmyçrs

quo pnrtirain liõntcm a* prn.-üra do aviador
1 brlliinnlcn Ma»- l.aicn, cu.ln ilcinora cm che-

mr n Paniinlsliuru, esta despeitando apprç-
I hcnsdcí, linda consègulriim ntc ngora, Ad-

initté-sc, lodnvln', a |MisslhllldiuIc dc quc Mnc
l.arvn linlia descido cm llroiiglitnn-nay, ondo
e\lsl« mn deposito dc essência pura abaste-
cimento dó aviões. -mmm

rcoiii________
Os postos da região de Checha*

ouen sitiados e a tomada de
Tetuan pelos rebeldes parece

imminente !
MADRID, 17 (llnvns) -- As ultimas no. I

tlclns rccoiildas dc Marrocos dl-cm quu fo-
ram descobertas, nas proximidades tlc le-
Iiiiiii. varia» pequenas concentrações tle re-
-chies.

PAUIS, 17 (llnvns) — O "Mntin" nnnim-
cln. em telegrnmmii tlc Dutlja, Marrocos, qnc
os rlfenhns sitiaram os postos hospniiliôes
da região de Cliccbnoucn, fazendo oitocentos
prisioneiros, c <|tn- us tropas liospnnholna
abandonaram Quctlliiu, em visla du grnvidii-
de <ln situava»! A loiniiiln de lei uai, pelos
rvbclilcs — accrescoiitam ns mesmas Infor-
initc-cs — purecé Imininenle,

mmm»

M PARIS ACABAM DE
CHEGAR

ULTIMAS CREAÇÕES
KM

milho.

l.OSDIll.S, 17
pi-ess" iiiiiiimi-'

(lluvas) -- O "Daüy I5s-
segundo noticias rcccljldiisv primeira couunlssuo ficou com o encai-ip'-c.ss- onumiuin, w»h ««"«j «>n —." •""-

«, de decidir sohre n formulo do dosignnciio de .Moscou, irao n ««lao.de lasliUcnt roi sn-

il renresentant. uorle-amcrlcaiio <iu.» deve citdldo por violcnlos lernmol... ficando fc
"cr 

incorporado, como ndjunlo, A comniissno ridas numerosas nesw».
dc repiii-a^cs, paran cun^lacSo de .altas 

^nWAVJ>n AtTTr.MAn.1A A l?.S_
cvcntiiacs p».r parte dn Allemaiiliii.

Sivtmdo i:c dl»?, liurc.-c que esta m.ii- ou
nicnoü cslnlielccido accordo no sentido dc
p dir-íO a» Tribunal Internacional dõ .lur.-
tica, dc llir.va, nue tome a si rsio ooincaçfio.

Ã' segunda conimissão, qne terá do tratar
do Icvanlnmenlo dns penhores em poder d.1?
nlíiados, mli.irã provável mem t os traliallios,
em vlslfl 'Ie não terem ninda os peritos fran»
ci-zes c heigas terminado os seus estudos.

Siilic-sc quo o relatório Dave-i só iMiderà
ser'definitivamente considerado posto em
ívv-.iiã.i, depois qnc o empréstimo dc firt"
milliiVs dc marcos oiiw. solicitado peln Al-
icmnnhn, tiver sido complctamcnto sub-
òcrinto.

IV.Ilis. 17 (Havas) — Contrariamente no
que correu lir,nK«:n pela manhã, a decisi
offieial da comtnlssno <!c reparações acerca
das condições a quo n Allemanha i^r.a tló sub-
mélter-so para a exccn'c3ó do plano Dnvros,
decisão c.tíii já tornada publico, não fala ein
¦pedidos de informações coiriplernentarcs nos
governos interessados. , , .

As referida- condições ficrra'n definiu-
vnnícnlc estabelecidas na decisão dc hontem.

I ONDHIíS, 17 (Havas) — O presidente <!¦'>
Conselho dc Ministros dn Tram-n, o Sr. Hei-
riol, que aqui eslá como chefe da dclogãcnõ
ií.j seu paiz ii Conferência l:
moçou iiojc com o primeiro
Donald.

TORNANDO AUTÔNOMA A ES
TAÇÃO DE VITICULTURA

DEDEODORO'

Diz-se que não haverá augmento
de despeea...

Foi apresentado, hoje, íi Cantara o se-
ijiiiiili- projecto :'•O Congresso Nacional decreta :

\ri. \i ... jíjcn considerada dc csi'.tc-r_t
cln nutouomn n cslaçno de Vitictilturfi de
lv-ndorn. actualmente nunexa n csta-.-at, dc

«2o i Pomicnlturn do mesmo loi;ar.
no ^r| o. — Essa estação sc df-noiiiinarn"" 

Es'lacáo"do Viticullura Dr. I.ulz Pereira
Barreto, confirmada arsim a douomina.no
dada por portaria do Ministério da Agri-
ciiltiirn. , „ .ir| :»¦> — \ estação ora creada tora n
verba animal >lc SUsOOO?, sendo 30:0003 paw»

DOUS VAPORES QUE SE C!I0-
CAM EM KOBE

Foi ao fundo o norueguez "Hall

Grim", não havendo victimas
TOKIO. 17 (Havas) — O vapor Jnppnea

"Ilnvro Mani". nhnlroòu, no porto dc hone,
o paquete uorucguc. "Hatl Gvim", que t»i
u„ fllllllo. .

Não houve, eomtudo, perilu do vidas ten-
do sido salvos todos os passageiros o a tri-
pulação dn navio sinistrado.

0 CONSELHO EM SESSÃO
. m» ** mm •--_—

A prorògação da hora do expe-
diente pjira depois da

ordem do dia
Va scs-.âo de bojo do Conselho Municipal,

tinia indicação, nprcscníndn pelo Sr. Mario
1'iragllic, cm additiimcnto á do Sr. Ernesto
Garço-', tornando ímprorògovcl a primeira

Sério conflicto, na Ironteira, en-
tre servios e albanezes I

PAP.IS, 17 (1 lavas) — O correspondente do
"MuiIn" em Ilclgrado cointminlcn que, num
combato travado nii fronleli-it, vlnUi solda-
dos servios e cerca dc trezentos revoluciona-
rios nllmii07.es perderam n vidn.

?—«»».»_—i ."JOSÉ SAPATEIRO" FOI PRO-
NUNCIADO

O crime oceorreu em -l de
rente nnno, ús •'> hoi-as tlu

maio do cor-
lurde, á rua

VESTIDOS DE PASSEIO;
DE BAILE,
DE THEATRO

Modelos inteiramente novos
Tecidos os mais modernos

Gosto incxccdivel.
(tíifinnnnr-—~" -i —- ¦_-¦___¦

í AArlAKHA :

Saldos e Retalhos
! cm todas as secções.

rn***»

icr-AHiaitn, nt-
ministro Mnc

nossoal e 20:0008 para malei-inl, tIcdu_ido"s
da verba consignada parn a '•''stn.iío do lo-
miènltura. ,. . ...

Art. r — Revogam-so ns nisposiçocs cm
contrario."

—mo*

A FüpÇAOJl _wu.__
Tocia a ordem do dia vo.aí!a
Como vem siiccedcnd'» nos últimos ,Ü:n

rão teve importância a fuueção da C-?r,iu»va.
Animas houve dois or:iilor»-s no expediente:
o Sr. P. .Marques c Augusto de. Umn. <>
[primeiro leu tclogrnmmns li.rs presidçnlc^c
cliefe de policia do Par.-ma. i-oioiii-unoaniio
ihaver embarcado o biuallião du força do
•J-stailo parn llarurí. irfim dc auxiliar a
combater cm S. Paulo, o movimento s.-m-

PRODIGIOSA A RIQUEZA DO
SOtO BRASILEIRO

ÂS COMMISSÕKDO SENADO
O QUE HOUVE NA DE COKSH.

TLIÇAO
rtciiniti-sc a commissão de noderes do ,->c-

lindo, «jne nprroso,! os soipilntes pareceres:
contrario ao projcclo, concedendo a viuva do
almirante João Antônio Alves NoRticlrn,. n
pensfio nnnunl dc 3:0C0f; íavoravel no veto
do prefeito á resolução do Conselho, nulori-
sando a rcomanlsar os serviços do Hospital
Veterinário Municipal com a denoniiiiarao ,1o
Inspectoria dc Veterinária e Policia Sanita-
ria" Animal; favorável no projcclo coiisidc-
mmlo dn utilidade publica a Associação U-n-
trai tlc Defesa Ecòuoirilch do Norlc c o Con-
sclbo dc licfesn Econômico Nacional, r.stc
ultimo prejudica o antecedente, por sc tra
tar <la mesma associação, quc
nome. «*m

liora tio expediente das sessões, mas fncul- Leopoldo
tinido, ntc o máximo dc 110 minutos, uma -o-e Luiz
proroRnçilo, para
expediente, no tempo i\uc
di, dia. 1'ez declaraçSo dc votu contrario- o
Sr. Vieira dc Moura.

Na ordem do diu. foram approvados nm
parecer r um projcclo providenciando solire
ii nbcrtiiro do créditos. Por ler sido apre-
sentado innla um substitutivo ao projecto rc- , - .
smlamio n concessüo dc licenças nos funçoio- Jjiiz dn fi- \iini (["'»^'-|
mirios iiiunicipnes, foi adiada a sun <Iis-
ctissiio.

vulgo ".losé Sapateiro", por
tratar de'nr.suiiipto.s do questões do'ciúmes, tfgfiredlu. it bofetadas,

sobrar da ordem snceos e pontapés Iiiliiniudo \icirn. Iintcndo-
lhe n seiiuir, repetidas vezes, cnm a cube-
ça contra o solo, resultando dessa nggròs-
são n morte do offcndldo.

Processado o nccusnílo, como incurso no
crime <le morte, este foi pronunciado, lio.k-,
conforme o despacho do Dr. Edgard Costa,

A Mnior e a Melhor Cnsa do lirasil

mudou dc

Fo i t . i,_

cioso. E o representante mineiro l«u, para
serem trahscriptos nos Animes, os irinnifçs-
t«s dos generaes Selémbriiio d». Carvalho e
I»'oiiloura c do Sr. l-'ornanilo Prestes.

A' ordem do dia, havendo numero, foram
approvâdas as lutilerias eonslántõs ii:, avul-
so que são -as hcíiuintetí; substitutivo <ia
-bihmissiio dc fliianças, offcrecido ao pro-
iecto concedendo -,:ni anno do licença, c.;m
vciicimenlos, a«» professor Vlveitla Cernic-
cliiarò i.i'' discussão); relevando , da pçc-
Bcrilição em que incorreu o direito «e U.
•Maria Emilin Martins dc Carvalho, p.n'n
receber u pensão áe meio • soluo, # deixada
jpoi-seu marido CA' discussão); eansideraiido
de uli-iiliidii publica n Fundação {.'sv.-aHo
Cruz (2' discussão); considerando dc uu-
lidade palillcá a Associação Oeral dê Ansi-
lios Mutiibs ^:.a Estrada dc Ferro O
Brasil ('-' discussão); cònsinernnni
lidade publicii a ".Esioln i'e
CbrrscUicifo Orlando, cem sédc cm .uacaju
(1' discussão).

F, Icviiiitoii-se íi sessã.-i.
.__ —t—atoa-— «- - 

Os que es?:ão ern debito com a
Prefc-Un-a

Está sendo organi-iida na !)• Directoria dc
Obra? a Ii»t_ i!,.»s proprietários de installa-
ções-'mecânicas cm debito pnra coxo u Pre-
feitura ,'a'flm du _ua sejn npplieàda aos mes-
mos, ii«; multas d:: lei.

em Diara&nti-
na, uma riquíssima lavra

dc diamantes
DIAMANTINA (Minas), 17 (Serviço cr.pc-

cia] da A OITE) -- o logi-.r denominado
Tiririca, íi margem do Jcquitinhohha, loi
¦ncontratla riqüisiinm lavra do Diamantes,
pertencentd ao Sr. Roberto Rnrbieri. Eu» se-
lc metros do cascalho foram apurados Dia-

,lides ao primeiro prego

Não houvô, hoje, rejeições no
Matadouro de Nictlieroy

para o i-onstnno da população de Niothc
••n-y, loram iihatiilas bójo-.nu matadouro <lc

¦Virtc- c José Francisco M.iruhy 38 rezes. Não hoje rejeições boje.

I inantcs, que,
vciiilci-am 118:000t?000. , .

Em todo o cascalho havia, ainda, qua-
tro kilos ile ouro. *

iÀ lavra, cuja cStensSo 6 de duzentos m«-
tros, tem. ainita, por miucrar cento c itoven-
In c tres metros. -„".'¦_ ,

A"quelle proprietário lém offcrecido anil-
tadas quantias que o mesmo recusa, pela
sua propriedade.

mtmm

OS OüE \ÃO SKR SUMMARLi»
DOS, AMANHÃ

Estão marcados par* amanhã, nas varaf
do dirc-ito, os seguintéa summnrios dc culpa:

Nn l» — ,l<i.sé Gaspar, David dc Carvalho
e CiírlMS Portei Dias. Na '_* — I.iiiz Moiclrsi
do Ercltás, Oermano Jesus Coelhn e Antônio
llosa. Na •!- —• .losí dos Santos, Joaquim
Josí O-nçatves, Alberto 'Angnsto Siqueira.
Cicero Gomes da Silva, Luiz dc Paula e Sil
ia, MnUiins Pernsú .
dá Silvn. Na 5a — Misahcllo Vicenzo c Joso
Marques Fernandes. Nn 8' -- Flauslano Mi-
1-aiida ile Campos Aiberto Santos, Luiz Alei-
xo e Octavió Bastos.

———— m-mum—»— • •
MAIS UM Ql!E FOI PRONUN-?

CIADO
Na mailniRaila du I de jnlbo do corrente

n»n»i, no morro da Mangueira, o indivíduo
J-ii-o de Deus Peixoto foi preso cm flagrante
quando vendia cocaina a uma mulher, co-
iilieeiiln por Isaura dos Cal.xos."Voccssado 

pelo juizo da I* Vara Criminal,
no referido crime, foi pro-

COM A IMPOSIÇÃO DA EN-
TRADA DE CHINEZES EM

SHAMEEN
Receia-se que se verifiquem

graves distúrbios
HONG-ívONG, 17 (Havas) — A autoridade

Diiinicipal dc Cnutãu baixou um edito im-
pondo n permissão da entrada dc chinezes
cm Shninccn, o quarteirão europeu ditquella
citinde. O.s residentes mnnifest.im-se docun-
tentes com o edito c lm receios dc que so
venham n verificar distúrbios.

Era vista da situação, deixou hontem Hf,ng-
Kong, com destino a Shamceu, nm destaca-
mento naval britannico.

mtmm

Condemnado por ter assassinado
a noiva, na egreja, recorreu

para o S. Tribunal
MADH1D, 17 (Havas) — Subiu, cm recurso,

ao Supremo Tribunal, o processo a quc res-
ponde Colina, o Indivíduo que lia dias foi
cpildcniiiudo por ter assassinado a noiva nn
ògroja dc Snngines.

mmm
Registos e vistorias dos aut.mo-

veis em trafego
Peln Sr. prefeito foi. hoje. promulgada,

cm virtmh) de decisão do Senado Federal; a
resolução legislativa qnó dispõe sohre os re-
justos c vistorias dos automóveis entregues
ao trafego.

v

['¦ Confecções
s: Especialidade
| dá CA8A LA(IE .'.- 

Veslidò charmeusc, lior- *í*

| liado a ou io  350S0OO-j-
V Vcstiilo raarrõcnín, l»oi«- lí
X da.in a seda  23U.0OO|
X Vestido Buncrior crenc *

133SOOOt.

1608000$
origiiinc-

•mymtm-
DEMITTIÜ-SE 0 CHANCELLER

P0L0MEZ_

Essa attitudo visa facilitar a rc-
composição do gabinete

VÀrtSOVIA, 17 (A. A.) — O ministro dos
Negocias Eslrhngciros; Sr. ZainoysUl, pediu
exoneração cio seu enrgo.

A sua decisão foi motivada pelo desejo dc
facilitar a prójcctada recomposição do ruKZm J„. „„r\r»/,™,* ttmAi. Ao iptitltt como incurso no referido crime, foi pro- facilitar n prójcctada recomposição çio ga-

fíCO aeSanimarain ainaa ae lentcn* ,, _.laij> é|0jc> por (-eSp„cho do Dr. Ilenato binetc, que visu unia cooperação estreita dos
* i r— _:.[_ j_. ...,r....:.»*. .¦*„«*. rtf.r-11/ín.. niilnnn?/!*!

ihtrnl lo
i-

Còmiri&rcio

um golpe çonímunista na
Allemanha !

BERLIM, 17, (riadio-Hnvna) —• Attendeu-
,1o no pedido que lhe fora feito, o presiden-
te do IVei-hstàg nulbrisou n. piúmotoria tio
tribuiíul <ie justiça do I\eich n ordenar,.o
confisco lie. todos os escriptos c outros oh-
iectos existentes nessa casa parlamentar c
relativos no falado golpe dc lüslndo, quc,
segundo se d^ estavam projcctnndo os
commuuistas com r.sseato no Hcichstag c
nó Lunilstng prussiano.

«n> 

Tavares; juiz da referida
m»m-

Vara.

Vários chêks communistas pre-
sos pelas autoridades yago-

slavas

partidos polohczcs,
A iiiitdnnçii na pasta dos Negócios lislvaii-

gcll-os não iiffeetará absollit.inieutc a poiiti-
ca exterior do governo, o que é cousiilcrnilo
como umn prova segura da consolidação du
vida poliliea da Polônia.

mmm

0 ex-Icronprirz da Saxania to-
mou ordens sacras

i'!*!'MM. 17 (ítavns) -- O _x-kronpriu_ da
Saxoniá, Gcorgci tomou ortlchs sncrns no
mosteiro eulliOllco de Trclvciiz, perto tlc
l'rcslan.
• Assistiram á cerinionto os.membros da fa-
milia real desthron.lda.

.Capas
• f-)_\»»/«-'

¦-mm*»'

O ALGOD ÃO
Puhc-ciohava o mercado dc algodão ainda,

bojo, bàslánt- nnimndo, sem entradas c com
desenvolvidas entrega».

As suas tendências ciíim dc alta, embora
os preços não tivessem áceusado nova alie-
ração nesse sentido.

Sninim dos li-nplches 511 fardos o ficaram
cm "stóct''0.S24 ditos.

¦ mtm*m ¦

da C íii na.
Capas? sclini,
forros

Capas ehnriiieiise, forro
de 8<;<!a, '•'reciaiue".. .

moire e ^•elIlItit»
íortíatio :t ouro "re-

-, clame"
;*Maii*.*-iUix ]>ui-:i lã mar"..

•: Mimti-í-.ux nuingol, golla
!;! -liordcda. .-. -,. . . .-,—.
;-;í.ohe laillein-, gahardi-
•:• ne franceza, superior..
1;. Casacos de inalha, "ltc-

t clame"'

| CASA LAGE. i
% Ili A ÜO THEATRO. 19 . ?

210S0OOJ

28Ò8000Í
sasooü í
75$0Q0Í

230SOOO|

518500 __

JO*»T

NÂO HOUVE FÜNGÇAO NO

Exonerado de ara cargo e no-
meado para outro

O Sr. ministro da Marinha, por acto de
hoje. exonerou o cnjiitno-tcneiile medico
Arnaldo Cavalcanti de Albuquerque, do. car-
fò da ansiliar de clinica do Laboratório
Naval ile Nova 1'rihurgo e nomeou-o pnra o
cargo de ajudante dc ordens do director
geral dc Saude.

_M>

^„ A nova mesa da Câmara mineira
O DIPLOMA DO NOVO SENADOR' m£o n0RIZ0NTR, 17 (Serviço csPecini

PELO t-LAitA' _ !__, A NOITE) •— A Câmara rcalison a sua
n,a0 I primeira sessüo, elegendo a sna mesa, que e
p,'c"a sciíuintc: presidente, Uias portes; Josí
inor ,. ._ :.,..-,-. ir„i— r^nllin t» srere-

DI-T.GnAnO, 17 (llnvns) — Afim de impe-
dir o movimento subversivo nue começa: a
jvdar-fc nos Dalliiins, ns autoridades .yuso-sla-
vas cffectiinrnin a prisão dc numerosos che-
fes comniunistns.
..ii ' ¦^JtH-»—*-'-—¦"¦>' ' ¦ '¦"-¦ ¦ m

A FARINHA DE TRIGO EN-
CARECE !

Nova altn acctisafam hojo os preços da fa-
rinha de trigo nos moinhos.

•Passaram a cotar-se ns de 1* qualidade de
43S n ¦l.lít.i"-!. as d« ¦*." do 4tí n 41S20Q, e as
dc 3" de 40? a 403200 por 41 Uilos.

Nestes uítimos dias, com a alta operada
agora, jíi css.e produeto sc encontra elevado
dc Ò'i em sacco.

E o pão, naturalmente, ficará mais caro!...

N0TICIAMDE POMBA

Adcantados os trabalhos da es-
trada de rodagem

POMBA (Minas Geraes), 17 (Serviço esne-
cir.l cia iA NOITE) -- Seguiu parn Bello llori-
-biito; nfim do tomar parte ua reunião do
Congresso mineiro, o deputado Odilon Braga.

lista nestn cidade o major Henrique
niniz, ipie. fiscnlisnndo a collectoria csladusl
dn Gamni-a Municipal, encontrou ludo cm
perfeita ordem,

A Gamara Municipal contratou o enge-
nbülro Aminlhas Moraes pnra cònstructor da
eslradn dc rodagem de Villa Mercês, Ksse
serviço está sendo atacado com nfinco, afim
dc que fique prompto ninda este anno.

mtmm

„__, ,. , — A Gamara rcalison a
Compareceram, apenas, '-" senadores, nao

havendo, por isso sessão. Na reunião em %i ,,lo„1,._.  . ..
nario, foi 1'do o diploma do novo senador.»0rnj vice-presidente- Euler Goelho, Io
pelo Ccarn, Sr. Thoinnz Pessoa dc Paula Ilo- lario c camillo Chaves, 2o secretnrio.

secre-

drigues, eleito para a vaga, com a renuncia
do Sr. José Accioly.

Sabbado, re.une-sc a commissão de poderes
para tratar do preenchimento da vaga de se-
niiclor pelo Ceará, sendo relator o Sr. Lauro
Boclré, quc dará parecer favorável ao unico
candidato, acima mencionado.

mt»*»

Sáliê-s- que para a vaga existente na com-
missão dc finanças, será eleito o Sr. Chns-
tiano Machado.

»*•*»
O ASSUCAR

'ANTES 
DE SE LANÇAR NO VÔO

ATRAVÉS DO ATLÂNTICO
. mm m mm * —-

A esquadrilha norte-americana
irá ao condado de York

LONDRES, 17 (Havas) — A esquadrilha,
norle-nmericánn de circumnnvegação aerca
do globo, levniitóu vôo esta manha do acro-
dromo de Groydon. _

Os aviadores americanos trao ao connlado
de York anter, dc se lançarem no vôo atra-
vês do Atlântico.

i,-__miT*w i "*

FOI PRONUNCIADO POU CRÍME
DE MORTE

Poi na madrugada dc 23 para 24 de no-
vembrd do nnno passado, na rua Primeiro
dc Março, próximo ao Arsenal de Martnlia,
que o indivíduo .lantiario da Silva Campos
ou Manoel Campos ou Antônio José ou José
tle Sntíza vibrou uma fnendu cm Antônio Fer-
reira que veiu a falleeer cm conseqüência
do ferimento recebido, conforme demonstrou
o nulo de exnnie cnilnverico.

Pvocessndo como incurso no crime de mor-
lc foi o referido homicida pronunciado, hon-
icm; por despacho do Dr. Edgard Costa, que
considerou estar, plenamente, provado o
ci-inic

O mercado dc
! frouxo, com um mov
derado, porque os compradores sc tornaram
retraídos.

Os preços não nccusnram alteração, mas fi-
caram insustentáveis, com tendências pnra
descer.

Entraram 5.739 saccos e sairam 2.578, sen-
do o "stoc" dc 44.161 ditos.

mmm

0 cambio regulou firme
5 3{16 a 5

Com um movimento ainda moderado dc
procura do bancário para remessas c regular-
mente supprido tle coberturas, funecionou o
mercado tlc cambio hoje impulsionado nova-
mente e assim bem inspirado.

Foram iniciados os saques a 5 3]I6 e o 7|a-
J com dinheiro a 5 1|4 e 5 9|32 d., para o

Muita gente falleceu em Rio de
Cametá

0 TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

20",8; mínima, 17°,0

BoIetimdaDirectonadefv-leteorologia
Previsões para o período de 6 horas

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

D. Federal c Nictheroy — Tempo, cm ge-
ral ainda instável, com clinvas, apresentando,
porém, melhoras accchlüadas ao correr das
*_t horns.

Temperatura — üseiro declinio á noite;
ligeira ascensão dc dia, com máxima entre
__°0 c -l"0.|

Ventos — predominarão os do tpi
sul, frescos.

Estado do Rio — Tempo, centro
instável, passando a bom, com nebiilosida-
tle: serra e littoral: instável, com chuvas;
Inste, entre instável e ameaçador, com chu-

I vos.
i Temperatura — centro e oeste, ligeiro dc-
cliriiò á noite, em nscensão de dia; serra e
littoral, liR!«iro declínio á noite, ligeira as-
censão de dia; leste, cm declínio.

1. Nota — As previsões sc reséntem da dcfl-
ciencia do serviço telegraphico do sul do

pintirante fêj

c oeste: M
. » • i_ r/t

paiz.
listados do snl — O tempo continuará

RIO DK CAMETÁ' (via Amazonas*,. 11
(Retardado) (Serviço espeelnl da A NOITE)
— Fnlleceram: o tenente llaymundo Bruno
dc Jesus, velho professor, de 77 annos; Do- i,o'm \ tcmpernturn declinará 

"nindn 
mnis á

na Catharina Pantoja, joven esposa do com- D0|lc;cdrh geadas mais prováveis; lifieira as-
merclante Manoel Pantoja; D. Rita Pinto . dc ^ Ventos _dc lestc a nort(Sp
Coelho .esposn do capilao^Maximo Coelho, N ^ _ A> faIta dl- deSpaci.0s, só é feita

*' ____g____»__S__^____a_^_M_B

1' INYEMOi
I VESTIDOS I
1 MANTEAUX 1

CAPAS e"|
1 toda a sorte de AgãSa!h0S 1

_
m Comprem nas grandes casas: ia

liOTBE D» ME I
! DE PÂHIS 1

!Ao 

1# Barafefrol
A' Brasileira!

de 6S nnnos; o estudante Ruymundo Nabica
Pilho, o commcrciantc Ilenedicto Nabica,
D. Isabel Moreno, esposa do estimado ar-
tista Marcolino Moreno, de 0!) annos; o ca-

assuear funecionou hoje | p-jJ;\j__i_r, Em seguida o mercado melhorou pjtão Valeriano Duarte Mello Silva, artista
lovimento de procura mo-11. „ d condições e passou a funceionar com mx1\i0 reiacioniido, dc 6- annos; o padre

NOVOS ATAQUES, NO PARLA-
MENTO, AO GOVERNO

CHILENO

OS VALES-OURO
O Ranço do Brasil forneceu.os vahs-onro

para a Alfândega á razão dc 5-,»8nn papel poi
'íí-sse*- 

bíihco cotou o dollar n vista á razão
tíc 10-5720, e a praso, de 10«5G-tO.

Espera-se que, ainda hoje, o mi-
nisterio dê a explicação

necessária
SANTIAGO. 17, (A. A.) — Na sessão dc

hontem da Câmara dos Deputados, o Sr.
Ramircz, membro proeminente do Pnrtiilo
Radical, apreciando a actunçiio do senhor
Alcssnndri, presidente dn República, á fren-
te dn administração inililica, condemnou ai-
guns netos do chefe do Estado, com gcrnl
snrpresn pnra os seus pares quc,'cm grande
numero, apartearam o orador.

Esse discurso cansou certo effeito nas ro-
das políticos c dará, certamente, motivo a
uma explicação por parte do Ministério, pe-
rnnte o Parlamento. ,

Espern-sn que esta explicação seja dada
hoje mesmo. . _•í, imprensa estampou o vehemente clis-
curso do deputado radical, tendo alguns
iornnes, còmniénlando, mostrado alguns dei-
es n sem rnzãò dos alugues diri.Idos a sua

1 cxccllctíçiã";

todos os bancos necessiveis. Subiu o banca-'
rio a 5 1|4 e 5 8J32 d.,e o seguir a o 9132re
a 5116 d-„ contra o particular a 5 11|32 c 5 3,8
d., em condições firmes. Assim ficou o mer-
cado eom tendências favoráveis. «

Os soberanos regulavam a SGÇOOO c a libra-
panei n 4HÜ-000.

e" -'ollnr coion-sc n v.Utn de 10Si>20 a ....
105730 e a praso de 10S450 a 10S090.

.j. mies nor cahpgramina;
A' vistn - Londres, 5 3|32 a 5 3|16, Paris.

8550 a íSãfiO; Ilalia. «468 n .$465; Nova Yorlt.
10*580 a 10$770; Hespanha 1$440 a 1S442;
Suissa. 1$950 n 1$!»S7; Bélgica, $187 a Siu»;
Hollanda, 45070 n 45100.

Foram affixndas officialmcntc as segum-
tCS t*íXílS!

A' 90 dlv: - Londres, 5 3|16 a 5 9|32; Pa-
ris $550 a $552; Novn Yorlt. 10S450 a 10*691).

V vista; — Londres, 5 1|8 a 5 "Í32; Paris,
S545 a 5555; Ilalia, 8460 a S4B5; Portugal,
f'87 a 8317: Nova Yorlt, 108520 a 108730;
Hespnhíin, 18-110 n 15430; Suissa, 18930 a
1S0B5; fiiienos Aires, papel, 38440 a 38550. (ou-
ro) 8"«000 n 8*200; Mont.cvidío, 88100 n 8*450;
Jnpão, 4*130 a 4*470; Succin. 2*830 n 25*870;
Norucitn, 1*126: Hollanda. 4*000 a 4*110; Di-
namnrea, 18750; GanndA, 10*600: Ghile, 18080
n 1*200 (oéso ouro); Syria. 8553: Bélgicir,
3185 a 8495: llnmaiiin. 8054 n 8068; Slova-
quia. $318 a 8323; Allemanhn. 8001 por um
miHino de marcos; 285.10 por mareo da ren-
da; Áustria. 8155 a 8185 por mil corAns; cn-
fc.'8553 a ?555 por franco: Soberanos, 568;
libras-pnpel. 468000.

O meiViido de ciimblo permaneceu firme
durante »> illii, com todos os bancos ope-
rtindo a 5 5|lfi cl. o um delles a 5 11J32 d.,
contra o particular a 5 318 d.

O mercado fechou assim -cm nova aliern-
ção iras taxas

previsão para o IV. Grande.
Syriopse do tempo oceorrido

No Districto Federal (de G horas da tar-
dc de hontem ns 3 dn tnrdc fle hoje) — Dc
accordo com a previsão hontem feitn, o tem

NERVOSOS
Curam-se com duchas. Instituto Pbysle-

therapico. Largo da Cnriocn. 3. *g

CF.ETONES

tirada de uma colmcia de nbelhas dc sua
criação, du casa dc onde acabava dc mu-
dnr-sc, foi violentamente atacado pelas mes-
mas, sendo accommettido dc uma syncope.» mmm <

Manoel Assumpção Pereira, vigário da pa- ;o'*^7in^;;v*êt''cõni"'chuvasrclnrai,tc' todo o em
rochia. Este, na oceasião,de proceder a rc- 

^gj.-odb^ilto é, bom com iicbulosidndc no
começo da noite e ameaçador com chuvas
fracas pela manhã. A temperatura declino-.
As temperaturas extremas do Posto Metco- j
roíonico foram: máxima 2I°5 As 12h.45 e
mínima 18°4 ás 5h.55 c as mídins dus tem-
penduras dos postos dn Districto Federal
foritn: 20'8 c 17'*-(). Os ventos sopraram dc
SSW eom rajadas;

Fm todo o pnh (dc 0 horas de hontem ns
9 de hoje) — Zona norte: Devido á falta do
servieo'telcurnpliico. nno pudemos fnzer a
synopse destn zonn. Zona centro: Nns 24 ho-
ms, o tempo foi chuvoso no Fstndo do Rio
c bom nos demais Estados. Esta manhã, ús
9 horns, o tempo esteve instnvel com chu-
visco» rio Estado do Rio e bom nos demais
Estndos. A temperatura foi estável. Não re-
cebemos o serviço tclcgrapliicii de Mntto
Crosso c dc parte dc Goyaz. Zona sul: Nns
24 lioras, o tempo foi instável no Rio Grnu-

0 CAFÉ SUBIU MAIS,..
Cotou-se a 52$800 !...

Continttnvam animadora- as condições do
mercado de onfó, cujos preços proseguiam
cm nlta necentuada sobre o disponível. A
procura para os novos negócios se fiizia ,
sentir desenvolvida, dc fôrma que o im- j
pulsionainento dos preços iu sendo verifica-
<lo naturn-lmciile.

Eicvcm-sc o typo 7 a 52*800 por arrobn,
ou seja mais 2*300 de alta, verificando-se,

O mais bello e delicado sortiment'?
i cores e desenhos m-odernos,
acaba de receber a conhecida

G5. Kua da Cario, n. 67 • • Rl«

Dr. A. Moscoso
soltas de 2

Clinica medica. Appa-
rclho digestivo. Cou-

em deante: Roo Assõfnblía 121.

trabalhos bem desenvolvidos.
Assim, foram vendidas na tnbon, 8,334!

sacfliiis na abertura para exportação, com
do. salvo cm Porto Alegre, quc chtiviscuii.
Esta manhã, ns 9 horas, o temoo esteve bom.¦ " ¦ 

Não.. ... -. - i \ tfinncratiira declinou scnsi-.-clmentemercado muito tirme c sob a impressão! - 
èKe>SS 0 serviço telegraphico dos outrosde uma altn dc 5 a 35 pontos nas opções do n-<•»»-"" •>

fc-h-nnento -ãn-térlór dn bolsa americana.
.Entraram 13.284 saccas, sondo 10.653

pela Lcopolillna, 2.<i,')0 pela Central c uma
por cabotagem.

Os cihhnrquòs foram dc 14.855 sãcca«.
sendo 2.330 p.-n-a os Estados Unidos. 9.877
parn a Europa e 2.lv'8 pnrn o Rio da
Praia.

Havia em "stoclt."; hoje, 258.811 saecns.
Ilcgülon o mercado de cnfii durante o dia _>fi0(í~  20:000*000

com um movimento menus intenso de ne- 24845. . .  3:0008000
!?ocíós.,"Foram assim vendidas apenas mais 4Õf»fí."'>  2:0fl08fl0n
1.07-1 s.-ii-cas. no total de 9.403 dilo-. f»fl-0. . 

'. 
 1:0008000O mercado fechou l'iimc. -... '__.37; '. 

•• , 1:0008000

Estados destn zona
Menores temperaturas — 0"2 cm Pnsso

Fundo e 3''0 cm Porto Alcjíre c Rio Grande.
Mnihreí chuvns rccolhhlns no d!n 17 —

4m|m8 cm Santa Cruz c 4th|m_ cm Fortalc-
za (Minas).
____„_„^. mm.*mmm*****Çt* ¦—¦ -¦

Loteria da Oaniíal Federal
,RcsitÍtndò da estr-ic.ão dc hoje:

Dr. A. F. da Co_.a Jitóiof|^|
mores, Railiunitlierapia, R. Chile, 17 (4 ás 6).

Pastilhas laxatlvasi
Tratamento da pri-
são dc ventre ha-
bitual c hepatites.,"" 

CRETOMES
Os mais delicados padrões

Largo da Carioca*; !' — Teleph. C. 640
SOUSA I5APTISTA & Clní

«fitas
Prol Godoy Tavares ^«g* j£
hclcs e, por seus processos, osíoinago e in-
lestinos. Av. Rio UfitnCO,; 137 (Odeon), 3
lis 5, menos numtns. Vol. l!atria 66. Sul 317C._.-___. _jnA'_^

IlKI.l.EZA DA PELI.I3Á 0 0 N -IS"Passarieíras — Tapetes
O mnis rico sdrtimciiló

Largo dn Carioca. !) -. Teleph. C. 640
SOUZA DARTISTA „ COMP,
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* Emiliu TonJni
<? .liiM» .Sttdiul, Ainiliial Tiiiiiii. \Ut*

i'i Ikií 1'flíf.it, Jliiiiltl Tiiuliil. DíiiiIe
1 Tniiiiií, linti.ilu Itilliiiroiirl r ^iimi» U*

*t% iniii.i»! Amaileit T<.it>sii •• lUdiwu To»
Mim. iiiii.n. iiiliuj, i,. ii ií. noras. Mibrliiliu»
* ih-ihs, KiiiiiiiiniiieiH» itviiliiiftniimi agrada-
cem >i iniiii ü8 i.- 'i'.-> i|i-i- -.- il-ji-Miiiiii il»
íliex iiiiiiiiii'tliir us muis klueems finiiiuiPii-
tns i|iii. ¦ pi-» inliii.-iili' mi imr rscripiü, u%*
lilm ciiinii du iiiiiiii|':iiili.nviii ••* rçelon intir»
litea iU- miii t»itit'.k' rlmiiiil» Irni/l» ittiV. »«¦
ÉM, Un e hvA I.MU.IA IUN'1'.'I. e d» nmn
fbiivliluiii ii «suMir ii inin-iu ile 7* ilia i|ite

feio 
elcritu ivpuut.ti ile mm uliua ta/via te*

llirnr niuiiniia .«i-MH-fiíira, 18, Ah U lm-
#**. um rapeilii tia S, Josú ilu (iiiveii. à ntu
>i •¦ I !•.., ni.. li.
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Dr. Parmenio Dajutaía de
Oliveira

MISSA UE 7-> DIA
f» ii 111,'iiu Arlhur ll.ipIMn de Ollvel-

Vm r.i, seiiliorn e filhos, Curiós llityiina
| d- Olheira, nmlwra v iillt.i*, Aiy lin-

O ptlsln ile Oliveira v nenhum e Oscar
i>«ii'i i ili' Oliveira i* st-nlitirii, iieiiliont-
ins, ,i-i iili-i-ini n Iodas oü iitwwnii Hii*
iainupiiiili.ilnni « enlerro ilo si-n lilnu, ir»
«Ro. ., .ul.i o Ilu l)r. PAllMI-VIO HA-
fTISTA 1)1! OI.IVUIIIA e convidam de íim-
\u ii,i i ". s .i ,t in. v.i mio inniiilniii re»
tar na etfreja de S. 1'ranulseo tle Pniila, tt*
) .in-. uc sitiiiiaiio próximo, l'J ilu cor»
t*Ate.
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Temos a miais
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:is \ nn
tWiim 
f|i7||!( J(l x iiO, , ««*» íí S:;.::::::::;;:.-::.

IIWIIU 40 x Ml ç{ itimir ,,.
lüêSilti. Ml x 7» ,,.
lf.»S!iit •'" x 7" ci «*""'''.; .7(1 x Td c iijniir 
Il»f.i-Hl 7i, x 70 ,.| M„,|P
mm '7u s 7u um ibitiis

João Lopeo <!a Silva
PEREIRA BARATA & C

ocrotlcccni n lotlon qu» eom
«•ili--. comiinrülliuruni nos nrui*

iilini |ii-l.i ncrüu ili- bcu mui»
ii» JOÃO LOPES D.V SILVA

|' 
-lil 21

LENÇOKS

1'iirn i-il.niiiMii. , ,,.,,,, ,,,,.
130-x-ãQO civliiti» el njiitir...,.,,,
HU x 20ü eretniiv e| iijuur 
HOxSOÜ cri tone 'e\ ajour,.,..,,.
Illt x UIO vrrtuiie c) njoitr, onsul. •• •
180 x UIO cretone e\ «Jnur, can.il,.,,
190 x SÍ10 cretone «ronsti c| «Joiir,.
llio x ãlfl cretone grusso r| feilonct,
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Ccciiia dè Olivoi.-a Dantas
AiütADÜCIMlíNTO

ilei-iililn Tíív,iIi% seiiliur» e filliuti, Dr.
Ootlofrvilti ile Ciirvnlliii, seiihom u filhos,
o M.ii'iii li.mtiiN vem por iiiv-i.i ilwtie iisra»
derer .1 Inilos os parentes ¦> niiilgui quc llie:.

I cuitforlniiim nu sun eramlo dôr pela per-
i d.t di sua liiesiiiiecívvl soítra, una- e nvó,

; PAOA-SB BEMj""V"° "«'W-N*> na
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Miaan 1I0 7" «lin quo íord cclcurnilii,
•nimilr"!. ftcxlu-fcim, JH il» corruiitõ,
ia 9 Imrii», no altsr»mór ilii ugrojn
el« S. Francisco do Puula, (iclu qu»
desde já ugradecem.

Ernesto Adolpho de Vasconcel-
los Chaves Sobrinho

MISSA — CONVITE

tOs 

collei;ns c iiiui^-s tln KllNKSTO
ADOLPHO DU VASCONCRI.L06 CHA-
VIÍS SOIHUNIIO; I" escripturario dn

,„ nnii>i.,tcln i-'i<i-nl 1I0 Tliesouro Nacio»
¦ai no Pará, fnllccltlo n II iio corrente mer.,
ficstii capital, inniitliintln celebrar ninanliú,
lexto-feira, IU do corrente, ús 0 horas, nn
Hjn-j.i tle S. Praiíclsco, umu missa por «I-
ci.. üuqiiclic priiiilendo ciivnlliciro,convidam
iodes os amigos quc desejarem assistir u jesse piedoso neto.
m nu 1-11 H —¦— *********—¦ !¦ ¦¦

Joaquim Teixeira da Silva
PROFK^SOR DR DESENHO Ií PINTURA

r.m.-.m: oo Poino (P011TUOAI.J
• .luiiquiui Teixeira du Silva .lunior.

wft Eiicilii-ta llcll.is Teixeira dii Silva, Svl-
I via Teixeira da SIIvü e Ulysscs Tcl-

•*» Steir.i ili Silva Convidam Iodos ns st-us
carentes e amigos 11 assistir n 11111.1 missa
jue pelo eierno descanso tlc seu Inesquccl-
vel pne, sogro e avô fazem cclclirnr no
próximo siililiiido, 1!) tio nildnntc, nn altar-
mór ila cijrr.i 1 tio Santíssimo Sncrnmcnto
fAvenida Passos), As 9 1|2 horas, pelo (|iie
desde jíi se confessam summamcntc gratos.

«Francisco Josó da Kova Júnior
DE MEZ

** A viuva, filhos, Irmão, genros, 110-
K*t ras, netos c sobrinhos agradecem e

I de novo convidam todos os antigos e
p*s parentes do seu cxlrcmnso marido,

fac, 
irmão, sogro, avô c lio FRANCISCO

OSIC DA NOVA JÚNIOR, pnrn assistir o
eiissa quc por sua nlmn mandam rezar
amanhã, 18 dn corrente, nn nltiir-mór da
matriz dc S. .loão Baptista da Lagoa, ás
9 112 horas. Dcstlc já agradecidos.

Lydia de Siqueira Var.conceHos
** João l.ima de Vasconceilos c filhos

***** convidam os demais parentes c amigos
i der sua--sempro -lembrada _csposa c mãe

»-^- para assi.stlr a missa do 1" aniiivc!--'
jarlo dc seu passamento, que farão rcali-
lar amanhã, sexla-feira, 18 do corrente, ás
9 1|2 horas, na egreja ílc S. Gonçulo Gar-
cia, á praça da Republica, esquina dn rua
da Alfândega, e por esse acto dc religião
ficam desde já muilo pratos.

AGRADECIMENTO
CASA DB SAtlllJ S. SEUABTIAO

Venho ngora .livre dc perigo que está 11
111I11I1.1 nela Luidlnlin, hypotliccar u meu re-
coiiltccliiienlo ao competeuto nnenidur Dr.
Mberln Para nl, que tom c.-irliifin u operou

ri.lll o iiinior exilo, loril.ill.lo-o CXlCUSlvo lios
illgnlsiilmos Drs. fiustão fiiilinanlcs, Silveira
Fajardo e Siiiu*ies Corria, e nos eiifcrinelros
ila l n-ii dc Sntule S. Sebastião. — Viuva in.i-
Jor Vnlcrln (Vildns.
*.Tta*XTau**me£*r>xaaw*.rn\STrt*.* tTTarKir-vnvrr-r,,

.0 3952"ATROPELOU E FUGIU
Nn cruzamento dns ruas Silveira Martins'e Cnltclc, 11 nulo n. 3,052, npaiiliou o lícgo-

ciiuile Francisco Rinnlll, moratlor A praluila l.apa ,".2. iii-ntliuilido-ilio eicorla^ôcs pelo
corpo c pelo rosto,

A Assistência nrcstoti-lho os toecorros ne-
ccssnrios o a polícia do ti'' dislricto registou
o facto,

O a.052 fugiu.i *tn** .
l1IMiaWWffi|l*"'^^|a^^'a*l>IMWIM"**,,w^
fi

Tôiiipoiüí!rí irenGeza no 1 Contra as restricçoos á
************* *, **********

As duas peças de hontem

liberdade de imprensa

PRÓXIMAS SAÍDAS PARA GÊNOVA
^Ainmlrajilio llcttolo ..
CCcsarc Batllstl 
[Nazarlo Sauro 
Ainmlragllo llcttolo ..
Çcsaro Dattistl 

Í l.iizario Sauro 

liana
O RÁPIDO E LUXUOSO PAQUETE

OS -jnano mn

A Coinpaiilila l-iMiue/íi de Plíritl levou,
lioiili-iii, a seen.1, iliiilü pt-Cits rnnlicrldas do
iiusüo publico: "Uliinclielle", de lUlcux. e"l.itie 

pena ser ,'.á ladrío". de Joio do llio.
traduzida pcln Sr. Deipecli, A roíiiediti de
llrleux deu, nlin!», uma ve/. éiísrjii u ma-
da mu 1'iéial apreciasse •> tiiiilln qnc e ml-
mirada du nnsso publico, poi-iiiiaulo ull.i
liontem encarnou r.-.m grande proprlnlnilo a.
alma dn dlpliiinntlii que te ipícr desl nar
ii largos Mirins e. telraluti com maior emn-
vão ns priuiolriis ileslllii.iòi-s dn nrotiigotlis-
lu e ii sua lulisfacãu e consolo dn desfecha
fell.< •> im-iins lii-llliniile. (ts atixlllares de
nuitlaniü Plíral, nolnilaiiirttle o Sr. Tlierval.
Miiilieram brilhar ao lado tia t,r:inili- arl Islã. i
n que vale por dizer tudo dn desempenho i
dns i*csj)0c*tfv(iK papeis*

Depois veiu o "llien nu'uii vnlcur... Qu.
itiiilheur!" de Joflo do Rio. lista peça U-xis ,
sinta ngrailou bastante e valeu .i scnlnira I
Cttlllillc Verii.n!:'s us 11111 is calorosos applali- {
sus da nssislenclii. lissa arllstn logrou, ein
verdade. Inlerprelar emn exaoliililo e nrle o j
papel de \ili-iii!t:i dando-lhe um realce c-o-
mn de ccrlo iiindit não foi nlcniifailti em
uulras lepi-es.-iil.ii-ões. Caiuillc Verniirdes 4,
sem favor, umu arllstn excellente e i-ons-
elcnctnsn, nlliando nn seu talento tle scena
uma portão de Braças naturaes, i-onvinilo
ileslae.ir-se especialmente a riqueza tlc sua
vóz iinpressiva, e tlc seu jogo tle physio-
iioiuia.

(1 Sr. Allaln Dttrllial concorreu nara esse
grnniln exito, porquo foi cynico, elegante e
generoso, comiirclicndenilo perfcll unenlc n
t.vpn dn querida peca tle João tio Rio.

Kovas tr,miís3'.arõos publicas cm
Roma, pvc»:ovida3 pelos

íibsra^s
ROMA. 17 (A. A.) - Ainda hontem vcrl-

ficiirain-se varias itiiinlfesiiiçftch pnbl ¦'"»
priuiinvtd.it; pulo» clciiicitlns lihcritcs, inle»
r.s.iiiiidu-si! iicllas gnilide nitilH-l-ii du pessoal
tle loilii» as classes sucliies.

llsses inovlineniii» de opinião títn pnr Dm
protestar v-nnlia ns ivsliicy.k-:. liiipnstae pelo
giivurun ã liberdade de imprensa, lim frente
aos jornaes da opposlçiio filiaram vários ora»
dares, i-ccliiinnndo permissão pnra eenxiirar
uin ilainiiile ni aelos dn i(i.verno. Não nil-
st.-iiilt- n empenha que ns promotores dessas
ngiliifôvs tèm ilemoiiitradi), seiilt-se evíden-

I teiiiento nuu a canipaiibu não istá prndii/iii-
iio n uffello desejado v incííiiit-su puru um
fracasso entupido.

I.iu pinnto isto sc verifica, por outro lado
o goveruo vac-se consulutltndii e assumimio
a Mipiviua.-ia iiiic-iarla :'¦ eoulinilltlntle ilu
subia íiiIiiiii-.isIi.i-;.!-. que iniciou eom a vi-
el.nia dn fascismo.

ti Sl', Mussulliii lonlinua, nssim, a dcscil-
volvei- a sua benéfica Influencia nu vida na-
ciuiiitl e a merecer a mesma illiiiiiladu con»
liiui^i iineiiiii.il cm que assunta loilo o seu
prestigio ptilitico u moral.
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A policia abriu
luve os soecorros d« Astisi
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A kll.VARIA
iiortsue os iiiiiiircs rurtlnientoj pr.

baratlnJiiiuiHlionicim
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rravessa S.
•'. EL

Q0M.&8
nloí pr.M senhora»,

preços
Francisco,

ItAL 2139

Xitf-fhv»
coiim n per
da flor e cimiintiübi:
se a quantos '¦ n,\\tt,
•irorncaiiilo *, ',,.,
honlcni vli 'iiiainL
...-linliavãii, i.Mi.paih,,
intils t|tiu o e>|ii)Bt

<ins iiiHilniis.is. a mniovlttii «orrís» 4.encantamento",
próximo concerto, (focar d.i ü-i
dc grantlfs obras syuiplton;,^
ouvir viit-|-'i*ii-V-s mi , ,|iV4

«iiiiti:.'iiiii iippl.iüMi. n 1 >íi (n' 1 r.-n llrnsil, nins em in),, (tu? o lem cs.-uliidn: ., '.\;\-\;o

Vo seu
vn, nulor
fii-.iuis-A
nue lim
í'ürliii!.il 1
mundo eu!
íln Norlc, a H-ain.il u a ilalia
ta d,i lerra pnrtugue/a lhe chamou Air*
i<e l.i;ei<:.i e esta definição eon tém t.,,), ,
lirríimitD.iIndo do .ttilnr de "D. Mccla".
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fiairá a 1!) de Agosto próximo DESTE,,
PORTO para |

genova!

«»

7 Kctcmhro.
22 Setembro;
22 Outubro.

!i Novembro.
10 Novembro.
22 Dezembro.

í

Dr. 0!yn?.ho Bobado Leite
4" ANNIVERSAHIO

Eulina Bbgadn Leite, Dalila, Dulce
e Davina Cardozo l.eile, Dr. Osivnldò
Bogado l.eile convidiiín os parentes e

¦¦" nmi:;os para assistir a missa qne por
alma do seu saudoso filho, pae c irmão Dr.
OLYNTIIO BOGADO U5.ITE, fazem celebrar
amanhã, sexta-feira, 18 tio corrente, ás 9 1|2
horas, no allar-múr ila egreja tle S. Fran-
•isco dc Paula.

4»;

Preço da passagem dc 3a classo para Ge-
nova: 57030000

EmiCimos bilhetes do chamada de todos
í.'us pabeB da Europa.

Todos os vapores dispõem dc cxccllcn-
tes accommodnçflcs dc 3* claaso c 3* classe
distineta cum camarote».

Para carga trata-se com o Sr. Luiz Cam
f pos, rua Visconde de Inhaúma n. 81.

Para passagens o mais informações, com
ou agentes geraes:

| Sociedade Anonyma Martinelli
íl 106 - Avenida Rio Branco - 108
18
feffiEi

8 c^ I ™M *****

Próximas saídas dos no-
vos e rápidos paquetes:

Para Europa
"WERRA"
?8IERRA CORDOBA"
"GOTHA"

Pnrn o Sul
•-wrsE!;"
['SIEKRA NEVADA".'
'KOELN" 

29 dc .lulho
3 de Acosto

12 do Ago3lo

3 dc Agosto
22 dc Agosto
30 de Agosto

Accnles Ceracs

HERSVJ. ST©LTZ & Cia.
Aven. Eio Branco 6C|74

Caixa"Í00- — Tj-Jegrammas "Nordlloyd"

*m%%*\.mK*^******mmm *******  —«
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Pedro Hess Guimarães
*f Elisa Ribeiro Guimarães convida os

**yQ seus parentes c amigos para assistir
B a missa tlc 3fl° dia 'pie por alma de '

•>* snn esnnso riinnda celebrar amanliã,
eexta-feira, IR do corrente, As S 1|2 horas,
na matriz de N. Si do ('.armo, íi rua Ma-
riz e Barros, 218, pelo que desde já agra-
dece.

SerA rezada aninnliã, tis 9 1|2 lio-
ras, na malriz de S. Aor-é, cm suf-
fragio das almas de CÂNDIDO 1.1'CIO

Si*. BITTENCOURT e de D. MARIA COR-
RÊA DA SILVA lUTTIÍNCOniT, missa
còmmeinorativa da (lula do .ri(l" aimivei-sa-
rio de seus esponsaes. Sons filhos, nelos,
gcniios e nnras convidam os seus parentes c
amigos para assistil-a.

ÊÈ
Stelnbsrg 8 0.

Mary Alvarenga Araníes
(1° ANNIVERSARIO)

Em suffragio dc sua alma, sua fa-
milia faz rezar nina missa, amanhã,
primeiro anniversario dc seu falleei-
mento. As 9 1|2 horas, na egreja du

Wossa Senhora do Parto.

Tenente LeopoMo Vieira Peixoto
» A familia do finado convida os pa-

i*pt rentes e amigos para assistir a missa
I dc 7" dia do seu passamento, na egre-

iP* ja dc S. Francisco dc Paula, ama-
llliã, sexla-feira, 18 do corrente, As 9 horas.

Dr. Sylvio Romero
(ANMVERSAKIO DE SEU FALLECIMENTO)

Sua familia manda rezar uma missa
cm suffragio de sua alma, ás 10 1|2 ho-
ras, amanliã. sexta-feira, 18 do coi-rca-
te, na egreja de N. Senhora do Carmo.

João Ribeiro Gonçalves convida os
#ej amiiíns e collegas do fnllecido ORO-" 

Zl.MIIO FALLISIROS DE CASTRO para
a inissn dc 7" dia, quc inandn rezar

por sua almn, sabbado próximo, 19 do cor-
,-eute, ím 'i horat., na cgi-eja de S. Francis-
co dc Paula.

Agradecimento
dos Srtiitos Guimarães Ai C. vêm por
meio agradecer, ainda uma vez, a to-
os seus ritrtigos o conforto moral que
dispensaram em todos os netos a qnc

motivo a perda dc seu auxiliar c ami-
go TRISTÃÕ HENRIQUE DÈ FIGUEIREDO.
gerente da "NOT11E DAME DE PARIS".

.1.
este
dos
lhes
deu

Aos Drs. J. B. Canto e M.
C* Motta WSáia

fêm toda razão os quc consideram o Dr.
„'. B, Canlo uma gloria de nossa cirurgia'.
Posso proclamai-!., por espirito dc justiça, ao
me restabelecer da operação que cm mim
fez. A S. S,, ao Dr. M. C. Mot.ln Mnln, quc-,
ao completar a maioridade, sc lem reveJudo
das .maiores esperiuiçns nns novas gcra"õcs
tneificas c no distineto dotitorahdo Rapháel
Ahad quero agradecerj nqui. o carinho, que
>ne dispensaram. Hio. 17-7-24. Roberto Lyra

11 - AVENIDA RIO BRANCO - 33
NORTE 716 CAIXA 1281*****

Para diplomatas c acadêmicos
CASA MORAES & ALVES

116 — AVENIDA PASSOS
—«DO»»-

116

SANÁ-SYFHILIS K®&£
iPédc-se ao cbríuffèur do auto que condu-

ziu hontem, á noile, (l(i) unia familia dó
Thentró Carlos Gomes para a rua Darão do
UbA, 144, a fineza tle entregar um lorgnon
de prata, que serA griilificado.

-*—*•«2W»—•-

Combate ás pragas cios café-
eiros e dos cannaviae

DIVERSOS TECHNICOS SEGUEM
PARA AS ZONAS ASSOLADAS

O Instituto Biológico de Defesa Agrícola
oi-ganisou turinns dc technicos para dirigem
c executarem os planos de combate ás piá-
Cas dos cafeeii-os c dos cnnnaylaes nõs Es-
tados de S. Paulo, Rio de Janeiro c Minas
Geraes, ficando as mesmas compostas do se-
gliinte niodo:

Sul de .Minns: agrônomos Alberto Rhvn-
che. Allnli Xavier de Souzn. .Adriãò C.nminlia
Filho e. Tasso dc Miranda; Zona da .Mntt.i,
agrônomo AchiMes Aguillár Coutinho; Pnra-
iiapaucmn, agroiioniò João Alves .lunior;
Mogy .Mirim, agroriomq Paulo Bliruni Fiilio";
Cruzeiro, iigrouomn Orozimho Scraphim
BarceUos; Estado do Rio C2'' turma); ngrp-
iioiikis Ot-lavio Silveira Mello, I.oreto Morei-
ra dc Alircii, Alberto Goulart Wcrcherer c
Octavio Marques Hotelho.

A turma dn su) tle Minas agirá nssim
distribuída: de Ilttjubá a Santa Rita da Efi-
trema, Tasso i?e Miranda; de Cruzeiro a Al-
fenas, A'!lflh Xavier de Souzn; de Alfcr-ns
h Santa Rita de Cássia, Adrião Citininhu I-'í-
llio, c de Ilajühii a Poços dc Caldas, Al-
berto Ravabhe.

Além de iíispçcclonar ns plantações, para
verificar a existência ou a aaisenclá das pra-
;ins, os funccii.narios referidos darão infor-
m.ições aos agricultores sohre as mesmas
praças c o« processos de expurgo c medidas
dc combate.

A T0D0SA0UELLES QUE SQF-
FREM DE INDIGESTÃO

E' faclo sobejamente conhecido que na
maioria dos canos dns perturbações estorna-
ciicii, u caun.1 principal é a acidez, t- lutilm
sendo, (mios nquelles que soffrem de dôrcs
estomacaes, obtêm melhoras instantâneas

elo Himplin u-n de um Intfffensivo anli-acl-
do denominado MAGNESIA BISURADA.

Se soffreis após as refeições, sc os vossos
alimentos ;>t:.iii cm vosso estômago como
se fossem chumbo, obtende um vidro de
MAGNESIA BISURADA c tomac-a após nu
refeições ou quando sentirdes a dôr. Prova-
volmente dlroia que este tratamento é hnra-
to e aimpIcQ, mas nada esiste de melhor
para as perturbações estomacaes. Obtende
hoje mesmo um vidro c fazei a experiência.

• *-******Gfc***-* —*-— ¦ ¦ » ¦ ii ¦

SM© PROCURE
...quc não achará !
Roupas pnra corpo, rama c mesa, por pre-

ços ninis vantajosos, qíie os da Fabrica. 28!i.
Av. Mem ile Sá. A Elüe Carioca)

«ít3i *• £s*"*"«
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Praia de Botafogo
Linda sn

linda vista.
a para casai,
Tcl. Su| -Klli.

o'
optimo passadio

AOS SRS. CAPITALISTAS
Centro Commercial

PRED3© DE 3 PAVIMEN-
TO® Á ROA S. PEDRO, 175
Leilão, amanhã, sexta-fei-
ra, ás 13 horas, pelo lci-

loeiro PALLADIO
LICENÇA A DOUS PROFESSORES

Por portarias do Sr. ministro da justiça
foram concedidos ao professor dc dose-
nho .figurado dà Escola Nacional de Rellns
Artes Lucilio tio Albuquerque, c professor
cíithedratico dn lí" cadeira de cliinica eirur-
Bica da Facilidade de Medicina da Bahia,
'Dr. Caio Otaeio Ferreira ile Moura, seis
mezes de licença pnra tratamento tlc saaide,
com o respecliy.o vencimento integral e de-
mais vantagens estabelecidas no art. 17 tio
decreto u. H.UCill, de 1 de fevereiro dc
1921.

%fa*T***~-*

Dr. J®SE; DE CASTRO
Cónímuiilcu nos seus clientes c amigos,

que deixou dc dnr cõttstiltiis nn Pháriniícia
Stunrt. enconti-niido-se tliiiriam.entc ás 9 ho-
rns e ás lí! lioras na Pharniucin S. .lorge, á
rua Machado Coelho. 93, rcceiilctnenlc instai-
lada, dirigida pelo pharmacculico Leal Vinhna

*mmmm*mm*mmmmrm**~. >—«^ JJrtjV»—* *__. , , ...,,„,*.**

Café FÈsii do f^ü.htid
Cõsario Piiinie & C, communicam nos seus

respeitáveis frçgüezes, que devido á grande
elevação do preço do café eril, suo fon.-ndos
a elevar os preços dò mesmo, "torrado c
moido". de mais 801) réis por kilo, a contar
do dia Í!) tio vigeníe mez tlc julho, inclusive.* 

MAL QUE EEAiTARECE
O posto i-eulrai de .\t,sistencia registou

hoje, enlre os seus soçcórros, um novo caso
dc intoxicação alimentar, Chama-se a victi-
nia, que é giíar.dn-ciyil, Viclorino Cândido
Machado; de 47 nnnos e residente á estrada
do Macaco u. 211), cm Jacarépaguá. '

Mp*Íií^\ii.'i\'&rSfi.r. ritU\í,i&ú.

4'¦'l rdiunidino i

m
..'fieassnr.

ílr.r.a calamitosa 'locnça <.'.:¦?, pai-
zcs tropicaes debilita Jo uma ma-
neira deplorável, e cada acosso
dti;:a o doente mais abatido c o
seu org.'iiii.iiiiu mais enfraquecido
para resistir á ruolesjia. I ia um rc-
niediü de «provada utilidade, que
se rocomtp.cnda por sua excellente
fórmula approvada p.>r milhares jjjljÇde médicos. Esse é o
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Hua Layrntlio u. 5. Ahi-rtii até á llnira.

CAÍRAM de bonde
Victimas dc qnéda de bonde, no largo do

Maracanã e rua Figueira de Mello, respecti-
vãmente, foram medicados pólo posto cen-
Irai tlc Assistência: o operário Franklin Vaz
Madeira, fle 18 annos e residente á rua Ca-
marista Meyer n. 95, c o telcgrnpliislii Lopo
(lil Ribeiro, tlc 119 annos, morador á estro-
dn Ocliiviano n. 319.

Ambos ficaram feridos no roslo.
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Trocam-se,

6 Rua Ramalho ürtigão 6
A TURMALINA

compi-am-se, vendem-se e
certnni-su

Ex-Travessa tlc S. Francisco

Moléstias do senliorn, V.

CBX1

Koriz, üavganta c UuvuoôftAsru«
í.l Siü Í>A Mi.VA, ex-itsbifiitílite iio» prui*
liiliiini u llrftbl de. llerlim. Cmu iiualro um
nos rie pratica lios hospitaes i!.- i an>, oei*

i:...,siiiia» du lí m> a. ilu» "0
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SOi-UÇAO WAPKS3Í,
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& Filho. — (ilu
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TRATAMKNTO rápido. SCIBNTIFICO, j
rndlritl o racional dna \
PKEIDÀS .

noviid ou anlig.-i.-:. Com o uso da
A SANIOSINA, :

(poinad.i seccitllva-refriiíeruiito) outem-se,
r.niin por encniitt), exccllenles resultados.
Preço 3$50n, pelo Correio IrátM. A' vciuln'cm
toilns as plíarmacias c drogarias e á 11. Liiu-
guayalia, lil» — llio.

mm.*—*&•&&»***•*)**mmmm— ———¦

Queimado com água quente
O ajiidnnle dc inecaniot) Honor doii Fra-

zeres, do IS nnnos e residente ã rua Mni-iaii- s-,j
na n. SA, em Miireclinl Hermes, t|unndo tra- \*fi
halhava nn Saraíe Paulista, da qual é cm-
pregado, foi viclima dc- um occiilc.nle, quei-
inntitlo-se com água quente no rosto, Ihorüx
e braços.

.-v Assistência intcn-elu no caso com os
soecorros de urgência, t»—¦c^üa» ¦ —

ÍK"f'f5ir.i wi 'iilra.-
«.>.'. W.*lj.'ví'.'Í!'iS

\

« .50000
Preço especial de íec .,«,

Pnra o interior — pedidos a
Anlonlo dc Freitas — mais lí.'>fiO

Oasa Felicidade
96 — TtUA LARGA —"'06 «

liliE
ma.
nos

Preparado quc preserva e
conserva a mulher. Ir.tlis-
peiisavcl na toilcttc inti-

N'as drogarias, plíarmacias e rua Une-
Aires, 131, sobrado.

A PRAÇA
PABAEIA

SAMGÜYFE AKA INFLUENZA
GONSTIPÁÇOES

li

«Tônico Ez*acemá»
O mais antigo e melhor dos fortifican-

tes parn o cabello,'21) nnnos dc grande acccil.icão.
Uiiicò premindo com medalha de ouro

na Exposição dó Centenaúio c nas lixposi-
ções: l'.\lVI-:itSAL DE TUH1.M, NACIO-
NAL Di-: 19Ü8.

A' venda cm Ioda a-parlo. • .-
E. T. Mello & Contp., W-PRESEN-

TANTES; Hua da Alfândega n. 139,!j
sob. Telephone 177."» Norte. i

ifffiS^SíR^ma^CTJSiWiSJGSSiMXÍSK^^
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Dous conduetores atropelados
per automóvel

Atropelados por automóveis no Boulevárd
dc S. Christovão o Avenida do Mangue, rc-
spectivaniente, foram soecorridos pela As-
sistencia os conduetores da Light: Manuel
Rodrigues Paixão, de 26 annos, moratlor á
rua I). Joaqttlna, de 1(! nnnos, ferido na ca-
licça, e Manoel Oomcs Camacho, tlc 23 an-
nos, residente a rua José Clemente ri. 3'j, fc-
rido, egualmente, na cabeça.

Dr. Domcoue ¦ .*,*. r:"TvS"vuriiiariiis, partos e opera-,
ções. Quitanda, 11; ás 1 lis., e Snn. Guanabara, i
m~-***mm.m.~*.*m- — .. »—,*£<£ t.1 .—« —

5Í5Í4MMC Preparado scientiflco
ÍSySJSraf za. DA á ciilis bellcza

PÍANOS c nllloi,l;l!los allemães. Peçam
preços e catálogos a R. Ferrei-

ra & C. Rua S. Francisco Xavier, 388, T. V.
30(18. Dá-se grandes nrnsos.

AÜÜl
de belle-
invejável,

Indispensável na loilette das sc-
nhorus e seiiliorilns do bom gosto.

Nns pei-fuinarias e rua liuenos Aires, 131,
sobrado.
¦¦'. ———— 0 ¦*fij»Bl»^ '<"¦¦ —

Só o Congresso pode dar o pre»
dio de Aracaju

O Sr. ministro da Fazenda declarou ao
presidente do Estado de Sergipe que, em re-
feiencia á cessão aquelle Estudo do prédio
que serviu tle deposito dc inçi-çndorius dn
Alfnndega da cidade dc Aracaju', que, tra-
tando-sc de um próprio nacional, só o Con-
gressò Nacional tem competência para au-
torizar a sua cessão gratuita';

DR. GONÇALVES JÚNIOR - PARTOS
R. 21 de Maio, D-i - Tcl.: Jardim 631

•****S**t*****-

Ferido num choque de vehiculos
Num choque enlre um bonde e um aulo-

inovei oceorrido esta manhã, na Avenida
Mem de Sá, saiu ferido na cabeça o moto-
risla Domingos Rodrigues de Azevedo, dc 23
annos, e residente á rua Mnrquez de Sapn-
cnhy n. 250, ensa 2.

A policia do 12" districto sò soube do fa-
cto pelo boletim da Assistência ein cujo
posto central teve a victima os necessários
soecorros de urgência.

«ao»»

LISTRES E
O melhor c o

a» etíi a w Iti li È.m
mais variado sortimento
diversos eslylos

BARROSO] WINTEIt & C. 
RUA DO ROSÁRIO; 153

¦¦¦"" >>—qfl&fiSW mm*

Restaurante Salerno
LAVRADIO, 25, Telep. CentralTelep.

-«aKiiiii—<-
175fi

ras,
Tr.

Dr. Arnaldo ds Moraes .^^lÜ:
tumores ventre e partos. Cariocn. ,'10;
üinbclina, lil. Botafogo; B. M. 1815.

————— *—i-MiH»—<— . ¦ ,
AGENTES DE ANNUNCIOS

Pnra publicação biislntite conhecida, pro-
cisnm-se na rua Frei Caneca, ü5, loja, das
10 ás 13.

— ¦¦ ¦ ¦ '^ffUStt—*•*¦¦¦¦ , —

Cura cm
poucas

injecções iiitrnmusculares. Largo da Carioca
15. Tel. C. Í112S. Dr. JORGE À. FRANCO -
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

üm aggredido a íaca e outro a
machado

Nenhum dos faclós chegou no conheci-
incuto da policia: Tral.n-se, um delies, se-
(íimiln p bnlctiiii dn Assistência, dn operário
,lnsé Corrêa Fiilio. ile 20 nnnos, residente á
rua Carlos dc Macedo n. ã, b qual dizendo-
su nggrcdido j\ faca em locai que não ileclii-
i-oii. ali se am-cscntoii com um ferimento-no
flanco esquerdo.

(I outro faclo, tnmbcm tuna aggressão oc-
corrida á rua Pereira Nunes, teve egual-
mente n intervenção tln referida instituição,
sendo victima o empregado do comniercio
Américo Almeida Ribas, de 27 nnnos e mo-
ratlór á rnn S. Chrislovão ti. 36. Esle foi fc-
rido a machado nu bunibro esquerdo.

ICACHEPOTS E CRYSTOFFLES1'£ Apparelhos <Ie Lavatorio 'a
•j- Apparelhos de Serviço •'
!;; Jóias, Olijcclos de adorno 1|
<• Nickckdos, Alumínio, Prata $•i. Ouro, Vidros e Crystaes •:
.j. devem ser limpos e conservados com o*j

1PHAROLj
fiiãp arranha o nr.m allera a côA
%itrtlnral do metal, proporei on a n-l•í-cío-llíe liriiho sem égúaí". Resiste í..'.aos i!Í'fí;Í!«tt tio ar do mar. è

DE. HUGO WíDMAKN LAFiMMKTlT
Cirui-Biit, moléstias dc scnltoraii, partosRaios X dc profundidade.Consultório: Run 7 dc Setembro, 133,lei. (... 11-/ti. Chamados nó Rio: Tel B M3173 ou C. 177G; ein Nictheroy: Tcl 717 '

- *—««ílOíSr»—*.^_^._

0 movipeíiíq dcmographo-sani-
taria da cidade

Na semana-de.;C a 12 tio corrente; òccor-reram „o Disti-icto Federal, segundo reza» i-,i.-l;i:i tia Demograpliln Sanitária, 711)i casamentos c .117 óbitos'
brasileiro, fid est ran-
aiie ignorada; 2fi!) d(1

feminino; menores
ir.. donaDamioslón^t^^X"^

inuos C,5, dc 30 a 39 annos 30. dè 40%,-i.i. de 50 a 59 annos 38 dc nnacima G8 e dc idade ignorada 1.

nascimentos, 11
Os mortos eram; 3!)0
gcíros e 1 dc nacioiVall
sexo mitscíilino e 178 do
dc 1 anno 10."%, de 1

n 29
19 annos

»annos e

PARTS
RCA MARQUEZ DE SAO VICENTE N.2!

GÁVEA
Alberto de .lesus Peixoto declara que ven-

deu a sua ensa commercial á rua ."hi-ip;/
dc S. Vicente h. 22, Gávea, Padaria Pr.ris
ao Sr. Francisco, .loaquim Peixoto, compre-
iicndcudo a dita venda o seu aclivo e passivo
segundo escriptura passada no Cartório Ur.
Lino Moreira, Livro 132 Fls. 59. Aproveita s
opporttinidmle tle agradecer aos dignos m>
rndores daquelle bairro por tel-o distinjulili
com a sua freguezia e amizade. Ao seu ii-
lustre advogado, o Dr. José iia Silv:, Gutma-
r;V.-s, quc com snn honrailcz e competência
profissional tao sabiamente c brilliàntemes-
te defendera os seus direitos pondo a salve

.ÍL.S5J} patrimônio, :, sua eterna gratidão e o
seu maior reconhecimento" c 

"profiii-.ti.i 'Jiiilã-
de. An seu parente e amigo o Sr. Viclorino
Teixeira e sua exma. familia, que sempre
cerca rum-n o com lodo o conforto riaqüclll
transe de vida, a sua immòrrcdoura amizade.

Rio de Janeiro, 16 de Julho dc 1924.
Alberto de Jeaus Peixoto,

-— ¦ ***•*», i—.

Os que se naturaüsam brasi-
leiros

O Sr. ministro da Justiça a«s!gnou po^lanas nat-iiriilisando brasileiros: Abel d.
Costa, natural de Portugal, nascido a 10 dt
novembro de 1S83, filho de Antônio da Cos-
ta Castanho e Anua Palmeira, resldcnti
nesta capilal; Antônio André, natural di
Portugal, nascido a 17 tlc abril de 1903, íilhc
de Jose André e Maria das Neves residente
nesla capital; Antônio José Bicho, natiira
de Porlugal, nascido « 18 tle. junho (Ie 1893,
fi.jlio de Francisco José Bicho e Rosa l!e-
reira da Silva, residente nesta capital; An-
tomo Rodrigues da Silva, natural dc Por-
tugal, nascido a 1 dc dezembro de 1398, íi-
lio de Isidro Rodrigues da Silva e ilnri:

Rosa Miranda, residente nesta capilal;
(.nrlos Alberto Duarte, natural dc Portugal,nascido a 27 dc acosto de 1890, filho d.
José Casimii-o Duarle c Margarida da P"-
rlliçaçao Fonseca, residente ncsla capital.
Cimsuelo Ruiz Rcrez, natural dn Hcspa-
nha, nascido a 10 de março «le 1392, íilho
de Fernando Ruiz e Francisi-a Pcrez, i«i-
dente nestu capital; Heitor (Rodrigues *
Çosla, natural tle Portugal, nascido a 3 dc
janeiro de 1886, filho do Antônio Mn-
gues da Costa e Anna de Jesus, resitíonlí
ncsla capital; José 'Diniz, natural de Portu-
gal, nascido a 27 de maio de 1903, filho di
Thomaz Diniz e Porcina Jlartha, rcfildcillí
ncslii capital; João Pereira .Malato, iinturã
ile Portugal, nascido a 17 de março dc 1890
túlio de Jono Ferreira iMãiato e. AutbnliRosa da Fonseca, .residente nesta «ápilali

; Jose Martinez Vasquez, niittirril dè Hcspa-;
I nha nascido a 4 do fevereiro de 1889, filha

! ue I Incido Martincz o Igniicia Vascjuézi rc-
; sidente nesta capil.nl; J08é Moreira Alex.m-die, natural dc Portugal, nascido a 28 (li
! março tle 1883, fiMio de Domingos Moreirai Alexandre e Maria Rosn Frahciiico, rcsiilenli
; nesla capital; Joaquim Domingos NlllieSi
i natural dc porlugiiL nascido a 23 dc niõrçii de 1891, filho de João Domingos Nunes <

| 
.lnlia Rnsa dc Jesus, residente nesta capi-

i lal; Joaquim Ribeiro dn Silva, natural*I.P.rUiga-1, nascido n 23 de abril dc 1832,'f'-
I «n.dc Doiniinjbs Ribeiro da Silva e Mls;

bella Rosa, rcsidenle nesta capital; Mam"-'
Umiçalves Vlaiiez, nnltiral dc 1'orlugiili »aS
cido n 15 de maio dò 1889, li'lio de Josi
ironçrilvéa Viatic-z e \'ictoriiia d'AssuaipÇ«°
{•çalucnte i.ièsla capital; .Maiíoul Joaquiia ''•
Sivn, liatui-al du Pm-lugai, nascido n I' <;'
.íuiilio dc 1880, fVAia de. Antônio Juliãó *
aijw e Maria Rosn dc Jesus, residenlc u«l:
e»l»la-l;; Manoel Simões Nello natural ti'

ai, nascido a 2(i dc jüiiho de 1874, !'•
"'"ilro Simões Netlo e Joiinna M»r

. residente ne-Ua ciipitnl: Manoel «!
Sijyii Rraga, natural do Portugal, nascido i

i tle leverelró tle 1898, filho dc José "
hi.lva Braga e Criroüná da Coiiceição, resi
tloiite iiestn capital; Mlrniiila niuseopc. a»
ío5?.' 'M. ][Mn' nascido n 19 de marco *
'ooti ii.no de Miranda B.-i.-.iiio e Anna Pa<c
ijcsitieiite nesla capital; 1'iuclilo Fraitcísoriiçijtloi natural de Pòi-tueal: nascido n •
qu Junho de 1887, filho do Antônio Friu»'
cuco Irocado e Antonia Rosa Nunes, W«;
tente iiesta capital; Samuel Galpcr, pn!"rl',
V.-j, Rússia, nascido « 3 dc riilirçó dc I»'.1'
filho ile Icltll o I-M;a Galper, residente nf
ta capital; Saul Spigcl, natural da llussia
nascido a l de maio dc 188,", filho dc Mar-

^.s 
Spigel e Lee Spigcl, rwidento nesta ca

Porlu^
llio de
tlties.
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Dr. Ernani F. Alves ,:ln ¦
Ooitatida, .13. ás
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DR. FELINTO COIMBRA
!. i.itni I*\nii'.'ilieo. ts-nssislenif. d., sn.

dos Prol--. Kinuse, Ilicr c Ucl/ner. durltiii, dt volla dn Alleiiinnha. nhrlu seu
IMitiorli. .'. run ('!tllliin;í n. fl, dm. it iln Ifi.

Hiupllnl lívaiiiteiico dns « ,is fj. Phòiio
V'tl:i a"ít!l. C.iriirfilã Ki'i-;i!, nervosa, partos,i,i<- iirinniiiis c iiioleslins (His sciilioins.
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universal fazem

o remédio preferido para o
^frdtâmento d<33 \?/âS^>

respiratórias e dos
bronehios

Ksl

IlFLOE^ZIl 80 iUgpPE :'í-í'-í;í:?íer.ÊK;v.raa'.r3-?^

vilã- se usando ns Pastilhas fiullumes, qno
desinfeetniii a Jjnçãu n garjtautu e ns vias
açspirntorias, portos deTnrrnda-ilofr-microü
Mos; Antiscplirns de effeito scgiirò c limito
agradáveis ao pnladnr. Deposito geral: Dro-
garia fiiffoni. Ilim I" du Março Í7

Uc. D. X. S. P. h. :i7:', cm *'8ji2[0I7. i

Dr. Fernando Vai 
'S&P ''"^J<~~ S. I-r.i. de Assis. Ci-«*iir;;::t (icral. Diagnostico e tratam0, cirurgi-

co dns affrcções do eslonmfo, intestinos ,•
vi:;s biliârõs, Ulçro, avarias, urelhrn, bexiga

cniiccr, licinurrháKias, tiiu/o.
Iicxlfí.-i p;-l<> riiititnn. As-
Bomfini, liliít T. V. \'2'2'i.

da cabeça — CAKI.OS euroíi-sc
dé manifestações da syphiiis

(dores de rabeca) com '_! vidros de l.uetyl
em :«1 dins, fiaslnndo 12ÍÜ0I). — RODOLPIIO
tomou 10 vidros de outro depmntivo cm '_*
mezes, (instou Í15SU00 c não ficou bom. — ,LUET-Yl. srt em boas ptiniinncins.

* •TT*"Ta I
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TIO íStl

nffi
biliârõs,

c rins. Trai", d
res do utçrò o dn
seinlilén "7. lies. I

Syphiiis

7 o — Rua do Passeio —
- 0-GABAREI MAIS-PRÊFE-ai-DO-E-0 MAIS FREQÜENTADO

Selecto pro-jramma artístico sob a direcção do

MR. GUZ BRQWm
LA TüRQUIsZA — ZU-ZÚ — LA GREOLI — TULA — ANA FLOPJO

— ZÈZETTiB 0LARY —
Continuam em grande exito

HKKITA — Graciosa estylista argentina
B3NVENA — Excêntrica italiana

IVUSü JllJüY — Brilhante cantora norte-a7aerica,r.a
(A Hiiinha do Kox-Trot)

LADY TOSCA — líotavel soprano lyrica
BLANDiER — Plienomeno vocal

.*..!.. j.,«..-l .1 i-C"«-.««0..•>.••.«-.••.»•.«..•-.+.-•-.* .«..»un.
AGENTES NA EUROPA :

L.'Mayeiicfi & Cia.
O, RUE TRONCHET, PAHIS

19,21,23fLudSate KJH,
Londres.

'jxneaimif^iSi

u0 ESTADO" 5»!í "'n"=i
inlorinaçiio, cir- I

culantlo ainplamciite em todos os municipios |
do ICstatto do liio. Pnrn nnniineios <: nssigun-I 0
turas em Nicthcroy, ou nns suçcursaes — | 

—
Campos: Pnlncotu Iteune —- liio: Avenida nia i /7BSSiWI^lXVSíSS2EliSíE2WtSSWBi^SIBSÊSÊlSllB^.

ALEXANDRADE:..FLEÜR
Bailarina hissá, ejrypcia, oriental

Chegada de Europa no vapor "Formosa"
"THE NEW JAZZ-BAND"

Esmerado serviço de Restaurant
Hag__g_agás»roBEBB"g^^
tx3X30c^cxi*<DC>-r;'CXDioe DC3C^c^cx^cxr^<3CDC^cDcoc^*<__x^^

AGENCIA BIÍASIÜEIRA DE MARCAS 13

BUCHNER&Co.
IVIDOK, 71). mo

l*S* E

— DE -
S IIIÍNTO. 40 S. I'AIH.0
«sons—

Branco 117, *i" aiidlir.
•— — - — y—?sjWtr»-—"•*—™

Dr. FRANCISCO EIRAS
Professor tle clinica tle

nu Faculdade* iln Mio.
i Cirurgia — 1'liysiollicrapin tln
? Tralíimcntn dns cserofiilas: It.

•¦:: R. s. .losé ni - s ns (í

i r.AltOANTA
NARIZ

l (ItiVlHOS
espefinliilntle:

. ijltrii-víõlelüs.
- "I". C. .||i'J5

SANATÓRIO GUANABARA
itÚA CÜANAIIAIIA, '2'2 - 11. MAU, 877
Situação incohipnravcl, n (ill metros de

lallilude fi no centro tle inujcsloso part|im.

mm W Jlliliffl
DEPRÒDUGTO SC1ENTIFICO

BELLEZA
Wi Pnrn lirnnfl
íiseiir â (.ellp.

Iirnnfiueui-, nmncinr c «formo-
(.ellp. 'fira surdas, cravos, |inn-

nos, vsitiiihttH; rttíi.ii.s, clc. Venilti-si» nus
perfumiíriiis, l)roi;ariiis o Pliiiríhaiiian.

iv Ap. 11. N. H. P. — N. 21)1 — l,7;U!f>-MSíaiasBKíistsatsiaii^^

Icos Moveis k Estylo

1T1I» VIDROS

DllMÉ
' DE

errtesio Sousa
BRONCHITE
Rouquidão, Asthm»,
Calanlios chmniooa

CRMT8SIC8
tiire i appstltc t, prnitttt i

tórti iMwtljf

i'?i 'fh
lo-Hy- f ,^Ji

IO DR. SALLES GUERRA reabriu o seu
("consultório :i run 7 dc Selcinlim .')'/'. — 2",
U" e tí", ns 15 horas. — Tel. N. (i.VI.

•—^-¦l^ffp^—'—¦ ¦

Cabellos á Ingleza, a domicilio
A" La-Gnrçoiine c Dcini-fíarçoiinc. Pcrfei-

/iio c rapidez. Pedidos a Arni;iio. Norle *t 1 !>___!.
«i-I-S»——'.

Formula:
Crcosoto

Ves«tal
loi
{loplioa

pliilos de
caí cio e so-

«lio.
Çlycfíríhç

Fartos
elciiinntoa

para a
liygiüne

do» pul-
niões.

App. ii. ftli de
I dolO-lHiW

-X* as Jt-Í. 3FB. E2 r«T O & - yendcm.-sc, nn
Pcnlia, f> lotes tle terrenos juiilos, á rua Me-
xico, esquina tle Culia, coin 2.201) m. t|. Cartas
u 1-red. Sniier, r. Ainiiziiniis 5! (S. Januário)

¦*S*J#|Ri— ¦*¦"¦

RhBi

MEU AMO TEM UMA BRONCHITE'

r^TÍ ml l/R I!!

Vau basta

AGENOR, leiloeiro, venderá em
j leilão, ainiíiilia. ;'tri l.'{ hoi\i-, em h<mi
amplo nriiiazc.ni, á rua da Constitui-

; ção n. I>6, 7 primorosas giinmi^õen
i de !u<]iie iilanciif. óleo vtirincllio, páo
I üiarl itn e peroha elnrn pura dormi-
[tonos nobre de cusul; 

'» 
desluniliraii-

les giiariiitjõoH dt* [icrolia na eòr «lc
noyer eom 10 e J6 peçhft para nulão
de imitar; solieriio ei..t>o de laquc
(.'sloliulo v. forrado de reps liaitet-/.
eom 5 elegantes peças pura falâo de
visitas; 3 imigiiiíitv inoliilias dc pe-
rolia v aeajií p.... ..oiielet* c salas
de espera. Moveis jiara eseriplorios.
Moveis avulsos. Capas de borracha.

\Calçados, clc, ele.

"ia rrvollflun" v "|,a vcrliens du
ms", nu Lyrk'0

('om o |,yr eu i|iin«l, litcralniíiite, rh>'ln
i>niiii..iilii,i \',l.iH,',i ,1,'tj, .im.,,. Ii.miu-iii, do
ptilijlni »,iii."kíi Hseullirii .i «trotipc" liei'
i'll|l|nl, lliii lull.i pi'K,;i',|!||i|||, .|ll,' ,f COU-•imuIii i|,ik ii*pivm'iiIiiv*'V> d.is nnnueliii"I..;§rmli.iM" « "l„i ivrlwiM dí lu 1'ttlo-
m*i . c il...» iiii,'i'.'s.,niie ,u'lu v.ni.i.l.i, em
>me l|.i»,i IIi.iIiíüii C.l.ii',1 MM.mi * n> b.Hl.i-
rliiii» ila i'íifii|i.iiiliin, S;icli,i tniii.li.ie r Au|u<
uio IIIiImh a frentií, iv fuor.ini ,i|.i.'.'i.n t
ii|ipl,lilille ,.|,..!i.,v ,•,mil,.,i.l.i» /.ir/.il.-.
.. le |.ll"l..-l,l|..1.1111 MÍ|IÍClOK lil.l ml'l.'>v..ll.'
ile líi''|i,lllll,i, p,'t,M« i|Ui' .1.-11.l.l.lill pelil u.illi'
...tl-luil.* .lv mi.is siviias iiiii.h teitlHiieiilUi-i
¦i.iti.is eoitiicii. r Im.I.i» ellas muilo Iwm
vivlil.n p u.iKii.I.is pm .nu.. uoiNiiM iliílielu.
vi e.ii'.......o ,i iiielhiir dn» íiiiprcí^ilí» n IIIP
iiiornifl luslmenrln de lioiilciii .lo Lyrico
seu". Interpretes priiirip.ie», 1'il.ii Mnrll
lini,, Mil.ini Ma ria 1'ntler vlrBÍnla Alve«
ii, Vl.'1'ui.' M .t ii ri. Manoel lliis^ell .losí Pu
Inliiei.i, .Si.iii, ele., foriiin liou* e lnsllf ei-
...in .i» palmas o .• n..- foram iriliiilaila»
"A anilhei i|in< deiln rnrln»", nn llepublica

<> .'.iiii/ .Io It'iiulili.-.! niu.l.iii-».', Iiniilein
len-l.i sido levada .. scena a pi\*.i " S '"'
lli.*r i|iii- delta c.ieliis" i|lic uno <en.li> uo-
vi.laile p.ir.i o piililleo di'«lii cipltal 6, lio
emlai.lo. seiniiie bem assistida, nnljiliinio.u*
te. cnm li.iii,i fausta nu con «le»enip.'iiiin
líffeiiiv.iiiiente. ,i einlnciite iclrlx palrleln
11ni ne»».- itiMiii.i uniu tlti-t Mias fesle.i.id.ii
e.fiiçòt.». o ipie tornou mais nllraeiilc o .">•
inel.l. uio de lionlfiii ilj "A mulher nue dei*
l.i .mii.k", ipie leve um üesumpenho
nado.

NOTÍCIAS
A feita df llueno Miichndu

Nn fi*»i.i t|ue sc reiili»,n-;'i donilnRo. cm
iiLiliiite, o.i S.I.. ,lui#, eni liioiieniuem a

¦A NOITIi t* iirjínnlsiidn iicl.n feslejiid.i Imi-
. I.irlno patrício llueiiu M.ielindo. nlén. dn
I if|>iV-.eiltiu-ã.i d.i i'spinliii.»:i revista dc
| Hastas Tij;ie c lidiiiirdo Vlelnrino "Mito e
leito" Iii»t-iii nni Krandc arln varl.nlo, em

Mine loninrão parle o» principaes elementos
oc llientros >• ciibareti. destu euiillnl. Mar-

1 lin» Vrion »eri'i o e.ili.ii.-iiei-. Ilueiio Mn-
I cliiolo i-..iiiei;iiii boiiieiu. n ensaiar o fox«

in.l e.veenlruM con n> nclri/.es Aracy Côr-
] te.--. I.eel.ieiii l-loiu, Alllonlii lleuejiri e tleil-

iiipiein lirlelin, do Suo .losd, acompanliailn
Iiii' üiiinde inelieslin dn Club do» Polilicus,
|(i reenrdiiinil Mil-nliierlenn.i d i dnusn-liorn
I porá. niii.-inliii. á venda, ii.i lillheleriu dn Sfln
.losí, as Io.':.Inl.i.les pnrn u sua fesla. tpie
deva ser brilhante.
Lomliardo-Carn iu lni

Continua a obter grande esíto, no thea-
Im dn Opera, de Buenos Aires, a Grande
Companhia Italiana de Operelas Lombar.
tln-Carnmh.i,- tpie, brevcmenie, devera oe-
eu pnr o São Pedro, da empresa Paschoal
Sejtrcto, nesla cidntlc. A imprensa porte-
i.lin toullniiii, C|!ualmcnlc, a lucer ns maio-
les elogios A aclrlí Ines Lldelbn, tpie c
umn dns priiicipncs figuras daquella com-
panhia.
A festa dc Marietla Field

Mnrièlta l-ield, a npplnudltla caricata da
companhia do S. José. fan sua fcslu n -l
do corrente me/., já tendo organisado o
prograiiima das duas sessões, que serão: nn
l", 2° neto do "Dito-e feito"; u cu.iiieiliu eur
úlll aelo "A aiiecdola", ile Marcellinó de
Mestpiila, dcscnipeiihada por llcnriquctu
llriel-.n. Alfredo Silvn e Alvarò l-cies. Uíll
neto sertanejo, ein (|tíc lohiuin parte: Ju-
venal ['cintes, Maneia l'ield, Cenesio Arru-
dn. Ilnptista júnior e Álvaro Diniz, havendo
nléiii d., narrativa dc casos sertanejos, um
coiieurso de mentiras e um neto variado, o
na 2" sessão: 2o neto do "Dilo e feito"; a
repetição tio neto sertanejo; terminando com
um grandioso neto variado, denominado'•Caliaret-Modclo", no tp.ml tomarão pnrte
os artistas: .luven.il 1'ontes (.léca Tatu);
Alvnio Diniz, lleniiipieta Brlcbn, Allgiislp
Costa, Mnry Sol ler. o duo Cenesio Arruda
e Fernanda Pombo, o professo.- [sqiiicrdo e
o corpo dc bailes do llienlro S. Ju.se: Ara-
ey Cortes e o sen professor, num talião-
salão c fox-lrol-sálão, e o bailarina excen-
trien lloscnrino. Servirá tle "cnbnrelicr",
em "travesti", a actriz Pepita tle Abreu.
I.éa Candinl no Lyrico

Dentro tlc breves dins rcnppa.recerá-iiu
ÜienlTol.yiie.i "írcfiíiípãiihia italianii de o|>e-
retas que" lem A sun frente a graciosa- ve-
delia Leu Cnndinl. A "reenlrt*" se ilnrA eo-
mn tem sido notieintlo, com o ultimo sue-
cesso europeu, a "1'rnstpiitn", de. pranz Lo-
liar. nn qunl em S. Paulo se f.'/. níiiilo ap.;
pluurilr h interessiinte. actriz italiana, "fins-

quita!.' nn consenso da critica, ê tá" inspin-
dn como n "Viuva alegre" e a "Dntisa dns
litiellulns", ns populnrlssiinas operetas do
famoso maestro vieniie.nse.

VARIAS
Partiu, lioje, para a liuliin. o ronipnnlila

Velnsco.
Leopoldo Fróes dará, ninnnlin, "re-

prise" dn engraçada comedia "O café do
Feüsberto".

A companhia llnndnll representa. Iin.ie.
nn Casino de Copacahnnn, em recita do as-
sigiiatiírn. n revista "líonsoir, In lune".

ESPECTACÜLOS
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mm?* DE ARTE
—¦——i ¦¦kiumiu.» «ira ma

DECOIIAOÔEE INTERIORES
TAPETES MODERNOS

Trndo rm vl.iin a ntiRlIdide, ns ihisnou
bliMPIiK OS iMBNOUKS, |iorí|llo tu.lii

nu diiiii.u.i.MiU' ii,ii"iílniiiii<.

pr.'t(.« slo
liilirlesiiiM*

ÍLEM0H0f«1ART^SSCf
93 . Ouvidor - 9& -ll OurivoB - 43

>--**>cDc..xrx*^to.'3C5cxr*<i : K'<z*c.'yrxzKz>çxx^cyzxi

OimiVESARIA

mm
CHR1STOFLE

isifase m

Casa Juies DIoch«..

O UNICO METAL
COMPARÁVEL A PRATA

Agonlii ui-nií paru lotlo o Bruail

CA* AC]
mmm

Marca du tubrlca

-(Vendas somente por atacado)

Representantes eni S.
Depositários em

do Carmo, fiS—l!lo-

uio: L. OnUMIUCII .1 Cln.-C.AIXA 283
lü ll.ni/ e: F. TlimEAÜ & Cia.Depositários eni lícito iioruoniu: ____^___^____
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o W/CO LEITE DE MAGNESIA

Peçam pelo nome
3000C

m iv-BUnl l*w;

B 11 m
B m
Wm11

v::-.: rr'V7.'^^.fr^--i'^^i--s:ara:;
:^xt^c>oc3C*-<dc>oc30Cxoo

E?tc alimento cot»',éRt t*
des as Vltninlfas cm seu .>
tado activo sendo presrripto
pulos Srs. mcdlros o espe-
cialislns nn Brasil, nos casos
dc tuberculose, anemia, ra-
cliltlsmo,, dysentcrias «. vv%
tonas ns condicôc, d* atro-
fihiã. Iíacicu um maravilhe-
so cffeilo sobre ns creanças
d"b»is e ponto desenvolvida»,
K' usado c:n n_iis rtc 2.ÍÍ6
tios pi'a cs, s;iun"orios St
crenir.Ms c tuberculosos.

/fP^T"* í.?ytíul

Únicos íícpositarlfri:
6L0SS0P & c;

Oaisn Posta) 26S
- HIO DE JANEIRO ¦*

0COCCOOOOOCX3O *_XDCXDC^C3C>CXI)0<3C>CXrx30^

LEGITIMO. PO* INSECTICIDA DA DALMACIA- DE BEHRiCo 5utt.TRIE51
INFALLIl/EL NA DESTRUIÇÃO DE TODA A ESPÉCIE DE INSECT0SÍ
COMO M0SQUITO5, PU L6AS, PERCEVEJOSctc.
VEND&SEJi-M- TODAS AS fÜRDÍSARIAS E PHARMACIAS

¦"¦.-ST-/TTV* VTTr/í TK^T^.r^Tl

M(\fft 

11 «ur/. as / vi c a 7-1

Q]f Secreürta * i E
«tf .uni..

| Theatro Reere
¦ Ã's f'%'"-

ndo íiun/.iiM

•f. IíMPIÍKSA
20 RANGEL & C

HOJE A's »

I LA GARÇOM
PSJUPF

—»«'-W.O—•-

flkl.UiU comprar, vender, concertar ou fazer" 
J jóias com seriedade? procure a ".loiillicria

Valentim", rua Gonçalves Dias ÍI7, fone !)!)4.C.
—^-MBOif-—•' 

Doenças nervosas e
[raquesa da.vontade
Fniquesõ physica c de

duvida, medo, iiidifrereiiçn,
tia, manias, sustos, nlatpics
intestinos, füiiipregii lõciíl t
ções iiltra-violelns th
netos liiêi.liódiis niiiLs

idéas, de.siiniino,
Irisleza, ;ni(;iis.
etc. esloiiuigo c
geral de rmlia-

Ilacli e da suüdeslão
iiícidcriius. Dr. Cuiitiu

Cruz. II. S. José (il.""o "
ns ti. Tel. 41)25 C.

D'É Ll-DESEADO" VEIU
VEltPOOL

Fundeou no porto, iia primeiras bor.. (
de hoie o patiuete intjle/, "fJescndo", qm
procedeu de Llverpool e escalas d.ò cosi um..
O rérerido iicavio, cujo slado siinitnrio t<
verificado bom pela Saude do Porto,-: tron?
portou poucos' piissíigcirofi liara O llio,
conduz tíimbcm poucos em triinsito para
Hio du Prata, pura uuitc partiu á tarde 1

0 crendo — Meu amo lem um> bronchite.
um tuttdiuaminto qualquer...

D amo. — Não te intomniodea. Baptitti! dão é prccn
senão o • ALCATHÃ0 UUYUT ..

(I eiil[il'('K0 iln Alcalriio ('uyol, tomado a
todiis us refeições, na dose de iiinii eollieri-
nliu de café em um copo de iiKiiu. bijslii", effe-
eüvaiiieiile, iiiirn Inzer desnppiirecer em pou-
eo lempo o cutarrlio mnis pertiuaz e o lirou-
cliile mais InvelérlidiiJ Tiiiiiliein ás vezes sc
eonseiiiiL' iiiiitlifieiíi' é curar a lubereirlu.se
perfeitamente deeliinidii, por isso que o Al-
eiilrão iiliillia ii deeoiniiosifão dos tuliereulos
tio ptiliiiiiu, iniiliinilo ns micróbios nocivos,
eniisíitlores tlessn .lecoliiposiyão.

No pioprio interesse dos doentes, (levo di-
zer-llies tpié desconfiem de qualquer produ-
..Io que sc lhes preleililii vendei", cm logur
do vcriliidiiii'0 Alcntrão (iuvol. Pura se obter
a ciiin i!as broiieliiles, cnlarilios, iinlitl.is
constipinôes despresiidus c, a forliori. du
iislliiiin e tl.i liibereiiiose, é iiidispeusnvel pe-
ilir em toilns ns Pliarmacias o verdadeiro
Alc.ilrã.i (iuyot.

Afim de evitar lodo e qualquer erro, exa-
ninem bem a etiquetai a tio verdadeiro At-
ai rão Oiiyni I' in o nome (iuyi.l Impresso a
.ralides caracteres e u sua assij{nalilrti no
travessaito, em tres cores : violeta, verde e
iiciirniido. assim cotiio o endereço : Muison
tÍÍÍ'UÍC, 111. rue .liicob. Puris.

(> tratamento vem a custar npeiiiis dez a
iulc leis por dia, c náo obstante, cura !...

I ¦¦-— - • .—--..'¦¦ ¦¦'Il.>.".sqi»s t— ...-¦ ¦¦—..—¦¦¦ j ¦

 Auu hQRLICK-s : 11

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
THBATRO CAItl.OS (ÍOME9 - A's 8- %
L Fróes — Quando o amor vem
THEATRO S. JOSÉ — A's 7 94 • 3 %

DITO E FEITO ...
mwtmmmmmmm?

ij LEI iC IVIrtLl
; A salvação das crcanças. Pre-
• para-se instantaneamente.**cii_sBfa!i!t5m,ai.'s-'*i!-'.,«^^

•mm}.
D,. 

Onnt.uo N.i»«/»,- Àdvoêa no (lio a cmr. Lastro huiiei Ni,, !",<..,,>.. oi.vi-
dor, !)(). Alvares de Azevedo, '25.de Azevedo,

DhlLkiAlilLij

DU. OCTAVIO f)(l KlÇfiO LOVKS — Onilis-
tn e proTcssnr dn Pacnldade de .Medicina.

Dlí. APRIGIO HO REfiO LOPES - Moles-
tias da lüirüiintii, iniriz t: ouvidos. Do hospital
ita M.lserliíorilia. 911..rua Seln dé SuleiubrO, 9Í).

—?—mttfím.

Com DKSCONTO DK IIII "|". Aos eollecos .'
nutras pessoas que eoiiipnini joins cliuiiiüiiiiis
ii nlteueão para o.s nossos preços ! Htil.iMios
pulseira ouro de lei, Kiiniitlidos, fiO? cruzes
ouro platina eom brilhantes 201)?', cr.ilnrcs 'le
ouro 12Í. liicdulliiis sunliis de ouro desde õí,
tle pralii desde 'J-ÜIIDO. pulsii chapa de (iiiro,
l2.-'.í)ll(l. NTi'. comprem sem priinciriitiienlc vi-
sititr- n JOALHERIA TllESOUltO 1)0 CAS-
TKLl.O. Urimuiiyaiiii. !l. C. 29-1.3;

—— ¦¦ '¦ i. ¦¦ ¦ " — -* — ?—Mf^J!»v*ft*. ¦ «m——» i ¦¦¦¦¦¦.¦i-i

VENÜK-SK
mn titulo do .loeliey Club; Irala-se u.n Ave-
uida Passos, "J2, sob., das 17 ás 19 lioras.

mmaii!mm'mtmimtmmmms\

iiiiiiiitiii
Temporada RANOALL-PlÓRELLE

HOJE  QltINTA-1'EIRA  HOIE!
ÁS 9 112 HORAS

4" RECITA DE ASSIGNATURA
ESTRÉA' da revista cm 15 quadro*

¦"¦"¦—"¦-n, _... __

bniunoircs SOS — Pnltío
nns, I2í()(l'l

NÃO SK IIKSKIIVAM I.OCAI.IDADKS
ilas avulsim nn recepcâii do 1'ALACE)'

II.ÓTEL.  |
Grande malincc, ás 3 </• horas'

GI!ll.l,-l{()OM ¦:— TODAS AS N01TES.|
DINER R SOÜPEtt D.VNSANTS — ffl"JAZZ" "ItAND" "KOMEIi" |

•r\t.'',í»r,<r?f'-'í'. «i|'rr.\> -T.iV''fl>;,*/3?í'
—«flll

i íli 0,1

i:B

1 •'
I •;
13fe'.'

IR Ciiniarotes

| Vem

ti! Dominjíii
fi)fc

I -.

Proí. Bruno LobolLah"ri""r,°,le Ií"*'¦**.*T*,f V—íf.iyses e pesqui/us llua
Itosario, KiS. Telephone Norte, I334.

i L S ii

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose»

KOCCORRO: GRATUITO
Quem eslri èiiiajjreeendo « 'fraco do peito

procure os nispensarlos da I.i;tn (liarão tle
S, flnnyulõ u, 5-1 e Avenida Pedro 11 ir. 1381.
Se nno puder freqüentar os Disncnsai-ios, sei-.'
soecorridt eni cnsa (teleplioiie noile 3930 de
11 horas As 2 horas). Medico, remédios; iu-
icceèes c ieile grátis;

JICNSON STEARÍSníP MNB
Admlnii.lradores do» vapores da
United States Shipping

Board Fleét Corporation
A rnta mais rajiiila para a

America do Norte
Aí; próximas saidar do

Rio de Janeiro para
líova York sãc:

PAN AMERICA... . Julho 23
WKSTBRN WORLD.. Afinito t
SOUTHERN CR/ISS Asóstò 20
AMERICAN LEGION Selem. 3

Para o Rio da' Prata
W!*STI'RN WORLD.. Julho 18
SOUTHERN CROSS. Agosto Ia
AMERICAN I.EGION Agosto lã
l'AN AMERICA Aeostb.2!)

ii iiuinzi-iiarinentu a stuuit
O PAQUETE

i

ternUl a
Sairá amanhã.

a, pnra:
IS do corren.

Büísnos âârss
tíslcs moiliiiios vapores com-

binam u riipidêü. com inuitus
bpphrlilh.iüades de descanso e
de prazer duruiile u viaíieni.
CVo uma limpeza inexeedivel.
eninaiotes íspayosos e bem ven-
tilntlos, lâmpadas pnra ler
¦.• Iodas art eoniiiiodidiides mo.
dcriins. em sim uu.i.uia com
bnnlioc privados. 

"Srandcs «
espnçir.ot salões e excellciito
i:o< iiilii;.

Preços especiaes para vis.
pens dc ida e volla aos Esla-
dos Lindos ria America, via
costa tio Pacifico, e volta pela
eostu do Atlântico òli vice-
v.rsa. in-liiiiido a passiigeili tle
Htieiios Aiieí o Vulpantiso pelo"•'raus-Aiidino.

—* —

AGENTES:
Tíie Federal Express Co.

Avrnidii Rio Uranco, 87
KIO DE JANEIRO

PA1ÍÉ BABV
O Cinema no lar, Joins, ínetues, roupas,

etc. Em cluli com sorteios peln Loteria Fe-
ricral Peçam prospectos a BARBOSA &
MELLO. Rua Assembléa, '27. Teleph. Central
51128. Accei tu m-se agentes para a capital o
interior,

. «»««». ¦—— -

;i^K\VVV<*^0.., ZíliX.AÒ?t°J)
EM0VEIÍ3 MODERNOS

COLCHOARIA
Vendas a praso e

por preços sem competido!
CASA DO JULIO

de Severino Augusto Perclr»
av. Mcni dc Sá, 33 e 34. T. C. 1173

- ' ¦"¦ i «nos».

neracoes em geral Appendicite, lu-
»•"***' mores, ulceras o

tndns a.s demais uffeceõcs do intestino, rins,
figado, vias urinarias, etc, diagnostico o
trata mento pelo DIV; KOBERTÒ FHEIRE, dn
Aciideiiiià de Medicina, pratica dos hospitaes
da Europa; It. dd S. José, 38. 2", 4" c 61*
feiras, áa 4 horas. Teleph. 21-18 C.

Pelle, Syphiiis, Vias Urinarias
Rua da Assembléa. 5-1, das 9 ás 19

DR. PEDRO MAGALHÃES
¦ mtm ¦

GARC.ANTA
NARIZ E

OUVIDOS.
Ex-adjunto dos profs. Weinftacrtner, Gross*

mann, PnsRow, cm Berlim, •
Ncumann, cm Vicnna.

TRACHEO-URONCHO-ESOPHAGOSCOPU
rrntaiíicnto cirúrgico da ozena (tccbnica dd
prof. Seiffcrt) c das dacryocystites (opera-
ção de West). Carmo, 5, esq. S. José, 2 ás 5.

C. Ü(i52. Res. RcKina Hotel.
——-  i «aaaflB»».'4 ——— ....mi,

Empresa Guardadora de
Moveis

A MAIS IiEM INSTALLADA
Rua do Lavradio n. 144 — A. F. AIvc» & C

Ltd. — Tel. C. 1039
Tomadas a domicilio

. <—»t— .

COFRES
Para dcsoceujiar o losar, ventlcm-so tves

superiores cofres, tilliiiinliis grandes de duas
pnrlas. garantidos á próvá do foj{o, por pre-
ço dti oceasião, aproveitem, urgente. Rua
Tlieopliilo Olloni. 103.

?

Dr. Rolando Monteiro 2SSS
Operações. B. Aires, SS, 1 ús 3. Res. V. 200!).

1 -«st— «

-4»t» -

FALTA DÁGUA
Abastecimento independente por Poços

icziallôs peilurnd.is por Oscar Taves iü
llua de Sao Pedro. \)2. Hio.

Ar-
Cia.

lh. Al

Pelo nrnfcssor .loão Pereira
Lições a domicilio

Informações na Guitarra
de Prata. Carioca, 37 c

Casa Mozart. Av. Rio"•tranco, 127, ondo cstii
a venda o Novo Mctho-
do para Guitarra, pelo
preço dc 5$000. ,

yarenga W.flfQ Advoga no cri-"liw mo, civel c coin»
inercliil; Escriptorio — Assembléa, 71, 1*¦im- Tel. Central Ü205. Dá cousultas.

íMÈÚt'. • :-*£ÍÍiiài.~*ií.--í::'-j- :iL'.mlm.:, ÍÍ.Í. 
'iíJÊMè,-iAÍr. 
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ansivhusmiich
i-../ nnnoi iiiiiiinlili li, Maria l.iiu» dus.ui.-.i l.iiii', viuva dn Dr. i.l,iudl,i dc Sóli*

«a Lelle.— Km iiiiiin*. hoje o Sr, Newton Mel-lo-li.--. fuiiccloiinrlo dn secretaria da Asso»clii.,,,1 ii.,, liinprcgãiloj uu i. ..mi.,.... d»
Itio dc ,l,in.iro,
CASAUHSTOS
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Solução de' Hartmann (^swjajl^a) i

*mMr do usiu roputaçio universal %$»áA
Pm as m

O llr. ltiiiliil|ilio Orlemlilad, engenheiro *'
imiii ii,..i, contratou cnsníiicnlo com a sculio-
rlla Nndjr Penteado, lilliu do llr. Durlvul do
Camargo Ponteado,t;.i>.u*aiii*se hojo o Sr, Manoel Afiou-
so Itiiiiinlliii da Silva, .... cainiiierclo deita
praça, e -, senhorita Juilllh da Silvn Mon-
tvllii, i il li.» ilu Sr. Uugeulo d.i Sih.i Mon-
tcll.i.
NASCIMENTOS

' 
A lixina. Sra. D. I.uc.v de Lemos Mnthlni

Nettu c seu C8|X)SO, Sr, Klpuliii Mnllllus Nrt-
to, fuiiccloiiarlo du Lcopoldliin It.iil.v.ty, t.m
o seu lar cm festa, pnr molho dn unsclmen-
to dc tun filliinlin, que será 1. v.i.Id á pia lia-
plism.1. com o nm,,. d.' 1'eilcliiiio.

J Sr. Arllndo [.olle, cirurgião dentista,
e auu lix ni a, esposa, lcm sen lar auginen-
ludo cum o nasclincnto de uma iiicuiiui que
recebeu u nuuic do Eneida,

Aclia-so enriquecido n lar dn senhor
•loiio Ooiiínga Peçanha da Silvn. commer-
ciuiilv ncsla praç.i. e do I). Kllsnlioth Vai-
detnru 1'cçnnlin ila Silva, sun esposa, cum
o nascliucuto, uu din i- dn corrente, de
um menino, que nn pia linpllsmal ivcclic-
rá o nome tk llcllo.
BANQUETES

i ¦¦ . i m*

Coniincmorando n data lilstorlca dn Ro*
llviu, da independência do departamento dc
La Pau, o industrial Sr. Enrique llcnguria
lliirruucn reuniu liontem vários cnvalliolras
c famílias dc suas relações no Palace Uo-
tel, nos quacs offrreccu uni banquete.

Durante o mesmo tuna cxccllcnte or-
cbcstr.i tocou escolhido programma.—- Foi muito significativo o multo cheio
da nlicclo n banquete realísado liontem, uo
salão Colombo, por iniciativa do numeroso
grupo dc amigos ilo Sr. Domingos Moreira
Netto, cin regosijo pela sua ascensão a so-
cio dn Casa Sucena, um dos mais antigos c
reputados estabelecimentos cariocas. Fixe-
rani-se ouvir vários oradores, to,los cnnltc-
cerni, a sjnipalica e estimada figura dò lio-
tuenagendo, lendo •> Sr. Adoasto Pacheco,
representante do nllo commercio desta ci-
dado, saudado a imprensa, nas pessoas dc
uni dos nossos companheiros e de um re-
daclor da revista "Portugal". O Sr. Im-
inlngos Netto, quc lcm o seu nome ligado
A obra dc cngrohdóciménlo do importante
Orf.ão Portuguez, foi vivamente, felicitado,
acabando o banquete, já tarde da noite, com
todo o brilho c máxima cordialidade.
FESTAS

O Club dc S. Christovão rcaüsa no dia 111
-do corrente uma festa -dedieada-aos-scus as-
sociados.

Foi transferida para dala indelermi-
nada a "soirée" ilansanto quo se devia rea-
lisar no Hotel Suisso, em becnfieio dos
orpliãos do Dispensa rio S. Josí.

Transcorreu animada a fcsla que n
Sra. Dalila Lobo, esposa do capitalista Sc-
jilmr Eduardo Ferreira Lobo, offercccu cm
sua nova residência, ú avenida Paulo dc
Frontin, inaugurando ,. sen novo " bun-
galow". Cedo ainda estava a residência do
casal Ferreira Lobo repleta dc pessoas lii-
limas da familia. A's M lioras da noite;
leve logar n benção dò prédio, pelo capei-
lão do Seminário losé. çôm grande nssisten-
cia do famílias. Terminada essa solemuida-
dc for.om offcrccidos aos presentes ,l„eo lico-
res, champafiuc, etc., linVcndó por essa oc-
ensino o Sr. Artliur Bivar brindado a fa-
juilia Lobo, cgtiulmenlo a lòxnia. Sra. dona
jísllier I.iiiKi. esposa do cominendador Fer-'"*)Tr,;i"*l.miaV"(T,Tü lev*nnfõu n sua taça pela
felicidade (ln fnmilin Ferreira Lobo.

A's lü iioras, conimcçnrnni ns dansas, ao
som d.i Fluminense Jnzz-band, prolongan-
do-sc ate ãs õ 1,'i da manhã.
l.UTO

IlirÃSTSLIIS VAIéUII H
iüM EVITAM E COMBATEM {MS
H^aTobso, Doffvxos, nóves da aafigttMa, ?M}&
lfk:4\ LonjaoStoa voconton ou tintluao, fàwM
jp.õ m BsoucStitao .*iíl-yí-as o:i r.íwumana, fflSIffl
Sf?«oJa ffaititmvpoe, Gtríppa, Asi!tr.?x, ate. §ÊS^
\ 

¦ «f\iIb& ò preciso ter multo calilarto do sfl usar BJJtiW
Wk* vcrtiatieiras PasUlIw VALBA MB

o pohto, ri;?, v ?.i vmia i
r.!i...'í,iraiiii ne l.iverpnnl, n |iaijii-*ie lÓUleiT

"!)-'-*-*l''"i _oin p.i* .w -;*<i-i di. Miiiipo^i ¦'
•taiin.laiincliiii.il ",lu_n Allredu", crtHJ l'*"-*
«.'..li'".; du lliieiHiií Aires. « VjtjiW in. h/
"Miiiillu", .om vnrln* lí.iirni*! do •!"?•';• I
iniii, o v_j*«r liessiaiilml "(luailaliliilvlr >i

.om vitrloa ii«iiei*o*i du S. .liií.ii da liana, n
va|v.r iuu*ii.iii.l "r..i',iiii*.ilii", tom varloí R»;
le.m-, i> da l-oflo .Meses*, o Vapor iu.l*»iul|''PortugalI"» com varie*- rl.inorus. \
«__i___f'-*taw__ift '
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W AS, EXIBIU A3 SEMPRE, MM
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dansas, canto etc.J

PAUL J. CHRISTOPH CO,
OITVIÍ)0_., OS

gSepvleo rapliln o do luxo para Llubníi, V
Itto, Iiii!,.',,, llocl' v.-.u llolliilul, lluiti.

f.uo -|m u Itnmliurju.

g Gap Norte
S.itni ,1 _'_ do corrente, às I lionu -laj

inrde.

I-Antònio Osífino
':J Sairá 11 II <le selcmbro.

|théob0r^ílle & cg
Agentes

pAvcnida Kio Erar.co 79-1° andar
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O JtiHo, Iciiociro, ^(!n^Iü c «evita
moveis o demais objectos paru vcit-
,U>v cin leilão, cm scu armazém, á
avenida Eio Branco, < !>•'». ao lado do
rrianon, todas as segundas-feiras, á_

3 horas da tarde. Tv!. C. 2300;

Fnlleceu .. 13 do corrente a Sra. Thereza
Hiy.y.n, cujo cnlcrrámento renlisou-so aníe-
honlem. saindo o feretro da r„a General Sil-
va Telles n. 52 paru o cemitério <lc São
Francisco Xavier,
UJSSAS

Xo allar-mór da e.íre.ia dc S. Joaquim;
mandada celebrar pelo Sr. Emiliiino Cos-
ine c sua familia, renlisn-so nmarihn, As 0
horas c meia, uma missa de 7" dia por ai-
ma de D. Malhildo Pinheiro, avó daquelle
industrial.
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^ende iDredios e moveis
O VEÊDADEIRO DESTltDlDoii

DAS BARATAS
Experinicnlcin a sua cfficaãra

V*cnd,:-8a .rn toda a parto

Tt4*i-B^TyrTÇ'.Tf,

_-. __ «-*-* -ca \i\_ -K--.7.9 H'-T_ i^íipíí8

$S$£m 1* ^=^á I *
Cfarea os denic%
Refrssca aaradarelmenfe

Jí
a bocea.

'• 
$jhprcáadat>

ard pelop
felizes

iianj-iirou as novas in-
BtallnçQi'8, lendo rece-
bido curioso sorllmci.-
to do ARTIGOS DR
ADORNO cm 1'ORCEL-
LANAS flnii-i. SATZU-
MA. RRONZSS; MAU-
PIN.Si TARTARUGA!
MADREPEROLA, XA-
ItAO, KUIONOS 1ÍB
SEDA e de CREPON
DE ALfiODAO o mui-
loa NOVIDADES EM
OBJECTOS PRÓPRIOS

PARA PRESENTES.
•¦¦----- —•_*_*__—< _

LEILÃO DE PENHORES
l!i DE JULHO — JOSÉ* CAHEN

llua Silva Jardim, 7

l^snf^^ulW^^^ll^^^ntMe no olho doentó.
Uni ilu I.; poro. Kia < Jr. •"•'";,',; -,.'", ____.-«bibiom, tcrni*« ciam.

aiiamio .1 cio -gffigjE^ffij^^ [

¦& 
perfumaria LapeAtte

(ANTIGA SILVA) , ,
Previne aos seus freguezes quc aoa sabbados vende com grande vedueci,

todos os artigos de perfumarias e objectos para toilctte c presente.

9 RUA DO THEATRO 8

ANALYSES MÉDICAS
(CHI.MICAS, HACTERIOLÒGICiVS E 1IISTO-

PATIIOLOGICAS)
Laboratório dn CASA DE SAIIBB Dr. Pc-

dro Ernesto. 1U1 .1 107, Avenida Hcilliiiue
Valladares.

Direcção do Dr. Cezar Guerreiro.
Iustullnções conipletns o mode,nas.

tjSttttr-

Parteira, Mme. Virgínia IiTaàruí**a,
cliamãdos rua Matloso tiú. Vil. UO. Cons.
2**, 1" o li" dc '_ ãs ã ll. Hua i>n0 Jose o-l.

tSCGLA OE C1TJHS
mmwwsmmro

Da turma dc sargonlns T.ic_ snirain -If.
ciaes conliidorês este nnno qunsi mctaiie vn-
náron-sc para o examo d<* admissão nu CÍ'i;*
.d SUPEIUOR DK PREPARATÓRIOS, On:*

dor, 50, (csiiulna do 1" dc Março). Ver lii
nominal exposta ua secretaria. Curso o
pecial.

í:iiiii:iii:tiniifi!..ii.-...i'..:i'.iiiiiíi.ililllllini!»ltlHHllÉlilllllliillt'li iwiitiiiWiüniiiMWiiitiiuiifWiiHiUMiiOlUMiwiiifiliuiiiiiiiiriiiimiititiiiianiitiiHiii

%siiífiPâfis
,.,-.n lèííiliino MAUÉS, vendas em rírosso c a
vavejo, 20 ',. mais barato! ,,,1 FABRICA GUA-
KA.VA MOAGÉM — 23 RUA SÃO .IOS;'- 23*

EDVAlilH) SUCENA__--.__-*GUARANÁ' - Manes
Em fruta, em bastõos c cm p6. Deposito tte-
ral, rua do Ouvidor, 1211. CASA GUARANÁ'.
— TEL. N. 1215.

<¦—¦_ ¦ ^aogà»» —'¦¦¦ ¦'¦—.

Praça Saem- Peõa
12 p

• 1-*"*-.i.-Vi.3X-i._>[n-a<;i«fl-.* *7t *~

' 
9>DI:PARAIIA PELA rifllOI? FABRICA PE ÁRTICOS DCtlTAniOScla MUNDO

ffis___?asr_2???ai

jgs__*ass!Bi3-«____-a__j__^' 
Hefel 1= Mro - Oerrêas"
Seganda-jiar.i-d/i- n,lean-t_—de-Pelr-jielis-

Teleplione 11. I)
13 Clima ideal rin rcjtião iucomparável*«s?_X'â_*__.:iV*.._r_Z7.-o...i*!-*^

ma»
LEILÃO DE PENHORES

KM 21 DÉ JULHO DK 192-1 -Casa fionthicr"
Run Luiz de Camões, 4.">—47

Drs. Leal júnior e Leiií Neio
EspecialIstas cm doenças dos olhos, ou**4

dos, nariz c garganta. Consultas dc 1 ás j
Assembléa, CO.

•mam,
PALACETE

Orniimcntn-sc com o mais fino gosto e cm
qualquer eslylo, cm brisc-briso o stores.
Lingerie Elegante. Cattete, 13li|133.

-______..«jrtfc--.t,_.. 

RJ4 WM. TUSEElCOLOSEj
SANATÓRIO DB PALMYRA (Mina. Cernes) — Altitude 000 metros.-Edifícios c regi- j;
men modeladas pelos melliorcs sanatórios da Suissa. Tratamento liygieno-ilietcUco, |
Curas de repouso; de nr, dc engorda (Mastkur). clc. Director gerente e nied,,-,, iv.,-
dente: Dr. Alberto Cavalcanti, com mais dc 10 annos dc pratica nns Sanatórios >!; ,
Sui-sa c Allemanlia. Enrcriiieiros' c enfermeiras cspcchilislus. Hotel de 1- orillf I

O Enuio. Sr. Dr. Plácido Rnrbosn, inspoclor geral da Prophylosla da Tiibennft j
I se, chegando dc improviso ao Sanatório de Palmyra, ahi passou dous dia. c deL_S| j
1 consignada 110 livro dos visitantes a seguinte impressão: •'

"O Iratamcnto du tuberculose, que n pôde curar e quc estú provado que ;, eur.*,
léo trntaincnlo liygieno-dlcletlco. lísso é ò tratamento que: so upplica no Sanatori) ,
|—flu*-paltiiiT.*!,"-*.-svappH"'-'"-rh-*-a-.*e*Jt-tf«r -tiHii-<j-i -pí4i«ri-"+i4»«- seiciltiíisoí- -u- -a--*>í-_t!1_i_(ii,--_
1 grandes sanatórios europeus, ioh a direção competente do Dr. Alberto Cavalcanti |
_ dc Albuquerque. j

Pahnyr;,, 1 do mrirçò de 102-1. — (Assignado) Dr. J. 1'larido Iiarbosa."
Informações uo Rio: Tel. Norte 1259.
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Laboratório Bruno Lobo
Analyscs o pesquizas á rna do Rosário

lfi.S — Canto da praça Gonçalves Dias. Tc-
lóphònè Norte 1.134. Aberto diariamente
ilas 7 lioras da manhã ás 7 da uoilc.
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Por aue sentir-vos velho ?
E' TÃO íFACíL TER A APFAHEN-

CIA E SENTIR-VOS MUITOS
ANNOS MAIS JOVEN !

Por qne parecer c sentir-vos velho antes
do tempo sv é 1ão fácil readquirir 11 v(.v.,;a
forra, energia e resistência eomo nus lempos
passados ? Excepto no cns» dc soffreídes

de qualquer moléstia orgãnicn) é certo obter-
des r.13 resultados conforme mili,ares de pes-
soas obtiveram, isto é, readquirindo a vossa
força, energia e melhor aiiparencin.

Fazei como os outros; ide a uma pliarma-
cia o adquiri um vidro dc BITllO 1'HOS-
PHATO. Toinae uin comprimido após cada
refeição e depressa verificarem os benéficos
.-quitados. Cómeçae hoje o tratamento pelo
BITRO PHOSPHATO.

Livrac-vos desse cansaço c falta de cora-
gem c voltae novamente aos sorridentes dias
da vossa juventude.

"*-__—cREDIOS M0m STT- .
£m telSa avenida, 1 ^^jgÊKS^^^ I Uxfü I tllil-íl
á ma Smto Mm- Y'<Wmm\ AVENIDAnqu® n-138 © 138, I «f 0 Mi0) leüoelro,
0 JlSSi®, ielIdaSrO, ^gp^ | venderá amanEaâ

 iu- ' __¦¦'''' '- I ^^mz^:^:::^U, I lâo üniâ avenidaamanha- as S h. I *0<&Ç. cô___ * casas á r»a
t«5l fi <7^*^tar_ 
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O JÚLIO, leiloeiro,
venderá ern leilão, sab-
bacio, ás 4 1|2 horas da
tarde, o bello prédio á
rua do Uruguay n. 82,
com jardim na frente e
ao lado, com um só pa-
vimento, com tres quar-
tos, duas salas, etc, em
grande terreno.

LEBTUKA PORTUGUEZA
Cartilha Miucrnnl ou Arte de Leitura —

Aprende-se a LEIt eni 3(1 lições pela AHTI5
poeta lyrico .10AO DE DEUS.Vonlide ,; mo-
nioria, c todos aprende,n em 30 lições, bo-
mens, senhoras c ereanças, Santos Braga c
Violeta Braga — S. José, 3fi, 2" andar. Vae
á residência.
_-..-¦ i . i i --«g&oo»—< .i ——.

LEILÃO DE PENHORES
25 DE JULHO — CASA DIAS & MOYSÉS

llua Imperatriz Lenpoldinti u. 1-1

Pf-nif-an-K lui:i .iowinns c revistas, des-l ro-.agasi£ka la capilllJ. S: Patilo. Esth.
dos do norte e. do so! do llrasit. Procure a
Empresa de Publicidade "A Eçlcclica", Av.
llio Branco, 137, 2". 1'boiie Norte iUjü.

JRÈiDosLSímMcTAesll âmara' ra> ^° An-
- •—"<£/*>'.'*'*-—*—• Roupa de oáhía e mesa

Arligoa finíssimos, bordados u mão c cnm
rendas verdadeiras. ..Lingerie Elegante; Cal-
tele, 1_B|!88*,

Dr. Pado Erai.íãü 0,,vU,0S' &.^
e nariz. Assistente

„;, |.'ac. dc Med. e ,,„ llosp. de S. V. de Assis.
Cons. de 3 ás ó lis. Avenida Meu, de. Sá 3;!.*>.
(Sanatório Cirúrgico). T. N'. i0!'2.

Tapetes ©.pjfi.gòl.èúirh
Novos, (•.,,iiJ, pequenos defeitos grandes

alialiniciitos- nos preços, todos lainaiihgs e
desenhos. Das rt ás Vi, das 13 ás 17
liareo (lã, 2-o andar. Norte 7.12,

-os-r-fi»
DU. GUEDES DE MELLO — Olhos, ouvidos,

nariz c giirgiinla S. José, nl, das 1 ás fi lis.

EDMUNDO
(Edmundo Novaes)

UL __S3 _£ _£._ O M S: 3_^. CS
Vendo cm leilão, todas „s qüarlait-fcirasl

ás !.'i horas (1 hora da larde) •_¦ 111 seu arma-¦íciji, :', ,'„:, Ijiicnos Aires n. ll>3, moveis, pia-„(,•¦-. crystaes, metaes, clc., accella prédios,terrenos o onaesquer mercadorias para ven-
der cni leilão, no local ou no armazém; suas
contas (!c venda são pagas diariamente das12 ás lli _!'_ horas, eom a innximn tioniiia-
lidade.

Bella moradia
Pir^"-. jb B1

¦)«.--Is* .*-•-.*._.„ ^.__

S SS ^,_ Pct,

* t<*$

r'1

^A te *•B /^~'mS 11^®*' sa

i ^y/á?*5 K^

|if3

¦íf/ií

.;_ Ss ¦_.
i fe4 ;ít#JAVP

llfeéili

&^ QE _§_¥E!|§fÔ
««•¦•^'"«---"-««-««-«WWfSWMí-i-^

Resíauraríte Tavares
KUA CIÍILK N. 3,'t. T. 1787 C. Aberto toda anoite. Cozinha de primeira ordem. Acomp..

nhado no almoço c .ianlar do quarlulto russo
Irmãos Ichpilnian l.enine.
_¦¦¦„¦¦¦ ¦ i ¦__.¦¦¦ f^fym. e

CAMPESTRE
Aniatiliãi ao almoço: colossal vatapá á ba-

hiiinii, [iebeadas á porluguez,,, bacnlbáo nas
lirazas, vinho verde de Almirante, recebido
dircctíliiienlc do lavrador. Ourives, 37. Tel.
Norle 3(i(ili.

>—4___B 1
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GRANDE SOBRADO
PADA MÉDICOS, ALUGA-S!"

RUA ASSEJÍBLÉA, M

Kl _ íí,'. B» Efa V «ilçnilii que todos dever
í__l-aM__iJ-8 usni'- 'jei:l s,líl comuiodidn

tíí, 82 u __j i_a rios em fórtnas. Assem-
Iiii'n 4Ü

-5— r?Çj>í«*-—•-
Tel C. !>47;

ROUPAS BmW& PAPUA
SEF.HIORA Artigos Tinissinios eni.s.-

da o Inibo, uilima novida-•'ai Lingerie Elcgtihlc. 13GÍ13S. Cattete.

lautomovelsj ©
B _f-_____W9f__J-__i_[¦ls__l*L_-it.****-%"'"'^*'f*yn*^^-/ í? te

ra*mW$íililmlL&reWl]
1/ kí ^#.?J#í_^

d. MESTRE fi DJ.ATGÉ S. A.i
«__i_ia__ja,_a__*»oí__y___;;a_

—-»— 4-—«-r^5a-»r___t'^^^x^^Mm^^iummtm^^^mmi^

S¥UIWMI\'§ 
As Cnpsulns-Seven- 'Immmjdipniii (Apiol-Sabi „":-}H Ai nna) _ nos períodos mensaes o dôrcsl

| 
men.truues o melhor. Drog. Bnptistn'-!-!

PERBEU-SE
cm Copacabana, perto do Cine American»
uma 1'ivella de praia para sapalo. Gratifl-fi
se eon, 10$ a quem entregar ao dono, rua Sul;
da Uocha, -Ki, Copacribana. I ;
¦—- i—c-joi»-» . fo;
Ll-xoyaes coinplètòs para;
-íOtVaS '1;'ríl '"'Los os preços. 1,ingeri) fElegante. Cattete, 1361.1,18.

VERMES usem ABROL |
Effeito seguro. Não é tóxico. Nas Pta» 1açus e Drogarias. Podidos F. Sjttiaò.-H.':¦miradas ãO Norte. 2112.

'' '¦ I **^f5f_rt_W*-—-C -..i. — —.—i. . .¦- —' b:¦rt^'Wau___-_,-t_t.i-ta-,..,jy^.j_ * ,. -v-~*«i--**---W0l |

,-. , „ :—*,'i,e Horror!
v*i.|í.. ÇíüSPl n:1" 1,!"°" Slmse
líiílllò Òíljíío! •"•' .vestido ma:

Que horror! Por (l'i£
l •; Teria
is lionilò

c não sujaria as mãos.
f 4..ite_w_lVU-__líS-twU*Ul

O nnico lonieo |,ar„ "oilos os casos dc fra- ¦-uiczn ."oral _ „ P.ADICÍ1.0L. Nas drogarias i '
boas pharniacins;
r> -"-— o—^^.C2t**_-< -Restaurante Alexandre!

RE!-I.!ÇÕES A ÍSGOO

R. 1- -ie Março 10-Tubo 7$
^SMM»'mw____-__!ffli-^
¦__-_________¦ „. -•—tJQifJS**—í  ., i.

AVISO
O proprietário d,, Alfaiataria Luzi!:,,,,,, in.stallnda a rua Urug,,.*,;..,,,.,, ,(,7. ,,.,„„ ft 

"
ao publico ipie recebeu lindos p,i,|,--.cJ ,. .c,'sin.iras estrangeiras, próprias ,,•„,, a'ci:„AoConfecção esmerada -- Arlu _ E|. gauch'''9'
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20 " ;;;;;;

I-L'A 7 DF, SEtÍ?,sÍbrÕ':N.'Í7I
?—«íSf-ftCn*-"..--*
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Ma_ernit'iadc jpãíiiçuiar ''" ;,,mo-
driiga, para tra(aiÍícii.to dv :VCuiS^"-W
das cm trabalho (|c j)hrto ,,; 

* 
(!óe ^8lavi-rirns de 10.-3 a !)().-?. Dispõe de l,,! s , ;, ji 

"
cçs pnrn qualquer inierveneão. Et.tcem 

'„
sob a direcção seientirica do Dr m Ht.Sanlos, r. Matloso i*,:, n!(,„e Vi ;l . ¦ ''-

___*^a.__a-lS_lt
frequciiciii). Alllvli

Trnlniti-htri pa]adlãtliçriiila (ali,,'.irequencia) Aliivio nã primeira i riplieVrti"_cura com algumas inais Dr. C, ,¦ l, ,C' ¦*
ex-assisloi.le ,1a Fac, dc Me ! : 

' 
»]fe5das a as 0. Tci. C. 3364. S. JòiJ? m."' 

U e

|.,»-_>a2_ffi:_ii_--*s";-^ I
'A^OO OE GREÕIÍQ |lli«
Rua Primeiro tle Março, 65

ESMERADO SERVIÇO EB
COBRANÇAS

| COr._c__SP01'7I)l_HTES EM
TODO O PAIZ

i ¦:*¦

;.ü

^M KtuÒ l fi OTOb Malorr,*.ii; «*

ta jèi Pa? 4 ii Telciili. N"-íe '

SlftUEIRA CAVALCANTI .. C. , (5'** bancaria sob o fisealisação (io govcrt.W m.ytCn

;.a___a'*i_^JíL__i_feir_i
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NOJTE Qulnla-fòlra» 17 tig Julho do TfliM

ci palácio cte ytiíè Viçosa
ATTINGIAM A CENTENAS DE CONTOS ES TAPETES E

OBRAS IE ABTE ROUBADOS E PE FORAM
TQDQS APPREHEND1B0S

CRUJEMO DA NAVE "ITA-
lia" na mmcx

DO SUL

O embaixador Giuriati hojpe-
pedado no palácio do gover-

no boliviano
IA PAZ, 17 (A A 1 — Conforme cru r*

prniiln, iliiiiiiii, liuiiirm A imite. i> c»t» e«"
piliit, o cuthnUiiiliir llnllniin Sr (iliiriull. «ue
«min a ln"vl« dn nave "ItiiHn"

An mmi ilceniliiiripii'. i|iic foi grnnrieineiiti'
ciiiHiirriilii. ruiiipiiiiviii luilii «> «ine "ii «le

kcSPORTSft-

-,—imm-

Foi o pae, fiel do palácio, quem denunciou como
ladras as próprias filhas

Rcferirnni-se, nno bn muitos dias, os lelc-
((rniiiiniis do l.isbon, u um roubo Importante
dc lapcçarliu e outros objectos rie nrle do
pulado Durai, de Villa Viçosa, pertencente A
(umiliii exilaria de Brn Rança.

lAgorn, eom u chegaria dos Jornaes ria capi-
Ul portuBuezn, sc esclarece o assumpto.

Cumo ie disse, o pulado pertence ii cnsn
He Bragança, Ultimamente, quando foi do nr-
rolamento feito nos exibidos palácios reaes,
lodo o recheio dos mesmos foi para nli, por
se julgar (|.ie assim, Iodos esses valores, mim
montante de muitos milhares de contos, li-
«riam seguros.

Como o sobejamente conhecido, o impo

Perita o dc Arrnlolns, rnslnnnrio-llie» o»
poulns ondo clles ie encontravam. Itccnin-
men.Iiiii priucipiilliiriitc um tapeie persa,
ilnO .iluraiili- vinte mino», esteve nu eitrejii
dos Agostinho*.

A líugenin, ao ipie parece, enganou-se e.
em viv. desse tapete, trouxe um de Arrnln-
los. o Rspnnca, no rccehcl-o, disse-lhe nue
uão valia grande coisa, mns «pie, uo cm-
lanlo. sempre ilnva !I50?00 pnr elle, vol-
tiiii.l.i ainda nessa occaslA» a Instar pelo
tapete persa, nlé quc a F.lolvlna, rerta noi-
lo, combinou eoni u Ivugcnia fazcl-o desap-
parecer du paliirlo.

O local, dc noite. í escuro e mni lllunii
nente palácio abrange um perímetro do nl-1 nado c, íi hora combinada; a Ktclvliin pos-
guiis kilometros, com as suns conslrucçoes, i lou-so por bnixn dc uma Janela, nppnrrcen-
etc. Todo o recheio (pie veiu dos diversos pa- do cm Cima n Eugenia, que llie atirou o ta-
íacíos dn cnsn dc Bragança, ficou, pois, dc-1 pete que foi liiiiiicilliilamonlo coberto coin
losltndo no palácio, lendo sido feilo o devido um chalé «•

no ennijxi d» run Morno» e Silvai sírio V.
Io,.' nhn ile Dentro x Campn (irmirir, no eam*
nn ria run Kngonho de IK-nlru. e Ol.irln x
KveroM; nn enni|»n du run Lcopoldina Hcgo,
na flnrín ile Olnrln,

SIJIVAO ADIADOS OS .lfKlOS OA A.MIM —
\n nue fniiios Informados, a directorin da
Amra, em Min rvunifiu de ImJe, transferir*
ns Jogos innrciulns pnrn o próximo ilumine»,
ili-vido A mnlorln dos plnycr» dns seus club*.
hiirtcnilos, bfflclnci o nlumnos dn H. <1#
(luerra, não poderem tomar parle.

Tinrn n cnsn dusim levado

^#tólji' &$-. •¦:,;:;¦:-•;/.¦ - ajug^i
:--^ i ¦/>'¦<'--,¦' ' ' }$r i !-n 'P,^-.- '¦' -'¦'¦¦ ¦ AiV^^t-& ! & }'^m^''^-- ¦••¦':¦>•. 'Wtfvm
mW liíl" m-F^^-^gr,.,:/'.^ ,'smí>.<^v- ' ¦'-'_-. ¦:''-', ¦/ %'*-i_WM
¦""v^fíE I P.J ai §%?£>»£& -i fe!:.*í ' '¦-J-^,_íiM:
mBÊ_%y% ¦ à • WWvíi&é, \l ¦¦¦¦¦ ¦-¦¦<¦¦ mSSI-'" ~"'--:e'_-- ¦;-.•} . >.-i- , ; 
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Football
(IS MVir.lll.s 111: DOMINOOO PH0XIMO

•- S.Hi pitex na Jugoi offlelnes ipic n veterana
l,m .Mi'liii|i,ilitnim fiirA iviillwir nn piiixlmo
ilniiilngn, viu nrimeguliiienln mt v.nnp. omito
na dilniloi lírlc A — Vnseu x Macliviizli', no
riiiiiitn dn rua Prefeilo Seneildlni lliver x
Aiiiliirnbv, no c.iinpn tlii run Joilu PinlHiiro,
ua t">lnçiin dn Plvd.iile; Mnngliolril X íliirlnea,
Mil Cnilipil llil nm lies, iiili.ir.lmliir 1/lili'n, nn
1'iilinca dns tlhllns; série II — ('.onfiniiCii x
l'1'.iiin'SMi, nn riinipii dn rua flcnonil Silva

..... „.. Tvlleai Aniericn nn x Pldiilgo, no cnmnn ila
mnls (IIMIiicIii iiesl» rldmle, nn l»"'""'' »' 'iun Jwkey-Cliilii Si Pimln-lllo x BapcraníM.
illpliitiiHcln e nns leira», »niri» a»alm geral ..-
•i rcgusjjii pcln visita du Illustre lumitm pu-
lillrn. ,

Diirnnle n desemlmr(|iio lornriiin varia»
linndns rie musica, tunilo prealnila» a _. ax.
i.mI.i- ns lllllirãs a ipic lcm direito.

O Sr. presidente dn llcmihllra, Dr linpUj-
ta Siinviiliii. cercou n Sr. emlmixailor «le
1'nlns ns ntlcnçÃcm lios|ii'iliindii.n im nnlaclo
do governo, iluraule n sun curla oitailla nes-
Ia clilndr. , .

liontem mesmn roatlsnn.se o grande ban-
«mete (iffereriiln pelo governo a S. V.%. «
comitiva, toiid.i (ornado parte nostn festa as
nltas autoridades «lu lUpuhlloa O riu Muni-
iipiiliila.il-. lod.i o oorp.i diplomático e as
principaes famílias dn nossii lodcdndo,

l'ol uma festa magnífica que se prolon-
gou nlé alias horns ria mini rogaria.

Fórum trocadas muitas siiiidiições, desta-
rnnrio-sc, enlre ellns. ns rins Srs. ministro
riu Bxlerlnr e do hohicnagcailo, que fórum
muilo cordenes,

O Sr. (Iluriiill deverá rogrossnr nindn noic
pela estrada ilo forro pnra Mollcndo, cm cujo
porto o ngunrdii o "lliiliu".

Dali eslo navio seguirá parn CnlIAo. onde
é nitii.irilail'1 enm fcslns.

Por (iccnsino rin cinlmrquo dn Sr. cmh.il-
xador fíiiiriall *cr-llie-ilo prestadas outras
lininenacriis.

A Imprensa csíumpa cnlrcvlslns concedi?
rias pcl» nosso ilislinclo hospede, quc sc
mostra slcsvunedrio rom o carinho que aipii
encontrou por parte do governo e rio povo
boliviano S. lix. manifestou-se conhecedor
ile todas ns nossas possibilidades rnmiucr-
clncs c favorável a um maior dosou vol vi-
monto dns nossas relações cnminorcines oom
a Ilalia. Alludlii as hcllrz.is naturaes rie que:
diz sor muilo rloa a Hnlivia o faz elogios As ,
qualidade» rio clima niagnifico que se des- j
frtirtn nesta parto 'do continente. |

Lamentou que nãn livesse lempo maior
para rcalisar, como desejava, umn demorada |
excursão pclo paiz, nfim de conhecer me-'
lhor a sua sociedade, ns seus progressos c !
iniciativas. I

Qoe fa!, afinal, a Liados
Professores ?^

NI* fazem prèmmtkt uè mag.$-
titíê, Rf• fÊfmmm 4» UM«

e fixem utmfçim. «vt It-
m_t_-_-_ê_-_-_-_-\ _____________*___________%

Nenhimi affftafe U ff|io dl
disse...

Nenhuma classe nos dirige, actualmente,
t/in graurie numern rie queixas e reclama-
çdes contra prclorlçflos rie setm direitos
quanto o magistério municipal, natural-
menle porquo ns necosslrtnrlcs o razoes sno
maiores no quo tllx respeilo ao exercício
rios «llffcvcnte» poatos ria espinhosa mis-
sno rie distribuir o nlpliabelo. Ainda hoje,
entre outrns, recebemos as seguintes!

"Sr. redactor da A NOITE — «Ia. nes e
    ,. .Districto, uma associnçfio ile membros iln

O S. PAUI.n.niO VAU THIÍINAR COM O | maglMterlo municipal, «le cuja cxlstcncla
não Um duvida sons elemento» quando sof-
from om folha o desconto «Ia respectiva
mensalidade. Existe de direito ma» nâo
existe «le facto, salvo a efficiciKla desse gre-
mio se dove medir pel.» cftrle que sua riirç-
ctoria faz ao Sr. director de Instrucçío. Todo
grêmio «lesta on daquella collectivldaile, bem
on mal, nlevanta e destaca moral e inateri-
alinente, seus mandante», A Liga dos rro*

CANHENHO FUNEBRE
_____

llcznm-s» amanhã:
D. Kinllla TiIvoím tionlari,

egroln ilo Divino R<|ilrlla Snnlo.
ile SA| Miimnja» ile (Jurvallin ¦<
• melai'Dr, Olynllm IJoÇinln mi»

fis U. nu
no Kiiaeli)
•uíi-, .i* i
e, .'¦¦> '" e

moiiii Etcivtno oucur neu«llu, As Bi."«-««Jí
)« de S. Fmiicl.i'11 rie Pnulni Ilepmewi
Gonçalves ria GosUi *« "• n-.i oaivln iij» I '••

mnculnln Coiuviçãn. A run Oenfral ;»nu;
rn: I). Maria «lo Ciislro I\odit>. *«.f ,lL»í

do s. .loa.» lliiPlIsU, em, Nlclhoro/J
í,s 1) IUl, nn (^iiirie-

'is ll.
ntiilrlz
Irineu I.oiiitiiço Oomos.
Inrln; O. límillii Tonliil na impelia

di 5. José «tn davo.it Gah.lldo Uclo Mltim*
court o D. Maria Corroía rii Silvn "l1,"^*
courl. As O 1|2. nn mntrlz rio S, .loofil »¦

Mathllde .lulln Pinheiro dc 01 vo rn. áiJ
_ ...„u i.» imiifix <« S. ilonnulm ManuelMathllde .lulln Pinheiro do .... .
e mdn, nn matriz do S Joaquim Manoel
Viriato do Soecorro, As !>. nn ei rojn «lo *>

S da Boa Morte: Ailinrio Marllns da Cns-

tn. A» fl. nn matriz do .-Engenho 
Nnvot Jo*J

Ayuh, iis 7 113, nu capella do N. S. daí (ua*

ças, nn estavãu mnrcclial Ilormoa
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ífrolamento e Inventario. Nos corredores c
salas, foram-sc amontoando, e assim sc con-
aeryam ainda, dezenas, senão centenas ile
caixotes com diversas etiquetas, como estas:
"Sedas", "Damascos e velludos", "Crys-

l-aes". etc, e, dependurados das paredes, ricas
ti antigas colchas de damasco, tapetes per-
ias, dc Arras nu dc Arraiolos e relógios.

Como era natural, lodo o recheio do pn-
tacio ficou entregue A fítiarda do almoxarlfc,
Sr. Carlos Afra dn Silva, que reside num
predio lambem pertencente à casa Ae Bra-
gança, e no fiel, Sr. José Maria Amaro, quc
oecnpa este lognr ha .'iS annos, tendo-lhe Jn
nascido ali as riuns filhas que tomaram par-
te no crime agora descoberto. E' necessário

¦¦nceeiitiiar- ainda- t|ite foi sempre, .prohibula ?
rntrnda no palácio a pessoas estranhas no
mesmo, excepto quando sc faziam acompa-
abar de qualquer autorisação especial.

Como foi descoberto o roubo

O Sr. Carlos Afra o Silva reside no nn-
tigo palácio do Bispo, que fica Junlo daquelle,
onde mora o fiel com sua familia. O Sr. Afra
e Silva costuma, de vez cm quando, dar o sui
passeio pelos Jardins, e, no dia 13 de junho,
no passar por ali, reparou unia caixa tlc fòlhn,
sem cobcrtiirA c contendo um pedaço de es-
tofo. Estranhando o faclo, Immeillntninçntc
foi ter com o fiel, a quem contou, dizendo-lhe
suspeitar de algum furto. O Sr. Amaro mos-
Irou-se lambem muito surprchcndidò com a
noticia, que o apoquenlou extraordinária-
mente.

Sem mais delongas, o Sr. Amaro passou cn-
(âo uma rápida revista n algumas das dc-
pendências. Numa, onde estavam depcíidura-
das 14 ricas colchas de damasco, notou ipic
faltavam cinco, além do uni tapete da Per-
sin c dous de Arraiolos, e iim antigo e re-
quissimo rnndieirn de sala. Mão lhe restava,
pois, a menor duvida ile que sc dera nn pa-
lacio um importante roubo c, nessa confor-
inidudc, enviou a respectiva participação ao
Sr. .Antônio Maria da Costa Simões, que pre-
sentemente está exercendo as funeções dc aií-
minislrador desse conselho.

•Nesta participação, o fiel do palácio dizia
I ainda que Iodas as suas suspeitas recaiam
I sobre duas das suas próprias filhas, resi-
I dentes no mesmo edificio, citando os seus
I nomes e cdades: Eugenia Amaro, de HO an-
1 nos, e Celeste Amaro, de 22 annos, ambas sol-
l teiras. ,,

Feita a participação, o Sr. Amaro recolheu-
se ao leito, imprcssiohndissirrio com o quo sc

passava. Entretanto, o Sr. Carlos Afra c Sil-
va era ile tudo informado, sendo o caso Iam-
bem participado para o Sr. I). Fcrniindo.de
Serpa, administrador geral da casa de Ura-
gança.

Efíectiuim-sc cinco prisões C tudo se
esclarece
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Palácio de Villa Viçosa] de onde foram roubados tapetes e muitas outras at-

faius. No medalhão o Sr. Anlonio Cor. ta Simões, administrador desse mnsíii

Etclvina. Esta, no dia seguinte, compareceu
cm casa do Espanca, a quem participou ler
já cm seu poder o ambicionado tapete. Elle
foi vcl-o, dizendo quo, embora não o cn-
coiitrnsse no estado quc julgava, se offcrcr
cia para o vender em Lisboa, fazendo aclo \
continuo entrega dc seis contos para Etel-
vina, por sua vez, os entregar á Eugeniái
rccoiniiicndándo-lhe ainda que não desse o
dinheiro todo de uma vez, para que aquella
não fizesse quaesquer compras grandes, com
o que a "negociata" podia vir a desço-
brir-sc.

Perguntada, a Etclvina nffirinou que o
Espancai depois dc ter vendido o tapete, lhe
entregara mais 7:500800, perfazendo, assim
um totnl dn 13:500§00; Por outro lado, o
Espanca garante que vendeu o tapete por
42 contos . quc destes dcn 19 A Etclvina
pan esta os entregar á Eugenia.

Pelos interrogatórios rcalisndos e pelas
averiguações feitas, sabe-se que todos
objectos iam ultimamente para casa
Emygdio llosa. ' -

Isto tudo sc passou antes da descoberta
do roubo. O Einygdh), porém, assim quc viu
a justiça entrar-lhe cm casa. pediu por uma
janella das trazeirns dc casa, a uma vizi-
nha, nma mulher de Bencastel, que Ine]
guardasse, ainda que só por um dia, vários
objectos.

ií, assim, deferido o pedido, arremessou
para lá uma grande quantidade de alfaias,
saccos e muitos objectos.

1'liutós os 1'ràliállios da justiça, o locala-
rio rin casa ilirigin-sc ao Paul, onde pediu a
caseira, Eugenia Ferreira, que lho guardas-
se uma porção de cousas que tinha em casa.
Coiitou-lbe tudo, pediu-lhe segredo o nego-
cio'i com ella alguns dos objectos roubados.

Effeclivnmciite, tudo seguiu para casa
dessa mulher, que goza a fama de possuir
uma fortuna regular.

TfiCÉGS

'." TEAM DO VASCO — Itcnlliniiilo-sc. ama
nliã. no campo dn rua Mornos o Silvn, nm
rlnurosn Irolini com o segundo toam do
Club de noR.it.is Vasco da (inmn, o oaptnin
rin S. Piiiiln-lllo !¦'. tl. solida, por nosso In-
lermcillOi o comparcclinonto rie todos os jo-
jtndorei abaixo oscilado», no canino, As .1 1|-
lioras dn tarde, ein ponto: ticntll; 1'rlor e
It.istns; Paulista, .lonas o Podroj Arlhur,
Manoel, Follciriuo, Luciniln e Alvlnlio. Hosor-
vas; 1'lorontlno, llonrl.iur, Enoly.los, Carlos,
Hi'i'i. Tuccl c todos com luscrlpçiio tia Liga.

5 DH JULHO V. C — Assomhlón geral
nrilinhrln ninniiliã. 18 ilo corrente. As 8
horns dn noile. Ordem rio din: o'oiçôos rio
cargos vagos e interesses geraes. Poriem, por
nosso intermédio, o compiirecimento de lo-
dos os surtos,

IN'M!PliKDKS'C!A A. '•¦ — Vara o encon-
Iro de domingo, 30 rio corrente, contra o
lto-il Oranriezn !•' .C, o director de snorts
do club nciinn pclo, \wr nosso Intcmicriio, o
rompnrcclmcnto de todos os Srs. jogadores
dn l1' o 2'' tennis, respectivamente, no melo-
dia o As '2 hora» da tardo, no campo do Lis-
!»"i V. C, sendo severamente punidos to-
don os jogadores faltosos. — O director rie
sport, Itoburto Flores.

Kowlng
XOTAS DO NATAÇÃO E ItF.fiATAS —

llonlisn-so domingo, din 20 dn corrente, na
plttorcsca ilha de PnquelA, o churrasco prn-
movido por nssnelnrios do Natação e Itegnt.is
c dn Ynctit Club ISrasileirn; em homenagem
;í guarnição vcttrcilorii ria prova clássica Amo-
rfcn iln Sul. Preeodeiidn o churrasco, r-ilisnr-
se-ão diversas oompellçõcs, todas cilas oom
valiosos prêmios psrn os vencedores, o cujo
programma é n seguinte: 1* prova — enrn-
ria rasa — 1.51)0 «ictros; 2' prova — corrida
rasa — 500 meiros; ;i* prova — corrida de
saccos: 1* prova — corrida de tros pernas:
.r." prova — p#ga rio pato: 6* prova — Jogo
rio porco; 7" prova — lindo livre — 100 tno-
Iros; 8* provn — nado livre — 200 metros;

Fórum sepultado», hoje:
No cemitério dc S. Francisco Xavier —

Jullta, filha dc ltubem Affonso noUrfu». nm
do Ouvidor 101: Posaria Mnrziillo. rua Oç-
ncral Caldwcll 221: Maria Helena,, filha rio
Arnaldo Joaquim ria Silvn, rua .limo Uie n-
no 117; Manoel, filho.de Laura Símios, alto
da Boa Vista s|n.j Alcides, filho do PltllO*
mena Pinheiro, necrotério do Instituto Me-
dlco Legal; Luiz Antônio do Oliveira, rua
'i\ dc Maio 451; .loiiniiii Oulmarlics Alves,

fessore», cuja «llreetorln e nwndataria dos, rua ||nr,-„, ,|o Dom Itctlro 72,'l, cnsa III; Ignn
Srs. eduendoraa .homens e «cnhoras, esln c)o Antônio ria Cnnhii Lessa. travessa Pa
nâil Pagam a gratificação chamaria Ta- jacinto 25; Isabel Luiz Harreto, run Frollclc
bella l.yrn. Se. acaso, htiuve «Icmora na 77 i.ucllin, fillin rie Oltilio Pinto Oliveira,
compensação «lesta on daquella categoria de
empregados, logo fnnnn eommissões enten-
dor-sc com o Sr. prefeito c tndo sc concor-
tou. Adjnntas de 3m classe e toda » 8*
ol;K.se ninda estão i espera.

Pagam os vcnclmcotos normalmente.
Normalmente na Prefeitura i com atmso
de dois mezes. Qnando chega a vo* dos
qnc ensinam nos filhos ri» povo, nhi i umn
verdadeira ItumKhaçfKi. Chamam-se «hiaslc-
trns hoie, nenhuma amanhã, tres depois, e
vae nosim...

O magistério è a classe iinica qne na dnze
ou ipiinze annos não vê seus vencimentos
melhorados I

Seus devores crescem diariamente, c as
attrlbuições dc medico* e InRpoctorcs qnc
recnsnm desempenhol-ns incidem nas pobres
professoras. E que faz a Liga? Xão quero-
mos que ella promova, augmente, melho-
rc, mas, lão somente <|ue desempenhe o «seu
dever e A. um nr de sua graça, no invés rie
.freqüentar o gabinete do Sr. Carneiro Leão.

Sonham com uma inspectoria, o nada
mais.

Sr. rednetor. E' dever «los professores
convocar uma reunião da Liga c destituir
sua directoria se ella não se comprometer
a defender, como «leve, a classe. Isto dize-
mos agora. O rosto contaremos dcrpols.""Sr. redactor da A NOITE — Saudações —
Poço a publicação das seguintes linhas:

O decreto 2.833, dc 29 dc novembro dc
iros; fi* prova — nnuo livre — üsi meiros; j^a _ (|0 _C_T.
U- prova — nado de costas _ 11)0 metros,, o j ..Artm ,;, F|c-* 0 pwfc!to aat0rlsado a pre10" prova — nado á Ia brasse — 100 mt-|tnc!ll!ri incdinnte promoção das adjuntas de

ma Barão rie Angra 8; Alexandre filho de
Pedro de Vnsconocllos. rua .lose rio Alencar
21; Sylvio, filho de José Fernandes de 011-
veira; rua Nova rie S. João 19; Nmlin. filho
de Marcos Plntn Itilieiro, mn da Alegria 350;
Nelson, filho do l.yon Cnsn Orando, nia Eme-
ronclnna 32, ousa V; Dnmlão. filho rio Sn-
tnrnlnn Alvarvz Qncvrdn. rua Dr. SA Freire
70; Alberto Alvos dH Silva, caminho rio Snc-
co 16; Oscar Gonçalves rio .Mello, Hospital
Contrai do Exercito; Pedro Lcnl ria Silvn,
Idem; Jovlnn, filha rie Bcninrdlno Francisco
Marques, rua Cnriizii 23.

Xo cemitério do S. Jouo Bnplisla —
Dcolindn Gnbrlelln, run rin Real Grandeza
s|n.; BrigLiln Wssl, ruu Santa Clirlstina 41;
Francisco da Costa, Ilospitnl Nacional de
Alienados; Cnllin, fillin rie Maria de Souza,
ladeira do Leme 221; Julia Neloz de Lemos,
Hospital do N. S. rins Dores, o Jorge An-
tonio dos Santos, Hospital Nacional dc Alie-
nados.

Serão inhumnilos, amanhã:
Nn ceniitclio dc S. Francisco Xavier -¦

Norival, llllto rie .losé do Nascimento, saiu-
do o enterro, ás 10 horas, dn nia Tliomas
Rnbcllo 9.

 No cemiterio de S. Francisco de Pau-
Ia — Reynaldo Frltzmann, cujo feretro sairá;
As 8 horas, do Hospital de S. Francisco do
Panla.

i¦ mmm ¦ —

os
da

prov.i
jtros. |3Estão sendo caprichosamente orgnnlsa- |
[dns ns competições amistosas que se realisa-
Irão proximnmciite entre os nssocindõs <!'» i
Çlilb ile Natação c Regatas e do Club dc He- |

1 gntns do Flamengo.
A prò.icctadh i>»;e pnrn accesso ao mar, |

iniciativa rin directorin do Natação e Itciía-
| tas, secundada por todo» os clubs dc Santa
Luzia, já está completamente planejaria o or-
çnde, aguardando unicamente o despacho rias .
autoridades ciuhpelentes para scr immediata- ]

thicta clientela menle iniciada a coiisínieçno

ZepMres
Recebemos pranitc
variedade rie pa-
drõos modcrni«

C.-Ma quc ac
impõe á «Ii8-

pcia sua eeric-
dade.

— Ainda eslo mez soiá realisado o passeio ; tunnM
larltiino promovido pelos nssocindns dn Na- j ^fl j
ação e Regatas, a bordo rio vapor "Unno- | trari(>-„

ciasse, du accArdo com a ultima classlfi-
cação, ns cincoenta vagas dc adjnntas dc 2*
classe, decorrentes da promoção destas A 1*
classe, cm virtude do disposto no decreto
n, 2.779, de 20 do novembro de 1922, dovon-
do inio somente as vagas decorrentes dessas
promoções, mas também todns as demais, ser
preenchidas por diplomados c diliwmadas
pela Escola Normal do Districto Federal, na
proporção dc 1 <3 por antigüidade de diploma
rio anno rie 1919. inclusive, cm deante, e 2,8
entro os que houverem obtido os primeiros"ngares 

r.a classificação das cinco ultimas

«at»

RESOLVIDA, EMFIM, A QUÊS
TÃO DA JUBALANDIA

A Itália terá jjurisdicção sobre
essa região Ja Somália

LONDRES, 17 (A. A.) — "The Times",
referindo-se
«¦Iln terá hoje o seu termo
sigiintiira do trnlailo cm que se concede ju-
risdicção a Itália, sobro essa região da So-
malia,

r.ia
t».
rio da Fonseca". Para qualquer informarão,
os Ihlcressndos podem se dirigir :.o Sr. .Wria- . n_ .___ dc ,„„ nma lurmn de nm ,,ipi,mia.
po Mnrcheslnl. 1" director de deportos do^ c de ^ dip]omad;xs. ann0 ãe ít_^ omn

turma ile 12 diplomados e de 202 dlplomadns;

2," Rcvogam-sa as disposições cm con-

Completaram o. curso da Escola Normal

Natifç.To e Regatas.
— Na prnximn semana serão Iniciados os

torneios internos de dumas., xn-lrez c plug-
ponir, que o Natação e Regatas fará rcalisar 

josíe anno.

anno o 1921, nma turma de quntm diploma
dns c dc 120 diplomadas; anno do 1922, dnns
tnrmas de 14 diplomados e de 023 diplomo-

j das, ou nos nnnos dv 1919 a- U}22 cinco turmas
I rio .'fl diplomados e de 991 diplomadas. O pes-
I soai citado dc 1919 é o restante do curso des-
1 se anno. O curso de 1922 teve duas turmas.

questão do .lubalííndla.Vlizquè ORRASIL, ESTADOS UNIDOS, FRANÇA K uma do pcsdoal qnc fez ctames em fins du
final oom a as- SÍ51SSA DIS1H1TAIU0 HOJE A ORANDK 1922 e «ntrii do

Jogos olympicos
NA FRANÇA

Photographos !
Evpcriincnlae as

Chapas-autochromas

ÁppròhcnsSo «le quasi todos ob obje-
ctos que recolheram á adminis-

tração do Conselho

Tendo recebido a participação no dia 1-1.
o Sr. Costa Simões, em primeiro logar, foi
prender as duas filhas do fiel Amaro, pon-
f'o-as rigorosamente incommünicnvcis; em
seguida interrogou uma e outra sobre vários
valores desapparecidòs do palácio. .Negaram
lòriniiiáriteuietile c, chorando, protestaram a
sua iniiocencia.

Soube-se depois que, uma ricllas, a Euge-
cia, era amante dc uin lal Einygiiio Hosa,
nntiiral de Lisboa, e que. hã tempos, fôrâ
para Villa Viçosa. A liugenia, entrctiinto,
continuava u viver com o pae i: a outra ir- | faliam. Np
ma, freqüentando o imianle. ar.iaiilailaii.cn- j quissimo rosário
tc, o palácio, lim face (lestas. informações,
a autoridade administrativa foi lambem
prtuder a Itosa, que ficou Inc.oniimiiiicáve.r.
il.sta prisão foi effectuada nn rua Freire
.Manoel.

Durante n noile, as duas irmãs foram sen-
do largamente interrogadas; assim como o
Jimygilió, e, ilopi.is i!e uni grande triibnlho,
eonseguiu-sc saber que, nos roubos pralica-
lios, não só clles estavam implicados, mas
ninda João .Maria Espanca, estabeleciilò com
"bric-á-brac", em Évora e em Villa VI-
cosa; Etclvina Ferreira, dos seus .'IU annos,
casada com Euzebio Fragusto, dono ilo Ulos-
que existente nn praça da llepublica, o hn-
genia Ferreira, de 40 nnnos. solteira c ren:
ileirn ila quinta do Paul. próximo ilas Vl-
ilhas Velhas, a dois ltiloniolros dali.

Foi enlão que. em virtude dos interroga-
torios, o caso se fui esclarecendo. 0 bmy-
gdio, eomo in com freqüência ao palaem.
verificou que existiam uli miiuos
que, pouco n pouco, podiam
liados, sem que se desse por
bem incutindo esta iden

Depois dc concluídos os interrogatórios, o
administrador dò Conselho mandou imme-
dlatnmenle nm soldado da ü. N. It. ao Paul
prender n caseira Eugenia Ferreira. Depois
ippareceii na praça da llepublica uma gran-
dc carrada com saccos e muitos embrulhos.
Eram os óbiectos roubados, appreherididos
mi casa de Eugenia.

Verificoii-so quo nos snecos se encontra-
vnm as cinco colchas de damasco, peças de
vclluilo, cortes de soda, o rico candiciro a
quc acima nos referimos, nm tapete de Ar.-I
rniolos (o outro foi ápprehchdido ao
lihncii), sanefns, reposteiros dc _ damasco,|
jarros, bacias c nutras louças antigas, crys-|
taes, cortn-piipois muito ricos, assentos pa- j
rii cadeira em ilnmnsco e pçlliiehe, etc., elo.
Entre todas estas cousas figuravam ainda 18
tapetes vulgares. Segundo dizem as autori-
iludes, o valor dos objectos npprcliendidos
iiioiitn ii limitas eentehns de conlos dc réis.

A Eugenia affirmou no administrador do
Conselho que o Espanca já lia muito tempo
a lindava desafiando lambem para roubar,
o Inpote persa quc se -encontra nn casa (Je 

j
juntar, um que é de grandes dimensões, de !
um valor incalculável e conhecido até iy
estrangeiro. O que foi roubado c seguiu
para Lisboa, ja r.e sabe que foi .entregue pelo
próprio éòiiiprndor á policia dessa cidade,

Ao que parece, são poucos os objectos que
numero destes, figura um ri-

pie uma rapariga andou a

e oHtereis pliotognqilHas cm
CÒKES NATURAES

Prncurac-as rm todas as casi»? de arlig
liholngripliiros .

JOHN JUERSEfáS & C.|
CAIXA 194 RIO DE JANEIRO 1

do que prestou exames cm ju-
PROVA OLYMPICA DE REMO — PARIS. 17 [lho rie 1923.
(Ã ,\ )  Nas rodas sportivas reina gran-: Dando, propoveioüntmcnte, as 101 vagas
tíe anciedade para n grande distinta olympicn , aos 31 diploniados o ás 901 diplomadas, ca-
de remo. oue hoje scrA roalisiida pelas oqni- ! bom a estas 101 c Aqnelles tres logarcs.
pes "ilfiibles sciill" estrangeiras. Nessa pro-1 Distribuindo, também, proporcionalmente,
vn tina! toníàrili. pnrtc ou seguintes paizes: I os tres logarcs dos diplomados em 2i3 po*
lirasil, Estados Unidos, Franca 0 Suissa. i merecimento e cm ljíl por nntiguiUiiriv, to-

O ÍMBRIOÃNÓ MAC DERMOTT DERRO-lcnm: um tiara esta o dons para aqnelles. li
TOU O ÁRCiIÍNTÜNO CATADA — PAUIS. 17 os logarcs. 101, das diplomadas cabem: l>?
(;\ Á;V  Nns disputas do hontem, para o-j por morccimeiito c .1» |mr aiitiguiriitdc,
campeonato olympico dc box. o argentino Ca- I Os 07 lugares, por iirereclmciito, das iti-
tada foi derrotado pclo americano Mac Der.- plonindns tocam: tres lugares para as M di-
mo)t plomadas rio anuo de I01C; 14 logaix;s para

Apezar dn decisão rio juiz. o vencido re- | as 2l\'i diplomadas do atino rie ll>2!lj oito lo-
olaninii. dizendo qnc havia sido victima dc . gores para as 120 diplomadas do nono do
vários iotils durante o correr ria peleja. J íflíl: um log.ir para as 18 dlpToniiidns do

t»- ¦ ., .. í atino dc 1022 (1* tiivnm), 41 logarcs para as
«n J __>_,..*i_. t> I Jt*«t I tiÕ5 dlplomadns do anno de 1322 (2* turma).
Gasa GÔ SaUOe 5». 1-UCaS j (i 03 3i i,,BareSi p„,. antigüidade, das dlpto-

Directores- Prof Godoy Tavares e Dr. »>.'»las cabem as tt do anno de 1019. Os clòíta
Silvi Pinto Esiiceialisarin cin reglmcus.! logarcs, por merecimento; do« diplomados to-
Próximo du praia. Parque, agun correntCcin I ínni: mn para o diplomado de 1919 o um
iodos os quartos. Dinrins: Quartos, 15? e pnra.-.o rie 1020. _E o logar, por; antiguldad
'iliÜi, lipiirlnnionto 50$

um
o dc

nfé.rninria 105. Taxa do diplomado cabe an do anno de 192;h
• . „...,¦•!{••-,,, .'«s Tini»; e J5i)S! Vol. Piitriii, l'i!i. | Assim, deviam, ciünprindo rleórosiiihètrtè

Sul 317Í5.' Medico ou cirurgião a'escolha do, o decreto 2.883, dc 29 ds novembro de W23,
doente. I c a elasslfteaçao chronologlcn rio pessoal di-

y—mmm- | plomndo publicada no órgão òffielál de '>5U

11'Í5 ÜF ¦ ^e .i;u,e'ro ('° 1^21. ser honicadò:

lífferocer á ven.la por varias casas, dizendo
ser pertença ile unia cigana.

üs presos foram hoje entregues ao poder
judiciário, tendo sido interrogados pelos
bis. Antônio Augusto Mattos, juiz, o Osório
rie Castro, delegado.

—tmm-

amante — a Eugenia. Entre esta e
vina Ferreira ficou combinado, qui'
ma recolheria em sua casa todos .
ctos, quc fossem sendo roubados, (
seriam depois vendidos por ei.n.
correr que os haviam
ou em casas de penhores

olijctos.
ir sendo rou-
lal. Foi tam-

no espirito ila' 
n Elei-
a ulti-

STOPYL
do Instituto ítrnsilciro do Mlcroblolojts

Para ftirunculos, espinhas e cravos
POTE 5S000

NAS CASAS DE ' CIRURGIA B
DROGARIAS

eI-\"Boletim da Assodaçâo.Commer-
ciai de Alagoas

Recebemos o numero !)!) do '.'Boletim" da
Associação Çòinmercin) de Alagoas, corres-
poiidcntc no corrente mcz.

Muito interessante, traz o presente nume-
ro copiosas ihforiniições, muito uteis «o
cóniriiercio.

1 -mt*—>

k Herança trágica
SOBEKUO ROMANCE

Nas livrarias e nn Emp. Romances Populares
Pua do Carmo, 35 — l".

___________—*~»m_ c*—> ——

Uma nova escola de dansa
O professor ./oia Mac.ha<l0i c Mnie.

tos iliaiiguriirnm liontem, á noite,
do Ouvidor n. 17.'í nina escola de
modernas, que está bem insinuada
excellcnte direcção. Sua inauguração ¦ -foi

festiva, tendo comparecido muitas .famílias,
representantes da imprensa, etc.

Rccôbcnios gentil convile não sópnra a
inauguração, como para as reuniões il
santos que se realisarão ali aos domingos

_i —l}W» -——

A FEDERAUSÀÇM DAS
TRABALHO SO MÉXICO

SÍBXiCO, 17 (A. A.) — O Ministério da
Industria e?tá elaborando iim projecto para
i\ fedorálishçno das leis do Irabnllio, visto
que a Constituiçiio Federal permitte que
cada Estado legisle sobre o ns«nmptu.

AS IOO MIL
Camizas...

29 RUA SETE
A TABELLA "LYRA"

Idéa At um antigo funecio-
nario

Assigna-sc "nm antigi funecionario'*
qnem escreve á A NOITE a carta abaixo, o
trata de nm assumpto de toda opportuni-
dado:"Htm connõcindo o grande o justo pres-
tlgiò do jorn.-.l de <iiic sois o digno redactor»
venho, na qualidade dc sen velho leitor o
ni!m:r^i!i)r. pedir-vos que publiqueis c. vos
Interesseis pela idéa quc motivam uu linhas
abaiso:

Como suiieis. Sr. redactor, a Directoria da
Despesa do Tlioiiourd Nacional' está, neste
mouiento, ronlisanilò o balanço paru amir.iv
a despesa rcállsadii com os pagamentos d.»
gratificação provisória, mais conhecida por'"["«bella l.yra", nos funcionários fêderiiès»
afim do. com o saldo apurado do credito
de ?fi mil contos votados para aquelle fioií
no corrente anno, ficando, dc accordo com a
lei, estabelecida a r«jfoontiií?em de 7"> ";" pa-
ra o 1" semestre (jA findo), e para o 2", a
que fòv determinada pela divisão do referi-
do saldo paru os diversos ministérios.

Ora, como liem sabels, Sr. redactor. este
anno, .1 alliidida lei dn "Lyra". ao contra-
rio dos nnnos anteriores ,íitlinge nns fnn-
ecionaritis c émprcgndós, nns suns diversas
ontegoriasi admlltidós nó corrente exercício
fc nin: são milhares.), aos serviços federaes,
c como A verba votada (¦ a mesma dns or-
çÜmeutqs passados, e loglcn mie n mesma
não eòinnprle n despesa cun aqueMfi; gratir
fióiiçâó, düriintc todo i> citado exercicio.

Pólo que, Sr. rednçtor, poço-Mis quo, pelo
vosso .jornal, advogueis os interesses o di-
reitos de velhos e antigos fiiiicsinnnrjos un-
blieon fedemos, afim de qne os mosiiios não
soffraio maior tlódhcçno neste _". scniestiT.
nn porcentagem de 75 "f daquella gratifica-
cão.

¦\ idéa qne despretcnclosníuonie tenho a
apresentar é a seenínte: o i;óvornõ fará unt
doerolo, ãnnüllãiido o direito á gratificação
dn "l.vra". a partir deste -" semestre, a

mm^

A pobreza não pode viver, em
Stmaranã

obje
quacs

comprimo a ciganas
Effeêtiviiineii.tò,

assim se foi fazendo, seguindo dep s os o.

iectos roubnílqs para casa do hnu 
^ 

Mais
tarde teve conhecimento destes ncgoL os,

o tal .loão Maria Espanca. <^"J" ' 
. „

A-brac" de Évora, que. por sua vez, cnti.ou

nellcs também.
Como este in.Fvid.io çonhci'c bom n p.iln-

cio. tratou de lhes indicar uns tapetes aa

Se aqui. no coração do paiz, 6 necessário
que o governo tome providencias enérgicas
soliro a càrcsliii da vida e eonlra os expio-
rddorès, uns logarcs afastados, onde ludo e
ilifficil em matéria tle repressão nos abusos

1 praücailos no abastecimento das populações
(V/endo I torna-se quasi impossivcl remodinr coríiA

males. Km Jüpiiraníi. Estado do Rio. diz-nos
itniii corrcsphhdcncinV.n vida é insusteiilavol.se
contimia como esln. Entretanto bn o recur-
so que Juiz de Fórn ncaba do ndoptiir, dc-

pois desta capital. Hasta, para tão pouco, a
boa vontade das autoridades locaes é esta-
duacs.

E' este o maior desejo dos habitantes cie
.luparnnã, n progressista paragem flumi-
ueiise.

LIVROS NOVOS
:• 3

vela", de

; /WSBS!Íl_l!__WSE&^^

Mobiliários c in- I
stfíllações dc ll
Kscri ptov ios ||

Prcfíssionací
Mll. Rfessdc-hciásrò» Companhiasdansas * .e com Cojtimorcio

Bancos
.1. P.ALÉHMO/& C.
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For mcrecimeiito: ns diplomadas dü ns. 1 a
.1 do .mno de IOld, ns de ns. 1 n IV, do anno
rie 1921); ns de ns. ! a 8, do nnno de 1021, c
ns dò ns. 1 a '12 do nnno de 1022, e os dipln- todo o diarista, nlensnjistn
mados de n. 1 do anno de 1919 o o de n. t ! mlttidos bn um anno n
cto anno de 1920. íi por nntlguidadei .1s dl-! do 1" do. julho de
pldmadns de ns. 4 a i?S, do anno do 1919, e j terior deliberação
o diplòiiiiido de n. 2, «te 1920. j -~ ¦-¦—-•

Infcllzinchte; porím, d Sr. prefeito publica
! no oríiâo official do 19 de abril de 1921. unia

nova clnssifiençúó, ai;.jrii promiscua, o no ile I |;i, ,|^s ¦_ j.
2-1 rio mesmo nwz o seu aeto íiomoitmloi por _.

-s
¦

Sl'l parti
102:) ciii denplo.
rio Congresso."
mmm 

rios ad-
, isto >'•.
ali pos-

OR. GODOY Meilico-operado?
(leíicrnl Oaninra.

;morocimento: 52 diplomadas, dando: um io- • fJC »f»O^J FMÃS T)f) PROFES-
!Gar parn ns 202 diplomada do anno de ; 

vO r*iUpLE.I71Ai) l/U 
_ÍWl 

Ln>«

1920, sois.Jopínres pnra ns 120 díptòmndnü do ~ ~ ' " ~~ " ""¦**¦

B2S dipln-

"A nau quo. vae a
Amaral Maltas

E'pocns hn om que n agitação ambiente
não sc compadece eom o rythm.ò harmonio-
so da poesia e cm que o próprio poeta, ao
ler o mais bello dos poemas, deixa, inscnsi-
vclmcntc, o olhar ilespcnder-se do verso,
parn fixar-se cm qualquer fumaça, que, além,
oniloia no horizonte.

Foi cm momentos nssim cnntrnrios A emo-
ção poética qne, partindo do porto do so-
nho, desusou dennle de nós, pilotada pelo
pleclro do Sr. Amaral Mattos, "A nau que
vne ii vela" c tnl foi o encnntn.com que
nos fascinou (pie nella nos embarcamos, o,
por instantes, lá nos fomos, mesclando as
impressões riuignifiens das rimas ás impres-
sues vertiginosas do mundo real.

Ainda assim, achamos üm lindo livro "A

nau quc vne á vela", de belleza sincera, com
largos horizontes dc

OUTRO INVENT ONACIONAL
O Dr. Nicoláo Hodrigues do Faria vein

hontem nos mostrar um útil invento sou,
parn o qual ncnlin de tirar privilegio. Con-
siste cm umn engenhosa fechadura invioia-
vel, quo tanto sorve para portas de casno ou
de viiKões de estradas de forro, como
parn gavetas, c para sacolas, notadamentej^
as ilo Correio.

O inventor patrício teve oceasião rie fn-
zel-a funecionar nostn redacçâo, demons-
Iriinilo a sim grande utilidade.

i -aea» ¦

nnno dc 1921, 31 logarcs para ns
ünndãs do anuo de 1922, 14 logarcs jmi-.i as
402 diplomadas 'do anno de 1923. lí 17 ifiplo-
mados, dando: dous lugares piro os quatro
(liplónindos do anno dc 1921, 1(1 logares parti
os 14 diplomados do anuo do 1922. cinco Io-
Caros pnrn dã 10 diplomados do mino do 1927!.
K por antigüidade, 20 diplómndiis do am-.o de
1919 o novo diplomados, souto «ra do anno
de 191!) c oito do anno do 1920.

O quo não eitá de conformidade eoni o ei-
tndo decreto 2.8811. de 29 do. novembro do
W?3, por Incluir diplomadas e diplomados de
1923; quc não existiam ainda nn ípocn des*
te decreto, confundindo, por conseguinte, da-
tas de turmas com as de cursiVi c por .listrl-
bulr disoric.ionnriamcntc, som o critério pro-
porcionnl mnthcmiiticn, ns vnfins cm rctòçã.P
as diplomadas, nns diplomados, aos nnnos, .10
merecimento e á ii'nti«ií!dnde;

.^or Isso. essn ilttlm» resolução arbitraria
do prefeito ha de sor modificada polo próprio
prefeito ou polo poder judteiiirlo, parn a "b-
scTvancin fiet do referido decreto o pira 11.10
prejudicar, assim, As diplomadas e os dijjlo-
mailos cm sons direitos.

A lei deve. sempre Imperar o sor acatada.
!•;* o qnc nos parece, e deve parecer ao Sr.
prefeito.

SOR JEAN BRANDO

"Revista Musical"
P6ÔE2AS DE RAFLES

coniniovedora sunviditde.

Aenba de sair a publico o numero ria "Re-
vista Musical", referente n esta quinzena.
Está ínagiilifica; além de boa collabornção
literária; traz editadas composições musi-
caes de suecesso, que são: "Waya-Wais",

_ .,„.,  fox-trol; "Abanilonailn", longo argentino; justa c morocidaincntc, etaP todii '-t? pniz,
üggestaoí e cheio do 1 "F.lectric Giri", íox-lrot; _ "Remembcr que i divulgado por edição da Empresa dc

I in„„i> fí,v.li.ni n_i.ii—-.- «»~.i—_».

ImwííriipS

mm tuna çoiuçao
Reoebomris mais a seguinte solução do

pròlilemn qne .1 Sr. Jen:i Briiiidó, rie. Súo
Paulo, offereeeu ã solução dos coiUahilistas,
por intormedio dn A NÓITR:

"Sr, redactor da A NOITE — Nenta; --
Tondõ V. S. piiblicario no numero de 17 <!o
corrente fl curta do professor .lean llrauilo,
lenho a O.sporation quo terá tamboui a bon-
rindo dó dar Kitnrldii ã sesíuinte rosposta. 0
qnc lhe ngradeço cie nntomno.

O artigo custou .US607.
O qr.csitb só pôde eom portar umn única

solução, o ó tão pueril quo não mereceria a
piüui de entrar em detalhes. fJh.trêlanli), á.
vista cio multo qne cm tempo foi dito com

I referencia á outra 'cpostno egiiálmcntc sim-
pies, peço venia pnra ndditnr algumas con-
sidernoóos.

O qnc foi pedido n:"o ó om qú.into impor-
tn o 20 °|n do. 50ÍO0.C que seria 105000. Von-

I dcii-se um ni'i!>ro por S0?OOA, lendo havido
um lucro ile 20 e!°. Logo, lucro de 20"|o so-
hre a importaneiii dependida coin a ncqiti;
siçiin rio artigo. Quer dizer qne 50SOOO ro-
[ireseiitiini o valor do arligo 0 mais 20 "l" do
mesmo vnlor, o que constituiu o lucro, ou
seja:

Novn oriicâft do livro do Or. Snlldonlo f.et.
te, ansmontadii, nosta dc accordo com o Cc
digo Civil o seguida da inrispritdenein om or-
dom flltifinlièUca; I0-W na livraria .1. I.cite,
ii ma Toldas Rc.rroto (qnar.i enrito do Viscón*
dc rio Rio Branco.

«MM»

"O Tapeto rin índia" í o titulo do fascl-
onlo 11; 71 dns nvcnlnrns e Prnzo.iS dè Ra-
fies, qnc de tnntn popnlaçltjnilc.. desfrutam,

Jllng", fox-trot. Publicações Modernas,

50.ÇOÓ0 = + ou
1

v 1 —- sendo y ou

— o valor do artigo c
t

o lucro, Te-

emos, portanto:

Valor do artigo:
éósoõò X

— - 41?Ü67

505000 X 1
Impoit. do lucro: = 85333.

G
Totnl nrtsooo.

Croin-me. Sr. redactor, sou crlndo agra-
decido e constante leitor. -It, rua Pinto da
Campos. — Sjjloio Roíivier."-

i-Ufl-tlL (¦'
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Episódios
do novo

A NOITE — Qiiliita-foJrii, 17 <1« Julho tio 1021
mmmv^mtwv-Hiiwmvmmn-mtiram »«>>>.'ir.ir-wwr*i'»nw-'*»«*»*nw*^ |^r.TrnTrt.__.ir., .¦;:-.r_^.TJ1___

J. L

Mltul UOOÜlIlüO

presidente da França
Ia Viciaialta (ia farínhade trigo'Depois de ora ílagello,ou*

tro flagelloUma explicação da A&oodnção
dos Proprietários dc Padaria

i;'.i'ivM'iii'iiusi"Sr, iTiliiclm* «In \ NÚlfiS - O vosso
1'oui'i'ilii.nin Jornal, iiIíiIn, um tiintii liitillii-iiiriiK'. ii ,*|,ini qu" iiiit* fiilln «li* ini h'i,i,i.
(Au, imlill'mi Im illns a o.,lUin d,, mim |,„.
quoiin ali,, nn merendo do farlnlins «u« tri-

S. Ex. sempre viveu num 6" andar de uma casa X&SS«^^iu&' Ç K,í'
velha da avenida Wagràrn

O SR, OOlEílIE É O PRII1 PnOTESTAWTE QÜE É ELEITO ?'M
ESSE ALTO FQSTO

parn dlxor-llio a Haudoçílo dn iildeloi ".Slcs
lingiiiil". Il":i!nii*nli', o Si. Domuei-guò tive-
rn um bcllii ti'iup.1.

A dcspoltii dc M'r clli* proIcí.tajilPi o prt*
incito drsso rredo i|iic i eleito presidente «Ia
1'rançit. u nliiilii por clinii niiiçou, numcriuii-s
deputado:, u senadores conhecidos pelo seu

MS»'"Vi»'.

ImKÊMjW

i\* 'j-w ,-i,t**,"i *

5 m •¦•?-¦

&_.

On nosso corrrsnondenle especial cm l'a-
ris, em data «Io '.'*' «Io Junho:

ílíistüo Douinertiue, iliiudcrlnio |ire*-lili*nii*
«In llepnbllcn ('ranceiui, deve » min clevnyAu
«o nuiii ali.) poslo du nação ,\ mui hahill*
dade c cnnsuinado conhecimento du tuctlca
parlamentar, o qui-

c-.p.ii*!.! na ijiio nfio
privam cnm ollc, rna»
de 111'iiiii'iii iu ml o
KurprcIicndiMi os teu}
inllinos, Esse* emilio-
rclll-no Ciimo um ti-
lho lyplco <1«i mi! d.i
i''r.m ;.i, iiuiniitr dos
lions ilitoN, sempre
bem humorado, mns
snn esquecer jninulit,
num s.', punlo. n ho-
rança das gerações
dos Doumcrguos, qué
foram advogados c
ninitlslr.iiln.s «ia pro-
vinda.

O prcsldonle Don-
inerguo nunca sc rn-
sou. Durante os scus
trinta nnnos ile vida
publica, vniiiii ilepn-
t:ulo. senador c presi-
dente «lo Senado, vi-
ven num npnrlnincu-
1o «lc solteiro, nuniii
velha ensn da nvonl-
du Wagrami próximo
«o Aivo de Triiimpho.

A «'.isn n:"io leni ele-
vfldnr. A escada i- cs-
trolln, nm! illiiiiilun-
dn, prestes n desabar.
l.)nninergue iiistullnü-
su no ullimo nndnr, o
sexto. (inundo nl-
Sinin o linporliiiinvn
liara um rcm/er-noiu,
sempre dava municio-
siiinenlc esses deta-
lhes «In sun ensn o
cnlnianientc fixava a
linra «Io encontro —
.«••'*: .ln mn nlin. IC
claro quc não nmn-
tecia muit.is vezes que
o importuno nffroii-
tasse os perigos riu
terriveí escada «> os
incnmmorios «Ia hora.

Agora, «pie teve ric
mudar dc domicilio o
transpíirtar-se para o
palácio Elysòe, o pre-
«ide nlc Doumerguc
tiâo se pódc livrar dos
importunes tão fncilmcntc. Mns, tnmbein apego no cnlliolicismo votarnm no seu nome
«Hora, possuo nm mordomo, um corpo de Alguns delles o eonsidcrnm "um homem

. -.;•• y'*tTrW ^M^wSm
**•."-.•* -'ií*..* ¦• •¦•,. '^SSSBShB-¦ -'S vtóV^HSl

'--¦¦'«^mp; ,_.*._v;;-. - -- li
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«iiii* tlr.iilc . 1'ísn tiniu | in rn vn, n mar
nuln riu fnrlnlia j:i reglslmi Ires nli.is
CDiibocnlIvaSi ua tuliillilndc ilo hí por sacco
ric II Itllos, 1'Mtihindo, porlunto, Súti ivis
por l.llo.

O Molnliii Inalei, o mnlor fornoccilor ile
l.iiinlia nn-, Imliiülrluos do pailurln. i|uniidn
«ío primeiro Decrclo do cuicntonc n, loi l.*io
snllcliu em Inforuiui* quo linlin linl-tndo do
18 por Micro!

I. nRoru, silenciou iiinniln i'* nrlnclp.
tor-iln úlln já vcriilüidn ilo OplIOO'.'

I''íU'ii este 1'niiinu nt.irlu iuiivi V, S, iinn-
lysnr n lisura ile oerins Infoniiiiiíôts, ijue
(luva l'.i.'1-r o vnrcijlsín illiinlo desta situa-
(Ao?

Prin AssocinrAo «los Proprietários «I-* Pn'-
iíjiíis. Alfredo l.nurcuço Almeida, prosl*
douto."
-...... i n .»¦».. .. i i .

I AS PRESCRIPG5E. DA I

Passadas as enchentes do Para-
hybtt, irrompe a epidemia das

febres perniciosas
A população de Paciência vae

nendo dizimada

Terça-feira, 22
LOTERIA

Santa iMÉiii
'ftRlp

ií

O mais recente retrato do presidente Gastan fíoumergue

Inteiro 10$
Décimo 1$

Rotisserie Progresso
PHRÇOS fl.l/OWKlS

I.ARCO S. FRANCISCO. II
mum* —Ao povoCarioca

A populnvio «ii">iu cnnllnl, «• fpil<ii «Io pnj*
Inteiro. iii'niii|iíiiiliiiu, tommln u«« nnclciliulo
I* du <!«'.i*. ou nullriiis «In** lorrlveln cuelteiilos
«im. nM>olmititi vurlm /nmi*» ilo lorrltorlo bra-
nllolro. ISulro nn «pio umln soilivroiu cnm
esses plii*ui'iii«*iiiis, bo cheontrri lodn a rc-
alflo hiiiiliiidn |iolo Piirniiylio, «'njni intuas •«»•

il nil. I olovnrnm n iilliini ilcscoimiiunnfi comn nfio
Im mcnibrln liviitos ultimo", nlinoa, ilnnilo

• ciiiiso ii prcjiii/os Ao («nin a «".|ii*''ir. íiulu-
Mve «lo vldiw |tj*eriòMãfc. O ílniíclhi levou u

. mli.fii.1 n imtitu*. Inn*.: |ii*ri|i*rain-'>c lavou-
ms. 1'ulruin cnsa.. c\tlniíulti-iiu n orlnçni)

I Mas, (|in* Iniporlii iiiilu Isi.o, ilciuilo ilo outro
ilugollo mais Irnglco (|iu* so suceodou A eu-

Iclicnlu i* volu como uniu conseqüência ilu
1I1HM1I.1'? _,)>..-. n.lq || Pll"ft/>l. «*l» lirilll <'l'tll ("llvUMIO
! «lns zonn*» mnrgliinOB ilo rio Parnhylin, das

„ <|ju du c.sini(iiuviiin, lirotou,
iiinniriiilii.-.i u lorrlvol, h epldcinln rin febre
perniciosa nu il«* nino coractcr, ((lio vac çci-

j iniid.i. Impledõsoinontc, u populncAo «lc Pn-
ciência, um prospero districlo «l«* Campos, no
\ir.lnlio lisindo do Mo, Pnmilins Inteiros
lim siiccumbldo n esto malj outras so vem
priviidus «Ia scus membros ninis prostnntes,
do scus rillnis (flictiilos, niin sc podendo iivii-
Uni* ii quo extremos chcgnrílo os effcitos dos-
•c novo llnüclli).

A ronil.a da morte
Do Pnclenciu uos che-jnm InformaciJcs nn-

Kustlosns. Olnrinmcrilc, morrem niullos pes-
soas, nlncadas dns felircs. Ilu pouco, falte-
nu o iniii|!o pbnrmaceutlco d«i lopar, Sr.
Joaquim Soares Morcim, homem multo esli-
nindo. rn ri ln li vn c riedicido, a quem n po-
liif/.ii recorria nas suns ijfflicçíics o cn.crini-
i!riil'.'*<. Dcsãpiuireeido o [ilinrinncoiiticò, o cs-
Ihbciccimento feclion ns portas; Mns. pouco
dcpi-ii<. \iiulo dc Cuinpos, ali se estabeleceu,
com pharinncln lambem, o Sr. Norivnl Vn/.
dc Andrnile, quc mandou' buscar sun .'mui-
lia, iiiMüIlnnd.)-!! um• Paciência. Scus filhos,
que haviam chegndo snriios c fortes, loi.o
adoeceram, c uni delles, quo ajudava seu pro-
genitor nn plmrniudn, fallcceu. rcpcntinu-
mente, ii um necessn dc febre. I) pnbropnc,

j com n coração ninnrRiirhiiIõ cni dosesAi*'»,*~- 
fechou o pliarmacia c sc retirou, com os dc-

1 inii.s iiH-iiiinos üe sun lamina, daquclle lur-
I nioi>t«iso lugar.

No dia II. fallcceu, victima do impahulis-
— mo epidêmico, o Sr. João Antônio Gomes,

chefe de familia cxethplar, quc exercia ns
funeções de administrador do cemitério;
Fnllcccrnm, niiiiin. do mesmo mal, uma fi-
lha do Sr. Antenor de Souza liamos; uni fi-
lho do Invrodor c proprietário, Sr. Grncilln-
no Brandão; toda a familia do Sr. Jonnuim
Campista. empregado do capitão .Manoel du
Oliveira Tnvürcs.

E" iinturnl, pois, o desespero da população
daquclle lognr, ante esse estudo dc cousas,
que. parece, nno terá tão cedo um paradeiro;

li' certo que ns autoridades dc Campos, o
Dr. Occio Parreiras ii frente, sclcntcs do (pio
nccnrrc cm Paclencioi ordenaram varias inc-
(lidas, entro ns qunes n crcnçno dc. um posto

secretários c, sobretudo, uni chefe de proto-
collo, cujo trnbalho consitsi. em verificar so
tudo nas cnlrcvislns e recepções eslA feito
do aecordo rnm o lioylc. Como não ha uma
madame parn presidir ns funeções sociacs, o
presidenta Donmergue, nesse particular,
será auxiliado por sua sobrinha, Mme. Au-
dry, filha de sua irmã, Mine. Combe.

O presidente Douincrgue c originário de
um vilarejo chamado Aigucs-Vivcs, proxi-
mo n Hi viera. Todo o povo lhe chamava¦"Gnstouiifil", (limimitivo provençnl do seu
nome. A festa annual do vilarejo oceorre nn
primavera c nove vi/es em dez chovo ior-
rencialmcnlc nesse dia. Cointudo, os campo-
ttezes não se importam c, mcttidns uos seus
trajes dominguciros, vão assistir ás loura-
das. Por isso, quando um habitante de At-

__gues-V'ivcs deseja exprimir a idéa de ter ai-*Tflicl'n~S(*~4ivetÜ_o 
bastante, diz no seu dia-

lento: "Sies hagnat", on sc.|i«: ''iiw4hmui^-l_disxai!_io. Então)
todo". Quando o novo presidente chegou ao ' 

~~-*~
Elyséc, no automóvel quc o trouxera cm
Iriumpho dc Versailles, no meio de umn
chuva desabalada que cala desilc n tarde,
ama duzia dos scus compatriotas o esperava

Para terminar, continua-
mos a liquidar o antigo
STOCK de meias de pura
S_da nara hamAne. t* e a _ 

' ll-' pvopbylnxin 
"pnra 

nltendçr os cnfcnnos;Sbucf |Jdrd nomens e S e - ,jjssn8 providencias poderão atlenunr o mal;
nhoras a preços a baixo do nia"'cslc s('* t,csfia*'i'<, segundo opiniões nbaii-

-lo". A maioila. porém, olha pnrn cllc -...ef^ A n*MuIs4A___ B m*.Ui ' "!!das:,fiu_!l° f6,f f,c,Ua ,a «Icsobstruiíçno dos
o para "um bom camarada" Quando cUStO. AfírOVeiteni. C parti- rios Mncabu o do Mundo, nssim como dos

solido"
conn
juulandü
com a lista na mão, lho faz a clássica"pe,- .. ....
guntn: "Tinto on branco.?", o Sr. Dòunier- SOCtimcntO adCJl2!i'idO 3 UID

num restaurante, o "garçon", CipamOS qUG O HOSSO HOVO" 
AAniÜâitAAMl.. ________ _f __ • ¦ 1

córrego s<iuo nclles dcsngunm.
•—««*tJ>»-- "¦ l'-T--"-''-TV^(«>*?T.EiJ5>_|r.i|

giie responde invariavelmente: "Tinto, se- A«>ul>!_>. •««._,!___.____. _,...__ __.«nhor. só existe um vinho-6 o vinho tinto." cambio muito favorável ao
Emquanto os Srs. Hcrriot, Bfiahd e outros afitlial. _0«t nocesms nrt*./*n^ caradicaes eslnvnm prcparhnào a eleirão dc •^•"¦"«"f «•*» nO5S0S preÇOS Se

1'iiiiilevó ¦
va um
ininaivs, tinham votado em seu nome." Mns
a todos os pedidos dos radicaes para que re-
tirasse a sua candidatura, o presidente do
Senado respondia, sorrindo: "Mas retirar o
quei so eu não sou candidato 1 Os meus
amigos votaram em mim; posso evitar
isso ?"' .

Os seus nmigos proscguirain a votar nelle
em Versailles. Eleito, agradoccii-lhcs o

. :l'emhrando-se que Mille-
rand tinha snln posto linn tln- -goiuiin), mnr

i allegação de ter violado n Constituição,

vé n presidência, Doiimcrguc não dn- rSO S&mpre, por ÍSSO, ITienO-a palavra. Os seus nmigos, nns preli- „---. _-..__. __,..j._ ___ ¦res que outro qualquer.
RUA CHILE, 25

-mmm*

Ooílmurgtie, novo chefe do poder cxcéiilivo
npressou-sd n fazer a declaração «le respei-
tar rclifíiosameiito a carta cóustitucioiial.

PORQUE FECHOU A ESCOLA
DE EWBÂNK DA CÂMARA

—Exg_kag__a ào iasp^ffnr os.
colar de Juiz de Fora

MIES E OLEiflS
para mesas, corredores e salas. CortiuusJ

stores e capachos
O melhor sortimento — Preços reduzido.)!
CASA RAUL CAMPOSJ

EX-SEGURA CAMPOS

RUA 7 SETEMBRO, 84
Moveis dc viroe, malas, artigos da I

viagem c sports
r<MB__«_g_«_B_8_B___OTgl

00EMOAS 00 ESTOIGO S^SSè

0 ESC0TISM0 NO BRASIL

Funda-se o grupo de Magé
No dia 14 do corrente fundou-se um grupo

dc escoteiros no prospero munieipio ris
Magé. Pela manhã seguiram pnrn esse local
o? Srs. Eugênio I.abnnea, dircctor-tcehriicp
gcrnl dn Associação rie Escoteiros Catholicos
do Brasil, c Arlindo Vivas, 2J secrelario dn-mesma Associação. Ao chegarem em Magé,
o Rcvmo. Sr. Vigário padre Américo de ,1c-
sus, celebrou uma missa, ncolylndii pelos Srs.
Labanca e Arlindo. A' 1 hora da tarde renli-
sou-se a inauguração do grupo, nn Prcfcitu-
ra local, coin n presença do Sr. prefeito, cs-
colas municipaes, professoras, representantes
cias associações catholicos c senhoras; O Sr.
Agenor Coelho falou sobre o escotistno, le-
licitando n Associação de Escoteiros Giilhò-
llcos e em breves pidíivrns o Sr. Arlindo Vi-
vas agradeceu, cm nome ria Associação, sau-
dando a população da localidade.

—nnt*-
Prof. Austregcsilo y-g^
ás 3 horas. Tclcf. C. 19»;

orlo : llun
Setembro, 211,

mmm» «-
vém ns rcsfrliidos e ngrn-
vaiii-s<! ns bronchiles; o
XAROPE Oli, íi o salva-

dor nestes casos, ilep. It. Larga, 151
mim»

Bi
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e es servidos da ponte sabre
o

JANÚAMIA (Minas), Ifi (Serviço especial
da A NOITE) — 1'oriim iniciados os servi-
ços de iiistallnçõo dn luz clectrica nesta lo-
caliidadn, cm meio de regosijo geral, espe-
rando-se a innugnrnção, nté o fim desle
atino, do edificio do Kpruiii; constriicçãó au-
torisada pelo governo fistndúnl. Esto mez
ainda sèrãii iriaugúrhdus cinco ponles c n
estrada para Goyaz.
... Ao mesnio tempo, foi iniciada n constrii-
cção dn poule sobre o rio Car iu linn Ini, «mo
tomará ò nome de ponte Clodomiro de Oli-
veira, cm homenagem no ex-sécrçtiirio da
Agriciilturn. Esses serviços vão correndo n
cargo «lo Dr. Oetiicilío Negrão, engenheiro
do Estado, com lodn regularidade.

EMQUANTO ESPERAVA A V1N*
DA DO PRÍNCIPE EN-

CANTADO...

Em resposta a uma denuncia trazida 4A NOITE contra a falta de escola em líw-bault da Câmara, districto de Juiz de Fo-
rn, Minas, recebemos as seguintes linhas
que esclarecem c confirmam, no mesmo
tempo, ás primeiras notas quc publicámosa respeito:"Sr. Redactor da A NOITE, t.i cm o vos-
so conceituado jornnl nmn noticia proce-dente de Palmyra, eom relação A escola «losexo masculino dc Ewbiink da Câmara di-

UlTia qefíKovifa Ín«rlp73 tarrin Ae.:'f-cnA0.nc-mr-sc a referida escola fechadaUlCId ottciâuriia ingieza COrria, UC hn mnis de tres mezes. Eni primeiro logar,
tioiie p-rfirillhafía mim lon. -'!.evo declarar, u bem iln verdade, ci na qua-UUUC, Lir.OfUinaaa num ICn- Ijidnde rie inspector escolar, deste niunici-

col o«j tnrr1in« At* I nn_rlri>e l!1.'.0* **,U! 1!>vi)'*n1' *i"'<la pertence a .iuiz «lo
¦Ç v-r ,0Varíílll'--S 

°e ^°"CreS .... | (.-, ra, porquo 0 districto ainda não foi ins-LONDRES, .ninho dc 1921, i falindo c quc se a escola so acha feclindãOs moradores <le certo trecho do districto não «i por descuido das autoridades com-norte ile Londres andaram; lia pouco, as- peleules e sim pnr ter sido a professora quespmbrndós com uma nppnrição que passeava rege a cadeira, desacatada pelo pne de nm
pelas ruas c jardins. Os velhos eonliccedo- elimino, mns o Sr. Dr. secretario do In-res dn Historia domestica ric Londres pnze- terior mandou abrir um rigoroso inque»ram-se. cm campo, rebuscando nos arcliiviis rilo e processar o culpado.
dn memória elementos que lhes perinittis- , 'Os autos do processo já se acham cm po-

rSAS. liAIOfi X. lir^K____d__^)UMLnPeH.
prof. InciiIdade. It. S. José ,','J. Vol. Pntrhr_b-

« mmm ¦

sem identificar õ duende. A policia, poi-Oin,foi ninis feliz: ciiipeiiliando-se em pesquizas;noite, encontrou n '.'assombração." 
cuma

não lhe foi difficil iilentificni* no espectro
uniu linda rapariga de vinte annos,

Respondendo á curiosidade da policia, dc-
claro» o •'espirito" 

que eslava ensaiando
para o seu casamento com um príncipe egv-
peio, e «|iic o lençol em «pie e!!n se envolvia
vrn o seu vestido de noiva. Um "police-
man" levou-a pnra n ensn, c descobriu quc j escolar..?
a família ii:i moça lhe havia creado nò lar 

'
uni ambiento de reino encantador. Pnra ns
vizinhos, cila era simplesmente nma bcllarapariga, perfeitamente coihnnini. No lar ora
a futura princeza, que sorriu ehein tle in-lima satisfação com a surpresa que um dinfaria a suas amigas. . ,,Uma grande snln, com o chão coberto por fl
,'rossa cámndn «le areia, e uma moça com Bi

der do Dr. promotor da Jusliça dcsln co
mnrcá pnrn julgamento.

Logo qiie sejn liquidado este caso, o Sr.
Dr. secrelario do Interior lomará, certa-
mente, as providencias, no sentido dc ser
reaberta a escola,'Esperando quc V. S. dè ngnsnlho cm asvossas eoliimnns á estais linhas, muito gra-to me subscrevo. Dr V. S. Am0. Çr» Att".— .losé lleivulauo de Carvalho, inspcclor

**»**Í*M"Mm»mm~f-**

!v^«W_r.VT_'.*M ''•_¦ tWl.

A Cõnip", Jónlliclrn, S. A.-• Assenibléa, 7,'l, recebeu
nova rèiucssii de lindissi-

mos padrões Riancbini,
Ronbfiudi e outros.

SSS9B__i -.-__*_3!_3a"-"" - 9"j* °m,se"s s; 'lliSfl Kifi lo Rio!da árabe, eram uni deserto dentro da casn,onde cila ngünrduvn a vinda du seu prin-cipó'.
CHARLES MC. GANN.
mtmm
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E' n er.sn quc mais sorte vendo— AVENIDA HIO BRANCO, 137«,__«?_»

Â esteira ardeu e o oleiro ficou
queimado

Deitado numa esteira, próximo ao forno
da olaria, na estrada dn Queimada, cm Hen-
lo Ribeiro, dormia o operário Mnnoel Mnt-
tos, do 39' aunos de edade, solteiro e brasi-
leiro.

Em pouco, o fogu propagando-se íi esteirai
coiiiniunicava-so ás roupas do oleiro, cnvol-
vendo-as. Todo ein chamuias, Manoel, des-
portando, deitou a correr procurando sal-
var-se. Alguns companheiros a baldes
dágua dominaram o fogo, epie crescia na
barraca, eniquanto oulros lhe prestaram os
primeiros soecorros.

Miillos, em estado grave, foi internado
no Hospital «Ia Santa Casa.

... , ... ¦-,.«!>»__. i,i , ..

ansiana
A Agita de Colônia preferidag ¦ ¦¦ ¦) -mmm» >

asssa
SABtJNKTE

D0BLY Não hn iiielbor.S
A venda em lodoi

o Urasil.
PERFUMARIA LOPES

PltAÇ.V TIIIADE.NTES, -JB e 3& •
HUA UKUGUAYANA N. It — RIO 5*

-mmm»

fpriivfiíÈs Roc3f?ers. '"-'K'1'"1"1** v*"*ri!l-
U'1UUW i\wubcirs, iiosòrlimonto.-.CA-
SA IIEllMANNY, rua Gonçalves Dias, 5-t.
II IIM (l>__lll»>lllll»«tl ¦«I>>»IH»I Illl Illl «¦!¦«» III»» —>IHI»I

ADVERSIDADE

Uma moça gravemente
ferida na estação de

Cascadurà
Saindo de sun rMldoncln, D. Atip*.»

Ca.lollo do Nasrln.enl.. Ilaü Mil I. otM« »

,, Incerlcxn dn destino  *",'¦', ',?,,;;«
„„ iniiiun. Ol.punlni.si* a rcwlvo " •"

,, 

U>_í.í*. &£ \

-M- *0f\

¦;—í*4 v -W%^''

/). Auouslo Castello do Sasiiuicnlo.
depois da medicada <'».•• wares leiimen-

Io* nue recebeu
de condueção llgcirn. subiu a plataforma dn
eslncão dc Cascadurà, nfim dc viajar om um
comboio quo cbegnrin pinico depois. 

Ülslraldn, passeava os olhos sobre a gra.i-
ric mnssn do pessoas «pie ali se ngitnvnm.
no niovlmcnlo incessante tln vido. Do "H''2'*"

lc, sobreveiu uma «lesgrncn que a cscoliiera
pura r.un victima; Pnrtlndo-so " syijliuo «ia
cnixü «1'ngun onric se nbusteria uma locomo-
tiva. a manga posada do lona impermeável
desabou c foi uttingir a D. Augusta, quo
soffreu fracturn das pernas, uma un altma
dn comi c outra na tibin. ...

Vieram os soecorros du Assistência e, cm
seguida, foi a infeliz moça quc ò filha «0
Sr Augusto Castello do Nascimento c resine
no Campo dns Flores n. !». entregue nos
cuidados do Dr. Drandno Filho, chefe de cli-
nica dc Santa Cnsn dc Misericórdia.

A victima, «pie tem 25 annos, esla era cs-
Indo mais ou menos grave.

>MO

|0lfliã_|
;1ÉÉI
O seu luxuo
iso e confoí-

tavel
paquete

«Orasiia )>
JSairá a 30 do corrente mez para:
Bahia, Recife, Las Palmas, Lis-
boa, Leixões, Vigo, Southampton,

Cherburgo e Amsterdam.
Para passagens e mais informações com?

10

os agentes geraes-Aoon^mJlMneiiL
d - Avenida Rio Branco - 10Í

Saecos para água quente c'Zrach%
com e sem capn, inglezes o. americanos; Arti-
go absolutamente garantido'. CASA HEIl-
MANNV, rua (lonçiilves Dias, 54.

"Historia das Nações"
Está em circüInçíió o n. fi7 do apreciado

f(isciciilo "Historia das Xaeões", publicado
pela Empresa Moura; liarrcto .t C. O presch-
te fascienlo, .iléni de intercssáiilès informa-
,ôes, trata dcscnvolvidamente. da Guèrrá
dos Trinta Annos.

fft^*%^m*****

CONTRA SARDAS, PANKOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

POMADA

>*ttVt3m—i-

Tndin-í n<s mãe* devéni ter cm casa asooai. as rnaes Còra n,, Lllslogn; eòni
tra a dòr dc dente. Tubo pnra 10 appliea-
eóes, 2-3000. Exigir esla marra.

UUHO PURO
dirccfauieiile da fabrica nn fregiicz s6

DAV1DS PHÉltES
Av. Rio Branco, IM-l» — Tel. Central 190Í

II _H D MJIMjjl IHJII»¦ ¦—IIMIII — —mWiJIJJi.

FIRPO NA INTIMIDADE

0 sen maior receio é ter,
ainda, a obrigação

de trabalhar!
Ninguém consegue arrancal-o *)*_

cama antes do meio-dia.,,
(R»pcclul para a <t SOITtl

flltcnns Mn", 80 »M lanlin dc 10'J|,
I ui/ Angel Plrpo, n ''Tourp (loi Vtmm"

.•iiiliuia ti-nli» os bolsos ronloloí de i|inii,||
rn c ticjii dono do uni eitnlicleclinontn tt%
iiuivliil nrsln cnpllnl, continua a wr "db
hniiiriu sem lar". Ao anoitecer, dciesnui
ncu csfiilf-iil" rorpn nn nn ninK \,tn\J.
himucilarln nn n"s trnvessoiros do mu \m
ilo luxo, «lc cnnliirinlihnlc Com o Ing,ir q^*.
elle m> aelin nn escurecer.

llnmtudi). Plrpo nem sempre se .i.-u, ,,
pôr do ml: porém, ficou comprovada 115.
nunca nndn loníe do nigiir onda norvcnian
esteja ao onollcccr. Seja onde fAr. o (<ni,
noflo íul-nnierlcnnn dnrmo bem. Não 8Í i,,
vanla nn romper do din, |K)I$ dorme tni|4,
innnbâ, inboiidò nue tom o necessário pari
imitar a snn cama o mesa. fc' venlmie «ni>
1'irpo engorda mnlt«« entre oi "tralnlna»

pois como liem — o como minto — e, cninó
correr <l«> tempo, encontra cnrin vm rtuii
dlfflcuMndo cm ficar em condirei di"boxor".

Os "bnxciirs" lom vida dura e o fstlftij,
"Touro" gostar dc «ma vido sem enforçin,
talvez o InHuenclasia n declarar, num ru,
go do nborrcclmcnlOi nue abandonaria ^
vc.x « "rlnrt". Mas, pnra ter vido fnlíaili,
ê preciso dinheiro, o dopojs o campeão nu.
dincoii ns Mim declarações dc «pie abir..
ilmiarla a nrcnn.

1'Irpo entendo »|ue "vida folgadn" qtjfr
dizer ilorniir longn c sncegndnmonte, tm»
nnn grnnde (]uiintidnde do ncepipes c tr.-
I)nllinr pouco... Depois do pn^nr nnnos m
polircza. agora posta (Io ficar 11.1 emu tm.
tlüinnenli' cra obrigado o levnntor-sc c ir
trabalhar... c lomar a dormir). Ií não*t
pôde pcrlnrlinl-o nessa "õccupnçiio".

Preqiichlcnicnto í possível descobrir Fir.
po num lmlfl na cidade, porém, i- impoulttl
cominunlcnr-sc rom elle nntes de meio dli,
pois ninguem tem a coragem dc ucordal-o,
rum vez acordado, Firpo nfio é mais d«.
agradável «Io 'tuc costuma ser entro os tün,
Niio sc habituam ao seu proceder, e oi ra-
pazes e as raparigas andam no seu encalço,

Se Flrpò falar, por acaso, com qualnsti
rapazinho, o pcriucno fica logo cnm vonlai»
de ir "socar" «,uol(|ucr companheiro, afira
«lc dcinnnslrar nue i partidário do camptío,
Mns o próprio Firpo evita ns brigai, prova-
velmcntc, receia o seu proprio gcnlo, jvoij
(segundo cllu mesmo diz) luta como tim
tolo, quando est 11 zangado. Mas, o fjtie e
mais provável ainda ó que Firpo nãn con*
segue perder o seu habitual embaraço as
encontrar c conversar com pessoas' estra.
nlins.

A agencia de automóveis «Ia propricilaíe
do campeão argentino o conhece muilo ~
"por ouvir dizer". Sabe-se quc elle visito
o estabelecimento algumas vezes «• que jj
(Icíhittiu um ou outro empregado, jioréni,
iiiio figura 110 mostrunrio du loja. lirpo não
tem nenhum nutro negocio especial c o «po
é mnis, não deseja tcl-o. O «tue elle quer4
gozar a vida a seu modo e, embora costo it
estar triinquillo a respeito dc dinheiro, nio
almeja o luxo. Firpo poderia até aposentai-
se agora mesmo c viver feliz a seu moile,
pois gastn pouco, coni pezar dos «pie virem
:'i custa «los outros, digo, poderia fnzel-o. se
não reeciasse acordar algum diu si-in dinliei.
ro e 

"confrontado 
eom a obrigação dc tra-

halhar !
A. M. EASTKItl.lXG.
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Loteria do Rio
Grande

VENDE-SE EM TODA PARTE

Pinças para corrigir sobrancelhas,
marca Vitry, são as melhores. CASA HE»'
MAN'N"Y, rua Gonçalves Dias, 54.

... " ****** -
Facilitando a entrada de ntanot

de grande tonelagem no porlo
de Tampico

MlsXÍÇÇ), 17 (A. A.) — Foram ir,íc!adll
us obras rie dragagem do rio Pãinico. ii mar-
gem rio qual está o porto de Tampico.

.Aquele melhoramento-, uma vez prompto,fiieíliliini 11 entrada «le navios de gnutdi
tonelagem iiu«;uclle porto.
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FOLHETIM DVA NOITE,. (33)

UTÍÍO
__*£ _£Ui# 153000

A RAINHA DAS ÁGUAS DK COI.ON1A
rcrlumaria MnBcòttc — P. Tiradcntes 18 c 20

 ¦ mmtm ,

S. Thiago, de Bom Suecesso, vae
ter luz clectrica

O Sr. ministro du.Viação dirigiu no dire-
ctor da Bstrndá dc ITcrrõ Central do Brasil
o seguinte aviso:

AMANHA
25:000$000

Inteiro 1?600 -- Melo ?S00
TERÇA-FEIRA,* 22 DÓ CORRENTE

5 0:0 00 $0 00
Inteiro 46000 — Quinto 80» ríls
\_NDE-SE EM TODA PAUTE

—
OLHOS

Exume medico gratuito: 2«s„ das. c fins.,
dns 13 ns 14; Uns., nas. c sabbados, das 14
ns Ifi horas. CASA MER1NO

mim*

LTIC. CriAKPALL

0'Mili
(Extraordinárias aventuras de tim

gaiato dc onze annos)
Vi

ELLAS E ELLES

Por que fazem assim com a can-
ceüa de Del Castilho?

Mais de nina vez tèm pedido á A NOITE
que solicite providencias da autoridade com-
petente contra o abuso de se fechar a can-
eellii rin estação do Del Castilho, com unia
antecedência Inacreditável sobre a hora dos"Em solução no pedido feito pela Câmara trens .Acontece que, ngorn, a reclamação 6

Municipal de Huni Sueecssu, em rcquèrimen- mais ampln, por isso que. segundo os recln-
tt) firmado;pelo seu presidente. Dr; Atilo- montes, depois da passagem dos comboios
nio de Freitas Cnrvnlho, declaro-vos, pari. as pessoas e as cargas esperam trinta e qua-os devidos fins, «pie nuloriso o transporte rentn minutos parn o livre transito que os
pçln tarifa minima, nessa estrada, rio Hio n funecionarios encarregados desse serviço con-Sitio, do material destinado ,-i ihslnllaçnd dis cedem quando bem entendem, embora osluz clectrica ho Wslriclo dc íi. Tlilugò", «In- pedidos dos prejudicados. A dirceção da Es-
quclli* niiiiiieipin, .sendo ns requisições visá-i fradn bem pôde remediar essa irregular!-dns pelo referido presidente." 4<"ade,

_—- Barão, desgosln-mc o que se estA pas-
, snndo, mas a culpa foi sua quo o provocou.

Ouvidor, 163. | Mou primo do Préhols não lho deve explica-
ção alguma. Se o barão persiste cm lhe pe-
dlr contas das suas palavras, qne são ape-
nns nina resposta cortei a uma provocação
sem motivo, usarei do meu direito de prio-
lidade, c como fui eu que os reuni todos
nciiii, serei eu quem peça contas dessa pro-
vocação, que considerarei como uma offcusa
pessoal.

O barão fizera-se verde e Malaga mordia
os beiços murmurando conisigo mesma:

Não pódc haver homem mnis tolo !
Obrigado, Octavio, disse Luciano sere-

no sempre, mns cm tudo isto não lia nndn
que mereça unia lal importância. O Sr. ba-
ráo deve saber pcrfeitnmeule quc não pode
«iffeiider-me. e tenho n certeza de quo não
foi essn nunrn a sua intenção.

O barão fei um movimento violento para
se levantar, ijiàs um olhar dc Malaga pre-
gou-o na sua cadeira.

Depois ela declaração formal feita pôrOetnvio, não havia u duvidar do resultadodc urn conflicto. Ora, iim diioMo entre elleo, o liarão seria um verdadeiro desastreA voz grayo 6 penetrante do príncipe Tols-oi rompeu o silencio glncin q, • se- iuaquella scena, tão longa -para ile crèver e""" 
Sotboi£^nrft ;We"^ i»«Wntfoí:

di^gS^S "ui;„r g?SS J_^-

Plp?nÍíSIS'iÉÍ*Ídevo encoiilrn.* a feíicidnde no ai ,,, ^,,°do esse: anior.é baseado numa Vo nc ii 
'- 

-sol.uta.dps dois lados aos inlwesVes mesa -nhos da posição e da forluim tC ^.[l
ue cnçontiai-sp um homem c uniu íinilhci*susceii, (veis dc umn Uú abuognção
^^dinginrio 

un, sorriso n Mahign', aceres-
— Desejou ouvir «ma historia de nmoi.senhorn, vou,po s, co„tar-ll,e a ninha"- Scnno for absolu nniente alegre, mo sc óiieixc de mim. Tenho 2B nnnos -"o^jmsto dêgeneral no excreto russo* ___>_.|,_,_.„ V -

"•V«fainil_aãi.,uioi"^;,^L 
^;^.,-»-

,— Nnrn dos mais obscuros bairros do r_ris encontrei eu umn moca queVa?,,lh,"

serviço de todos, e recolhe à oite ,nrncasa dc um pobre operário, ccrtnnienlo tnl.ae, onde trabalha ainda Wt| àmtíi note! Sao estns, creio eu, as dn« 1 .-treinas q«e so Podcm^cucoalm-^.rLmr

ba um mez quc não deixo passar um di»r-cni Jazer brilhar nos scus olhos asi"-*ii.uccoes; irresistíveis parn outra qualque'nm liei-, de inn luxo pri nci pesco, de Wlojtuna iiiinieiisa; offcrcci-lbe a mm^inao...
Knrcisla! iiiterroni-peu Pios», c?s« (Wio e rococo. Já nüiguém vos acredita...- I tn honieni como ou sõ òffcrece o flu'quer dar, replicou gravemente o príncipe.so eu possuísse n coroa de lodns as Hu)'sias, collociil-a-ia com prazer nn mia «'

m-ça,- mns ella rccusal-n-là como lem l*cusailo tudo o mnis.•~ A tal pequena.'!* difficil de coalentí'1Jui en aoceitává logo.Tem recusado tiulo, continuou o P'1'."'«¦•¦pe sem fazer caso d.[4 interrupção que »>»
ouvira talvez, simples o nobremente, **«"
lajsa modéstia e isso por uma unlca n_a»«nno nio nina.

~. Iiruvissiiuo! Essn mulher é uma M*
dade, e peço tres cabcllos delln para f««'
uma rcliquiíi. Eu tive uma lia fl"!'»*,'/(.nla-le, Rosa, o deixa ouvir, disse 51*
lagn, çom inipacicncia. E o fim da hlstorl*
príncipe?

O joven russo limpou o suor que Hi» '*•*•*•'
dava » fronte e replicou:-- Quer o fim i|a ,nin])a historia'.' &*À
Amo essa mulher como nm louco, *. P»»1'doi morrer por ella, c morrerei. Amanha 4 **
ultimo dia quc passo cm Parla; amanhã W
tarei junto dclln um ultimo o supremo «'
lorço. Dir-lhe-ci o quanto a amo e qu» *
sua recusa será a minha morte. Sc por «¦»
paixão ou nmor cila consentir, dentro •>•
um nicz será princeza de Tolsloi; se recá-fj
parto para Pcfersburgo, peço ao Imperai*1'uma eonnnissão no Caucaso e dentro de ««•
mez estarei morto.-- Aquillo é triste como um vandevlH|oo (jymnasio, murmurou a incorrigivel 1*0!»
ao ouvido do seu vizinho Dcspouillyí ™
nunca fizeste assim l ,
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