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Recordando episódios de treze
annos de luta

,r.a níscnl.ir, no tempo, o décimo terceiro
marco do sua extetencla, a A NOITE contem-
ipb sem melancolia, evoesndo-os cm rápido
olhar retrospectivo, os annos asslgmila.os,
na vida carioca, pela sun actividade, o
como o bom trabalhador que A «hora follr, da«nlhcita recorda com alegria serena a cons-
tancia de seus esforços, tente do uovo,
palpitante em tumulto, u vertigem de sen
.já «realisado labor, em que so mesclam, ao
rythmo do pensamento universal, os enthu-
(.iasinos estrepitosoa e ar. tristezas ephemc-
ras do povo, os acontecimentos das diver-
ms épocas e as emoções coLlcctlvas do cada
dia.

Não pertencem apenas a A NOITE as re-
eordaçdcs ipic despertam em nosso espiri-
(o os fulgorcs dos astros accesos no crejius-
culo desle dia. Pertencem, tambem, «o
grande publico, como espelhos dc sira vida,
reílcclindo-a com as tintas das diffcrentcs
phases de suas aspirações, cm nosso tenas
empenho do servil-o.

Por isso, retroçando, >em resumo, as
remiuiscencias do nossa carreira, pensa-«nw com agradecido carinho nesses milha-
ics do amigos desconhecidos que, utravós

ca da "A Noticia", Manoel de Oliveira Ho.ena, só encontrava desanimados que busca-vam dcsanlmal-o.
Jã, pelas ruas, orlglnaes, ferindo a alten-

çao do novo, desfilavam os anmincios danova folhn, c a falta dc confiança no exitodo eotninettintento ameaçava desintegrar o
grupo de companheiros escolhidos por Irl»neu Marinho para a grande tentativa.

Ainda agora, numa destas salas cm quena trçse annos~rioresce cm realidade o ao-
nho de nosso mestre, nm do seus mals ve-
lhos amigos recordava o dia cm que vieram,
os dous, vel-as com o intuito do adaptnl-asao serviço da redacção. Marinho, alegre, sa-
cudindo uma leve bengala, percorria os com-
partimentos da casa, c o seu amigo, receoso
em fnco do futuro que se preparava, dixia-
lhe, siucero, quc ainda era tempo dc desis-
tir, e que era, talvez, melhor desistir...

O sonhador não desistiu, c, aos 18 dc ju-lho de 191*1, sem outro recurso f.nanceiro
além do seu credilo pessoal, limitado, alias,
pelo seu temor de comprometter capitães
dc amigas, lançou ao iilibllco. cheio de con-
fiança, o primeiro numero do uovo jornal,'do seu jornal A NOITE.

Jl grande realisa<;ôo de
Irineu Marinho

ms»*sim^Si^mWmn

Irineu Marinho, director da A XOITE
dos annos, ao declinar das taTdes, em com-
ntunhão do idéas eomnosco, procuram, nas
columnas da A NOITE, entre conceitos for-
mnlados sem paixão, a verdade descripta
sem deturpações.

Pela primeira vez, ao celebrar-se o annl-
versado da A NOITE, o seu fundador, cm
excursão do restabelecimento pela .Europa,
não so nciin, cm pessoa, no grupo jubiloso
de seus companheiros, mnis a ausência oc-
casion.il de Irineu Marinho, privando-nos,
embora, de sua àSfc-cbüosá companhia, cm
data dc tanto relevo em nossos corações, fa-
culla-nos u oceasião, jamais perniillida
pela sua modéstia, dc recordar a exemplai
energia de caracter com «pie esse trabalha-
dor esforçado i* integro, vencendo, primeiro,os mãos aúgurios; e, depois, -as realidades
adversas, deu forma e vida a um sonho
quc, amadurecido ein seu espirito, a todos
os mais parecia um absurdo inadmissível.

Fundador da A NOITE, e, desde o seu pri-
nieiro numero, seu director de facto o de
direito, Irineu Marinho assumiu . sempre,
nesta redacção. a attitude fraternal de uni
companheiro, c, de tal modo exerce.« sua
autoridade, que, em cada empregado deste
jornal, conquistou a dedicação do um
amigo.

Antes (__.tc, outros jornaes da noite sur-
giram, com vida cphemcra, nesta capital,
representando, todos clles, desorientadas
tentativas occasionnes.

A A NOITE foi a primeira folha nocturna
que se apresentou ao publico do Rio de
Janeiro como resultante dc madura syste-
matisação de idías, pois longos nnnos viveu,
aprimorando as linhas que haveriam de
constituil-a, entre sonhos e trabalhos, „no
cérebro dc Irineu Marinho. >"

Depois de coneebcl-a, o seu creudor, que,
na carreira do jornalismo, percorrera todos
os postos, cm ascensão imposta pelo mereci-
mento, retocava, sem cessar, o seu projecto,
dntanclo-o dos aperfeiçoamentos que lho in-
-icavam, através do tempo, a observação e
a experiência.

Muitas vezes, em horas de confidencias
amigas, quando esperanças ruflavnm azas
no azul das possibilidades, o sonhador,
abrindo o coração aos companheiros mais
Íntimos, nlludia ao seu ideal supremo de
jornalista; mns a descrença dos oulros. gol-
pcandó-o com o pessimismo ambiente, obri-
jtavn-n a retrair-se.

llctrnia-se, mns não desanimava, nem de-
sistia d« seu projecto,

No momento julgado opportuno para lnl-
ciar a renlisação de seu grande sonho, Iri-
neu Marinho procurava, quasi em vão, com-
iminioar o seu enthusiasmo a quem o p*J-
desse auxiliar, e, por toda a parte, como o
tfSSrdoti, ha alguns punos. ow umn rfironi*.

A confecção original da nova folha, a
fartura dc seu noticiário, a altiva indepen-dencia de sua orientação, c o interesse ine-dito.de suas reportagens, áctuáridò sobre oespirito popular, preparado por unia reela-me efficicnte, conquistaram, nessn tarde es-trepitosn victoria sem precedemos.•Esse Iri.impbo, repetido no dia seguinte enos outros, até o presente, não significava,
porem, „ consolidação immediatn da em-
prosa. Som dinheiro, tendo de ganhal-o parnmanter e adquirir insinuações e elementostcchnicos adequados ao seu prngranima, «
© ,-.'.0 - ' já rphvãírâda pelo enthusiasmo
publico e prestigiada pelos nossos da im-
prensa, lutava, de continuo, com difficulria-des de vulto, e, muitas vozes, o seu euor-me luturo dependeu dc uma pequenaquantia. Irineu Marinho possuiu um velhorelógio de ouro, presente dc alta estima-
çao, e, nesses momentos de perigo, despren-dia-o (in corrente nara susperiilel-o ao pregoinflexível dos agiotas, de onde o retirava,zeloso, a primc.ra amável anuem da for-tuna.

Surprehenderam-no, ainda, nesse periodoas conseqüências da campanha clvilista cemquanto, á ordem do governo, a publica-çao da A NOITE era snspeusa, o seu dire-ctor pedia asylo a Legação Argentina, c,
mais tarde, sob a continuidade da perse-guição, rcftigiava-se em S; Paulo, até oamainamento da borrasca.

Dos devotados companheiros que, com ha-hilidade esforçada, nos diversos serviços
desta folha, em épocas diversas, contribui-
ram para os êxitos portentosos da A NOITE,
muitos ji repousam no selo da morte, mas a
nossa commovida saudade os evoca nestas
horas de recordação, prestando homenagens
a esses formosos espíritos que foram Rocha
Pombo, o revelador dos mysterios do Pa-
lacio dos_ Suppllcios; Santos Leonor, affelto
íis investigações policiaes; Augusto Ferreira,
marcador das osclllações eambiaes na ba-
lança da praça commereial; João Rrandão, o
commçntndor conceituoso dos "Ecos c No-
vidades"; Pedro Silva, chefe do serviço de
impressão; José Alves de Souza Davino, che-
fe dn secção de gravura; Hernani Figueira,
o apprehcnsor da nicotina vendida discre-
tamente; Gomes f,«;ite, autor da interessan-
te reportagem, feita em dia de finados, so-
bre o túmulos dos poetas; Raul Cortes, que
descobriu o caso de febre amarella oceorri-
do em Inhaúma; Alcides Silva, antigo sc-
cretarlo d„ redacção, e Severi.ino de Mello,
director dns oficinas technicas.

As duas primeiras campanhas populares
da A NOITK datam do seu nremeiro nume-
ro: a dos kiosquos, cm que foi triumphantc,
e n cm prol dos melhoramentos dos sub-
urbios, em que só tem obtido victorias
parciaes.

A' lembrança dessas podemos addicionar a

°u'ra5* *T«e se renovem periodicamente, de
nocOrdo com ns necessldadrs poucas vezes «a-
Usfcítas dn população, como ns empenhadas
ein favor dn hyglcnlsaçio das habitaçõescollectlvas, do barateamento da vida, da fa-
cil dade dos transportes, do policiamento re-
guiar du cidade, da construcção de habitações
baratas, do fechamento dominical das casas
dc commercio. da prolccção A Infância, da
repressão oo jogo offlclalisado...

A A NOITE foi quem soltou o brado de
que haveria de surgir a- aviação em nosso
paiz: "Décm azas no DrasH"; promoveu a
creação do nm campo, subsidiou aviadores, «e,
por Iniciativa delia, a população carioca viu,
pela primeira vez, voar um aeroplano, que.
pilotado por Planchont, partiu da praçaMauá para aterrar na Ilha do Governador. O
Acro-Club Brasileiro, cuja Idéa nvitrli nas-
ccu desses estímulos, foi organisado na pro-
prla redacção da A NOITE.

As nosM.íi grandes reportagens swnsaclo-
naes egualnm, quasi, os números que mar-
cam o exemplar diário da A NOITE c tftm
abrangido os assumptos mals complexos •
diversos, reerguendo personagens adormeci-
dos no fundo da historia on personalidadesvivas de todas as categorias. Trágicas, pltto-rescas, inéditas, informativas, graciosas, essas
columnas de prosa Illustrada dc pliotogra-
phias levam ao carioca, no momento oppor-
tuno, as noções, os dados, os esclarecimentos
que, sobre «ste on aquelle caso, o seu esp!-
rito buscava em vão, c que, não raro, o sur-
prchendem com o inédito de suas revela-
ções.

Os últimos tilburys dcsapparcecram de nos.
sa capital ao fragor dc uma reportagem da A
NOITE, que tem, ainda, nesse domínio, con-
seguido êxitos colossaes como com a doa
apitos, provando quc, uo Rio de Janeiro, um
cavalheiro atacado por malfeitores nao deve-
ria pedir sòccorros. por não haver, naquclla
época, polícia que o soecorresse. E as repor-
tagens nobre o Hospício, denominado o Pa-
lacio dos Supplicios, o sobre os falsos men-
digos?

Os doutores formados eleciricanicnlc; os
pernelas. convocados para um premiu, na
Passeio Publico; os. museus, abandonados <i
«ttperteza dos larápios; os casamentos precl-
pitadamente feilos conlra as disposições lc-
gacs. forneceram, com estrondo, assumptos
palpitantes a reportagens memoráveis.

A mais extraordinária entre as reportagens
da A NOITE c talvez da Imprensa de todos
os paizes, foi, sem duvida, a do "Fakir", e
que abalou o nosso publico c foi repercutir no
estrangeiro.

Em horas felizes, a A NOITE concorreu
pnra expansão das alegrias populares, orga-
cisando c estimulando festas, c nos dins cm
quc o coração da cidade sc confrange, sa-
cudido pòr grandes dores, tem sido inter-
prete e instrumento de sua gcnerosidnde,
abrindo subscrlpçõss como a que amparou,
em sua descendência, as victimas do desaba-
mento do YorloHolel.

As campanhas políticas da A NOITE, inspi-
radas pelo mais puro patriotismo, já, por
duas vezes, expuzeram Irineu Marinho a pe-
rigos c prejuízos sérios. Em 1914, como já
recordamos, o estado dc sitio procurou suf-
focar a sua creação nascente, e cm 1922, en-
tro as luzes commemorativas do centenário
da independência, o director da A NOITE, á
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americanas, tiram 7_.00fl exemplares por
hora.

A innlcria retribuída, não obstante a ele-
varão dos preços quc ns clrcumstaiicias ln.-
põem, não ó sóincnlc abundante, — excede
ns possibilidades dc publicação da folha, cuja
disseminação, pelo Interior dos Estados, onde
possuo mals dc mil correspondentes, não
comporta comparação, sobrepujando, cm mui*
Ias cidades, n imprensa local.

Em ininterrupto crescimento gradual, a ti-
ragem conimum d.i A NOITE é a única no
lirasil quc ie nppróxima c algumas vezes ul-
tropiissa o numero dc 100 mil exemplares,
sendo que, nas segundas-feiras, com a edição
extraordinária da manhã, è, cm conjunto, i>u-
perior a 130.GOU.

A NOITE c hoje uma dns mais importantes
organlsações dc nosso pai/, c o seu illustre
fundador pód! dlrigil-a sem sustos nem ap-
prcbchsõcs; mas, parn cstimular-com o oxetrt-
pio n coragem dos cmprchcodcdorcs hones-
tos, recordemos que n consolidação desta fo-
lha c o friiclo dc um esforço diuriumente rc-
novado durante muitos annos e representa
justo prêmio conferido pelo trabalho aos
sacrifieios dc Irineu Marinho.

Envolvendo en. votns de felicidade o nosso
querido chefe ausente c a sua distiheta fa-
iiiilia, voltam-se, neste momento, os nossos
corações para essas longínquas terras cm quo
sc restaura nn saude o director da A NOITE.

Cerlamcnlc, nalgunia cidnde da Itália, quan-
do os seus olhos saudosos percorrerem o nu-
mero dc .iruiiverr.-irio de sua folha, enorme
será o espanto dc Irineu Marinho ao cucou- t,.trar, contadas no povo, as provas impostas
no seu «caracter, nos primeiros tempos da,A
NOITE, mas, vencendo os constrangimentos
de sua modéstia, o^nosso grande amigo per-
doará ao nosso carinho esta homenagem, —>
homenagem simples, quc resulta da singela
exposição dos fnetos.

» -m*** .

A morte de RíggíoMí Ga-
ribalt

Quando será enterrado o grani*
extineto

A VOZ DO TEMPO:

Minha palavra c como um evangelho
Que. o povo inteiro reconhece e approva.'.
— Tenho de. ser eternamente velho
E tú serás elernamente nova!

ordem do governo, foi recolhido, como pffvo
politico, a quartéis da Marinha e do Exer-
cito.

Tanta habilidade infatigavelinente desen-
volvida encontrou compensação no augmento
constante do favor publico e na prosperida-
de crescente da empresa.

A firma inicialmente organisada com o

capital dc 200 contos ev /luiu para n aetual
Sociedade Anonvn-.a,. constituída com o ca-
pitnl do I.SOO contos.

As iiistnllações ric sims officinas, espraia-
ram-se da modesta casa do primeiro anno
pnra os seus cinco predios de agora, aliás
insufficicntes para confortal-as. As sua.s ma-
chinas dc impressão de hoje, Waller Scult,

Paulo0 levante militar em São
As forças legaes estão fazendo reconhecimerrtos

necessários para execução de uma grande
operação projectada

Fol-nos fornecido, hoje, O seguinte cora-
municado official dus 12 horas do dia 18i

"A artilharia dos scdlciosos não tem res-
pondido ao fogo das nossas baterias.

Ae forças lejrnes estão fazendo reconheci-
mentos necessários, para execução de uma
grando operação projectada."

Conferências no Cattete
Até ás primeiras horas da tarde, estiveram

no Cattete, conferenciando com o Sr. presi-dente da Republica, os Srs. ministros da
Agricultura, Fazenda e Viação; presidentedo Banco do Brasil, marechal chefe de po-licia e procurador criminal da Republica.

0 ministro da Justiça na Che-
fatura de Policia

Esteve, á tarde, na chcfatnra de policia,onde foi recebido pelo marechal Fontoura, o
Dr. João Luiz Alves, ministro da Justiça.

Seguiu para Juiz de Fora um
novo contingente de vo-

luntarios mineiros
VIÇOSA, 18 (A. A.) — Conforme fora

annunciado seguiu nnte-hontem para Jnizde Fora um novo contingente de volunta-
nos, que embarcou sob enthusiasticas accla-
mações populares. Continuam os comidos de

I solidariedade ao governo federal, fazendo
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Tiadncto do CM, vendo-se ao fundo o Theatro Municipal e outras vias publl-tas, por onde já andaram patrulhas da cavallaria legal, conforme affirmam atúltimos communi cados do governo

uso da palavra os Drs. Gomes Barbosa, Bcl-Io Lisboa c Arnaldo Vianna, quc produzi-ram vibrantes orações patrióticas.Espera-se aqui a todo momento a victoriafinal das forças legaes.
Calma em toda Santa Catharina

FLORIANÓPOLIS, 18 (A. A.) - Continuaa reinar a mais absoluta calma, tanto nestacapital, como cm todo o território do Es-tado,

0 Tiro de Bomfim mobilisou
250 homens

BAHIA, 18 (A. A.) _ o Tiro de Guerrada cidade de Bomfim, neste Estado, acaba decommumcar no Dr. Góes Calmon quc seacha prompto, com um effcctivo de 250 ho-mens, para cumprir as determinações que lherorem dadas, cm defesa da ordem legal.
0 Cpgresso Mineiro em ses-
soes nocturnas — Foi profe-
ctado um credito illimitado ao

governo estadual
BELLO HORIZONTE, IS (A. A.) — Os

presidentes da Gamara e. Senado, attenden-do a necossid&de de medidas urgentes quehabilitassem o governo do Estado a agirno presente momento, convocaram, hontemsessões nocturnas. '
Foi apresentado um projecto autorisan-do o# governo do Estado a abrir o credito

que julgar necessário para cooperar com o
governo federal no restabelecimento da dc-fesa do regimen. Ambas as casas votaramuma moção dc npoio e solidariedade aos nre-«dentes Raul Soares e Arthur Bernardes.com enthusiastico applauso pela attitude ns-sumida deante dos acontecimentos cm SãoPaulo.

Justificando a moção falaram o senadorJoão Pio Gamara e o deputado Mario Mat-tos, que pronunciaram notáveis c vibran-tes discursos, quo foram calorosamente ap-
plaudidos. Fizeram ninda uso da palavra osenador Camillo Uritto e o deputado OdilonBraga.

Ambas as sesões tiveram excepcional so-Icnmidade. estando os recintos repletos. •

A sua morte causou consternarão cm
loila u Ilalia

ROMA, 17 (Havas) — A noticia dn morto
dencia do morto tem aflluido tambem gran-de consternação em todo o naiz. De todos
os pontos da Ilalia lém chegado telegram-
mas do condolências do altns personalidades

/ 
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General Ricciotti Garibatdi
de todos os credos politicos e do altas pa-
tentes do Exercito e da Armada. A* resi-
dencia do morto lêem affluido tambem
de numero de pessoas de todas as classe»
sociaes.

Uma dns primeiras pessoas a chegar á re-
sidencia da familia Garibaldi foi o presi-
dente Mussolini quc apresentou pezames cm
seu nome pessoal e no do todos os membros
do governo.

Oi fnncrnes correrão por conta do Estado.
ROMA, 13 (A. A.) — Toda a imprensa

regista com grande pezar, a noticia do pas-
samciito do grande general Ricciotti Gari-
... ui, historiando os seus feilos memora»
veis.

O enterro do grande extineto realisar-sc-â
na próxima semana, sendo-lhe prestadas to-
das as honras a que tem direito.

Durante toda a noite, o sou corpo foi ve-
lado por amigos da familia.

MONTEVIDÉU, 18. (A. A.) — Devido ao
fallecimento do general Rice!otti Garibaldi,
filho do grande general Giuseppo Garibaldi,
e quc era natural do Uruguay, o ministro
dns Relações Exteriores. Ur. Manini y Rios,
enviou houtem. no ministro do Uruguay ua
Itália, o seguinte telegramma:"Queira trnnsmittir no governo du Itália
as profundas condolências do nosso povo e
governo, pelo fallecimento do general Ric-
ciptti Garibaldi, ligado ao Uruguay polo
seu nascimento e pela epopca libertadora do
seu illustre pae. — (ri:) Manni y Rios."

-»—«?3e)»-

UMA SEITA IDOLATRA
QUE SACRIFICAVA

ANIMAES
MOSCOU. 18. (Havas). _ A noventa mi-

lhas dc Iicningrádò foi descoberta uma set-
ta idolatra que sacrificava animaes.

¦ ¦¦ - -'—' ¦ mm^mmfm , ,,, , ., _,_,

O Japão cogita de manter
iiiii embaixador eiii

Moscou
TOKIO, 18 (Havas) — A' semelhança «*/»

quc iiciibã de ser feito pela China, o governo
japonez pensa em enviar para Moscou nò
próximo nnno um representante diplomática
com a categoria da embaixador. •
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\ (((.'a il.« fít*!í4* «Io cmmit-tYlo nân pn.U'.ria «er rccílild.i rnm nwlnr. nem mais eo-
lhii-.i.i»tíeu culto, táo líito .*• que .,> tr.ti
de uma a.iilraçllo Juitl.ilma, c Umlo mal»
<en.ro»a quanto í imluMlav.*! que ella n_o.Ua beneficiar apeiia» eila capital, lenfin ij-
da* «. nraças .i.i pa,*, s.i.. & coii.cfulnto»
mente «It» iranluir n imivimenlii m. ¦ m-
te e fnnlimi.i de ailhcidcf das firmai com.
merrlse. aquella Iniciativa ij.mpalhl.ai nemi drmais ijus ie nfflrmo ur aquelle ideal
impllelUnieiit; uma tralhlade tranqullla,
prompta a produilr icui fruto* tAn ligeirolhe »eja assentada a nuii-ira da execução
pratica.

tNe*-.3- eobillcdci il natural qut Já ngoran_o »e analy.. apmas o aspecto linmcifiiíoda in.-1.1. conio conniiiitn qm* vem favo.rrcer a Brandi* cla*-e du. que Irnliaihain noicommer. lo, s. 11*10 lambem a mu iclçio so- iciai e próxima pelos benefícios que irarô A'taiulc piil-lh-o c á raça.
Ha muilo Icmpo o estrangeiro reconheceua necessidade do rrpouin pcriod!co das fé-ris», cpmiuvhendend.i que rom cüo não *•!

seria nmi» rendosa o trabalho ue todos oirni|.!.%....... refeitos pelo ilo.Mnso c pela»id_ livre, como aluda maiores ai garantiasdo próprio torgaulimu conlra lautos inales
que encontram um melhor leito iioí euíra-
qucclmemui causados pela fadiga d.
In

A NOITK — Roxín-íelrn, 18 do Julho do 1021
W-.rtLWW.»..*^^.;.., ,„ Mim, imtM Ill 1 *****—-—_.9 anniversario A ETERNA QUESTÃO DE

MARROCOS MAESTRO ERCOLE, PiN- A EXPORTAÇÍO PORTUGUEZA] 0 DESFECHO DE VELHO

da 0 NOITE
As saudações do nosso direetor

Irineu Marinho
l.ns.i Ai primeira» hora. ds m»nh_, mal.'wwç.iviim os nonos trabalhos, tivemos n

fjraiioo alegria do re.ebhucnto da» saudações
ilo nos-n presado companheiro Irineu Man-
nho. direetor deita folha, c que ora se eu-.•«ultra cm viagem de recreio pela Europa.11 oi «•¦to n telegrainuia que no. enviou Iri-¦ nou Marinho :"Milão — Abraço companheiros. Todis
bem. listamos Hotel Villc.

ao »cm repouso mais ih-murado.

Visitas pessoaes

l«!ía>, que >.,c ..o coraç.io, daToda» essas
eíomimúi e da sciencin*. Irluinpliaram de cr-to no espirilo da» nosuis Classes conservado-
ra», como demonstram, para alegria o tran-i}ui!llu..dc dc Iodos, ns Inuuraeras adhcíOes
que chovem Iodos o. dias.

R
os ,
brandão, advogado
lnspectoria Federal
lado Thlers Cantos», do empresário DrDomingos .Segretn, do coiiimendiulor -irígo-

Oarcla Seabra, Dr. A. Carneiro I.eJo, dl-

ihemos «le manhã em nossa rcriacç.o
murlmcntos pei.oncs: d«. Dr. ['ly^scs

c consultor Jurídico .li
das Estradas; do depu*

rio
redor gtr.il da Inslrucção Publica desls
pitaii cônsul Frrdolino Cardoso, Ur. Viml!.,Rodrigues, do nosso ex-compttnhelro ArvostoDuncan; «le Octavio Vianna, per «I e'p:laorchestra dos "8 liatutas".

Xflo obstante alguns Insuc-
C08HOM, ns tropas het-p-i-

nholns cstAo em con-
(lições exeellentes...

MADRID. 18 (A, A.i - As ultima, nnll-cia» aqui divulgaria», sohre n situação d.i-.tropa» hoipanliolni em Marrocoi, súo almlnde molde n mio deixar duvida de que cilascontinuam cm c «'clientes condições de reili<lenel», niío obstante o* Insucceisos nãn con»firmados ainda que se verificaram eni Che-chiiqueii, 'IVtuan fl Oiierilan.Aqui as notieins dt-.scs ile.nstre» fornmwebidas eom geral surpreso, sabéndo-ie quess forças liespanliolas em npernçOoi na re-
glao de Checlmqiicn são bastantes numerosase eslão convenientemente municiadas,

mm*

QUAL É PARA Sl 0
VEIÜ-ADEIRO

AMOR ?
O amor ê para o homem — disse um espi-r;lun«.o — o que a gazolina é p.ir.i nu auto-

ça» moveis: i o que n faz andar ou desandar

Começam a funecionar os açougues tleemergência, crcad..s ha me/es p-ir dc» ifreto, para o combate á alia artificial !«los preços da carne. A demonstração hn do iservir para alguma cousa. quando mais não '
seja paia esclarecer os inconvenientes d.i »«>-.rio de Intornicdinrlos. que parasitara o com-:nuTclo_«lc certos gcneros. desde que saemdas mãos dos produetores ate <;ue chcciin
as dos consumidores. A criação Ia carne a •
«talho j.1 lem variado subitamente, sem mo-llvos claro.. Solire a intromissão Oi.-?cla dos I
poderes administrativos nos phenomenos Icommcrciaes te levantam duvidas. As in- <
ler\'ençôcs indlrectàs, porém, auxiliando ao I
pequeno commercio contra ns Imposições dosmonopólios, produzem resultados r.cgcrns.Acontece, entretanto, qiie circumsiancias
cxcepcionr.es se accumularam, ultimamente,afigravanilo os obstáculos q:c os açougues doemersencia pretendem ferir. Como d sabido,«s entradas «le gario diminuíram. Ila riias nSuperintcnriemia rio Abastecimento declarou
que os "sloeks" poderiam supporlar umaescassez da cerca duma quinzena. Os pri-meiros uiio dias. >c csvahlram, não ul.itanicIsto acl::ali;a muilo a abertura dos a-ouguesde emergência. A carestia, q.ic se esl ri liava .cm motivos npçnos dc ordem geral, encontra P A direcloria da SoclelA Auslliari Dalla«gora ra.-es allegavcis para abusos. 1 St.unpi teve a gentileza de nos dirigir o se-justificaram tanto as providen- j W/nto.. telcgramma

i'so mesmo, o povo aguar-'i.i d.i nova organisação.

Outros cumprimentos
Em cartas «• cartões recebemos mais oscumprimentos d.i nosso presado eonipanhei-¦ ro Dr. Honorio Netto Machado, que .e achaen ferino; d(. Dr. Manoel Aarão, de A. Om-niiindsen; Dr. Alvarenga Fonseca, pessoal-mente.,e pila Sociedade Brasileira de Atilo-.res Ibealracs, dc que é presidente.

:( O Dr. Cândido Campos, illustre direetor dai .. Noticia", teve a gentileza de dirlgir-nos,no.ie. este telegranima :i "Aos illustrcs presados collegas envio af-i rectuo... abraço regosijo anniversario hojecommcinoram. --Cândido Campos.
Coelho .Wtto, o feslelado cseri-rior pitri-,cio. nosso presado collaborador. escreveu-!. nos o seguinte expressivo carlâo :

Preso A cama pela grippe, mando-to nqui •um abraço pela data dc hojoi Por scr gran-rie podes dlvidil-o com todos os amieos «moconio na A NOITE. 18-VII-924. — Teu C.

vida. Pôde scr que haja quem não ache graçaao dito. mas o cerlo é que o joven inlllToha-rio JACK HOI.T cortou uma volta quandolhe (leu nn cabeça opahtonar-so pela sedu-clora XITA NAI.DI,

Netto."

li!' B4*fbt •. _9^s yigÊ iV mtmm% '¦¦¦¦¦ VI ;
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ZARRONE
O desapparecimento do venerar.-

do o querido compositor
Causou muiln -iiio.Ao nas rada. de arte

rin lli.. e im «.-Io «le t»da a nossa itnIltM
sociedade, a morte do mae-tro Rrcnle l'ln-
inrrone, que fnl »epul|ail.i esta tarde,
com Brando concorrência. ' un cemitério
dc S.lo Francisco Xavier, O professor Pin»

iMiTiuie qiie no enm-
plélnr cem annn» aea-
ba de deinpparccer.
foi um nome geral-
mente ennhrchlo n.1
«neledaric carioca. |ia>
hnnn do nascimento e
brasileiro do iuln|iç..o.
residia entro nõs ha
<*»rea de "O nnnoi.
lir» portanto o ileca-
no de nossos artlsln»,
Velo como concerllsla
e dii"ante algum tem-
pn fec-so ouvir em
iiosim melo. Mais tar-|
ile rieriicou.se an ma-
glaterlo, leeelonanrioj
canto e plano e con»
s-giilniln uma grande
nolorlerinrie. Bnslnou
nns melhores famílias
da nossa sociedade,
tendo sirio convidado
por D. Pedro II paralecõlònar a Prlnee_a Isabel.

Compositor ncat.-trio, as sua. musicas ric
rn.lno foram adoptadas, prestando grandes
.serviços cm uma .'-peca em «r.u> cscasicia-
v.-.in trabalhos ile«!e gênero; o ns suas mu-
.lei. sa.-r.is percorreram o Brasil Inteiro

.'.'-/. E. Ptnsarrona

PARA OS MERCADOS
BRASILEIROS

O que sc passou na Câmara
Portugueza de 0. o I. do

Itlo dc Janeiro
I Sob ,-, presidência do Sr. Jmí Rainho. ren-

llsou-so ii.ni.iii a reunião insmal do Con-
•¦«ii.. Direetor da l_unara Purlugiiexa de
Commercio e Industria dn liio rie .laneiro.
Itcsulveu-s» aee.-lt.ir a renuncia, por motivo

Ule satiile. do Sr. Ãntonlõ l_? le dn Silva üar-
cln, «Io cargo de :ii.--- . u-b-- e uiciuli.o do
conselho em virtude da Mia insistência,

O f.iiis"llio, por iin.inlmlil.ivU-, deliberou,
attcinl-mio aos sem altos serviços prestado!
á Cornara, conceder-lhe o titulo de Soclo
llcnemerllo. tendo os Srs. Jusé Rainho, Ou-
mes 1:... Ii.is.i, li,.> m tulu de MngalhSoi e Al-
molda Carvalhaes, feilo o elog o do Sr. Lei-
te Oarcla. «endu approvado» dous votos, um
de pesar pelo seu afastamento «In Conselho
Diredor e outro dc louvor pelu sua netua-
são em favor dn Initltulção. 1'roec.J-a-sc em
logulda ú eleição de Ihesoiirelro. saindo ciei-
lo o Sr, Josá ric Mugiilbües Pacheco. l'ai*a a
vaga no conselho, resolveu-ss convidar o so-
cio da Câmara. Sr. Alfredo Rebello Nunes.

Ein seguida, o Sr. Joso Italnho commu-
nleou no conselho que o Sr. tenente F. RI-
beiro Salgado estava em Portugal publlcan-
do no "Primeiro de Janeiro" um trabalho
de alta Importância econômica "Em 1'rol
da Exportação Portugueza". onde salienta
algumas das consequeucius dn grande guer-:
rn advindas aos exportadores portuguezes jpara ns mercados hrasiU-I-os. Mostrou o
Sr. .Io«i: Rainho quo. nesses artigos, n Sr. 1

ÓDIO

Como o Griminoso procura
justiíiGar-se

JA em mlnuolai, n nn»»o S" eiie|,i .
lionlem nollelou o traglro doiftchu. 2,
diirln que «e travou _ tarde, na ru« s,.,'
Clirliln, entre dois antigo, rlcuffedo?
Inmliíindo um delles, para nilo mais „ ,!"
guer, o pcllo aberto por golpe profundo

Preso o matador, o ile noino Antunio ..
Santos Eslcvc», omquoulo o levavam P_n

:*V ^-?' í ' '*"-'• M' «•.¦-i _k.,^ ,...¦¦. .". ,. .''•'.:. \ . ¦ • i ¦¦, • . : ¦» - • .1
: ¦'^'.iM-'^:<'r$^- A

iviwiSii*' i
n victima, e Anlonio•s, o crimiiwso

londo sido coutadas rm todas as nossas egre-1 tenente Ribeiro filado, pi-sta hmnena-
ja». gem á Câmara Portugueza do Rio. auendo

Artiçla completo, tnmbcm evn aquarcllis- quo o seu trabalho em grande parte se de-
ta e com mão firme, nl.' aos Ort annos, re»|vJn a esta Instituição, mercê de um bem

1 produzia na teln or, trechos mais lindos do ' elaborado relatório que a directoria lhe ti-
liio <..:o elle adorava. ! nha fornecido.

. Nunca se
cias .severas."Por
da ancioso o.s cfft
As or«ie:i3 «!o hr.prefeito parecem capazesde afastar o falta dc observância rias vaa-tagens, que deram fundamento á crcaç_ó dos•coligues, que hoje sc abrem. Esp,seu cumprimento rigoroso.

remos o

No expediente do Conselho Municipal ri-
guram nada monos dc do.:e ne/os rio Sr.prefeito a deliberações daquella nsscrablõã.sendo o reto nm remédio sesuro c. na«maioria rios casos, opportuno, na vida danossa muulelpalidade, não dcixa de impres--lonar o numero djs que tém i.iutilisjú.icompletamente a noção do !c_isiativo da ci-dade. Os retos no Congresso são i-ares e pu-«lecein, al.iii disto, o exumo dos legisladores"
que podem reje'tal-os, mantendo a sobe-r.inia do sou vblo. .'. não sor um celebre
feto is leis orçamentarias, nenhum outro
teve importância mnior ou impressionou a
opinião publica.

No caso do Conselho, o.s t<clo3 estão su-
jeitos apenas eo Senado Federal e cabe á
mesa daquella assemblén apenas o direito
de escrever seiente, á margem rios oflicios
«¦in que se coniinunieauí us repúdios st-1'i'ri-
dos pelas suas idéas. Isto náo impressiona,
comtudo. O que impressiona é a quantidadede vetos. Dnn de riuo.s: ou o Conselho per-de o tempo e só cogita de assumptos quenão interessam á viria administrativa tia ci-
dade, ou a vida administrativa du cidade
anda muito satisfeita cdmsigò mesma e
entende serem dispensáveis as leis para sua
ventura completa.

Em qualquer das !:_ potheses se abre um
caminho para enorme economias, nesta
d-pocii ric economias, quotidianamente rc-
commeiid.ul.is. A do papel, do tempo; dc tin-
ta. que tunin corre nté quo n porção de
vetos considere inúteis as suggestòcs «lo
Conselho, í. a menor dellas...

Foi removido para Marselha
DR. PEDSO CARNEIRO - Parteiro, raRííundreS vS^Éapâ^o^:móis. internas. Cotis., as 4 norasi S. José. lli. sulado cm Marselha.

Dr. Estellita Lins—Vias ürinarias (vene-reas e cirúrgicas) itaios X. Labor. S. Jc:» 81.

•Rcrincçno du A NOITE - A Societa Ausi-lan D.iIIn Slampa felicita no nobre e alo-rinso vespertino A NOITE, pelo sei: annive--sano. —Q presidente. Alfredo Pmvenzano".

VCRCE QUEM É FORTE
A elegante pleiade «lo Rio. em 22 dc de-zembro do anno passado, teve opiima im-prL-ssao com a inauguração ria a " .' Fs-miisítii ', loja de calçados luxuosos, comfabricaqprópria á rua Gonçalves Dias nu-
Os clientes dc cnlão se extasiavam dcan-te das magestosaa exposições, presaglàndoa este maravilhoso estabelecimento um por-V'L.<4Ç Slorias sobre glorias.Tinham razão.
Assim, demonstrava cabalmente esse bom

prcsagle, a exliuberancia cm todo n seu es-plcndor de arte, o esmero, a proficiência cimpecçabilidade com que eram corifcccio-nados os seus calçados.
Hoje, após o restricto período dc seis me-zes dc viria commercial, n "A* Esquisita"canta com orgulho o Hymno de uma vi-elm-ia premeditaria. Vence quem «.' forte.fcsta a secção tcchnica rio estnbelècimcn-to industrial, sob a direcção rie uni dos so-cios o Sr. Horaelo Costa, espirito perseve-rante c dedicado ao trabalho, um perfeitogentleman".
A confiança e lioa vohtado era perseve-rar sao a segurança do exito.

A sumptuosa collcccSo de ricos modelos emsapatos a Luiz XV, confecções de esi-ecia-Hilários e exetusividades da casa, constituounia das maiores maravilhas do século XX.
,,e,*?i"". a. numerosa cllcntella que contaa A Esquisita'' é o testemunho de suaprosperidade.
Parabéns.

Amado como estava sendo pela formosa
AGNES AYRES, n quem juram amar toda i
vidn, ficou a certa altura como, salvo seja,

Io buiTo de Biirlrian. hesitante na escolha de-
Ifinitiva. QUAL O MELHOR AMOR? pergun-1 Uva a si mesmo. Mas tantos foram os dc.-
I gostos que a terrível senhora .Vila Nultli lhe
j dou, «pie depressa se convenceu que o me-- lbur amor era n da sua no'\.:. V.i ver n in-

I leressaiile historia na proximn SEGUNDA-
IFEIRA, no elegante CINEMA AVENIDA.

¦ m*m»

adorava.- Trabalhou lnfatlgavclmcnte na sua pro-|fissão nté aos 9.*. annns. Foi nessa orasião
i que resolveu repousar, sendo então alvo dc
| glorifieacâo por parte rie seus innumcros rii-,
scipulos a quem legou, entre oulras obras, j

| as seguimos fantasias sobre operas: Afriea-I
na, Huguenotles, Dinnrn, Aida, Rigoi»tio,)
I). Carlos. Tr.-ivinta, Otello, Trnvstore, Ho-1
meu c Julletta, Ruy Dias, D. Branca, Gun»
rany. Salvatore Rosa, Maria Turior, Tosca,
(Ir. nrte Gnloo L'Epíc, Uno folie, a marcha '
'nntbrc ao barão do Rio Rrunco, Sinceras |
tngrimas. A quatro mãos: O Gtiarariy. Tra-'
vinta. La Plccoletla, Les fiancóes, Bailo in
Mnschera, Forzn riel Destino. As valsas: A'
Americana, Venus, Ln Place, O Hublm, O
S.grcrio, Terna Paixão. P.ira canto: Ave
Maria, La guerra. Amor Virgem.

¦ . mm* .

mm*»

A PBigC-£A m PER-;
FUMARIA

J-iS
Monumental reapparição no

>_--___-____3-S-_-_l

a Seganda-feir

Be

BB_H-__^£CSia-B-K_rv' r2S dsjalhôi
WA

|da rainha do "écran", a irresis-
tivel e inolvidavel

Francesca
í.«

oa i üregoay
O JULIO (leiloeiro)

venderá em leilão, amanhã, áa 4 1-2
horas da tarde, e.sc hello c moderno
prédio. Tres quartos, duas salas e de»
mais dependências, jardim na frente
e ilo lado e bom quintal.¦ mo** . .1

empe7ÍmSsTd|
*ó na CASA GONTHIER

« RUA LUIZ DE CAMÕES 47
Empresta o VALOR REAL

E' sem duvida a casa Ka-
nitz Üla rua 7 de Setembro
A cnsa R. K.inil?, situada na rua 7 rie

Setembro, ns. 127 c Viu, entre Uruguayana
c Gonçalves Dias. aliás conhecida de toda
a população do Rio de .laneiro, ú no gêneroa mais completa, pois não ha outra nesla
capilal capaz de com ella competir cm per-fumarias.

O seu "ciou", actualmente, í- o grandeisiwswwiIii-sismsm-ssii ¦ —0-.M—wn-urmiif rip—i r

*-**rr _TiS--WTSMiifci»a-____»r.'aBu»iM"i-|-m ' ~-_í

.1 delegacia, o cadáver da victima, o tra»
balhador Augusto César, tra rcmoviJo r.in
o necrotério.

Interrogado, Esteves, sr.b a impr^ssi,
tremenda rio crime commcltido, procurou
desculpar-se, dizendo qne não inalar» pa(
perversidade nem cm cí.ndl;ões corardci
Empenhara-se em luta rom A-.ir.::io CcVar
c, iis'.im orno ar. s-.ias roupas cm sangue •ni desalinho confirmavam, sus'.c:-.'.ati com.
bate reribid->, alé que a nm golpe mais agU
do s:u punho certeiro, Eie crivou o eaah>
te no pello.

Esteves eonrcssoii-se arrepesdiJo dts
conseqüências funestas da sua rixa snilj^

| cnn o trabalhador .insisto Ce^nr, muilo
: embora tenha a ccrtt.-s dc que so rio iaj.
I'asse, fatalmente, morrin.
i Narrou niniin a historia do odlo cue o
separava de Auguolo Cciar, recordando qmhi mais de dez annos tiveram u:na
violenta, cmpciihanrio-sc nmbos
violenta luta corporal, (la qual saiu

. rior o que honttni morreu.
.'.' tarde, com n competente nola ric cj|-

! r.a. Estevcs foi removido para a O.» it
Detenção.

No Necrotério <1o Instituto Medico Lsçal
foi feita a noc.-op.sia do cadáver do (It-rator-
tunario trabalhador Augusto Gessf, Kinda a
pesquisa c recomposto o corpo, foi dado »sepultura no cemitério de S. Francisco
Xavier.
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MATTE ILDEFONSO,< mm*
ultima nori.taüt.
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A VERDM E'ESTA: 1
O PO' BE ARROZ
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Vil ADMIRADOR.
MATTE ILDEFOXSO. .m vem queimado.

Dr. Edgar Abrantes. Tratam0 Tuberculosa i
pelo Pneiimotliornx. largo Carioca, 18, il ás 4
•^^—',*^1 * ¦<QO*5Bp—«- ii ¦

tra. Moura Brasil e Gabriel de As-
drade — OeuHslns — Uruguayana, «H..•mtl*m»

CIRURGIÃO.
Clinica privada.

Hospital Evangélico. Pbone Villa 2201.-ms^rn».

Dr. Castro Avaujo

Jilíll Combate as moléstias do
figado, do estômago, dos I

a I

PENHORES?T(
Menor juro $ Maior offerta J

CCIK? JWRFA •"' Rot 7 9«'""bro, 187
;*____.. •TOlltM H, Avenida Passos, H Ü

mm»

no melhor de todos os seus pa-
peis de soffrimento e de tristeza,
de alegria e de felicidade, a mais

recente de suas creações

Um beijo indelével
seis aetos do programma Mata-
razzo, nos quaes se revela pnjac-
temente todo o seu temperamen-

to sentimental.

Feriu-se muna barra de ferro
Fo_i no cinema Popular, ã rua Marechal

Floriano, que, pela manhã, quando traba-
lhãva, o operário Manoel Joaquim Carneiro,
de 42 annos, casado, caiu, ferindo a pernae cotovello direitos numa barra dc ferro,
pelo que teve os soecorros da Assistência.
Depois, Carneiro rccolheu-se á casa em quereside, a de n. 175 da rua Diana Telles, onde
ficou cm tratamento.

mmm»
MATTE ILDEFOXSO,

.•¦seca—
provem '.

"stock" 
que possue do magnífico pó de ar-

roz, conhecido pelo nome tlc Pompom, iniar-ea registaria c fabrico especial ria casa), o
que ha de mais moderno, que toda a genteusa e procura.

Só vendo é que se poderá ter uma idéa do __'successo 
que esse pó lem obtido, entre a /-v

|''c!ite" social carioca. Trata-se dc um pro- í)tdi-.cto maravilhoso, amorènado, côr de car- j
| ne. a ultima creação no gênero.
I Com todas ns qualidades adhcrentes dos 1
| melhores que existem no mercado, tem avantagem da cór, da mais absoluta aetua-- lnlarie elegante. .

Não existe, hoje, no Rio de Janeiro, uma I' senhora elegante e chie que não use o pó 
' Xde arroz — Pompom, da cnsa Krinitz. Os 
"

I stoelis" são renovados .diariamente, porquea freguezia, qne c enorme, é tambem exigen-te e gosta de ser bem servida, o que nao é
possível, sem que uma cisa disponha de ar-tigos de primeira qualidade, e cm quanti-dade sufficiente.

continua a ser o melhor e
ser o mai3 caro

PERFUMARIA LOPES

a r,5 A

I

Praça Tiradentcs r.s. 3G e
Uruguaysna n. U —

3S . Rni
KIO

SSM*____t3!C772t'.?r,J
ii\

Ri-i^B9Bi

iiite-Unos
prisão de«loa»—•-

e corrige
ventre,

O ELEVADOR ÈM INSTALLA»
ÇÃO NO PAVILHÃO AR-

GENTINO
Fomos procurados, hoje, por um cas'a-Iheiro que, em nome da Liga Brasileira deHygiene Mental, Instituto dos docentes mi-litares, Instituto Polylechnico militar e As-sociação Medica Brasileira, nos veiu decla-rar que as despesas com a in.-.lallação, ngo-ra, de um elevador, no Pavilhão Argentino,correm por couta rias referidas associações,»ao sendo ellas porlanto, como nos fora in-formado, custeadas pelos cobres públicos.

•/ni da Moda.

54
Uma Conferência de Policia Ve-

terina. ia no Uruguay
MONTEVIDEO, 18 (A. A.) — Deverá rea-

THEATRE - Joiie cs.leciion
de rofees du ssir, recue des
meilSsüres ntaisons de Pa?!s,
chez Mme. de Flavsüe —
9 Rua Uruguayana - 0.6080.

' "*•?, '- i1^'0 Pcla manhã, nssim que ás'suas porUs
LeVOU Uma OUeda na CSCola i5ao al-.ertas: a,í„tlue, ° so1 desnpparece, e os-jvtuu uiua «jucua lia -.-t-uia lamneocs vêm illuminar á cidade.

PLATA" EM VI
GEM PARA O

SUL
A seu bordo cliegou o pro-fessor Hailâniard

Procedente rie Marselha e escalas do cos-tume, fundeou no porto desta capilal, estlmanha, o paquete francez "Plata", nue,depois de ser visitado pela Saurie, foi atra-
O <|i.e acontece com a casa R. Kanitz é eondkÔ« 

"' "" ^^ d" "'"''^ '"'^ "
justamente o que acima affirmamos, poismia se poderá nunca imaginar uma marcado perfume, que aü não se encontre, parasatisfazer o mais exigente comprador, a mais: elegante senhora ou senhorita.

I Assim é que a Perfumaria R. Kanitz, á|rua 7 de Setembro ns. 127 e 129, possueum movimento extraordinário, que se inicia

O menino Fernando, de 7 annos, filho de
Paulo Barros e residente á rua da Consti-
tuição n. 13, 2o andar, levou hoje uma queda,

lunino, re-
Os verdadeiros "dan.: .-

d.vs» da elegei. -_-*¦ .^^ Centos Ua qua, e a
ca vestem-se na - Gun- ' tlva do Poder Executivo, iw^SSS. .^£^2?^ $"*nabara - R. Carioca. M nualmentc. i A Assistência prestou os necessários soe-' W" Por esse motivo, o Ministério ri.._ Inrf,,.. | cerros ao pequeno colegial. 

A REFORMA DO ENSINO NA
BAHIA

MATTE ILDEFOXSO, o
m*m»

Projecta-se reforma total do Di-
que Nacional do Uruguay

MONTEVIDÉU. 18 (A. A.) — O Ministério
da Guerra e Marinha organisnu um projectode reforma total do Dique Nacional.

As obras deverão ser custeadas, em parte,com as sobras disponíveis da verba de6.000.000 de pesos e com a verba de 1.000.000
destinada ás obras de fundeadouro de La
Teja.¦ __ ¦ «a»»-- .
DO LARGO DA CARIOCA AO

MEYER
¦ ei • • i

Passeou de automóvel, bebeu
e foi para o xadrez

Aquelle rapaz, bem apparcntado, chegou
ao largo ria Carioca, olhou pnra um lado e
para o outro e dirigiu-se n João dos Snntos
Pinlo, "chauffeur", do auto 3.SSS que ali
estaciona.

Combinou o preço da hora e mnndon to-
car para o Meyer. Em caminho, o jovem sal-
tava aqui, ali e acolá parn beber. Qunndo
chegou ao Meyer, havia o "farristn" gasto
cinco horas. Ahi é que acabou a historia.

O "chauffeur" exigiu o pagamento, o moço
não quiz pagar e, muito embriagado, firovo-
con um escândalo, acabando por irem ambos
6 delegacia do lil" districto, naquella estação.

Ahi, Celso Ribeiro, morador á rua Mala-
faia n. 6. em Inhaúma, c que se diz pro-
fessor municipal em Petropolis, o passageiro"farrista", insultou o commissario, chaman-
do-o de "moço bonito" c outras cousas...

O joven foi recolhido ao xadrez • o mo-
torista ficou lesado.

Mais uma reunião da commis-
são incumbida de elaborar

as bases do projecto
BAHIA, IS (A. A.) — Realisou-se ante.hontem, no Palácio da Acclamação, maisuma reunião da commissão incumbida deelaborar as bases do projecto da reforma dainstrucção estadual.

|Essa reunião foi presidida pelo Dr. GóesCalmon, governador do Estado, assistida peloSr. direetor interino da Instrucção; do se-nador Octaviano Muniz; deputados CarlosPedreira, Alfredo Rocha e Tbcotonio Mar-tins; direetor da Escola Normal, Dr. JoãoFróes; dos Drs Ubaldino Gonzaga e IsaiasAlves, do Conselho Superior do Ensino

tnas enviou uma circular a todos os techni-cos, convidando-os a apresentarem trabalhosá referida Conferência." - ' ***** 'A amante do Czar
...A sua noiva, — dcscobrlu-o o Jovenpríncipe, em vésperas do casamento, — eraa amante do Czar!
Foi essa desilluslo cruel «iue o levou ao

çlaustro, onde julgou alcançar, cmfim, a paide espirito.
Mas lá mesmo o assediaram AS TENTA-

ÇOES DO MUNDO.
_-£"..ti' em 5-vnll"'"se. a historia do PADRESr-RGIO, o romance immortal de LEONrOLSTOI, interpretado pelo maior actor
r.u,5?2 contemporâneo, o grande MAJOUS-KI.NE, o creador notável de "KEAN". Tal tio film magnífico «pie o PARISIENSEexlubir segunda-feira.

«í-IIlJ!B_lEaCi!Bíil!B;iiK!_151B;ti;B!3;ai
A* VENDA AMANHA I

{_rs__-^C*Oo UMPAMETAES

vae

VEIICERDO SEMPRE...
Trnta-sc da CAMISARIA FLUMINENSE, á gma S. Jos4 n. 8, que está distribuindo" os"Eonus Brasil" a quem fizer compras supe-riores a 21000. Os "Bônus" são numerados comduas dezenas que, sendo sorteados com a Lo-teria Federal, dão direito á restituição daimportância despendida.

RUA SAO JOSÉ, 8 — TEL. C. 226J
mm*

I; |p O luxuoso magazine 3" A REVISTA DOS GRANDES!
HOTÉIS 3mm

DR. MANOEL DE ABREU
com 8 annos dc estudo nos hospltaes daEuropa. Radiodiagnostico. Radiotherapla
profunda e intensiva 8 MA. 200 KV. 20, ruaEvaristo da Veiga. C. 442.

*****
Um carteiro, em Gênova, ao en-

trepar a correspondência, é
victima da explosão de uma

machina infernal
GÊNOVA, 18 (A. A.) — Dizem de Vero-na que, quando o carteiro postal Glovannldi Maria entregava umas encommendas

postaes, exp'od!u em suas mBos uma machl-na infernal, ferlndo-o .gravemente.Crê-sc que essa machina era destinada
a algum attentado anarchista.

»:B:aíB'-B-»|as:agB^B,«ssBT
MATTE ILDEFOXSO. na» boas casas

AOUA FICARO tintura Ideal para
, . cabello e barba. Nasperfumarias, pharmacias e drogarias.

-Mi

DR. PIMENTA DE MELLO
., Ourives, 5 - terças, quintas e sabba-fí> dos, de 1 ás 5 ioras. Affonso Penna, 49.»}8 segundas e sex ss. de 1 ás it horas. <*

>4*«i

iras.'iQ!S£££££££&m

"O MALHO"
Recebemos o numero de amanhã, que vemchçio de paginas dc palpitante interes.centre as quaes ns Intituladas "Dispensarlo

de S .Vicente de Pnulo". "A luta pela vi-
í? n,n .pZala de Botafogo". "S. Paulo cmfoco»,. "Regatas na lagoa Rodrigo de'FreU
la3< ;Í0f.kcj,;Clu1',"' :FirP° ««e Passagempelo Rio", etc. etc. Traz tambem este nu"

Caiu a bordo do "Bilbao"
O posto central de Assistência medicou

o operário Manoel da Costa, de 55 annos e
morador á rua da Saude n. 57, o qual, quan-do trabalhai» a bordo do vapor "Bilbao"
caiu e feriu-se nas costas.

m*m i
Theatro Municipal

Traspassa-se um camarote de 1» pnra 10 ou20 recitas. Trata-se na TABACARIA LON-
DR1.S. Av. Rio Branco. 144.

mm» i

Melhora o estado de saude do
presidente Antônio José de

Almeida
LISBOA, 18 (A. A.) — Os últimos bole-

tins medicos sobre o estado de saude do Dr.
Antônio José de Almeida, ex-presidenle ria
Republica, attestam algumas melhoras no
seu estado geral.Parte da noite S. Ex. passou bem, tendo
dormido satisfatoriamente.

A familia de S. Ex. continua a receber de
toda a parte do mundo telegrammas com vo-
tos de prompto restabelecimento ao illustre
enfermo.

mm* i

Só vendo, só indo até lá c que se poderáaquilatar da fama que justamente gosa acasa It. Kunilz. °

'sanitárias de bordo. A unidad.mercante franetza transportou muito., ar,-sageiros para o Rio. entre outros o profés-sor Hndamnrd. membro do Instituto e pro-fessor de mecnnica no Collegio de França.O proressor Hadamard vem dnr lições d_sua especialidade no Instituto Franco Bra-
l_' ,ro.-dtL.AU? Cultura, annexo á Universl-
jdade^do Rio de Janeiro.
I O "I'lata" deixou a Guanabara, á tarde,. com destino aos portos do Rio d.i Praia,
| conduzindo grande numero dea maioria em terceira classe.

passageiro!,

¦'"— -...._.-.. tmWjW *MATTE ILDEFOXSO, â o melhor chá.•mm»
Os conservadores de Viçosa fes-

tejam a posse do novo
governo

vJCOSA (Ceará), 18 (Serviço especial da

iCreti e âlled
O creme da Moda. As senhoras e senhor,tas que o têm usado nttestain a sua effica-cia, tanto para embelezamento e conserva.

çao da cutis, como parn espinhas, pannoi,sardas, manchas, rugas, cravej, etc No Pare

1:"

A NOITE) — Foram imponentes os feste- ya e e"* loáas as perrumarias.
jos promovidos pelos conservadores, nesto'"" ~—————município, em regosijo á posse do novo co-verno. °

Os Democratas não tomaram parte na?festas, demonstrando completo indifferen-tismo pelos acontecimentos.
mm*

AZEVEDO & BRANCO
Buenos A^&\ctT^^^

" —ÍTS l

VENDE-SE
um titulo do Jockey Club; trata-se na Ave-nula Passos, 32, sob., dns 17 ás 19 horas""—~  ' -*"¦•» ¦

"FOX-FOiV*
O popular semanárioFon'

Estatuas viras
mero, além de

etc,
varias

lE».ne J> Carlose "utros, todas.aPsecçtó
jhabltuaes, como "Theatros" <«n».»_._. I..

phologicos", "Politie'a{ões",' etc

e espiritnosas char
jcçõef

Retratos gra-

ROMANCE EMPOLGANTE
Em todas ns principaes livrarias e no de-

posito: R. do Carmo, 35 — l"
¦ *•» i

Nomeação desapprovada
O Sr. ministro da Fazenda deixou de ap-

provar, por haver, no caso, excesso de au-
toridade, o seto pelo qual o delegado fiscal
no Pará designou o 2° escripturario da de-legacia Aloysio Machado parn incumbir-se
rie normalisar a cseripturação da Alfândegade Belém»

 illustrario "Fon-
„,„„ ' clrcu'a.amanhã oom um bellisimo nu-
m_._'.iem .°UÍ?S 

**aSlii.i!. fulgura copio--
nn,,,/ca 

artstl.ea e Geraria, firmada pèlol
?m?n .em. mr\ls evld^h uo nosso munda
__ ,ti,. 

tUa-'' 
P° seu tfixt° " destacam -continuação do concurso para o prlnclpadoda poesia Brasileira, chronicas de Alvar»iodre e Martins Capistrano, a intercssnnt»pagmashumonsttca "Tango Boy" as "Tre-

Paçoes , tópicos, aneedotas, commentarios.contos e a apreciada secção do Vves. "Sai-
uam todos ... c a parlo pBõtbgraphica qu»cnoerra a reportagem dos factos da semana

. 
°^}° 

_" 1"au,'"u''acão do Dispensarlo S. Vi-eente de Paula. 0 almoço offerecido á deis-gaçao universitária argentina, os exeürsio-
Esta^manhâ, quando se banhava na praia I ^S^^rVttX r^J^cl¦ Copacabana o bombeiro Antônio Duarte, cellente, o de amanhã.

CHAPÉOS MODELOS .,.
(NOVIDADES ,. tvS^ a. O'
JDE PARIS . , àe sed» * !C- •*¦

&Jl*x1-%*£wo*0Í BOLSAS!
^.C-» ?at\». NOVIDADES;

110, Av. Rio Branco, 110
¦mm»

IA PERECENDO AFOGADO
de
de 27 annos e residente á run Xavier da Sil-veira s|n., foi victima de um accidente, noqual ia perecendo afogado.

Retirado dágua, poróm, Duarte foi postofora de perigo com os soecorros da Assis-tencia que lhe fizeram chegar.
¦ •»*-¦»-

Dr. Keynaldo de Aragão, Clínica se-nhoras. T.. Carioca. 18. 1 As 8, 2" 4" e 6"

CURSO DE RAIOS X
FACULDADE DE MEDICINA

Teia inicio na próxima terça-feira, no Ser-viço de Raios X, na Santa Casa. pelo Dr R__horto Duque Estrada. Inscripçõcs na Facubdnde de Medicina. *• mm*"CARETA"
O elegante periódico illustrario rmc amais elevada classe dc leitores brasileirosnao dispensa, offeréce amanhã uma _rtiòs„

PARA 0 CASELLO
Um preparado Maravilhoso IA loção "Bella OV é de effeilos rápidos

brilhante a que não mecVThlr^on^dl
bom gosto techmeo, com a - -
ria c a perfeição graphlca.i encontra-se, esta semana,* realmente luxuoso. "

seleção litern-• Em "Cnreta"
um magazine

e garantidos
Contra a caspa ê queda do cabello, tendaa grande vantagem de restituir acs cabellol

nn_.^°S_'?u SHsalhos sua côr nrimitlva cmpoucos dias.
Convém notarum preparadoravilhoso.
Vende-se cm todas ns pbnrmacias, perfo-e drogarias do Brasil.

sua côr primitiva
que não é tintura e

altamente scientifico e
sint

manas

Atropelou um empregado muni-

Felix, era
municipal

., cipal
culo nVMivnd0 -.rUa Bí,rSo de S*
José dà n!6 rc«-'de' ° «n>P«gado
pelado «2 Franco' de 37 annos- foi i"tr0:
mentn, IJ nm »n*<"«»oveI, recebendo feri.

a a ?a. perna esquerda.
«prVsent" íacnto.a &^ f &SSH &

. '.!-.), tjff '¦"*-1j(jiÍ—.  .m-^ltl . __^>-álL__--.y_a:-. ¦.¦3S>£itei,.:íí-., ¦ iui-,. -;»-íS._._í_4_-í_ cvmmmi ,,'iy.,1 tfcaawa.»

I
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POf
NO

ÃCÕEJ K...., m

militar em
Pauío

Para a simplificação do pro-
cesso dos sediciosos

Itcunii!-->c, lio|e, sccrclnnientc, a commis-
»*o de Justiça du Gamara. ""rcsldlu*a 

o Sr.
Anlinii.) Carlos.

,\o nuo soubemos, estudou-se o melo de
simplificai* o processo dus officiaes envoívl-
dos cm movimentos sediciosos, tornando-o
tuinmnrio
0 Dr. Washington Luis está em

Itapeíininga
foi lido, iií, coinmlssiío do finanças da Ca*111.11.,, um lelcgrnmiiia do deputado .lulio

Prcslcs. dirigido ««, presidente dessa casa. do
Congresso, cnminiirilcaiido estar, em compa-
nliin do coronel .lulio Prestes c dr, Dr. \\'»i-
i'« «n I..1". cm Ilãpctlfttngn, or,;aiii.vi---ro
vaiiiiü batalhões patrióticos.
0 prefeito de Campos convoca

voluntários para o batalhão
Pinheiro Machado

CAMPOS 'Kstado do Mo), 18 (Serviço es*
prclal dn A-NOITE) -- O Sr. Ilnin., de A*-e-
vedo, profoilo deste município, divulgou, na'•'¦'olha do Coniiitoivlo", um edital, iisamlõ
dus nllrllíiiiciícg t|ii,. lh«- confere a lei oritu-
iii.-n dus municipalidade.'! fluminenses e con*
siderando qua o governo do K.i.nlo decretou
«. org,,ni.-.-i«,-Hi' do 11" Itnlnlluio do '.'¦" ivgiinen*
to com u denominação "Batalhão 

patrióticoPinheiro Machado", com sede em Maculié,
resolvendo instituir nn sede do governo des-
tc município um livro especial para Inseri-
Ticâo dos que pretenderem alistar-se no rc-
lurido batalhão, tendo a "Tolha dn Commer-
rio", em artigo dc fundo, feilo um appello
.• mocidhdo dc Campos para Alistar-se uo rc-
ferido batalhão.

Chegou a Santos o tenente-
coronel Heitor Abrantes

SANTOS. 18 (-A. A.) — Acha-se nesta
cidade, onde tem sido cumulado das maiores
gentilezas, o tenente coronel Hcllor Alii-ait-
les, official superior do Exercito, o qualaqui sc aciip. coinmaiidnndo us tropas fe-
deraes em expedição eonlra o.s sediciosos de
São Paulo.

Dous officiaes, um reservista e
outro reformado, offereceram-

se ao governo bahiano
BAHIA, 18 (A. A.) — O capitão Ubanio

Araujo, official de reserva da 2* linha do
Exercito e o tenente reformado dn Exercito
Venancio Enrico Santiago estiveram cm pa-
Sacio, onde declararam ao Ur. Gdes Cal-
mou, governador do Estado, estarem prom-
ptos a prestar os seus serviços ã causa dn
legalidade.

Cidades e municípios mineiros
policiados por civis

BELLO HOKIZONTE, 18 (A. A.) — Grande
numero das ciunaraa_inunir4píi-es-ihr"interlõF

4otn- organlsiido policiamento civil, afim du
permitiu- que o governo possa dispor dos
destacamentos da Força Publica jiar.i cn-
via!-os para São Paulo, quando necessário.

Offerecimentos e solidariedade
ao governador Góes Calmon
BAHIA, 18 IA. A.i •— O cnmmahdantc

Piioio Rocha procurou o Dr. (ines Calmon,
governador do listado, aquém affirmou o
seu inteiro apoio ii causa da legalidade.,

Accresceilltin o referido oftu-ial da Mari-
nha quc. aiixiliíulò pelo tenente João da
Alencar Arai-lpe* esta órganisniido uni bata-
lhâo de yóliiutitriòs patriotas paia a defe-
sa da Hopiililii-i,.

Esteve lambem 110 palácio do governo o
Sr. Gordinno Castro, presidente do "Cen-
tro Operário" desta eapit.-.l. quc hypotllòcou
a S, Ex. o inteiro apoio da classe que rc-
presciila it altiítiric assumida pelo governo
Estadual em face dos acontecimentos desen-
rolados eni São Paulo.

I AMPARO

iyms|P3ii
A colônia dc leprosos do

Prata já está com a io-
tiiçfio provisória es-

gotada
O que informa nm tclogrnm.

ma do èhèíè Interino da
rroi*hylii\j« Rural

0 li-, Snuia \ratijn. quo acaba de deixar','. f*V*° .'"(' eUi't,f '¦" Smi-ítiiienli. Il11r.1l n->--.MAdn do p.ir.*., pnr tu- de -n-Kiilr para «s
Lutado» unidos, <-,n hj/mi dc esludot, rc- •
ceboii jlu l)r, AIi.mi Alh.ir, ,-liefe Inlerliiucuque K- serviço, » scgulnlo Iclegramniai'Bolem - Voltei lionlcm da Colônia \lo
Praia, onde tudo corre bem. Coram liilar-nados ruiu .',1 doentes, olúvnncto-.o o nu*
mero so lotai dr 852, hirect-nic pnr or.i :
esgotada * Inlnçüo do ioprosarlo, que náo'
poderá, receber mal» doentes, cinquiinto'
nao pontua lavanderia c •-.•J.ini augmciilailit»
as diii-cnsoe.i du cozinha 011 cuiislrulila'
oulra, A colheita d.i arrox, no 1'ral... ' en-
ccllen'

irave G-SBüicí.
em Lisboa

Numa luta entre a Gua-rcln
Ropublleana o a Foliei»,

houve oito mortos

Combatendo

DISTRIBUIÇÃO DO LEITE BA-
RATO A DOMICILIO

Central áe Policia

LISBOA, i". ili i - Vo l'-r.i.i." ("luar.
do VII i',iu.-»- um rniifllcto entre a t.uaida
I;,iiuiill ««.,.. « a poli-...,.

Coram (roçado* inoltbi llroa, havendo íe«"nÕ &:íT«aa?ÍS m,..e„, ,„v,--o. M™ .¦¦« »™}° inaugurado
I.IrtluiA. 1» (II) • .•.-. àntoriiiadea oalao. „s  hojo, a prlmolra cniTOçn de lelt.* d.i

visitando o*. fYritln« no eonfllclo denta ma. ¦'¦'"nresn de .\rmowii» l-rUorlflv-os pnrij
lili' mire .1 t;u.,r,la Uapatilleana o a policia. I «ll*lrlbul{ilo 11 ilomlcl p. 1 ..,-.» Iralccto l»!

Houve oito mono-, ' PB,fl* r""* hirllp do lll.i llranco. nincliuelp.
,. 1 1 it«>i I.,.',........ :. n ,il.i e Inviiliilus. Desde eeilo ,

>»>*-4*_i.A.. .... . 
"Ti 

-r'i ^ j «./v 'iuc lelophonavain para a P.miirca,. pedindo|jVdauclo larln •!,• Mlrnniln, neeuindo ue Içn-
VlWP-ftl iltVl A P A í A H A Mil ¦""••••"•• '"' ¦'"•i" rt" •.'«••roça. .l.iiiii,..:, morte eonlra ¦; niM-slli!ad..r Ma*
VlDlXVU U1'1A r/lL-AÍ/A \\\) nievcimmle ser* InaiiRitrniIn a dlatrhuf- noçl Suliulnnoio Andrade.• -^títrij Ltni '. - »**i» «»v ,(i.rt nif fj^ |u ^ 

» 
|1)i|(|f(i;,(|i 0 ,.c{cr|,|0 ,.,.1,,,,., q,,,- alialou profundaincn.

11 prejo do lelt.i n doinlelllo ' SUi) rèh o le 11 oplnirio piilillen, M pn.llcado .-,.. n.eln- « _,,_• »rA<>ri»'*'*e Pinuííla^A*»litro. liHa. «!«• '-' d<* 1,'ii'".*" -I" «¦•iiiule mino, em H-J KÍffl'Ò i*í'-S*iJ;cS ROYiCau»»
Hoje f-,1 inau«*i«i'ii,!,i mal* um poslo ile I pleno cartório du !**" dele-incla niixlllnr, e levo

leile da r.inpivMi de Ãrntnitcns Prigorlflcos, a sua nrlflcm iu« Imíio eainnvnleseo que so

Está sendo julgado o sup-
píente Adaucto Faria

de Miranda.
Como estão transcorrendo os

debates
o Tribunal do Jiiry et' júluanilo o rio

Solicitou reforma du serviço dn Iwerell*
„ coronel tle arlllliarlí Htiilem GofrÇa, dlrt»
cl„i> do Cnllosin Mlliliu* <l" Cean,
mmmm ju,'*i«mwiww«i «mnmmammrimmmm»*,

CÒMMIJNIGADOS
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0 CRIMINOSO AUTUADO

Desde cedo. ,'•> dous homens Juntos,

in \. ia,,,, .1. o... 1. .. , 1, . . ,.,.,.. muro M iiejn vo- solire uuestoe/i dc intcres*
nerleâta do ,'. , l, 11' 7'- Vt- "» '•'""""• mas „ nina oi scrviiçno mais vio*
nui-h 1, ,,,, lt •.',.,; 

Ü V"',il: m-.n" huit.i. do 1-rnnclseo Ponce. o* Mtro. .lofto
Un&efficnto6^ «'""- ;"" ""'" :" ""' '»-'- l,;" "
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l'ici Ca
Inauguram-se, no próximo do

mingo, em Juiz de Fora,
ai feiras livres

.11*1 7A)K l"(»li\ (Minas), 17 (Serviço es-

cffccluam 110 Copacaliaiui !l..ui
I'.' <|i'" o iiii'r-tUul.ir Snlustinno, desla-

raili, pela policiu piirn n sevtiço diicpiclle li >-
lei, ini.-rvclii .1 pedido uns acenas praticadas

Íii-lo 
siipplenlo Adaucto que, dc (jiuinlanapo

1 calicça, procitriiva .- j.ir do baile, sondo hn*
pedlil-i pelo porteiro. Salusliaiin procurou i
evitar » cscandiilo, tirnuilo o disliiícttvo |io

jici-liil .In A NOITli) — No próximo d„mln-;.i lielol quo ,, siipplonti; iin/ii, nn lupellii,
c c, 110 (-onero. „ primeiro cslaholecliuento
dc lí-pro>os posto em fiincclonamctito, no
tèrrllório nacional, pelo governo da llepu-
hllc-a.

Ao que nof inf«i!in'.ii n e.t*ehofo da Pro*
phytaxla liur:,l daquelle ICstado, a lotaçAo
do leprosnrlo í de BDO leitos, po-.ím .1 co-¦jlrijia aclual n*.'> cauiporta movimento para
mais dc .'I.*ju doentea; l-° nesse sentiiln ,'• que
o telesratu
i-ozitrli.i c

mar vulto 11 nltercaçfio, clicRnniIo on dousjio I scrn Insinuada, aqui, a primeira feira livre, quando «, lnvcsli|*ailof, niiiilii por meloa bran-J
ealrcino dc sc cmpeiihiircin em luta corpo* n qual funoclonarii na avenida .--Riu llranco, dos, procurava tirar ,» "-unriloniipo para en*1
n,l. liem alguns mlunlns a**im sc demo* I jktIo do edificio do Inslilulo Posteur. A A'm- lreiial*o 00 cniprc-{ado do hotel,.o stipplontc
rarnni «js contèiiilorcs. ali uo mniucnlo em jnnra Municipal flscnlIsarA «^ Rcncrou c.fpos- coinprchciidcii o gesto e, julKiitiilu*sc tiesaii-
quc Pouec. saeitnilo de uma fuça. Investiu i„s ,\ vcnila, |icsos o medidas, só sendo per-, loruilo, deu-lhe oixlem de pri*,;'..., invuslliulo
eonlra fiiinçulves, proslraiido-o ferido no miUfdas us vendas ;, retalho. (pnra o litvcsll-iiitlor 'tuo foi uhrlgado a ru-
vciltrci .As feiras funceionario todos os domingos agir. Vlliniiido-lhc uma boTclnilii, listes fa-

Preso iili mesmo, por algnii' populares^o Cl„ 1K>ni,ls il|ffercnto3 da cidade. cios oceorreram As 5 Iioiíis da manliã c, 110
ígresior foi levado por.i n delegacia do 8. « ,\ população recebeu casa medida com viva I meio-dia, calava o investlgndnr Siilusllano

oaraiu, einquaiito u vi- sntlsfaçaó.' sentado cm frente ii mesa do esercvciilc Car*
para o Posto (¦eiitrai; , . ¦«-,**, . | i„s Mendes, no cartório di» '2' delegacia au-

O Dr. Souza Araujo, que aqui sê acha I "c **»*}."!.e»c,«- *"" reecMa os soecorros "*"l A/,n«caf-ln nnr t7Ín1pn*r*S xhinr, fluando inesperadamente- surgiu o sup-
desde vários dias, deverá embarcar a Í3 do' eessarlos. _  /ILUbbdUU pür VlUlCUlci pU-nte Adaucto
corrente para a America dn Norte, onde ae  -- -- - '
demnrari cerca de dois annos.

m fôrmas e ntodelco
a Essicçíts- de _J33

Ruas: Ouvidor, 105/107
Uruguayana, 0 • 3S
Carioca, 38
Camorino. .174.17#
Eutaoio do Sá, CO

4DKtttQS0RSra—
IÕ0 doentes; 15 nesse scnlido {¦ que «fg'*e»sor Toi icvaiiO( p
mina acima reclama ampliação cia Íifl„r'*'l"V "l"!e '! 

T""c inst..lIaçâo da lavanderia. cll.iio triiiisporii,,ü i
Souza Araujo, quc aqui sé acha **- As-lstciicla, ahi rc

Installou-se a assembléá estadual
amazonense

MANÁOS, 18 fServiço especial da A NOI-
TIS) — Instullou-sc a Assembléá Legislai'-
v.i do Kstado, sendo lida a inensagein do
governador, documento que produziu boa
impressão.
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A funeção da Câmara

e*-mm*e>mm>*e

Encerradas apenas as
discussões

Ourou apenas cinco minutos a funeção de
hoje na Câmara. Lida a acta « o expe-
Kk-nte, que careceu dc importância, e nio
havendo oradores, passon-se immcdiatamcnto
á ordem do dia.

Encerradas ns duas discussões constantes
do avulso: 3* do projecto considerando dc
utilidade publica a Associação Gorai dc Au-
xiiios Mútuos da lustrada dc Ferro Central
do Brasil; única do concedendo uma diária,
proporcional aos curgos quo exercem, aos
fniiccipiiarlos da Inspcctoria dc Fiscalisação
de Gêneros Alimentícios (não sanccloiiadíis)

descobriram.se vesti-
gios de ouro no

mercúrio de-
composto!

UETIUM, 18. (Ilavas). — Communicam
de Charlotteiihiii-j-o quc um dos sábios qo**
descobrira ni vestígios de ouro nn mercúrio
decomposto é o professor Mietlic.

mam

Para definitivas experi-
encias do hydro-

motor
O Ministério autorisoti a

montagem de uni appa-
relho na Fortaleza de

São João
O Sr. ministro da Guerra pcrniittiu A

» «in. h.«.„ «. « « r/."Ti i«. ,, T . ¦ Coiiipahhia "Mar Energo" montar, no eslãoo nao havendo numero, foi levantada '» 
,t!l fArtuIt-jm lc São Joúc». pnia .lofinitiva cx-•'lSRa°. 1 perieneja, o .-íppaccllm ,lcnomi„r,,ln "llvdl-o

- '- "'-" ""¦'- -L""_JTõfõr", de invenção de Antônio Salviano dc
Figueiredo, destinado ao aproveitamento dc
energia dc ondas.

mam

Uanwntes-tr^ron^^õ^Mõ,
em Minas!

DIAMANTINA (Minas), 18 (Serviço es-
peeial dn A NOITE) — O Sr. .lorge Ilnim
de Almeida, empregado na eonstrucção da
Estrada de Ferro do Serro, no logar deno-
minado Rapadura, dez kilometros distan-
te daqui, encontrou uo chão um m»i.-lflco
diamante, qu» foi avaliado cm 1 :>*j(j«fc,, ;.*•..

mmmm . SEF

PRIMO DE R1VERA EM
VISITA A ALCACER-

KIBIR
Mais um praticante para o Labo-

ratorio Nacional
O Sr. ministro da Fazenda permittiu ao : <\» especial, as s.injloções do Rcsidcntc-Gcral
•adeniico dc medicina Severino Novaes c , da «-rança, o gen 'i-.I 

;Wantey.

MADRID, 18 (liava-) — O general 1-rimo
do nivcra, presidenle do directorio. esteve,

, hontem, cm Alcàccrf-Klbir. cm ^r.'lrrocos,
I onde recebeu, por ititermcdio de um envia-

mttam*-

Foi encontrado o aviador
MacJ^ren

0 inh-epido piloto inglez desceu
ao sudoeste da ilha de Coríú

LOND1GCS, 18 (H.) — Telcgramnia qne
acaba de chegar de Toliio. jinnuncia quc foi
finíilmenjto encontrado o aviador inglcz Mac
l.arcn, (pie partira dc Yetnrufti para I*ara-
misluiru, no archipclago das Kurilas, onde,
porém, não chegara.

O telegramma não adeanta ponnenores,
não se sabendo mesmo, até a ultima hora,
o loC.il onde foi encontrado ó aviador.

TOKIO, 18 (H.) — O aviador britannico
major .Mac Larèn e seus companheiros fo-
ram encontrados, sãos c salvos, . cm uma
bahia ao sudoeste da ilha de Corfú.

ncadcni
Silva praticar gratuitamente no Laborato
rio Nacional dc Analyses,

Primo de Rivcit, vi si tani, hoje, Arzila.
mam-

Fallecimento na capital catha-

tempestade
que sc precipitou pela sala,

« desfechando contra Salustlanò Ioda u carga
i do seu revólver.
I Gravemente ferido. Sãhistinno ficou inlii-

... . . *-, hldo do trabalho activo por ninis dc .*10 dias,
iSoSSOOrOtl, UU COSta (Ia Ca-; o o supplente Adaucto foi processado o, sen-

1.il.->i.. a i„inj.i* w<'Í4..(ai. I"0 Pronunciado pelo crime dc tentativa do
l.|I'Ilil, U t<l|M*I "UIMCI™ innrte, compareceu, hoje, perante o triliuniil

na Otaiito" popular.
-jA... .o ,., ; r. ... A scss,ão foi aberta ao melo dia pelo JuizROMA, 18 (liava-,) — Os jornae» notii-iam | Or. Edgard Costa, oecupando a tribuna d<>

que p vapor "Cislçrna Ofanto , dc 2i,ft to- Ministério Publico o Dr. Mafra do Eael, «
ncladns, .siirprehcndido por violenta tempes-
Iode, afundou ao largo da costa .Ia Calábria.
A cqiiipagein foi salva |Xjr um navio japonez.¦ •mam ,

m.jL i *»'.¦.'—«r*n. [gjwwgpfc

s Fonseca
Visite V.
vista, n
secção de

Ex., apenas para regalo aa
nossa nova c desenvolvida

As commissoes do Senado
Amanhã, a dc poriores se reunirá e

hoje não foi lido na de M. e G. o
parecer sobre as fprças de terra
I.stá marcada para amanhã, ás 12 1|2, a

reunião da eomniissão de poderes do Sena-

o Dr.lendo como necnsador particulai
Adolpho Ilcrgahiini.

Apregoado o rio. cito compareceu e dc-
cia rou o nome do seus advogados.
fProcedeu-sc, então, ao sorteio para a ônus-

tituiçiio do conselho dc sentença, quc ficou
assim constituído: Alo.v.iio de Castro, Or-
lando (iomes Calazo, .los' C.limaco lispirilo
Santo, Olympio Augusto Diniz. Francisco
Comes Carvalho Juniòr, Armando Espirito
Santo I.'ontcncllc c Toscánò de liiito.

Feita a leitura do processo, foi iluda n pa-
Iavrn no representante do Ministério Publi-
co. O Dr. Mafra dc Lact, após a leitura dn

, - liheilo aecusntorlo, começou ilcolarauilo qucdo para ouvir o. naturalmente, approvar pi,. anniysar as Mcôrreiicins passadas no Ca-
parecer do Sr. Lauro Sodrc, rceonhcccndo o L,Sò Copacabanai as quaes eram necessáriasSr. Paula ressoa senador polo Ceara. ,,„,.„ fl ^,llp!(,.., ex]mUeiu, do crime.

A commiãtno de.marlnlia c guerra do Se-|^.^vos^^^^/I^J^l

mj. , T^ 5_uri«? r°£\ ?,nli «^,nífv«^ cliamado do empregado (lo bolei. ,, como se

-ção lllt!>'fOI'çil.S dl! ti-lTll.
me'

Dous cseriptores grave-
mente enfermos

MADRID, 18 (Havas) — O estado du cs*
criptor Palácio Vi.ldcz continua a aggravar-
se sensivelmente.

Dc Barcelona informam que também ali
sc acha gravemente enfermo o escriptor
Guimcrá.

mamO Sr. Thugutt recusou diri-
gir a pasta dos Estran-

geiros da Polônia
VAUSOVIA, 18 (Havas") — O chefe do Par-

tid„ Radical; Sr. Thugutt, recusou o convite
para dirigir n pasta de Estrangeiros cm sub-•itilitiç.io do Sr. "íiinioysUi.

mao*'—Um museu commercial
nnense brasileiro em Salto

FLORIANÓPOLIS, 18 (A. A.) — Falleeeu
o telcgraphlstà aposentado Sr. Luiz Pinto, ^OSSO C01)81ll, IieSSa lOCall-
qne aqui gozava de geral estima, tendo o -j- i_ «AÍ1A n «„viHn <ljn.fiseu enterramento numeroso acompanha- 'I-IUC, 

|)OÜO O tlllXIllO ÜOS"-cnt"*  OTI centros de actividade
REELEGE-SE 0 PRESIDENTE nacional

IFÍ.ITTA nrt PFnÚ r,° Sr- Mario ilc Azevedo, cônsul do tira-J-EiUVin, U\J ruixw si, el11 SllUo> rl;(.e|>cu a Associação Commer-
LIMA, 18 (A:A.) — No escrutínio que se ¦ cjaI flo [tio (!(. jancjrfti „ segninta carta :

eslá procedendo para ti reeleição do Sr, Le- j 
-'Com a intenção dc concorrer ao nielhnr m~*-'m-

guiii á presidência d.t Republica foram ate. conhecimento das possibilidades do Brasil, Temweraturn, âo lir.ii*. • -mo\-ÍTvn
agora apurados 230.711 volos. | cnmo torncc-edui- de pioiluctos ao Rio d.i , 

*en*Pel.aW* ü0 **°Je* maiima,
2Io,5; minima, 15a, 1

O ASSUCAR
O mercado de assucar funecionou, hoje,

frouxo c com os preços cm declínio ainda
mais sensível.

Cotaram-se os brancos crystacs dc 80$ a
Sl-?; os mascavinlios dc 7-lS a 7(!S e os mas-
ca vos de (il,:? a 1)7*?, "eif", por 60 kilos.

O movimento de procura continuava pe-
queriò. lin In, ram f>. !'"!l saccos c saíram
5.33-1; sendo o "stoclt** ds -J 1.29(5 ditos., mmm ¦

0 TEMPO
i.\ apuração continua.

, miam

0 Gambio esteve firme
prottuetos ao llio

«Prata, e continuando a proceder adoptado i
cm dar publicidade a certas informações so-
bro o nosso paiz, quc possam interessar ao DnlAl!míl«fi:»««U«i«.lAiii!.i. i •
commcreio <lo Uruguay e o de algumas cida- BOletimCIS üflTeClOriaCieMeteOrOJOgia
dos argentinas mais próximas desta lncali-'

Não houve funeção no Senado
Com pareceram, hoje, no Senado, apenas

12 senadores, não havendo sessão.

O ATTENTADO CON-
TRA ZAGHULUL-

PACHÁ
A abertura de imi inquérito,

em Berlim, a respeito
dò aceusado

LONDRES, 18. (Ilavas). — O "Times"
noticia quo o governo cgypclo pediu ao
Hcich a abertura de um inquérito em-VBer-.
lim a" respeilo <lo esliidíinlc que lia dias
tentou contra a vida do presidente do eon-
solho Zíigliuliil-Paehii c que. como se sabe
residiu ai«j ha pouco nn capital Allemã.

_-w|B_ _

O mercado dc cambio aluiu c funecionava, dade, e lambem na perspectiva <Ie novgs cor-
hoje, bem collocado c firme, com todos os rentes de transacções nicrounlis, aproveitei-
bancos; operando cm melhoria, sendo assim me do obsequioso offerecimento dc "Triltu-
de. alta as suas condições. na Saltcila" e inclui cm suas cohimnas o que

De facto, não sc verificava maior movi- consta dns retalhos inclusos, quc tomo a li-
incuto de procura, ao passo que havia rtfgu- herdade dc submetter á apreciação dc Vossa
lar contingente dc letras particulares em de- Senhoria.
manda dc eolloeação. Os bancos, porém, sô | Entretanto, no convencimento de qne a
compravam a praso, rcousnndo-se adquirh : simples acção official no cumprimento do ml-
letras proniplas, o quc era symptdma de que ; nhas funeções, não alcançaria preencher 03
a alta proseguirà. i sons fins, sem o concurso dc Instituições re-

Os saques foram iniciados francamente a presen tá ti vas dn commercio nacional, venho
5111*12 d., com o llanco do Brasil e vários por este meio, solicitar de Vossa Senhoria a
outros a 6 3j8 d. Em seguida passou a re- coãdjtivaçãd necessária no sentido de ter esle
guiar para o bancário a taxa de 513|32 d.. Consulado todo o apoio dos centros indus-
ji com alguns sacadores operando a 5 7|10 trlaes, para estabelecer riesta cidade, um mo-
d., contra o particular, a 51(2 d. O mercado | desto museu de amostras, que constituiria

Designação de um capitão in-
tendente

Foi mandado servir no destacamento da
Villa Militar o capitão iniendente Adalberto
Martins Ferreira

O feminismo de Juiz de
Fora deu um passo

á frente
.lüIZ DE FORA (Minas), 18 (Serviço es-

pocial da A NOITE) — Foi nomeada auxiliar
da Conladoria d.i Câmara Municipal a sc-
nhoriío Julia Soares. E' essa a primeira no-
riicàção qüc rccíic, neste municipio, em pes-
sua do si-xò feminino..

ficou firme.
Os soberanos regulavam a 54*000 e 551000,

e a libra papel a 441000 c 45$000.
O dollar cotou-sc, a visto, de 10S320 a

10Ç410, e a praso, de 10$300 a 10$380.
Saques por cabogramma:
A' vista — Londres, 51|4 a 5!)!32; Paris,

S52Í) a ?538; Itália, í?4.*í0 a ¥453; Nova Vork,
10Ç420 a 105-4(50; Hespanha, 1$395 a 1Í397;
Suissa, líSfll a Wlf); liclgica, $475 a $180;
Hollanda, 3-1.9(10 a 3Í9Ü0.

Foram affixadns officialmente as seguin*
tes luxas:

A OOdív. — Loudres. 511|32 a 5 3'8; Pa-
ris, Í524 a SúilO'; Nova Yorlt, 10Í3II0 a 1Ü?380.

A' vista — Londres. 5 9|32 a .r>lii32; Pa-
ris, ír,27 a 5533; tUlia, !jlI7 a $150; Portu-
gal, i-283 a Ç308: Nova Yorlt, 10*320 a 10MIO;
l!e;.paiiliu, 1Í380 u líllíIO; Suissa, 1*5890 a
1S905; Buenos Aires, papel 3Í370 a 38500 e
ouro 7<5740 a 75800; Montevidéo,. 85048 n
8$100; Japão, 4J160 a 1-1379; Sticcia, 29780
a 2S800; Noruega, l$3fl!); Hollanda, 3?ÍI40 a
3Í990; Dinamarca, 1$690; Canadá, 10$30O;
Chile, 1Í140 (peso ouro); Syria, Í531; Bel-
gica, -8473 a $475; Biimania, $053 a W>2;
Siovaquia, ?312 u *314; Allemanlia, ?001 por
um milhão de marcos e 2-J490 por marco
da renda; Áustria, 8152 a ?175 por mil co-
ròas; caf', $530 por franco; soberanos, 54$
e 55í; librás-papel, 41Í000 a 458000.

O mercado do cambio pormaneceu durante
o dia muito firme, com os bancos sacando a
õ 15!.'I2 c 5 1|2 d. e comprando a 5 9|16 d.

O mercado fechou firme, com os bancos
Operando a 5 1|2 d-, contiii o particular a
5 ¦).lc •*•

Colaram-sc os soberanos, por ultimo, a o(?
c a libra-papcl a .475000.

>'" O dollar desceu a 10-3170.J

Previsões para o periodo de 6 horas
da tarde de hoje até 6 horas

da tarde de amanhã :
Districto Federal c Nicllicroy — Tempo:cm geral, ainda instável.
Temperatura: em declínio a noite; ligeira

ascenção do dia, com máxima entre 22°,U
e 24°,0.

Ventos: variáveis.
Estado do llio — Tempo: centro c oeslc,

bom com nebulosidade; liltoral, serra e Iés-
te, instável.

Temperatura: em declínio á noite; ligeira
ascenção dc dia.

Nota — As provisões sc resentem da defi-
ciência do serviço lelegraphlco do sul do
paiz.

Estados do sul — O tempo perturbar-se-.',
no Hio Orando do Sul. A temperatura de-
clinará, com geadas possíveis. Ventos: dc
sul a leste.

Nota — Não podem ainda scr feitas ns
provisões para os demais Estados, por falta
rem as informações necessárias.

Synopse do tempo oceorrido
No D, Federal (dns (i da farde do houtem

ãs 3 da tardo hojo) — Do accordo com a
pj-cyisãò hontem foila, o tempo foi insta-
vo! iMiüi raros chuviscos á imite o com me-
lhoriis accenltiiidas do dia, «A Icnipõíátiira
decllnpii á iioiln c foi estarei de dia. As
temperaturas extremas dn Posto Mo.téprõló-
gico foi-ãm: mtisima 21",7 ás 2,35 da' ilarde
e mínima 15°,8 ás 7,-l.í da manhã; o as nió-
dias dns tompci-atuins «-itremas nos postos
do I), Federal foram: 21°,.*, e 150,1. Os ven-
tos predominaram do qiíadrante W á nollo
c parto do dia, rondando para o qiíadrante S
ás 2 da tarde.

Em todo o paiz (das 9 da manhã de hon-
O escrivão federal da 1" Vara intimou o tèm ás 9 da manliã do bojo) — Zona Norte:

1° tenente do Esrcreito Victor Ccsur da Cunlia, Devido á absoluta falta do serviço telcgrã-
da sentença de pronuncia ditada polo juiz phléo não podemos 

'fassar a syiiopse desta
federal da referida Vara, nos ti-rmos a quo zona. Zona Centro: Nas 21 horas, o tempo
se referem aos acontecimentos de julho de foi chuvoso cm grande parte do Estado do
1922. O lenenle César da Cunha so aolui ""' - - " *' ¦-'¦¦¦ '" ¦

cm todas as suas particiidni-idadcs, um repo-
sitorio de informações praticas sobro o nosso
desenvolvimento manufacttirclro, proporcio-
nando elementos que devem provocar maior
importação dc artigos brasileiros.

Certo de ter benevolo acolhimento, apro-
veito o ensejo para apresentar, os pro-
testos dc estima e distinetn consideração."

111»»

Elevadas pelo dobro as tarifas
japonezas sobre os artigos

de luxo
TOMO, 18 (Ilavas) — A Camará Alia ap-

provou as taxas supplomcr.tares sobre a lm-
portaçãò dc artigos considerados rio luxo.

, Ainda não foi, todavia, fixada a data para
a entrada om vigor da nova tarifa, quo, cn-
mo se sabe; oleva de conto por cento os di-
reitos sobre os citados artigos.

mam
Um 1° tenente intimado da

sentença de pronuncia

preso e incommunicnycl, a bordo do navio
.lacegiiay", para ondo foi trazido do São
Paulo.

DISSOLVIDA A "50BRANJE"
SOFIA, 18 (Havas) — Foi dissolvida a

*"Sobraujc". ¦

Hio c bom nos demais Estados. Esla manhã',
:is fl horas, o lempo esleve instável no Ks-
tado do llio o bom nos demais '-'stados. A
témperálurr, «levou-se ligeiranicntc-em Goyaz
e declinou nos demais listados. Zona Sul:
Nas 21 horas, o tempo foi bom no liio Grau-
dc, e est.i manhã, ás 9 horas, o tcmpo-niiiili:
inantove-sc bom. A tcinpcraturii clcvOu-so
sensivclmcutc.

Uosaul orado
Af firma quo a victima não pretendeu dos-

acatar o réo, o se foi obrigado a reagir, os-
tava cm defesa,

Passa a examinar o depoimento dus lostt-
niunhas o, ahalysando o laudo, entra eni ar-
giimcntaçõcs para demonstrar quc o réo não
estava cm estudo de perturbação dos senti-
dos e da iiitclllgciicia, terminando por p.-dir
a sua eondeihnação, dc accordo com o llbèl-
lo aceusatorio.

Eni seguida, usou dn palavra o Dr. Adol-
pho Ocrgahiini, advogado que iniciou
o seu discurso, dizendo que era esla a pri-
meira voz cpie Occiipiiva :, tribuna dn aceusar
ofto. Diz (-ue a causa já estava exposta aos
jurados, pela palavra du prohíoloria, mas as
relações de affocto que lhe fnziain nm mui-
go devotado o sincero «In vic-tiniii, levavam-
no á tribuna. Conhecia Salustiano desde os
iiriinciros tempos de fiiiiccioiiario ,1a policia.
Faz referencias ao caracter da victima. Nus-
ta phase, o Dr. Adolpho Bergamini lè uma
carta do Dr. Cosia Rego no chefe de policia,
na qual o actual governador de Alagoas ãpon-
ta o passado honrado dc Salusliano.

Prova em longos argumentos que a figura
jurídica da tentativa de morte estava por-
fcitnmentc caraelérlsiida, c termina pedindo
ao conselho de sentença uma poria jj.-ira o réo,
como uma satisfação que a sociedade exi-
gia.

Após um descanso dc 20 minutos, a ses-
são foi reaberta, sendo il.ulu a palavra no
Dr. Jorge Scverlano; advogado do rio, (itiu
iniciou a sua oração declarando qíie ocoúpii-
va a tribuna oom grande, satisfação, não só
por scr amigo do réo, oom» por estar substi-
litinilo. embora sem o mesmo bi-iihp, o Di.
Evaristo do Moraes.

A' hora eni quo escrevemos estas linhas,
o Dr. Jorge Scvcriíinò continuava niialysan-
do o processo.———¦ —. mmm >

O ALTO COMMISSARIO EM
ANGOLA

LISBOA, IS (Havas) .- Os democráticos
escolheram o Sr. Paiva Gomes para o cargo
dc alto-coni missa rio cm Angola.

mttfi^ttfan

CHAPÉUS
quo contém numerosos c lindos modelos
das ultimas novidades dc Paris.

TECIDOS DE MEIA ESTAÇÃO
CONFECÇÕES — MODAS

ARMARINHO
Sempre os menores preços

7, Gonç; Dias e Uruguayana, 10
il_**S-_T_SSK'

«Ç

'^^^¦^¦^kmá

y. ^Sít*-.*'^* M%!L'*\* J_)
«íL*«__uá 3 :-/___«|l^_te-—___MB

JmM
4 *m<&FC &

Os Homens e
Mulheres robustas
de amanhã tomam
hoje a
M MULSlO
lí CÍ@ S••*\bb*-- ^* ***

I

OS VALES-OURO
O llanco do Brasil forneceu os vales-iíuro

para a Alfândega, lioje, á razão du r.Çt.85 pa-
poi por 1? ouro.

lisse banco cotou o dollar á vista u 10-UlO
c ii praso a lllftffiO.

mmm

vlí 1 I
Dá-a Vs. Ex. ás suas crianças?

Wmr\
\ Áfi'tôf /
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crbpk-sõl:
N0VIDAD3

CARIOCA 8-34-10
üitüGUÀYAJsÀ 81
MAKEC1ÍAI, FLÒRIAKO 1S2*1*)I
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?S para D@iiiislas

O ALGODÃO
Fiinooionou o mercado de algodão, ho.io,

em condições firmes; mas sem alteração do
preços. A procura continuava desenvolvida",
sendo de alta as tendências do mercado.

Não houve entradas o ns entregas foi-ãm dc
403 fardos, sondo 0 "slook" do 9.-121 ditos.
**"" ' ¦¦*¦¦¦ —t-ag»- ¦¦ . ¦ —mmmmm, ¦¦¦-„—

0 CAFjJp...
Cotou-se o typo 7 a 51 $500

O mercado do café apresentou, bojei uni
aspecto menos animadoi' tanto assim queabriu o. fiinçcioti-óõ sem irinioi' movinioiito
de .procura e emn os vendedores acetteiveis.

Verificaram-so. porém, desenvolvidos cm-
Itarques o moderadas entradas, inus não
houve negócios de interesso.

O typo ? desceu ii b:ir,e do 5.1$5fJb por ar-
roba, tendo sido feeliaiins na 'abertura, para
exportação, iipenas ?i.-\Üõ saccas.

O mercado ficou calmo, mas com uma
alta de 5 pontos c baixa dc 12 a lã nas
iopgões do «fciiltamento anterior da bolsa
amoíioiíiia.

As ultimas entradas foram dc 12.450 sao-
cp, sondo 10.!)/'.) pela Lconoldina c 1.177
pela Central.

Os Unrbarqiies foi-am rk- 17.1117, souilo
.S.i-,97 para os Estados Unidos, 10.'945 parua lSurópii, ií. 100 para o Hio da Praia e 105
por ¦ciiliõtagein.

O "stock" era de 'Jau r..*,l'l Siii"'-..i.
Durante o dia o tn creado de cafú regu Imi

mnis ,-iciivo, porém pchiiãiicceu fraco. Fo-.nuil vendidas mais -I.'.t2li saccas; no tolal duS ilitl dilas."•'cdiüii sem interesse,

De todos os quilates, garantidos','
peles menores preços

SecçSn dc afinação dc metaes preciosos

VIANNA, IRMA0 & C. -"UAJ'EI)?P *| •
(Anligii Espirito Santo)

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma casa. cnm *J'"> poçav

2:550:5 — llua-do Tlicatrb n. 1. Tel. 476 C.

C RTIWA8
'ilcriuis, preços som compctenclk

DA CARIOCA, fl — Tel. C. 640 |Snii.-ta Raotlsta & C. f. ,

As mnis mou ornas, preço
LARGC

lOUViDOS

J
pura operações do

^ NARIZ - GARGANTA
PROFESSOS JOÃO MARINHO
Catliòd ru tico ilu Faculdade de Medicina
DR. CASTILHO MARCONDES
Assistente dn ""aculdádc de Medicina
AVENIDA MEM DE SÁ 335

| lind. Tolg. Sançir — Tel; Norte 10!)2-10I)3
Os casos do cirurgia i ã<> atlondidos de

10 lis 12, salvo os urgentes, quo serão a
«piniquei- lioi-ii.

^í,?."-:--.';;'.»*!?,^,';?^

CUtUniilA-GVNECOLOCIlA
Trhliiin. d;is dobiieas das. senhoras p-elo

tiiélliocló .'i' Riõríe pela dintlicrmia: H. As-"•(.'niiilô;!, -¦!. ili.* li iis õ hòrits.

Dr. Hissnbario Gotuzzo ^t^-incr". , ,. ,. „ tosas, estorna»
„o e íulcsliuos. •• Setembro. 109. "i ás 5 horaa,

__;_( 1. .ii*jliÍTlF!'ii*-t;''-'- ' **¦ """jjj.M «. Í-*Ui- **i¦»--»- ¦ ¦ . —fc—.... -•*"! ._rs.'i."..-.i--t-.-.._i i ii 
'nh-r-i.'

L E © i V E l
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Coronel Pedro Souza Ribeiro+!
«li ii

Mar tf»- i» Mltfllurn, I .IMm • nihQfc
luva 1'anlit Dala « ritliHS. Vleonld Hi-

_. j„„. Cario-. Mltfllnra r .çi.lmr., Ar-
i Mlillow, l.nl« WíWon, " ['

tio AII.-.1Q «i« »un.n lUlíeiro »; tm\m*

lhos .ln*,'- do Pnhn Haramign o filio»,
r. "ir, «idiis. tiuraileceni « Md"» *•» I»"*
rc tcs ê ni Ign. <|uo »» illunarinii nMim «¦
nl • n" ro"«i minrlMi ,<>»,*»". ie,J.J.ríj.*

nin, e nr um coronel PIllilMJ •>'* *••*• 
;**¦ui Ifiiií lâirili-iii hypbl icmin «*• mm» *¦¦¦¦*

cZ «iníi 
".I. iViiii.» » imin» »• P»»"»»

«ue «.inpartllliHraiii nn dor injiiam,jm
«àrius cartões e U-eginiiimu. o .w-i.n.0
írcoivídair P»r.i isslsllr ft ihImij de se-
limo . uil**ii,i.o a., repouso elerno de

^»íi..a....lUH'^v*'l,,ir,rm1;;!•_s, m
tinia. '..» do corrente liios. Al <¦ •>*)«»•; «"

SlUrlmãr d* t&r*l* da Cumlolurlu. Oc-.de

Jft agrndccciii.

Joaquim Teixeira da Silva
1-i.o.i.ssort di'. desi-niio u pintura

CmVoR r,« Poiito (1'i-HTim.i.i
A T,iv.i-;a da Slva ...nlor.

i Rncillelu Hftli»-* Teixeira do Silva, »>•
vi.Teixeira dn Silva c U yssrs loi-

r, «ira da Silvn convidam loilfis os WH
narente O amigos n assistir a mim missa

s*.^:.'?.:s.':S;

is nsssss

^^^-^^^^^^^_^F^^_^»<»^^^^^ «•*-*-*'j»q". p 
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E.;t.fer.!^p,?_y_?
Silverio lõper Sá lUarlins

í

' 
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A
Uma poesia admirável de

Camilo Cearense
Catullo Cearense . um dns iidiso, mnlnrcs

-Nilo i' noolu das avenida* nspliallnilas nem
dos stili.us ilulruilo-, NAn i pno.lii de porlu ile
llviarlii, nrm dn nifsii mareada liu Alvcar,

iintuito limiirn, coitnmoitlo, " la„>;» e o
miiiiv do iililníu cxtraclo europeu alininlun
o "ciihüllu ii iii!'.1''',!" « a cdiiüii.im - quo
chnnmn, mwlt-rna... - du vailiiulra que
as .Uris norte-americanas pretendem umo*
ilu/lr nos «iilòcs. .

I Mns. cm compensação. Cnlulln v o porta.
sentido . i-ii.nnlnilnr, dn simplicidade na-

hrlnrelittl dos no.su. sorluo.. K " «u«»r
Inimitável dos nossos ciilioclos, t_o lliaito.,

Lança-os, sempre, a
Perfumaria Hortence
finem fiuer qne. » nUBlque. Imra do dia.

™".r cl2 ru» X*'-« il» Sitcmlirrf, logo reparo

Mas, bom pão só na
Padaria Hungria

A Confeitaria e Padaria i._-m. ¦'••.-. •l}/']

I

Bf'

o-
30*> DIA

llorlcncla Ponics Martins e sm»

lhos convidam seus parentes e amigos

parn assistir a missa tle SO" dl», fluc |
nelo eterno repouso da alma dc sen ;

saudoso esposo c pae SlI.VIilUO 1.01'KS SA I

MAIITINS' mandam celebrar no nllar

r.is,
amanhã, salibsdo. I« do coiTcnlc. «* '•» '»- 

j
,, ct.tirt-s.s..i,il<.-^_^^!i*l-_ll--i^^

Bernardino áa Silva Ribeiro

ÍAs 

familias lli-rnardino Itlbciro. .losc
Ribeiro, Manoel Dominuues da sii\n
Vulcnto. Joaquim tln Silva «Italrn c
.loaqiiim l-cniri, da. Cunha «aruile-
•---- •- -tcniihcciiliis a Indns os

JHUO WONTKIRO COMES

üm ininii* <1"«* ««• ímpois. rujii-
iliinirnto

- Sabes ? Ilnjc li" '•>" M"lW Ji'"**",,?*.
Unia fogo; é um predio magnífico. Nao iut» i

" 'oil.rí|iie 
dev-.- ser um «"¦» i"'i!»-,u-

nni* o .111.10 - «liem - ii leiloeiro.
outro - Se .- o . I*-

..'.,.1.10 outro galio cuiiln. pofs c>se rnpiu liilel-
llgenic sc Impôs, rapldiimeii

,„.|t, cnteii» com quu Irabnllia.
B assim, .mim* Interhicutorcs. foran,

mesmo n Holafogo inscrcvei*eii,*se
!_......_ J. .....I..M il.. iiiill.Mflt. g.i . '<

nci

lligenlc sc Impor., rapldiiim-hlç. na nossa prn

N. S. das Dores, da egreja dn Candelária. 
| ,;„  cnlrc o»

prelcirieiitcs A 
'compra 

do iifti.-*»***» í>redlo
Vale nm commentnrlo esse dialogo 't"''

mn reptodii/imoN. e que ouvimos dr comei-
ttindos capitalistas.

Vulcnto,
___. .lonqiiim

eêm slneerainenle reçi
ouo eompurcccrmn ih>
seiit.iain seus sentimentos pelo
lo do scu pr.,'1 endo pai*
am
e ooiiv
ans paru ...,-.-•¦¦ - ¦¦-, ,
luar sc is « horas de scgll.nd- . .
£ ma; 21 do correnic. nn rgrcjt, inalrh «Jo

{.imeiilio *-.•*••¦"•• uor cio compnrcelmento
te confessam eternamente gratos.

fitllccimcn-
tío, nvft, Migro e

muBiiioSi7„ n.'1'NÀHIHNODA SILVA: mBWliu
¦convidam Iodos .os-seus pare. c uml
i. pura nssislir á mIssn dc i' din. . "lc

' O quc silo os processos rie commercio.. O
! .1111.10, n lelloclio em qtieslno. nfio In* uni

n no. ri, o iirepi.Hlo dum dos mais operoso.
.- lorims dei lo capilal. que via W^m®
ütiino seus nognclos Inumrem «iciliclpiini

• It. » orleiitaç.o daquelle scu jovmi .
íilenigente collaborador. 1'ois liemi agora. «-

S procurado dos <mm*£Mrv*x

t„o fellícs,
Utiçam-u»:

Vnmns fnlur da chntipnnn ,
tine In sc orgulu no monte,
otitlf chora*..i llllin fouti*.
mnis iiIm» <(,"' '• dor io luar;
|»iirciilii, B-Sim, liriinipilnlio,
miiuusu e tã» boiiitlnhíi,
íimti foriiiosu tjitrejluliu.
no muni. a rezar.,, rezar.

F.nt. o um cnntn exíialavas.
nue n dor ainda ronsola,
eimpinnlo n minha viola
gentil, no leu coração 1
Ouvlnilote n melodia,
n m,|le branca sorriu
i- sA quando o sol nascia,
i\ quiF morria a canção.

Onanln sentimento nessas emlclsas sem
artificio tlc pliroscs nem dc peiiMimenlo!

< íiocln il. nzns « faiitnsla e canto esse
amor li ro, osse amor -• amor que- os nos-
sòs allnufadinhas c melindrosas -amais co-
nheretão. •

li continua clle:

CjSS. «rif-J --j**' jr""._' —'--UtirV^l K'At***\9)***Ê

M\ jortencdm
!_SIBÉP*_P*_k\ ** *-'¦•¦• ¦¦" ¦___ IM —^M

w .wí dl-"-'."Ih

A I.OlIl.llorFn v ,—......¦ — _n ,
Travcssii 8.0 'ranclico,d. l''»>« 1',.7*.,
iu, est_l,rl«l.,i«..to «ni «o ¦ d^ ..^ „,T
Mitunilo. lio seo u.ncr-1 '» '.''"""/t i.U

Itecontcni-iito, n confiI Ur Ia o i««J»1'
Kiiotfrla mudou do FT'» £ ixnn
do n,ior« nos Sr.. PofMçaf ' " 

;,„. Ai
iss,.. no eniiniilo.-de «ml'..'"»,,. nAo

antigis c lirllas .... --
lô ífio r.«|iriliFilAS o auiJUlUui
auuiiiontflilHS.

.índlcAes dan«««»,,»»S

,r^;rVreB.,c,eadoeorUundoe.*a."_.S_.áSSS_Hi

Moias lindas, meias
da moda, só as da

Casa Stephan!
e.pcclíl SIM.m ^ „;„_ de mel». „,,'""."'"i «6 nvolvi O movimento dn C„«
8"ft.íS .ò i liir e quirltla casa que. „_SU:'ii . m ,. À e cipMlMIlOU em mel»*,nuiUo, anims j . m « cnnrn.nto.
""cas, Víeíísivmnento de .nelas, a Om tt»

_.c! ...ti? nor l»sn mesmo, em ciii>tll,í«,
Síwnc. «m P*rá lu"» servir a sn» Ireju,!

.. coiin-llarii. c Padaria l^utfrl» ?• ¦

da America <lo Su' «l»"-', »»bolM *¦*-"¦- nH***"

filtrada e mocanlcamenio. . ...i-.

typos

SS_,B. .í^X-l;; *'>
forneedor de un. «M 

jMjjta 
«g«¦• «»fll 

do

ves Dias. cslA «empre cheia .lc senhoras c rosijiiliihii*-,
cavnlliclros dn nossn niçllior socicdailt

grm' tem. dlarlamcn^ umv.sjo 
ygjg,

do leite, cara-t, ._,rti"i.ctitõ'do doces fimi»., **

miijos
íí"lima pequena mns riistincU multldilo que 1):.o

to reveza a todos ds momentos. | 
"sn

— <Jue fu* nli essa gente? ' <*»r'»[
_ Compra perfumiirlas finas.
F.' nuc <¦ uli a Perfumaria Morlrnce, rasa

icòncoltuadlsslma c antiga, car,, quc merece
tniln ll confiança c quc u tem do parle uo
nosso muniin elegante. .#.»-

Na Perfumaria Hortence sao, conv^cneno,

dn manieig.1 o
« bolaelilnlms — artigo-, cm «íuo

icm, eertoniente, rival. .,
o falemos; nlnda, nos nrligos quM «

ntram ú vendn. cimo queijo, t mau i*.

i„ recebidos, icmânamenlc, dos próprios

Ma
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A
vida
¦nn-
BO.I
do

bro
**N

mm
liv»
mal
mal
b!h

S
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om:
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A

tnnt

feira pro-
.11 ILIO.
quesl/io ili-

Dr. Edgar da Cruz Ferreira
Marieltti Valle da Cnr. Ferreira- is» .,.. l*.r„7, 1-erreira

Arlhur da

sc. escriptorio. A Avenida Hlo .ranço. IM
,, jatlo Io Trianon. é procuradi|sluo. Ni >>
(i .ni bom teilün que não sela (e Io pclo|

JA resallamos bem que o JULIO W*
cncarregni-sc upcnj». dc Im••

,„, loria paru vender; quem_llmtjl^sor-
dins não o procure porque nao tem nelle Iti
l0V)nhi. 

um dns maiores, senío o •«"•Io*'.,'"»-

Í_1.í.,"r,er?.i.-i,-.",;r-, 

Cr,,-.'Ferreira <¦ se- tivos dc preferencia dc que gosa o JULIO.

E/. cimínuiniiniilc Arlhur-da Cruz j Mos ha mais. Me0_ lntcI|igcnte
Ferreira. Or. Annlb.,1 les,,.ne C cn,, OUJ^UO c 

J 
-^ t 

(),w,I|C.11,rf(!il dos
«nhora e filhos. «™"J»'f»"'0,^pn°rc„- seis'compromissos com successo inalar que
Azevedo Marques (ausc,,leL„.^nh.,raii, os ai, seni collegas. O JULIO nãn so faz e lao
lc». gratos a todos que ¦**-,"•••-" 'r^ iimgnificnmcntu situado na
k' oi mortaes de. scu tiucrlclo e*lio» . pae, | . ^" ^^,'aV,eri,, ,n bem im cenlro da
Irmão e lio pa.rtic pnm.;a^*Jf_ ^a^ ,**_•; 

»25_Se Trii.no,. e o Palace Hotel-

JA não vim as ponibas-rolas,
ntiiicllns amigas nossas,
rezar no calmo dns choças
n tilniiia t!" amorl
O ianlim. que n|cgre v sic,
ficou, depois que parllstc
trislcl... lão irlslcl.

unia flor:!!

enZlrnd", .,,,.,!, finos - e accrcseonlc- deve m™ffij.rt£tn?'ü achnrA arUSos
,.* verdadeiros - uxlraetos .lo f<-sios os tudo quanto deseja..com° su 

dòí fnl, „,
I grande Ta I. icnnlcs europeus. Os Srs. Hor- dc prime ira «i W«JJ; lV/1,.B|l.„c c eom a
'li & Solirinl... Importam, directamente, dns n,ai% rigorosas.con, •"-,* 

vlr ^publico.
I „•„ ,rias fa ricas, cala « sua perfumaria, lo- ..rooecunacio dc bem 

Não ha, realmente, casa que molhar «uri
ir n sua vnsla o escolhida cll

ío pode dizer quc 6 torio o m-in-
do elegante do ilio, quer cm icnhora., qu_

'confeitaria 
o Padaria Hungria í.-Por- I ."«°n*."«,;vfr"o""«ü« "võ-ilB 

o.«acolhida *di

í " ?^^ZZc']l» 
"neSlffi en^:,q.^seJ.m.e dizer quc 6 iodo o ,„,i-

C"Num"pònto central, como . a r.a üm
12 tttiasl nn esquina do I.nrp;n i)

** *. * i*. i.  .'. _¦.._. -....., l , _________

nguas de tol

tão triste,
t|ite não deu mais

cm

seti t|ur.rlrio esposo. p:.e.
a seus parentes e

«mlgos que ^^rs^^^ ^l^afe^.o^TOW-S vender prédios, ler-
por alma do saudoso «nj'«o..«,»,,,,M,,1^ sío í nanòs; moveis, etc, em qualquer ponto da

isso é que vemos o nome
diariamente as columnas uu

^a_c_sco tlcJ^l%l{l±-\-^-~r-(l  i.Tt:t,lO encher
T^ftãel JÕséloaqOim íie SotJta j A NOITE, «nnn.irian.lo dezenas clc le.ioc» ....

• -COrOnei J*#sc «¦«••H"**" __,.._.._,>., difrerentes ponlos dn cidade.
• Hiildirin Ilibciro de Souza. A uldo "".;,.• -ai,:i,inel,tc, portanto, o d mo-

tilde Souzni esposa c filhos. »« » 
dc go com que abrimos esta.notn. - E. o JU-

T! Souza, esposa c filha. »* M_ loiloicro ? F.ntâo outro gnllo cantai
A S"U^ar^,acs.C o^à 2 VI Vou-ao leilão. ¦-•,.. _

enes. i)As dc urro/., sabonetes c .
leite. Os artigos ali vendidos não suo ar-
llgos de procedência suspeita. Sito artigos
verdadeiros o garantidos.

Se tal suecedo com os artigos estrangeiro.,
mesmo suecede com os naelonncs. A Ter-

fiiintiriii Hortence tem artigos de fabricação
própria, cuja fama JA esti Mia c que me-
recem lognr de ullo destaque entre o quc de
melhor nqui sc produz. Taes sao.o Pelrpl^
Elite, o KHxlr Clile, o Sabonete blite, a Agun
tle Colônia Elite, a Quina Gllccrinada, o Pò I
tle Arroz Nalín — produetos estes picfcri*

dos j. por uma grande clientela que, afinal,
tsc eslà convencendo de qne tiimliem nqui,

qiiHiirio hn vontade e lionestltliide, sc podem
fabricar arllgos dc toilette de primeira qua*
(idade e que, em muitos casos, rivalisam com
os qne nos vem do estrangeiro.

Oi Perfumaria Hortence é. ainda, a famosa
Horquina. o preparado ideal contra u queda

, dos cubellos, formula do Dr. Wcrncck Mn-
clindo. A Horquina é o remédio que combata

.'e ilcstrAc com exilo todos os parasitas do
E a canção termina 60™;"™ ,,•"";"_ ca|,eil,)( .lando a este novo vigor. Desde que

menlo. lão bello c tao puro. nasutio ao ,.im,„ina está A venda, o numero tlc ca-
dadclrò ntnor. ,,,,, , ,-„ ltrRm\e a récns (cm diminuído consideravelmente

A alegria depressa sr irntisformou
Irisle.i. porque a ainada partiu.

Ma. !o-n sc manifesta a reacçáo: é i

esièíanç,."^*-' «urge. i o amor quc flores
ce dc nuvn:

Mi, no cimo do monte.
á be.irn dn loura praia.
ft sombra da sapucaia,
qne ò iiiestiin um verdoso vco,
A gente não sabe, no certo,
se „ choça do cio tao perto,
fitando o horizonte aberto,

mnis agita nu mais cio.

ASSOMBRO
_«—m*m m m 

Maravilhoso stock, des-
de a alpercata até o

fino sapato Luiz XV

Biinyitna
Cnr oco, a Casa stcpnan.u ._..,.„,..,-.. .,...-
Vivei Ò que é necessário è qua.os frt>Pu«
ím menos prevenidos tomem cautela e veti
. quem wmpre rc t, rea mente, na Casa St.",.'..:„ _ir,o fazendo ns suns compras, 1-
..ue"-..-"engano i, nunsl sempre, nma font
Ae dissabores e aborrecimentos

Um ní de senhora, por bonito que.ssji
nerde scmpro alguma cousa <tn sua linha c
jlclleza so uma linda c Uno meia nao o ri
VeSf!o'essas 

pequeninas cousas rie c-egane,
c bom flosto-que fazem parte da fellíldad,

que vivo o mundo. A Caso..Stephan sab

quer ver
eom esse penso- , c

nes
lho
lecinv
gro,
S0Ü2
me
no
feretro
>Ic.ver,

r,°d_mnir. 
parentes, parttoipam o

• a felicidade, .cllcldade tão gri .

S^C)1'^»^^
n^ario - o chega, afinal, A certeza dc

tirou a sorte grnntle. f .^ ^ (jn-'preferencia que sempre riA A Hortence
pre- "' 

^

o nuc tom, porque se cr.pcclnliso» no arug,
é ,"si n sendo, mais ,1o qne nenhum onti
rsübelccimeitlo. CStá-cm eond çr.es dç pt
der¦ offcrcccr tio publico uma variedade ir".¦*'.. '__ I..1-.. . .« artitlos nara t.d.

E A* intclligcneia, A actividade e ao deseor-
tino do Sr. Augusto Uoririgues Horta, fun-
dador e chefe da firmu proprietário dn Per-
fumaria Horlcnrc, deve, pois, o publico ca-
rioen náo pequenos benefícios. .

Mns o publico subo ser grato c, dam, a

Anita do modelos c de artigos par
ôs preços, além dc garantir o quc vende.

Portanto, meias lindas, meias boas, mel,
da moda e meias baratas, s6 ua Laís SU

phan.

«ATACLAN

Torta a gente diz que o calçado está ca-
rissimo, que está pela hora da morte, que

I jà-nSo so pode mais andar calçado, quo tudo
'. ...TV,,..!. .„,e isso mie mais aqmllo. clc.

que tln cnnçno1" otie como o amm.o-nrií^Ii-tisc n esmv*-± <*mr*.
a sorte •.rnr.ric quando o bl

-+-

¦¦^'E=_iss_íS-,«;GalGa(lo «no, elegante zi^^~£j^_.
Ô?A, . convidam ,.»« o sei. en^r**. *- TOBOS"

v. r. As' il litiras.da.inanli»______ 7^_« t T.-.__._.*'> fiJ,,. 
"ni.reeiado 

semanário'. earloea. A pai-

Marú

»L

Gáeliamby. 3b,
S ria l_l_____ãl_

Sõlína André
•.XNiVÈ-lSAI-IO 01- SEU FALLECI-

MENTO
Pedro André c filhos M$dnn_ro.Í*X

sens parentes e «"flW^ij.»",. a$$&
a missn qne pnr_Mn«» ^n j» ^bn-
o n,i',e mtint

do.
riiór
bres,

rezar
10 hòrds, tm

Ora e essa, é na "Casa do Bastos
— Conhcccis aquclla casa que fica na mc,

Uru-íiiayanu n. 19? , «„„,__.. a
: - Sim, conheço, . a."Casa do Bastos,,..*

o meu frcgúee de calçado, nao ha outra, nno
ex te quem melhor at tenda a sua freguezia.

eom mnis gentileza ouça o dc ejo de
seu delicado peslnno' mo

circnFi"manha 
"mais um bclUssimo numero

dS^preciado semanário earloea. A na -

i Iterirla foi multo bem. cuidada, _offere-

testo nara i

Ilnr- *lui'm
to n corrente, ãs n Horas, no ..,*-.•- ,,.,.._ qm. nucl. 0 scu nencauo r****"-"

r1". inatríz de Santo Antônio das Po- JS $r lm', r.Iipato do:mais moderno

9, 0 ^il^ricj^igl^ect^ -^'^'^r^t:i\[^nr1ny{Scrn se .

Aurora Navarro, Álvaro e

nematogràpWea. com •WjlgW»^—- .,j
leitura c um sem numero de optunas mus

trações.

Alberto Navarro
"Or.AE POU ELLES" fi

Cnsa rio Pastos" possue, de facto, um sor-
: tfmcnto ciipau de satisfazer um freguês csi-
• sente como eu.
1 — Éstü claro que sim: pois entuo nma

... , it- firma iicrcditadá como essa, fpic gosn•-._•**
- O Dr. Octaciuo Permra. esposa .¦ ,.- flma 

^lnlril,aV,e; nn5 i)ll!is rodas de elite,
lfl lhos. mondam celebrar, nin*.nh.... sMi ,i U._ (,c ,„ a)I,illir|do a fama queI - «.vp^1 ,Í£« sem rafàsssiss
¦_mltfós'-Para,osssUrt_^sse,.aeto.ne.,_—2 "... Mlvcsra

| tpie isso

O ATRO OFRGULNOSSO THE
[ A OTLilClÕ WALTER

MOCCHI
— Ii em. Sc 4 como dlzes, meu caro amigo, |

c-stã definitivamente nssente que eu, de lto.jo |
em deinitc, não mnis me utiüse dc outra •

' cnsa, qne não seja a "Casa do Baslos", por-
tle andar um pobre mortal pela

O Theatro Municipal porie-r.e dizer qne
deve nuas mais brilhantes noites desde sim
lnni,ü.tracão. no empresário Walter Mocc I,

en. de tbeatro, empresar, o cultoNewton ressoa üa silveira
iitiMMO DO COLLI-OIO MILITAH c"idadc rie S:'tn Sebastião tio mo ne .une,.o. o graime „,..„-.. •¦- .•--;„„¦-__•_ „,.„ t„m

• _• íf1™'..V,".:'rira io e família man- P»r? m'""•' 
_„, ,cr(ladc são "melindrosas" ,-es espectaculos artísticos.^

*p$r*k í? is-ss-isss- ,ç MBs^ffmísrt *„&'„fs_s **ffim
-l"-»ll0,.S'''fíüecldo cm íl _J_ ^"±c~ - |Vs •'• nm alto negocio, e ao mesmo E*. assim, que o Municipal tem visto passar
^aj_n___U__^_____^_ 7—T_:.'.r'*.v*. ffã ! tempo nma economia de tempo. Ali 6 o que.
Professor Antônio leixcua u-t , > , nnn_a os scn_ ¦cmprcgl,dosn têm ^^^^s^^^^Smr"" 

r _..¦!,_„:„• descanso. Vis conio entra afreguezln?.E qne A^^X§X$Í^m

c2° AN-iiv-ÈnsA-mo) ..
..- rin,.. ,- ãciiro convidam os
Viuva, limas <- hl '„•..•_ „ missaS?!SLS._"'!S..SSe|-que mnnd-.ui

'_- lindo, 10 do .-..-- *.,...
Francisco tlc i .t"1"

corrente,
fireJoj_e^^il_-,.-~- ...—^dsw^ãCrus i-crreira

Seu» collegas da Estatisticn
mercial fa*****'-'

Com-
celebrar nma jatiss-a

FranÃcoSdedPaula, amanhã, sabbado,

do corrente, ás O 1|2 hares
19

__iíía em acção dTgraças
Ob auxiliarca do leiloeiro JUL1U,

" 
-.i.«r.mAr da cereja de S. José,

Hgíl conviln. os seusamjgo/

estás v.ntin, nunca os seus empregados têm
descanso. Vis como entra a freguezia? E qne
boa freguezia 1

01. sc á. 011,a Mme. como leva um sa-
ipato quc c uma obra de arte! Qne bello talhe

e que andar elegante qne lhe imprime o cal-
endo. liem sc vé que tens razão. Estou
cnlnio e já nno me preocciipnrá mais o traba-
lhoso problema do ealçudo.

E riepois o ponto 6 o que dc mnis cen-
trai se potlerá desejar - entre rua 7 de Se-
lembro e Ouvidor.

Ainda uma informação...
Pois niio.
E os preços? _,,_."',
Magníficos, meu amigo, nada lhe leva

vantagens no negocio, e nl-m disso ha ali
creações, como poder, s observar no sapato,
por exemplo, daquella senhorita que ali vae.
Foi comprado lá c observa como 4 um typo
novo, uma nova creação, que acredito ainda
nõo tenhas visto. E altentle por favor á ele-
gancin .do pc, encaixado commodamente no
sapato. E- uma maravilha, meu compadre,
e se não tens falta de juizo, não ha a pensar

c tornnr-se freguez, quanto antes, da "Casa
do Bustos".

, ias» ¦

FANTASIAS DE POETA
-,. .— ..» ¦» em 

Por que não pôr os pontos
nos 11 ?

I>iz Ilostand, poeta de gosto,
(No Cyano islo se lí)
Ser o beijo um ponto posto
Sobre o "i" do verbo aimer,

Mns de tal verbo sAmentc ?
Rnstnnd, discordo de li;
De um tal ponto pAtie a gente
Fazer uso cm qualquer "V .

Outro din, á minha amada,
Eu disse: Ora já sc vê I
E' letra privilegiada
O tal "i" do verbo almerV

Cousa tal niio tem sentido . ¦
Em Londres ou mesmo nqui, .
Pois é faclo nssiis sabido-..
To tone e om«r não tèm "i".

Ora, sendo isto verdade,
O tal ponto, bem se vê,
•Pótle servir A vontade; \
Não é só do verbo almcr.
Desprezo conselhos sábios j
E, amor, giiranlo-te nqui,
Que se me desses teus lábios,
Lhes.poria o ponto no "i".

E depois que protestasse
Mestre Hostnnri, qual o que 1
Que oulro ponto elle arranjasse
Para o "i" rio verbo aimer.

uin lioro.,
Mas meus

_. so ti
poderá-

que isso que mais aqui
senhores c minhas senhoras:

Õ 6374 ATROPELOU M
MENOR

O chauffeur autuado
Foi no cruzamento dns rua» ífrel Cmik

c rio Senado quc o auto 037-1, passando e,
velocidade õscesslva, apanhou o menor It;
berto. filho de Manoel dos Santos, de ,
.„.,„< nrndiiz-ndo-ihe ferimentos pela c.

..ins meu» «:,...--.-_ - —— , anuo., protiuz.ou" ""-
isso tudo poderá scr bem verdade, tudo isso fa ,,, c.0!1,„. ._,,.„„.;
no leiá-tcrum__flindo que autorize tantas \{ohl.m, teve os a-aecorroa da Asslsteae;
Fni-iias, mas o que não resta a menor du- im t)n.„, ,,„ priiça_,,« lU-puWicn. reçolhet.1
vida é, que quem assim grila e diz c rociar
nl" não sabe viver, não procura solucionar
o caso com calma, coin firme za- ,

Por exemplo, uma visita á Casa Guiomar,
„a Avenida -Passos, 120, não soria dc_grat.de
ütÚldado pnra todos qne gostam dc com-

prar bom e barato? «._,„„_.» a„,,i«" 
Existe uli um maravilhoso stock ,áertc

r.s alnercatas ató os finos sapatos Lmz -_**,
cuiÔs preços são 50 *\* mais baixos que em

qualquer outra cnsa do gênero, .por serem as
/ilpercntits um typo lançado pela casa, crea- ¦

^iS-sieit^^cSS:'
O arOülíl II ARTE, Di. ELEGEU

E BO BOÜS GOSTO
Com umn trntllcçân brilhante, ípic

c;
r,
*
s,
ii
d
t,

se depois A casa dos seus pães, a dc n. 31
ih nia Barbosa Rodrigues, ahi ficando es
trata., ciild. „_,, . , . ,,

O motorista do auto 6374, Antonio Mnr,
Carneiro Vllhena, portuguez, de 50 anno*
foi preso t* autuado em flagrante pela pt.
licia do !'_" districlo.-__«>-*

por .,
o perfeição, custantto rei«-,ir....«.»v*-JJJJ,^ ,
gatclla. Voamos: de 17 a 26 -68500, üe
!>-/ „ ;io _ (iSnOII c tle ÍI3 n 10 —- 8550U." 

Então, ò ou não nm cnso de espantar a
_tí.ní___ . . _. . _._.. I

II RlTBE US I
Píra-nlS

ris ", e inegavelmente o ceutrq ri
e bom gosto rin cidade do Rio.

.leiíiinci,

E ainda ha mais. O modelo Xorah custa:

aetie733aa2Ã~ 
"Si 

sendo que"pâa Cor- 
' 
do^r^gi,^ii"páwdopA ^, D*,-,'- V

rcio são mais 1.500, por par, rcmeltendo-so,
graluitainentc, para o interior, catálogos il-
fiislrados. a quem os solicitar.

\ "Casa Guiomar" está situaria próxima
& rua Larga, cm esplendido ponto da i.ve-
nitla Passos, 120, sendo que por isso o seu
movimento é escandalosamente grande.

•met*- 

Msriür
mMsí\%

LISTA» É VENCE»
Assim escrevemos ha um anno, referindo-

nos ao Sr. Augusto de Halsemão, chefe da
conceitnada firmo Halsemão 8t Cia,, proprie-
taria da "A Luneta de Ouro", importante

Wl.__.„ estabelecimento tle artigos religiosos e de
q 

¦*» 
_a_.__._-._i__, óptica e da firmu .1. M. Torres & Cia., in-

lulin NlOnteifO MOlTieS, dustriaes dc grande mérito, na confecção de
UUHU »¦ 

^.^j- t-efiar. imagens de cartão pierre. e csculptores.
7 leiloeiro )• manda re»»»»» A AMsa. /.„f,.r _ pencer — comprova-a

V • 
__,_. _____ __l4.fi_F-.mOr dfl aquelle nosso amigo, com o seu actual cs-

amanha, no aitar-mor •"«* 
;t_fbe!(;Cin*,...to, a n..*, de s. ;iosé n. 84. edi-

__-_.__!a ein S. JOSé. aS 3 nO- fjein moderno, com ampla lo.io para a cx-
egreja OO ***• *-,w 

^_m _-_Aa0 ' 
posição tios seus artigos c optimos sobrados,-- B'**¥aw ; onde estão seus escriptorios, sccçuo de expor-
tação c officina de hábitos (alares, com um
"stock" muito superior a setecentos contos
de riis, como inventario dc mudança.

Um passeio A rua dos Arcos n. 31, darft oc-
caslão a examinar suas officinas de es-
enlptnra e a grande quantidade dc imagens
promptas, mais de mil modelos primorosos
cm valores superiores a duzentos contos de
réis. . ,, .

O Sr. Halsemão, portuguez dc rija tempe-
ra, mns brasileiro pclo coração e também
por afinidades antigas, pois descende de um
dos primeiros governadores de Matto Oros-
so, io tempo colonial, (o 1" Visconde de
Halsemão), reside entro nós ha 30 annos,
honrando o Brasil com sua tenacidade de
trabalho, honrado Portugal pela sua hono-

_—,_¦.,, ¦ 11n»mmMi'*j**mmm*rs***m****M ¦ ¦¦ - •*--w^

/-_..*;.;$;(. !'¦-?¦':¦-¦-,¦;,-¦¦• i..*V.A.':-.*»-i-S-XJT/trSi%*í**V. .'¦* •>¦''"*¦¦**. ..-ie "•"*. '¦¦ i*.: '/¦:S¦.''*'¦fyvxà-'- wfa.-i&A* :;-X

E se nos "ii" faltarem pontos
Noutros lábios juvenis,
Eu aqui tenho os meus promptos
Para pôr pontos nos "li"...

Conhecem as leitoras c— ... ..
conhecem ? São de Bastos Tigre, que.lia.de
annos os publicou em "Moinhos de Vento. _.__ 1S porqu
não pôr os pontos nos "il".... is; fácil: cal-
cado bom e barato, calçado fino, de ranta-
sia e*da moda, calçado qtie bate todos os
record» cm elegância, commodldade e cçn-
forto, tanto para os pés encantadores rias
senhoras, como para os pis cansados dos
ca
cxcell
a gra. .. .
rioca setenta e oito e oitenta.

E acnbemos pondo o ultimo ponto no
... _in historia: essa casa vende também, em çao. . .
rnmfieõ.s mie desafia a concorrência, todos Em primeiro 1

óstd spar »to,,n, desde as botas P.asta Leader. Na
das ni-lliorePs marc'«s, até roupas, perneiras,-"» -"«¦ '!'«„«„

sapato e tudo o mais que possa interessar
no. nossos jovens rio mundo sportivo.

--*¦ —

ras, uma missa por
de graças ao Bom Deus,
Delo prompto restabeleci-
mento de sua extremada

&ÍTDE PENHORES
19 DE JCUIO - JOSÉ* CAHEN

Ilua Silva .!ordlm._7 .

TMHSinrCapital Federal
25-ifil.
55028.
44708.
f**-8,
23353.

20:000!?000
5:000í.000
3:000,.0fl0
2:000$00,'
1iOOOSOOC abilidade. ...

 . Que venham e se enratzem entre nos. mui-

bonés grandes—Centro Loterico .0» como ciie.

O empresário Walter Mocchi

pelo seu palco as maiores celebridades da
sceno européa e os conjuntos de primeira ca-
tegoria que só se cxhibcm ás plntéas de elei-
ção Quer no tbeatro de canto, quer no de
declomação, Wnlter Mocchi tem trazido no
Rio ns figuras rie mnior destaque.

Companhias dc bailados, as melhores, o con-
ceituado empresário tem, egualmente, con-
(ralado para o nosso theutro official, para
onde trouxe, egualmente, os maestros e com-
positores de maior fama. chegando a ponto
dc cxhibir-nos ti celebrada Filarmônica de
Vienna, com scu illustre director Strauss.

Wallcr Mocchi, quc tem sempre a pr_cfe-
renela dns autoridades argentinas, que lhe
dão ha muitos annos a exploração do Thcn-
tro Colon, que corresponde ao nosso Muni-
cipal, é, também, o empresário de maior
nome c dc maio vultosos negócios da Ita-

Destacando o nome desse illustre homem
de theatro, não deixaremos, tombem, de sa-
Dentar, O'do seu antigo e intclligentc nuxi-
Ilnr, dè sua immediata confiança, e que dirige,
permanentemente, os escriptorios da empresa
aqui, o cav. Enrico Bouacchi.

LEITORES, ATTENÇAO!
i *» m m* * ••¦•

Por um momento, apenas
Não è longo, mns muito breve o tempo

que vamos tomar aos prosados leitores com
estas linhas: queremos, apenas, tazcr-Ilics
algumas e ligeiras indicações sobre o que os
Armazéns lirasil estão nppare.lindos pnra
offcrcccr a quantos o distinguem com a
sua hon-osti preferencia'.

Em primeiro lognr, e necessário n.to per
der rie vista que esta cnsn iiugmentn. inces-
santemente. E não é só no tamanho; e
lambem cm sortimentos e, pois, em possi-
billdàdes de bem servir, graças ao pronun-
c;:ldo favor publico, que muito lios desva-
nece e estimula.

Ultimamente, com a,aíe*; ü.ra,(,0oc'im17,V."
nlca.ão dos ns. 100 e 102, "Ex-La Poupée",'nara 

os armazéns do n. 104, torni.r.,m-se
ós Armazéns Brasil um dos estabelecinien-
lòs mais vastos e bem situados desta ca-
nli sil. pi6porc.o-.ando aos que os visitam.

ém dc abundnntissimos "stochs" e de pre-
,;os mínimos, o máximo de commodldade e
tle conforto. ,.„„„

Além disso, e para corresponder ao lison-
•teirò favor publico, o Sr. Felix Ojjlmjrtes
encontra-se ha. mezes na B**-,*?n"-^nfe-SS"
niliriu nos principaes mercados do Vel^ho
\un do os grandes e modornos "stoclts" que
.resino chegando e «tão sendo marcados
.or preços convenienttssimos. Basta Isso
¦inra mostrar que a prepcçupação .dominan-

,lá no tempo dn Itn-
perio, qne ella i dal
poucas que atravessa-
ram para o novn pc-
riodo politico rio Ora-,
sil, constituía o em-
porio da elcgnncji.
nas suas confccçõti
suiicntnndo-se nas re-
cepçôes tia moda, qm
crain brilhnnllsslm.i
como bem se snhe,
Assim a Notre Dami
de Paris concentra..
em si o expoente ms-
ximo do chie com-
mereio francez aqui
locnlisatlo.

As mais elciíantfi
daquelle tempo, ali si
iam vestir, como ti-J»
para ali accorrem sen
cessar o que temos dl
•.íais rep.rcsentotiv.
tio nosso meio social.
•E' impossível vivei*»
aem o gosto e o ch.i
dos aleliers de No»'
Dame tle Paris, corai
acontecia ha cincoenta
honrando as velha-

.. estabelecimento conti-
expoente da moda da ro.
c affluem senhoras e K«

ienie"qüaiidade, diríamos mesmo, de perfel- nhoritas, 
"anciosas de um modello -m '

só, uma creação maravilhosa. Conse"*"ni:
logar, devemos salientar a e nngmentantlo o prestigio de quc simi

no ha ninda muitas semanas gosoti, os seus novos dirigentes, conhecea t

que", qui dissemos, nn A NOITE, o que è esso a fundo do ramo, se esforçam cana
preparado, que não tem rival na industria mais c mais para que as suas rreguezas
nacional e que, com vantagem, sç pôde pôr contrem no grando e inegualavel emp"
ao lado das mais nfamadas pastas estran- da moda, o que desejam, o que mes sa

tteiras i faça o gosto e o chie moderno.
A Pasta Leader é um creme dentnl Ilgel- Afim de melhor servir aos que Pr<]"T.j,

ramente snponnccn e perfumado, preparado | os seus artigos, Notre Dame de 1 ariJi
snb as mnis rigorosns bases sclcntiflcas c , envolveu admiravelmente torias as ¦"1"5
destinado a clarear os dentes, desinfectnr e|ci;ões, mormente as de roupa hrB"£¦¦'¦
refrigerar n bocn, sem atacar — como suece-1 marinho; roupas para creança, etc... t»
ric com as outras — o esmalte tios dentes, especial oecupa a direeção dos diversos^.

A PASTA "LEADER" Ê A
"LEA9ER"JAS PASTAS

Os preparados da Fabrica
Adamastor honram a

industria nacional
E' visível, niesmo pnra os mais iiulifferen-

¦ ,. , _,.._,- . vin tes o srnnde progresso tine estão fazendo no
Conhecem _as leitoras estes versos ? *. NBo "^ «ra 

^^ in(1,lslri.|S chi,nicas e' ' 
ric artigos hygietiicos pura toilette.

E, eonhecirio.o poet.i.ão ^ntó^Í^SS
num dos primeiros logares, a rubrica Ada-
mastor, dos Irmãos Azevedo, com escripto-
rio a rna Visconde de Itauna n. 9!)

A Fnhricn Adamastór é nlnda multo nova. ^„
Pois os seus produetos, todos elles, foram "*

¦J/Ê1

'sttL
_=j| WÈ&JLr^.

___f-^wl*1_

•

... „„,,,,„ „,,„ ,, ._,,.„„„ já dc grande fama e da pronunciada preíc- anui.., mraz. Assim,
valheiros, calcário, emi "•- 1''c V«fE. .^nc|a Bdo 

puhlico, o quc constittte uma pro- tradições, o granri»
enle _ s6 de Au Bijoii dc^ la Motit. iene "Adamastór" Ma 

a ser o maiorml,* e acreditada casa da íua da Ca- wmniu^ 
^ r_.cornmcn{|nc<--0 de „ee.. ouvidor, nara ond

Ul»

E' de forte e immediata acção germicida, de
maneira que se pódc cnnsidcrnl-n como um
desinfcctnntc rie primeira ordem.

A grande vendn mie está tendo a Pasta
1-cadcr, não só no Elo como em todo o paiz,
{¦ a melhor rceommendaçno que delia pode-
mos fazer, pois slgnificn que cila 6 a pre-
feriria entre todas ns outras que existem no
mercado. Mnior elogio não pódc scr feito a
qtinlmicr produeto.

Muitos outros artigos está lançando no
mercado a Fabrico Adnmnstor, todos com
grande acceitncão do publico e de dia para
dia mais acreditados.

Salientemos, porém, ainda nm: o sabonete
.asminol. E' um artigo que, sem favor, rlva-
lisa cm qualidade, aroma e apresentação
cnm ns mnis ventiladas marcas estrangeiras.
O .Insminol obteve um Grande Premio nn
Exposição do Centenário. Bccnmpensn bem
merecida, pois o .Insminol é um sabonete
mie honra sobremaneira a Industria nncio-
nni, como honra a Fabrica Adnmnstor, cujos
rhlmi-os conseguiram npresentnr nrtigo tão
fino e dc aroma tão fora do commnm.

Repitamos, ao terminar, o mie já acima
dissemos! o nome "Adamastór" à hoje nma
rccommendação pnra qualquer artigo c uma
sarantia de excellente qualidade, de perfei-
rão.

lieis, não esquecendo a parte que se refer.>

>c
los

n\n'.'t.nn"éas'a"é a de attender an ihtêress. Jft sabem, por isso, os leitores qne, em"T_• 
_.„ de cuja syinoathla dependei insta dcntifricm como em sabonetes finos,

j *caiiuct;i_:u*ii*j «i i>«--« *¦%-- (

A roupa dc cama c mesa, que nao tem .»
peln sua lnlmitahilidade. ,.,

E lá. & preciso não esquecer, o esy«.
lheiro elcnante também vae encontrar o q»
de mais fino ha, em artigos nacionaes e
tratigeiros. _„v,i|m

Asim, não é de estranhar quc o Pj
dispense especial attcnçúo A Notre-Paine«
Paris, dada a sua superior e intclligentc
reccão. tm.nli

Não ha no gênero, no Bio, cstabcic.cime'
que sc lhe compare, quer peln perfn-!"*.,
seus artigos, quer pela superiorldatle na
teria prima empregaria nas c""'0!*'' ,,,..,

Além do que se affirma. ainda bn a i<=
cm conta que a importação é !«:¦ .-.«¦•«
grande regularidade, directamente t,e i •

o centro mundial do luxo e da eleganci»,
tncomparavel Cidade Luz. , >.,

Com a situação que tem. com en.""
pela mn do Ouvidor e largo de .ao r
cisco, as faeilidatles para os seus tregu ..;
são enormes; vindo isso corroborar ÇM-
dinnriamcnte na affiuencia dc pumioo h.
diariamente visita as suas exposições •

artigos de inverno, ultimas novldanes,.- -

gantes creações, qne desafiam concorrei
pela originalidade e bom gosto. „ _,.

Quem é que hoje, não quererá »*"" ,
a scr elegante, como nos tempos. P*_J," jj.,

m

sua prosperidade. so devem preferir os da Fabrica Adamastór. • tre Dairie de Paris?
, | foram os nossos ascendentes, visitam-,- a

1 ¦ l«* TA-.»- J/f Tlnt-toO
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W cada voz mais prospera a situação da nossa grandoomprosa de seguros do vida

Mais d© 12.000:000$000 om apólices daDivida Publica
Bens de rali, mais de Ra. 7.000:000$000
Fundos de Garantias e Reserva, mais do32.000:000$OCO

A no5>.i maior sociedade de seguro» de
Tida - A ..tiullatlva — entrou no seu 518"
*nnn Ac vida a I* deste mes do jiillm, IJ
ncaitís 27 annos de exislcncia o ninvlincnlo
do scu balando, referente «o 20" exercido— poli o que terminou agora so em otitu-
bro isrd conhecido — attlnge A Imporlun-
cia riu '.'J.lUOiHSáÇIKIu,

Niio o a primeira ves que nesta* oolu-
jnnn ri» A NOITK nus referimos » Equlta-
Uva. Sempre o .fu/emus, aliás, com o
maior prazer e, scntlo Justo*., nilo somos
mais do qua o eco du própria opinião pu-
bllc»,

Salientamos, lambem, qno o nosso prazert mnio maior quanto a liqultuliv., i uma
empresa filha ilu Iniciativa, ilu iuiclligcii-

i . •_$'ft1*Hv::,';, XX -.-•¦'. ' ,V'''.,'£, 
'''';'¦

i .p^Va• ; '-'^r^xS\

O i'r. Curiós 1'eretru l.eal.
du Etiuitaliva

presidente

cia o do esforço dc um grupo de Jirasilei-
ros que foram dos primeiras a sc lançar a
assa industria, enlão nascente entre nós, do
seguro sobre a vida. E o fizeram com tal
intelligencia, enfreutando todas as difficnl-
dades, que a Equitativa tem prestado nes-
tes 27 annos dc vida grandes c assignalados
.erviços ã sociedade brasileira.

Dirigida com grande intelligencia c alto
descortino, a Equilaliva vem fazendo de
anno para anno assombrosos progressos,
firmando-sc cada vez mais no conceito da
opinião publica c tornando-so cada vez mais
ulii aos «eus associados.

Dahi, a sua solida situação, acima dc
fjuaesnuer orccalcos e capaz de enfrentar,
somo o tem provado á sobriedade, todas as
situações anormaes.

A Equitativa è um modelo das nossas
fraudes empresas de seguros, exemplo de
uma administração netiva e proba.

Esti a Equitativa, desde muitos annos,
eob a presidência do Or. Carlos Pereira
Leal, cavalheiro distinctisslino, muito co-
nhccidn c admirado, pelas suji6 altas virtu-
des c qualidades e a quem a sociedade deve
serviços dos mais Importantes.

Ds seus outros dois directores são, tam-
bem hu muitos annos, os Sr». Dr. A. A.
tle Azevedo Sodré e Eugênio ria Silva Hor-
gcs. cavalheiros cgualmente muito conhe-
ciclos e estimados c que gozam do mais alio
conceito social pelas suas qualidades de in-
telllgencia e de caracter.

Como direclor-gereivte tem a Equitativa,
ainda ha muitos annos, o Sr. I.uiz Lourei-.
fo, parte integrante da alta administração
e, sem favor, tido como um dos_ maiores
conhecedores, entre nós, dessa difficil sei-
e:*cia rie seguros. O Sr. Luiz Loureiro dc-
dica os seus melhores esforctvi, a sua Intel-
ligencia e a sua grande capacidade tlc traba-
Iho an desenvolvimento da Equitativa que
lhe deve boa parte da situação prospera cm
jue se encontra.

Taes são os homens que compõem t, dire-
cção da Equilaliva e que, pela sua problda-
de moral, pclo sen caracter e pelas suas
qualidades dc intelligencia, se Impõem como
administradores capazes e exemplares, me-
recendo dessa fôrma a confiança plena dos
associados.

Tendo á sua .frente nomes como estes, a
Equitativa devia progredir c impôr-sc. h.
realmente; progrediu e Impòz-so, tornando-
sc a nossa maior sociedade tlc seguros so-
bre a vida, com um patrimônio moral invc-
javel a par tlc um patrimônio material que
te elevam á altura das nossas maiores ins-
lituições nacionaes.

As provns tlc quanto dizemos provas que
ie multiplicam, estão no ultimo relato-
rio tia Equitativa que lemos em mãos.

Assinalemos nindn unia vez que esse ba-
Jnncn é o dn exercicio que terminou a 30

de .junho do anno passado, pois o deste anno.
embora jã encerrado, não é ainda conhecido .

Pois nesse praso, isto ò, de 30 dc ju-
nho de 1922 a egual data de 1923, os
números índices do progresso da compa-
Uhia são os seguintes, segundo as próprias
palavras do scu illustre presidente Dr. Car-
ini Pereira Leal:""Durante o periodo a que

me refiro, pagou "A Equi-
tntiva" a seus segurados a
importante somma de rs.
assim descriminada:

jÉm sinistros pagos cm di-
nheiro a vista rs

Por terminação de contratos
cm vida, c em sorteios, rs.

Vez ainda a Sociedade, a mo-
dicos juros, empréstimos a
seus segurados no valor dc
rs

"azendo face a estes paga-
mentos teve a Equitativa
uma receita global tle rs.
sendo rs. 10.0fl2:249í50(
cm prêmios c 1.287:3nfi$19r
da renda do patrimonlt
social.

Cobrindo as reservas technt-
cas tlc rs. 25.330:2215322,
possue hoje "A Equitati-
va" uni activo dc rs

Dos benefícios amplamente
disseminados pela "A Equi-
tativn", dcstle o duta ria
suu incorporação, porie-se
ajuizar, consirierantlo-sc que
ate" hoje tem distribuído
aos beneficiários de seus
segurados e aos próprios
segurados, em vida, a ele-
íatln somma .de rs
assim descriminados:

Aos beneficiários por morte
dos segurados, rs

Aos segurados, cm apólices £ „„„•,---
resgatadas, rs '.  16.705:8888037

Em apólices sorteadas a di- _»„,,..„»
nheiro, rs....'.  8.570:3808500
En, ri o|» continua mantendo-se a porcen-

lagem da despesa propriamente dita sobre
a receita."

Esles algarismos são verdadeiramente para
assombrar, tornando desnecessários outros
commcntnrios. Quasi 50.000 contos de réis
distribuídos cm 2fi annos de existencial

"Infelizmente, — como observa, mui ju-

3.299:919*750

1.001:8681500

2.238:0515250

675:3158216

íl.379:645$693

Í2.190:855í-o36

47.077:344*197

21.801:08G$060

d closamcnle. o !)r. Carlos Pereira, Leal, na-«lucile documento — longo do isilmulo offl.«la quo, tin ioda parte du mundo elvlll-lano, merecem sempre o espirito do eco.noimo o prevlilenclii o ns instituições que.como "A Eqnltatlvu", honram seu pais tleorlifcni, roíiltniiaiuos vivendo soli o poso ck-inagador do asphlxlaiitvs Impostos dc toda«orlo, entorpecendo a constituição de pe-
cultos o desalentando lodo aquellu que, on-ire nos, se aventura a fazer economia,U0 que iiffiniu) ó prova eloqüente o faetoio ler a .Sociedade pago mais de 31 %, sóao Impostas, sobro a kuu despeza total duran-10 o iun,,, üUt.|n| ,)UC ri,|,,|0

B factor principal do tão clamorojo por-ccnlngetn, o imposio do 2 % sobre os pre-mios. A exorbitância deste tributo tão in-¦nuamente lançado sobre o que, multas ve-*cs, com Ingente sacrifício, se tenta eco-nomistir para futuro amparo ila familia, nos-so asseverar, t unien no min.,In!Da iniqüidade desse tributo nos du fia-gran o evidencia a Inglaterra: Alll. pura osorrcilos tio pagamento <le "incnmc-liix" fim-posto rie remiu), é antes deduzido tia rcntlti«io citiii, Ao o <_..c appiica ao premiu do seuseguro do vida, Inscntando-o, assim, dc todae qualquer taxa sobre esse prêmio.ISo Iirasil o citlatlão paga 2 ,1. «obre o quelenta economlsar para evitar possível indi-ficncln (, r.iniiliii.
licin sei que clamo no deserto, mas... cum-pro o meu dever. "Cluina. ue cesses".
Como era dc esperar, o Conselho Fiscalcomposto dos Srs. Dr. José I*'. de SampaioVianna, João F. Ilarccllos c João R. Tcixei-rn Junior, deante destas provas dc efficieii-lc administração, pronunciou-se com mereci-uos elogios paru a Directoria.
E este o parecer do Conselho Fiscal:O Conselho examinou com acuraria atten-çao as contas a|iresenladas pela Directoria,relativamente uo anuo social encerrado em3» de junho, e verificou cm face da escriptaa mais documentos a 8Uu completa regular!-dade e exactidão.
Dellas se apura que a receita arrecadadanesse período foi dc  11.370:6158693e a despesa de Its  7.833:0621081resultando o excedente de 3.546:583i612Ví-se mais que somente ns seis primeirasparcellas tio aclivo, nn importância dc réis27 i!.8:132$380, cobrem fartamente as resi-r-v •¦!..,... • .,,.,.,.,, ,,,,. .>:,.XM:2MM2:
***-*. o* benefícios distribuídos aos segu-r:' ••> uo nic.Miio periodo, at-

Receita do ultimo oxerelcio. mais do
11.OOO:0OO$00O - Mais do 3.290:000$

pagos em um anno a seus segura-
dos - Pagou aos seus beneficia-

rios ató agora mala do
47.000:000$OCO

£)A PLATÉA A INDUSTRIA DE MOV IS [OS
NOTICIAS

A tem parada ilo Municipal, A festa iloMm». l'1/rst
A ri-ellii di) Imje dn Municipal 6 Ae ant»

limlura, cnm n representação dn peça "l.a
dcuoillalru", AmuiiliA, o «pcülnclo o exlrn*ordinário, cm resta artística tle Mmc. Plerat,a lllliitri) direciona o primeira aclrii*. ilu coni"
piinlila frauci-zii de eom.¦.lin que ,li ora iielui,
rum suecesso, Mine. |'i,'.í.i| 1,1/ mui IcbIii.
com a pcçii "Monna Vann.i", ilcilicanilo-u A
hiipivii-i.i carioca,
A primeira de hoje, no Carlos flome*

A, companhia l.copnhlo Frôoi, hoje. em
primeira, ivprcscnln a couraçaria coinullii ric
Irlatan llcrnard, "O café" rio PclliborloV,
miilii l.eop.ililn |'roes tem ilai, suus inclhnrcs

iCronçoci conilcni, "O cate do Fcllsbcrtn"
IcrA, no ctntiinto, pcriiiaucuclii curta no car-

-,...,. - . ta* dn Carlos Ooiiics, porque l.copiihlo Fróesric n Sociedade ter pago malsdo 3» V sobre deseja estrear nn quarta-feira próximo a co-a suu despesa total, sô pura Imposto», «cnilo 1 ..ts ••(» „„,,,, v „ vfttrolln" qua o a Ira-
parcella avullatln 11 dc 2 •,• sobre os prêmios, ducçiaO de "Ucaute", u coiuuriin roeente.1' »i| iu-1.1 rarrtn cslrnnlni que os pintores
públicos tributem tflo excessivamente as
ii-.iii.-iiii.H 1'i'lius, mini..s veie*, com gniiricsiicrlflcloi. pulos segurados, parn amparo do
suas familias.

O Conselho. A vista do exposto, é de opi-
iilfni qur sejam apiirovadoa ns contas tio
anno social encerrado cm 30 de Junho ul-
limo,

Kllus revelam o r.clo, a actlvidade o a com-
potência tia digna dirccloria c seus prcsllmo-sos auxiliares, t nuda inuis justo do nuc lhes
sejam tributados todo» os louvores.

SRS. MARTINS PALHEIROS & C
Porque o publico prefere os moveis do

AO CONFORTÁVEL

Ungem 11 elevada Mínima de 47.07713119107
ni que desde a data da sun Incorporação, a
Sociedade lem pago nti> hoje,

No seu minucioso llclatorlo, o zeloso Sr.
presidente chamii a attencAn sobro o farto

aS'u triva-feira ultima. 15 do corrente, rca-
Usou-se, como do costume, o sorteio semes-
Irai. o 72\ rias apólices ria Kquitativn.

Conformo n A NOITE Ji Informou, foram
sfirteadiis 62 apólices, com OiUUO^ODO cada
uma.

lím visto da falta de commtutiractics com
S. Paulo, resolveu a directoria, nfim de não
ser prejudicado nenhum segurado, conside-
rcr vigentes, somente para a inclusão nesse
sorteio, Iodas as apólices do pagiitncnto do
cujos prêmios a Sociedade nflo teve iiotltílii
o sc venceram nos 3(1 dias decorrentes dc 13
dc junho n 15 tle julho rio,corrente nnno.

Com o sorlcio do din 15. o Equitativa tem
distribuído pelos seus associados rcMs
9.760:360f500, pois foram sorteadas até ago-
ra 2.132 apólices.

Todos esses prcmlos, l Justo salientar, tem
sido pagos cm dinheiro, sendo que as apo-
lices sorteadas continuam cm pleno vigor o
com direito a entrar nos sorteios que ainda
se venham a realisar.

Entre os contemplados no sorteio dc tcr?
ça-reira acha-se o Dr. Raul Machado Uitlcn-
courl, residente nesta capital, c quo, pela
quarta vez, leve uma apólice premiaria.As vantagens destes sorteios da Etpiitatl-
va sâo, pois, dignas do registro c dc cuco-
mios.

Terminemos estas considerações que vimos
fazendo com a roproducçüo do ultimo ba-
lanço conhecido du Equitativa c pelo qualse pódc avaliar, cm todus as suas minúcias,
a grande importância dessa conceituada com-
panhia dc seguros sobre ,1 vida :

BALANÇO DQ 26° ANNO SOCIAI, FINDO EM 38 DE JUNHO DE 1923

ACTIVO

Apólices da Divida
Bens tlc Itaiz
Empréstimos sobre

lliecas 
Empréstimos sob caução de

apólices cm vigor
Depósitos legues e com ban-

quei ros, nn Europa, nesta
Capital e nos Estados....

Garantia no Thesouro Na-
cional 

Moveis c utensílios da sedo
e filiaes 

Juros e alugueis a receber.
Agencias c filiaes
Prêmios diffcridòs
Valores liypotbecados cm ga-rantla tle empréstimos....
Caução riu Directoria
Fianças rie corretores
Caixa — Saldo em ser

'^^"•'¦«¦''¦¦'¦««««¦«••as**-**»*»

||. 7.144:7061610
bypo

PASSIVO

12.7S.5:41.1?200
7.144:7061610

288:0755334

2.555:7381019

4.813:298$273

200:non«ono

119:3-103810
328:82!).-i00()

1.845:112500o
673:48&Í210

700:000?000
60:0í!(lfono

606:3005000
53:6555700

32.130:8,*>f,í636

Reservas tcclmlcas
Garantias diversas que figu-

ram no activo
Prêmios de seguros propôs-tos ..'
Diversas contas credoras...
[•'mulos de garantia na filial

de Hespanha '....
Deposito no Tliesouro Na-cional ..:
Conta rie accumulações dos

segurados 

25.330:221Í322

1.372:3úOÍOOOi Trianon

i. ".lej.icl.i viu Paris, original dc Jacquei
Dovnl.
A festa ile ttueno Machado

B' este, em definitiva, o prngramiua da
nitttlhcc tle domingo próximo, 110 8, Josí, cm
ícbtu artística do consagrado dansnrlno pa-trieio lliieiiii Machado, o "recorriman" sul-
americano da ilansa-hnrn: rcnroscntacilo da
osplrituosn revista do Uastos. Tigre c líriuur-
rio Victorino, "Dilo e feito!"; acto tlu cn-
barcl: caburctlcr, Martins Veiga; números ile
nltraccfio. por l.copnhlo Fróes, Alfredo Silva,
Augusto Costa, Francisco Alves, M.iuoelii Ma-
theus, 1'epiia de Abreu, o transformista Blnn-divr, a canconellsta Nelilta, a bailarina cias-
sic.i Ntira I.iiliinowa t* os tlucttlstns l.bs Al-
caziirs e I.os Florlos, llueiio Machado dan-
sarA uni fox-trot excêntrico com as actrl/.cs
do S. .lo:;ò Aracy Cortes, Antonia Denegri,
Hcnrlquetn Brlcba c I,ccllcln Flora, bem
como um maxixe, um tango c fox-trot, coin
VViinda Uruclincr, n sua celebre companheira
tio campeonato dc dansa do S. Pedro. A
grande oreliestra juzz-bund do Club dos Po-
llticos acompanhar.!, cm scena aberta, os
números de lliicnn Machado, O espectaculo
i cm homenagem A A NOITB.
O cartaz do Kcpublic*

A velha .e festejada peça "O ('onde ric
Montc-C.hrlsto" vae ser representada, ama-
nhn, cm primeira, no liepublica, pela com-
panhia Itália Fiiiistu-f.ucilia Pcrcs. .loão liar-
liosn fará o protagonista, Assim, Itália Faus-
ta representa, hoje, i>cla nltiiiin vez, a peça"A mulher que deita cartas". Dentro ile
hreves dias teremos 110 theatro ria Avenida
Guines Freire a peça "Os dois garotos".
A festa dos porteiros do Recreio

Os porteiros do Theatro llecrcio, traha-
lhadorcs c amáveis, tC-m sua festa 110 pre-
xiuio domingo, cm inutinie, com o seguinte
atlrnhento programma: representação ria i*c-
vista "A' la gurçonnc"; aclo variado, cm qnc
tomarão pnrtc Margarida Max, Manada Ma-
theus, Esthcr I.iitln. Thco-Dorah, Maria Mal-
tos, Maria Ilui/. João Martins, Henrique Cha-
ves. .1. Figueiredo o Agostinho ric Souza. Ser-
virá do caburctlcr o actor Edmundo Maia.

VARIAS
Kslrca, hoje, A rua Pinto dc Figueiredo,

próximo A praça Sacnz Pena; o Circo Picrrc.
— Recebemos amável cartão de agradeci-

mentos dc .Asdrubal Miranda, pelo applauso
juslo que demos ao seu trabalho na comedia"O secretario do S.Ex.", ora em secua no

K* Incontestável que a Industria do nio-
vel*. (cm progredido, conihlurnvulmouto, en»
tro hAk, loliroluilo nns últimos nnnos.

Multo sc tem ailcautiitln, toniln-io acabailo,
pura sempre, coin a linportacAo riu moveis.

lí' que mesmo 1*111 moveis rir luxo, rios ric
o..,Im- luxo, moveis ric cslvlo rigoroso uu ita

A Itnl-Slar í um dos nossos malnri". msll
coiiliccli.ni a inuis jireferldoi armuisciis de
moveis. Cnm 1I1111» frouloi. 1 tra a rua VfV*
rn.'...... «2 i* para a run Oonçalvoi Dias 69
e 71, a llcil-Star í rinilieclila como furne-
ocilora de moveis rie oilylo v Ae lyso, como
cusa iiiiriu só s« vctiilu o que tem arte •

mais pura fantasia, estamos trabalhando

43:289$340
502
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3.283:5G1$1G0

200:000f000

1.2Ka:507è735
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S.E. ou O. — Rio dc Janeiro, .'10 de Junho tlc 1923. — Carlos Tcreira Leal Pre.
l'í?,í\~ ?r'-A- A-AeMcvcào Sodré, Dire ctor-Metlico - Eugênio da sílv 

*Borgeg.^ 
Di-rcctor-Secretnrio - Luiz Loureiro, Gerente - Honorio Ribeiro, Actuurio

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPFaSA DO 28» ANNO SOCIAL FINDO EM 30 DBJUNHO DE 1023

DESPESA

Apólices liquidadas por slnis.
tros pagos c resgatadas por
cessão e por terminação
rios centrados

Apólices sorteadas
Commissões pagas a corre-

tores e banqueiros
Despesas gemes — Honora-

rarios médicos, annuncios,
imipressos, honorários ria
Directoria, ordenados dos
empregados, sellos tio cor-
rcio, telegrammas, impostos
federaes, estaciones e muni-
cipaes, alugueis ric escri-
ptorios, cstampilhas, etc.

Excedente da receita

2.524:919-5750
775:000.5000

3.233:5315813

RECEITA

1.299:610*518
3.540:5835612

11.370:6451693

Em caixa....
Em poder de

banqueiros
u/ data....

Prcmlos recebido*
0.210:785$350

881:464Í150 10.1192:249*3600

*Wí4n POMT-
À JOURs

hoje cm dia com verdadeira perícia,
{ E tanto é assim que riu importadores, pas-

símios a ser exportadores tlc moveis, estan-
{cio os nossos artistas marceneiros empenha-

rios no aproveitamento tias excellentes e lin-
das madeiras que o Iirasil possue cm grando
abundância e que sc prestam para toda a
sorte dc moveis, ilestle os mais solitlos aos
da mais alia fantasia.

Ora,-ric quantas firmas vim trabalhando,
com persistência e esforço, para elevar e
desenvolvei* a industria tle moveis no llio,
6 Ae justiça collocar, cni logar ric destaque,
u tios Srs. Martins Malhclrò & C.

A—csffflvflwna jdeixni-se as mais arrojadas
iniciativas na industria aSTrnrarcenaíla. e
um trabalho tenaz que muito a honra.

Possuindo, na rua liarão tle São Felix,
uma fabrica escellcnteíiícntd montada, que
lem os machinismos mais modernos a par
tlc um "stocli" tle madeiras que, pela sun va-
rictiatle c idade, é vcrdadcirainenlo precío-
so, os Srs. Martins Malhciro & Cia., tèm a
sua casa matriz á rua da Alfândega 111,

*****

Juros, commissões, alugueis,
etc 1.287:396*193

A Empresa José Loureiro s a
saa temporada ifô 1924

A Empresa José Loureiro t das mais vc-
lhas c mais conceituadas desta capital. SSo
de sua exploração aqui os theatros Lyri-
co, Republica e Palácio, dispondo ainda ric
casas tlc diversões cm S. Paulo e Santos c
em Lisboa e Porto.

José Loureiro c um empresário moderno.
Dispondo dc fortuna, elle a põe ao serviço
de sua intelligencia e actlvidade, fazctulo
As vezes negócios verdadeiramente arroja-
tios. A temporada anntial do theatro cs-
trangeiro no Uio deve. sem dtuyida., scu

elegância. Os seus mobiliários :.ão ni mais
finos e titi li tèm saido os qnc guarncccm
boa parte rias mais ricas vlvcildas d.» Rio.
Ahi se vendem os mais ricos e uulhcnticos
(apeles europeus c oriciüacs, assim como
cortinados e estofos. E a lteri-Star possue
ainda um corpo selecto dc verdadeiros ar- ,
lislas para oriiunicntaçõcs interiores.

A I.-.nia de a\o Confortável já sc espa-
Iboii, ha muitos annos, uão apenas pelo Rio
coino por todo o Iirasil. Essa casa tle mo-
veis é tias mais conceituadas c coiitam-st
pnr milhares ns casas cujo mobiliário com-
plelo, desde a sala de visitas á cozinha, dali
tem saido.

Tambem no Ao Confortável já o publico
sc habituou a chcontrnr, n par tlc inoveis
7ir.-ia^tT-i„—nmv,.i« (*,¦ fantasiai parn todos os
gastos c todas a:> dejicnUõni5Tã3 i,a 1...111, in--
cliislve para escriptorlos, assim como riquis-
simos moveis estofados, tapeies, cortina1»
stores, nlinofarins, etc.

E" uma cnsa ipie bem merece a franca
sympntliia fine os cariocas lhe riisponsnm,
pois. ali sc trabalha com a preoccnpaeãt»

Olla.1 t.ii.111 in**.*.* **** ** » »•« -.a™ ...... ..~-0~ , . --

casa onric accumiiliim os moveis cm rioposi- de bem servir o publico c ile tornar cada;
to c que conta com uma freguezia muito
numerosa c antiga.

Depois tle terem apenas
rante niuilos annos,

essa casa du-
os Srs. Martins Ma-

llieiro & Cia., montaram outra, que é rias os
mais conhecidas c conceituadas da eitladc:
queremos referir-nos Ao Confortável, a
grande e preferida casa de moveis da rua
Sele tlc Selembro 32, esquina da rua do
Carmo.

Mas, os negócios da firma desenvolve-
ram-se tle tal forma e, por outro lado. os
móveis dos Srs. .Martins Malhciro & Cia.,
ganharam tal fama e são tão procurados,
que esses industriaes adquiriram, lia dous
mezes apenas, oulro grande armazém de
moveis: é n Hctl-Slar, quo passou para a ia Ilctl-Star, Ao Coulorlavcl
sua propriedade. U rua ria Alfândega 111.

freguez em um amigo e propa iandista. _
Taes são as Ires easas rios Srs. Martins

Malhciro & C. c, pela importância ric cada
uma dellas e pclo sen conjunto, hem podem

citórei concluir ipial o ouõ.riíie ilcscn'-
volviirionlo que essa firma deu A industria
tio fabrico c ao commercio de moveis.

Umn o oulrn cousa não seriam possíveis
sem o favor rio publico. E sc este c tão
i>rantle e tão constante, a ponto de pcnnit-
Ur tão assombrosos progressos, é fora tio
duvida que os Srs. Martins Mjilheirò & C.
fabricam.; realmente, moveis lão bons c os
vendem lão baratos que totlos os compra,
dores 03 preferem.

E nisso eslá a maior recomiiicndação par»-
e Casa Matriz

Bít jvv Kt-i .'•;./ nA i) H -j !l is:;' i, ?! Ú
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011 O.., ,a . . ,R'o dc Janeiro, 30 de Junho de 1923. - Carlut, .,.,,„„ j™, ,-.,..
: nerw~, Pi A> A,' 1e Azcve?° So.dré' Díwctor-Medlco - EtiBenio da Silva Borges/üire-tor-Secretario - Luiz Loureiro. Gerente — Honorio Ribeiro, Actuario

umueum
oa Pereira Leal, Pre-

Pelo n eslar
ío povo corta

A Casa Zero combate a
carestia

Em Sylvesfre Ferraz. Sul dc Minas, exisl.s,
lia bastante tempo, a afamada Fabrica rie
Produclos Suinos, rie propriedade tios Srs.
Scliimidt, Lopes & C. fabricantes com lar-
ga pratica no preparo especial de carne dc
porco c seus derivados e outros pròductos
congêneres, eomo sejam banha, presuntos,
toucinho, etc.

Os referidos Srs. desejando, porém, con-
correr para o barateamento da vida esta-
belecerani, á rua Republica do Peru' 11. 37,
uma filial sob u denominação dc Casa Zero,
afim dc venderem os arjigos do seu fabrico
directamente ao consuniiiiirior, o que vem fa-
zenrio desde a inauguração, eom grande

vantagem para o publico".
Por uma coinciiloncin feliz, á direcção tia

Casa Zero está entregue ao popular Paulo
Daliiseli, cognominntln "Ministro do Chopp"
e riahi a lembrança rios Srs. Sehimidt Lopes
& C, annexando aquelle estabelecimento
uiíi excelléntc bar. onde imperam os chopps
ria Brahmu e o Paulo, revelador dos segre-
rios das refeições ligeiras e confortáveis,
dando cabal desempenho á missão do seu
"miiiláterlo", que, aliás, c grande, c con-
qüistando innumeras sympalhlas, tal e a
maneira distiticta com que sabe tratar os
6eus freguezes.

WÊÊF '«/SiÊmr.: - -*M&®
Smê&h ¦¦'¦¦'¦¦ 'wwwwftüfe, ''4^8
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CALÇAR COM ELEGÂNCIA SÓ
NA CASA DO BASTOS

& FILHO
E* uma delicia o ao mesmo tempo um or-

guino .porá quem compra um par dc cal-
çado na Casa do Bastos & Filho!

Ali ha o que de mais moderno imagi-nar se possa, em espécies de calçados, no-tantlo-se, sobretudo, que o bom gosto é ocaracterístico principal rio estabelecimento,tlatla a escolha especial do artigo, boje emdia, pclo apuro rias motlas e natural exigen-ein tios freguezes, habituados ao que ha defino e conlortavcl.
Este estabelecimento, situado na mu Uru-

guayana 11. 31, dispõe rie um incalculável'stock" tle calçados para homens, senhoras
e creanças, scmlo que os seus mostrunrios
encantam a quem os ver na vitrine tia casa,attestando .de acto iinmcdiato o modernoda confecção, ao par de um apuro de li-1 ,(,s. José Ricardo, .Nascimento Fernandes,
iihas, capaz rie rivalisar com o que de mais í Estevani Amaranle, Satanella, Auzenda fio
elegante e duradouro existe, em casas con  - 
gencres

O empresário José Loureiro
grande brilho a José Loureiro, que nos tem
trazido as melhores troupes tlc operetas e
comédias francezas (quem sc esquece do
grantle suecesso da Ba-Ta-Clan, 110 Lyri-
co?), italianas, allemãs, portugiiczas c
hespanholas. IJriizãb, Lucilia c I.iicinda Si-
mões, Palmyra Bastos, Aura c Adelina
Abranches, Alexandre Azevedo, Maria Mal-

1 aviso as canecas eteoantes
A I.i.varia Gomes, o grande armazém do novidades e

motins ria 1'rivcssa tle S. Francisco, armazém que todas as
cariocas já conhecem e preferem sempre, acaba tle receber
da Europa e tios Eslados Unidos numerosas NOVIDADE!"
dos artigos ria sua especialidade, c para as
quaes é justo chamai* a attenção das leitoras.

Como a gravura ao lado mostra, trata-
se do que ha, ncslc 1110-
mento, rie mais tlislin-
cto, dc mais original
dc má' fino; i^M^íí-

O X do problema não consiste somente cm
comprar barato, mas tambem em adquirir
uni bello sapato, 011 uma botina, que, não
custando os olhos dn cura ao freguez, lhe
venha satisfazer o ponto esthctlco.

Um sapato todo o mundo vende, mas nem
toda-gente compra com o calçado .1 ele-
gane ia tio pc!

Eis ahi o problema qne a Casa do Bastos
& Fillio resolve rie maneira sorprehctuieiite.
Os seus freguezes entram no estabelcclmen-
to com a esperança expressa 110 olhar c
saem coin o sorriso da satisfação impres-
so nos lábios. Contentes com n mercadoria
e satisfeitos comsigo mesmo, porque o dia
lhes correu admirnvclnicnte, desde que o di-
nheiro gasto, foi despendido com. acerto,
cm compras feitas na Casa do Bastos & Fi-
iho; da run Uruguayaná n. 31. _Por que, então, comprar calcado a não
ser na Caso do Bastos & Filho? Não se
comprchende, nem é razoável. Comprar,
sim, mas comprar bcml

Oliveira, Cháby Pinheiro. Cremlltla rie 011
veira, Esperanza Íris, Aitla Aree. Halo Der-
tini, Pina Gioana, Clara Bertini, Pina Gioa-
na, Clara Weiss — ca lista potiia ser
maior' — são nomes de grandes artistas
nuc José Loureiro poz nos cartazes tlc seus
theatros .Sua enunciação só vale pela con-
Migração tio tacto e rio arrojo tio syinpatlii-
co empresário, que, portuguez'de iiasciineii-
to, divide seu coração com sua Serra e a
nossn.

José Loureiro passa seis mezes 110 Bra-
sil e ns oulros seis mezes cm Portugal e
outros paizes europeus e sempre que dali
vem é para Irazcr-nos muitas novidades.
Este nnno, por exemplo, cm que José Lou-
Feiro |A nos deu a Velasco, Aura Abriln'-
ches, Léa Candlni, Maieroni, etc., ainda te-
mos que ver duas companhias portnguezas,
rie revista, uma. e a outra tlc comedia, c
uma grande companhia de opera cômica e
operetas franceza, que serão novidades ab-
so'.ntas pnra o Uio.

Como se vê, o publico deve bem ao cs-
pirito activo de Josii Loureiro.

...e juro que nenhum vinho do Rio Gran-
rio se egiiala aos tias Casas Cruzeiro, 110
Vargo São Francisco (i c Assembléa 72.

São artigos cuja enu«
meração é de todo im-
possível. Mas, as gentis
cariocas, que sabem
muito bem onde se cn-

contra o que ba de mais "chie", não
deixarão tlc, antes tlc fazerem as s,uas
compras, ir até a Travessa do S. Fran»

cisco tlc Paula, para se extasiarem ali, na Lavaria Gomes, dean-
te do riquíssimo c admirável sortimento tle luvas, bolsas e
muitos outros artigos que esse acreditado estabelecimento teus

á venda. E' um conselho que merece ser seguido.

Existe o poderoso EJíxir tlc Camomilln Rc-
bello Granjo para o allivio immediato o
effíciiz dos que soffreni do estômago, figado
e intestinos.

Sc V. Ex: soffrc dc qualquer destas en-
fcrmiclailcs é plirtiuc não leve oceasiao do
usai-o. lixperimeiile-o, pois, c tercis a
provn.

— "¦¦» -¦ .¦>.»—.,.. V—mf*tm^*-Y*r**~* 1

A MODA FEMININA PARA Ot
VERÃO

As ultimas noticias rios árbitros ria moda
feminina ribeni mie, ho prosimò verão, us
sai.is vão ser mais curtas ainda tio que
áctiiulnienle; isso ciará logar a que a esco-
lha das -meias seja ponto capital de t du
mulher chie. Fclizmenle, o Rio já tem o
maior empório o a mais rica collecção du

Inicias para senhora: as Casas Indiana.

1/yÁxÍSá?
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A sempre preferida das nossas elegantes e
sempre a mais barateírá nos seus

 pregos

cozinheira e o patrão
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r„n Itruguiiyniui, l*>3 e
quanto pi.du u esforço
revolvido. IlelnUvumeii'

A f!n*"*i PnelierOí •
liid i- um exemplo d
de iim homem útil i
te umn ulmlii, a C-a Pacheco firmou-se j»
«nino mu dos nossos grandes empórios ric
mudas, prcferhlii jn-l:»s nossas elegantes que
*4,l»iin einontrar ali. a preços quu desafiam
loiin ii concorrenclu. desde «s Icclrini iiinl*'
finos, mais modernos k mnis cliics, ali" A

luvin*- .iprichojaincnte ii iíonfecções
minadas.

D Sr. A. l-*crreirn Pacheco, «cu propiietii-
ri,,. »'• esse homem inMligcnte c nellvo. ••ti.i:»-
encrKías Um sul" iodai*, empregnrias no us-
forçii rie Inter dn sua cas.a uma d.,s primeiras
du ltio.

Desse esforço parn 1,,-m servir os seus m-

;!,IC/Cs, tou, ., CilSM r.aalliHi, * flIMlíl renal,,-
pensa,, vendo*!»' pro.-uiari;, c preferida pelns
senhoras v seiilioittns ric lodo o Ilio ipie ti li
vilu com n certeza ric serem melhor scrvldni
quc viu qualquer oulra eus,,.

Tiiluliem i, Cusu Pacheco se Ia/, assigiiiilni'
pelos preços, sempre Inferiores, com quu
vendo os mus artigos. O.s seus prcçn.i nunca
Miffrcm confronto ,-, diílil. » erescenle fre*
Riicr.ia quc a piocuriu

li' .jile quem rompia, uma, ve/, nai Caia Vã'
checo nunca deixa de ali voltar.

il gruiiile éslithclecimentn de modas du nin
Urugun.vnna, eslil, pois. Inrinrio a ser, em bre
w. umu riaa- iiiiilorus rasas de anulas dai uo.*-,
Capli.il.

friilmliwu nu mu num.
Mnuiti i n'ii r muniu imn !.,.
Mns i> qui' muis i/nirirepi
!'.' o cliuueH ,l,i piitnii»*!
líllu .•,'•' o illu Inieirci
INplanilo o ini',1 pnliòii..,
VJiiie vuu scuipii' o elguninlio
li'i'ciu/,1 lil iu, fogão...
tiniu ,ll,i cu HiiIiii leito ¦
l III gllMJIVl viitiipÃ '
Meu piilrflo, niiIiüiiiIo iiissu,
(Ini/ o qnlllllc imii',1.
A patifln, que c mnlreiiii,
Nu cn/inlin enlrnii niildn ..
1,1,fi,||||, u * „ llllari,II,lllii
Ta-,ilha i.uni eni,' ua llliio,..

liu Iniiici nttapiiiiuUi...
Sem *.''/»«• o que /"?•¦ t
Tniliivliit ifiltrl logo ¦

1'mlii .i/i'ilc ilu deiult i
A |,„ur».i. lurluMi.
lilssc iissluii *- Silo mui piiinoulia
(I apua /a,l'/i, .1 UK',1 llllirlllo
,,' um puiicu dc i'eli,i<iiiliii !...
Fui ui'iinl'iiiii, Cüc.ifif.nlii.
Nem meus illnhciros pldt...
(ünii ,,cnl,.\ tules uniu brinco..,
IC tai;.;¦ i me a,ii'|,i',nii !
M.as I.'ni liu din, passando
No flui ria Avulihl*) PlUSOS,
Vi lá um inuniléo ile .rentes,
Cns sai,min, ailf-i,*: iiiliMiulo...
•— i.lui' fa* nqui. iiiiiilni .1'i'i/u 

'/
/•/-.•lííf/if'tit-íH'' o pitrnoslnho.—• lleiiif '. Mceé por uqui !

Quo lem isüu, nnioritinlio ?
(irllel cu .• qnl* /"!/'.

(He, il paitróa, 'ii /<i .'
Mns sc» .liisc iignriou u,c
li d,ssi' assim p*ni eu ouvi :

STá CUXfi QUE £
"CISA FONSECA"

**- r.rvoiilii dos meus ¦•w-iufi»,
NAii fone 1 '.mero «»' luti t
lioipit- tini'» i|íie peilires,
Mas lll iiculllpiillliil sui !

, <'i,-,i abi coso i- ramttln '•'
- Drni tiniu quo vicnsii,
Vcslnio i' lOtlpll <u» i'i>l'|n,,
Tuilu d mais que lÍMí/rt..*,

• • Mas issn nist.i diulieln...
Disic iu p*rn iiiii*I v teu y.i i

i ml nu,In, Ciilioclit lliiil.i !
luiiin.i ria "iiiiii yiiu
Nâo »v apcila com ns liai I
Cumpra tudo, luuii u luirato,
N., bullfl ciM Mnlliln* i

Vciu s.»: I'.' ítulii hello !
'Iiulii nn uiotlii, novliiho !
I. i- iiiiui ili- iMinu i» iiiesii,
1'ilUiei v nrnitiriiiliu 1
Casai liiiiiluriii lu ric/. an,ios,
Assumiu H da tiitiitiriitlnl
Nlngueiu vcudii mais barato,

sue -.viu terá nada

pela creança

,III,'IU'III

\'kf'^m B

m wm >¦<}**É.1*

oriBh,..n..».i.*s -•¦.vJ,,,:,•lv;;!,;M'VM^.:.;'M,^,,u
vsliili.dvviniillt'» do !•>". .1 "li o*» .

•*l'.asa ViiIiTui" nml* ¦,„||.,

1'uRSon)
lluu pns
Sl-lIllS. SI'lil,S
l. liarato* c

vinda ní,
|i'ra íiiu e ciifi*,

Irnnellus,
i.crli» I

0 TRAFEGO INTERROMPIDO
NA RUA 7 DE SETEMBRO

Só para ver e comprar botinas
"Lord Cook", na

"CASA GUARANY"
— Nüo uriesisti u íCll Z*1.
li lhe ci,l,l*llic uns braços,
li ellc» ilinsc : Olt imite,
V.' nesta Avenida Piimos,
Cuio o mu »• eenlii •• tres
i.nii' fifii a
Cumpra ulil
Nm, rcpiiru

Cisa Muthi.is '.
Inala, que i|liclvs,
¦:,, cfoiuuiiias !

S

razer dos Deuses!
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Cheirar, quando o rosai florido a pura
l':;sc,u-ii> espalha peio verde prado,
R' iim prazer que me liiva, rie cncantnrio,
>'a aza rio sonho ao reino da Ventura I

K o poda encantado, quc é o nosso co-
nliecido e querido humorista Bastos Tigre,
vae por ahi além, ric cabeça inteiramente
perdida, tonto uns a,z„s riu inspiração, em-

''bringailo pelo terceiro solido, n contar o
qi,c"\-ale cheirar o "pòsébcihho ulvi-rosado
t outras eousas cgualmente Icntiidoras. .•.

Imagine-se. agora, o quc não dirá o poe-
ta quando lhe c alaalo preliliar os aromais
deliciosos dais pc,'i'uu,;,i'ias qiie veiirie a (.asa
l:,izi!i, o antigo c acreditado cslnbvlciiimcuto
da Avenida Hio Ilraneo, imporlador dc to-
das as grandes marcas estrangeiras!

Porquê n Casa Hazin. todos o sabem, tem
uma das mais 1,l-I1üs tradições rio Ilio. Nüo
àppürecè perfunie fino em Londres ou Pa-
ris, Vienha ou Ilerlim, que logo o Bazm nao
receba.

Dahi, n conceito quc gosa a Casn Haziu
lia uossa alta sociedade c, ém geral, cm to-
da a sociedade carioca quc dc preferencia
ai! »-au sempre quc qtier perfumaria tina,
authenliea e barata.

' ¦_. ,,i ¦ a i*lW» " ' '

A finalidade da acção
da Companhia Brasilei-
ra de Exploração de

Portos e o exito do
empréstimo de'

5.000 contos
Sob a presidência do Dr. Manoel Buarque

dc Macedo, c tendo como director o Dr. l'e-
dro Nolasco, foi constituiria nesta capitai, no
fim rio anno passado, n Companhia Urasilci-
ra de -Rxtdoniçãa_rie__Portos.

Ii' essa, hoje, a empresa arfündab»«*_do!
serviços do Cáes do Porto do Rio de .la-
nciro, por dez anuos, praso prorogavel por
mais duas vezes.

Os seus fins estão explicitamente contl-
dos no titulo: visa a empresa, que c genui-
iminente brasileira, a exploração de serviços
dos portos nacionaes, pois já i tempo de,
como fazem os outros paizes, nacionailisarmos
taes serviços, quc constituem, como é de to-
dos sabido, umn rias bases «obre que repou-
sa o desenvolvimento do ii lercambio com-
mereial quc, por sua vez, c uma pilastrn, c
das mais sólidas, do progresso econômico dos
povos,

* O maior centro de ele-
gancia e bom gosto

do Rio de Janeiro
O nnsso mundo elegante, ns altas damas

da eiile social carioca sempre manifestaram
nma certa pieictciii-i.i pula conheeidissiniil
casa de modas "I.a Merveille", acreditada e

conceituaria desde
muitos a, ii nos nu coin-
niiMvio de elegâncias
do Ilio dc .ltinelri».

A fréguozia, que e**
laivo iiiihifuariil a» li-
lill»» "I.a Mcvoilli.-",
i„',i, "c. sorprehcnden
qtiunilt» poreffeitos ,1c
uma lei municipal;
começou a ver que s.1
operava uma iiiudan-
iii pnra a ria Ciso
Fiiiv.eea. lira a mes-
mu cousn, e assim, cm
nada desmereceu o
acreditado estabeleci-
mento, muito pelo
contrario, o seu mo-
vlmento augmcntoii
consideravelmente por
que ns secções foram
riescnvolviiins, afim tle
dar vasão ao trabalho
obrigado e CJttr.iordi-
narlo, cm virtude da
concorrência de nova
frcgüczia, que vciu
engrossar os antigos
clientes,

da Cosa Fonseca attendó sem-
pre com a mTrxh»*i>--saliÇ2ti__de as fregucziis
quc ali vão eni busca de~ünHrmmdifli*, uma
creação rie ultima moda. Nisso reside, prin-
cipalmcntc, o segredo do estabelecimento:
bem servir.

Por todos os paquetes a Casa Fonseca
recebe da Huropa, por importação directa,
as mais palpitantes creações da moda; alem
disso não é só na rua Gonçalves Dias, 7,
que se attende a enorme c exigente fre-
guezia, lambem .'» rua ria Uriiguavana, 10,
se poderá ver novos mostruarios, altas novi-
dades, pois, as duas casas, trabalhando cm

uv""- I conjunto, obedecendo n um único comninn-
E' hoje um a.tiomn, quc não ndmittc mnis j (]0 .|rod„zc,n as «ensacionncs crenções que•'¦ •'" * *-:-  ~-A"" l.todu a senhora elegante dn Itio já eslá far-

ta de conhecer.
i Iispecialisou*se a Ciso- Fonseca cm toit-

tetes promptas c nesse particular não tem
1 concorrente. Ali sc encontra desíle x> maus' 
simples e elegante traje rie passeio até o
mais luxuoso vestido de bailo ou theatro. Ii.
uma maravilha I A cnsa possue um rico e
vasto sortimento de chapéos próprios para a
estação, modelos os mais modernos, assim

I como vestidos e agasalhos parn inverno, sai-
Idas para bailes o theatro, etc.
' Devido, portanto, ao movimento, enorme,
que diariamente lhe vae pelos dous cstabele-

í une a Casa Fonseca se encontra

QUER SER FELIZ?!...
C,m prazer indicamos nos nossos leito-

ros onde está a 1'ellcidiide.., a Surlc... i|uo
todus nós ambicionamos.

o caso ê simples, ma*, é necessário quc
slguin o caminho Indicado

O fnelo .• que miillos babllniitei rtáalo.cn-
pitai. i.'i s:*n» felizes, .iá descobriram n mina.
alguns flcnrnm ricos d« um momenlo para
,,uu i.-.iiaiiandai lioje a vida vnii mal»
eon furto o alegria, liis •, cnuilnlio: signin
pela A»*cniri.i ali a,o numero 157. ai» c
que estai ll l-'clic alaai'. i> lill Cilín Aimiialili-.
a casa, mais feliz du Hi', «Ir .InilCin», <«c
ledas ,s Inlcrins iá vendeu a sorte «i:in»c
e inmimeros prêmios menores. A Iodos os
ll-cgiie/es desta cnsa,. o Sr. .1. Ilctluclo dis-,
tribue n scri,' grande, poileni ler a certeza
,,... ,11,. í o homfcm da sorte, oxpevim-mlejii.
comprem » seu bilhete na CnsiqjAlmirnnle.
quc soi-.i feliz.

Não se enganem. A Casa Almirante i nn
'.veniila n. ir»T — uma porta l.traa entre
V<ts'cinhli'a c S. .losé. o s.u prupr.ctorlo. <¦
Sr. ,1. Belluclo, é o homem mais conhecido
io Ilio,

,,..„, ,.„, frente nn n. j» i«^*,"MJü8el!;,,!j'
fica situada u "t>s« Guarnii.v . o í«cl.» sc
reiiüle rom frequenelii.

L Por .!"•• -¦"'••' - pergiiiilain iilguns." 
pois ,',,*,.. vi ., seni.";- w »» •'•i,•': »""

iiiuslruiiriii <l">- •'•  il-ü-w. '
linais. que *n pai os, esses qu»

çados e uma das
mais desenvolvidas

do

i

h.
"Cisa ti M-
formai "l.onl

affir-
depois dis'»

ny- eslá expondo. Olhe, aquella
Comi," d o que dc mais notável existe n*
mercado du calcado. Veia. n Im iu »• «j >•.•¦•¦
ve ii bem ncnlmilu do atliRo- U depol*
niio se qui-r ciiiivencer d» que lhe >¦
i„a,„i|o. olhe pira "* meus pê
sc c capaz. <iuo niio tenho razão.

Is-.o (íizi.i um cavalheiro „ iiiitrn que Uma-
gnva ri» suecesso, li iissim. am- poucus mm
snliuln niuiais e iiiiiIik rie |i»'ssi»,is. rom em*
inuíhos, snlisfuilns i»»i pns-miiTiii um par ne
-apatos ria "Casai (iimi-aauv". „,„;, ilas mais
iifiiiuhdits, pila t-xcelicnciii dus mhis uri ios,
eonfeci-iMiiailos eom a niaiis pura
ntlendeiirio á coiiiiuinlidnile do fre
paga bem, iras quer ser liem servido. A l,u*
tina "l.onl Coul*" uuVlllll « caimeuto ria, cal-
ça, cuja linha se toiiu iinpcccavel, c, ussiii».
entra sem concorrente im inerciuli» rie calça-
rio. sem receios ric quc qualquer outra Ilio
possa tirar o logar que ha muilo conquistou
c quc jamais llie será arrnue.iili».

Ii' ali it "Casa Giiarnn.v". tf  a sua liotlna
"borri Cook", rua 7 ile Setembro, 1*11!.

elcRiinciu,
Hiicz, que

Qual a importância que
nessa industria tem a
Companhia Calçado

Clark
Não è. Inlvez, sabido por todos os nn«ai(

leitores quc a imlusiria do calçado é, pc|,
volume rio seu .valor, a scguiulii rias iniiu-*
Irias nacionaes. Mais imporlantu do que
ella, só a industria do teci,Ins.

Nu cintai,!», qm», fino sulie que mi nus
últimos iiiinns c qne essa industria Imngg
lertn incremento o sc desenvolveu*. Parcc*.
nos <|iic iiinjiucni ignora lal couso.

Ora, tambein ninguém ignora que esse. pri*
gresso foi devido, em boa parle, á Companhia
Clark, á qual se deve, a introducçüo no llr*.
,il dus mais npèrfewoiwlos processos do Ia.
Iiricn ric calcário cr além ilisso, ,1o lança,
ineiitn no mereiiilo rie typos dc calçado lira*
sllciro, exclusivamente nosso, fabricado cnn
„ preoccupnçil'» dc corresponder aos gastoi
c ás necessidades do nosso publico
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PERFUMARIAS
Paulino Gomes
odrigo Silva, 34

com mãos por-
á estagnação. Ji'

ESTa NA mOPA DO BANMOt
,-IANOfí o_fmS5I

0 PROBLEMA DA VIDA BA-
RATA E A CASA TEIXEIRA

Não lia, cn, todo o ltio, quem não conheça,
ao menos de iiauiic, a Casa Teixeira, o po-
pular estabelecimento riu frutas, molhados' 
finos c outros artigos, rio largo ria Cariocu
numero quatro, n„ esquina dii rua S. .losé.

' Não a!-, porém, só conhecida; ç taiiibçm
querida c acreditaria por uma, grande e cs-
colhida rreguezia que desde a sua fundnçâo
a procurai Se uma causa ilisso ía a seriedade
com quc serve a clientela', n outra causa, s:"io
os preços excepcioiialinciitc baratos de Iodos
os seiis artigos; o que não é de .despresar
nestes tempos rio aguilu carestia da vida.

Casa especialista em Iríitas iiaciouoçs e
estrangeiras; a Casa Teixeira, bem se podo
dizer,' não tem quem, nesse particular, lhe
leve n melhor. Os seus agonies no interior
têm ordens precisas parnladquirlr, sem olhar
a preço, os mais liellos o muis saborosos
prodtielos das nossas excelleutes rrnlas,

QUanTci ií frutas estrangeiras, é também sa-
hido que a Casa Teixeira, as lem das incllio-
res e recebidas por todos os vapores./ Dahi,
a sua freseuiai.

Jim bebidas finas, sobretudo cm.'--vinhos
de mesa c em cliampngncs, a Casa Teixeira
possue cgiialmeiitc liiina antiga e bem me-
recida. Hecclie, dircctiimciité, vinhos tintos

,e brancos, marcas exclusivas, auligas.c.acre-
dilailas, enviailais pelos próprios lavradores
e pelas' mais conhecidas casas (Io Porto, rie
Lisboa, dc Túnel,ai e dc Bórdéos, ns marcas
niais acreditadas ile. vinhos pòrtuguczcs c
francezes, como os recebe, tainibcm, dos me-
lliorcs typos hespanliócs e ilalianos.

Não talemos, já, das conservas, das fru-
tas, dos queijos, da salsicliaria, dos doces

,e bonbons, e de todos Os çomeslivcis finos
ím quc n Casa Teixeira c lão conhecida c
conceituada, li' unia verdadeira providencia

¦ para as donas de casa, que ali podem com-
•prar quasi tudo quanto reclama unia des-
pensa, bem surtida c, mais. sorliria com
gosto.

A Casa Teixeira, que perleiiee hoje á fir-
ma A. Guimarães & C, l.iniiladn, tonipu-se
assim, ilesde muito tempo, um cSlnbçleci-
nicnto justamente preferido du publico.

li essa preferencial' é. na i-calidnriç, muito
merecida, porque, digna dc todas as sympa-
thias, já o dissemos, é a Casa Teixeira, ),or-
que, .servir-se ali, é resolver, cm boa óai-tc,
o problema dii vida cara.

discussão, de que um paiz
los é um paiz condemnado
um paiz quc não progride.

Assim 'suecede, eon» cffeito. Mesmo aqui,
no Brasil, temos regiões cujo atraso ó saln-
da e rccoiilieciriameiite devido á falta de
portos apparclhados modcrnauiJintc, Isto í,
que offercçam todas as facilidades para a
carga e descarga de mercadorias.

Ora, a Companhia Brasileira de Exploração
dc Portos visa, naturalmente, ampliar, che-
gado o momento opportuno, a sua acção além
rio porto dn Rio.

Aqui eslá elln empenhada; no momento,
em ruiiturieliir os serviços dc carga e des- cimentos, í que a
carga, em ampliar o cáes acostavel e os ar- cm situação especial, podendo vender por
inazcns, em renovar o material, enfim, em preços relativamente baratos, que muita vez
melhorar os serviços em conjunto. Da ener- chega a arrancar exclamações aos seus fre-
Ria e da alia capacidade tle trabalho da sua iguczcs.
direeção líialo sc deve c se pôde esperar. l E afinal de contas, tudo isso quc está dito

Para executar esse amplo serviço, q com- acima seria completamente desnecessário,
panhia eslú. lio momento. lançando um em- l porque o mundo elegante carioca está farto
prestimo de clnco.mil contos, etn 25.1)0') dc suber que a Ciso Fonseca não tem ri-
aeções ao portador (dcbeiit.íres) ric 20ÜS • vai, é um estabelecimento dc primeira or-
cada uma, Juros de 8 °|", liquido, no anno. A j dom, nin magazine, quc contenta melhor a
operação, aberta desde 10 do corrente, no todas as suas clientes, uma casa que hon-
Banco Credit Fòneier; á avenida Itio Branco ! ra e orgulha uma cidade clvilisada e pomi-
n. 47, só será encerraria no fim do mez cor-
renle.

His unia oppottunidndc çxcellente que se
apresenta aos capitalistas e, em geral, a to-
dos os'brnsilciros para o emprego, seguro e
garantido, do sen dinheiro, além do auxilio
patriótico prestado a umn empresa que tan-
los c tão valiosos serviços pôde prestar 4
economia nacional.

As garantias da operação são as mais so-
lidas, pois são constituídas por todo o aetivo
c bens da companhia, no total de 7.270:01)05,
pelas offlcliins o íiiachinas de sua proprieda-
,1c, ric valor superior n 1.600:000$; pelo cou-
trato firiiíiiiio com o governo a 15 de junho
ale 1!)'í:í, paira ii exploração dos serviços do
cães. incluída n caução de duas mil apólices
dii Divida Publica de 1:000$ caria unia. com os
seus juros accuniulados; u, finalmente, com
0 »|" da reilriai bruta dos serviços do Cães do
Porlo do Ilio dc Janeiro, pcrçcningcm que,
se elevando a mais dc TíiO contos dc réis, 6
suffieienle pv-à attender aos .compromissos
do empréstimo.

Além dessas garantias, a companhia po-
dera ainda cháfnnr mais >10 "l" sobre o capi-
lal subscrrpto pelos seus Hedonistas.

iNáo admira qne. com taes garantias, a sub-
sçripçào lenha tido, como nos consta, uin
exilo além (ie toda a expectativa, o que''pro-
va á evidencia quc não foi feilo, cm vão, o
appello ao patriotismo dos nosso* cnpltalis-
tas.

Totlos comprcliendcn» n finalidade alta-
mente patriótica da Companhia Brasileira <le
lix pi ci ração de Portos c, confiantes na intcl-
ligencia no espirito de iniciativa c na alta
«comprovado capacidade dos seus directores.
apressam-se a auxiliar a realisacão dessa
obra grandiosa, cujos alicerces agora sao
lançados.
___ 1 «éot* ¦

losa como o Mio de .laneiro.

pus mm BEM E
BARATO?

Pois ides á Torre Eiffei,
na rua do Ouvidor!

ffel foi o suecesso da lixposi-
calo dc Puris^rêsnHnmdOr-comS semnre o
foi do Hio. porque não ha quem nuo con
ça a grande, a sem rival, o mais comple-;
ta rio gênero, quc ú a casa ria rua do ün-
vidor, já celebre nos tempoe que Ia vuo pela
sua fahia. que tem atravessado annos e an-
nos cuia vez mais e mais se fortalecendo!

Entrar ali é satisfazer um desejo dos
mais agradáveis, pois os mostruarios cm
artigos narn homens nfio ha o quo lhe tal-
te I)A dc tudo, tudo o que desejam se pos-
sa' em toilelle dc homens. Ei no e de bom
líosto é o seu "stock.*.' e os ¦figurinos obede-
cem ao mais apurado modermumol

N'i",o é fácil cncnhtrai'-se um estabeleci-
mento cnpaz de satisfazer um exigente en»
matéria ric moda, eoniMido irié a Torre hit-
fei c vercis. O que um cavalheiro de fino
trato necessitar lá cncontrnrá sem a menor
difflenldáde e com a maior presteza, sendo
que qualquer outro estabelecimento conge
nere não lhe poderá, por certo, competir nos
preços; *-"_'#

Oi, ternos confeccionados das meHiores ra-
zendas rie twirios de optima qualidade, agra-
riam sobremaneira, além rios aecessorios na
vestimenta rio homem motlcrno, nmnnte rio
bom gosto. Além disso, um variado sorti-
mento dc roupas brancas encantam a vasta
rio freguez. cobiçando os seus preços e u va-
riedado infinita de padrões.

Se qiiizcrdès uma linda gravata, um col-
larinlio, um lenço, e mesmo unia» forte e ba-
rata mala de viagem, lá encontra reis, por
preços módicos. Emfim, tornar-se ifreguez
da "Torre Iiiffcl" é o mesmo que cconomi-
¦sar horas e horas, durante o nnno, na acqui-
sição rio necessário ao nosso vestuário.

A' Torre Eiffel, que ó o eixo da elegan-
cia, rio bom gosto e da modicidade. Ali ba
rio tudo!

Kh#':ví'*-.»'./^V
Sf^i^k
,'i-sm^

miÁ Lã GfiSSU?
A' INGLEZA ?

Da moda actual. .-> que mais prcoecupa o
pensamento das senhoras e senhoritas cie-
gantes ria alta sociedade, providas de bom
gosto, conhcccdorar, rir. bom tom; ú sem riu- j
vida alguma, o modo de arranjar e dispor
os cabcllos cm harmonia com a csthetiçã
facial. A conslanle preoçcupaçno o que aca-
liamos de nos referir, é attestaria (liaria-
TuTiili' pelos ouvidas l_t__ü_ de muitos
cavalheiros que observam nos bondes e nos
trens, sentados em posições convenientes, ns
conversns quasi çónfidcncincs relativas ao
córte quc devem (lar aos cabcllos. Destas
palestras, trocas ric pensamentos, surgem
sempre em meio ria questão a riifficulriarie
rie convencer o papae, o marido, ou o na mo-
rado, da elegância que vão adquirir c o con-
sentimento pnra cl,amarem o cabcllereiro.
Outras ha, que influenciadas pela tnoala,
desejosas dc sc tornarem bellas, não nlliam
conseqüências e, sem intenção, procedem o
cArte, indo dc encontro a vontade do mari-
do, rio noivo ou rio papae quc as acham in-
sipitins, sem graça... c sc desgostam...

Apologistas qne somos dos cabellos cur-
tos, em todas as suas variantes, resolve-
mos pois, de accordo com os nossos conheci-
mentos csthclieos. resultantes ria observa-
çâo diária, apresentar a nossa idéa rolnti-
va ao modo de aparal-os. Para as mocinhas
magras e altas e para as senhoras altas
e gordas, melhor se identifica para a clc-
gancia do Todo, o cabello á "Ingleza", for-
mando um touendo espesso e luzidio; o con-
trario sc dá nas mocinhas gordas, baixas e
nas senhoras baixas e magras, que melhor
se apresentam eom o corte á "La Oarçonne",
como um pequeno turbante oriental. Com
estes conselhos resultantes da nossa observa-
çâo e rio nosso modo de ver, somente as sc-
nliorns e senhoritas desagradarão us seus
amados, quando tiverem os cabellos lisos.
Este inconveniente, no emtanto, poderá sor
perfeitamente evitado' usando-sc, pnra on-
dulal-os, o incomparavel Crcspodor, pode-
roso tônico dos cabellos, auxiliar indispen-

Isavel ú graça feminina.

¦ís_al-
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A main- du Casa Clurk. run io 0—I

AO OUVIDO DO MUNDO

LONDRES E 0 VESTUÁRIO
MASCULINO

Telegrninmii recebido nesta capital pela
Casa lirailford, á rna do Dosnrio 161, im-
porládòra dc cíisiiiurns c a vá'iiiin.cn tos para
alfaiates, còmmunicu ipie estão em moda
nclünlmõnté cm Londres, ciilnde alaa elegan-
cia masculina, as easimirns ha pouco che-
aiadas á,|uclle conhecido estabelecimento do
Hio. Assim, 

'dentro em breve, os ei.egiliitès
cariocas lerão nos seus alfaiates os modelos
londrinos.
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dor n. 105
A Companhia Clark, com cffeito, desde o

inicio ria sua vidri que vem procurando crear,
de todo independente, a industria nacional
do calçado. Ii deve-se dizer quc o tem con-
seguido plenamente.

KITcclivamcnte, pode-se dizer j& hoje qu»
nessa industria, nada ficamos a dever aos
pai/cs mais ndcantàilos do mundo.

Podemos lambem dizer, porque isso ji í
uma phrasc popular, que — calçado Uaili
é Kvnonimo de perfeição.

Ii' esla uma puru verdade.
A significação dc tal phrasc a ninguém

pôde escapar. Não ha, entro todo o calçada
nacional, nenhum quc exceda, cm conceito
c fama, ao calçado Clark. Pela sua elegan»
cia, pela sua durabilidade, pelo se» perfeito
acabamento e pelo conforto que offcrcee, o
calçado Clark satisfaz os mais exigentes cm
gostu e cm qualidade. K* a perfeição a quo
acima alludiinòs.

Conhecendo, porém, como conhecemos, i
grande fabrica da Companhia Clark cm Sao
Paulo, na Mouca, não nos admiramos dc tal
cousa. lissa fabrica é verdadeiramente mn-
riclar. Ii' uni conjuneto aperfeiçofulissimo alos
mais modernos machiiiismos, constniitpineii-
le renovados c iiúgmentndòs, dirigidos pa-r
verdadeiros peritos eni todas as diversas
operações da manufactura c por alguns ml»
ihares dc operários dos mais bal,eis do paiz,

Dessa colmcia, intelligentcmente iliiigid.!
c habilmente encaminhada, deve sair, como
sa, obra perfeita e inimitável.

A Companhia Clark tem, presentemente,
como directores, os Srs. U. Willianson, ai»
rcctor-geral; Jacynthd .da Silva, diicctnr.se*
cretario, e Augusto Mallct Soares, supenn»
lenriente de todas as filiaes no ílio quc, cora»
S. Paulo, são os dous maiores centros o* 

jconsumo do calçado Clark.
Mas o afamado calçado Clark não c sô ven»

ilido nas muitas e luxuosas casas dc varejo
que a Companhia possue nos principaes pon*
los das duas cidades: c, também, enconlri»
do em todas as casas dc primeira ordem,
quer no Itio e cm S. Paulo, quer em todas as
principaes cidades e villas do paiz, pois poi
ioda a parle ha filiaes ria Companhia.

Nu immcnsidade do Brasil, uma senhor»
ou um homem quc queira calçar bem, cal-
çar com elegância c commodidaile, pódc ad-
quirir calçado Clark sem grande difficnl*
dade.

li é comprando calçado Clark que se com-
pra o qile é bom, o quc é perfeito, o qu« •
o melhor calçado nacional.

•a»*»
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•— "Homens ! Do chapéo
Indiana", no Ilio tlc Janeiro !-.

â meia, griláe para todo o mundo que nunca houve preços tão pequenos como os das "Casas

lil GORSEUO «J
iapralpsaos

Ir ainaiih.í à rua dos Ourives, 37, no lei'
tnnrahtc Canipestrc c pedir para almoço, ca»
brito com arroz dc forno, tripas á moda Wi
Porto, c vinil,» \erde de Almirante recebido
(lircctaiucnte rio lavrador.

•WS"
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A ROMARIA AOS "ARMAZÉNS
GRANDELLA"

Prompto, já chegámos. , .Aonde? — perguntou o João ao He»'
rlque. ^

Aos "Armaiens Grandclla", "seu" som,
bra. §

Iintão, tli, que chegaste ao Itio ha ^
dias, ainda não sabias que aqui à onde"
encontra o maior e mais vantajoso sortiww*
to dc artigos para homens e"'senhoras, no*
tanalo-se quc os seus proprietários fi«"a"
unia grande rémarcaçaò dc preços para» o s*1
colossal "stock" de cretonés, morins, col'
clias, atoalhados c
todas as cores?—- Oh!

— Poi
nheces os "Armazéns Grandclla"! PÕM1"tprnarás -.-iilinilo, ' ' -— - • •

meias para, senhoras

não digas u ninguém qne n^'?J

^iÜ^m.^^í^.i^U--^:. ^f- ,..-..'*
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Rfxm-rtita, 18 i\v Jullio il.* I..)8*l

ortoaiês no Brasi
ESSE ESTABELECIMENTO É UMA GRANDE E SOLIDA OBRA DE

CONFRATER-JISAÇAO LUSO-BRASILEIRA
O Sr. visconde de Moraes e a benemérita influencia da sua iniciativa
•ntie as ürnmies Instituições porliiRtieiBi i límpido reflom* ilrxsn Inexécillvol e Inslle-
lirn-,11 nenhum»,,Mirlnrnonto, nvulln lan* I ravol míilxiiiTn^doa iinrtiifliieies nelo nono

*.r. . ~.Hi*.*..*l ?.».-» »•
^mtm»mv*»mea»Jt.v.v*t*''*^'*''

.-,-. pm*m*"»

ÀS OUSAS QUE SE BíSTA-
DÈ NA N8SSA FRACA

0 SUCCESSO DA 
~FIRMA 

CUNHA
NEVES & C.

Cuniin Kiivfii & t'„ o mun Importnnlc fir*
mu de iiiis.n pii-cu. lendo ¦í.min "rninjMlll e
i»i.'i'l|i|urlus "lluiiún" ' run (Io Ilumino ""*
moro

-.iwn»!- UM EMPRESA NOVA QUE
SE IMPÕE

ne nrii-u nrmit.ni.. «-n.-.m.-i;i-. ««*i.it». ti-n-,,-.,.,.i i.mUiitTó^dôt* tmiui-n.-/.". prlu ..
„,, iiHfl sun fiiiiilliluile e peln* suas consu- (|MU synthet lundu «to hun nu figura reinei
quenelni ppntlcnni pnrn o bom iiomn por,**- ínvcl do Sr vlscondo dr Moraes. i-Mianisel;UCJ| como o liiiiic.i 1'iirliigucs «ln lira*
i'il.

Nenhuma Instituição miinlem, como essa,
vlvltlo e pcrm.incnU-, o elo qne une, Inquc*'rstitnvrlmeiile, os interesses, vultuoslssi*
oi, He porlugucMii e hrnsllvlro»,

SVnbiiuiii ricllns tomou maior expressão
no esforço amigo e constante dos pnrtiiguc*
o-. cnlIiihnrnreiTi comnoteo para u grande*:!
• o progresso do Drnsil,

Nenhiimn dellas Icm maior e mais alta
ilgnlNciiçiln dessa (Ao estreita rnminitnhfto
..pii-iinni e iinileriu! em «me vivem brasi*
leiros e portugueses.

De creaçâo recente, embora, o Danço Por*
¦¦Mn'*. do llrnsll Icm Ji serviços verdadeira*
mente Inestimáveis prestados o obrn de
ennfiaternlsiicAo de portugueses e brasilei*
ros Nessa olirn estilo empenhadas, como
t fiicll vcrlflcfli-se na lista «Ins seus ncclonls*
tss. algumas centenas «rnau milhares de
porttigucres. alguns dc bem modesta poslcüo
e que dos mais remotos ponlns de Portugal
.«incorreram com ns suns unlcns eennomlns
p.ir.i cnlliibnrnr na ereuçno «lesse instituto
de credito t\uc o pntrh.Usino «In Sr. visconde
dc Moraes e de oulros pnrtiigiirzcs grandes
tiniitns do llrasil sc esforçava pnrn nqul esta-
liclrcer.

O llnnco Pnrttiíuís ilo llrnsll, sendo, por-
tnnln, • cnrporiricnçfio de uma nobre Idéa,
devin Irnnsformnr-se depressa, como real-
meule se Irnsnformou, num verdadeiro tm-
ço de união entre os dons povos. Tem colln-
borntlo, e coutlni.a cntlnboriindo em cres*
crnlc escala, parn o nossn desenvolvimento
econômico, o que t como nue dl/cr pnrn o
nosso mnlor progresso, como lem collnliorn-
tio, em niio menor escola, para qne se inten-
jilltpiem ns relações eommerclnes enlrc o
flriisll e PnrliiRiil, auxiliando slmnllnnea-
nn-níc os nossos exportadores e os nossos
Importadores, promovendo e amparando as
nossos industrias, n nossa ngricultiirn c o
nosso commercio.

Esse esinbclcclmenlo dc credito, cujo pres-
llgió se firmo «le diu para dia, e que goza
i» maior confiança dc ptirto do publico,
Blo deixa de ser, no fundo, muis do que o

•:'Ê^^^^^Êk'".

O Visconde dc. Manta, director-prest-
dente do llnnco 1'ortiiquts do llrasil

ro dos mais lienemcritos que .14 pisnrarii
lerrns do Hrnsil c merecedor de Iodas as
nossns muis fundas sympiilhias.

Ti.es sympnthius reflectem-se tombem
como iiím potlln deixar dc ser, no llanco
Português, cujo campo de aceno se niuplln
coritltiunmcnte, levando, hoie, o scu nrcstl-
moso concurso u vários pontos do território
nacional.

Ao lado do Sr. visconde dc Mornos encon-
tra-sc agora, na direcção do llnnco Poria-

Banco Português do Brasil
BALANÇO EM .11 HE DEZEMBRO DE 1023

,iii.'¦', oulro nomi* ilo* «lc maior iiresIlBlu c
syniimililn na colonial c n do Sr. Zeicrlno
do Ollvelrn, n cujn nctlvlilmle, IrilelIlHencln
e l,ii,tii Iniciativa .(* devem nÃo piiucnn obms
tle r.i. I--I-- iiiili.i.uli- o futuro,

D Sr. «.cfurluo de Oliveira c também o
eresdor "dn Catlulm do CniiuVu" n.< Uiilvor.
slilnile do l.lsi.o.i, pois fnl ello o dniiilur do
grnnde qimiitin, tirada do seu Imlsn parti*
culnr, «Ic-.i.ii.i::,» a manutenção desse ven*
tro do estudo» do gnuulu cantor du lingiiii.

A cslni «lu.i.. InuivlUuiilidudcs, t'n ik-iic-
inei-lt.-is c rie trto iiüiiiprovuilni qünlMniIusde Inicintivii «• du iutelllgenclu, obctloca »
orlentaçAo do Ilnuro Português dn llrnsll.

Nin ndmlrn, poiintiio, que ossv t^iubnlvci*
mciit i esteja ciilciulciitlo iim vnstnnieute o
seu cnmpo du ncçfio, niniillniido ns suns
opíraçócs n totlos o-, pontos do iprrllorio
nurionul oiulc po*.*n encontrar contlltòcs nc-
ccsslvels no di-"iivi)!vliiii-.'i!i, normal dos
itegoclos liiiiirnrlus.

Também nflo mlmlra qne « llnnco Por-
tu?uís gose «le din pnrn din mnlor prestl*
gln. n.'. > s6 un coloitln, como nos nossos
mais tilto» círculos financeiros,

O llnnco Portugufii í uni ostnbeluclmento
quo merece, por miillas nunes. tudo o cou-
cclto c toilo o credito, sendo ns muis soli-
dus ns siiiiu condições que se estrlhtim, co-
nm todns sabem, numa lias,maiores fortunas
dn nosso juilí ü ii >mja frente lem um ho*
inciii qm*. como o Sr. Visconde do Montes,
í nm symbolo dc honradui. c dc lionestl-
datie. ,

De cít.iliolecimentos como o ll.inro For-
tuguís ' que o Hrnsil necessitava do muitos.

A seguir, Inserimos o balanço do Dnnco
Portttgncs, fechado a 31 de dexembro ult •
mo -- o ullimo conhecido, pois o «to pri-
mclw semestre dn.tc atino nlntln niio foi

l'ii,
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0 Sr, Uànget

O Sr. Antonia Neves, #soelo fundador
da casa Cunha Seres .<¦ (.'.

Tendo directores coticelttindos o opllinos
nuxlllnres, todos com largo tirõclnlo tio scu
coiiimcrclo, quu ' o <lo conslgnãçfles, eom*
iiiissóe.-t c vciiilns por conta própria, u cnsn
Cunha Neves & ('.. ó dus nuilx* florescentes
do iios:in praça. l"ommlssnrlo.i dc manteiga e
outros nrtlgos, Cuniin Noves ><. '" silo cx-
portnitorcs dns iicrvilitndns mnrens clc mau*
leiga "Iinpcrlu", "Diva" e "l?acetru".

Cunlm Neves £ ('... pelo zelo qne tomam
os scus encargos e os dns açus coinmltlcn-
les, voem, diu u illii. nvúltareiii us suns re

publicado por motivo «le forçn maior- iissçs;-l nrèscntàcnca; Actiiiiliiicnle elles nqul sao <>s
algarismos, como illsse o Sr. visconde ao i re„rcso,,Jimtca ,i„ :\^,u de Cnmbuqulra c
Moraes no snn relatório, nn scu volume c «-• (, |m'i>oi*t'úto firma üarcla du Silvn i* C.
scente, "dizem melhor do que quaesquer... „ '.,. ,
considerações que aqui cxnrasseinos, do pro
gresso e desenvolvimento do imsso Dauco .

E com offeilo nssim suecude.
At lente, pois, ns leitores nestas provas «Ia

pnnjnnça e da solidez do Unnco Português
do Brasil:

ACTIVO PASSIVO

Merece, nssim. estn nota do destaque, a
actunção dc Cunha Neves «i C. no commer*
cio destn praça.

A FELICIDADE E' DEUS
QUEM A DÁ

E a fortuna a "Casa Lopes"

Capital • realisar
Letras descontadas 

Letras e effeitos ¦ receber!

do exterior
do Interior

18.2'7:5H~'"0n
10.074:lül|CG5

'_.*Hf.V:162?SfiO
28.884.03M'273 31.287:200|C33

45.02fi:18(l$374
07l!Í)71?83l)

42.0nR:íl!)5"370
Empréstimos em conta corrente
Hypothccas 
Títulos c fundos pertencentes ao Banco
« dcpositndSs  'il-lfsiS»

80:01)0'000
12.891-.989* 139
24.170:571*799

173:4951420
01.628:401*900

Valores caucionados.
Acçõcs em caução
Agencias e filiaes
Correspondentes no paiz e no estrun|*ciro.
Valores cm liquidaçúo
Contas diversas

Caixa:

cm moeda corrente nacional
em o'uro
em outras espécies
depositado noutros Bancos.

9.023:079$204
8

231*000
7.190:903*503 10.227:113*700

420.248:489*479

50.000 •non.-flo"
5'0!5io54"210

80:00(if 000

Quem é que por esse mundo viva e nno
conheça :i C-i-i-i I.iipes, nii nii mn «Io Ouvidor,
151, onde funcclonn a matriz, com filial no
cíüiIo da run da Quitanda ?

Tal têm sido o numero de sortes pnr ello

51.810:214-,.r) 10

Ouvidor

Capital 
Pundo de Moscrva
Funilo dc Previdência
Governo Federal — c/Melhoramentos «ln Bal- ,,','i*;.",*.^

xada Muminense  ai.á04.5DJ*4J- c(f) i,,,.,,,^^,,^.,.!, {{,ra ,\x duvltln, mnis cer-
_ lo tio qne dous mnis dous são quatro. Quan-
Depósitos cm conta corrente-

com juros:
c/c movimento  32.659:9.ti2!17S
c/c moeda estrangeira  5.754:178$780
c/c limitadas  13.396:0831587

Depósitos em conta corrente sem juros
Depósitos a praso fixo
Títulos cm cntição e em deposito
Valores hypothecarios • •
Agencias c filiaes
Caução da directoria
Credores por letras e effeitos a receber
Correspondentes no paiz a no estrangeiro

Dividendos a pagar:
anteriores 235:217$8"t»
11a dividendo a distriublr 4

razão de 10 % a a... 1.587:1211000
Contas diversas

0 THEATRO RECREIO E A FIRMA
RANGEL &C.

Dns novn». emprcsns llimlrns, uma Impo*-
ro, ilefliilllvnmeiilc, «Ao to nn melo^loii pro-
iiv.ii.nui». dn scenn, como no ,1'uullco f«*
rlii-n li' clln n límproin llniiuel « '< • «P--*

im qiuisl ires niiuoie»*
tura tí Ihealro Ila»
rio,
Sin seus sócios, O

«•llio nclorempreuarK»
Iniuiel Júnior c o co*
hi-i-hlo tommerclnnta

Milnnln Neves. Sob a
firma llniigel A C. I«m
-lies tlmlo ao velho
heatro Hccreio — bo-
a modernlinilo —* •
¦rlllio «le suns ccl*>
.¦ ttilus noites.

I-; note-se, como tn*»
'1'Klntn sympntlilco*
pio e*scs empresário»
íni explorado o Ro»

areio sempre eom core*
iiinhliis nnclonne". ra*
tiresenlâud» quasi nua»

; . :u*lusl«'iiineiiie, orlíl»
nnes do cscrlptore»
bmsileiroi.

Um anno, esteve,
nll, permanentemente, dando pcçns de f*ran»
«lc inonlhgcin, umn companhia nacional «M

, revistas, li, ngorn, suecede o mesmo eon
I otitrn Iriuipo d«- urlislus naeionaes.
I A Empresa Itiiiigel & C. monta suai na»
1 çns com esmero, não fugindo, nem perde»»

do com isso, no confronto rom as enscena*
çfica dus companhias estrangeiras. Dshl joa»
tlflcn-sc o seu conceito no melo theatral en»
Ire artistas, escriptores, scenoiirnphos, cto.,
o permite o publico, «pie (alio bem a quem

suns sympntliliis,

ÕfilTllLOS BE HOJE
No Trianon, no S. José, no

CarloH Gomes, no Kepu-
blIra o no Recreio

"O scerclarlo dc S. Ex."
li' umn comedia cngracadlsslma ile Ar»

mando Ooningn, o npnlnlidido autor dc -O
ministro do Supremo*'- "O aniigo da pnx •"Graças a Deus", "Flor dos maridos", etc.
lista fazendo «ranilc successo nn inlcrpre»
lucfio excellente, nue orti lhe dn no Trinnna

,,,:i companhia Ablgnil Mula. "O secretaria
deixavam cscaasiHnr, hç.vj %*p«?aroso, pelo. i,B s Rx „ scpft rei>rvSU,,ti,tln hoje, As 7 81*
npiiBãmento daqucllii vidn, daquelle home-mijc ,, .,,, (ja 11(>i,t, c ,imn..',.-. c dupnis a essa»

mesmas lioras c, lambem, t-tn "matlnée"

,iNSI\'RRSAHt<)S
l-'ii/i-m, nnnos, bojei
O Sr, l)r lilinmnr Tnvnrcs, engenheiro

dn Pivfelltiiii Municipal •' im«o .tt|lll||ni.-cnl-
ioiíh ila liiipivii-n, o D Miuiii du Moura Unm*
dão, prolvi.m.in iiiiiiiiiipul
),,U'II.',MJUS~liupiisim.se, 

un ogrcjn dn Lus. nn jli» M
do iiiireiile, n iiiciiinii Srylla, Hlhn «Io or
.loão liupiistn ile Lomus, niin funcclonnrlu
do Dvparlamciito N. de Snude 1'nlillcii.

rmiim piiiIriiiluiK o Dr. Paulo liu l.eiunt.
e mui i.xtnn, colisórle.
\UJAN1 SS~Aelin*su"nesln 

cnpltnl o Sr. Anmn Hoherl
llelnlnii, roslilenlo em Aluiu* Mlclilgnii. e
reprcBcnianto na Amerlcn do Sul ilu llcpu*
hllc Molor TrucK, lnc

— A bordo do "llmiuorn". pnrllu, honlem,
nnrn Florlnuopolls o Dr. lítlmunilo du l.ui
Pinto.
uno

Iim í'nly do Alferes, onde fom em bnsen
«le melhoras pnrn a sun snude, falleceu a pro*
fessoiu «liplomuilii, senliorltn l.*-t:ia Hurlnma*
qui Porto dus Suiitos.

Na egreju de S. Francisco de Paulo scrú
rcMtln, iiiiiunhft. fis 9 l'ü hurns, missa dç «o-
timo diu por nlmn du lixinu. Sru. D. Frnn-
clsi-n «In Costa Ferreiro Pulhures, progcnlto*
rn du Sru. I). Murln Jos' Pulhures Tucri u
tln dns Sras DD. Cãrolliin Selxns, PYllclaim
de Castilho «In Costa Ferreira e Margarida
llroconot Coulinlio,

¦ ¦ i me» .

A Em-rcsa Fasol..»! SogrQíO t
e o desenvoAvinaeiifo <h

ssgs negocio.

Uma herança que é religiosamente
cultuada

("unn(lo o saudoso Pnschonl Segreto mor-
reu, o povo (Ic-siii cidade, i|iio lhe deve Inti-
tns e vnrlndns dislrncções, <|iic n nctiyidiidoj
e liitelliiicncin do saudoso empresário não

"dc 
saerlflcnr

de eonsldcrn-
bom, que podia ler deixado
sun saude, possuidor que cru
vel fortuna, apenas, pnra (|uc niio fultn.isü
trabalho Aquella itcolo — uma immcnsidu-
de do pessoas! — «pie vivia dns múltiplas
occupáçõss dc su.-i empresn.

Mn9 no par «lesse lado emotivo, o povo.
tnmhcm, pensou no scu interesse o disse:
' l,:'i so vae uma grande obrn. A Empresa
Pnschoal Segreto estn iibi, estA eni derro-
cn,,:l-" , ..,.Dosmohtiu-se, no cnsn, o brocnnlo: \ox
populi, vox Uci".

A herança de Pnschoal Secreto estA ahi,

Rio de Janeiro, 12 de Junelro de 192*1
"Pelo Chefe da ContablIlduderA. Corria Pinto.

tns vezes, vae a sente |»'la rua d
ouve umn voz «pie tlcclnni :
— Ah I espera um moincntinlip que eu vou

aqui no l.opes e JA volto.
E IA vae o hnmemsinho contente como

quem, apalpando no bolso o bilhete que nd-
5.508:813$tl87 quiriu c que com certeza lhe vne dar um

15 tí"*:(l"9í793 futuro de paz e trnnquillidnde.
1511.775:4618640 K' inevitável I Quem caminha pcln run do

3.6*6:50**000 Ouvidor «IA lo;;o com o nariz.na Casa Lope«
1 188*312*205 ou seja em Ouvidor, 151, ou no canto da rua

80:000$000 da Quitando' mns o fneta Incontestável é quo
31 287*°00ífl;i;i o camarada tem «pio reparar na Casa Lorn*s.
18 75*t'*70$466 ! Es,A na existência «le Ioda a Rente, estA no' orRiinismo de cada mortal que nrrasln a vida

[pela bello São Sebastião travar relações com
Io Lopes.

Ha uma nttraci;ão que não se explica, que
1.822:3381800 -ainda não se coiiscipiiu descobrir a causa,

50.451:003""04 mas que ê uma verdade c tão verdade que JA-
• mnis soffrcu contestação: todos «pio por ali

420.218:489*479 passam entram por força e IA adquirem um
; bilhete «lc lotcrhido_majs_j^uüajü,s«>-plan«»T—"U^^hiifarr-vTTiJirrrsõrtc nao & o indivíduo qm:

O Presidente, Visconde de Mot-aes.

Banco Português do Brasil
BALANÇO DAS FILIAES EM S. PAULO E SANTOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1923

ACTIVO PASSIVO

Letras descontadas
Letras o effeitos a receber:
do exterior
do interior

1.598:023*460
16.455:351~l.'0

Empréstimos cm conta corrente
Valores caucionados
Valores depositados
Matriz e filiaes *.
Correspondentes no paiz o no estrangeiro....
Contas diversas

Caixa:
em moeda corrente nacional
cm ouro

em outras espécies
depositado noutros Bancos.

3.310:582*083
8:2.10*000

3.481:2')4'521

7.736:9851635

18.053.374S610
3.097:620*,-61
3.481:252$3B0
6.083:507*850
3.150:445"750
10.377:706*686
18.268:324*717

6.800:046*1604

Depósitos em contas correntes
com juros:

c/c movimento 
c/c moeda estrangeira....
c/c limitadas 

8.496:489*143
1.100:032*191
l.D48:119?740

Depósitos em conta corrente sem juros
Depósitos a praso fixo
Titulos cm caução e cm deposito
Matriz e filiaes
Credores por letras e effeitos a receber
Correspondentes no paiz e no estrangeiro...
Contas diversas

a tem, mas quem a vende, c. é isso o qu«
acontece com a Casa Lopes, que tem distri-
buido prêmios a granel entre os seus fre-
guezes.

Não ha quem não alimente esperanças na
sua existência, e quem espera sempre alcança,
seja um velho e bem conhecido ditado, que
vem de tempos desconhecidos.

Foi assim, com esperanças dc melhorar a
vida que o Pinientel, homem já dc meia ctla-
de, uin din, cansado de com. .'.ir bilhetes por
toda a parte, e principalmente dns mãos dc
cegos, exclamou em casa :

-- Oh! Scra/inu, você quer saber uma
cousa ?

O que 6 Pimcnlel, c cousa grave ?
Esta claro «pie è. Pois eu não sou mes-

i mo um Idiota? Porque até hoje não comprei
! uma só vez bilhete na Casn Lopes, eu «pie

1.440:4975292 vjvo a gastar o meu rico cobrinho em todas
3.816:426*650 os casas que'encontro por ahi c até uo meu
9.5C4:76l>"l)!0 cn«raxatc.

E nunca cnlraste na Cnsa Lopes, 7

*m*mmmmÍsmÊmmmmmjm*mmmmmmÊ^Kl^l,, _¦¦¦¦¦ I ¦__-—¦

11.144:841*073

'9
ás I horas amanhã, c As 3 horas domingo. 1
"Dito c feito"

Hastos Tigre c Eduardo Vlctorino escre*
veram pnra n companhia do S. Josí, com a
collabornção do maestro Assis Pacheco.
uma revisla cngrnçndissimn, que ee Intitu-
In "Dito e feito". Essn revista estú fazendo
¦',ra n«!e successo nn S. Josf. nptimamcnto
representada que está pela companhia da
Kmpresa Paschoal Segreto. Suns sessões 6í«
•:,n «liariiis, As 7 3|4 c II 3;4 du nollc. Do*
mingn haverá "matinéc", As 2 1!2,
"O café «lo Fcllsberto"

Quem não se lembra do grnnde successo
dn comedia "O café do Fi-llslierto", por
Leopoldo Fróes? >

1-V o mais ufnníadó trabalho eomico do
brilhante gal5 patrício.

Po'"* essa espirituosa cômeilla do Tris*-
tan Bernard tem hoje sua primeira repre*
sentnçno, pelo querido urtít-ta c sua excol«
lente 'onipnnhln, no Carlos Gomes. O espe*
ctnculó começará As 8 3|4 da noite.
"A* Ia ftnrçotino"

.IA está a caminho do segundo centena*
rio dc representações consecutivas no
theatro Recreio a revista "A' Ia gar.*onne 

',
da Mm-qucs Porto c Affonso de Carvalho,
musica «lc Pedro Sá Pereira.

lí', sem duvida nlgumà; demonstração de
successo extraordinário, que se justifica»
plenamente, p'*i-',ie "A* Ia Barçoiiiie" «i
umn revista bem feita, tendo muita graça

| e ipie ainda tem cxccllèatcs interpretes.
Suas reprcsciitnçõcs diárias são As 7 3|4 o' ll t!:l da r.oiíe. havendo ainda "matinOc" ás' t! 1|2 aos domingos,
"A mulher que deita cartas"

!•:' boje, ás 9 horas da noite, n ultima
. representação dessa excellente -peça, no

Itcpiíblicii: Italia Fausta, a eminente actriz
patrícia, tem nella bella creaçâo.

Amanliã, o Republica terá novo cartaz;
será representado o ufamndo drama "O
conde «le Monte Christo", com o distineto
actor .loão Uni bosa no protagonista.. mee* . - ¦

15.021:107*533
18.053:374*610
8.326:309?314
9.652:238$091

77.049:354}573 77.049:3541573 
'

A alimentação das creanças
é um problema ?

P; MA^fEÍTsOLUÇÃO

_-*_J_lllllk

0 "BAR FLORA" E' 0 PRINCI-
PE DE TODOS OS BARS

Os "footballers" cariocas já

Ha paes que nno cuidam, com a merecida
attenção, du alimentação dc seus filhos, nn
época em que um ligeiro descaso é a morte
da creança ou o inicio duma vida cneia oc
tormentos. ,, .,„

Sendo á primeira vista um problema tíe
diffic-il solução, cllc, no emtanto, esta resol-
vido, ...ti ,i«Conseguiu-o o pharmacoutico 1.1. J. o. ae
Almeida Coutinho, estabelecido a rua Conde
do IJomflm n. 98, com n "Feculose , prç-
parado nutritivo de hydratos dc carbono, que
<• uma farinha finíssima, dc gosto agrada-
vel, e que, addiciouuda uo leite, é optima
alimentação dns crennçns.

O professor Combc, dc Lausaiine, «lisse so-
bre u "Feculose", entre outros conceitos elo-
giosos, o seguinte, que è pratico: A,.nüüi-
ção dessas farinhas diminuo a con.stipnçuo
que o leite causa; permitte umu precipita-
ção estomacal de.caseina cm flocos mnis ii-
nos e f«r. dcsappnrccer das fezes os firumos
matisadns da dyspepsia albuminosa; emilm,
favorecendo a assimilação da cascina, pro-
voca o augmento do peso da creança, ny-
dratando-lbe os tecidos."

Um delicioso vinho, uma cerveja
gelada ou um esplendido

licor ?
Com certeza já ouviram por nhi falar no

delicioso vinho que è o "Lavrador", bebida
fina, proporia para fesa, um dos melhores vi-
nhos que áctualnieiite possue o nosso mer-
cado, lí «5 o "Bar Flora" que o vende, com
enorme procura, esgotando-se por diu nume-
rosas garrafas, que a freguezia sorve com
verdadeiro prazer,

E* o BAR FLORA á rua tia Carioca, 16,
«pie recebe e fornece as melhores, as mais
esplendidas espécies de bebidas. Uin copo rte
oplimo Madeiro, que tão bem faz á saude;
uma cerveja gelada c da mais perfeita fu-
hricaçõo, e uma diversidade de licores, ali
estão desiifiando o bom pnlndnr do freguez,
«pio voe, voltn, torna n entrar, dinrinmcnte,
nessa acreditada c conhecida cnsa, ondo o
espnço e pouco para conter os que ali pro-
cuniin umn hora de tranquillidade, de des-
canso ao trabnlho diário.

A firma Abel Morgndo „ C„ que dirige t3o
acreditado estabelecimento, por si já é umn
reclame mais que sufflcienU* para os enten-
didos na matéria, visto que a casa vae de
vento eni pôpn. num credito crescente, com
n sun popularidade cada vez maior c o ser-
viço melhorado dia n din.

Ali não ha falsificações, tudo é perfeito e
jamais uma bcbltln sua produziu mal-estar a
tliicni quer que seja. Vinhos do Porto, Colln-
res Madeira, Moscatel. vinhos virgens e ver-
des, além de. licores para todos os palndn-
res chá, maie e café, tudo & da mais rigo-
rosa e verdadeira fabricação, não sc poden-
dò iiilmiltir O"*-' qualquer contrafacçSo peno-
Ire no acreditado "Bar Flora", devido tao-
somente ao escrúpulo que rege a firma de
Miei Morgndo íi (.., tão sérln e honesta como

á que mnis o são, n que prima por oonscguir
o oue nn espécie exista de melhor, afim dc
mie melhor se sintnm os seus freguezes, tpie

jamais ubanrtonarão tão serio o tao bem
servido estabelecimento.

têm onde se fornecer bem

UMA CASA.QUE DESBANCOU TO-
DAS AS CONGÊNERES

Nunca. (K* uma vergonha; mas digo a
verdade: nunca entrei nn Cnsa Lopes. Hoje
vou fnzèl-ò lofio que chegue á cidade, vae si.-r
o meu primeiro cuidado, c quem sabe se isso
não me vae aliviar n existência';

Dou.*, te proteja Pimentcl e n Cas» 1.0-
pes te auxilie — declarou n Scrafinu, cru-
znntlo os magros braços sobre o peito.

li lá sc foi o 1'lincntel para a estação to-
mar o trem, alegre, esperançado c crente no
seu futuro. Chegndo (pie foi á cidade, lá nn-
dou célere peln rua do Ouvidor até .1 frente
da Cnsa Lopes. Olhou, olhou, certificou-se
bem tle que não iria errar u porta e entrou.

K hoje o Pimcnlel é proprietário; a Será-
fina engordou c a niitiçallià está no collegio,
bem vestida e sadia.

Qual, não bn cnmn a Casa I.op«-s !

k ensiã

to c a
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O football no ílio
está no apogeu. O nu-
mero de rapazes que
praticam o violento,
mas salutar, sport
bretão é grande. São tres dos prineipaes ornamentos do ho-

Nno se explicava, I mem. sem os quaes nem no bonde podemos
portanto, que os nos-' viajar, se hão como bagagem, e nue por Isso
sos commcreiantes não mesmo eu sempre os tive eni regular "stock"
se espcciulisusscm nes- j no meu guarda-roupa. Mas, quando a neces-
se genero. 13', assim, sidade me obrigava n adquirir algum daqtiel-
que temos o concei- ; les artigos, ou meias, ou pyjamas, ou coroti-
tuado negociante, Sr, I Iri*., ou rtu-etis, ou toalhas, ou colchas, on. em-
João Pires Alves, que fim, qualquer «lesjas peças que nós Iodos
se installou, niagnifi- usamos parn resguardar a nossn pelle «lo
cimente, á rua Mure- ! conlaclo áspero do terno de casemira, como
chal Florinno 139, com a clnrn do ovo, que fica entre a gemína e n
unm casa que se de- i casca, era um problema complicado que eu
nomina "A* Japo- | tinha para resolver.
neiu". I Os «iniiuncios niais sugestivos desfilavam

Scus negócios são ! sob ns meus olhos, nos jornaes dinrios, mas,
alacíHlos c a varejo, quanto mais attrahentes se at.reseiitavnm,
estando, portanto, cm maior era sempre a minha desilhisão. o que
condições de fornecer eu in encontrar sempre, er.-i precisamente no
ao commercio e uo '"-"tia--n dnmiillo nue me falava o reclamo,
publico em condições I Mas agora, meu amigo, estnu mais tranquil-

lo, creio inesmo que descobri o "mel «lc
páo", ou, pelo menos estou livre dc ser le-
sado.

Com plena confinnea na qualidade c nn
preço eu compro nualqucr daquellcs artigos,
ou para cama ou para tnesn, ou meias para i
minha senhora ou para meus filhos, c sc
pnr ventura, algum artigo nos desagrada;
temos a satisfação de lá chegar c vermos ó

especiaes. de qtialltla
de e preço.

Dahi, aufamadacnsn
do Sr. João Pires Al-
ves não só ter gran-
des Iriínsiicçõcs aqui,
como no interior. Parn
avaliar-se o sortimen-

dos preços dos artigos
«le footbnll du "A* Jnponezn" convém que
se peça ao Sr. João Pires Alves o catalogo
de sua casa, que cllc fornece promptu
e graciosamente. Vcr-iC-á, então, que elle
vend'-: shooteirns ttesric 18*000; meias, des-
de 2*500*, bolas, cáinisní, calções, apitos, etc.

Dr. Domingos Segreto. nm dns directo-
res da Empresa 1'asehoal Segreto

sendo religiosamente cultuada pelos seus
parentes, que ficaram a testa «Iu inipoítiiti-'
te empresn theatral carioca, quo é possui-
flora «Ios theatros S. José, Carlos Gomes e
Maison Moderno, sendo ainda proprietária
do palacete cm que sc encontra o Higli
Life Club e arrendatária do theatro São
Pedro e do Cinema Olymjila, e explora-
dora de outras diversões populares nesta
capital.

Os novos directores da Kmpresa Paschpnl
Segreto suo: João Segreto, que já era o ge-
rente probo e activo; dos tem pos do siiudó-
só Paschnul Segreto.; Dr. Domingos Sogro-
to, José Segreto e Camillo Gorfiu, este u o
primeiro, primos e os outros sobrinhos db
pranteado empresário morto.

Moços c intcll.igüiites; animados do «lese-
jo do não verem fracassados os Ingentes e
profícuos esforços du seu cheie, os herdei-
ros «Ie Paschoal Segreto irmanam-se nessa
obra, ticseuvolvciido-a, «le fôrma niãravl-
lbosa, a fíizer pasihíircin os que doseriitiu nn
sua realisaçâo.

E eis a Kmpresa Pnschonl Segreto valo-
risando-se cada vez mais no conceito pu*
blico, ora pelas reniüdcliiçoes que se fize-
ram nos llieatros S. .losé o Carlos (Iomes,
ora pela e-evação dc seus espcctaculos.
Agora, 

"já não são só as couipniiíi.ins nacio-
naes que se apresentam nos palcos de seus
theíitros — uma delas iá com 1 ! annos «le
existência! — mas, lambem, elencos cstriin-
gelros notáveis, como a Velas:-.) e a lyr-çn
Liiis Billoro, vinda por sua eonla, e assim

! formada, directamente da Italia! lí mnis'uns «lias leremos no S. Pedro outra gran-
do companhia estrangeira, a troupe italia-
na «lc operetas Lomburilo-Cnruinha.

Mcsaile-sc (pie Leopoldo Fróes, o nosso' 
prime;ro artista de comedia, j.i duas tom-
pol-uilas seguidas que rcalisa nos lheat'ro.1
dn Empresa Piischoal Segreto.

Por sua iniciativa c sob sua inteira res-
ponsíibilldiiile, antes tlç npi;árccei'é'in aqui
as companhias estrangeiras com peças dc
grande montagem, a iimpresa Pnschoal Sc-
greto j.i nos dava a apreciar os espectaeulo*1
genero Chittelel, iio S. Pedro, em que as
peças eram dc grande espectnciilp.

Ii não é, assim, que clln proporciona ao
publico do S. José as suas revistas, Iam*
liem? Rivalis.indo com as cttscenações es-
trangeiras, num meio acanhado como o
nosso c com uma desproporção considera-
vel dos preços das localidades?

A João Segreto c Dr. Doihingos Segreto,
que orn nccuiiúiluin u (Iirecção geral «tu
importante eiiijircsa, e u José Segreto e Cu-
millo Gorga, ausentes, na Europa, em re-
pouso, os nossos sinceros parabéns pelo
exilo grandioso de sua ohra.

- -»—B¦*«,*¦«*—*  . . i.

__c* ILIUft"
£' a melhor marca de meias de

seda
O operoso industrial e commerciante, Sr.

M. A. Maresca pôde gnbar-se de, em pou-
co tempo, ter conseguido notoriedade no seu,
ramu de negocio, E' o homem que consc-

guiu dc facto fazer
üu-rra á carestia das
meias dc seda, arman-
:lo-se (lc dons bem
sorlldos despositos da
fabrica c vendendo di-
rectá mente ao povo,•om pC((il*ciios lucros,
muito justamente con-
seguindo as sympa-
Ihias do publico.

Para realisar, po-
;-'m, essas vantagens
próprias c a do pu*
lilico, o Sr. M. A. Ma-
resca poz em jogo o
seu preparo aclcntifl»¦o e pratica commer-
ciai. Assim è, «nici'
•a compra do matéria
-rima, quer na esco-*

; li -• dos typos de fa-
ot-icação «lc tecidos do

a creou ttm novo typo
qual n meia «le seda

tleiiniiiinando-o Sedaiina.
governo o préyileglò, o Sr.

¦\jp-iciiiliira coiii-edeu em des«
tiijüíii d*csto anno e publl*.

de '2'1 do mesmo

.Marcsc
p.-lo

O porto, pela manhã

Visitem n casa "A* Japoneza", Srs. sports-1 cidade, mi rua du Assembléa, 42, ria Caini
• -**ip!n Irutinvtí*-- ^ ...

Chegaram.': de Huenos Aires, o vapor in-
glez "General Smuts", com .vnrios gêneros;
de S. Francisco, .. vapor nacional "Tocnii-
lins", com vnrios gêneros; dc Hio Grande, o

nossa disposição outra mercadoria cm troca, j vapor nacional "Iluipti", com _nrios gene-I
ou a importância eni dinheiro de coutado.
Umn noticia como esta, meu amigo, devo,
dar-lhe tanto prazer, ,como umn sorte, li
quer saber onde eu fui descobrir todas estas
vantagens ? Foi ali mesmo no coração da

meu cariocas» saria Esporte,

in jjanos gei
inglc.-. "Norlros; de S. Vicente, o vapor inglc.-. "Nortli-

Atiglia", com vários gêneros; du Cardiff, o
vapor inglez "Liuugerse", com carvão; «le
Nova York, o vapor «linainarquez "N.irl-
Kap", com vários gêneros, e de iMarselha,
o patjuctc franeez "Pinta", com passagei-
ros.

malha. O Sr
de fabricação,
nno se rasga;

Pedi lido ao
misiníro da
pncho ile li
ciitlo no 'Diário Officinl
mez.' Truta-se realmente de nm nperfclçoamcn-
tn na industria do tecido dc inaUm. ohtende-v
se meias inteiramente feitas de tecidos ca*
trclíi<,'ii.-os,

Esse melhoramento traz grande jnlcres-*
sc paru o publico, pois que eslá ligado A
economia dos consumidores em geral.

A fabricação dessas meias ficam niuilo
mais resistentes c, liicontestayelmente, d*
maior dúrubliidiide,

lJoa fiihricaçãíi ..- bons preços, eis ahi O
segredo da preferencia do publico.

Antes de surgir iis suas casas da rna Ga-
norãl Cnlthvell :i'.'0, e rua Chile 25, nin-
guem comprava líii praça meias de seda para
homens a !)•$ o par: c- para senhoras a 3$50()
e 'I-,! o pnr, como cllc. vende.

Uem armado; com dous depósitos, forçou
a balsa nos preços então reinantes, das ou-
trus casas, e agora, é o único que domina
impondo sempre um preço menor que OS
otitros, êstnntlo sempre na vanguarda.

Do seu importante invento -~ moias de
Sedativa  o órgão official "Engtnlinria
(i; Industrio", levou ao conhecimento dessa
operoso industrial e commereiante, Sr. M.
A. Maresca, «{tic o Directoriò de Estudos so-
bro invento, c descobertas, desse Instituto,'que distinguindo quaes as invenções <le
maior iniporlanl-ia, previlegiãdns pelo gover-
no da líepublica do Brasil- havia resolvido
premia.¦ o seu impoi-tnnte invento — Meias
de Sc,.jitina, eom o diploma dc honra, de
primeira classe, pelo seu grande valor, ti li—
lilario para o exito da Industria Nacional.

À Patente desse seu invento lem o nu-
mero 1-1.423, àssignatlo em 25 de junho pm-¦
xlmo findo e publicada no "Diário Offi»
ciai", dc 29 do mesmo mez.

___:-;_«__{_—£
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A Justiça de Paris e os
descmi)araços da

sdencia

II illlll A N. AMKAÇA 111-
NEIMDESAPPARECER

DA FACE DA TERRA!

Nem sempre os médicos e cirur-
giões são irresponsáveis no

exercicio da profissão
PAMS, Junho (A. A.) — Até onde vac

H retponsnlillldade do medico 7 Se fosse pos-
•Ivo) determinai-. de inunrlrn mais ou mo-
tos exacto, ou ns Irlhuuncs não teriam iiifws
« medir a o nfam do attender ns frc(|iii>nlcs
appcllns vlrlimni dn sciencia du Ksculnplo,
ou o niinicrn dns vocações moillcns seria bem
menor cin cpie tf acliinínionte, Pari felicidade
tlu» medico* c li-.iiii|iiJlli.l.uli- dc todos llôs,
a natureza ter., leinpra recônditos linpcnc
traveis, do sorlo que n humanidade rm regra
geral morre lem saber se foi da nioleslia ou
cia cura. Do resto como a convenção eslabc-
leceu que a doençu foi fclln paru matar e
o medico paru curar, torna-se pcrfclliiinciile
ocioso qualquer tentativa de subversão ú or-
dem estabelecida. Mas como sempre houve
espirito do opposiçâo, lã dc vez cm quando
•urge uma divergência <• a justiça è chuma-
da a tomar contas a Hypocratrs.

Um tribunal dc Pnrls vem de se maulfes-
lar em matéria do responsabilidade medica,
condemnando certo cirurgião a pagar dez
nll francos do Indcmnlsaçio a um cliente,
quo ollegava ter se visto exposto _ ncccssl-
dade do uma segunda Intervenção, porque,
onerandoo a primeira vez na perna, o me-
dico esquecera nm tampão dc gaze na feri-
da, do onde resultam uma lnfecção quo exi-
glu a uova operação.

Kol ouvida a palavra de tres professores
da Faculdade o cllcs concluíram pela atis.ll-
cia do qualquer err«> profissional, pois que
so tratava, na espécie, de um "simples Inel-
dente dc curativo freqüentemente obscr-
wlo".

A justiça, porem, despresou o parecer dn
sciencia, considerando "que se as questões
¦cientificas a serem debatidas enlre douto-
rcs não podem constituir casos dc responsa-
liilh. ide civil v escapam ao dominio c exame
dos tribunaes, o mesmo não acontece qunn-
do o fneto arguido resulta dc umn falta cn-
racterlstlca de unia imprudência grave, de
cirurgiões são responsáveis no exercicio dn
irte deve necessariamente conhecer".

"Seria também injusto e perigoso paru a
sociedade proclamar-so como principio nb-
Soluto quo cm caso algum, os médicos c os
cirurgiões são responsáveis no c.crhicio da
•ua profissão."

Como ó dc suppõr, esla sentença provocou
nma certa commoção nos meios médicos, quc,
certamente, não vf-m com agrado os seus
"Incidentes do curativos" traduzidos cm
trancos. •mem

Apenas oxistom uns eem
cxciiijilaioN nas floresta»

ilo Congo Belga
(COMMUNICADO POit CIIAIU.KS

MC CANN)
I.ONDUI.S — JiiiiIm — O irmão mais ve-

lho dn homem, o gorllla, esta sob a ameaça
de Imnilnente dc. npparlção da fato dn ter-
rn, SI,não so loinnr qualquer iiiedlda com
a prcslr/ii que o cnso requer, o mais forta
laço enlre n i-renturn liumniia o o scu pro-
xlitin pnrento Irracional íõr_ destruído e quo-
hi.nl., a cadela du evolução du espécie, dei-
xaniln os fiiiiiliimcntiillstiis compleliiiiicnte
senhores do terreno,

Itceliimnmlo rigurostis ineiliilns de prole-
cção nos gorlllns, ns zoolnglstas liritaiinicns
affiriiinm i|iiu s«. existo boje mn bando Im-
porttiutc, cujo numero não vae além do com,
se, nn verdiide, não «'• menor da ciumenta.
Esses poucos exemplares restantes vivem nua
florestas do Congo lielga.

Us zoologlstas, que mlinittem o parentesco
do liomeui.com o gorllla, qualificam de as-
sassinntos essas caçadas paro os museus e
pedem quc o governo belga suspenda as 11-
cenças nos caçadores. O gorllla ò du desen-
volvimcnto lento, o nn opinião dos zoolo-
gistns si o rebanho ora cxlstento não fôr
absolutamente protegido, dentro em pouco
o iini.-i. traço subsistente du ascendência si-
niicsco dn homem será n sua prcdilccçãn pelo
ninendolin.

mnm

A 3a Exposição Canina
do B. K. C*

mmmm*mm*m**tmt**m*mmm

Hcvú domingo próximo nn
esplanada do Senado

A loroolrn lí.posição Canina qno o fira-
sil K.nm-I Club, CQin Imito cxlln vem nr-
iinnN. u«l«i. srrii ivíiIIi. min. flmiliu. nic, un
priisliin. ilninliigo, an. cm um iliu. melliniç»
nnnl.is ilesln cnpllíil, cuiiin svju o v. .tu «
liellls-iiii.i lo.rcnu, ondo funccionou, nlé •<»
poucos dias, o Circo Pierre, na espluuadu
do antigo morro dn Scnndo.

li' uni local quo so presta dt um modo
cfficaz parn uma festa desta natureza, pela

. uu situarão contrai o uinplitudo de necom-
mnilaçflo pnra todas as classes do ru«;ns quo
vin concorrer no certunien.

A ilirectorla do lirasil Kennel Club resol-
vcu acceitar InscripçÒoi «Amento ntú snbba-
do, ãs fi horas do tarde, mt sim secretaria
ã ruu dn Asscmhl.n, 71. não attendendo u
l>« ¦.'.«.;, iilgiuna depois ilu ruferlila linru,

enm -

MUSICA SPORTS7T I

Japão - Brasil
TOKIO, 18. — í. ei-vlço especial) — lie-

unido* o_ representante-* do commercio o da
industria japoneznt, ficou deliberado com-
munlear ao povo brasileiro que tado quanto
a paciência e a arte japoneza tém produzido
em «rio. Idade., leques, estofo* para pre-
nentin, enfeites, etc., ae encontram actual-
mente naa novas installnçõee da Ca_a Mp-
pon, no Kio, á roa Gonçalves Dias, cincoen-
ta c um. mm*

OtirrldM

I.IUO motim no nroxlim J.ÍS nnè cor-
„ ilo., dem mais flíclro» I»^íLSÍbVÍIo!

Icttu lie- rfl„ mH pui„ çarlofai. M»7*ViÜ.V
ura ttil^lRobontno Nouroili o Vcila »« «•»»

.  am P«>Y__il_ore_ do grande, veloejdjde, IW™
_._m.._. próprio_ dar » monlft ,io ItomlnM boa rei. «i*** ™"8|
.. máxima realço tu'„,|, a direcção ^,Waldenar l.lm» «"^ 

„_,._ii.i____ ,i„ «uu ................ .,.. K.Mi.t levam vaniagci» »

HwiUd Marlclla ttwrra
No nlfló granile d» In. Illiito Sneitinal de

Mu. Ie_ \,w renllzar-.o, nu próximoi am «i (..... ..,<..... .... - - . .„.
/,. !i horas da nelle. o ivelial ila feaiejada ,_,)s ,j0, mh ilgilro» l«rÇ»,fL™;„'Leblun
soprano iwirlela, profeMora Marlelta »j" mn naa plilai;««°SfVi.-%o SnlmaM po*-z.mi. que para Uim!Soberano, Neuroili o Veila « aidnwei v>

organlaou um pro- „ulüoron de grande, veloejdade. wown

ipiiiliilud."» aa . mm j locognaoi nas, mhi»p,,, ,Kxy___'"f_.rã • vi-
enipre applaudida •" partida, e. Mim. multa eb»n" Jfflljfl ,,„.._,_^.t... .... ri nrn. Er__i_..' _....__.!¦ «mt a llionia nllin»;

estiver neu
a, a Unelrn

dei, "Air de Ia Ire. ftnTo 
'nnclõnaj, 

sob a direcção de

voz. (I pro- tioriaj Nciirosls, com a morna «»£•"„„,.
o MganMi íteMicl l.o|*.. «e a ral» «MWjafÇ-.jJSB.
- I. Ilaí I- ,,em tc, chance. Verta. »W«» • «J 

,0
dei,;«Air Uo la„lr'. ,onlo ^uiml. 1'MjWlSlit
pnr e du Mcsslc"! II. jfcrnonikx, cnm a vantagemi de |>fso'«•'«¦„
L) Scl.uherl, «Tn es le 4 j.da pêloi seus competidores, •£*$*
rep.iS"! 1,1 Sehubrrt, ,mu„0„i«, multo caro vendoiã a »»a uur

Marlctia Ilacrru

O que é diga-se:

NBVAL
é o melhor Pó DE ARROZ

Não estraga a pelle, . adhcrcnte, é o mais
perfumado e de custo inferior nos outros.

— Vende-, c nas melhore, casas do lirasil —
CAIXA l?,-,00 lí 5?000

Vendas por atacado: E.caleira & C I.ua
liarão dc Iguatciny, 58. Tel. Villa 4181. Rio

mnm

Alastram-se nos Bal-
kans, as idéas 'com-

munistas
PAUIS. 18. .... A.) -- Os lelegranmVas

nqui divulgados o procedentes de llelgrndo,
iiiformuin qnc a situação nos llhlknns está
se coiiiplicnnilo com :i InteiiSii campanha ali
desenvolvida pelos elementos communistas,
cujas idéns so alastram avassiilndnriiincnlc

Itcpriniindo essas expansões, a poilclasda
Yugo Slavla tem rcalisado •varias prisões.
coiituhdo-se entro os prisioneiros muitos
dos principnes chefes commnnisliis.

Ao povo
Carioca

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

RUA CHILE, 25

ÁS PORTAS DA MORTE
UM NOTÁVEL DRAMA-

TURG0 HESPANHOL
BARCELONA, 18 (A. A.) — Acha-se gra-

vemente enfermo, sendo esperada a suu mor-
te u todo o momento, o notável dramaturgo
hcspanhol Angcl Guimera

XÀI0S X K ULTEA. VIOLETAS
Tratamento moderno e inuolur dos eezo»

mas. ulceras, furunculos e doentes da peiie,
1 .lolofinipliiás (raies X) em domicilio. i)r. Da.

us cerni de Carvalho s. Josí ím. T. C. &.ÍX*%*m

« mnm >

QUER FICAR FORTE?
TOME O

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO
o grande tônico c o melhor fortificante da
honincopatliia. Depositários fabricantes: De
Faria & Comp. I\. S. .lose, 75. Vidro 3S000.

mnm
Restauração de trechos devasta-

dos na Parahyba do Norte
PARAHYBA, 18 (A. A.) — A empresa

Grcat Western eslá empenhada era restau-
rar dentro do mais breve praso possivel, os
pontos devastados pela enchente de março
ultimo.

Xcsto sentido foram atacados com grandevigor os pontos destruídos, graças a que, Jáno dia 14, correu o primeiro trem depois «la-
quella enchente.

¦ mnm

Uma estrada carroçavel
ligando União a

Therezina
THÉREZIMA, IS. (A. A.) — Itealison-so

domingo ultimo a inauguração official da
estrada carroçavel de União a Thcrexinãj
tendo mn numeroso cortino de automóveis
feito uma viagem excellente, por essa nova
via, transportando grande numero dc pes-
soas da sociedade lher.:_liicnse.

A's 2 horas da tarde, realisou-se uma
grande festa, sendo multo ovacionado o c\-
governador, Dr. .Toào l.ui_ Ferreira, que
incentivou e auxiliou a sua construcção.

Após essa manifestação de rcgosijò pubü-
co, regressou á Therezina a comitiva official
que inaugurou aquella estrada, trazendo,
do sua excursão grata impressão.

Foram também tiradas varias pbotogra-
phias dos prinçipaes trechos da estrada.

Logo que aqui chegou, a referida commis-
são transinitliu nm longo telegramma do
congratulações . representação federal, por
esse auspicioso facto.

enm 

I.11 triilte"! III. WA
gucr, "S.iuffian.-cs", e
IV. licrllo., •'Al.M-nre",

a» pari  I. !><>•
niiml.v. ll. "l.e VII0I
ch'lii mora omõr mor-
riS": b. "Modonil»
Renzuoln": c) "V««r-
rei polerll odiarei
II. Uniilo Treparei, "IÜ-
lllls" : III. DvoraU,
"Chnnson lloliemloii-

ne"; IV. IlacUmanlnoff, "I.o prinlcrops".
3» parto — 1. Clna cie Araujo, "Dclalss«'o":

II. Nepomuceno, "Xuma concha"; III, Il»f-
roso Netto. "Cnnllga"; IV. «Alcsind.e Gcor-
ges, "Il>mno nu bolcll"; o V. Mcssagcr,
"Anioiir d'hlvcr".

O 2o concerto hitlorico
Heallsa-so amanhã, As 4 horas da tarde, 110

salfio do Instituto Nacional de Musica o se-
gnndo dos concertos da serie do cinco qno
«•slá promovendo o "lirasil Musical", gra-
çus no fl|Hiio dos uinsos melhores arllstas,

O progranmm «le agora vem repleto cie
instriictlvos comnieutorlos da lavro do rcs*
tciiulo c erudito pianista Cbarley ljclijnund,
Inlcliindo-o uma synthosa sobre a musica ne
cãmora e disllnínlnilo;.. uo scu sentido m-
Blrimichlnl, vocal c formal. Ivin segulua
iibn-.se u primeira parto com .1 soiuitji >'»
r«l menor do Mo_art, que serA traduzida «io
piano pelo .Sr. .1. Üctaviiiiio. MoJtnrt repre-
senta un musica de caniern — diz o com*
ihenlarista a que nos reporíamos — o claro-
escuro quc liga n cftr clara de tli.ydn us tin-
Ias profundas e Intensas dc Bccthoven. n

O segundo iininero í "La vis est un revê .
de Ilavdn e "I* vlulettc" dc Mnzart. pela
cantora Mollillde Balily e pelo pianista souxa
1'iiii» Oi outros números são os seguimos,
a "Chaconiic" de liucb, pelo festejado vio-
linistn Karl Vohnoitt: a sonota patliclicn cie
Bcolliovch. pelo professor Oetuvlano; ' uo-
Hcos des fl_.irs", lambem de llcetliovcn, pç>r
Mathilile Unllly e Sou. a Liiuu, c Trio. op. ,n.
n 1, .-.imhi dc Bccthoven, pelos professores
Octavlano, F. do Almeida c Newton 1'adiin.

po
101.1.

Mimi c_oreltou.ie na» partida», no
Dcrby Club, soí'a cllrcccão do Marler Offi-AU

P embaixador da Republica
dos Soviets junto ao

governo da China
. MOSCOU, 18 (A. A.) — O Sr. Karakan,
cpie actualrncntc se acha cm Pckim, na qua-lidado de representante do governo dos so-
viets, acaba de ser nomeado embaixador da
Republica dos Soviets junto ao governo du
China, tendo apresentado liontem as suas
credenciacs, com as honras da praxe.

B. I. C Meias de pura
seda de Lyon
As mais durateis -

EXIJAM A MAHCA
lMPZUSÉ_í_r~

1 m
HHRNHH

Novo director da Faculdade de
Humanidades do Chile

SANTIAGO, 18 f.A. K.i — Vol eleito dire-
ctor ela Faculdade de Humanidades o Sr.
Julia Montclluno.

CANHEHJJpti
MI^A»

lie. i.iii>«r ainanliíii
Silverio I.OWI SA Marli»»...V.», „;, -f^

deliiria; ». Buwnla Qultnart«1 «ambol( 1,
d 13, ua muniu «J» s« '>nf' 'V'**_Víf» <t

Ia Donlroí Anlonio Porlolln de AlnuB
Sanlos. A» » lia,,n« e«rrJa do *rmQ, ÕJ
lidtiitrd da Cru», 1'orrelrn. fti « Iii, im ,„„
jn do S, Frnnoliuo çlo Poumi Dr. uwmn
iliilro, .s ». na c-gie|n 1» 1)1»Inn Salvitó
Jns* Pedro da Silva. _l '.•.nu capolli _|J
N, S. dn lloinsiiccesM»; \lcenl«i ||i|^t
Alves, as 8 113. nn miilrl» do Campo (ir,,,.
dei D. Praneliea Oonçalvca Coroa, 1. j „,
uiâtrU da S. Francisco Xavier.

BNTEBR08
Foram Rcpuilados, bojei

No eenilterl» de S. Fraiiel.ro Xnvler «
Adelaide Ainell». nm bniil Anna 111, a„
XIX; Kiifiohlo Polllol, rua Inii.s l|.,men
lill; K|iv«ll«i Heis. run fionoral Cnmí_n_
Mi; Utireiillnd Noves, liçwi ;Jo.o i^n..;,
Pl! J0A0 Ferreira do Nu, Hospital de ,s, ^
bastião; IJBBOinlr, filho, do Pedro Mam.t,
Ciilhaii, rim «loão liodrlsuos 01), casa xx-
Anlonio Vieira dn Sllvn. rim liella il. si.
I.ulx 12; H"" de Castro Oraiicllc, rua li, yK.
uenla 20; Aurélio AuKiistn llolota, llosplut
do S. Sebastião: Mnria l.milia Mnrllni, ni»
IJnráo tle Cotonlpo «i.lj Krcolo Plníarroí»,
111a I). Maria 40; Fortunata Pombacs, A.5|,
do S. 1'ranclsco do Assisf Manoel Cosm-,
inn Paula Mattos 105; Oscar OuInurSci t\
Mello, llospllnl Central dn lixercito; Joana]).
rtodrlffuos da Silva; idem; n_ymo__o «*»
l.inin Fernandes, idem: AiiRiisto Cewr, r.t.
crotorló do Instituto Medico Legal; i't!jr,
Fmm-isco Mendes, Idem; Joíú Oonçolvej di
Aroiijo, Idem: Mnnocl, filho de OU» ,t.i
Santos, Idem: Wnltcr. fillm do Cloudlonor
llelnilr» dos Sanlos, ladeira do Livramento
11. «s:i.

—— No cemitério do .s. _•«_•> ilaptl.ii _
.oscphiiiu Gonçalves l.lmn, Hospital Xj^j.
nid .lc Alienados; Frederico do,Castro, in
GraRontÃ >-n.: Snyohn.va, filha do .!«.sc s:i_.
ai l.imn. rua S. Clemente 121, casa vil;
Aiiiaíln Valle rua 20 «Io Novembro 81; Maria

.,,; ..,_.,-,-. , , v Victoria dn ConcelçAo, forte «l«« Vigia; Jóu
.-"•iodos os animaes pertencente * a.» ».• iroaill,i„, Alhcrllno d«.s Santos, Hospital X?

nonato Lopes passaram n ser tratado» ptio, ..^j (,(. AHcimdos. [,,,1,. filho de Antônio
c\-ic«el.ev llenii«tue Coelho. ,„..,..,, Fi-ancisco dn Co_l_, rua Umllla liuimaríi,

_f. GnrupA apromptoii liojo cm optlniasj., XMlm A,VM ()., Sl)1|.;ii ro)| fím{i][>
còndleões a dislaucia de '•-•^;j'c,.r".s(;.Vi. ! beiro 370; Luey. .filha dç Beatriz dos Sao.

Palòs, sob inootii do H.V.i ¦,,''.'^''1 toi Moura, rn.. IlenlRraiidc.a 2.i2; Diimlãsoi
«.uc iciíi o sen piloto domingo ¦n^""?MUodrlgues, tr..vc^^:l Margarida Kl.
também apromptou hoje em iví,i!iuios «• ^^ uúwm.[,il^ amunliã:

ciai Sr. Ak-._nn.lre Forno 4«*'nIea„j0 Ar,.„jo.-l-slii enfermo o JoebeyJ1**™,^„JBS
^-Kclj-p». «11» l"wlw'»\*»-¦•!?iíl„,n na

partidas IlA.nalero 0 .M«WâniaraK fia-nltla d«» Ilímuiralj-, ondo lrob«nioram «« »
lo,^asls deu, hontem «ÜJÉSfíS
dlitanelA do Orando Premio NcloclUndi, poi
lando-so admlravclinente. , , y— Vct annos. ante-hontem. o nj",,jj*"rf.
Carmelo Fcrnande/. Wjg.-jff&fâ^
montado pelos seus oinlío», »«» lunts °"

i-*.'/

recen nma ta<a do chami»Rne. ^
— Caeciuo galopou forto a omaww

3 SOO metros, cm tempo «iue nua «os

possível marcar. „.r«._ <_nllol" Mm1 «-Os concorrentes á "raM baniliou »§»

os seculnles ponlos: Armando No«no si.

i

!

0
o aplplellidarantí oc«ui_i

s%f£_r .__&;«!£«**
Souza, passaram uos cuidados de .",",,, .
físsional hu.iK.1r0, cujo nome ntto consegui
n

diçoes. ,, i tiraram eWclJenlcs Xo ceinitcri«i tio S. Frimclsco N ,iicr -
^V'?.Í^Í_ÍátewS?«» cm flUC "•"-"•'• fU!,;1 ,lc ,:,ni,i0 A»"«*W.tó. «'nos

p,-: !, .í..l«Vh< nir. a reunião de domin- enterro, As 0 lioras, dn praia do Reliro Sa*estico1 111iscrpios para a 10ini 
Leopoldina Mari.-, do Valle. M.

\tr,úSprovi"ÍS dWnncla Ac 2.100 me- ,,C|<I„ à ürun leonelo de MH.i.pie,,,,,.. „,tirou una i«.«>».« "• isando-st! o enterramento lambem ... oti

Cn

r-' 
Paulistano, montado por .panlor^oi

te. apromptou liontcm em opllmas condi

A LIQUIDAÇÃO DA VELHA

JEBSEY Saldos da Fabrica de Todos
os Santos, em cortes e cm
retalhos. Theophilo Ottoni,
03. I". próximo da Avenida.

mnm

<..i,,t_|M«_i__»*.».»-..«»»..--«««^-*.»-«-»-«.-«-*«-»"«"»"**

Casa indiana

pez. apromp
?""" «asiii- tirou optima prova na dlstan-
cia Ac 1.800 metros e ^ohernno 

coiic^; «

todo o pauno a distancia do Orando tie
mio Vetocidade, saindo bem disposto.

Ilcvancha tirou 'optima prova, por-
tando-sc admlravclihcnte e ^'«nclnlo gaio-
pou forte, a distancia do 1.600 inctfo».

 Nvmpha apromptou em rcguuircs cou
dicões 

*a 
distancia dc 2.100 metros.

Nfio «5 certa a presença, domingo, cios
niiiinac-s Thebas, Albèrol. e Lclypse.

Itaul Astorga também montara na
próxima reunião a eüua Grasspoppcl.

Football
CS .lOC.OS DA X. M. B.-A. PÒlUM

TR\NSFFIUI)OS ¦ ("Nola officirtl) — Con-Inovo possibilidades de nao sentir n qne
formei deliberação da commissão executivo Swtcm os outros de iutelligencla perfeita,
da Associação Metropolitana de Ksportcs o viver Isfno.ante, da-lho a ventura «|_ nio
Mhicticos l-ni sua reunião de hontem, sc- conhecer u maldade <lo mundo c ignorar os
«undo nota official ,'t parte c dos represen- maios que soffrejn os uue. a conhccein, e .
t-intes dos clubs filiados, resolveu-se adiar morrer; de repente evila-lnc o soffrimenlo
todus as 

'competições 
<iue estão marcadas physieo das molcsli.iá... c. dos seus traü'

até o dia ül do mc_ de julho corrente, ai- mentos. ... ,Jt
tendendo a que ainda persiste o impedi-] Mas, esse,philosopbo,.deve ter morrldoja

horas.
—— No cemitério -Je S, .Toào Bapllsl_i'~

.losé Teixeira de Souza, cujo ferelro sairi,
As horas, dn rua Dclphtit. 105'.

1 1 mnm ¦ .. ,,

Sem titulo..,,
_-===______: §

A suprema felicidade, já o dUse alci.n.l |r!wnsiste em nascer-so cstiipid«j, viv..--«e ^v
.¦«•rante c morrer-se de.repente. E profun-
io devia ser císc pliilosopho, porque, « nas-
ser estúpido, o indivíduo, dn-llic noventa t

I,

LEILÃO
— DE —

Importante área de terreno com cer.
ca de 2.360 metros quadrados,

aito á rna Barão de Itapu-
gipe n. 56

SIR©

F\ salgado
venderá cm leilão, amanhã, sabbado, 10 do
corrente, ãs 4 1[2 horas da tarde, cm frente
ao mesmo, cuja área presta-se para constru-
cção dc uma grande avenida 011 um eslabc-
lecimcnlo industrial; Informações no escri-
ptorio do annuiicianlc. á rua da Alfândega
n. 1^4.

A pianista Dinorah Carvalho em
Juiz de Fora

0 que se pode fazer com o
arame e eom o zinco

Só quem por curiosidade 011 interesse vi-
sitar o antigo estabelecimento commercial
dos Srs. Cardoso & Fumo, que têm sua fa .
brica de tecidos dc arame e estamparia de
zinco á rua Iiucnos Aires, 102, podo verifi-
car quanta cousa iutcrcssanle se faz de um
fio de arame, ou de um pedaço de zinco.
Desde o simples tecido de arame, próprio
para cercas, á tela de fio cobreado para
elevadores, tudo quanto ne imaginar do uti-
lidade ondo enfeite ali se encontra cm cx-
posição ou é possivel fazer, como está eni
exposição ou pôde ser fabricado "tecto" de
zinco, lambreguins ou orna tos das moder-
nas construcções.

Ii estendendo o sen commercio, os Srs.
Cardoso & Fumo têm e constróem, estu-
fiiL l. i,,_... in o nr.-ntn.- )V.r_ jardins. VJVCi-
ros artísticos para pássaros, bancos, mesas,
jafdinciras, etc, sendo ainda depositários
ile telha, do arbesto "Eternite" e Ardosia,
fabricando tombem telas extra fortes para
manganês, areia, cascalho, sal, etc.

Desfarte, póde-se dizer que nenhuma
construeçÃo moderno e de gosto, 110 Rio,
se fará sem que o estabelecimento dos Srs.
Cardoso .. Fumo contribua com a sua par-
tc de cousas úteis e de gosto.

me"-

"La Revue de France"
Offcrecido pela Empresa Braz Lauria «ca-

ba de nos chegar ás mãos o numero da pri-
meira quinzena do corrente da superior pu-
blicação parisiense "Lu revue do France",
ondo collaboram festejados nomes de artis-
tas, literatos c seientistas daquella grande
nação.
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CAMPEÃO LOTERICO
38 Rua Sachet* 38
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muito tempo; quando ó dinheiro não .tiniu
o valor que h«jje tem ou uue llie emprestam!
(principalmente us que "o efliprcslain.*"'

11,- m
què, H

Um professor chileno que vae
Jeccionar nos Estados Unidos

iJUIZ DE FORA (Minas), 18 (Serviço cs- , , ,
pecial da A NOITE) — Acha-se nesta cida- SANTIAGO, 18 (A. A.) —.Segundo tele-
de a pianista brasileira Dinorah Carvalho, gramma aqui recebido, o professor chileno,
que aqui realisará um concerto, na segunda- Sr. Antônio Oyazzuu, foi nomeado professor
feiro, uo salão nobre do Club de .luiz de de hcspanhol da Universidade de Wincon-
f*6ra. si 11, nos Eslados Unidos.

A reunião de amanhã da A. S. C.
de S. Vicente de Paula

No Collegio da Inimacutad. Conceição,
rcalisar-sc-â ainanliã. às 2 horas da tarde,
a reunião animal da Associação das Senhoras-_,. r_m.iil.ii.l_. ,1, S. -Vi.. nl. fl_ I-.nln, qn_
obedecerá ao seguinte programma: "I —
Leitura do resumo do relatório pelo Dr.
Mendes de Aguiar; II — Gounod -Romeu
et .lulictte — Ah! Je veiis vivre — canto

senhorita Lydia lü me; III -r Mendes
Martins — A herança de Jesus — poesia —
Senhorita Lauro de Almeida Rego (diplo-
mada pelo Curso Angela Vargas); IV —
a) Krcislcr — Dansa Slava, e b) Kreislcr

Tainbourin Chinois — violino — Senho-
rita Gulomar Nogueira da dama; V — Bi-
zct —- Carmen — Cavaliua de Micacla —~
canto — Senhorita Lydia ilinic; — VI —¦
A. Dumas Fils — La Filio dò Jair — poesia-T- Senhorita Laura de Almeida Rego; VII

F. Gpdefi-òid — La Dnnsc des SylphcS
harpa — Senhorita Cecília de Bittencourt-

Sampaio c aliociição dc Sua Eminência o
Sr. cardeal — Quadro Vivo."

DA RUA DOS

M-âUdii
2a feira já estarão as portas

fechadas

Ultimo dia

menlo de sen. sthlclas em tomar parte nas
mesmas. -- Dr. Ary de Azevedo 1-rant-O,
2° «t1 civl orio»

OS MATCIIES DE DOMINGO PRÓXIMO o quo. vem a dar no mesmo. Senão, esse Di'
— São estes os jogos officiaes t|u . a Liga genes desconhecido, tcria accrcsccnhujo'
Metropolitana fará rcalisar amanhã, cm emquánto vivo, o homem quc reunisse oi
pro.caulmc.nlo ao campeonato da cidade: requisitos dn suprema felicidade devia cora-
3^.r|c \\ Vasco x Miic.ct12.ie, 110 campo dn prar, todos as semanas, um bilhete da Io-
iiiii_J-tcfcito____;/.CiloIlo;_Rivcr s Andarahy. teria dc Santa Catharina; nos ullimos teni-
uo"campo dn rua João Pinheiro, na estação pos .1 mnior distribiii<lora-do___ilii_iiuo_l
da Piedade; Mangueira .t Carioca, no cam- _preci..dissimo c procuradissimo vil me- |
po da rua Desembargador Izidi-o. nn Fa- tal...
brica das Chitas; serie B - Confi.iiiea \ „„,„„„.„„,„,„„„ „„„,„„-, «¦*«,,,,,,,,„„,
Progresso, no campo _da rua ficncral .Silva ^> p R _\ (. A

-v ¦"¦'.

¦•r
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DÂ VENDA POR QUALQUER
PREÇO DE ARTISOS PADA
HOMENS, PERFUMARIAS E

MEIAS PARA SENHORA,

Tclles-, Americano _. Fidalgo, no campo da =
rua Jockey Cluh; S. Paulo-llio _ Espcran- |
ça, 110 campo da rua Moraes c Silva; série 1
C — Kngeiiho de Dentro x Campo Grande, |
no campo dá rna Engenho de Dentro, c- Ohi- |
ria x Everest, nu campo cia rua Lcopõldinn |
Rego, 11a estação de Olaria. 5

O SPORT CLUB MACKENZiTE JOGARA' I
DESFALCADO CONTRA O VASCO — Para 1
o jogo dc domingo próximo, contra :i po- |
derosa esquadra do campeão da cidade, a. i
valorosa «iquipe do Sport Club Macken/.io |
apresentar-sc-ú dcsfalcuda (ic. uin de seus riMnmTmimiiiIhnfiiiimiifiinuifif«:• f¦ nijiinjiiurttlÉmiiutiifntiuitii»tn>i
melhores o esforçados clenicntos. Trata-se
do excellente back Edmundo, quc. se vao
subinetter a unia intervenção cirúrgica.

A NOITE F. C. -- (Official) — Reali.
sandn-se, domingo, 20 do .corrente, o .ínalch
etn pi-oscgitimento ao campeonato órgariisa-
do pela novel o querida Liga Graphicn dc
Sports, entre os fortes conjuntos do Ba-
ptistfi de Souza F. C. x A. NOITE F.

rtl lill!, UC.UCS.HII

BRITO, MIRANDA & €.
LTD., cstaliélcculos ã rua Io c!c
Março, 133. 3o andar, .oiiiniu-
íiifíim no., frògitczca dc Ml AN-
TOMO I!SD01-FO, fabricante dc
chapéoü dc pulha cm S. Paulo,
qiic são íink-os REPRESEN-
TÃNTES cia firma citada im
praça rio RIO »E JANEIRO. A
••• "*i_i_i[iiíl;.iliir.Till'" .ictuiimiiinn .i"i-in_ui,:_ •*'¦

»•*<->__»-
Uma utilidade ineonfestavd -s

que o Rio possus

I
I

-rm—cainiio—mr-
¦ITu alguns ieiripos _t-_i. ((iieiii hç disan* j

yt.cc_ n ,-,io ,| n|,i |.-nip_ni mêiifõ
I • *••> Ji 1 se por 11. céssidaclè cie negócios', fosso jk''

FOLHETIM D'«A NOITE,, (34)
LÜC. CHABDALL

A11111-1 Uu uüi o
——«« m,  ———-——«—_-—_¦ -.¦¦»¦¦—..¦¦.-.¦-.¦ — -.— R|d ¦

(Extraordinárias aventuras dc um
gaiato de onze annos)

vi
ELLAS E ELLES

Luciano escutara o principe Tolstoi, sem
o interromper, mas com grande sobresailo.
Quando o russo acabou, levantou-se de seu
logar, passou por destras dc Malaga, que os
separava, c inclinando para o principe o scu
rosto pallido como o de uin phantasmn,
disse:

Quer conceder-me dous minutos de con-
versação, principe?

A's suíis ordens, Sr. conde, respo^Ieu
O nisso siirprebendido e levai)tándo-se.

Luciano levou-o parn o mesmo vão de ja-
nclia onde, antes de principiar 11 ceia. Mn!..-
ga estivera falando com o barão, e disse cm
vaz baixa, mas que foi ouvida por Iodos:

Recusará confiar-me o nome da mu-
Uíer dc quem acaba dc falar, principe!

 Que interesse pôde ter cm subei-oV
perguntou o russo.

~» Esse nome não è Murgarida?
»— fonh.ce-a?

mais ainda, amo-a também

li ella ama-o"?
Não sei; mas «.spero-o, creio-o!

A esla resposta incisiva, a pli.vsionomiudo
principe perdeu por um instante a sua no-
bréza fria e digna, c revestiu-se de uma ex-
pressão dc ferocidade selvagem. O tartaro
substituiu o nobre russo, o homem civilisu-
do. Tudo isso, porem, foi obra de um jiio-
mento. :L'm esforço heróico de vontade trou-
,xe de novo a serenidade As suas feições con-
traidas.

Que exige então de mim, Sr. conde?
perguntou com altivez,

Quc saia de Paris sem o tornar a ver.
respondeu Luciano, em tom firme.

fi seu cu recusar?
Terei de o ohrignr a isso!
Essas palavras foram a sentença de

morte de uin de nós. Dentro dc uma hora
.será dia, c teremos o tempo necessário para
escolher ns armas e o lognr. Quer decidir lin-
riicdiatámeutê a pendência?

Luciano inclinou-se. e replicou:
—Ia propor-Ih"o. .Encontraremos • fácil-

mente testemunhas sem .sair daqui;
O principe Tolstoi escolheu dous inançc-

bos que tinha encontrado já varias vezes no
seu club, c Luciano, Octavio c Dcspouilly,
além do velho doutor.

Os sete homens sairam.
Eis unia ceia que acaba como inn ter-

ceiro acto 110 Ahihigu, disse Ftosa. Nem uni
s«j cavalheiro pnra me acompanhar a casal
Até o joven poetai..: 'Pois vou-iilp doilar.
Quem me segue? 0 lal principe russo _• «te-
véi-íis divertido! Boa noile. meus amigos, es-
limo que diirniiini bem. ii çclypstirum-sc to-
dns, ficando sós Mnlnga c o barão.

O diabo c. por nós, disso 11 ilnnsarina.
c se não fosse elle estávamos codllhadòs! VI
próximo o momento de ten-s dc lc balir eni
duello com Octavio 1 Que sorte, cstnreiii
aquelles dois imbecis apaixonados ao mesmo
tempo por essa tal Margarida; quo sc parece
com a do Fausto na grande scena das joius.— Como vê; mais ainda, amo-a também e 

• ponto de morrer nr-- .Ua. se tanto fôr —Que Margarida? perguntou o btlrno =
üríoí". «~«.hi sim. tu nao sabes nada dessa bis-

, 
.-. 

• 

¦
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toria! Amanliã l'à contarei antes do theatro.
Agora r.ão tenho lempo. Queira Deus que o
principe mate ou fira Luciano... Eni todo
o cnso; eu antes queria cjuo lu fosses o ad^
versario delle.

—1 Obrigado!' Eu prefiro que seja o russo.
Podes estar descansada: todos-elles esgrimem
como o próprio Grisier; Luciano está em
boas mãos. . .

— Assim o espero.
Malaga bateu .subitamente na fronte. Aca-

bava de se lembrar do gaiato que ficara dor-
mindo embriagado sobre o sofá dn gabinete.

Correu á poria* de coiiimimicacão c abriu-a.
O gabinete estava deserto! O Mosquito tl-

nha desapparccido.
VII

A CREANÇA PERDIDA
O conde de Montcharmont occupavu um

grande palácio de cõlistrucj-fio moderna qtíasi
a meio da rua de Amsterdam, na altura* da
run de Berlim. 1A0 primeiro aspecto, e visto
unicamente da rua, o palácio parecia habi-
turilineiitê deshabilado.

De verão c de inverno, ns
salas de rècèpçãij que d
de honra perinuiicciam
ciladas. De. verão e de
tos .limos, um dos portijes do palácio abria-
se unicamente pnra dar passagem ao carro
do general, que ia dar o seii passeio qtioti-
diano e solitário, das duas pnra ns quatro
horns, .'111 posligo praticado nesse, portão
servia de eóiiithin.ic.íçãò do interior para
o exterior, c vice-versa, á gente de servi«;o
do general, cujas funeções deviam ter pas-
iado _õ estado do sihçciirn,

iliivia eoiiiliido nlguns dins que nn palácio
sc nolavii um móviunõnto desusado. 1'ni.i
iiiniihã liiíhdm-sç ãbci-.tp de pur em pnr to-
dns ns jàncllns, c 11111 enxame Aa Inpcssejros
invadira os aposentos. Com essn rápido, de
èxccúçâò que só sc encontra em 1'aris, quun-
do se pódc pagar, cm nm momento o inte-
rior do palncio fôrn todo mobiliailo dc novo
com um luxo deslumbrante

LEGITIMA DEFESA

Rua dos Andra-
das 11 e 13

(Próximo ao Largo S. Francisco)

VÁ VER OS PREGOS

rua Uranos,. iia. estação do.mesmo:nome, «s precisão 011 goso do veranear, tinha
íl horas da manhã, a coiimiissão do sport problema sério «• incomiriodo a resolver: »
pede o comparccimchtó. niip.retorivelmciito,! caso dos inoveis. Que os vendia, comprando
a esta hora, cm campo, dos seguintes jo-
gadores: Carlos Costa; Camillo oV.Tarbiisj
Coriol, Zàzá e Argcmiro; Izzo, Moret, Hélio,
Liszt c Jayme.

Hcscrvas: — Alexandre Cabral, Mario lli-
beiro, Adliemar rtihci.ro, Francisco Ferreira,
c todos os jogadores com in.criptão.

Jogos olympicoe
NA FRANÇA

A DISPUTA FINAL DAS PROVAS DE"DOUlil.E SCULLS" — PARIS. IS .... A.)— A disputa final das provas de "dotihle
sculls", que.teve logar hontem, conseguiu,
como eru de prever, arrastar considerável
multidão a Argpntcii.il; As guarniçiies adver- ChVistovuo. Ali. mediante mndic
sarins pertencentes ao lirasil, Estados Uni- j los, são giuirdndos, pelo tempo 1
dos, Franca e Suissa. largaram sob npplau-
sos geraes. A largada dns irmãos Cstello,
todavia, foi considerada péssima pelos te-1
clínicos, tantos assim quc durante todo o
percurso os jovens brasileiros ficaram na
reetaguarda, nada conseguindo fazer pormaiores esforços que empregassem, Dessa
maneira chegaram elles 110 fim do peranrso"fechando n raia", a 11111:1 distancia liem con-

| sideravej da primeira embarcação, que. en
tripulada por norte- .mericanos. Aos brnsi-
sileiros coube o 4o logar, aos suissos o 11"
e A França o 2°. Unirevistadcis após a cor-
rida os remadores Castello confii-mai-am no

outros por preços que. foram sempre K
gmcnliuido ou alugava uni comniodo, nw ¦
quarto, onde os guardasse, sujeitos, porem, n
nós estragos do tempo e á sujeira da posi» jjjggeie- gfô

Fcliziiicntè, espirilos ndcantndos como w B|
Srs. Nepomuceno & Cia.. Limitndn, cõinpç ¦
hendciv.lo ns hecossidades de uma PAif B
moderna como o Rio, sob o patrocínio 

'.'''l
conhecido industria! Sr. Leandro M"»1'''
ihstiillaram nn Capital o primeiro estai)?.!?:
cimçrito dçstiiShdo ,á guarda c conserva.»"
de moveis, tapeçarias e outros objectos."?
uso doméstico; e" consti-ulrairi poro 'ss0 ff
prédio apropriado no velho Campo de !>¦"- - 

pagiimen-
sc cair

r

vt-uclonar, ciuaes(|úcr óhjcclos de |!.s" ,'
seiròi chiiijiroinctteiitlo-so o cstabclMimro-J
I.chi sua conservação e liinposn, com j.c"-M,J

«Q«5fr-

| vãmente as suas prcvisiics pessimistas quan-', to á sua actuação nas provas finaes, dizendo
[que a desvantagem do seu "sciil!" era fln-
jgrante devido ao peso da chili.reação; qtirni-

Innaaora-se no Chile o maior _Fí- !l'",torios."s ""T". õonípótidpres-vpossffiàm
miiUgUlU-oe nu *OIíUL V niuivr «l- J çnib&reações lcvissim.-is o verdadeirnmeiile: adequadas para o torneio. A actuação da

turma uprtc-nnioricniia foi muito bem aiiíe-
SANTIAGO, 18 (A. A.) — O presidente ciatlt1' notnndo-se-Ihe "stroke" uniforme, e

iliuellás Ias da Hepublica, Sr. Arturo Ales: .itidri, iiiaii- possante. O Rrasil foi o ultimo classificado

lidi*
nriní-iiabililiido pni';i. t:il fim. 1'arn ta

porém; do publico, os chamados e in
ç-iies poderão sei- feitos para a run "os. '
rives, 4!, leíepllòhe Norte. 1500, onue.m
ccióiia proprlnii.eiílo o e8criplorloi respeci
vo. Como se vê; é o .'Giiarda-MOvcls'' -~r
è o mime do cstUbelcciinenló --, »ma in
testuvel utilidade àn nossa capital.

lllll da Aguns dc Colonii
é u nuiiiho-

Pèrfiliuariã Lapenne
llua do Tlieatro, r^

^ete-t*—-,

____¦____¦

am da America do Sal

—
I Mais urn premio ac

|1OO:OOO^CO0KtRr

.wim pnra o palio gm'Ou hontem o novo dique de Ti.lcali.iauo,
hcrinetlcamenli fe- ° cI,lal ',e,a,s SIlas t-",lcI!Sí,t,s .. lJclP «PPare.

•metAmerica cio Sul.
'áatiMViKPw-ixitm.

TAPEIES E IS
para mesas, corredores o salas. Cortinas

stnres o capachos
O melhor sortimento — Preços rcduziil ..?
CASA RAUL CAIVlPOSj

KX-SEGTJRA CAMPOS

RUA 7 SETEMBRO, 84
Moveis do vime, malas, artigos de

viagem c sports

nas provas de remo, sc)idò-lh_ conferido o0* logar. Os irmãos Castcllo pretendem re-
gressar ao Brasil por estes dins.

UM BSGRIMISTA DESCLASSIFICADO --
15AFÍIS, 18 (A. A.) — Os esgrimistas hun-
gai-os proteslaram contra a actuação dosseus competidores italianos, dizendo que osmesmos haviam feito uniu combinação entrof:i afim de sc favorecerem mutuamente. O
jury desclassificado., á vista disso, resolveu PAI .»_rv_C' -_-T_ia*\desclassificar o os .i-imlsta Pnlili. Por essè CALÇADOS FINOS -- Últimos HV .
niotivo, eré-se que os seus companheiros f|«©ft <SÍSíllBf ÍMSI&li ,!* 0-UKI>-.7_''
abandonarão as provas restantes. .««_?-4;V.i-.w!III.-_"I{_ftra Tel.'N..?.!..

será vendido, amanhã, no

Genfro Lo^eriço
P.. SACTHET, 4

ARTIGOS DE SPOR
ROUI-AS PARA UAN1I0

idclói

O .ItlRV CI.A RS1FICAViiin DAS PnilVAS
DE liOX NÃO ESTA' ANDANDO DIREITO*' "SKLECTA"
- PAUIS, 18 (A. .V.) _ Oe,,cn.li_am-se as Est_ brilhante „ edição que

I-
Ei i
I

epieixas contrn o , ur.v classificaclor «Ins nro- 'êniin-..""-._. 
.i,. ,. •

vas dc bo_. O presidente da dei»»—"- ¦¦¦'¦¦ ?"!?"-1-1,- cl" eireulaçao.
te-americana de hox
flagrante injustiça.

Sclcçlna»
ònhôciçln l'"1'

§ - Sr S_,_ fÇ™, n'T ea^° tincmatbgrapl ica de «Hon-Foiií WJox. hr. Mabhut, _ vista do como sempre, as suns nn.on-s cnünlnna*.1—-^ tra:0 pbB„Wa a%ehnZ?Uulrl* ^ Hi1""85 e i'«««« '«& " 
«.nm g

(co,>unaa> I Moléstias da nelle? Elixir de Inhame «íSriST 5â0 tn^nlcs'os ^:,Fv V4' * ^^ ° ^•trclla Josephine Haync.
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