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O RIO CATHOLICO DE OUTRORA

0 mais antigo dos nossos escrivães de policia
Reminiscencias do major Penna

O major Dernnrdq Ronlclo Alves Penna,
(lernno tios escrivães rie policia, regressara
de nina vlsitii nintlnal n um consultório mo-
illcn, ònde foro fazer um curativo, c repou-
miv.i ni s.mIii do mu residência, á run l-'ici
Caneca 441.

S-.iii mostras dc fadiga, ns nossas primei-ms perguntas, o major, dizendo-nor, ser fi-
lho do in u nl cl pio fluminense ric iguassu',
omlc nasceu cm 1857, recordou quc iniciara
:i sun carreiro rie escrivão dc policia cm
1878, nu suli-dêlcgacia rio I" dislriclo rio
Kngcuhn Velho, quando era chefe dc policiariu Corte, o desembargador Tilo Augusto ric
Mattos.

— Ainda não tinlinni sido crendos ns cr-
ros rio escrivães criminacs. O serviço que
haveria (le ser o rie!lcs, era, enlãn. feito por
i's escrivães rie policia, uccrcscentou.

lívocnnilo os grandes casos policiacs da-
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Majnr llernardo Bcnicio Alues Penna,
tlcenno dos escrinties dc policia

i.icllns remolns épocas, lembrou a prisão
de Castro Ma lla, esclarecem]

Originou -se essa questão rie entender
o Dr. .losé Maria Marques (lo Freitas, rie-
legado ria parochin rio Sacrainento. dê.tscr
a unica pessoa ric influcneia c cn.u oulóri-
díiric na suo zona. O descmbnrgnriòr Tilo.
fazendo nntiiralisnr n Leite Rorgcs. no-
mefi..-.i SubVilèlegiido dnquéMn i tirciirii-
sc:-i')çãti. nolo t|iic, sénlinrio-sc mcliridrado.
pediu e obteve demissão o delegado,

15. continuando, o escrivão cintou:
Dnus vagabundos, o Castro Malta e o

Ariostb Pcssna ric Mello, lendo sirio encon-
Irados, cc.-ln niatli-iigiuia. sentados á porta
de unin lypograpliin, ã rua Sele de Selem-
bro, fnrain levados n delegacia tliiigirin po.*
I.ciie r.oi-Ker., c riepois i.prcsenlurios, na che-
fia rie policia, ao 1" delegado auxiliar. Dr.
Felix .losé da Costa e Souza. Estiveram no
xadrez e foram. npós, removidos para a
Casa de Detenção, onde, ii noile. Castro Mal

Sou major honorário rio Exercito desde
1803.

Iv as reformas da policia ?
O major serenamente resumiu:A reforma dc línias GiilvÃò reduziu a12 as 20 clrciimscripçocs policiacs nrbi.n.is:a Uc Cardoso rie Castro restaurou ns '.O rir-

cúinscripçôcs urbanas c a ric Alfredo Pintoniigmrntou venci monto» o melhorou n se-crclari.i.
Qual foi, pura a policia, a época Uiaistrabalhosa ?

A da revolta dc C «le Setembro.Ií o melhor uilmliiistriiçiio policial?O bravo major honorário .rio Exercito nãosc desconcertou nnte essa luvcstldu, c. opl-ilniulo pcln cxcellcncia dc Iodas, distinguiu:A administração Alfredo I .nlo foimuilo fecunda c .-. rie -.inclino Leal tambemfoi boa. Durante a rie Aurclli.o. esteve n enr-
go ria :i* delegacia auxiliar, ilirigida peloOr. Armando Vldnl, a repressão rio jogo e
da varilagcm, Só processos ric vnilinucni,
num anno. fizemos !)»P, sendo que dos pro-cessados apenas 47 deixaram de ser conde-
mnnrios.

Mas o major eslava enfermo: havia sido
operado dc eu! lira In duas vezes, cm 18 de
mnio c 30 dc junho do corrente anno. Te-
miamos molestai-o.

Mostraurio-se, porém, forte o decano dos
escrivães dc policia, dizia:

Por causa desta doença, estou licen-
ciado desde setembro. E essa foi a minha
primeira licença. Nunca faltei ao meu ser-
viço.

Ueü-nos a ler, amovclincnte, velhos titu-los ric nomeação c lison.ieiros documentos
que exaltam os seus predicados dc cidadão e
funeciouario.

Então, uttenti.inos numa originalíssima
columna quo parecia feita rie cacos de lou-
çu. Coiiiprehc.ric.irio .-i pergunto quc não ou-
sovamos fuzer, uma senhora esclareceu:- Ii' trabalho rio major. E' uma colii-l
nina ile cnc.qi rie louçu. São numerosos os•-cur. trabalhos desse..gênero.

Admirámos a Habilidade arlistica do dc-
cano rios escrivães rie policia e salmos, apres-
sarios, ria residência rio major Penua.

.lá distantes, no bondo, vimos que, distrai-
dos, li-o ii_cr.-U.os, enlre as no_sns notas, um

ivro .sobre Buenos Aires, livro que não lc-
varamos c nos apressamos cm restituir.
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Hsbçrüo, porventura, os uoss.s csoolarc'.
nriinsiios, iiibdltoslnlios do Dr. Carneiro
l.ra,i c alumno» de collcgios particulares do
illo, como do Hi*..:il Inteiro, que tem, aos
céo», um protcclor licucvolo e scmp.-e *>oli-
cito cm ajudai-o.*; u decorar umn regra dc
sii-:iiiui_tl.-ii, .i pfu* em cquiição um problc-
m.i de Ht-ilhnietica, a gravar datas o nomes
cstran.bntlco- ou a cair-so bem uo *'. odj" o
no "Icsi"'.'

iJi-.-.-onli.» multo de que nâo. — I8l0 t,
dc nuc rarlsslmos serão os q.ic boje deixam
do ignorar o que, na secular tradição cn-
Ihollcn do povo brasileiro, multo bem .ublani
os Irrequietos pellzes dos nossos ántlgon'•collegio» do llco-tico" c "conegios rèiiios":
Símio Alcho, '*Confcs.*.or", ciijn festa u "l**o-
Iblnl.a dc I.cinbiánças" março a 17 do julho.
i esse patrono da petlzaria alucrc c Irrcqule-
ia das nossas escolas de primeiras letras.

N.io ha estranhar, aliás, que os nossos dis-
centos elementares tenham tambem o scu
orago. quantia ó sabido quc o possuem pai-

Proseguem as tropas legaes na execução
dos movimentos de preparação da manobra

que vão operar
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UM DEPUTADO SOCIALISTA OUE
TEM IMPORTANTES REVÊ-

LAÇÔES SOBRE O CRIME
ROMA, lil (A. A.) — Ainda nã» foi fei-

to o summario de culpo do processo inicia-
rio para apurar responsabilidades no sensa-
cionnl crime de que foi victima o deputado
socialista Mntteotli.

tNos inquéritos últimos accuniularam-sc
provas irrofragaveis de que Mattcotti foi
rcalmenlc assassinado.

Aguarda-se coro ansiedade o depoimento
rio deputado socialista Zariboni que, diz-se,
lem imporlànlcs revelações a fazer sobre o
iilleiit.-ttlo. Essas declarações soube-as o

licpmtluctâa de uma firaunra antiga,
dando nm itspeclo da concurso annual
de calligraphia dos nossos antigos cal-
Icgiacs, no dia de Sanlo Ateixo, seu pfo-

teclar *

zcs, metrópole* nm_lci_ tw e »*il!a». assim
como as profissdw liberaes c os offic.es .ou
ciu_.._ operárias.

_ liigncm ignora qne a Santíssima VIrgcia
da Conceição, pela Provisão Ucgla de !25 dc
março dc 1046, e os BVcves do Snnlo Padre
Urbano VIII, padroeiro d» Portugal c do
Urasil, como o glorioso martyr dos imperado-
rcs Carino e Domiciiíno o é riesta "Mui Leal
c Heróica Cidade dc S. Sebastião do Rio de
Janeiro", cuja aivhidioccsc. comoa_ya_i''
siin.-i cx-C*h* ¦In"'*1 do-Rior^csttTSõBvTcògide
dc SanfAnna e S. Pedro dc Alcântara.

S. Cosme, S. Dnmião. S. Lucas, quc fo-
rom médicos, são padroeiros dos médicos;
Santo Ivo, dos advogados; Nossa Senhora da
Penna e S. Francisco de Salles. "o favo de
mel", dos jornalistas; Santa Cecilia, dos
músicos; S. Pedro, o "Apóstolo", dos pes-
«.dores; S. Jorge, dos ferreiros e alfago-
mes, i o patrono lambem do velho Portu-
gal c da Inglaterra, como S. Luiz. da Fran-
ça, e S. Tningo de Compostelln, da Pcnin-
snla Ibérica; S. Chrispim e S. Cbrispiniano.
dos sapateiros e surradores; S. Miguel, dos
latoeiros, luveiros e sirgueiros; Santa Justa
e Santa Ttufina. dos oleiros o chocolatetros;
S. Gonçalo, dos vidraceiros. tintureiros e te-
.'clõcs; Santa Edwiges, dos endividados; São

tu leve lllnii congestão hcpathica e morreu.
E por que foi sensacional essa dupla

prisão ?
Porque, enterrado Castro Malta, a po-

liticagein, solidaria eom o ex-dclcghdo rie
Sacra monto, lovaiitnu ai-cusaçôes contra o
chefe rio policia, nffirinanda quc o preso
tôrn éspnnçh(l(i nn prisão o que havia mor-
rido cin conseqüência desse espancamento.

- IJ a policia como sc defendeu ?
Mandou exlíinnnr o .cadáver, fazendo-o

in.topsiar pelo ínctüco Icgista. Dr. Periro rie
Alcântara rin Matta Albuquerque, c yerifi-
enririo. cnmci a legitima causa rin morle, a
ausência ric lesões por espancamento.

—¦ Ii findou, assim, a questão ?
Complicou .sç ainda. Apparcccu um

l.-müo dc Castro Malta dizendo quc esle. em
J.eciueiio, quebrara uni braço. O barão do
Vedró Affonso levantou a questão rin iden-
liriadc do cadavci- cxliuinario c Castro Malta
foi, pela segunda vez, desenterrado, anlo-
psindo o. tletiiiiti.v.-inicnle i*eci).ihecido. Esse
«-.aso agitou a opinião e a imprensa.

lí depois '.'
Deixei, cm ISSO, o Engenho VelJio. por

lei' sido nomeado escrevente ria 2' delegacia
«lc policia e escrivão du sub-dclcgacio da fre-
guòzia da Càndclai-ia.

Lembra-se rias oocrirrenclas policiacs
dc 15 de novembro rie 1880 ?

 Nesse dia, não houve oceorrencia po-
licial. Nós, os ria ¦ policia, aguardávamos,
was delegacias, a .marcha rios acoutcclincn-
Sos. 

''.'".."•:¦
E nessa altitude estiveram ate a chega-

ria do Dr. Sampaio Ferraz?
—- Espere, espere nm pouco. Isso não foi

ass-hn, T, í-cetificando uma pagina da his-
toria. ... major Beniliio explicou:

 No dia 13 rio novembro eu-. 1 SSf*,_ôs 2
libras da tarde; tomou conla ria policia o
capitaS Espírito Sanlo e. saindo ellc, no
mesmo dia, o coronel Cândido -losé rie Si-
queira Campellò, cx-secro!nno ria reparti-
Cão rie policia, ficou a dirigil-a até que, pela
íiiarirugada, veiu o Dr. Sampaio Ferraz c
permaneceu como chefe effectivo, trnzeiido
pnrn ii minha delegacia, a 2', o Dr. Thomaz
Dei fino.

Saltando rio dia da proclamaçao para O
governo ric Floriíuío, o escrivão prosegiiin:

Km 1S02, riepois da queda de Deodoro,
assumiu a chefia dc policia o Dr. Bei-nardl-,
no I _rreirn ria Silva. Esse, afastou a politi-
«a da policia, acabando com os sub-riclcgn-
dos, creando os delegados disü-iclacs e lor-
liando reiniiiicriidos esess ca.g*s, até entao
exercidos gratuitamente. Essa foi a retor-
ma instituiria pela lei 7fi, qne considerou os
escrivães firnccioiiiirios vitalícios; Fui, cn-
tão, designado para Santa 11110, isio é, para
a 2" circumscripção, servindo, depois, cm ou-
Iras. alé 1003, tinta cm-quc fui transferido
para a 3* delegacia auxiliar, na vaga tle Be-
nevenuto Pci-ei.íi, nue passara o servir na
Biblioilíecá rio fienado.

— B quando foi promovido a major?

deputado Zaniiioni de pessoa vinda de Pia-1 Carlos Borromcu, dos encarcerados; São
ceoza. | Christovão. dos viajantes, e, por analogias.
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doi "chauffeurs", do que todos os santos e
tantas da Córte Celeste nos livrem e guar-
dem para sempre "Aincn".

Nâo admira, portanto, que os nossos
uvoengo», quando meninos de calças cartas c
sacola de livros ao pescoço, tivessem tam-
bem o seu santo volivo, a ciiieni se agarrar
nos momentos <>ole.nues e uiffl.els do "ca-
roço", nn sabbatina e das mãos frias o a
voz tremida ao "prestar acto"."In illo têmpora", cin que o ensino pri-
tiíni-fo cru gratuito c obrigatório a todo o
menino maior dc selo annos, que morasse até
unia legu.-i o meia rie distancia de "cnllcgio
. 'jio" piun.-lii.il. ou, so lueuiu.i, até uma Ic-
gua, sc cobrava a loxn de cinco réis por
arraiei du carne verde nhatlda a sobre a vcii-
du «I.i agtiardeuto atavcrniida pura o cha-
mado "subsidio literário", que era o custeio
riu escola o do nieslrc-escola; no principio
rio século passado a vigília dn festa dc San-
to Aleixo «ra um "dia cheio" e do momo-
ravel chalradn pnra os poqücrruclios da car-
tilliii c da taboada.
Rra nello que se procedia a um legitimo
plebiscito infantil o prova publica unnual
dc calligraphia.

A essa prova cursiva dava-se então a de-
nominaçâo de —"fazer traslado", ou ainda,
..?"produzir matei-la", como ullcsta o vocabu-
Ío riquíssimo c rigorosamente preciso c co-
lorido do Camillo Castcllo llraneo.

O mais lialiil "garatuja" era acclamsdo"imperador colleglal"; c empunhava o sec-
piro cplicnicro ria meninada do "1> a-ba".
duranlCfO anno lectivo. •*

O mais interessante, porém, era a fôrma
quc assumia o julgamento das provas cui-
dadnsamente feitas, deante do mestre, na
véspera desse verdadeiro plebiscito. Basta
dizer quo os juizes eram os populares que
transitavam pelas ruas literalmente cheias,
nesse dia. desde pela manhõsinha, de ura
verdadeiro enxame zumbidor dc abelhas es-
colarcs. Principalmente í porta da escola,
eram os transeuntes assediados pelos pim-
polhos, de traslado cm punho, a ãgarral-os
pelas abas, a importunar-lhes, a paciência,
até obrigal-03 a dar o seu voto em matéria
de cursivo ou bastardinho. O improvisado
juiz do concurso dava então uma espctadcl-
Ia no canto da prova qua achasse melhor.

Recolhidas todas cilas, procedia-se A apu-
ração definitiva. Cada furo valia por un)
ponto conquistado aos adversários. Aquel-
le que reunisse o maior numero de alfine-
todas era o vencedor do certamen. Das me-
ninas, a vencedora era aquella que opresen-

; í.air.» ís mestra» um traialho irreprehcnsi-
v_, a bifls de penna, ãs mais dás vezes com
desenhos, representando Santo Aleixo. ado_>
mecido nos degráes dc um templo, segun-
do a passagom da sua vida religiosa. A
vencedora costumava dar um jantar ás com-
panheiras, saráo e chá em familia, com a
comparcnela dos pães das alumnas mais vo-
tadas. —¦ "

DO CARMO NETTO.

P. S. — No meu ultimo arligo sobre N. S.
do Carmo, escaparam alguns senões, como"rua do Carro (Sete Setembro)", ao invés
de rua do "Cano"; e "Breve de 22 de junho
de 1850", em logar de "1580". Foi. por cul-
pa minha, omittido o seguinte na descripção
do antigo "Convento do Carmo":

Em 1808, scu frontespieio. cercado de nma
baixa balaustrada de madeira, estava ainda
por arrematar. Coroado D. João VI em 1818.
fundiu-se aqui no Rio um novo sino, quefoi solcmnemente baptisado, tendo por pa-drinbo o rei. Era de tão boa tempera e afi-
namento o seu bronze argentino, que perfei-lamente se ouvia, com o vento rie feição, no"Paço da Boa Vista", cm S. Christovam, a
duns léguas de distancia.

Só em 1823, foi inaugurada a rica fronta-
ria, de pedra com a escadaria e gradil da
forro, e ostentando o escudo de bronze com
as armas Impemos. h. o. _r.

Foi provocado o feriado nacional para todo o
território paulista

Cnmmunicado official da» 12 horaa do
dia 19:

"Melhorou o calado do tempo em S. Pau-
Io, podendo agora acr feitos os reconheci-
mentos nuo o denso nevoeiro impedia.

1 .osegaem as tropas legaes na exeenção
doa movimentos dc preparação da manobra

que vão operar."

luto da Ordem dos .Advogados da Baltía, i
de tratar do movimento subversivo de Sm
Paulo,

iXcssu asscmblca foi npprovada «tj».2*
ção ric inlciro apoio o completa sol.darlej*»
ric ao prcsiilentc da Republica, Dr. Arti»»
Bciiiarilcs, sendo tambem, por proposta "•
advogado Dr. Clovls Spiuola, approvado «ia
nridilivn estendendo esse upolo a pesso* ü*
Dr Oôcs Ciiliiion, governadr do Estado. .

I

Aspecto interno do quartel do a* esquadrão de eavallaria paulista

A seguir, foi designada uma comiüls_M
para entregar a S. Ex. pessoalmente O tt*
sultado dos trabalhos da assembléa.

OS aparos de emergência
Mu flagrante I pftt Sa Praça 11 fe Joio

Um credito extraordinário para
attender ás despesas decor-

rentes do levante
Foi publicado, hojo, pelo "Diário Official"

o seguinte acto do poder executivo :
"Decreto n. 16.527, do 17 do julho de

192.. -
Abre ao Slinistcrio da Guerra o credito

extraordinário de 5.000:OOOS, para nttender
ás despesas decorrentes do actual movimen-
to sedicioso no Estado dc S. Paulo.

O presidento da Republica dos Estados
Tinidos do Brasil, tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na fôrma das disposições cni vi-
gor, resolve abrir ao Ministério da Guerra
<v credito extraordinário de 5.000:0005, para
attender As despesas decorrentes do actual
movimento sedicioso no Estado do S. Paulo.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 1024, IO.'!0
da Independência « 86o da Rrpublica. —
Arthur da Silva Bernardes. r- Fernando Se-
t.iiihrino de Carvalho."

Prorégado o feriado nacional
para todo o território paulista

Tambem o "Diário Official" de hoje pu-
llicnu este outro acto do poder executivo :

f.«__,tr. n. 1I..528, de 18 de julho de

Os mestres
de Paris

0 feminismo perde terre-
no na Allemanha

Diminue o numero de seus repre-
sentantes no Reichstag

BERLIM, junho. — O numero dc repre-
acalantes femininos no .Reichstag allemão
vae decrescendo consideravelmente, embora
o lotai de deputados tenha augmentado. As
primeiras mulheres eleitas para o Parla-
menlo na Allcmanha foram as 37 que figu-
raram na Assembléa Nacional, corapondo-se
a Assembléa de 423 niembros, .

O.primeiro Reichstag da Republica elevou
o total do3 sbus membros a. 469, ao mesmo
tempo qno o numero dc .mulheres descia
a 30, O aetuiil Reichstag conta apeuas 21»
deputada., uiim total de 472 membros.

Os f.ilkistas, quc s« oppõcrn ao voto femi-
nino, foram o unico partido ria Allcmanha
que não incluiu mulheres. na sua chapa,
embora tenha obtido nas eleições conside-
ravel porcentagem dc votos das mulheres,•A maioria das mulheres que fizeram parte
da Assembléa Nacional e dos dois Reich-
stags da Republica teve os teus nomes
suffi-agados pelo partido social democrata, o
unico partido que, mesmo antes da guerra,
se bateu pela generalisàção do suffragio.

Installaram-so esta manhã os açougues de
emergência dn nossa cidade, que _no desti-
nados indlrectanifntc a promover o baratea-
mento da vida, por isso quc evitam de
prompto os males da exploração de'alguns
intermediários sem escrúpulos, forçando-os
a biaixnr os preços ao miiiimo dn remunera-
ção moralmente vantajosa. E'j portanto, um
grande heneficio, c immediato. A nossa gra-
vura reproduz um aspecto do açouguo iis

emergência installado na praça. 11 de Ju*
nho. A concorrência, como se vá. não é pe-
quenn, e os preços, senão são muito baixos,
são ao menos cguaes nos dos actuaes açou-
gues quo vendem sejn grande ganância, o
quc é, sem duvida, uma garantia convidali-
vn. A carne que è ali entregue ao consumo
provém rio Matadouro de Santa Cruz

NENHUM GOVERNO DE HON-
DURAS COMPOSTO DE EX-

CHEFES REVOLUCÍO
NARIOS

Será reconhecido pelos Es-
tados Unidos

WASHINGTON, 19 (A. A.) — O governoactual de Honduras, fil|jo da ultima révolu-
çno que ali sc verificou, continua as suas"démarches'*'. com o propósito de ser re-
conhecido pelos paizes da America o nesse
sentido tem agido junto ao governo de Was-
hiiigton,

O secretario de Estado, Interino, intorpre-
taildo o sentir do governo norte-americano,
acaba de communicar ao general Tosta, pre-sidonio provisório daquella Repulilica, queos Estados Unidos nâo reconhecerão gover-
no algum que sejn composto dc ex-chefes re-
volucionarioe.

Telcgranima procedente de Honduras,
aqui divulgado, informa qua esta' attitude
dos Estados Unidos da America nâo causoude oâi.ta Lruz c é U1_,a UÍHnuu3 uuiuua ua niueiica nao causo,vendida a 15301), 1S200 e l$00O, de accordo boa impressão nos actuaes chefes do rèfe-

cora as qualidades, que são tres: 1\ «t* e 3*. rido governo vevolu .oaario,.

1924.
Proroga até 27 do corrente, Inclusive, o

feriado nacional em todo o Estado de São
Paulo.

O presidente da Republica dos Estados
Unidos do Brasil:

Considerando quc perduram as clrcumstan-
cias quc motivaram o decreto n. 16.525. dc
7 do corrente, resolve :

Artigo unico. Fica prorogado até 27 do
corrente, inclusive, o feriado nacional em
todo o território -do Estado d» São Paulo,
de accordo com o disposto no alludido dc-
creto. •

Rio de Janeiro, 18 de julho de 1924, 103*
da Independência e 36° da Republica. — Ar-
thnr da Silva Rernardea. — João l.uiz
Alves."

0 serviço de correios para as
forças em operações

Para maior facilidade do serviço postal, a
correspondência destinada aos homens que
se encontram combatendo os revolucionários
de São Paulo deve levar além do nome do
destinatário a indicação precisa "Forças em
operações".

Telegramma do Sr. ministro da
Guerra ao almirante Penido
O Sr. marechal Sctcmbrino de Carvalho,

ministro da Guerra, transmittiu ao Sr. al-
mirante Penido o seguinte telegramma:'¦¦Almirante Penido — Santos — Recebi
com particular agrado a noticia dc que os
nossos valorosos camaradas da Marinha de
guerra acolheram com vivas c hurrahs uos-
sas tropas do Exercito quc, em fraternidn-
de patriótica com os ,nossos bravos mari-
nheiros, vão servir á defesa da ordem o da
honra nacional. Saudações affectuosas, (A.)— Marechal Sctembriuo."

Conferências com o Sr. minis-
tro da Marinha

Estiveram conferenclando com o Sr. roí-
nistro da Marinha o vice-altriiránte Max
do Frontin, director do Arsenal de Marinha
desta capital, o capitão de corveta Cantüaria
Guimarães, director do Lloyd Brasileiro, e
o commandante da defesa aérea capitão dc
mar e guerra Protogcnes Guimarães.

0 chefe do Estado Maior do
Exercito regressou de

São Paulo
Regressou do São Paulo, esta manhã, o Sr.

general de divisão Tusso Fragoso, chefe do
Estado Maior do Exercito. S. Es. foi ius-
pecciouar as posições das tropas que com-
batem os revoltosos naquellc Estado, e, de
villa, apresentou-sc ao Sr. ministro da Guer-
ra o ao Sr. presidente da Republica, aos
quaes deu conta dns suas boas «moftMSõos
de tudo quanto inspeccionou.

Oque Paris vae sabendo
*¦ PARIS. 19 (Radio-Havas) — Um telegrâm-
ma recebido esta manhã dc Buenos Aires an-
nuncia que a situação dos rebeldes de São
Paulo ê desesperadorá.

PARIS. 19 (Havas) — Os jornaes tém re-¦produzido regularmente as communicações
telcgraphicas recebidas pelas embaixadas
brasileiras do Paris. Londres e Washington,
restabelecendo a verdade sobre os suecessos
de S. Paulo.

0 apoio do Instituto da Ordem
dos Advogados da Bahia ao

presidente da Republica
e ao governador do Estado
S, SALVADOR, 19 (A. A.) -- Este*ro don-

torridissiuia a reunião dé boniem no Insti*

Veiu preleGcionar no Rio
o professor Hadamard

O que nos disso o grande nu*
thematico

A seiencia c as letras fraucezas, graças at
convênio do Instituto 1'ranco-Brasileiro, estí
agora aiuiualmciito a jigs_j_ra_P—«9—sent"
jnaiiircs_4Hei_rcs7^üã"aqui chegam o fazem
.nuas conferencins luminosas nns nossas aca.
demias. Nüo vale a pcua recordar essa pha«
lunge brilhante dc que sc destacou ainda Ó
unno passado o professor Glcy, e de que foi
agora o primeiro a appareccr o professof
Briin.pt, o maior parasitologista destes_tem»
pos. Mas, reclama a justiça uma citação d.

y%__________i__J___*flffi''.- %¦* V*. *]^rt$.__i^jçf _______________
t** _I____p___^______________!____* t V*_ H. '-' ^ ^n^Íí___________i

Professor Hadamard
relevo ao nome do professor Jocques Ha .¦»
mard, hontem chegado pelo "Plate" e 4
quem tivemos esta manhã o prazer de visi.
tar no Hotel dos Estrangeiros.

O .professor Hadamard, que <5 uma figültl
em extremo affavcl e synipathica, è um vn_»
to de alia recommendação da seiencia fran*
ccza, não só pelos seus livros universal»
mente conhecidos e estudados como pela sué
ncção na Universidade de Bordeaux, ondt
esteve até 1916, e, do então para cá, na Aeaa
deinia do Sciciiciás de Paris. Elle i um mu»
thematico iusigne e professor de meeanieli
racional, como tal se distinguindo no Ia.
stituto o no Collegio de França.

Suas primeiras palavras foram de admira*
ção pelo dia lindo ds hoje c pelo nosso pali
quo elle não previra no desembarque bro»
mo50 dc hontem fosso tão lindo. Disse-not
que iria fazer uin curso de conferências nu
Escola Polytcchnica sobre as ondas, sob m
ponto do visla do calculo c da matbematií
ca. O assumpto era tão vasto quc bem po»
dia comportar quinze on riezescis conferen*
cias. Estava certo o professor Hadamari
que o suu auditório de mnthematicas purat
não poderia ser muito vasto, que ou^ro tan«
to oceorre em Paris, mas seria, sem duvida.
de uma elite de apaixonados desse ramo dé
conhecimentos dc que dependem todas a»
seieiiclas.

Além disto, elle espera maior anditorli
numa prelecção especial que pretende fase.
sobre a pbilosophia cosmogonica, matarlC

•quc seduz, sem duvida, maior numero d*
espíritos.

Ellc vero ao Rio substituindo o grand*
scientista Paul Janet, que deveria dar BA
Pfio um curso de electro-teehnica. Mas ¥
grande mcslre estã tão fatigudo do excesio
do trabalho (me não poude realisar o seflt
grande desejo de nos ver. Assim, foi nma
surpresa para o professor Hadamard a sua
viagem ao Brasil, preparada apenas con)
quinze dias dc antecedência.

Agora, entre nós, o grande matbeniaUeai
sente-se satisfeito, e jà de manhã queria
passear pela' cidade, examinando • goza.ndf
seus mais característicos aspectos,..
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tf™* o nU'ir^fl^\ A NONA EXPOSIÇÃO DE CA*]mS VÉSPERAS DUM NOVO
tCÚS C IMOVÁd&aii& NARIOS CAMPEONATO, BUENO MA-

Valem muilo, pnrn n r-trellniinmln tln»
lAÇOl l|Uf> li„,llll IIS UMC^CI Ulllílti í* Otllíflli
a ncllvltlmlo do conimorflo o n do Iml-u íl
transn.çflos da Intorêhinblo dv inorcauiirl-ii
de 1.. :-•-••-• i' capitães, piiriiuiintn n rt*il»* dos
HiU il. .ii *• DlUlUOI I ml" li' liillllil que C.llll.l
iiiii numero lmin.11.0 ilo lympathiflii roel-
proeas o promova a CC.uijAu ile vinculou de
inibi natiireia enlre m cldndflpi cslrnii*
gtlros, pi'i>|iiii*,iiiilii um ninbiviili' nnolõiMl
ile liiliui»",'. focundni dn (ini e do iraualho
uo miimln,

Ma», forçoso c< convir, cm quo pesi; n**"
partidário*» 1'Jitii'iiiinliis dn nintorlnllimo
iiolunl, que o ainda n maior foulc de sym*
¦>alhln» e nf fedor, a que brota dlroetumonto
du mundo dai Ideai e díi* ornoc.*", do mini*
do (Ia sciencin u dn nrto,

llajn vtatn o exemplo da Finnv.i, n quom
eslnmns presos por Inçoi quo Independem
do Indo dns Inlcroiio- do commercio o dn
iiiiliislrl.i, porque resultam das iifflnldndtn
do sensações, dns Influxos que *e derivam
do livro i» das obras de arle, dn palavra e do
cornçilo. R' por Islo quo nns devo ser parli*
cnlaruipiile grato esse movimento que re*
prcscnla, em prol dc uma maior liilltnldinlc
com u 1'rnnçn, u vinda dos seus eahloi mais
illustre*» com destino ús nossas iiciulemlaa,
onde prelccclouiim sobro n mutcrla ile sun
espccla II dnde.

EMus consIdcrnçQes, que csliio no espirito
de todos, nos •modem agora -icla circum*
stnncla de sc acharem no Hio duna sumiu!-
lindes francesas, por forca da orgnnisnçflo
do Irntliuto Prnnco-Drnollclr., nma Jfi co*
nluviil.i pcssonlmcnto dos nossos liomciis de
sciencin, 11 professor llriimpt, e outru quo
nos visita pela primeira vez, o famoso ma-
theroatico Jacques Uad.imnrt.

A
O movimento fmmiRratorio uísiRiialado

¦O ultimo semestre, segundo os dados do
registro do Serviço do Povoamento, não
coutem termo nl-rnin comparativo com pe-
riodos anteriores para quo sc possa avaliar
da natureza das varias correntes que nos
procuram c dizer-se conscguliitcmentc do
nosso progresso. Demais são por vezes mui-
to complexas as circunstancias que mnll-
varam o rclraimcnto ou surto dn immigrn-
(ão, o que demonstra a cautela com que,
mesmo cm face de amplos elementos di*
confronto, se ha dc interpretar qualquer
plicnomeno !mm'gmtorio.

Mas, deixando-se dc parte essa aprecia-
ção, os números divulgados pelo Serviço
do Povoamento jA bnstnm a encarecer a
variedade dos estrangeiros que aqui pro-
coram trabalho e melhor futuro. <hcm como
a realçar as proporções do elemento alie-
mio, que neste semestre ultrapassou de
muitas vezes o total dos italianos, c chegou
mesmo a alcançar visível superioridade so*
bre o portugücz. E' verdade, que sc trata

3penas 
de iminigração para o nosso porto.

lo deixa comtudo dc so mostrar eloquen-
te o numero dos nllcmãcs, o que í dc certo
nma conseqüência ainda da guerra e da
difficuldade extrema dc vida que lavra na-
quclle paiz.

A
Uma ordem do Ministério da Vinção pro-mettc, agora, acabar com uma das anoma-

lias que mais impressionam a cidade e que
é a estação da Lcopoldioa, na Praia For-
mosa.

Obtendo a concessão daquclla linha siib-
urbana, que tanto prosperou, aqueila com-
panhla construiu ali nm barracão, contra-
riando os termos expressos do contrato, sc-
gundo os quaes, cm logar do barracão se
devia erguer um prédio condigno. Proviso-
rio, feito de taboas c madeiramento rude,

¦ sem nenhum conforto c isento dc qunesquer
cuidados dc asseio, o barracão ali perma-
neceu até hoje, contando annos dc existen-
cia. Ali cmbnrca, durante mezes, uma po-
pulação dc diplomatas, de abastados c de
estrangeiros, que procuram o clima tônico
de Petropolis. Nem esta circumstancia pou-
de ainda conseguir da Lcnpoldina o que a
ordem peremptória do Ministério da Via-
ção parece conseguirá desta vez. O episódio
. digno dc registo especial.

Aqulllo constituía uma vergonha. Sem
exagjcros se pódc accresccntar que a estação
da Praia Formosa despertava estranhesas
que nns collocnvam numa attitude esquerda,
quando para ali se dirigiam hospedes nota-
veis. Agora, deante da resolução do Minis-
terio da Vinção, esperamos quo o defeito
desapparcça.

***
Vae ser examinada, pelo legislativo da

cidade, uma indicação no sentido dc solici-
tar providencias contra os buracos, que tor-
nam intransitáveis certas ruas. Acerescenta
a indicação que é necessário deter "a grita
justa dos que pagam impostos o tèm direi-
to aos melhoramentos, dc cuja iniciativa
cabe aos poderes públicos". Por mais de
uma vez este jornal sc preoecupou com o
problema. Numa reportagem celebro rccla-
mamos os reparos das ruas, por oceasião dc
crise análoga á dc agora. A assistência das
ruas, da parte da directoria de obras muni-
clpaes, deve ser permanente. Desde que ella
descora um pouco, os buracos augmentam,
numa proporção que torna os trabalhos de
reparos penosos. E' o caso presente.

Justificando a modificação o Sr. Condido
Pessoa diz que "o estado de incúria se faz
sentir, não só longe do perímetro central
da cidade, como tnmbcm no próprio coração
da Municipalidade, sendo ottestado conflr-
inativo desta asserção o esburacado que co-
meça na praça da Republica, no asphalto
qno a contorna, junto á Prefeitura, e que
se estende por toda a parte, cm qualquer
rumo que se tome a esmo."

Ahi esta a imagem da situação, pedindo
esforços da parte dos poderes administra-
tivos. Encerrando, com acerto e prudência,
o período das obras espantosas c dos gas-
tos sem norma, o Sr. prefeito deve ter fi-
cado perfeitamente seguro para sustentar
os serviços normacs e indispensáveis, co-
mo seja esse da assistência das ruas.

Dr. Estellita 3-ÍnS-Vlas urinariás (vene*
reas e cirúrgicas) Halos X. Labor. S. J.:*** SI.

 ¦ *•*?*» 1

?_r. 
R. Pitanga Santos* opcraçdes. Uoen.

as do Rectiim ~ Anns. Passeio 86. de 1 As 4.
¦ mtmm» »

DR. ROD. JOSETTÍ — Vias urina» ins -
Cirurgia gerai. 18 dc Maio. SO. 4 As 6. '..',. 1000.

» mttm i
Dr. Reynaldo de Aragão, clinica se-
«horas. C. Carioca, 18. 1 ás 3, 2", 4" e fi"., . ¦ mao» ¦
Dr. Alfredo Herçulano —vias urinariás
—Rua Rosário 105, 1" and., das 2 ás 6. N. 3589.

Figuram mais dc 200 bcllos
í*:.cmp!ui'cs

ln ni.**ii-,i « run.inlui, ii l horn il.i tardo,
mi união dn prédio dn avenida Passos n, !)'.,
n n mil i'\|iii.K*'"io organismo pclu Centro
ilo Criadores ilo Canários, Ewn sociedade,
quu tom, uni duvida, prniiujbidti dc um
lucilo cfflciu e do mun munelrn hnnentn, a
crlnçflo de rniiiii-ins enlre nós, fnrA um eor*
Inincii illgiio iio suns tradições, Os tufnn*
ros expostos oulro filhote'", dn ultima crln*
'.in i* Nproüucloron, altlujoin a muls dc
dnr.oitdos,

Siin ivtpeclmens lie eninde bolloxn o gm»*
da valor, dos iiomos inala ciildndosos umn*
dores dn dellcndo iport,

liutri* os expositores figuram n Sim. S'*i-
xnrclh .Meneru* c os Srs. Dr. lílyiln dc OU*
veira Castro, O. Cnstro, Ãrlsíldos Silva,
.lamino Oreco, l.ulz Horges, l.ulz Pereira, l>r.
A:*** Snnios. Aurélio ile .Mornos « 1'rnnclsco
Snildoolt Miirccllo.

0 Julgnmciito será folio por proflsslonnos
vnnipi-ii ul"*. tnes como ns '»r.->. Adnlborto
dc Andrade, Anlonio Maimcl 1'cnclra, .losò
Pedro Sampaio, llr. .losò Moreira dn Silvu
Santos, Aiilnulo Machado e Aulouin Cana-
rio,

Depois do feiln n c"»a*slflcaç.lo, a dlre-
ctoiiit <lo Centro de Criadores dc Cnnnrlo»,
em umn pequeno fcsln nos seus convldndoe,
dará como Innmturndn a exposição, que
poder- ser visitada pelo publico,

O certamen estará liberto lodn a tarde
dc amanhã e bem a«sim o dia todo de sc-
lliind.i-fclia.

_"'t•*fc-*l_A__<•_rf*,_*,. •_¦"_"**_*•_*¦•_¦¦_¦!-¦.*•*$«¦*«•.¦***.

PENHORES?,..
| Menor jtrro •_$ Maior offerta |

COMP. ÁUREA 187, Rua 7 Setembro, 1878
11. Avenida Passos, 11 *>

i mtm» —54

CAMPEONATO, BUENO MA-
C.ÍAD0 DESPEDE-SE DO

PUBLICO CARIOCA

Sua festa, amanhã, no S. José
Uueno Mnrhnilii, o valoroso "recordmnn"

dn il.uiMi lior.i, mnl rhuflnu no II.•. foi des*
iilliulu iiiiiii um novo cnmpcanttlni que su
iViilKir.i nn lluhln, pnrn onde o consaiirndii
liiilliiiiiii patrício vmhiircn, quiirlii*folri«
próxima,

Nilo quiz, porem, o nyinpatlileo nrílsla dei
xiii* a ii03.li »-;i|iiinl icni 'ter um conliiulo
com o m-.i piihüco, que l.inlu n animou *
u|i|il iihIvu, im mciíiornvol cnmpuonntn dn
S, Pedro, lí, assim, resolveu ello orünnlsnr
um enpecliiciilo, cujo proj*rnmmn, excolloute»
vr,i* na nossn soeçáo Iheatral, cm que se
despedira ilu publico.

Ksso csiioctnenlo, que Itucnn M.icluuln,
i.vnllliiieiiic iIkIIcii ii A NOITU, será ronll*
sndo, nmnnliili ds 'i 1'2 du larde, no Theatro
S. .lo.se.

mam»

ll mimaria
la I ITE

Depois de nmnulm. Uin din do festa pnru o

R I ALTO
e n sun dlstincta freqüência com a rcipimri*
çno dn incgúnlnvcl deusn do (jestu e dn os-
pressüu

rlilISuLutili

a nelriz que melhor soube peneirar n nossa

Dr. Castro A.aia|o cmuRGiso;
Clinica privndaiHospital Evangélico. Phone Villa 22(11.•mat

Multais pessoas Ignoram que no espaço de
2 hora- os restos de comida, doces, etc. que

, ficam nos interstícios dos dentes começam
• fermentar. Esta fermentação é que é a
causa da carie dos dento, e do máo hálito.
Usando o dentllriclo medicinal Odorans evi-
ta*se esta acção prejudicial, flastam alga-
mas gottas num copo dágua. Compro hoje
mesmo um vidro, pelo preço módico de
3$000. Para auxiliar a limpeza dos dentes
use a ptssta Odorans. • 21*509. A' venda em
toda a parte,

» «a*o-*» ii.....

liara — It. Carioca. 04
mtm

PARA PASSEIO
Elc.nutlsslnioii ternos ou

C0.-.IHIIIC.*. dc llnnclhi, palm ,.,.,.. ...
Iicich priilia ile scit-i hrlm ' sensibilidade com as vibrações dn paixão, cm
dc .-i-,h... etc. Xa-- iW 

ÚWI BE|J0 |RD!SLEVEL
Sois netos do 1'rogramma Malnrnzzo, m*-

Cli.VTISSIMOS o AIlSOMJTAMIvNTK NOVOS
pnra o llio, nos quacs a cxcclsa estrella iu
dn silencio dn tela nma arle dc pura vida, e
onde em commiivcr.tc mutlsmo seu tempera-
inenlo faln, soffre, odeia c... nma !

•aaa»

cn n
2* FEIRA 2' FEIRA!
DOUS SUPER.FILMS NÜM

86 PR0ORAMMA 11
Primeiro :

Ob SEIS queridos artistas :
JACK IIOLT, NITA NALDI,
ROD LA ROQUE, AGNES AY*
RES, THEODORO KOSLOFF,
JULIA FAYE,
em 7 netos estontcnntes, maravilhosos,
surprchenilcntes, dc uma das mais
luxuosas producções dn PARAMOUNT

Qual o melhor amor ?
eis a pergunta qne fará

JACK HOLT
indeciso entra o amor
emliriagsuur de JH»:sional e

^<»%*à*-Ji,rJy^
NITA NALDI

a mulher vampiresco, Iraquejada» e
levando uma vida airosa, e o amor
puro e casto dc

AGNES AYRES
Qunl venceria ? Entre os dous amo*

res qual escolheria o leitor ?
Segundo :

O querido actor
HERBERT RAWLINSON

em um sensacional e emocionante film
da UNIVERSAL, "pie é

SEGREDOS ROUBADOS
um film dc arrojo e movimento cm 5
actos edificantes II

immiimiinfiiiiiimfflMiitiiiiuiijmniiutTiiirtnNiimiiiiitmiiiiniiiiiiiriiiimiii*}

HOJE! c AMANHA!
Os nltimos dias de um pro*

grnmma deshimbrador !
VIRGÍNIA VALLI, ao lado de

MILTON SILLS c LIONEL
BELMORE cm«H._H-ZDL

Assombrosa SUPER-.liWEIX em 8
actos, da Universal -

E mais: esse monumento de emoção
que é

W3AIS CUMPRIMENTOS
PE3SOAF.S

Recebemos mais cumprimentos pelo nosso
nunlvoiwlo, nnsindo, lionlem, da* se**ulitf->
pessons, quo tiveram n nohlileiM A". »i fnirr,
pessonhnenlei Dri». Amllcnr Mnreliesliil, Ma*
noel Paulo 1'llliu. nrofessor Mnurlolo de Me*
ilolroíi llciirlqlio lín*.i!.iker. iiii*.ho conlr.iuo
e rcprwntiiithi de "l.n Nnclon"| common*
(Inibirei .lnne Antônio d.i Mlva »• C. H. Affln*
In; iKpuliid» Anlonio AutlruResllo, llenjnuiln
Mlilosl .Vmms. Eduardo Novaes, Ur. Heii*
rliiue Ciirmo Nello, professor .Inflo Pereira,
Murln lllltw, direclor da Ca*u dc Saude Po-
dro Ernestoi A.drulwl Miranda, direclor tln
Cnsa dos Artistas; Dr. Hdclo Pilho, Oréns
Motta, director da "A Vanguarda": Ootaellip
(l. Mehellcs, Mnxzlnl Serôa dn Motla, \Ml*
llnn Mnszocco, J. lierluru dc Cnrvallio, line-
no Machado, Affonso Camiios, Arthur Itlln*!-
rn Oaiinnrfies, adores Albino Vldnl, Teixeira
Pinlo, Mo dc Mattos llritsn, P.urlcn Plguelrn
do Almeida, etc.
Outro* ti*!c*-ni:niiiii». curtas O r:irtõí*s

Tiveram » nmnlillldndo de onvlar-nba *>"uh
ciiinprluienlo] peio auniversario da A NOITE,
un lelcgrnmmii", rartns o cnrlòcs, mnlj ni;
u-^nintrs pessoas o corpornçSes: Com*
punido Alil«nil Mnla, l)r. Plorlano Me-
drado, o escriplor .loão licito ílarros,
a Empresa .losé l.ourclm. Dr. Xiívlcr
Plnlielro, coronel Sllvlno Muitos. Armando
Oceano IMas. professor Alberto Castro, es*
criptor Oduvaldo Vianna, .luão Severlno «In
Silva, syndico da Junta dos Corretores; VI-
ctor Marlins. Dr. 'inleiitluo Gonuoga, profes-
sor Kuínj Cnuipello, Vleenlc I.. Cardoso,
Henrique .loyé .In Corim, da Confeitaria Pus-
-hont; Ivõ Arruda, Empresa Pasclionl Sttflre-

I lo. Dr. Lemos Ilritlo, Aií?nclii Amerlainn, dn
redacção do "O Malho", do empresário N.
Vlnuiaiii, Oscnr de Cm valho Azevedo o Pio
Carvalho Azevedo.

Outras fclicUaçScs
Mais tardo recebe mus èsies outros tcle-

Rrammas do cumprimentos!"Accclto junlnmente demais ninlsos dn
A NOITE meu nffectuoso abraço com as innif
i*(ilrirusas sinuliicõc*» pelo nimiversorio dc
iiuji*. -- (a) Deputado Solidonio l.eile."'"Directoria Cenlro l.uzo Brasileiro 1'aulo
Barreto saúda brilliniitc ontão asplraç3es po-
pulnrcs nusplciosn data seu nnlnliclo, nlmo
juiKlo todas ns prosperidade! merece.""Aos 1/nns ainlííns desfe grande vesper*
tino um npcrtndo abraço pela dala de hoje

,,tmmtr*m-ntmm*^»mnt*m-4*

A IMPRUDÊNCIA CUSfOU-
LHEAjyjDA

Tevo o corpo decepado por
um trem

Pela maohll da hoje, nn cstaçío de &mpo
r.nin.ii'. oecoiTíu um MtiM ""¦"*• \.,.
èon-eq-enelA da liaprudenels da i>*ui**'*«
e'!.)"i'reni 

de cm» Ml ^^."-"SftflSquella eslacllo, quando, cm dado mPrm.' •
r.uls Pinheiro .Xavier, iMirluuue/. • i« *•
anno* AiTedade sollolro e morelormggx
l,i Cru», .ml* alrnveiiar pnrn o to» ' ''"y,»
dn eancefln, passando por debaixo uo u
dos carros dn COIlipoilÇip. „.

piv.-lM.mv.iie nn occnilnp em .«gtE^

nccroli-rln dn eemllerln du Campo '"¦""....

Mel^tias d@ cjeaiifas

¦neiro. — (a^Au.usto Hohdc dn Silva, 1° se-1 crctarlo."'Directoria União Empregados Commercio

cm que TOM MOORE ao lado
de EDITH ROBERTS e RAY*
MOND HATTON conta a hi.*
toria coinmovente da regenera*

ção de um criminoso !
7 a*stos soberbos dc unia super-pro-

ducç-o magistral da Paramount !
*k*mmm*mm\

Ferido numa explosão de pe-
dreira

O operário Eduardo .losé da Silva, resi. . ., -
dente num barracão da Lagoa Rodrigo de — tn) Lemos llrttlo.
Freitas, quando trabalhava numa pedreira 

"Em nome directoria Orfcão Portugücz
dc propriedade da firma Lnfaveltc, Pereira "*n**do brilhante vespertino amigo gloria li-
e Comp.. foi victima de explosão, ficando dima imprensa carioca. — (a) Monteiro, se-
ferido cm varias partes do corpo. cretnrlo."

Aggravnndo-sc os seus pad.clmctstos,' "•*•"» eméritos cnmpatricios que sol» dl-
Eduardo, munido da competente guia da no- reccüo esclarecida Irineu Marinho tnnlo co-
ileia, deu entrada hoje na Santa Casa. i operam paia progresso elevação nossn pa-

tria envio calorosas felicitações. — (a) Jc-
ron.vmo Monteiro.""Conimemonindo conceituado vespertino

1*1. Ul»»»:*.!;-. Ji. 9-„L- I...T:—, Me* I n*»!** '¦¦¦• •**¦¦"* ¦*-.**> I"*0' nn-srandcelinçütò,
Ur. InartinCO (Ia KOÇba JiaUOrdI"0 jornalismo brasileiro interesse causa publi-
pela Universidade de Berlim, docente dc cil* : "n (**'"sn dos Artistas tem subida honra con-
nica pediatrica, etc. | gratular-se illuslre direcção fazendo votos

Cons.: rua 7 dc Set. 73. T. Norte 7*H>' l prosegutínento tão árdua tarefa com mesmo
Res.: Praia dc Ilotafoijo. •1G2. TV Sul 31)13. denodo de hoje e desejando prosperidade

i mam» » ¦ rontinna todns «ous dignos auxiliares enja
Dr. itutino Motta, 4sp*-c'a!ii.a dedicação s.vnttu*tlsamos pessoa inolvldavel

c descobridor do especifico, i amigo Irineu Marinho. — Directoria."
Rua S. .los. 38. llio. i "As niuis calorosas felicitações pela pas-¦ mtm j sniicm auniversario esse brilhante órgão im-

Duas nomeações interinas í ¦?rt'ns? l'?rioía E5^i**_con!i?1- •"1"*|nisI*.ratl,vo_-u_.« »vii»K»»;vv. -m-v»<.,<-<* 
j Associação Empregados-Commcndo Rio Ja-

O Sr. ministro da Justiça assignou por-
tarias nomeando:

Nair Soledade para exercer o logar do
professora dc piano do Instituto Nackinal saúda intrépido campeão causas povo brasi-
de Mnsica, durante o impedimento da effí- leiro dia seu annivcrsario evoendor lulas por-
ctiva, Alcina Navarro de Andrade, c Sobas- t.nlosas relembrando extremo reconhecimen-
tião Ferreira da Siliva para exercer o lo^nr lo altíssimos serviços lem prestado emprega-
de repetidor do Instituto Nacional de Sur- dos commercio. Saudações respeitosas. —

(a) Orlando Ribeiro, secretario.""Effusivas felicitações tresc annivcrsario
lamentando apenas omissão folha serviços
publico memorável campanha preço luz. —
(a) Tolcutino Gonzaga."

 Da Câmara de Commercio Argentina
e do Club Argentino recebemos o seguinte
captivnntc officio:"Rio de Janeiro, 19 dc julho dc 11)24.

Exmo. Sr. director c mais membros do
corpo rcdnctorial da A NOITE. Nossas suu-
dações, Em nome da Câmara de Commercio
Argentina e do Club Argentino, vimos tra-
zer nossas sinceras felicitações pel 013" anni-
versario da A NOITE, brilhante vespertino,
que sob vossas competentes direcção c rc--dneção, vem prestando serviços inestimáveis

lãs causas populares.
I Aproveitamos o ensejo de fazer extensivos
I os nossos nugurios ao Sr. Irineu Marinho,
i o consagrado jornalista brasileiro, a quem

deve esse conceituado órgão, grandes trium-
; phos na imprensa desta hospitaleira terrn.

„. , , .. ¦ Com prazer, nos associamos ãs festas do
nnTrnspassa-se um camarote de 1* para 10 on progressista jornal carioca. - (na) A. Nit-Trata-se na 1ABACARIA LON- janc, presidente; Enrique Henrottln, secre-

tnrio."
O escriptor Dr. Adelino de Magalhães

i esteve cm nossa redacção, onde trouxe r.ão
| só os seus cumprimentos, como os do Cen-

tro de Cultura Brasileira, de que c presi-
] dente. Gratos.

Os nossos coMcgas
Somos muito gratos ás referencias que ac

dos-Mudos, durante o impedimento do cffc-
ctivo Álvaro Paes, que sc ucha como pre-
feito municipal no Estado do Rio dc Ja-
Beiro.

mat»
,i^.*MCfies4«ftM_s-:<.'/.': *,r:.-«jí.'*._í!i«.-*.
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DR. PIMENTA DE ÊMLIO
Ourives, 5 — terças, quinta*» e sauba-'idos, de 1 As 5 horas. Affonso Penna, 49,* segundas e sex as, do 1 As ,1 horas.-»•>. ' ""•?«SÍ5*'*. MiWttSSOS *«*K»*«SS»

maa»
Ferin-se accidentalm.n.e

O serralheiro Antônio Cardoso, de 35 nn-
nos, residente á rua Marechal Niemeyer n. 8,
quando examinava um revólver, nn roa .loa-
quim Silva n. 38, detonou a nrmn, neciden-

; tnlmente, ferindo-se na coxa esquerda.
A Assistência soecorreu-o.•aa*»

Theatro Municipal
20 recitas
DRES. Av. .Rio Drnnco. 144;

i ma*» i
Já podem ouvir pelo radio-

telephonico
Mediante o pagamento da taxa legal, o

Sr. ministro da Viação outorlsou n inst.ill.i-
§ão 

de receptores radiotclephonicos rèipícri-,
a por Antônio Teixeira Sampaio. Krnncisco ' nosso auniversario tizeram os nossos con

Alcaide Navarro, Francisco Leite nittencourt frades do "Jornal do Brasil'.', "Correio da
Sampaio Júnior, Alberto Drummnnd Villa- Mnnhã", "A Noticia", "A Vanguarda", "A
res, Waldyr Lopes da Cruz, Raymond Geor- Pátria", "O Imparcial", "O .lonial" e "A
go Gatis, João Alvares Pereira Lyra, 1'erlcles Folha".
Pacífico Galvão dos Santos, .loão Emillnno
do Lago, Alcxnndrc Walder William, AltinoDoria e João Gurgel dc Lima.

QUATRO QUE CAÍRAM !
...... mm» 4* 4%* 

A Assistência saccorreu-os
No Posto Central de Assistência, foram

soecorridas, a tarde, ns seguintes pessoas,mio cniram cm varias circtnnstancins c em
diversos logares: a septuagenária Maria
Mesdés, solteira, portugueza, residente na
Ponta do Caju' n. 20, que ahi caiu, fcrln-
do-se na cabeça; o menor Jayme Fernandes,
de li annos, morador ã rua do Areai 2C2,
qu, cnrcclpitando-se do sobrado da casa em
ipie habita, soffreu ferimentos pela cabeça
o* pelo corpo; o empregado da Central do
Brasil Armando Nogueira de Farias, do 33
annos, casado, domiciliado i\ rua Martins
Costa n. 18, que, na estação de São Diogo,
caiu dc uma locomotiva, recebendo con-1
tusões na perna e ante-braço esquerdos e o I
ajudante de caminhão Antônio Cândido da'
Silva, de 45 annos, morador fi rua Roberto
Silva n. 171), victima dc umn quòda na rua |
Conde do Bomfim, ferido pelo corpo.

0 AUTO FEZ A VICTIMA E
DESAPPARECEU

A creançn correu pnra atravessar a rua.
Não viu, porém, o auto n. 1825 que se ap-
proximavn em carreira vertiginosa. Apanha-
da e envolvida nns rodas do vclliculo sinls-
tro, Maria do Carmo, que conta apenas tres
annos e meio dc edade, foi arrastada á dis-
tancin, soffrendo ferimentos diversos, e con-
tusões do. cranco. O mito, em seguida no
atropelamento, fugiu pela rua Machado Coc-
lho cm fórn, dcsapparccendo pela Avenida
do Mnngue.

Maria do Cnrmo, que ó filha de Abílio Pe-
reira c de Eniilln de Jesus, residentes á rua
Souza Neves 7, levada para o Posto Cen-
tra] de Assistência, ahi teve os soecorros
precisos.
. Mnrin, em estado grave, foi internada no
Hospital Hnhncinanniann.

A policia do !)" districto tomou conheci-
mento do facto.

w"^' ACUA PKI4\ • P/teÇO t.SOOP4srfx
Pa^TINCIReM(DS^

ESTA' PROVADO
que a dnctylographla e n tachygrnphla são
porta aberta para chegar ás melhores posl-ções.

ma*»

0 CONTRAT0SSE é-nilleal nas tosses, Uronehltes. urlnoes, et.e.
Preço nctncl: Vidro. SífiftO on 3S3«0. X)z: .9**00ma*»-

Attingido por nm tijolo
Ferido na cabeça por um tijolo que sedesprendeu das obras cm que trabalha Arua D. Julia, o operário Avelino Fnusto,

preto, de 22 annos, solteiro, teve os soecor-ros da , Assistência, recolhendo-se depois ásua residência, no morro do Kerozene.—-— i mi i

tt3j_l~is',w| 

(aoSttien}i'oconn)ciia!cuer
tk.ei-i *"-IJ.m *-cd>-éF.'»"*

•*-*W**PP**BWC*p^
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QUEM PERDEU ?

¦ ¦¦-¦-.- ¦.'*V_r
V»

0 DFiEGADO DE MANGARA-
TIBA FERIDO A BALA

O posto central do Assistência soecorreu
honlem, ú noite, o delegado dn 2* região po-
licin! fluminense, com séde cm Mnngarati-
ba, Dr. Benigno Franciseo de Assis, que ali
sc apresentou com o braço direito através-
sado por haln de revólver.

Disse apenas a referida autoridade que ,
facto oecorreu no referido locnl, nada se Esta- nesta redacção, A disposição do seu
sabendo, po isso, sc sc trnta do aggressão I verdadeiro dono um molho de chaves nchn-
ou de um simples accidente. do no auto 371

\

'tetSíífctfs.Vías; :¦ -n

Uma gentHc-n <.a A Fiorí.ul.ura
Mineira

A Floricultura Mineira, n acrcditnda casa
de flores da rua Gonçalves Dins, leve a gen-
tileza de mandar-nos unia linda cesta de fio-
res naturaes, em que tivemos oceasião dc

i apreciar, a pnr do gesto amável, a arte dos
seus trabalhos de que a "corbeille" que nos
enviou foi excellente amostra.

Outras gentilezasOs Srs. Euclydes do Espirito Santo", Oscar
Travassos da Fonseca, Josí Pereira da Fon-
secn e Luiz Barbosa, moradores nn Penha,
tiveram a gentileza de mandar-nos* nffcctuo-
sos cumprimentos, acompanhados de lindos
versos, que são um incentivo ao nosso jornal.Gratos.

Um voto de louvor na assembléa
geral ordinária da União dos
Empregados do Commercio

Em sua coiuiorridissima assembléa geral
ordinária, 'liontcm rcullsada, como vne no-
lioiíido cm outro logar, n União dos Eni-
pregados do Comniereio do Rio de .fatiei-
ro, asiioclíiçãò de classe, cuja acção não pre-cisamos nqui encarece**, tão çónrhcciii.i fi.
elln de todos, approvon nm voto de profun-do e alto louvor ã A NOITE, approvada
como foi unauimomeute, sob calorosa salva
de palmas, a moção em que semelhante
voto foi pedido pelo prestigioso associado
Sr. Orlando Ribeiro, Io secretario da União.
A propósito, recebemos hoje, o seguinte of-
ficfi-**."Exmo. Sr. M. D. rcduetor secretario de

A NOITE. — Nesta. — Exmo. Sr.. — Tc-
nho a honra de informar a V. Ex., de
ordem do Sr. presidente, que a nsscihblóa
i*ernl ordinária dn União dos Empregados
do Coinmercio do Rio de Janeiro,-realisada
hontem, approvou, unanimemente, sob calo-
rosa salva de palmas, a segiíirit. moção:"Considerando quu A NOITE, o brilhnn-
te vespertino carioca, tem sido, invariável-
mente um dos maiores defensores das enu- I
sas vilães dos empregados do commercio; I

considerando que o sen prestigio enorme,
com indiscutível irradiação em todos os cir-
culos da actividade brasileira, muito tem
contribuído para a victoria das reivindica-
çSen formuladas pela União dos Empregados
do Commercio;

considerando que em todos ps seus actos,
de defesa aos opprimidos, o mesmo jornal
lei*, revelado o mais bello altruísmo, não

•f"*-.

Tlm -rum horrivelmcn.o r.lo dlil- <o"*
b»>';™.*6Trflc.,ldad.. ã Mme. Soubl». 1«» «¦
convidara para tomar uu.» o içara do ch*.
que a oilgem da »ua eafrrmldade. [»»-""

Tcyé, apenas, o tecto para
morrer

Quem era o infeliz que tombou
no saguio da Sanla Casi

Cedo, iiimln. nm homem cnjn |»hyt|otiA___
oitampava profundo •orfrlmoiiio, cIurou.,
MiKIlAil dll Knillll ClIM, |IOdllldo imrqi,,
lUlovn Iranildo de dorei« BnrnquMntah
«enil ilo ornaulimo <|uebr«vn*llio o »nll£
reiluxinilo-llie n wiireinAo uni allllinh,

^-...1_. .1 _. .. I >i, . ¦» i i t i ni n , i. *è 'Onde o n Hilniiiiíalrucim'/
iAII — reapomleu um enfermeiro,

—. ohrlgnilo... I'.**'1'" morrendo,,,
li o ruluo .uniu «le seu corpo sobr. 0 u,

ilrllho fnl o (Minto llnnl ile mui vida ...
pelos modo», uilo teve nllrnouvo" ueit» «,;
xeros Iranqulllos. Imn vida do (,'ne*n, .V:tlt,
lcv»> seu loilnnto ilerrailelro ciilwr<nlo mi
o* dia» -utiM-Oi, Deus "nue como. ,\ híu-,
u*eun de uma tnigcdla. A mt*» *,nrie não i'i
don, aoquer, o direito de morrer nstimi
iiienl<.'. ,

ISntretnnto, ern um homem honrada . tr.,
ballimtor. Qunndo fl carreia chegou e oi !tt.
ventes, pegando, Indlfferanlomenle, um «.
bis pernas, nutro pelos braços do c.iiun,
um cnrlilo, caindo, (leu n Identldnila du is.
feliz Avelino Pollsbcrto Pne», 1*0 amos, bn.
•.ilelro. nnlunil dr S. Mnlhcus, icnhiro,

S;^)
iriro, niiiiiii» »¦ ',•.,*, _**"• i**"'vin).<_itlsfcltas ns forinnllibilcs, fm o corna ,fc""e ? °___ff;__! .tai-f"iw"íir^^^ o nocrolerlo, que, nll.éo*^

S_"{ 11 Sa'-? .>.." nel.!. coinpnid,, n» vf plemcnlo natural dos hospfloes
_ - í»_l-_..* .1,. A tM-l-I llít Ia mm ', m^mt^^m**»*^»**1**********rapa m* pmi»»-" **. v—.. r.__

brlca de Ifenrlque Schnyo da. A»-*."*
meu Frclro dêeonove, arder a clnMB.,-jMm*.
Sonhln ua.« « ouvira, obaervou rom «'•«¦-» ¦
,„ auldade: - Coitado, wturnlmonto f'*
,SIZ Mu no wellio pela prImelr. re*
Nnae Intorvallo o reloslo dã mela-nolto. -*
Mou» liana nmlgoa, dl* I*. Bephla ha mm »
oamento 25 annoa n e-la parte #•« 

*¦•*•

no mundo. - Sim, <IU « ****** h«l« nho. »«
,,,*,. ponde set ou» ido p»lo.i outros, tnti i ni
qulriro *"*ui>.' '<•*¦¦ -«* ,•"|U,"'" <le ,lnr
oo reloslo. 
"GUARDA-MOVEIS",

esv, i, Mimcinlo ni l-duttrial l^amlro Martln*l
ClianiadM : Òurlvoti, 41. T. W..-1S0H
__...— ..W-.-1»—«————• '***

Eíle, pura o xadrez, e ella, para
a Assistência

A pollcin do •I» dislricto elfc:'.iiuua pri-
sío de João Alonso, nn rua l.ni/. do Camoe",
rci.id.nle ii rua Miguel 1'rins ll. '-!*. por tçr
nggrcdldo n nmhnto Mnrin Rodrigues, dc .i)
iiiiuns. moradora á nili dos Inválidos li. lo9.

Alonso r*ii recolhido do xadre/. e Muna teve
os soecorros dn Assistência.

•iriilaii.

Todos desejam o que nàolèü
Toda n gente diz une o que mnis *r ,*«,.

ja i* prcclsúmenlo aquillõ que so nSn iwsik.
Km questões de ninor Islo pnreci *.r-p u-J
niíiiulc veribile, como o poderá dizer o leitor
nue certamente Jã tem lido a expériênelã.
O in'K'o mlllloiiurio JACK HOI.T r;a i!j.
ccranicnlc amado por uma mtilhrr fo*.n^
sn n eiicnnlnilora AGNES AYRIJS, Rlle* tam-
bem ii ninava, c linlui kobretudo ,i ccrleu
de ser amado.

**U**i-a*i*im*i^^

ÍD°mmA3 Dr- A- 0uriíí115 Macliadol
OLHOS Trav. S. Francisco 9. T. C. ."03

Assisicnto da Siiriln Cnsn do Rio du .In-
neiro, c*C-ad]unto dn:*. clinicas dos pro-
fessores: J. Mcller e M. SUclis, de Vlciina
K. Kiilckinnn c Sllcx, de Berlim;

Exames Ac olhos pela Rolfrcllicht e
-.cem a liimpndn dc fendn dc Giill-trnnd._,***WJf*ÍmVt::fe. Xii.VWp*»' .''-_<'' a: ví».U._i.SU»»)**' |

^fe|ill y

mm i

w
Mas prcclsnínínlo por i^sr», o que n rrca-

den n uma ói*lra_riiT*Hi'cr, n seiluctòra canl*.
ra lyri.*a NITA NAl.BI, •*::. " não n possótr,
o desejo dc a conquistar, |u»",!»'<' fila par

—-CCTa-
50, pj.

._-,.,¦—-_¦¦---.-—«-..-—»—¦* ¦¦4.^•y^*^~^' ———————

0 swleio da tombola dc TUérezi*
nha do Menino Jesus

Communica-nos frei Serafim de Santa
Thereza que o sorteio dn Tomboln do Snn-
tunr!n de llicrczlnn do Menino Jesus, por
motivo Imprevisto, fica transferido pura o
próximo domingo, 27 do corrente.

cia não o querer nmnr. IJi* liií
ivm. i-esiiltou que só depois dc acr nienii-
preshdo pela avcntureirii, elie veiu a saber
ÜUAI. O JIE1.HOR AMOR, como |iu_e-_i
ver tnmbcm nn próxima SKCÜ.SD.V-PEIIU,
nu CINEMA A\KSV.>.\.

i—-*it>4— >—— -TT*"

f&x _ã«r-i!/-

'
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EL

__-__PM--*|_M___E

lillllK
__-_-___lnHIH_Hlll_-____-_l

liiiliííílii___fe.„._^

A melhor ngua dc Colônia e n ninis lr-ir.il
.». » -u.... na

13 Pcrfuivi-iíis Hoirienoc
123 — RUA 7 DB SgrE-j.URO - 1.3

I Ãs festas do Orfeão
Portugue.7

Eomeiiagíem GÍç^áiitc ' <'';¦
ré«t0na do pêriorto ;v.i-

I iiiiniSiTíisivo -;;.i;**isr<t'*)
1 K* já ainanliã, domingo, que se ra*

lisa nos e.cg.uitcs s.-.iocj do O.'""io l'*e.iv
gttCif i: fcsla que •¦*• -iilituiiinu d"s cm-jUi
Coriil. Tumi c Corpo Sçenico projnüti»
em honieuugem á dlreelòrla que lão fei*
lhnr.*leinõiitt* terminou o seu innndatii. P-*!*

m »:""• Wf'

preparauvos c eiijiiu.iasiuo un -¦,¦¦¦. •-..'»
¦piviiiwtorii, póde-st anlévci* o enorpo esito
quê está reservado n lão feliz iniciativa.

r-\ comínissf*. pede-nos avisar qui'.#ri 
"*

cfch-ffem á directoria se ivnlisir: ás.ii,8
iiiL*i;i hoi*a*f da tarde, 'Par.i o u'..^ solvi1"
o coiripãrecliucnío de Iodos os convidadas'
cssri hora.

A's seuliori!'! e sehhnrilas .esll retervad*
umn ;i'.ír.V;lave| surpresa iiue por c:*r;o if*
cniisiitiiir a nota e.cgantc de q*.u* '«' r*w"*
llrii essa festa.

W W *M #% *c<

;"

de lcnles, I

Cas*

so.

aggícssõra';

'iintnitiiiitm! (^•rii^.*fli.,.*.t^,Vl(1.7?,7""17""~~*** -——..
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TKATAMENTO DA' GUTig'"'^''""'"'*':reme de ceha pühíroadc I
(Purificd Wux Cream) 

i
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Agrediu a çòinpaiiheira e foi
presa

Ambris empregadas nn cn«-.i n or,, ,i.Hmniiyt-i. Cloliílo Fra ne isca * \l r - ??'r^?
.viciam. Ç ot Ide, mnn Ímpeto, avim*,',. cmtra Mario- Jorge; nf(gí*é(Iiu(lo-a n d *",i_ cco, nn nmo cgquerdt, e rosto. .A Assisleiieia soecorreu n vir-iim.. .liciado^lo.djstri^^^1^^.^^

O ADVOGADO
O NEGOCIANTE
O ENGENHKinÒ
O KSTUDANTJ2

precisam duma cnnc-
t. n-t i n t ò i rn "DK
CONFIANÇA". Kseo-
lha sun cniíela enlre
os mllliarc- dn

CASA' STEPKEN

Galeria Cruzeiro
Itio dc Jnnciro

Exames üraüs' porii nnplicn-üo
d.-.s 10 íís 11 . clc." 1 ús 5.

Medicos occiilistas IJrs. Álvaro Di
trlòto IMnheiro. Cmiu Viellas. Rua da Cl'!*
landa, 00.

Atlenção — >.'iio é mais r.a
d.*. i*squi:i.-i
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lim os inspectores cia vehi-
culos escapam!

Nn praça da Republica um nulo rrne, our.*
quasi sempre acontece, dfstippnrccru apils o
desaslre, iilropclòu o inspetor de vclliculo!
João Ignacio dc Aruujo. ficando esle com*-perna direita fiactináila.

I Soccorrlda deiiois, rj.i posto central ¦•
! Assistência, a victima que couta '27 aiinôl
rocolheu-se íi sua residência á rua .lo;,'o Ü
l'oln n*. lõ.

IIP*&jffi*wfc

ftw^í'^
Wv**A
»*»?¦ --1

l

poupando o seu espaço precioso A vóz dosqne recorrem ao seu apoio intellectuul èpatriótico j
considerando que, presentemente, o imno-cravei lomal carioca se faz poderoso eom-peno da cnmpnnhn em proveito da inslalli-

çno do nosso Hospital Sanatório, no ex-na-laçio do Ministério dn^srlcültiira- ecd dopelo governo du Ropühlica A União dos Km-pregados do Comniereio, para esse mesmotini, generoso e. imprescindível';
considerando, enitim, que A NOITE com-pletn, Iio.je. mnis um liniiivcrsnrio d. lutns, coincidindo esse nitnlviír.nrló com a dáliida reahsiujiio desta assembléa:Proponho:
Que n assemfil-a' geral ordinária da Uniãodos Empregados do Cómmerelò reslste^n»neta dos seus trabalhos um voto de profundoo alto louvor ao referido jornal, ilando-sc-lhe sciencia da presente deliberação. Sníadas sessões, 18 de julho do 1021. A. (n 1 Or.laudo Ribeiro." x ' Kjr
Queira V. Ex. ncce.itnr as deinonslracõesdo meu maior apreço c respeitosa estima --Orlando Ribeiro, \° secretario.» ,

--«¦"¦£• ***¦•*"»¦•.•*¦ ——.———- *•¦*•*¦ ""*¦"

¦ *»-M> «tltMIi,.,,<¦»,««¦»!I**»**.

Sim S!
i

Regulador Gesteira i«I
Renrdio de Cqnfiáhçá para tratar j
Ihfla-jiaçaò do Ut»ro,Catarro cio Ute-
ro. Desarran;os da Menstrua.So, Aní*
mia, Palid;., Amí.relidãoe Desarran*
joíi Nervosos causádss pelas Mclestias
do Utero, flèirior.-igias, D.r»s c Çotic-S
do Utero e Üvarios, Ameaças de Aber*
w e K.morroidas causadas pc!"
Peso do Utero Inflamado I

nse RscutjtttoR Gesf ei ra *

ív...I
i'

auto particular 4,367 atropc
wn ani inspector sanitário

ifidi* reO nnto particular n. 4 „R7 ,;;.;, ;" i"seu 'proprietário^ o Sr. Carlos I.opes, "tf*
nelou na nm Frei Cáifecn, como já i Z•«.tico; p Dr. Astcrlo Castro Jolilm, in-I*.**?"'sanitário.

O referido medico, transportado W» '
Poslo central d. Assistcncih r.lii recebeu"'soecorros necessários, findos os ¦l*''""'.,"'colhem-se no 'hotel Petropolis. onde res'*;
O motorista Lopes foi preso c auluaao *¦•'

í?rf-,n'e n!l '•e-efincia do 12" districto.-.
V i'1'. .Tobim está om tratamento, no **"

•ci çm que mora, sendo lisonjciio o *'
estado;

L E © t V E L

K*-***" *.- v |íiA'
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em
S. Pauío

f [Corío se fará a entreflalj*L de penhores e a evacua !
ção econômica do Ruhr

ser*

A escala de plantões nocturnor
c promptidão na Contabi-

lidade da Guerra
Afim de ultcndct*. com presteza, ao

viço quo decorro da munutonçflo de forças
em S. Paulo, lem sido obearvada unia es-
cila do pliintôes nòcturnoi o promptldôcscom os lugulntos funecionarios dn Conta*
billdnde da Guerra! nn dirccloria —. Mãjo*
ics Andrade, Cania Braga o Igimclo. cn*nitíes 1'yrrho, I'oiwecn, Freire, bandeira e
Rangel, lonontos Hruno, NcNson, Lago. Faro,
Carvalho e Coutinho; no cofre — Tenentes
(iulin.-irãcs. 1'creira e Barros; na portaria —
Contínuos Henrique, Chaves, Feilal e Cam*
pm; serventes Velloso, Heleoiloro, .Tanua-
rio. Oliveira, Sandy e ordenança cabo Mi-
gucl.'iodos os serviços são dirigidos pelo ma-
jor l.afaycllc suli-dírector interino.
0 major Daltro Filho no gabi-
netc do almirante Alexandrino

Procurou, hoje, o Sr. ministro da Mari-
nha e foi recebido por S. Kx., o Sr. major
Daltro Pilho, ajudante de ordens do Sr. pre--idente da Hcpublica.

0 expediente na Saude Publica
encerrado ás 4 horas

Afim dc que or, funecionarios c empregados
do Departamento Nacional de Saude Public,
pudessem tomar purle no grande comício da
praça Marechal Florinno Peixoto, ás 5 horas
tlu tal de. o dircclor geral daquella reparti-
ção mandou encerrar, ás I boras, o expediente
dòs secções subordinadas.
0 P. R. P/l. do Mar de Hespa-

nha solidário com o governo
M.Mi DE HESPANHA (Minas., 10 (Serviço

especial da A NOITE) — Seguiu para Bello
Horizonte, afim dc tomar posse da cadeira
dc deputado pnra a qual foi eleito, o Dr.
Enòas Caincra, presidente da Câmara local,
c chefe político, A população, solidaria com
o chefe político do P. H. M. aqui, protestou,
por seu intermédio; apoio aos presidentes
do Republica c dn Estado, cm face dos acou-
tecimentos dc São Paulo.
0 tenente Rodolpho Rupp ba-
leado por enpno ! — 0 infeliz

official morreu
PONTA GROSSA (Paraná). 1!) (Serviço cs-

pei-ial da A NOITE) — O 13° regimento de
infantaria, aqui aquartelado, está de prom-
ptidão, e suas scntincllas com ordens termi*
nantes, segundo se pratica nesses casos. O
tenente Rodolpho Itlipp, daquella unidade,
julgando quc o soldado da guarda o coube-
cesse, npproximou-sc e ia para entrar, quan-
do o soldado, cumprindo scu dever, mandou
lazer nllo. O official proseguiu, sem julgai*
quc se tratasse da sua pessoa. Avançou e a
senlinella fez fogo.

Baleado o tenente Ilupp. só depois se es-
clarccòu a situação.

Km conseqüência, o tenente Rodolpho Rupp
morreu, causando cese triste episódio deso-
ladora tristeza na sociedade local, onde o
extineto era muito estimado, _ 

'

Propaganda na Barra do Pi-
rahy para organisação de um

batalhão patriótico
BARRA DO PIRAHY (Estado do Rio), 10

(Serviço especial da A NOITE) — O depu-
tadõ Álvaro Rocha, acompanhado de. vários
amigos c correligionários políticos, está per-
correndo a cidade t: .dislrictos deste ífiunici-
pio, afim de organisar um batalhão pai rio-
tico pura prestar concurso, ucsle inomenlo,
nn governo federal. Iiiscrevci*am-sè, já, vo-
rins pessoas, inclusive o prefeito da cidade,
Dr. I.eori Camillo César.

Mais cie tros mil pessoas cm
procissão pela terminação do

movimento subversivo
DIMANTINA fMinas), 1!) (Serviço espe-

cia.l da A NOITK) — Mais de tres mil pes-
soas, dc todos os matizes sociaes, acompa-
hhando a imagem do Màrtyr S. Sebastião, em
procissão, pelas ruas da cidade, entoam can-
ticos piedosos em penitencia, pela termina-
ção da lula nu capital de Suo Paulo'.

Nõln-se a tristeza no semblante de todas
ns pessoas que acompanhavam o prestiío.
A açjencia c!o Banco de credito

Rea! de Minas, em S. João
cFEI-Rey, suspendeu

pagamentos
S. .IOÃO D KL R1ÍY (Minas), 10 (Serviço

especial da A NOITE) — A agencia do Ban-
i-o dc Credito Real do Kstado de Minas Ge-
raes suspendeu pagamentos neslg praça,
causando a facto certa inquietação."
© trafego da Noroeste para-

lysado
CORUMBÁ, (Multo Grosso), 19 (Serviço cs-

pccial da A NOITI.) -- O trafego da Estra-
da dc Ferro Noroeste do Brasil foi iuterrom-
pido, por ordem das autoridades superiores
da Republica, c como providencia acautelu-
dora da ordem.

0 17° de caçadores e a fiotilha
do Ladario de promptidão

CORUMBÁ' (Matto Grosso), 10 (Serviço
especial da A NOITE) -•• O 17° batalhão de
caçadores e a fiotilha do I.adario estão de
promptidão, embora a cidade e o porto se
conservem cm calma absoluta.

0 jornal da cidade de Corumbá
informa á população

CORUMBÁ' (Matto Grosso), 10 (Serviço
especial du A NOITE) — O jornal da cidade
vem informando aos seus leitores o ao pu-
blico sobre os acontecimentos dc Suo Paulo,
por meio de edições continuas o "placards".

Caçapava vae ser policiada por
um batalhão civico — Assis-

tencia ás familias dos
soldados legalistas

CAÇAPAVA (S. Paulo), 19 (Serviço espe-
ciai dá A ÍÍOITE. — Poi constituída nesta
cidade uma comniissão para ^distribuição dc
gêneros alimcnticios ás familias dos solda-
dos que partiram para S. Paulo, as quaes
se encontram em condições precárias. A Ca-
mura Municipal tomou idêntica iniciativa,
constituindo, tambem, um batalhão civico
parn guarda da cidade.

Vindos da capital estão nesta localidade
innumeros forasteiros.

Km beneficio dns familias dos combaten-
tes. no Cinema Central se rcalisará, Jogo que
a luta fique terminada; um festival litero-
musical com uma conferência do padre Rosa
Góes, vigário da paroehia.

Espera-se a todo momento, aqui, a victo-
ria completa das forças legaes.. ... ...

Um plano uniforme para as •tli-
ludes inlernacionaei

adiadas
l-nNDIlKS. IN (Havas) « O projecto f«n*cn-neiga de entrega dos penhores e evacua*

çào econômica do Rulir estabelece uma es*
peoiu d. nyiicliioiilsnío entro ni disposições
que devem ser tomadas pela Alleinuiihii pn*ra a execução do plano Dwwos a ¦> ratinhe*lie iiiciiln da iiuiil.nl. looiiiimic. c Us..,1 dollclçh. Logo que o. alIomAoi tenham «do*
plano as providencias previstas pelos ban-
queiras para garantir o empréstimo con*Manto dn pluno l.nwes. as uiitmiihidi-s fran-co-belgns devem levantar n barreira ailiiu*iteira enli. a Allemanha occupda o uão oc-cupailn u deixar do proceder á cobrança deecrlns taxas. Passada a primeira pbase a
Allciiiaiihii deverá constituir definitiva*
mente o banco previsto o a companhia das
estradas dc ferro do Reich. Vlnlo dias dc*
pois dc organlsiiila a companhia, a "rcglo"
Ir.uirn-b-l;;.-, das estradas do lerro será dis-
.-olvida c dentro de tres iih-.cs terá des*
appurccido por completo, ü* transportes
milhares iillindos e dns produetos pnr con*
ta das icpai-açücs deverão continuar soli a
garantia dn lleich. A data da constituição
da companhia das estradas dc ferro marca-
iá o inicio da execução nliicial do planol-uwes.

mm

m a repros
trafica it trancas

1 |A funeção

O representante da Liga das Na-
çóes quer conhecer a legis*

lação brasileira
O Sr. ll.iM-niii Johnson, quo i.i' parto da

comniissão eiicurri-gaihi pela l.l|„i dns Nu*
Çi.cs de touiiir COIlliecllllcnlO cm Iodos ns
piit.c. da Icglslaçáu, proceitos v mnis Ira*
imilios cuiieoriiéiilos a rcpi .jsiín do chama*
du "Trafico de brancas', nvoinpnuh.ul u de

i seu secretario, esteve, hoje, em cnsn do' il. ptitiidn Alberto Sarmento, picslitciito du
, comniissão dc Diplomacia, afim Ae ouvll-o
; wlno n assumpto,

O Dr. Sarmento, que foi o relator do pa*
recer que serviu do base nora >i discussão
«lu lei de '-'., dc setembro de lOlft, forneceu
uu Si*. Johnson todos ot esclarecimentos,
folheto» • leis bra.ilcirai relativo» á ma*
teria.

Na conferência que leve com o represou*
Imilu da I.it.ii das Nações, expoz as mus
idéas sohre o puuto dc vistu legal • pressão
dos traficantes. 

ÜÍTCRÊDITO QUÊ
PÓDE SER ABERTO

Câmara
(J^jii-iGlou-se a retirada dos

hespanhées na região
de Nadlar

QUASI ACABADO 0 RECO-
NHECIMENTO DO NOVO SE-

NADOR PELO CEARA
0 parecer, approvado, foi dado

a imprimir
Antes da Iiorn da sessão do Senado a

comniissão do poderes, sob a presidência do
Sr. Ilosa c Silva, ouviu n leitura dn pare-
cor dn Sr. Lauro Sudrò, favorável ao reco-
iihccimcnto do Sr. Tliomaz Ilodrigues. co-
mo senador pelo ("cará.

Esse parecer não foi discutido e, appro*
vado unanimemente, foi lido no expedicu-
te da reunião, cm plenário.

Após essa formalidade, será publicado.
1_, mais algumas horas, o novo senador

estará reconhecido c empossado.

Mala um veto presidencial
approvado

DIkhi.osí*. cm 2o turno, o
orçamento do Inferior

Sahhiidi) embora, u Camur.i levo hoje umn
fceisSo bastante .igilml... Deu causa nos delia*
loi uma reolninnção do Sr, A. Uma, do nío
lerem, uti< hoje, sido publicados os seus dli*
cursos nn "Dlarlo do Congresso", Conside*
r.iva esse fiielo mn arbitrín dn mesa, que fe-
Ha ilo frente ns prcrogallvfli dns dcpulndoJ,
Coinliatou .linda o representante carioca *
coiíiluotn da pollcln, revistando o np.ilpanilo
ns mais pacatos cidadãos, . nli-.- elles ¦*> ora.
dor, i-.i/áo por que Bollcltuvn inn.i provlden*
cia pu i que n caso se uão repriuiu. isse, com
desprestigio pira a soberania dd legislativo.

O Sr. II, dc Souza proferiu algumas pa*
lavras cm defesa da nu.a, declarando não
considerar conveniente, nn momento actual.
os discursos a que alliidlu o rcprcscntanlo
carioca.

Sobro o mesmo nssumpto falou ainda o Sr.
Antônio Carlos. A sua oração foi onlrccor*
Iiiila dc apartes dos Srs. A. Lima c Adolplio
Ucrjrnnilnl, que divergiam da those sustenta*
da pelo "leudcr" da maioria.

A' oi\leni do dia, presentes 122 deputados,
foram approvados, cm '.'¦' discussão, o prnjc-
cin considerando de utilidade publica n A>*

O Sr. ministro dn Fazenda declarou «o soclaçáo Geral do Auxílios Mútuos da IC. !<".
seu collega da Viação (|iic, cin visla Ae não Central do Ilrasil, e o "veto" presidencial A
ler sido revigorado a actual lei orçamentaria resolução concedendo uma diária, propondo

No emtanto, Primo de Rivera ma*
nifesla-se satisfeito com a si>

tuação geral das forças
M.MUtll». IO (A. A.) - Chegam ahun*

dantes noticias dc Marrocos Informando (|ue j,Sr. Primo do llivora, proionlomonto ali, I
iniciou a ivtirad.1 das tropas hospunholas
¦pie >e achavam na rogifio occidental do
Mnillar e oriental de Tlzzlazn, com o propo.
sit» dc evitar oulros insuecessos.

As tmpns dali retiradas regressam us
suas primitivas posições 0 ali ii;,'i>ardar.ln ns
reforçus ucccssarlns no prcciictiimcitlo dns
claros abortos nos últimos encontro,

Ass_sura*se quc o .ym-ni! lllvèrn nrgnnlsn
prcsenlciiieule mn atuipa' geral, apôs uma
pequena tregun para repouso das tropas.

MADllll.. It) (A. A.) -- O general Pri-
mo de llivcrn chegou hontem a Mcllíln, sen-
do ali recebido com manifestações enlhii-
siasllcas de rcgnsijo não só por pinte dns
(ilitoridades locaes como do povo cm geral,

A S. Kx. serão offercchlns varias festas.
IA sua estadia aqui será dc curta duração.
I Honlcm mesmo S. Ex. tomou Varias
provldncclas de caracter militar, de necordo
rom o Cst.ulo .Maior das tropas em opera-

I çòes,
i S. Kx. nianil'esta-so satisfeito com a si-

tuação geral das forças.
I Km lonua conferência qne leve hontem

com o comttiahdnnto em chefe dns forças
hespanhola., foram assentadas varias pro-
vldcncias dc caracter urgente, no sentido do

_... »*

OS ESTABULOS SÚBITOS
AO IMPOSTO SOBRE A

RENDA
O Sr. director dn llcello deu cnnhcciincn-

lo d lliwhetlnrln du Ulilrlcto federal da
decisão pela qual o Sr, mini.tro ila l-az.n-
da, negando priiviuieiitn u llin ..vursu ila
Sociedado União dos listabiiloi, vniiilrinuu
a declkAo da nceobedorlu dn lilstrlcin |'e*
dernl. i|n» considerou ns esl.ihuhi.. sujclloi
nu imposto lobro n renda.

C0MM1JN1CAD0S
EVSERCETHYLINA

(C*' US llgl)
InJcrÇllON illlm . ilisrul-irr ..
A Mcrrelhyllnn >'• n nova medlcameitto

recentrmcnlo ilcucoberlo pelo
DR. ANNIBAL PEREIRA

(iiirantldn prio Kovcrno dn Ilenuhllca
e approvado pelo 1>. N. da Sauilc 1'iiliiica.

Indicações : — Im,c*"n» iionococclca
aguda c chronlra ,- noas coiupllraçfiea;
prostatlles, i,-.i-lili,h, ,)s»ll,->., affceçiles
renuns e meilullervK, perlurbaçõcs do ap*
parelho r.cnllnl «lu muitirr, deanrden»
proslallcus dos velhos, certas fôrmas de
ucc-.i. tliclila. rhfiiiiiali.iii>i. ric.

MAO AUMITTIR SU1JSTITÜIÇ0ES
A 'liercclliyllna ú unica r crixinal, cnmo

tmllci a nua formula chimica prlvllo*
iluda,

V.inlo-so cm drogarias c pli.irmacUs.
Iiilnrnii-.çõe.. c lilcml'..ra a qurr.i at

pedir á S. A. Mcrcelliyllua — It. Ca.
rlora 40*1* — Rio.

Homenagens da impren-
sa de Juiz de Fora á

A NOITE
.lL*l/_ DK FORA (.Minas) lí) (Serviço espe-

ciai da A NOITE) -- Todos os jornaes desta
cidado referem-sr. carinhosamente, an anui-
versa rio da A NOITE, salientando sua pnpu-
laridade, sen crescente desenvolvimento c os
serviços dc toda ordem que vem prestando ii
causa publica.

mmm

u autorlsaçáo do arl. 00, ll. Ill, (Ia lei nu* nnl nos cargos que exercem, nos funeciona- se incentivar a campanha cm acção combi-
mero 4.212. dc 5 de janeiro do 1021, nio rins da Inspectoria de Kiscaüsaç.ío do Gono-, •¦*•«**,•_'_:_; ,„ ., , „
pódc o Minislcrio providenciar para a nber- ros Alimenllcins. ' MADRlp, I» (A. A.) — Annuncia-se nes
liiiii do credito destinado ao pagamento do Discutlu-se, depois, cm 2> discnssâo, o
prêmio requerido pela Companhia l.antarci- projecto fixando a despesa do Minislcrio do
ra t Viação Plumlnensb pela constnieçúo do Interior para 192... Falou, a pro|>osilo, o Sr.

seus estaleiros. V. Plragibo, <

Mar-
ik-ili-

uma barca a vapor em¦mm**» quc dissentiti da fórnia por que
no Brasil so, elaboram os orçamentos, qne,
vem de longe, representam a realidade das
cousas.

mmNão houve funeção no
Senado

A Republica de São Domingos
quer um exemplar da nossa

Constituição.
Compareceram 18 senadores, não havendo, dreira da Companhia Industrial Mineira, foi

ARRASTADO, MORRO
ABAIXO, SOB UM
BL6CO DE PEDRA!

JUIZ DK FORA (Minas), i9 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — O operário Jacob Slc-
fano, dc Ili annos, quando trabalhava na pc-

nrrastado, morro abaixo, por um urarxie bio-
eo de pedra, ferlndo-se gravemente, c ten-
do fallecido na Sanla Casa.mm

0 único deputado quc ainda não
prestara o compromisso

Foi, hoje, â Câmara, afim de prestar o
compromisso regimental o deputado Álvaro
í..i . ;>. .S., que ainda sc- acha bastante cn-
ferino, compareceu amparado por pessoas
amigas, pronunciando, o custo as palavras
sacramentacs.

mim
Appareceu uma nova ilha em

Mezarov
MOSCOU. 10 (Havas) — A Afiencia Rosta

annuncia que, cm conseqüência do terremo-
to que agitou a região de Tashkent, apparc-
ceu uma, nova ilha cm Mezarov.

_MH"»

QÜEKA-CRIME JULGADA
IMPROCEDENTE

Perante, o juizo da 1* Vara Criminal, lia
tempos, Francisco de Paul» Caetano, por iu-
termedici dc. seus advogado, olTcrec.cu uma
nucixii-crinie contra llernani de Souza Coc-
lho lJiiarte, aponlnndo-n como incurso no
ci-irne do apropriação indébita.

Hoje. a referida i|'iicix'a foi julgada impro-
cedeiitC' conformo o despacho do Dr. l.cn-
pnlilo Augusto de Lima, juiz da referida
Vara.

mmm»

por isso, sessão. A reunia* foi presidida
peio Sr. Estacio Coimbra, que fez ler o cx-
pcdiciilè e o parecer, upprovado pela com-
missão de poderes, ao qual uos referimos
em oulro logar.

O expediente continha assumidos interes-
sanles. Por exemplo: um officin do Dr.
Abigail dei Mont.\ secretario do Senado Do-
mini-iino, solicitando u remessa du um
exemplai- da nossa Conslitiiiçáo c quaesquer
outras publicações, destinadas a enriquecer
a blbliolhcca daquelle corpo legislativo da
Republica do S_ Domingos.

As outras matérias, foram: officio do Dr. nicipal, que era (lcslí,nailô ao 
"Hotel 

7
Turiauo Meira, prcsldcuto do Assembléa Ix- Sclcmbro, para propriedade da União
gislativa do Amazonas, communicando que,
por ter sido reeleito para esse cargo, conli-
mia no exercido do du governudor, como
substituto do desembargador llcgo Montei-
ro, que se achn ausento <!u paiz, pot* iiioliv.i
de moléstia; c iciòjjrhmma do niesmo go-
vcrnudòr interino, participando a instalia-
ção da Asscmbica Legislativa do Amazonas.

¦«.>.¦«

0 ex-Hotd 7 de Setembro já é
propriedade da União

'Ao scu collega da Fazenda o Sr. ipinis-
Iro dn .'Juslii-.i côhímuhicptt o,oe, mediante
;ii-<irda. -Oiii a Prefeitura dn 'Districto l-'c-
dcral, "foi deliberada n transferencia, pela
Importância dc 6..'I_G:0003, do próprio mu-
nicipal. que era desli,nailo ao Hotel 7 de

ta capital que o filho do llnisuli d
roços protestou solemne fidelidade c
cação uos hespnnhócs.

Com esse seu gesto, è vos corrente que
o governo hespanhol lhe concederá o Cali-
fado. ua zona quc foi governada por scu
paiz.

i *¦!-.• 

Foi condemnado por um
crime revoltante

Por haver tentado desviar unia menor
de sote annos, Waldemar Iloanergcs. foi dc-
nunciado perante o juizo da l.A Vara Cri-
minai, cujo magistrado, Dr. Renato Tava-
res, por sentença dc hoje, condemnou-o a
dous annos dc prisão cellular.

i mmm* ¦

Bellas cifras do intercâmbio
commercial argentino

em 1923
nUEXOS AIRES, l!) (A. A.) — Segundo os

últimos dados do governo, o intercâmbio
coiiiiuercial argentino* no anuo de. 1!!_'.'( as-
cendeü a I,ü8917?t.3õ8 pesos ouro, notuii-
do-sc um augmenlo de H47.1.')7;ftl)8 pesosmeu»

0 coronel M. F. do Bom_im e Sil-
va vae reformar-se

Solicitou reforma do serviço do Exercito
n coronel dc infantaria Manoel Ferreira do
Honiiini c Silva, quo conta mais dc 40 au-
nos dc praça. mmm

Assignado, o aceordo consular
rasso polaco

MOSCOU, _______ (Havas) — Foi assignado o
aceordo consular nisso-polaco.

Impetrou "habeas-cor-

pus" allegando prisão
illegal

Allegando quc sc acha soffrendo prisão
illegal, Antônio Moreira da Silva, impetrou
nina ordem de huhoas corpus perante o
juiz da 2." Vara Criminal. O Dr. -Enrico
Cruz, juiz da referida Vara, requisitou as
necessárias informações.

FOI IMPR0NUNCIAD0
POR FALTA DE

PROVAS
Aceusado como tendo furlndo a qnanLia

du 3003000, pei-tehcciite a Luiz Diniz de Mel-
lo, cm 1K de fevereiro de 111,15, ua rua Ve-
redra Kiíuèsj -Toso Nunes foi processado pelo
juizo da .* Vara Ciiniinnl, quc o iiiiiiroiiun-
ciou, boje, considerando a iue.-istciicia de
provas.

mmm

OS N0VOSJ)RÇAMENTOS
Entrará em discussão, segunda-

feira, na Cantara, o da
. Marinha

Koi, hoje, na Câmara, distribuído, eni
avulsos, o parecer da comniissão dc. Finan-
ças sobro as cindidas eni 2* discussão, apre-
sentadas, em plenário, ao projecto lixando
as despesas do Ministério da Marinha paru
10.5.

Assim sendo, em obediência ao regimen-
tn, será o mesmo incluído na ordem do dia
de segunda-feira próxima.____«» '
A Mesa de Rendas de Capacete

quer mais nma lancha
O Sr. dircclor geral do Thesouro mandou

ouvir a Delegacia Fiscal no Amazonas so-
bre o pedido feilo pelo administrador da
Mesa ilo Rendas ile Capacete, no sentido dc
sér.lhe entregue pura. u serviço aduaneiro a
lancha denominada "Amazonas" da estineta
Cóm-iiiS-ãõ da Defesa da Borracha.

23 amostras de leite examinadas
e um leiteiro multado cm

cm Nictheroy
Na corrciçnõ hoje realisada, a Insjicctoria

dò Leite, ric Nictheroy, npprclfcniicu '-'¦l
ntnôilras do leite quc era dado nn consumo
loral, as qua.-s examinadas pelo _liitn-.ro
.loão I.anglisdorf foram _únsi(lçi_idns lioas,
com excepção dc unia, a pertencente ao iei-
Iciro licenciado sob ii." 283, Alexandre An-
drade. c que. foi dada como de leite magra,
pelo quc o I.;*. .leròuymo Dins, chefe do ser-
viço, mandou lavrar o respectivo auto de
multa.

•mmm

0 mais afamado calçado
de luxo

Os mais modernos eslylos do calça-
dos para homens ultimas creaçnes da {
afamada fabrica I*'OX, encontram•_'. á {;

3
fl venda nas

g 1'ara sua ga-
i.', ranlia c x i j a

sempre na
estampado a
f">gO o sc-
g ii i n t c ca-
riiulio :

sapatãr '••X'>.

Suspenso por tempo indeter-
minado

Polo chefe do policia
tempo indeterminado;
-'.' classe., do IS." distr
de Oliveira Filho.

¦mmm

foi suspenso, p"1*
o i-ominiv.iin.) dc
cio policial, 1'aulo

tt.

Gambio. esteve fraGO
5 9132

Em actividade crescente os "co-
mitadjis" na fronteira búlgara
ATHENAS, 19 (Havas) -- Os jornaes chá-

iiiiim a atlenção do governo l);u'n á aclividii-
de crescente dos "Comitad.jis" ua fronteira
búlgara.—_-, , mQmm» ¦

O julgamento de depois
de amanha, no Jury

Casa haja numero le?,al de jm-aiíos, scr.-i
julgado depois de amanhã, pelo Tribunal do
Jury, o réo Tel.emiico Alves Garcia, aceusa-
do como incurso no artigo do Código Penal
referente ao crime de homicídio.

A sessão será presidida pelo juiz Dr. Ed-
gurd Costa, occiipando a tribuna do minis-

, terio publico o Dr. Mafra de I,.net, c estando
—'.-i defesa do aceusado entregue ao acadêmico

llomciro Nctto.
¦ ¦¦ ***»—

5 7|16a
Fuiiccioiiou o mercado dc cambio, hoje,

menos accessivel, sendo mais desenvolvido o
movimento de procura c menor o de offerta
Ac letras.

Os bnncos iniciaram os saques, o do Bra-
sil a 513132 c 5 7|1G d., e os outros a 5 318 c
513132.d., contra o particular a 5 7|lfi c
515 32 fd. Pouco depois afrouxou o mercado
nos'bancos estrangeiros, que passaram a sa-
car a-53:8, outros a 511132 e outros ainda

5 51115 d'., muito irregularmente, com di-
nlieiro de-5 318 c 5 7|16 d., conforme, o banco.

Fechou o mercado mnl inspirado com a
falta dc letras, colando-sc o bancário a
6 9132 e o particular a 5 5|lf> e 51t|32 d.

Ós soberanos cotavam-se a 57? c a libra-
papel á .7.501).

O dollar regulou, ã vista, de 10Ç2G0 a Kl$3b0,
e-a praso, de lll.HiO a 10. .00.

Saques por cãbograinnia:
-\ vista — Londres, 5 Ht a 5 21|(i4; Paris,

$520 a ÍÓ37: Itália, %\\9 a $150: Novn York,
10ÍH70 a 10>_n0; Ilcspanha, 18383 a 1S385;
Suissa, 1.870 a 1*805: Bélgica, .176 a $180;
Hollanda, 3Í940 a ,*39«0.

Foram affixadas oflicialmentc as seguin-
tes taxas:

A 90 dlv. — Londres, 511132 a 513132;
Paris, $519 a $527; Nova Yorl;, 10*160 a
10S290.

A' vista — Londres, 5 9)32 a 511|32; Pa-
ris, S525 a ?532; Itália. . __3 a $448; Portu-
gal, 5282 a Ç306; Nova York, 10.2(50 a 10.300:
Hespanha, 1Ç3G0 a 1?385; Suissa, 1.870 a
1$890; Buenos Aires, papel, 3-.3G0 a 3.390, e
ouro. 78650 a 7SG70; Montevidéo, 7|933 a
8$050; Japão, 4_ 117: Suécia. 2?746 a 2*790;
Noruega, 1Í379; Hollanda, 3S9Ò5 a 3.1)45; Di-
namarca. 1?G70; Chile, 1Ç130 (peso ouro);
Syria, ?528; Bélgica, $4G9 a $474: Runiania.
.«053 a .04; Slovaquia. S3I0, a ?312; Allemã-
nba. $001 por um milhão dc marcos; Áustria,
8150 a *175 por mil coroas; café, $525 a $532
nor franco; soberanos, 57?000; Iibras-papci,
•17Í500..

Suspensão anni.lla.ja
O Sr. ministro da Fazenda, attendcndo

a tiina reclamação do 3? escripLurario da
delegacia fiscal, na Bahia Oplàçiano Ccsar
de Souza, mandou cniiceilar a pena de fios-
ipcr.são por 15 dias imposta áquelle funecio-
nario pelo delegado fiscal na Baliía—<___*»
Rejeitada pela Câmara Canaden-

se uma moção contra o exer-
cito permanente

OTTWA, 10 (Havas) — A Câmara dos
Communs rejeitou, por 73 votos contra 33,
uma moção contra o exercito permanente de
400.000 homens; apresentada pela pacifista
miss Mac Phail.

, i»ti, i .

0 director sanitário interino do
matadouro de Santa Cruz

Pelo inspeclor da Fiscalisação de Gêneros
Alimcnticios foi designado o medico vete-
i-inario Dr", Francisco Gariçip dc Poulcs Ncl-
to para servir como encarregado da di-
recção sanitária do matadouro do Santa
Cruz, no Impedimento do -effcctivo, quc foi
posto a disposição do .Ministério da Jus-
liçu.

I m*$QQm-**4*****m>—*'***»*m~** —¦—

Os trabalhos de depois de ama-
nhã, da Câmara Municipal

de Nictheroy
O Sr. Olavo Guerra, presidente da Ca-

mura Municipal de Nictlicroy, designou pnra
a sessão do dia 'JI do corrente, a seguinte
ordem do dia: trabalhos de commissões.

mmm»

rOXFabrica dé Caiçáuo
HIO DE JANEIRO

_____j-_M>___as____»a/-_g .si5_M'«__:_í_:_^£SC_i_!í*r-,ii3c.-'

rfAPETESl
._

!;_E' tão grande e variado o nc3SO*>
^sortimento, quc V. Ex. encontra-§
?rá, será duvida, em nossa casa o%

X3

tapete que deseja.
15 _;_ DE DESCONTO

$mm Baplisfá & 0.
- LARGO DA CAMOOA •-

i

í in lá Hilu UJÜ1UI

0 PROCESSO DE UM
MONSTRO

JUIZ UE FÒhÂ (.Minas), 1!) (Serviço cs-
pccial da A NOITE. — A justiça local ini-
ciou o processo dc Ricardo Fonseca, aceusa-
do de ter maltratado duas meninas, uma dc
10 e outra do 11 anuos, no arraial da Grama,
deste municipio.

mõmm»
O ASSUCAR

Regulou o .mercado de assucar, bojo, com
um movimento de negócios sem interesse,
-seikló de .baixa as suas tendências, embora
os vendedores procurem sustentar os .pre-
ços sobre o disponível.

.Entraram 2.;i.U saecos e saíram 2.263,
sendo o "slock" de 4+V873 ditos.

méo»

Falleceu um alio fmccionariò
maranhense

S. LUIZ DO MARANHÃO, lí) ('A. A._
Fallcccu nesta capital o Sr. Theodoro Pi
rns, dircclor da Contabilidade do Eslado u
cavalheiro niuito esl innu!". O scu paaea-
-mento (bi fíeralmênle soritUlo .
ouro solire o movimento dc. \922.

v--*ií__s»!>*

IJcpuralivò enérgico.,
AnÜ-rlicúmotico po«
dcròso. Ideal do Ira _
tiinii-nto misto para
sypliiliHcos.

Dr. A. Ferreira da Rosa
1'cllo c Sypli. Chile, 9, 'A*', 5" e sal), ás 4 1|

Assist. dr»
Faculdade,

NERVOSOS
Curam-se com ducha-;. Instituto Pliysíò-

therapico. Lnrsío da Carioca, ..

~ Dn A. FTda-Costa Junior^S
ihòrcs, Rndiiimllicruphi. ít. Chile, 17 (•! ás li.).

O ALGODÃO
Continuava o mercado de -algodão bem

collocado c firmei uias não aceusou nenhu-
ma 'modificação apreciável nas cotações,
quc. su mantiveram inalteradas.

O movimento verificado foi bastante
aci ivo.

Entraram !í12 fardos e saíram S7S, sendo
o "slock" tlc .-055 ditos.

¦__•_•

Di- H P-_**__#»l_'**_ llos huspilncs da M>r. R. i a_(iei_aS, b(,,.iCpi-.-lt:i .- Pro Ma-
I Irei Coração, pulmões c appi diyestivó; dia*

riiunciitc, das Ui cm deoute. Assembléa,
7.4. Tel. -1-10. C. lies. C. Uòiuflm. 7111. T. iiil V.

OS VALES-OURO
O Ranço do Ilrasil forneceu os valcs-ouro,

hoje. para a Ãlfãtidegá á razão de 590150
ipapel por 15000 ouro.

Ksse banco cbtoii o dollar á vista a 10?.'I20
e a praso a l'0$2!)O.

¦' i laa-Pb»1 > -— -,,___¦

S T O R E $
1'ino jjosto. bons preços

Largo ria Carioca, II — Tel. C. 640
SOUZA BAPTISTA & C.

!!_DA8

O TEMPO

o econômicas decorações Forraçõos f..__sm-so
com os PATICIS PINTADOS E ESTAMPADÜS
da "CASA INGLEZA", vidros, quadros, espe-
llios, molduras, tapeies . CONGOLEÜM". Rua
dos Ourives n. ..'.l. l.ionê NOHTE X'70.

*«F3

Uma decisã.. annulJada

Gravíssimo o estado do escriptor
kespanhol Palácios Valdés

MADRID, 19 (A. A.) — Acha-se enfermo,
em estado gravíssimo, o conhecido escriptor
e literato hespanhol Palácios Valdés. I

fJspera-se 
a todo o momento o desenlaee previsões para O periodo de 6 horas

da tarde de hoje até 6 horas ,

^etropoüi.--Hotel"
Diárias, (1... Meiisalmehtò, onli-as vantagens.

II. Fttlil CANECA, !>3

^m-vm^mmsàwie%^ím^*^^i^m^mÊ
T.emperatura de hoje : máxima,

2 3o, 5; mniima, 11°, 6
\W^b ** '"' -' ® lü
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café funccionou firme
Cotou-se o typo 7 a 51$500O Sr. ininistco da Fazenda confirmou a

decisão da delegacia fiscal em Sergipe, an-
nullando a da Alfândega de Aracaju, que
havia multado em 200? o labullião Renicio Encontramos o mercado dc café,'hoje. bem
dn Silveira Pontes, por isso quc sendo v. hy- collocado e firme, mas com um movimento
ipoílieca dc prédios agricolas, não e.s^sVn j pouco importante de procura para a reali-
obrigado a cominunical-as á Tepait.iao saçâo dc riovos negocio,s.

O REI DOS TÔNICOS

da tarde de amanhã
Federal e Nictheroy - Tempo,

'fiscal.

Mais uma agencia bancam
O Sr. ministro da Fazenda permittin _a

Paiva Oliveira e Comp., abrirem lima secção
bancaria, annexa ao seiu estabelecimento
commrccial cm Poços dc Caldas, Minas.

mtmm.
Os estudantes polacos recebem

máos tratos nas escolas da
Prússia!

VARSOVIA, 19 (HnvaS) — Os jornaes rc-
produzem, com connncntavios indignados,
informações de fonte officiosa que dizem
estarem sendo victimas de máos tratos cs-
mlaiitcs polacos que freqüentam as escolas i Em Nova Ybrli, a Bolsa aceusou alta dc õ a* primarias da. Prússia Oriental. ¦",__. 25 pontos no fechamento anterior.

O typo 7 foi mantido ao limite de 5115500
por arroba, tendo corrido os trabalhos do
mercado, porem, destituídos de interesse.

As veadas realisadas na abertura foram de
.1.974 saceas.

Durante o dia o mercado Tognlou sem
maior movimento, tendo sido fechadas á
tarde mais 1.192 saceas, no total de 5.160
ditas.

O merendo fechou firme.
As ultimas entradas foram de 16.041 sae-

cas. sendo 14.13-1 pela Leopoldina c 1.907
pela Central.

Os embarques foram de 18.510 saceas, sen-
do 3.186 para os Estados Unidos; 12.01-1
para a Europa, 3.200 para o Hio da Prata e
110 por cabotagem.

Havia em "stoek", hoje, _,_ 1.131 saceas.

Districto
bom. <

Temperatura — Noite mnis fria; em ns-
censão dc dia, com máxima enlrc 25?.0 c
27-.0.

Ventos — Normaes.
Estado do Rio — Tempo, bom, salvo n

leste, onde de instável, passará a bom. Tem-
peratura: noite mais fria; cm ascensão dc
dia.

Noto — As previsões se resentem da defi-
ciência do serviço telegrapliico do sul do
paiz.

Estados do sul — Tempo, bom, salvo no
littoral, onde será instável. A temperatura
declinará. Ventos de sul a leste.

Nota — Não podem ainda ser feitas as
previsões para os demais Eslados, por falta-
rem as informações necessárias.

Opulento forüficante contendo os|
ÍS! mais valiosos sács dc pliosplioro, liabil

meiile cqiiibinãdos com a pepsina. Allian-S
;:i da acção tônica com a digestiva. In

j dieiido nn Anemia, Fmlir.a Cerebral,.Éalta^
du Memória o Convalescenças. ;-,

t ¦ 5*í Pastilhas taxativas,mimSflinnpnÊiii u

Loteria da Capital Federal
Resultado da extracção de boje:
7B53 ' 100:0008000
201.70 _. 2O:O0OS00O
l""M :. íoiooosooo

SÍII570. ,  5:0001.000
àíAil. ... .  2:000í?000

Ti-alami-nlo da pri-
são dc ventre ha-
bitual e hepatites.

Dr. A. Moscoso giffi&jgSE A?Z
sultas de 2 cm deante, Ilua Assem lil ca 121.

Ba ! — Saborosa prepn-
ração icniineralisa-
dora — Tuberculo*
se, anemia, fls.rO-
phtilns. convalcs-

e.ciH-a, esgotamento, gravidez, lãi^tação, den-
lição. A' venda nns drogarias. .

de seda — Rua
Mariz o Iiarrõs
235 _ Teleph.
V. 4016 — Von*
das a varejo.

J@rs®¥
! .

LE©
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General Dr. Ismael (In Roclm
S^ A Dirocíorla ria M}'.:i Bi*uhIUiI<" 

ra tniilrn ti TubcfCitioic, rcn«J ricniiii um |irt*ilo ilo juinioiiu
|i*lll 4 iiii'innii.1 du llluittv owtroti*
(lente, Sr. GENERAL DR, ISRAEL
DA litil.UA, eonvldii n tnilos oa n.m
«onanrins, A í.uul.ln, pnrontcfl ò nnil»
go» «In fiii.iiln |uir.i n§«Ullrcin ,i mli>
«a que acrii colchniiln, ucgunila-felru,
21 tio rorronlf. ú* 9 Imr.m. no nltnr«
mór ria ogn<ju «In Ciirnio, ti ruu Prl»
tnriro «Io .Murro.

Henrique Alves Magalhães Bastos
___£_. -, l1' n,A>
9f* Tlicrcin Oniiciilics flulinartVs Rus-

I tn» c filha, Uum Basto» He chlor e
**t* ntlioi t l-Vriumla T. IbiMos llliirlrn c

sua mie agradecem, penhorados, a tmlas
as pç..ííi,i_. nc ».íii ninluiüo que <i« itcompn-• ... ,h,iri>s.i transe do fallcclmcitlo
de srn rspr.»n. pae .' avô. v convidam n***ls:ir .'. inlun dc notllii > dia ijac por sua
alma maiiilain re/ir un próxima lercâ-fel-
ra, 2i, no aliar do X. S, das Dôim* d.i
jurei» dc S. Francisco de 1'aul.i, iu* n ||*J
hora», pelo t*\it>, desde jã, antecipam seus
Agradecimentos,

.;•;..;. j.;..;..j
issoh
**L*i*i

****.
_**£,

JM
-•**•-> tsv* !*.•**-4***;* rr,T*--"."\

r-.ii.*-}v *-' -.-***-#\f*l'..a*JH*JE^J7fe!
20 °L de abatimento

X'uon preçoa doo TqoícIob ilo lil, Antriik&nn, PlftaollaDi Gcborhrco.

| Pollec, C'ü£aco3, BHioro, Solmvpos, Gorros, Oaji.-.s o Voutidou do
.. molha da lil pnra oonhoras o crecngns,

! CASA SUCKNA
OO"

••:•¦*••

**********************
¦•\k_~-i._t'**'*.-*.t**.*:^

mjLm*\_m¦-•• --,'il' '*..*t*t-v-Z*f*iw*\r

«»¦¦ 111 , 111 i ii ************************ **/*•<M*.m*i,i.-\'i-.. ¦;¦**¦ i',r*^m»:^r-->i>«Vww/a

• ******:A****l~-******t*.. *.„.. **,*• __!«»<ilil.li«li;I

Livia Goarat?na Caruco
*» Salvador Caroso e filhos, li >sarb

•W Carmo c filhos, demais parentes con
I vidam .i tod,.\ as pesso,,.. amigas p •

*f.** ra assistir a mlsin do 30' dia ilc suaInesquecível esposa, mie, filha, lia, prima,sobrinha o cunhada LÍVIA OUARAGNA CA-
Kl (i. que cm InloiiçAo an repousa humor-
tal dt sua alma, scrd rezada no allar-mór
iii matri.! dc SanTAtina. As !i 1 JU horas,•Am 21 do fluente, hypnlliecando-llict, des-
*te JA, mn sincero agradecimento.
— - i n 11 .. . .__m—**____*_.*____,

Dr. Antônio Pinto da Rocha
Basto:

* Viuva o filhos mandam rezar no a!-
?Mlar-mór da egrejn dc S. Francisco,

I segunda-feira proxlmn, 21 do corren-
*** le, iiuiii misÃi do ',- anniversario ,1c

seu esposo c pae ANTÔNIO PINTO UA Uu-
CHA ÍIASTOS, convidando n*. parentes o
amlfios para nstistll-n, »s 9 hora-,.

Francisco ChamarelÜ

tSu.i 

viuva, filhos e demais parentes
coneidniu seus parentes c amigos pa-1
rn assistir á mi?r..i de 7" dia, (:ue serã
rezada segunda-feira proxlmn. 21 do

corrente, na matriz de '.. f>. do I.onrdcs,
rm \'illa Isabel, ás 0 horas, pelo fjtic tíesJc
ja «.o confessam agradecidos.

MèMMIM^MãM*.ma**s**seSm***VmW*VÍ-IKi/K***K ***.¦¦-.*.***
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riPlS i ESCAPHÂNl
As roupas dc fabrlcaçáo nacional da invenção dc

lleniüiuc Sclia.vii i/in superiores ãs estrangeiras,
mcsnío ãs de melhores procederia*; o que alias foi
constatado in •v.-eãn d> Obras il.vdrnulicns do Mi-
nisterlo da .Marinha omle foH.uu leliás cxperlpnclas
(pie, segundo atlcstailo flrnindo por esse Mlulsltrio
o qual conservo cm meu poder para (puni desviar
vcl-o, entre muitos cncom'ns deslnco as seguintes
palavras: "Innitn o mergulhador da Ituinldndo, cou*
serva a tcniper.itura' do corpo, mais reslstenila do
que ».'. cslraiigclras, mais premptas pnrn qualquer
serviço np/is ler mergiilhado. nonpio seceain em
rin.vi minutos llíiipando.n intcrlornichid cnm uma
toiiiha, c inuis ccnnomlc.is devido a maior durnbl-
lidude".

.....*~.-m*. Wi*.*;i.*.'**m**.-mU..*. I

) AUTO ATROPELOU E FUGIi
Um nulo qui- fugiu, cujo num (•• liAn 1

.ihe, npnnhoii, uu rua Sutiiiilnr liuieulo, •

.ilafaiv ll>i;inn Marques >li Silva, ientua|<
nrirln o murador ã nin Tavares u. 1**1.

Sueenrrlilo no Posto Central de ,U»!*teii
in, ll.vglno fui Intornado ua Sanla Cnia •>

\,'^rrii.iiira, onilj estA mi Iraiainento,
A policio dn 14' disirlcto loiiiau conheci

iiuiitii do faclo,
¦——i. ¦¦ **m*t*******.ou ie wm
compradas nos loüõos do Monti
Spooorro o onnan do ponhoros, von
derj-r,o com lucro do 10 ',;. Con
cinr-so o trocam-se loina usadas na
Joalheria Indiana, Lar/jo do S.iVan.
cíceo 24, estiuina 2ccoo do Itobariu
,. — ,i ***-*****•

*t^Ê_ bi* Silvino ,à*\\\*)i:
laureado especialista
ini dcntadiirai anulo,
nileni, com ou ».eiii
chapas ou c!o do boc
ca, mira a masil iaç,V>
pcrlcila e bcllcza da

nhysliinnmift, Prce|,< •, 1 Seleiiiln .
3:il; das 7 As 5. Tel. I.V.:. C.

— ^Vlíí
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CURSO DE RAIOS X
FACULDADE DE MEDICINA

TerA Inicio nn próxima terça-feira, no Ser-
viço de Halos X, n.i Santa Casa. pelo Dr. Ho-
berto Duque Rstrada. Inscripçôes na TacuI-
dado dc Medicina,
****************** i***m****m*4*> p„m**mf*M***0. , ***** ¦ .nn. ****** ****_

«¦¦¦BMBHBnsaaBNeMaMsm b ¦¦¦¦mm i
(AntigaCftrbolina Caramurú)

Wt>rerar»,la 
pelo ln»<H«to Chlmlfo "fsrsmurú

Tocleroso remédio nns moléstias ca peno -—
'^ ,„" ImiliMin du» intlsipllCM e flcatrlínnlM i «,.0-!&\\9lWL**.X*m>*^^1 |11 .-.*** 1| III HI »¦ «•' ,„.-..... ----*.

Irrita a» teçldoi i Ao contrario liliirn, e«|llnli||,

O^P* RACIOftAi
IIIVlutlAÜA NO '

RRAilLe«eSTRftflCti90 I
AVENIDA GOMES FílEIRE, 19 —

Tc!. Ccntnd 1Ó74

m

i

l--0"S P*.™ Tffieâèrò
) vJ^Optlca f.spccial

Procc; Mcclicos
S.ÜT2 FERSANDO

CIA LDA
40 GONÇALVES DIAS 40/£,., {££*»

\v •K*-!*}-7*f

SU rr»»«"S"«Si -iHüro., mrÊmtm,"ua,»:r:;.f ffig ^"«fe asãft ^^-â *"**
Beu Bio P«ra drpe d» horl * umo «'"'X,'án . t*M\mt„,yWWàsfflBiS^' ""U""'M
/â.SSUMFÇÃO & G.

SAO PAULO RI° DB JANErao
, Rm Rnn Vista 9 — C. 2014 Rua Camerino, 80 — N. 4823
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APtóHA^raoTEBOQUE CONCURSODOBAHCe
DE UM BONDE 00 ^^^

Um operário r.oífreu eímagamen-
to da perna

O operário saltara de lim trem noMU^í!
da l.c..p..(llin.. i»a praia Formosa. B oomo
eisse nppróxlnior-sa um bonde, " «Ç »•. '•"•

qtia hen, lhe servia pu... Iransportal-o * sua
,.|,u.,_.iíi ('..K .» .-> correr na IntonçAo ne

alcançal-o'. Kol tfio infeliz, porém, o ope*
.pln, lãi.elrn quo, apanhado n.-o

n I .ami. roloii nr. solo. bOlireir.lo
csinagnmento da perna esquerda..

u iriicliO. 0 dc nome l.u« lerrcjra
['.alado, do regulamento n, 3.615, pieso por
n'ituns populares foi levado pim n delciw-
.i.i d,, i.v dljtrlcio, onde o commissario cm
ervlço (i autuou cm flagrante. _ _

Adolpho, que trabalha no Arsenal dc o.n -

rá, foi transportado pr.r.i .. posto ccutrai ue
\sslstciieln o M devidamente medicado, ri-
i-olhendii-se. depe.is. á «.na reililcncia.

y<$:"". ^i^iM^ãm '^^mmm^mmmmmmm.w

WSmÊm
Escriptorio Technlco-baucarlo

Professores hlnncos preparam candíiim i
ao concurso do lianco do Urar.il na Eicol» ,\
Commercio Avalfred, A ma S. .loü 10S, u.
vlndo-so A** sccçúu bancarla-niodclo e ant,

¦——"-z ., ,„i sK- lr'ai Icdinico de^a Escola. Aclis-se «brrt» »
NariZ. Garganta C OUVICOS BASTIÃO matrícula para o curso completo a Iniciar-»

' 
cm 1" dc u.;oatii p. v. c para uiatcr!>.i ar_..
?as.

CESAU DA SII.VA, ex-assistente do. profs
Kllllnn c liitilil dc líerllni. Com quatro an«
**(*. de pratica noi hospitaes dc l'uns »cr-
Um c Vienna. Consultas de a As 5. ilua oo
iin, .lor, iSl). I" iimiiir.

Julio Guimarães- Domingnes
:¦ dia

t\ 

familia de JULIO GUIMAnAES
DOMlNfiUES convida as pessoas dc
:u:l5 rclai.Jes pnra n niis^a que será |
celebrada scguiida-fúira próshna, 'JI •

do corrente, As 1) lior.is, ua egreja da Can-
dclnrln.

Almirante Santiago Rivaldo
# A. llolaíoüo Muni/ c senhora cor.-

M"! vidam or, parentes c amigos para as-
5 slstir a missa de 7° dia iiuc mandam

celebrar por scu pae c sogro, na sc-
Ifiinda-feira próxima, 21 do corrente, As S
horas, na egreja dò Carmo.

DRÕGÃRÍÃ BAPTISTA v^o ec"
varejo. Preços baratissim03. Una l5 de Mar-
ço n. 111.

êãifOMis í VESTIDOS
i:X-Al.I;AIATE DAS FAZENDAS l»RETAS

Vicente Pcrrotta. Assembléa, '2. T. C. :il79.

Dr..Eurico Villeln,: Mols.-ints^7 dè 7bro.
Si, ás .") horas. 3", !i" c sal.s. icl N. Ga4.

Gomes & Barbosa commnnicain aos seus
respeitáveis fresuezes que devido á «rande

.elevação do preço do café ciai, são forçados
a elevar os preços do mcsnío torrado e moi-
«lo, de mais 700 réis por kilo, a contar do
dia 24 do vitfcntc nica de julho, inclusive.

ESPADAS í
SOLINGÉR - as melhores

PARA MARINHA E EXERCITO

CASA MORAES & ALVES

DOC
nÂCÍ-iORR.0 PERDIQO

poli-
COFRES MINERVA

Sc desejarem comprar uin cofre verifiquem
ein primeiro logar fl qualidade, or. preços o
os altestddos destes afumailos cofres na Car,.i
.Liou l!o<er. 150, rua rin Quitanda, 103. Ver.-
(ias a dinheiro e a prestações,

pOOOOOOGOOc^^
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Fiiglu dia 17 do noite uni cachorro
c:cl. com coleira e calcado, da run Senador
Nabuco, .'l; gralificá-so bem a quem cnson-
ir.il-o.

FOGÕES
GAZEIFICADORES DE

GAZOLINA,
KER0ZEKE °u álcool

^Fabricados pela Tlin Detróit Vapor Slovc Co.

ESMALTADOS | ^gSM TORCIDA
A EM CHEIRO

ültím mimu
líão requerem inntallação nem

cuidados especiaes.

A PRESTAÇÕES SUAVES

VERMIFÜG0 MMiâà
O melhor para as creançr.1; cnm lombrlgas.

! ífiícu* sarope, liixalivo, preparado con vc-
htetacs da flora brasileira; Vidro 23S0Ü, pelo
i t:orrcio 33500. Deposito geral - UltUGüAÍA*

NA, 6S — P.lo — Pcreslri-Üo 1'illiu f. C.
I —**-*— **•**-*-• . ••**** •-. ¦¦

IEH0UÇ&0 NO
mm m

PEM-IMAsü

ÍTfSTAÜRANTE RIO DF.. JAr/SIFuO
lUu* Cavrndlo n. 5. Aberlo ute a t nora.

¦i aaapi»
Peíle, Syphilis, Vias Urinaria»

lin,-. da AsícmhWa. 64. das l) és 19
DU PEDRO MAGALHÃES*******

PÁTHÉ BABY
O Cinema no lar. Jóias, metac. roupi,

clc. Em club com forlcios pela Lolcria P.
deral. Peçnm prospectos u BARBOSA i
MELLO. Rua Assembléa, 27. Teleph. Ce.itr |
11028. Acwilam-je agentes pi:a a eapitfj .
interior.

DR. GUEDES DK MELLO — Olhos; ouvidos,
1 nariz o garganla S. José. 51, das 4 As G hs.

*************  ii ¦> **wegA*\*f^** *'******,* **mi* *, *************** »¦

Dr. Fernando Vaz ÍSSÜS-SÍ-tt
rer5'r. geral. Diagnostico e ?ratam", eiruriji-
co das nffccçôcs do êstomagoi intestinos i;
vlns biliares. L'tcro, ovãrlos, uretlira, bexlita
e rins. Trac.de câncer, hémorrhoalas.luino.
res do utero c da bexiga pelo radium. As-
scr.iblúa 27. lies. C. Bomfim. C«i. T. V. \22'i.

*-* \**\%m\\***> . I .

OU A DINHEIRO.
iiimu)iiiimmmiitutíitiiiiMriiniiiiituimtimmiti:iiifiutmiHtiltitttiiinmiiiitmmni
VENHA V. EX. VEL-OS A"

RCA ALFÂNDEGA, 119;
WILLMAKN. XAVIER & C.

Caixa posíal 119 -- Phone MG (
gnniinunnmmxiinmHnnmiíOTiitiiitmrimmimimn E

Enviaremos prospectos a quem prcciichcr c nos enviar este coupou: I
1 NOME:  ENDEREÇO: I
^¦u t it 11 it »i tttn rt 14 ¦ n« h m im t im ii mi i iti 11 m t rt i n ntí iíi ¦ ri r» i iurti 111 ¦ n ttni ¦ ti »i inni i tri utti i ú ttnitii mt*/ttiihi »tn» ui rtt nt >ii tn tttiti i hitti rrt» utinttíi m u ti 11 ti f ti mi ti mnVtttmtií 11 ti_r*3

C0ITOMIC0S
ELEGANTES 'EM CARVÃO I

"vi3!irir.52S2KSHíB_-^^
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tae qus distingue
as mais betias e melhores canetas @ tanlsefras

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY

A nova perfumaria Calypso que acab». do1 so installar numa loja pequena, mas clegán-
ie, rua lletlicneourt da Silva n. 16, defronte
do Ponto Chie, inaugura um aystciha do ven-
da de perfumes dc luxo que constituo uma
verdadeira revolução nesuo commercio.

Em logar de adquirir por um preço ele-
vadlesimo ama mercadoria, cm (;uo os cc-
cMborlos, (fra:a;o, rotulo, caixas; etc.) re-
prt-Ecntam mais dc metade de seu valor to-
tal, o comprador só paga o próprio perfume
que é vendido a peso isto c. tanto por gram-
ma, cm frarcos de 12, 23, 50 c 100 tframmas

i podendo devolver o frasco.
Um exemplo: 50 grammas de orlgan do

Perfumista X custam em qualquer loja 60S
3~Na peftmnaThr-ealyi>iío-uui£Íani_13$2___^___^

Egual economia cm todos os outros perfil
mes. Aléin dioso a venda dos perfumes d
luxo em quantidades diminutas (desde 12
frrammas), põem esta mercadoria ao alcanço
de todos.

Não ha pois exaggero em affirmar quc este
systema de venda adoptado na perfumaria
Calypso, 16 Bethencourt da Silva, representa
uma verdadeira revolução no commercio dos
perfumes.

EXAMES DE URÍNA
O "INSTITUTO EHhLlCH" lem purs t_|

fim um laboratório Especial, r.ob a dir;cç;«
do conhecido chlmico Dr. h-nic WerneÃ,
17S. Av. Hio Urauco. TeL Ul C. t'as 7 ái .1
horas.
***************************** > ¦¦$$!»«¦¦"» " «"I—¦¦¦*— ¦¦¦¦_.
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Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraiiticía physica c dc idéa», desanimo,

duvida, modo, iiidiffercnça, tri.-:cz:!, angus*
lin, manias, sustos, ataques, etc. estomngo_ e
intestinos; Emprego local e geral dc radia-
çòcs ultra-vlolctas de liach c da sugestão
pelos nietliodos mais modernos. Dr. Cunha
Cruz. II. S. Josc BI. 8 lis 5. Tel. 16'2õ C.

& AS CRIANÇAS
jf_f DE PEITO
C'-^. Í^CWS Mil- OUAJVS S' T0.nclC.'í' «HI>>lV?.,íar nin.-iiA ni,i_»i.<Tiní«M/lf!HOíBi0GE81GO''¦ír^%J\ de G* i FFOK imm üFlSOt

A v*fflCA t«S Kã P.1ASMACIA51 DtOMPlíSi~VtPQL>t.O.'^ drogaria rüftmsoo-aFFoni&e"' 
rüa kd£ í-.asco.i;- mu Mini

*—*.&V***—*-
Í^_w__m_____  
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..w M..-....-......^ ¦• SAHAGRYPE mww-W\

Ouvidor 9S
Rio

Sao Bento 45
São Paulo

116 — AVENIDA PASSOS 116

Loteria do Rio Grande
Resultado da extracçâo dc hontem :

124fifl (Estrella)  100:00030(10
8:00 (.1. Castilhos)  10:0008000

15632 (Caxias)  3:0008000
13738 (Estrella) '... 2:0008000

fcoríes jjandes—Centro Loíevico
msia**m**m-*t*-m*mi*ma***********i*mii***i*iii:.*im**

S H ERWÍN . W I L LIA M S

VAE PINTAR ? 
n

Consulte-nos antes

NJgBBBgPWBBM__8W_HBgaBWg_______BB^

,m% nímVi
Tintas, vernizes, esmaltes

Corto e envie-nos hoje este an-
núncio com o «eu nome

e endereço.
Rua Alfândega 98 — Rio

TEL. N. 1870
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¦ ******* nos Encantes de neias
Vendem-se, por preço3 cxccpcio*

naes, machinas dc diversos typos
(Scott & Williams, Blackburn &
Sons, Ltd., H. Brinton & Co., Wildt
& Co.) para fabricar meias; bem an*
sim prensas a vapor, turbina, espu*
ladeiras, machinas de confecção, for-
mas e accessoríos. Tratar na rtta da
Candelária n. 42, sobrado, com o Sr.
Costa, das 10 da manhã ás 3 da tarde.

0C__X3OOOOOOOOOO

ANTIGÜIDADES
Pelo facto de pagar os melhores preçosmantém a Galeria Esslinger, rua Barão São

Gonçalo 22 (C; 4243) a mais interessante eolle-
cção de iiratnria, moveis, quadros antigos, etc.

teeqne"fiels-!f
Subjugue os

Seus CaiSas
Os e»IToa mali btUlgwantes perdem lmo»

õhiamíni* todas 09 se-lidM ao receber •

il^B*rT^mmm*m
HfiVV n''ir\^m**%
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SANATÓRIO GUANABARA
ItUA OUANABARA, 22 — 15. MAR, 877
Situação incomparavel, o 60 metros de

Altitude e no centro de majestoso parque.-. ******
Dr. DoméaUe Mo,estIas <le senhora, par-' tos c operações. Qnitan-da, lli ás 4 hs„ e Sanatório Guanabara.

— i *******—. —.—_-______

DR. FEUNTO COIMBRA
ilo Hospital Evansclico, ex-assistente dos ser-
viços dos Profs. Krause, Bier e Betzner. de
Berlim, de volta da Allemanha. abriu seu
consultório á rua Canning n. 0, das 14 ás 16,
no Hospital Evangélico dns 8 ús 12. Plione
Villa 2201. Cirurgia geral, nervosa, partos
vias urinarias c moléstias dn.-> senhoras.

Cabellos á Ingleza. a domicilio
A* La-Garçonne e Dcmi-Garçonne, Perfei-

çSo e rapidez. Pedidos a Arajjflo. Norte .'1192

FALTA DAGÜA
Abastecimento independente por Poços Ar-

«zinnos perfurados por Oscar Taves & Cie
Ilua de São Pedro, 92. Rio.

eartcla de dan» ca trea gotas de "Gets-itfl
Ao» cinco minuto» V. ío.Tiurite ce recordar!
da dôr o moléstias como d'um sonho dosagra-
davel e a« reprchenderi a ti metmo por ter
resistido tanto tempo. No riiu seguinte o
encuntrará bem morto e rrompto para de*.
pc.ndcr a raií. Custa uma ninharia. &.
Lamcncí St Co., FabricaaU», Chicago, E. U. A.

********,,____.,._¦ ******* __¦_¦. | tt*Tp,*&&m  i" — ************ ****'_____wi****mB*_m*^

LUVAS
ULTIMAS CREAÇOES DA MODA

Lindos leques de plumas, bolsas, carteiras e
agasalhos os mais modernos
LUVARIA GOMES

38 — TRAVESSA S. FRANCISCO — 38
Tel. Cen'ral 2459

-*-*-*****-*-.-

M SE ORÉ
Trocam-se, compram-se, vendem-se e con-

certam-se
6 Rua Ramalho Ortigão 6

A TURMALINA
Ex-Trnvessa de S. Francisco

JBBaSBSi&ísi..:.. *****.-..

Doenças da pelle e syphilis
DR. WERNECK MACHADO

l.argo do Carioca, 11, lo andar (sô atten-
ae a doentes dessas especialidades),

í% ¦•.- ' __>

Tapetes Congoleum
Novos, com pequenos defeitos — grandesrbatimentos nos preços, todos tamanhos edesenhos. Das fl ás 12, das 13 As 17. 1» deMarço «5, 2» andar. Norte 7012.

¦¦¦"¦ *****

csgasa.ogoa===!K--~i<%g-rftii «

| R. M.
8

WISMUTHAM EHRLÜCH
Tcrtro Bismuthato de Potássio e Sódio

— SOLÚVEL E INDOLOR —
O mais perfeito sal de bismutho que se

encontra n venda. Preferido pelos grandes
clínicos. Vende: Fernandes Malmo & Cia^
Buenos Aires, 04.

¦h^uídiesmis

i ^fc53

DACTYLOGRAPHA. Tocbygrapha com longa
pratica commercial de façturista correntista,
ele, dando as melhores referencias, offerc-
cc-se, cartas a esto .jornal a Braclim.

HYDBAR60N EHRLICH

(WIALA REAL INGLEZA)

P. S. N. C.
(CIA. DO PACIFICO)

A melhor Injecção mercaria! no tratamento
de Syphilis, Efficacia c ausência absoluta de
dôr attcsladns por mais de 2.000 clinico?,

2 dentre os quaes os notáveis Profs. Austre-
jj gesilo, Abreu Fialho, Rocha Vaz, Henrique
<) Roxo, Ed. Magalhães, etc., etc. Vende: Ro-

| dolpho Hess & Cia., 7 Setembro, 03.

TOSSE?^^?.^

oa
Crnesfo Spüjb

BRONCHITE
Rououldij, Asthmt.
Calarrhas chronicoi

mmmi:*
J tí**tm.-ti.rr*tat
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Formula:
Cicc-olo

Vegclal
lodu-íiy.
popiios-

pintos de
cálcio c ao*

dio.
Clycerina

Farto»
elementos

Íiara 
a

íygiene
dos pul*

mões.
App. n. 56 dr

I do 10-185-

inflammações e purgações. Collyrio Moura Ura-
sil (nome registado). Em todas as pharma.
cias c drogarias.

i ***** *

0[|2J1(|QA0 Tratamento allemão das hemor-
ÜLIlíllíliHU rhagias, corrimentos c falta do
regras, 7. Setembro 180. Dr. Lyrio Santos.

LEIAM A 1 E 15 DE CADA MEZ A

DÒ 
PRÓXIMAS SAÍDAS PARA O SULt

HIGHLAND PRIDE  22 dc julho
-ARLANZA  20 dc julhoDARRO  31 dc julhos

PARA EUROPA: d
ÍHBhk-  26de julhòODESEADO  6deagosto~
ARLANZA  10 dc agosto

S PASSAGENS, FRETÉ7 E INFORMAÇÕES¦¦ NO ESCRrPTORfO-DA- COMPANHIA . .
o 51, AV. RIO BRANCO, 55

Norte 8000 Q
1 mt*** i

Os melhores juros aos depositantes i
SIQUEIRA CAVALCANTI & C.'

ÍCasa bancaria sob a fiscalisação do governo) i
todoGarmoTÍTeie^S^i

Revista
Comprem o n. 23". Traz 4 musicas

Publica sempre os últimos suecessos dansan-
tes. A' venda nos jornaleiros c redacção. Uru-
guayana, H2, sob. 18500. Assign. nnno, 215.

Automóvel de occãsião
Por motivo de viagem para a Europa, ven-

dem-se com urgência um "Buick" 4 cylindros
doublc-phacton por 7 contos e uma liniousine"Ford" por 5 contos, ambos em perfeito es-
tado e com pneumaticos novos; ver garoge
Ita, tratar Hotel dos Estrangeiros, quarto-18M33.

i *****

-**•**-**-
Drs. Leal Júnior e Leal Neto

Especialistus em doenças dos olhos, ouvi-
dos, nariz e garganta. Consultiis de 1 As 5

******* *
Assémblía. 60

{• •2**5»«J»«'J« ***> »J» *** *J* *•'•

f CACHEPOTS E CRYST0FFLES|
AppareUios de Lavatorio '£

£. Apparelhos tlc Serviço
Jóias, Objectos de adorno

j* Niekeiados, Alumínio, Prata
li.

of
_

Ouro, Vidros e Crystaes
Sdevçin ser limpos e conservados coro

|PHAROL
%nüo arranha e nem altera a côrt
j-natural do metal.. proporcionan.£
!>!do.Ihe brilho sem eguai. Resiste V
ínos effeitos do ar do mar. *

•!••__»_:••__••__•*.!..•.******
PEDE-SE á pessoa que achou em um autoum lorgnon de ouro com pequena corrente

e annelzinho. preso á ponta, a fineza de en-
[regar ú rua General Polydoro 184, quo serábem gratificada.

ETROL
Loção de petróleo medicinal

FORMULA E PREPARAÇÃO
- DO -

Pharmaceutico Francisco Gifíoni
Perfuma, ondula, amada conserva oj

cabeilo.
Extingue completamente a caspa.

Usa-se como qualquer loção.

Deposito: Rua Io de Março, 17f
RIO DE JANEIRO

Lie. D. N. S. P. n. 740 em 1-4-924

Dr. Álvaro Dias 0^^°HVIP?^-
NARIZ E GAS-

GANTA. - Rodrigo Silva, T—n. áV".
¦ ********

(Skeâl^
EXCLUSIVAMENTE VEGETAC
0£ EFFEITO RAPIDOe GARAMTIDO

PODEROSÍSSIMO ELIMINADOR DOÁCIDO URICO
Efficnz dissolvente do3 CÁLCULOS do FI-GADO, RINS e BEXIGA. Infalllvel, naíctericin no ARTHRITISMOi RHEUMVTIS-
MO, MOLÉSTIAS da PEIXE c ECZEMAS.

Assim attoslnin notáveis médicos e todos
que delle fizeram uso.

MENDES & MAZIN — OUVIDOR, 157, 2»A' vendn nas boas Drogarias e Pharma'cias.

LE9LÃO DE PENHORES
25 DE JULHO - CASA DIAS & MOYSÉSRua Imperatriz Leopoldina n 14-*»«_».

QUER comprar, vender, concertar ou fazer
iWPJ.r Ü°m s"letll,d,o? procure a "Joalheria
Valenlim", rim Gonçalves Dias 37, fone 994 C

ISANA-SYPHIUS 5rj^
Traspassa-se

uma pensão, Io e 2" andar, praça Tiradentes,
46, todo mobillada, aluguel barato, melhor
ponto desta capital, ponto Já feito, motivo de
viagem, contrato dous annos e seis mezes,
vende-sc pela melhor offerta.

'**-******
« to.

sanrup

PIANOS e aul°Pinllos allemães. Peçam1 in.L\\J*J preços e catalotsos a R. Ferrei-
ra & C. Rua S. Francisco Xavier, 338, T. V.
3963. Dá-se grandes prazos.
Vende-se 1 um predio com 22,30 de frente, 6fi
de lado, dando frente para uma rua e os fun-
dos para a praça Argentina n. 40, ponto -dos
bondes S. Januário, logar muito alto, negocio
de occãsião, tratar: avenida Rio Branco, 155, i
sob. Junto ao Café Suisso.

Restaurante Tavares
J,VnA r m^ *j S3- V 'F C' Ab«to toda ¦noite. Cozinha dc primeira ordem. Acomnatiliudo no almoço e jantar do qu.irtetto russoIrmãos Jclipilman Lenlne. iu,lll-»o russo

-**&_**, -*rr.*^ -

í
!•*!*•!*•

BA050 TELEPÜ0N3A 1
| Apparelhos e peças \
| 

MESTRE & BUTGfi. S. A.-r. Passeio 5o|
ttí^____^*lt^^*______^^
Dr. Ernani F. Alves £irurs'a ?"«»*
Choras. Quitanda. 33. ás 6 it^ol. twi

—>-**-***-——
Empresa Guardadora d©

EVBoveis
A MAIS REM INSTAIXADA

Rua do Lavradio n. 144 — A. F. Alves & C,
Ltd. — Tel. C. 1039
Tomadas a domicilio

--—***** ¦

Dr. Jorge de Moraes S^S"
Aires, 58, 3 ás 5. R. Aprasivcl 86.B.M.3253.

-*—«c<m». >-

*******
uAiÍAl\J_,dS**t BRÓNCIIITES

i >**r.w i

*******
Restaurante Salerno
LAVRADIO, 25, Telcp. Central 1751

Prof- Dr. Alfredo Andrade. Exam» di
urina, sangue. íezes. ctt"nOFuguiyana, 7.

Dr. Estavam Rszende Sl
Ei-adjunto dos profs. Welniracrtner, Gro»s<

•nann, Pansow, em Rerllm, •
«..„„„„Neumann, em Vienna.TRACHEO-RRONCnO-ESOPHAGOSCOPU

Iratamento cirúrgico da ozena (technica àt
p-° i ™íe*TV e das dacryocystltes (opere-«ao de West). Cat-ino, 5,esq. S. José, 2 ás 8.

C. J652. Res. Regina Hotel.

BLENORRHAGIA
Iníodnn.». tm** ¦

Cura eu
- ,- ,—--^_,.«» poucslinjecções intramusculares. Largo da Carlocr.

A.,.uTel,.C-J312.8' Dr- J°RQE A. FRANCO gassistente do IusUtutg Oswaldo Cruz-

LECLSRC & Co.
Agentes do Privileiiios c Starcas dc Fabrica l

Commercio
RUA DO ROSÁRIO N. 156

Encarregam-se. juntamente com o INSTI-
TUTO VITAL BRASIL, com séde em Nlctho
roy, de contratar e promover o fornecimer.-
todos soros anti-peçonhentos, preparados sc
gundo o novo processo privilegiado pela Pf.
tente de invenção n. 9.596, de 9 de inalo if
1Ü17. da qual c concessionário o Dr. VITAL
BR.\SIL.

i ****** *

Dr. FRANCISCO EffiAS rGARGANTiProfessor de cTiaíca de -> NARIZ
na Faculdade do Rio. [ OUVIDOS

Cirurgia — Physiotherapia da especialidadd
Tratamento das escrofnlas: R. ultra-violebi,

R. S. José 61 — 3 ás 0 b. — T. C. 4625

DR. GONÇALVES JÚNIOR - PARTO}
R. 24 de Maio, 91 - Tel.: Jardim 634

m**t*
LEILÃO DE PENHORES

EM 24 DE JULHO DE 1924 "Casa Goothiet'
Rua Luiz de Camões, 45—47******

HM

O único tônico parn todos os casos de frt<
queza geral é o RABIODOL. Nas drogarias I
boas pharmacias.

L E © * V E L

^********WWW^^^

***** -**^*e^^^ *********
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í*l.-l ll íiíAh-
*0 «H do I'«-l-berto", no C. Come*

"il eafd ilo l'ollslitfrlo" ,*. deiiaa peça* nuo
(.rniiu-e allr.ii-m n pulillen, uçoreicomlo quc..¦j-i oi muil»na ilu i.-iiuiv.i.i tiAu iiiuloro»
guindo o tiMiaçnilo nrlititiul du Trtatnn
jl.-nwrd lem como luiilanoiilalii o it» .no pri*
niflrn «•••A cômico Leopoldo l'rôei, iiiih ii-m
no inrçoii-mllllonarlo Müorlo l.oríflnn uma
dnt suai mcliiiii-c» crençôci, De modo quoo iiiii.ni.-ii> desce oipectãeiilo levou, lum-
(rm, «o (i-uliM Gomo» nm publico numero-
io e leleolo, i|iie levo uma imito bem diver*
tida enm a repi-enciitaçAii d.-s-.,t oiplrltuoiii
c.iiuedla, l.cnpo_lo l-'ròc» lei*, rir n plaléa du*
i- ..!•• todo especla-iulo. "O .-ai.'- dn l-*ells-
brilo" leva oulriij papeis do itnnurtiiiici.i
Ij.-iii InterpreliitliK- por Sylvln Ueriínl, Irh-
Mini da Alencar, l.duurdo Vieira, Carlos
Torrei, Armando Hoshs, ele. O desempenho,
cm conjunto, ila e.iin-dln foi excellenle.
Ileappaivrcu nn peça um pci|tii-nn papel, em
nus se deitaoou mim fluura graciosa a iictrlz
Cclesle du Oliveira.

NOTICIAS
A f. -ui de Kuenu Machado, amanhl, no Slo

immrn
Dueuo Machado, o "rccordmon" brnillol*

ro da dansii-hora, re.ipparece, ainanhn, ho
publico carioca, que trào o vê ilexde seu ee-
lebrado campeonato do 8. Pedro, pois que,

em seguida, o sympn-
thlco bailarino pnlrl-
cio, contratado peln
companhia Velnseo,
foi pura a Europa,
onde alcançou Rrnn-
ilc.-i suecessos. Ama-
nhã. iii» 9 1|2 da lar-
do, linverA, nn S, .losé, jo espectaculo de liue-'
nn Machado, com um '

proRrnmmn mniítrjfl- *
co, cm que, entre ou-
iros números, haverá
um fox-lrot execn-
tricô, dansndo por
rllc e ns actrlzes dn,
S. José Arncy Cortes. I
Miltiiiiii Denegri, l.e-
licia Flora e llenri-'

quota Ilrieba; c um
maxixe, com Aracy
Cortes, e InnRo c tos-
trot, dnnsado ainda
por liueno Machado
com a sua dama dn

dn daiif.ii. u senhorita Wand.i
llnickncr. Esses números serfio ncpmpa-
nliridns pela grande orchestra jazz-band tio
Club dos Polllicos, dirigido por llorja .lu-
nlor ,quo locara cm scena abaria. Além
dciMti numoros, o espectaculo constará: dn
rep-USciiloção da engraçada revista tle Bas-
tis Tigre c Eduardo Victorino, "Dito c fei-
to" e dum aclo dc "cnb.i-et", cm tpie far.i
o "cabarctler" o aetor Martiiw Veiga, c em
que se -.xlilliirân; Leopoldo Prôcs, stirprc-
sa; Alfredo Silva c Augusto Coela, números
oomicos- Francisco Alves, modinha bi-asi-
loiras ao violão; Blnndlcr; Imitador de mu.
llu-rcs; Nc. Ha, cm canções argentinas; Nura
J.irhinova, cm bailados clássicos; Pepltn de
ólireu, cançonetas; Manopla Mntlicus, um
fado; e ós"ducl_Istns "l.os Alen/nrcs" e
"Loi Florinn", rm b.iilcs o cantos t.vpicos.
O drama uo Republica

A companhia brasileira dc dcclamaçuoj
quc lem á st:n frente a figura prestigiosa
<ie Italia Fausta, representa, hoje. o conhe:
cido drama "O conde tlc Monte Christo".
João Barbosa fará o protagonista estando o
nopel tle Mercedes n c.-irgo de Hatia Fausta.
A feutn dc amanhã, no ilecreio

Ainiinilfi haverá um-i festa nttracnte, no
Ilecreio, organisada, cm sen beneficio, pelos
porteiros daquelle theatro. Esse espectaculo
serA em matiriéc, á.s 2 1|2 horas da tarde,
com iim programma magnífico. Ir.'i ã sccn.i
a engraçada revista "A' ln fiarçonne", ha-
vendo ainda um acto variado em que to-
marão parte todos o? principaes artistas da
u)ir.T>in1iÍa fio IUcívío.
Homenagem á companhia Abi«ail Maip.

Coinniuhlcá _iosi "A còmriiissnd promoto-
ra t!,-i projectadn homenagem a esse festeja- I
do conjunto urtislico nacional, homenagem
merecida pelo brilhante exitn obtido pelo
mesmo cm sua recente excursão is Rcpnbli-
cas do Prata c constante tlc nm almoço t|ite
será offcrecido no seu .director, o Sr. Odu-
valdo Vianna e ií sua consagradn cstrella, a
Sra. Ablgail Maia, nvisa que. cm vista da
situação anormal, quc ora «travessa o paiz,
it referida homenagem fica adiada para oc-
casião mais opporluna.' VAKIAf.

Desligaram-se tla companhia do P.cpubllca
ts artistas Antônio Sampaio e Lucilia Pc-
res.

ESPECTACULOS
., HOJE, ús 7 % e 9 ;í

Praclurou a cíc.vicula numa
queda

p p'Mo de A-iuMeielu d» praça d.» Repu*hliiii proiioii mh'MH'0*» de urtfviiela d ineiu»
na Ar.lnda, da il «mm., (illiü do I». M'_t.i*lida ile nr, a ipi.,1, vicilniii di< umn .ilidatm xiii i-.-.idfi.-.-i,, A nu .lii.n|iiiin tU'h'o, «II
i>v .ipii--.. mini iiim frncluri dn elnvicnlti _*>-
niieitlii,
— ¦ wmm ¦__¦¦!._¦.__¦¦ •-*___¦.^#B»-*• »¦¦>¦¦¦ .!¦¦¦¦_¦!¦__¦¦¦¦»¦__..

m BILHETE DA LOTERIA DO
PJO GRANDE DO SUL E' UM

VERDADEIRO CHEQUE
AO PORTADOR

A excdlcncia dos seus planos

Perdeu o equilíbrio e foi ao solo
A» inltar tle um liniide, im ihmc i «lã l\«<pu*

.).Im, ciipiinii da ru» iin Al*fiinil*ii«i o »y-
riu CImíUIi Sülliim, do I" iiuti"'., mormlor
nn ii. .Itin iIckiíii im*i=mn riu, perdeu o equiii*
lirln e foi im -«do, raccliunilo mi qiik-ilii feri'
llll'lll'*> IIO IMI 1.1.

A Aiililoncla medli-iiii .».
•i—mocl mui

N-iii IlU U.id.i
um polirv ii. ir
der pujíal-us, Uso nconlccc

.i iipnr e (|iif mnis preoecupe
t-il que ter dlvitl.is e não po-

u nmlla gonto

CALÇADO "DADO"
A VAIS fíAHATElHA 1)0 I1RAS11

Avenida Passos n. 120 - Rio
A CASA CVIOMAll Innça no mcr-

liueno Machado

campeonato

lum e ii.i melhor condição iodai. F. ás ve* cudo maia uma iii.utu tlc ano t*reui;iio.
zes não ii.i pnr nnilti dviaportnr, è nm ver*
dnileiro boeeo aem inldn( e qunnlo mnls na
vivo nitili. m deve. NYin [Oinpro a felicidade
ucouipnulin quem n'a moreco.

Ila, comtudoi um mulo pura o quni In*
dns pnileiii iinprllur: u Inlorla.

Nesse particular não Im por ondo escn-
Iher, m'i uma ¦• u ipierldn tio publico. So ella
«'• capaz ilu Iranipnrlnr um pubre mortal ao
sétimo ivn dti li ii-, id.iili-.

Quem não conheço o-, maravilhoso! pln-
nos da Loteria do llin (ii-antlo dn Sul? Quem
não comprou um bilhele quo nilo fosse con-
victo dar. enormes probabilidades de vencer
na vidn, com um mio do torto, destes quo
o destino concede?

E ainda ha mnis: comprar um bilhele tla
Loteria do llio (Irnmle I1 o mesmo quc ad-
qulrlr um cheque sobre qualquer banco.

Os planos dn campeã du sul são mnravl-
Ihnsos, c tal tem sido a sun acção, que
por lodo o Brasil, lm.it* uu din, su conheço
as vantagens qne ella offcrcco.

No próximo tlia 21 tio corrente, os seus
freguezes leráo oceasião de ver correr um
premi» do nada menos de "200 eonlos, e que
não eiislniá mais dc BOlOOfl o bilhete Inlei-
ro, ,lá é vantagem, nossos leitores, lialil-
lltnr-sc nm morlnl nor lal preço «s proba*
bilidades dc uns 200 pacotes tio moeda
sonnnte, que i um principio dc vida adnil-
ravcl, com direlt» a tirar novos prêmios.

E assim i, porque nn dia 31, tambem,
correrá uma loteria de 101) eonlos, custnn-
dn o bilhete apenas 30 mil ríls. Depois, Ini
lem sido n quantidade de prêmios já dis-
tribuidtis nesta capital, quc uno sc encontra
quem seja capaz tle negar a cxccllcncla dos
planos organizados pela Loteria do llio
(irande do Sul.

1 mo* ' *
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e o umço que.

positivamente aJpvm
em poucos momentos a
mais forte dôr de ouvido jk
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BA*TA*CLAN
Km vaque lu cuciira :

«tc ns. 17 n 26 — 58500
tio nu. 27 a !? _- — 68500
dc iti. US a lü — 88500

r.;iv«'rni .itlaa :
«!e m. 17 a 26 — «8000
clc n». 27 n 32 — lOSOiM)
do ns. 33 a 40 — 128000

í\lo correio, mniit 18500 por par.
Iteiiifllem-se eittnlogos illu. Irailr. .

CraSi. para o Interior a quem n» «o-
licitar.

Fciiidoü o
JULIO DE SOUZA.

mm*.

Para retida
loa Sesbor des Passesl2

_____¦¦¦¦__¦¦ . *m

\ lERCER
21

¦rn, ieiiaeiro,
na próxima terça»
piwc

e,
m leilão este pre-

mm im

Bello e moderno automo-
vel typo victoria, carro d#
luxo, capas e pneus novos,
em perfeito estado de fun-
ccionamento, será vendido
em fcHão, segunda-feira,

2 á 1 h j dia 21, ás 3 horas da tarde
na porta do \ei\o&\ro JU-
LIO, á Avenida Rio Branco
numero 183

BK§f"j A experiência ensina j
K^PaC^ ai-micoB tln riilNA c do OKGANI3MO cm «eral i

IpSP «| COMPRIMIDOS (|
|.< 'm MmTmwmik
¦*_? Imi ses 5CWPÍ3INCÍ =.* »

0*Os;jl»íJ * o dwlnfectanta Keml intrrno imr cxcrllcneln. Vi

I* _«Ii|IKÍ'*. tlinp» » .exl.a, ou Itltts o as Vl.is Urlnnrlas.

rt0j«.(«Mi'S E' unl ProPh>'latlro de l*ra"dc val,,r contra u Iiropa- ,;;

HíS» 3mD*:1 a S!,:1 f!,ma ' «ntvcrsal, |
fllí^*:5i nS fnn.-liltc «i-i medico, *j

RlrU'|H" _--.il. r sempre ns f

|s®wip||| mmmm h üroíbofi^ |
K Üiü "ss^ms^a5' I
S\ 

'vSÍmP «m 
eslojos originaes com um túlio com 20 comprimidos. h\
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PAZ E TRANQUiLLÍDADE SÓ

COM UM BILHETE DA "!N-

TEGRIDADE FLUMINENSE"
Tens nin apuro? <> din nRo correu co»

mo cincravnt? us tens negoeloi uno uuJft»
iiim .. medida doi tou» tle-cjos*.

Nuo (Ictcinorcil Ainda hu nma eiporin*
ço, .'ilntl.i c-^i*.i. parn unem npneltnr, nno e*
ííi tudo perdido! Nfio -5 dllílell ticlmr a so.
lucilo do prolilcmn tlesilc qüo o cerebtn sej*
Intclllsenío e « raxfio einiii!

—- lCnlno, como se poderá aalr ile uma tu
ontaladola? .. , ,,.r.i.ll, nittit - f.-ull. mil ve?t-t fiielll

Conlioceii n Companhia lutcurldnde I-"u«
mlncnsoV Pois, bem. ó ali í|uo »e compra _
paz da existência. Ii o preço nno i Ia çpuM
do espantar, porouc níliial do conlas, pof
-t.-iillii pôd" 

;,i: , ,,:il -. ..-¦::
olv

atinai uo contai .
nm moriol apossnr-sc do nad*

mciitis do 50 contos, quantia mala <iuu lufft*
eieul» para quc se possa lolver uma situa'
cü-i financeira dcllcadnt"

Is*;o tlí/ia um ninlgo no Procoplo Alves,
doicspcrado o sem meios parn sair ile mu
encrave em o,"" se via desne dias, tleviuo ¦**

desequilíbrio dc stinr. finanças.
ao ipie pareço o conselho tio amifio, mn-

ilo' lhe c:i!mii no animo, porque nesta mes-
mn tardo Já o Procoplo guardava cuidados»-
monto no bolso r.o "palclal um bllnotinhc
da numero sympnthicq da Loteria tio l-.sta*
do do íiio de Janeiro.

Era umn c.ln__3o de terça-feira, o o tlia
itíin.lo n nncieiiatlo

¦*. '_?BK. _\_>i-_>t:-_->
Si' •_¦¦•" »_™«_T I.

ã
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Largam.: deixa me gritar!

Sscntarii _ S. _.
do Armando Gonzaga
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ÍEMPRESA PASCHOAL SEGRETO j
JTflEATEO CARI.OS GOMES — A'a 8 »i

5L Fróes — 0 Café do FelisbertoJ
THEATKO S. JOSÉ — A'b 7 % o 9 %

DITO E FEITO...

fi-____-_ffl
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Exijam as capsuFas de

SANDALO ALPHA
pana as moléstias da bexiga c vias urinarias

Lie. Dcp. Saudo Pobl. N". -7 tle Í'__|l|ibÍ6

¦EBSB_K_:__íB.ffi_tEíBaBS-BiSMlP!^ÉBBÉÉiWBraKBBMB^ :Bffi-__K_a K .¦.".'

sc npprosiinou, mifímcn
do feliz possuidor, <i"e viu o scu.numsro
nremlndo com o pn-mlo ";ai-ir. Eram .>.
contos qne o seu bolso recebia, com intimes-
sus dc otitra sorle nn extrncçno de sexta-
feira, que elle lainlieni já pensava cm habi-

Í-; tlepois o serviço do sorlcio é o qne lin
de'mais modórno, com esiihoras de ci-ystal,
além da fiscalisação offecluada pelo govo»*
no tio Estado.

I-; assim, sem grande trabalho pnra os
seus freguezes, vae a Coinpanhin Iníe.in-
dade Pliimlnensc dlslribiiindó -¦'
Tra nt|ttl Ilido

tt
cadn

nsc aisifimiimio n
pt!a liuninnidatle, .ue

vez mais e mais çe linbitun n ver n sorte uos
niitni ro. vendidos pcla feliz casa.

12 uão esqueçam que depois corre nm pia*
nn tíe óü coutos, custando o bilhete apenas
¦1S0001
_—..,. .—CM P-—«  

--^"'..

EDMUNDO
(Edmundo Novaes)

Vendo cm leilão, totlas as quartas-feiras,
ás ill horas (1 hora dn tarde) em sen armn;
zcm, á rua lluenos Aires n. 163, moveis, ma*
nos, crvstaes, metaes, etc.,, ncçei.ta prédios,
terrenos c quaesquer mercadorias para ven-
der cm leilão, no local ou no armazém; suas
contas tle venda são pagas diariamente das
12 ás 16 1|2 horas, com a máxima pontua-
lidatlc.
¦^•~^H^*«»^>*H^"X^,'.'!M"Í'

Roupa de cama e mesa
Artigos fini^-imos, bordados u mão c cmn

rendas vêrdadeínis. Ltngcrlò Elcgaalc. Cat-
tete, !3(.ii:.S.

Dn Pãüjô Braná£^^s'A;^:;í:
nn:Fãe.,d*(_ Meti. o no HosWdc S. 1*'. tle Assis.
Cons. tlc 8 ás 5 lis. Avenida Mem tie Sá 31)5.
(Sanatório Cirúrgico). T. N. 1002;

mtítTiit**

I PU Uri !K S íi\V í -5... .| iH'.t_ >'j1

Enxovaes completos para
noivas Para totlos os preços. I.ingcria

Elegante; Gntfcte, 130|138.

o x.-ttopt; sao joao
E' o melhor para losse e doenças do pei-

to com o seu uso regular :
1q — A tosse, grippe, constipações ou de-

fluxos, cedem, e com ellas as dores do peito
e das costas. ,

2o  Alliviam-se promptnmente as crises,
(afflicções) dos asthmaticos e os accessos,
da coqueluche. '

3» — .\s bronchiles e inflammações da'
garganta cedem suavemente. I

4° — A insomnia, febre, suores nocturnos, i
dcsappnrccem.

5» — Norinalisam-sc as funeções dos or-
ifãos respiratórios.
ALVIM & FHEITAS — H. DO CARMO, 11,

SOU. -- S. PAULO
i mm* ¦

NAO HA FItIO QUANDO HA SABOROSO CAFÉ' MOINHO
DE OUitO. E O RECONFORTANTE ^CHOCOLATE DA MESWÁ
MARCA. A' VENDA EM TODAS AS CASAS DE 1» ORDEM.

^^X^^^,_*'^.*^^>*W^^^':*'!,^^Í":^,:'^,:4':~:"*''

FRIO
>l~_W«í"!~>

LIQUIDO DE D
Km

DESNATADEIRAS

Wmm CASINO-TKEATRO
to dos Limpa Metaes
jg3ggggEgagE!_g_----__--------.

DOMINGO 20 — A's 16 horas
Grande matinée-RandaU-Pioreiie|j
Com a revista em 15 qnadroa, de GRAN-

DE SUCCESSO

B0NSQ1R, Lft LUNEÜ
CAMAROTES e BAIGNOIRES, 50S009

POLTRONAS, 12S000
Vendas avulsas na portaria do PALACE!' HOTEL

DU 21, A'S 21 HORAS, NO

Salão do Instituto de Musica
RECITAL DE

ALPRED O OSWALD
(Piano)

BART WIRTZ
(Violoncello)

Temporada RANDALL-FLORELLE
HOJE — SABBADO — HOJE

A'S 21 E 45 HORAS
GRANDE SUCCESSO DA REVISTA EM

15 QUADROS
Ia ^^^«5^^.^^.«j.<-*:**.M*<,'H''H ^"BOIS0IR, LA LUME!!"!

,:.^..v;.^.^.;..:.._..:..;..X"l"!"t,tt*'l"i"l"'"-***"'"''"t*

A CIGARRO^ O

í © Jl

Camarotes c bnlcnolrcs SOS — Poltro-
nas, 12S00O

NÃO SE RESERVAM LOCALIDADES
Vendas avulsas na portaria do PALACE

HOTEL.
AMANHÃ, DOMINGO — GRANDiTmA-

TINÊE, á.s 4-horas. Tarde e noite, u rc-
vista "BONSOIR, LA LUNE11"."gRILL-ROOM 

— TODAS AS NOITES
D1NER E SOUEER DANSANTS — JAZZ
BAND ROMEU — A's quartas e sabba
dos é obrigatório o traje de rigor.

»»_ii:hi«íi'í-,''»-« «*»**¦
¦ mm* '

EÉiRllHÉUflRÃ
^RAHDEDEPÜMtlV-an-t^AHGÜE
|vHIÍHÉÉSf||ÍÒS;*.

marca "BALTICO"

f 

TEMOS

DEPOSITO

MACHINAS

TODAS

CAPACI-

DADES
¦ iiwiM-ii. ***mmi***m**m**»

(Preparado segundo o methodo de DAUFRESNE)

Rigorosamente titulado e esíabillsado

Licenclsdo pelo Departamento Nacional de Saude Publica

om 11 de Fevereiro de 1922. - Licença W." 639.

AMISEPIICO - DESOrniSUIE - ClC_ÍHiS_S!
Em vidros de 114 - 1j2e 1 Litro

GRANADO <_. C'4 = Rio de janeiro
fò_?fegfè§Í=^mkWmW&m

HENRY R0GERSS *a * LTD.
íua Vise. Inhaúma, 85 }Rua da QUÍtanda,17ACaixa postal, 1017 n

RIO DE JANEIRO I SAO PAULO

¦mm*-

IHi*oras syphiliticas — MANOEL eui
Vlcer.as de ulceras sypliillticas das

STUDEBAKER - 6 CYLINDROS
Vende-se um trabalhando na praça, com

capas, taxi redondo, pneus novos, optimo mo-
tor. Preço 9:0008- Ver c tratar na Garage Na-
poleão. Rüa S. Leopoldo, 01 (Mangue), até 

^
ás 13 horas.

12
._^-_í^«.fii_a_______úi
Indispensável |no lar Q

THE LONDON TAILORS
Avenida Rio Branco, 142, 3°, elevador.

eurou-se
per-

nas cm 30 dias, com 2 vidros de Luetyl e
gastou 11-SOOO.- — ANTÔNIO curou-se de ul-
ecras syphiliticas dás pernas em 120 dias (4
mezes) eom 20 vidros de outro depurativo e
gastou 758000.

LUETYL só cm boas pharmacias.
i __-«- 

* |_- ¦ .-i.iii-.i

I- ri

l *^^/^,'^,LRITÍ!ÍiVf,Í^ni rJ

I Hotel D. Pedro - Gorrêãsl
fl Segunda parada adeante tle Petropolis b

I Clima ídeul em região inconuiarnvel
Vm*mBmm&mmmmsmmmx*mmmm*v

i mm* .

Pá licaè Gslii
Acceita licções dc piano e canto na sua

i-esideneia, á rua Carlos Sampaio, 70, térreo
Esplanada do Senado. Tcl. C. 5629.

*}i»trfrtfylf$fà
BEBAM CAFÉ' QLQgQ 

° TELHOU E O M41b

PALACETE
Ornamenta-se com o mais fino gosto c em

qualmicr cstylo, em brlsc-brise o stores.
Lingerie Elegante. Cattete, 1S8|188.

____»-

UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE*
DO CUSTOU DUZENTOS

CONTOS DE RÉIS
A "Loção Urilliíinte" é o incllior especifi-

o pura ns affcêtjões capilares. Não pinta
ortpic não t llntürii ; nâo qucinui portiiie

iãò conlíin sáes nocivos. IÍ' umn foi-nitilii
^cientifica tio 'grande liolunico Dr. Ground,
cujo segredo fo: .ompratlo poi- 2011 contos de
réis.

Ii' rcconinicnd.itla pelos principaes instiln-
tos sanitários tio estrangeiro, *e nnulysuda
e nntoráiitlu pelos tlepártuiiientos tie liygie-
nc do Brasil. tt

Com o uso regulai tln "L<;ãq ilrilliantu":
Io — Desappírecein completamente as cas-

pas c affecções parasitn.rlás;
il" — Cessa a quétln do cabello,'i° — O.s cabellos brancos, tloscorados ou

grisalhos voltam á eflr natural primitiva, sem
ser tingi-los ou queimados.

4o — Detéin o nascimento de novos c-nbcl-
ios brancos.

5-> — Nos casos de calvicle tax brotar no-
vós cabellos.

fi" — Os cabellos ganham vllnlldado, tor-
nam-se lindos e setlosos e a cabeça limpa o
fresca.

A "Loção Brilhante? c usada pela alta
sociedade tle S. Paulo e Rio.

A' vandn cm totlas aB boas pbarmacitis.
drogarias o perfumarias.
*"¦ " t,.mmem%09**- _*,

Aprazível moradia
Para senhores dc tratamento'; alugam-se.

com entrada independente, bellos quartos,conforlavclmcntc inubillados com o serviço
tle roupas, banhos, lelcphonc e luz. Preço
150.000 mensaes. Local socegado c saudável.
Rua Laranjeiras, 5301

JS_3
KStlJp. LDíB
d»s vapores ís

Sfíippírig'âtion

m

MUNSON STí
Atlmlnlçtindoie
United State

Bpard Fleet üprppr
A rela mnis rápida para tt

América tio Norto

As próximas saídas do
Fio de Janeiro para

Nova York são :
PAJi AMÉitlCA... . Júllfo 23
\VP.!'!;r . \VO _.... Acoirio t
BODirtEItM CROSS. Agosto.20
ÃlflEKICAN LEGION Selem. 3

Para o Rio da Prata
SOUTÍIEIíN CHÒSS. Agosto lg
AMEUICÀN .. LEGION AeohIo 15
PAN AMEKTGA Agosto-29
WESTEIvN WOül.D. Setcin. 12

E qüinzenacmonl-i a siguit
O PAQUETR

i''¦¦!¦ Rlili;mm
Esperado tio Kio tln Prata óia

12 tio corrente, sairá no dia
scgui-iíe, para:

ÍE

ÍSÜTã wmw
a _7 salta\Vre\w W iA\

V.r.lcv, iiiotl--i-nos vnporóã com-
biiuiiii a vapidc-t t .nn inüitus
oppprtíiniúiiiles ^c descanso e
dé prai-cr tltirante a viagem.
ÍW -ima liinpe?a iriexcediyoj
cai ..-1,'otes •-st-at.-.i-ios e bem ven
1 liados, laiiipàdas paia ler
e loóas J..1 cominòtli.lutle3 mo-
ilcrwas. em sttn niaioria eom
banlior. privados. Brandes e
espaçosos, salões o excelíent»
coj llllll;.

1'i-cços espeeiaes para via.
gens tle itla e volta aos Esln-
dos Unidos dn Aniii-ica, via
cosia tio Pacifico; e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
v .rsni üv-iiiindo a p.isshgciii de
1'ineiios Aires y Válpariliso paio
Tí-ans-Aiídüio.

AGENTES:
The Federal Express Co.

Avenida Uio Braí'co, S7
1ÜO DB JANEIRO

' ^RmMKjtiutrrt*07" *" *" "^^¦•e^yj!I
¦¦¦' 'tOSiB**

As Çàpstiias-Sevcri-
1; .mt (Apiol-Sabiiiás"çJ

Ai-rntla) é nos períodos iiiçiisucú c dores
a íiiciíslruaõs o incllior. Drog. liapíista

llllililSn
R. 1' fie Mánço 10-Tubo 7$

-¦'; ¦ ..¦

mm*
«Tônico Iracema»

O mais antigo c melhor dos fortificou-
tes para o cabello.

20 annos de grande ncccitacão.
Unico premiado com medalha dc ouro!

na Exposição tio Centenário c nas lisposi-H
çt-ps: UNIVERSAL DE TURIM, NACIO-
NAL DR 1008.

A* venda cm toda a parte.
E. T. Mello & Comp., REPRESEN-

TANTtíS. Rua da Alfândega n. 139,í
ijob. Telcphono 1775 Norte. -

ROUPAS BRANCA PARA
SENHORA •*,'l*6°s finíssimos cm sc.

da c linho, ultima novida*
do. Linficric Elegante. 136J13S, Cattete..

AVISO
Cl proprietário dn Alfaiataria Liizitana, in*

stnlltula á i-tia Uruguiiyana, 107, coiiiiniinica
ao publico ipie recebeu lindos padrões tle ca*
simints csl.rnnü.éiras, próprias purii n estação.

Confecção è.sméçhila — Avie e E.legaricin,
¦_esã_s_a_as_-_-<_i

P! FABEIOA

M.

Mudoü-se prna H
Una S. Leopòl- H
do, -10 -- T.elcpli. m
provisório — N. f|

;3;081 • -- Caixa «
postal — 3.033. m

i_5__i_____jp___a>vmrr%yz'iv*s^r*.:?T?tp~
CAMPESTRE

Se-<untla-l-'ii*'!* liiifítitt tio Hio Grande com
bntalns, peixaila tio forno, sarrabulho n por-
tiigiiezu, vinho vei-tlc do AmniMiile, recebido
dire laineiilo do lavrador. Ourives, 37. Tcl.
Norto 3li(jti.

,.....:íi-.»..-

. \l '¦'¦"'¦

____>.
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0 Bando da Província
do Rio Grande do Sul
É UMA EXPRESSÃO DO PROGRESSO E DA ALTA

CAPACIDADE DE TRABALHO DO
POVO RIO-GRANDENSE1

A XOITR — ShMmflo, 1« <1o Jlillio fle 1021 
*i*i-tr*-awt-ii'i«iOT-«"i-*^J.*. «wiíuiwhi*!».'.^,»,»****.™^^^

='â ITE" li
wnHIIW UM—«O*

¦UMMIWIWt-Hi

ASSIYEIISAtílQSf

l''n/i''m nmii.-i lioJoi a hciilmijlii Collu Mn*
tini. niii.i rn. Sr, Murtii.ln* Marins, do cuni*
IiicitIii ilcMu prnçill O Joven .Iniin li,mies
I'.¦i.l.i;..- Ai;ul;.!', lilhii do Sr. Senipliig
Aguiar,
CASAMENTOS

¦.—- a»>*— •-

E, tambem, um estabcSecimonto que honra o Brasil
Su ii cnpncldnde reotiomlca dc mn nnvo,

¦s mu*, poihllillldadei .- as suas njilIiIOas

Íiaru 
o |ii*..gn*kMi *e ranlieveni peloi leui cs-

abolcclinentoi de credito, é fòrn de ioda a
duvida quo a IU» ílraude riu Sul tem o dl-
reito, rada vé» mais legítimo, ile «vnr do
logar privilegiado que gosu na Federação
brasileira.

IIh multas provas ri** que Inl lugar i de*

visíveis cm Iranrarçfici que attliificm A ele*
vado cifra das do lianco, mns que, feluiucn*
[l, tfm -Ido proporcionalmente menores do
que seria de esperar.

No auno fludo e a despeito das restri*
,*,;,„•-, com que op-iAmo* nessa período, pu*
(lemos, graças aos lucros rcallsodos, depre-
dar ainda grandemente o nosso Activo, con-
forme a norma udoptada, c, depois du dis*

v'.;te,. .-;„• .'- -,'¦ . ¦'- . ¦ ' 
, . E ' , .

iv*te '¦-,'.*¦' •" ¦-.*¦*-* ,-. ;. .te .--" -rt •• ¦' '-'•

nefllliQU.se- Iiiijc o cnsuiuento J*. Dr. 1..I*
mlr Pcdcrmiríiii Funitilm, collector federal
nu Campos, com n nuuliorltn liuui 1'wlioll
lliinini, flllm tlu Ur. Augttilo liuiiiim.

Ai eorluionlas civil o religiosa «a realint*
mui i. run Vniiinlatl.iH ila Palrli» u. *i...'. sen»
du ambas offoolunu.ii im inalur iullinidade,
duvido a luto recente du lumllin dn noivo;

—— lluol*t>ou*i.c, huje, o enlace uuitrlnin-
iilnl dn scnhorila Miiila (iulllicriiilua Cun*
di.iln, flllm do Sr. Urollvct Cuiidiota, do
commercio do nossa pruçu, cnm o Dr. Evu*
ilsto do Sá, cngeiiholro, ictUuiitu nestn eu*
pitul.

A ccrlinuiiiii rcllglosu cffceliinti-sc nn ca-
poliu do Mosteiro dc S. Dentu, servindo do
iinran.vinpbos, da nolvu, o Dr. Zcfcrino du
Faria u icnlioru, o do noivo, o Sr. I.ulz du
Affonsccn o senhora, O aclo civil foi cffccliiu*
do nu rcsldcnclu da noiva, sendo pnraiiyin*
phos, por parlo da noiva, o Sr. .luyine Mar-
llns Pereira e senhora, o do noivo, o Sr,
Adliemar do Faria o senhora. ,•—— Ucnlisou-se, boje, o enlace matrlmo-
nlal da scnhoritii Maria Gcorglnn du (lli-
volra, flllm do Sr. Samuel do Oliveira, pre-
sidente dn Associação dos Empregados nn
Commercio do llio dc Janeiro, com o Sr. Josú
do Almeida Cunha, ucgoclanto dcsla praça.

Em virtude riu luto rcccnlo ua familia Su-
mucl do Oliveira, pelo fallecimento dn Sc-
nhoru Samuel do Oliveira, ns cerimonias cl-
vil o religiosa so offcctuuram cuni siinpii-
cidade na residência da Madamo Oito El-
cliln, irmã du noiva, com a assistência só*
mente do pessoas dn familia.

Serviram de padrinhos, por parte da noi*
va, o Sr. Affonso Vizeu o senhora, Dr. He-
nato Pacheco o Madamo Cintra ric Oliveira
Pinto, o por parto rio noivo, o Sr. Oito El-
cliin c senhora o Samuel de Oliveira Fillio
e senhora.

 Ilcallsou-sc, no dia 10 do corrente, o
casamento do engenheiro civil Dr. Mario
Augusto Serafim du Silva com a senhorita
Adelaldo de Miranda, filha do Sr. Alberto
do Miranda. Os actos civil c religioso foram
effcctundos nu maior intimidade na residen-
cia dos tios da noiva o Dr. Nelson dc Mi-
randn e senhora, á rua S. Francisco Xavier
n, 303. Serviram dc testemunhas, no civil,
o Dr. .layme do Miranda c senhora, por par-
to da noiva, o o Dr. K. de Pnulo Moytvald
o senhora, por parte do noivo, c no religioso,
o Dr. Nelson rio Miranda o senhora, por
parte da noiva, e o Dr. .losé I.uis dc Itulhõcs
Carvalho c D. Josepba Monticr Muurell, por
parte do noivo.
NASCIMENTOS

1AGNESÍA RAY EM PO'
Formula de Sir James Murray — O melhor antl-

ácido o o rcl dos congêneres
8IR JAMES MURRAY & 80N — DUBLIN

t e _* t •..•..i,.1.**«.,..*.»*»»,t*,l»!'"'!i»!,',I"l',t"."!'%•'•"•"•••••'*• ••••'*'
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ULFÂRSÉNOL
(TRATAMENTO DA SYPHILIS

E DAS
COMPLICAÇÕES DA BLENNORRHAGIA)

Opinião do Dr. I. Malagueta.
(ProfcNKor da Faculdade do Medicina • Me*

dlco dos HospllapR da liaúdo Publicai ,
do llio do Janeiro)

Caiu sobre uma grade
Vol iopcorritln jioln Anslttleticla <. •*,_,, .*

giilil.1 Interna-lo .nu Baiiln Usa, <> vim, jj
iilim*» d» run MU'v n. •*¦-. Lnoentílo de £
1,1 ilo '.'li nnilosi n qual tn nprcisentoy à.
oríivo fi'1'lini'nt.i Mi'ii'1'0
liiMiie, no referido locn__<

niiinn (|tii*tin wt»i
tem i*

O grande e magtstoso edifício próprio em que esta installada a
Banco da 1'rooin cia, cm Porto Alegre

matriz dei

?ido ao Rio Orando do Sul. Mns, sc outras
não houvesse, bastaria conhecer-se o que tem
sido a vida prospera ê brilhante do seu
maior estabelecimento de credito, o Banco
da Província do llio Grande do Sul — ou' 

_ simplesmente, e como é mais conhecido, o'.Banco da Província, cuja sédc é em Porto
i Alegre.

Realmente, se o povo rio-grnntlcnse nao
tivesse qualidades CNcepcionaes rie intelli-
genci.i e tio trabalho, não leria sido gerado
nem progredido no seu seio inn estabeleci-
mento do credito dessa natureza.

Porque é preciso que se diga e sc repila,
continuamente, para acabar com o pessi-
iiiisino tão pronunciado do enrla gente, que
o Banco tlu Província c um dos nossos maio-
res estabelecimentos de credito, um banco'. -nuc honraria qualquer paiz b que conta com1 recursos enormes e sufficicntcs para fazer
face ás necessidades do grande commercio
c ria industria dcsenvolvidlssinia ric uni Es-
tado coinu o llio Grnnde do Sul.

Parece-nos que oulra rccommcndação não
sc faz necessária para bem sc aquilatar ria
importância do Uanco da Província e melhor
sc comprchcndcr rios grandes benefícios que

. a sun acção, continua e prompta, traz á eco-
nomia c ao progresso rio-grandenses, o que
quer dizer, á economia o ao progresso do

. Brasil.
E a acção do Hnnco da Província vem. sem-

„ pre cfficaz, desde longos annos, pois a sua¦' fundação c dc 18.ÍS, senrio, pois, um dos mais
antigos bancos nacionaes.

Tendo ampliado, primeiramente, as su.is
. transacções por lodo o Eslndo, cin seguida

pelos Estados vizinhos, *ó vindo depois alé
a capilal da llepubliea c Estados eeulracs;
o Banco da Província teve necessidade dc
augnicnliir, nesle ultimo lustre, o seu capilal
jâ por duas vezes: em 1!1IS, para 18.000:00!!=;

,.' c, em V2'20, para •10.000:11011*. Foi essa, em
1920, uma assembiéa realmente memorável,
aquella em que os accionislas disputaram

.. entre si a preferencia pura as novos acções,
senrio — o que não deixa de ser muito si--gnificativo —¦ rápida e inteiramente coberta
at subscripeão.

O Banco da Província, dominando inlci-
ramente um Eslndo agricola c no qual a
propriedade sc acha muilo fraccioiindn, lem
prestado á lavoura c á industria pastoril
serviços beneméritos, e que não lia palavras
baslaulc expressivas para fazer realçai*.

Uni estabelecimento de credito desla na-
tureza merece, pois, os louvores.* públicos.

trMerece tambem — e mui justamente — o''alto 
conceito em que é tido e o prestigio

que goza não s6 em todo o pniz como no
•Slrangciro.

Folheando o ultimo lelsiorio rio Banco da
Província, c relativo no exercício findo a 81
do dezembro ultimo, ncllc encontrámos nl*
Juns dados quo merecem destaque.

Esso relatório, que é assignado pelos di-
recteres Srs. Antônio Mostardtifõ Filho, i*'c-

; lisberto Azavedo, Victor Azevedo Biistian- e
Frederico Mnrcjues dn Cunha, começa porassignalar quo o Estado do Rio Grande do
Sul atravessou, duranlc. grande parle do íinuo
passado, uni periodo ido graves perturbações
devido ao movimento revolucionário, i Foi,
pois, necessário redobrar dc cautela e pre-cauções."Não obstante — diz, com justo orgulho,
a directoria do Buneo — foi tão grande o
surto das differentes culturas c producções
do Estado no mino lindo, que, mesmo assim,
pudemos verificar em nossa conta rie Lucros
o Perdas um lucro liquido superior ao do
nnno anterior o temos a satisfação do podei*
apresentar-vos as contas que itdeuntc se sc-'; 
guom, dns quaes se evidencia o fnclo con
stante sobre o qual lemos insistido cm nos-
sos relatórios anteriores c que reputamos n
causa principal dn actual grandeza do Bnn-
eo : a solidez de nossos fundos, devida ao
escrúpulo com que desvtilorisãmos continua-
mente as verbas de nosso Activo, semestral-
mente expurgado, á cusla dos lucros verifi-
endos, dos inevitáveis prejuisos sempre pre-
{«j^,^,.;.^^.,;..;..s,.;.,;..;..;..;..;..;..;...„.,,..,,.,.,,.,,.,,.,,.,

tribuir o máximo dividendo permittido em
nossos Estatutos, ou sejam Rs. 2.4110:000$,
niigmentar o nosso Fundo dc Reserva de
mais Rs. 1.0fl0:000$000. clcvando-o a róis•J-I.r.()(l:ll0()i-(I0H, alem de, depois dc distri-
buirios os auxílios necessários, nccrcscentur-
mos ao nosso fundo destinado a custear os
auxílios aos nossos funceionarios mais réis
148:5Uíl)30, fazendo-o attingir, em 31 de dc-
zembro ultimo, a Rs. 1.089:9.l3>i7*10.

Dr. I. Malagueta;'
MEDICO

Cena. »i*Uni|iiiii»ii IT*-*
tulllHiiJ

Telepb ..  C.

Tc!e;_ 3020 C
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Gustavo Henrique 6 o nomo de nm menino
que veiu enriquecer o lar do Sr. Dr. Julio
Saucrbronn c de sua Exma. senhora D. Azi-
ncttc Saucrbronn.
A/..VOCOS

Foi adiado para o próximo domingo, 26
do corrente, o almoço que será offcrccido ao
Dr. Oliveira Moita pelos seus amigos. A
lista de adhesões-coiitinúa na Drogaria Ro-
drigues.
PIC-MCS

Por motivo ric força maior, foi adiado o
pic-nic que sc devia realisar, amanhã, no Ho-
tel Itnniiíraty.

Vedes, assim, quo ha todas as razões para PELAS ESCOLAS
nos congratularmos pelos resultados do .
anno, que, francamente, não eram de espe-1 O Sr. Manoel franciscu ric Assis, funecio-
rar tão brilhantes. I "ano do 1 rihiinal de Contas, acaba ric con

Chamamos a vossa attenção para o au-
gmcntu rie nossos depósitos, que attingirani,

etsCt-õx» &-~

.'"' 
¦ 

>'"

ifeproducçao

m ' -aos DOMINGOS FE

Calçado, chapéos c. meias por preços mo-
dicos; chapéos Pradn o Ramciizonl. .Mercado
Municipal, 139-141, em frente, á Cantareira.

CASA VIUVA TORRES
*.H.í^':*'i..:-<'.:*'i":»:">>:":'*:*.:.';»:'.:.^*:-:":»:":":*':'.:"

liUIlül) liSJÍMlíUíl JJ.
DO OUVIDOR

em iil dc dezembro, apesar du reducção rias
laxas, a 177.404:0285590, — mais réis
20.000:8755*180 que cm 31 rie dezembro rio
1922, — o que muito nos lisonjea, por dc-
monstrar o gráo de confiança seínpro cres-
cente de que goza o Banco.

E' claro que esso acerescimo não poderia
nem deveria scr todo empregado; não só
allen.lendo á quota correspondente, com que
sc deveria fazer subir a caixa, como tambem
á necessidade de manter caixa alia, medida
da mais elementar cautela na época que
atravessámos, c ás restricçóes dc negócios,
a que já nos referimos.

Em lodo o caso, a applicação rios nossos
capitães o rios quo nos são confiados teve
uma considerável ampliação; veieis, som-
mundo ns tilulos descontados c empréstimos
cm cpnta-correnle, negócios principaes do
Banco, que essas duas verbas do nosso Acti-
vo montavam cm iil rie dezembro ultimo a
Rs. 182.!);i2:770í*390, mais Rs. 15.vS9Gj88-J.9910
que em iil de dezembro do 1922."

lia em seguida; no relatório, este elogio
aos funceionarios do Banco da Província :"Os membros cffeclivos ria dircctoria c
do conselho fiscal estiveram cm exercicio
duranlc todo o anno.

Os funecionario.*! do Banco, quer da Ma-
triz, quer dns Filincs, cooperaram iargatncn-
te, pelo seu zelo, intclligcncia e dedicação e
pelo seu procedimento correcto, para os cx- I
ceienles proventos colhidos.

As nossas Filincs têm sido continuamente
visitadas, ou por membros da directoria, ou
por inspectores do Banco c os lucros que
lemos auferido são cm boa parte devido a
elius."

Apreciando cslc relatório e os seus annc-
sos, assim sc pronunciaram o.s membros do
conselho fiscal Srs. Liiiz (10 Nascimento Ha-
mos. pctáyinno Gonçnlves e Pedro A. Leão :"Conforme prescrevem os cstatulos, foram
por nós devidamente examinadas ns opera-
.;õcs, conlas e cscripluraçào deste Banco, rc-
lalivas ao anno social de 1923, bem como
procedidas ns conferências dc Cnixa c titulos
cm carteira nas épocas determinadas, —
eumpriridp-rios. por isso, scienli ficar-vos
que ludo encontrámos em perfeita ordem e
de accordo com o èxpòsjo pela directoria
cm seu Rclatocio e aiinexos; ora sujeitos á
vossa apreciação, nos quaes se pnlenlciiin os
cxcellentcs resultados do anno findo cá in-
ve.javcl solidez c prosperidade desle estnbe-
lecimén.lo.

•Somos, nssim, de parecer que approvcis o
relatório, as conlas e actos riu Dircctoria,
cuja cautelosa', ao mesmo (empo que aclivu'
inlclíigente e progressista administração, é
dignn de nossos louvores."

Parece-nos que, deã.hle dos algarismos aci-
ma referidos e dos trechos transcriplos, nada
mnis temos a accrescentSr parn que os lei-
tores se convençam ile que o Jlnnco dà Pro-
viiicia do Rio Grande é um estabelecimento
quo honra o Brasil e os brasileiros, pois o
quo cllc hoje ú 'representa o Irabalbo o a
ítilclligenciii de brasileiros, u cuja frenle se
encontrai hu niilito.-i nnnos, o Sr. A. Mos-
tar.dcii'o Filho, homem de rara intelligchciu
e nltn capacidade dc trabalho e que, com o
esforço e u dedicação de cxcellentcs auxilia-
res, conseguiu elevar o Buneo á altura eni
que elle huje se encontra. •

ciliares indolores (bastando, ein muitos cn-
sos, do I íí (i). Ápplicnçõos de lilta-frcqiiciieia
(diitllierniia). Methodo rigorosnínérifò scioii-
tificoj puriuittinrio a cura radical. Dr. COcio
Barccllos, cx-assislcntc da l'*nc. ric Meri. Dns
9 ás 11 c rias 4 ás ü. Tel. C. 3804. S. José õ3.

O VEUDADEIUO I"ÈSTRÜlÍ>OÍ(
, DAS BARATAS

Experimentem a sua effic.v.ia
Vcndc-so em toda a parto

,.;..;..:.....;..-,.-.....*..;..:.....!..;..*....:..*.^.....;,

cluir com brilhantismo a 2" serie rio curso
rie direito rio Institui.- ("oiniiicrcial, motivo
porque tem recebido ric seus collegas o mui-
gos muitas felicitações.
SIISSAS

5 Concurso entre Icitorc,!
de livros cm idioma hos.
panhoi, aborto poi- 3a.|
mucl Núfloz López, pro.
prletarloda"LibrcnaEil
pafiola"

Tránscrevomoii abaixo nm trecho cm (f_,!
m e Ire» quadra», aquelle ilo um mo*ltt.,
c»icrl|itor niiHrldo nn America, um, (|||.
hespanhol, ealas de um dos nu.i.u.,, m
hlHiiiinn.nmerlranos doa sceulou XIX « ,\v
Quem dlraer de que ubrn o cscrlptor foi a.
rado o trecho em prosa receberá, du ptfc
nrletarlo da "l-lbrcría Espailola", n «tutinir*
do CENTO K C1NCOENTA Mil. ltf;!S. Al^
nhoru ou aenhorlta quo disxcr de (|u« ||n.
ti autor foram dcstacudim au lrct« qua-Jr,*
terA direito n escolher, entre oa iln tini»**.
literato Ramón dei Vnlle lachin, dc- |o*jm
quo lhe serão entreguea eomo prêmio,

t.'iiHii mala do uma pessoa trlumphe, qguti
quer doa prêmios repnrtlr-«e-ão tni panei
tuu-ict. entro os victnriiiKoH.

Au rcHiiosto» recclier*ue*8o atõ i» i h-^,
da tarde dc .'It dc julho da 1921 e devtri-
uwilitnar-so com o nome du concorrente -_•,,
indicará lamlu-m «un residência.

Todas ns respostas Irão fechadas tm ¦-,
vclo|i|HH, dou quaes o proprietário il.i »|_j,
brerla Espaflola" dani rccllin. Nu parte to
tcrlor dos cnvcloppc*- oh cnncirrcnlt- «,
creverão: PARA O CONCURSO A11F.RT0
KNTRK LEITORES DE LIVROS F.M |D|0.
MA ESPANHOL. Mala tardo abrlr-i-^
para verificar a quem cabem oh prcmloi, ni
nomes dos contemplados publIcar-sc-So to
vários jornaes do Rio do Junciro.

EIS O TRECHO :
"Pero todo nulo, solo, solo, Nlngiín -iiiii*,-

lia llecndo a ucr ml licruiitnn. Ilcruiinltt*!,
tal vez presunto nsted. Bermúdez j* yo n-i
queremos, pero no nos comprendcmoi, El
dtco que'daria su vido por mi. Nu. q-,
viva. Adcinús, yo no ncecslto hu vida, si*,-,
Ia il* un Hcr delicado >' bondadoso nue mi
quicra y me dieculpc. La vido de usled, m>
para Bocrificio. sino pura amor. par.i vlvirla
Junto a Ia mia, cn la mia mismn, la- dos
vidas cn una. A ml lo_ que mo liace fill*
eu iiio Cunndo se murló mi madre yo tenia,
veinto anos, y como toda sonrisa do mul«
me parecia bueno, no supe amar lus de ml
inadc, que ernn puruu, como dolii nmarli-,
No tuve una hermona. Cuanto abria amad»
yo a mi hrnnana ! Que snnln pasióa dcln ser
lu quo IiiHpire una hermann 1 Vo liulilf.,
querido una hermuna niiiy linda, cn Iihojoi
azules para hacer dc clla un ldoln. Ya vi
ustcd : mi madre — porque no snpo qtc-
rcrlo, — hl hermana — porque no liicc rn'i
quo sonarla, — mi mujer •— porque nl tina
oola vez me conVcnció de su amor. — Vo
solo, sin ternura, sin fc.

AS QUADRAS:
"Cuando cn mis crrcmtcs pasos peregrino^
la Islã Oorada me ha dado un rincán
do sonur mis f.ucfíos, encontre los pinos.
los pinos amados dc mi corazón.
I
Amados por triste?», por Mandos, por hrlloi,
Por su aroma, aroma do una inmctia fl.ir.
por su nirc ri.i inònjcs, sus largos cabellos,
sus savias, ruídos y nidos dc amor,

Oh pino-» anll.-iuos que agitara cl vlcnlo
rio las cpopeyas, amadon dei sul '.
Oh líricos pinos dei Renacimicnto,
y do loa jardines dei tuclo caiiaiiol I

w
tni

l-Tfcm

1'cndo sido doa primeiros a empresar o "Sulfarsénol", declaro que. continuo a utili*»
za-Io, srmpro cum a mesma confiança, sem que tenha observado jamais aeeidente Ainda
mais, que o prescrevo diariamente, pela facilidade quo advem da sna tolerância cm in-

jecções subeulancas o intraniuscularcs.

No altar rie •*•.'*. S. da Còiiecição, da egrejn
ria Gloria, foi celebra ria, hoje, ás I) limas,
tuna inissa cm acção rie graças pelo reslalic-
lcclinento rio Sr. fnincisco rin (lama lierquó,
tliesotifciro rio lianco rio lirasil.

O aeto religioso foi muilo concorrido.
 Nn matriz ria Candelária será rezada,

segunda-feira' 21 do corrente, ás !) horas,
missa ric sétimo dia por alma ric Julio (lui-
maru.es Domingues, rio alto commercio des-
t« praça, irmão rio nosso antigo collega dc
imprensa e professor Dr. Carlos Domingues.
l.UTO

.*..*..*.-*..*..•..*.-•*.'-.•-.**.•.-*..• .*.*\S..*-.'.-t..\»K»\»\.\»\*\»\,\.\»\»''..\»\.*m-**-*-.K.'

Em sua residência, :i rua Dr. Jlarch, 119,
em Nictheroy, fallcccu, lionteni, á noite, a
vcnemiKla senhora viuva Joaiina dc lloura,
avó rio Dr. Heleiiio ric Miranda .Moura.

O seu cnlerrnincnto rcalisóu-sc, ás 5 hn-
ras da linde, no cemitério da Confraria de
N. S. da Conceição, na visinha eidaric.

- ' ¦¦¦  - ••tfrttr ' —

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

Junto ao Cinema íris — Tel. Central Mlõf

OPTIMOS

E PREPARATÓRIOS
R

DIURNO . RUA
O J1E1.MOR: queira visitai •o; procure iiitorina_r--.se.

50 NOCTURNO
rios CURSOS GF.RAIiSíforinnr-se. Além

de iircpiiiiituiios. ncbain-se fiincciònhnrio com regülnritliidò os cursos especiacs de ndmis-
são ás escolas: POl.YTI-CIINICA, MILITAR, NAVAL o dc INTENDENTES o CONTADO-

RES, .MFDICI-NA, l'HARMACJA, etc, Ouvidor íill - I e II andares, esquina de 1- de .Março,

Â primeira ruga
Causa sempreum profundo des
gosto ás senhoras bonitas, e vós
o sois todas, minhas
senhoras 1

Podeis evitar
esta fatalidade cm-
pregando regular-
mente na vossa toi*
lcttc o icccniparavsl

E AUTOMÁTICOS
Preços reduzidos o vendas facilitadas

Em fruta, em bastões e cm pó. Deposito ge-
ral, rua rio Ouvidor. 120. CASA GUARANÁ'.
— TEL. N. 1213. . mem >
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PARIS

Ele conservará á vossa cpidtrme
juventude c beleza e impedirá essa
ruga, desagradável presagio di
muitas outras, sc vós não tomardes
cuidado. Completai os felizes efeitos
do Creme Simon com d emprego dc

PÓ de arroz SIMOIV
e do

SABONETE SIMON

57RUA S. JOSÉ,'Vende 
prédios e moveis

NOTAS — I. No concurso anterior, afier»
tos os envòloppo* pelos Srs. Ur. Lml (,'i*i-
jnarães, Dr. Ramón Durân c S-inucl Núii.i
Ijópez, verificou-sò que as senhoras c senho,
rilas professora municipal Azurita Ramal},-
do Briílo, Beatri*- Brandão, Caridnd Sántón*
ja (lc Brna, Durvnlina !'cvc,;, Kniilla Mon-
laitd de Graellí (iit.la Bisolleta Bandeira. *'íl

sefa tíartin Ballmènii, baronüzu í.. !'. ^'r\M
coni Mãssciict; Lu.-ia de Albuqiicriiuc, liaria \__
C. Goníálo*-, rio Est. tle Jtiv.as Cernes; Jli'
ria ?.liir';n n Perclina B. de Moraes acertai
ram, attribuiiulo a Manuel Machado, ttt
"Poesias escogidas", "Alma" ou "'.'asli
hondo", os cantares; o a ucnho-ila licatri*
Brandão, oa Srs. Carlos Coulo Duarte, llr.
Diomcücs de Figueiredo Morac-**, Ur. Gasta»
Franca Amaral, cti|-enhciro Guilherme 1,'iil
d'AIessandro. tenente Leonidàs Borges d'01l«
veira, Mario Amai. do Est. do 11. Símio; 1)(.
Mario Giitiérrc-', Marqueis dc Mendiri, Mnr>
quês Pinheiro, Sérgio Machado. Dr. Sjlvil
Corrêa de Britto, Dr. Sylvio .Túlio, Valentia
Etea u o Dr. Waldemar Bandeira, attri.

buindo a Blasco Ibinc**., em "La miija dei-
nurta", o trecho em prosa.

II. Oa premiado:-, podem ricide já !>:'•
curar a parte (pie lhes toca por esle cuncui"
ko na "Libreria Espanola", ã run da Alfan*
def-a, 47.

III. Esta casa p(r.*.súo grande variedade iii
livros ent castelhano «-obre seiencins, arte*.,
literatura e industrias, a preços seta com-
pelencia.¦"'¦"—-- » ¦¦waq.B»' <¦*¦¦¦¦.¦«¦ .——-¦'¦'¦—>
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ÓPTICA MODERNA

•_^e0
Honraria com

contifinca dos
Sra. médicos

ocuiislas
Arthur Jacintho Rodrigues

RUA SETE OE SETEMBRO, 47

IEL. NORTE 7310 - . - RIO DE JANEIRO

EjPiP** -2«l «"CCAt

¦-¦¦•"¦ -' ,...—»—»t»m]t-ítm—~t, , -i ^_

(em pó dcxlrini.sario, IL' variedades. Um dns
melhores hlimciitos pnrn creanças e doentes"'.
Pacote no Rio, 1$200 c no Interior 1S3Q0
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ii ii

fe;:-.,: :

Erf

m

Prevenimo.* no j.ublieo que nuo ntlginenlii- =i,miiiiíiiihiiimiiiíi liiiiiiiíltliíiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiii in iniiiiiiiiiiiimiii! iiiiiiiiiiimiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,i,i,ii,iiiiiiiiiiinmi,„-„,,„ laiitiiliiiiiiiiiiiiiiíi,,,',,,,
mos o preço desle nosso populiir prodfiçlb¦ :| .¦
que co.nlinún o niesino de 11)111. | 1

Será indevido o qne cobrarem a mais. I §
DR. XIAU1. I.KITli & Ci il

rm___&l£mm»)-<Í-*

O unico tônico para todos os casos ric §
fraqueza geral & o RARIODOI,, nas ri rogaria s I
e bons pharinnci.iis. I |— .——.-¦¦.¦,..¦,„.. m m*L___to&m—4 . _ ... ,_^, j pCoisas que existem, mas |f

que rtão se conhecem:
O Hotel dn Corcovado cm Paineiras com .1

ns suas modernas installações, aguns cor- I
rentes nus npòscnlos, apartamentos cnm Sn- 1
Ia rie banhos, n nllmontaçao esmerada, offe- 1
reca a seus hospedes lodo o conforto n pnr I
rie mu clima precioso que revigoro o orgn- 11
iiisino. ' 11

- "' " ¦>—•*-.*&>—m. ¦

SOLOÇI© SAPHROL
O MELHOR TÔNICO DOS l'Ul..MO!*S —

Poderoso nns Tosses, Resfrindos e Broncliilea
Lie. S, P. 781. Depositários: Viuva Silveira
& Pilho. — Gloria, ü'i.

CÜMÃ DA TUBERC3JLOS3E
SANATÓRIO DE 1'AUIYHA (Minas Geraes) — Altitude 000 melros. Edifícios c regi-
men modelados pclns melhores sanatórios ria Suissa. Tratamento bvgieno-dietetico
Curas dc repouso, ric ar, rie engorda (Mástktir); etc. Director gerente" e medico resi-
rienlc: Dr- Alberto Cavalcanti, com mnis ric 10 nnnos rie pratica tios--Sanatórios (íeSuissa c Allcniaiiha. Enfermeiros c enfermeiras especialistas. Hotel de 1» ordem

O Exino. Sr.
sc, chegando ric
consigiinria no livro dos visitantes

Di*. Plácida Barbosa, inspector geral ria I-roph.vlii.--ia dn Tubc.railoimproviso no Sanatório de Palmyra, ahi passou dous dias c deixoua seguinte impressão:"O tratamento du tuberculose, que n pódc curar e que está provado que !( curié o irntninciílo lijgieno-diclelicb;. Esse é o tratamento que se upplicn lio Saúãtarin
rio Pnlnivin, i* sc. ii|i|.licii rie necnrdo coni os princípios sciêhtfVicps e a priillcn dos
graiídcs sriiuitnrios europeus, sob a direção compclento do Dr, Alberto CavalcantiI de Alliuquerqilc.

I-nlni.vi'ii, I de marro rie 1921. — (Assignado) Dr. .!, 1-laVltlo Barbosa."
Informações no Rio: Tel. Norte 1251).

:„u„„„ iiiiiMiiiii ii.it... umn iiiiiiiniiiiiiiiiiiiii! iiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiii min iiiiiiiiiIiiiiiiiiiim,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,

I c afOeremias 2?S'

O JULIO, leiloeiro, \m
segunda-feira, dia 21 do |corrente, ás 3 horara da tar-1
tíe, em seu armazém, iei?so 

"
de bellos e modernos mo-
veis, muitos cbjeGíos ds
valor, crystííes, metaes,
bronzes, christofles, P-^-3
em obra, etc, ete.

O JULIO avisa á sua fre-
igMeziá que o catalogo de tu-
itío quanto ser á vendido,
sairá pubüieado, amanhã, no"Jornal do Commercio"

. ,.ijn**_ ——¦ "

COFRES
I Pnrn dcsoccüpiir o logar, vcndcni-se W?
^superiores cofre!!, tamanhos grandes dc -d»."'
jpovtns, garantidos á prova de fogo, por I'"**

.•o de-oecãsião, aproveitem, urgente. 1>?*I
1-Tl-co'jiliilò Otloiii, Klli.
. ~*"te^- ¦,.,.:. E-—>—¦^s-5»»--<— ——"*".CASA de S-&UBE

E MATERNIDADE
1>K. PEDKO __ft_?EST0

| AVEN. HENÍtIQüE VAI.EADAKE-.*' 101 a W!
I Tel. Central 2!)58 e 5V-i7
gl DIÁRIAS: 109, 21)8, :!5S e SOS
I* Apparlnmciitos com o máximo conforto ««
I ,. 150SO0O a aonfoco ,;
| I nrtns, incluindo internação nu malom'"*";-
I e assistência medica, ;l50,-j; cm quarto SU*'*

1 Raios X para exames e tratamento
| Laboratórios para todos os exames
i - ti^mtmtü—t -;',-*

I V. Ex. T0MÂ VINHO ÁS REFEI-
I ÇÕES ? peca então BODEGA-

FRANCÓ-HESPANHOLAS.
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» ww—<*¦Dr. Rolando Monteiro ^s ^Sfi

Operações. B. Aires, 5S, 1 ás á. Rm.V. -^'
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Appello ás Filhas!
de

.,;-r*;.-..«^. #*.,.<,.. ¦ .^r^,,

A NOITE —
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Mal.!.»'.», 10 de -lulho t!o 1021
.. rv, •*'•<• V"**""S>'-*' .~j.*niiir iwwiw~.(<*.».,^.*>' hwhjw

Ma
Joven, trabalhadclra e

impossibilitada de
ganhar a vida!

Thereza tlc .Icsus confia na ca-
»idade carioca

A vida lhe sorria, Mocinha, npplienil.» ao
?Mlailhn. do quiil tirava liiinrMmiicntc os
mfius para a tuia lubilatenoía, u senhorita
TbereM dc Jesus das Neves, residente em
Mar dc Ilcspanha, Minas, olhava confiante a
futuro.

fm dia foi victima de um» "iirterlto obll*
.frente", sendo recolhida ao hospílal local.
enrfo soffreu n amputação dc uma das per-

______**'£¦% SBH Bi^i'í .''-A'''g___m3_\
WkmX {%..- "'__m
fm I ÉHI
\mm Wm w ¦• I 38 I
^"'úvíuBPLlSt^^cviBí^^B wÈÉ mSÊ __m.__________l_@S_m___i_l _mI': '___! __HB H
Jhi_______\ _____t_\

A senhorita Theresa de Jetvs das Ntvet,
deixando uer a perna amputada

**s, operação realisada pelo Dr. Coryntho da
Silvo, medico do estabelecimento.

;i:stnbcleccu-so promptamenlc, graças aos
cuidados de gue foi cercada, não só da par*
te tle seu assistente, como dos enfermeiros
e demais funceioiiarios do hospital. Mas —
coitada I — contando agora 17 annos dc edu
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Corridas
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SfWtW.r vt*'»'*d" - Citltiiie.A 4 i„M/ „. sBtílJUANO - IXUI.ON.AllSflinirt __ |»oollos - MIcò.
MONTAIIIAS K INFORMES. - Pareô

..i íKMW" - I •'•••¦" linlro». — Pre*miosi ,1:000Süiiü «• iiiioíoiifi, — Mt*. M i»i-lok, », AMurgn, Audii liem de proparn, BomN-ter; Atyi.,, 5;t kilos, .1. lisciilmr. K* inuilu
u ,r8>.]ní*?1 muIIm eovanlc, Nmla farA, Jauand, SS It lus, Uvdio de S»u»a. Tem traiu»*ii o.io(regularmente, ila esperançai, um sua
}í?>j>"*-».;»evaiíol«a; 6.1 Llios, T, i.atist... liais .fui fo| leiteira m« menina turma. Atuíabem do preparo, pâü» ganhar, Pânico, í>3ino», j. Oiiine». Trabalhou regularmente.
jjor^emquanlo nedu fari. Perdi*. I»| Uilos,U. Crui Júnior. Vae correr para ie deaen*volver, «Vao lem chance. (iarupA. A» kilos,
C Pírnandc/. Tirou optima prova, li* o
preferido dos entendidos. Multa chancetrnhiiiiii, 52 kiloi, O. Suarei. Ganhou domin*
gn ultimo tln mesma turma. Ma multa ii
no seu trinmpho; Miitiiiiiuinlo, Bi uilu-., It.
(lojas, Apromptou optimiimcntc. Nu rcnnlAo
do .Inche.v Club, obteve * 8.* rol locução u»
inisinu turma, IV..lc vencer.

Paren "Progresso" —1.009 metro».—
Prêmios: :i:(.(;..},mo 0 (1009000. — Imbui».
52 kilos. p. /«lula. li' multo lisuire. Traba-
Ihoii cm rrgiiliircs condições. Pouco fará!
ülamaiitinti, 60 kilos. N. l.oninlcí. Tem me*
lhnrado da dia para dia. Tirou bon prova.Tem chance, Nlagura, 53 kilos, I). Suares.
Vae rcapparccrr um npliiiias condições de
preparo, pôde ganhar. Noiva, 55 kilos, |(.
Astuta. Anda tinindo. Apesar de ir multo
pesada •'• h preferida dos eiiletididos; Acro-
plano, 48 Itilos. II. Crus Júnior. Trabalhou
optimamente. Vne leve e i o azar mais via*
vel.

Pnreo "Derby Club" — 2.101) metros. —
Premins: HiOOOillOI. c KOUtflOO. — Mtist|iie-
te. 52 Itilos. .1. Sulfate. Tirou cscellcnte pro*va. Se í«jr bem dirigido, pôde fazer sua a
victoria; Paulistano. 52 kilos, D. Lopes. Na
quinta-feira aprouiptoii na pista onde vae
correr em regulares condições. Também c
candidato no triumplio; Nyniphri. 45 kilos,
R. Astorga. Tem produzido optimos traba*
llios. Com a vantagem de poso que leva,
tambcm pôde ganhar; Hercules. 55 kilos, C.
Femandcz. Nas mesmas condições em qur
trlumphoii nn domingo passado. Põile repe*
tlr a proesa, Eclypse. 47 kilos. I.ydio de Sou-
?¦*. Anda bem de preparo, mas ao qne cons-
ta nio correrá c, se correr, nada fará.

Pareô "Grande Prêmio Cosmos" -—2.500
metros. — Prêmios: 8:0006000, 1:600*000
e :.2ü.$l)00. — Media Itiend», 40 kilos. J. Go*
mes. Tirou regular prova. Pouco fari, Caci*
que, 51 kilos, .1. Escobar. Tem progredido
diariamente. Apromptou cm optimas condi- -------. ,«¦-.-- --.r—*:-- — -. i ções; Ha fé no s*n trlumpho; Uruayé, 40de. se lhe sobram vontade e disposição par* i ltilos> c, Fcrnandez. Tirou optima prova. E*

trabalhar e ganhar a vida, falta-lhe a perna.; 0 ,)rofcrido dos entendidos. Tem muita chan-
1. cila recorreu, entuo, a uma senhora da, co vislgodo. 61 kilos. T. Batista. Aprom-sociedade de Mar dc Hçspanha, a txnia. Sra. \pi'ou „ptimninentc. Pôde ganhar} Sonhador,
Ç. Lucintla Valle, que hontem nos procurou, I 61 WIos A> Kcijô Andn ,,em de preparo.dizendo que a senhorita Jhereja de Jesus , Corre muit0 cm djstancbis longas. Bom
das Neves, conhecendo a bondado e o espl- | a-UT. Santusia, 49 kilos, W. Llmn. Nas con-
rito caridoso do povo carioca, a este esten- , dlç5cs cro quc correll domingo. Nada farA.
dia o seu appello, pedindo-lhe um obulo quo, <pareo «orande Prêmio Velocidnde" —
junto a outros, dará parn ella adquirir uma. j_i0() metros premios: 7:000$t)0t>. 1:400$ c

S„ SPO
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INumoricanente em decll-1 JÍNHEHHO FÚNEBRE
nlo as classes cítlcientcs

na praçn da llandelra, A* t, lmrui il» iria*.(|uo Itdrnila •• Prnnrlsrn llulierlo, imr se

perna mecânica e novamente se entregar ao
trabalho.

Ahi fica o pedido da pobre moça, que per-
tence á Congregação das Filhas de Maria, de
cujos irmãos espera um auxilio.

¦ mtm ¦

Dom k Garganta
reuquIdSo, t dfees no peitofazem sniiriir.,, C Lini-
taento Slòun iiii dempa-
recer » dôr tntttntanee*
«ente. Par» todas e qoaee*

2aer 
dôrei, uede sempre

mio e Linimento Slonn.
Nio o preciso friocionai
Penetra por ai próprio.

Vea4e-tve en tedee u- Hianusclee....... í^,
Wmlm^mJwKF^m m» m\Wu>,iit\M

A Noroeste não pode con-
tinuar como está!

Grandes centros populosos e pro-
duetores de accordo com o Sr.
ministro da Viação contra a

administração daquella
via-ferrea

Ainda sobre n situação insustentável da
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil rece-
bemos, tlc B>aurá, o seguinte appello ao Sr.
ministro da Viação:"Sr. redáctor da A NOITE — Bio dc .la-
neiro — Informa a A NOITE que, "cm con-
seqüência do resultado colhido pela com-
missão nomeada peio Sr. ministro da Via-
ção, para verificar as irregularidades que
cantpenm na Estrada dc Ferro Noroeste do
Brasil, o actual director dessa estrada se-
ria licenciado por tempo indeterminado".

Esta noticia, que tanto júbilo caiiisou a
todos aqueíles que, em ' ma*, hora, se locali-
saram na zona servida por essa malfadada
via férrea, não foi até a presente data con-
firmada, e provavelmente somente será, no
dia cm que, ha mais completa mina, sem
nma locomotiva em condições de trnfcgur,
o trafego completamente paralyeatlo, peln
complela ausência de recursos, os produ-
ctores desta zona, fartos de supportarem
o descaso com que vêm desamparados os
seus interesses, tomarem attitude idêntica
á que, em egualdatle tle circumstancias, to-
maram os produetores tln zona Araraquaren-
se, quando da administração de um ceie*
bre syndicato.

Não ha explicação possivel, Sr. redáctor,
para o manutenção no cargo do actual di-
rector da Noroeste , ¦'

A nota da A NOITE traduz, possivelmcn-
te, um desejo do Sr. ministro da Viação,
íundado em serias razões de ordem adnii-
nlstrativa. Por determinação de S. Ex.
percorreu toda a zona Noroeste uma com*
missão composta dos Drs. Mattos Carva*
Ibaes, Heitor Freire c R. Paiva; esta com*
missão sc deu, como creio, cabal desem*
penho ás attribuiçôes recebidas, teria, em
relatório apresentado, demonstrando o lastl-
mnvel estado em quo se encontra a Noto-
este. Teria provado ao titular da Viação
a impossibilidade da ipermnmencia do
actual administração.

No cmtanto, de tudo isso, resulta apenas
um "consta" peln imprensa.

Ser* possivel? Do constante leitor — Car-
los do Oliveira. Bauru, 20 de junho do
1(124."

•mtm

Nova divisão do Paraná em sete
circumscripções

í OUIIITYBA. 19 (A. A.) - Para o crfeito
'da fiscalisação das rendas estaduaes, o Dr.

Munhoz da Rocha, presidente do Estado.
nssignou um decreto dividindo o Lstado em
sete circumscripções,.

2805000. —Soborano. 54 kilos, W.LIma. TI
rou optima prova. Se pular bem podo ga-
nliar. Vesta, 49 kilos, C. Fernandes. EstA na
ponta dos cascos. Também 6 candidata a
victoria. Alheniz, 54 liilos, sc correr, José
Salfate. And» bem de preparo. Dizem qne
ú mais ligeiro do que o craelt Éden. Tem
chance. Leblon, 54 kilos. D. Suarcz. Anda
bem de prepuro. A distancia esti oos seus
recursos. Pôde vencer. Thebas,' 54 kilos, se
correr, T. Batista. Tirou- a prova em 72".
Também está no pareô. Bom azar. Netirnsls.
f>2 kilos, D. I.opez. Apromptou optimamente.
Também é ligeira. Se a raia- estiver pesada
atiRmcntará a sun chance de victoria.

Parco "Internacional" — 1.609 metros.-—
Prêmios: 3:000.15000 c OOOÇOOO. — Qticrella,
&.I Uilos, \V. Lima, Tirou optima prova. A
distancia muito lhe convém. P6do vencer.
Detrnqué, 52 Uilos, N. Oonzalez. Apromptou
em condições de não perder. Sa não fizer
manha, deve ganhar. Vale Ctiatro, 63 kilos,
U. Itojas. E' estreante. Trabalhou era regu-
lares condições. Bom asar. Divino, 49 kl*
los. se correr, P. Batista. Tem trabalhado em
optimas condições. Se houver luta, pôde ap*
parecer no final. Alguma chance. Capataz,
50 Uilos. T. Batista. Nas condições em que
lem corrido.

Pareô "Itamaraty" — 1.609 metros —
Prêmios: 3:000?000 e 600$000. Tapajoz, 49
uilos, N. Oonzalcz. Anda bem de preparo e
tem se collocado nas ultimas carreiras. Al-
guina chance. Bragança, 62 kilos, R. Rojas.
Nas condições cm que tem corrido. Pouco
fará. Dijitalis, 53 kilos. P. Zabala. Traba-
lhou optimamente e corre melhor no Derby
Club. *Pòdo ganhar. Grasspoppet. 54 kilós,
R. Astorga. No domingo pnssado ganhou de
Capataz. Está nas mesmas condições. Bom
azar. l.anius, 50 kilos. Lydio de Souza. Nas
condições era que tem corrido ultimamente.
Já não é tão covarde. Alguma chance. Van-
dalo, 50 kilos, A. Feijó. Trabalhou bom. Aln-
da não disse ao que veio. Nada fará. Okapl.
53 kilos, T. Batista. Melhorou de modo as-
sombroso. E' o preferido dos entendidos.
Muita chance. Pretória, 50 Itilos, 11. Cruz.
Tem decaido nas ultimas apresentações. Nao
nos merece confiança.

Poreo "17 de Setembro" — 1.800 metros.
Premios: 3:500$00O e 7005000. Baslng. 52
kilos. W.IJma. Nas condições em que trium-
phou ültimamcí-lc? Convém notar que corre
menos no Derby Club. Tem chance. Pocltos.
53 Itilos, A. Feijõ Apromptou optimamente.
Os entendidos reputam certa a sua victoria.
Muita chance. Mico, 50 Itilos, J. Gomes. Nas
condições em que correu no dia 14. vae
apresentar-se com alguma chance. Mplecote.
61 kilos, D. Suarez. Tem corrido com mui-
tu chance e nada tem feito. Está nns mes-
mas condições. .Msaciaiia, 49 kilos. N, Gon-
zalcz. Apromptou em optimas C""';''"''1"'
Corre melhor na pista do Derby. Pôde ga-
nhar.

Football
OS JOGOS MARCADOS PARA AMANHA 

'—

São estes os jogos officiaes qtie as tabelou
da Liga .Metropolitana marcam pnra serem
disputados nmnnbã: serie A — Rlver x An-
darahy, no campo da rua João Pinheiro, pai-
pite: Andarahy por 2x1; Vasco da Gama
x Maeltcnzie, no campo da rua Prefeito Ser-
zedollo, palpite: Vasco da Gama por 3 x 0;
Mangueira x Carioca, no campo dn rua 'Des*
cmbiirgador Isidro, palpite: Carioca por
2x0; serie II — Confiança x progresso, no
campo da rua General Silva Telles, tfálplte!
Confiança, por 2x1; Americano s í-Ittal-
go, no campo da rua ,Ioekc.v-Club, palpite:
Fidalgo ,por 3 x 1; ?S. Paulo e Rio x Espe-
rança, no campo da rtia Moraes e Silva, pai*
pite: S. Paulo c Rio por 4 x 1; serie C —
Olaria x Evercst, no campo da estação de
Olaria.'palpite: Everesl pnr 3x1; Engenho
de Dentro x Campo Grande, no campo tia
rua Engenho de Dentro, palpite: Engenho do
Dentro por 3x0.

OS JOGOS DA A'M.EA — Foram transferi-
dos até 81 do corrente mez, todos os jogos
e competições das tabellas officiaes du

AMNO!TE F. C — fOfflcial) — Rcnll-
sando-se, amanhã, 20 do corrente, o matcb
em prosegulmcnto ao campeonato organisa-
do pela novel c querida Liga Graphlca tlc
Sports, entre os fortes cou.iantos do Ba-
ptista tlc Souza F. C. x Ai NOITE F.
C., no' campo do nomsuccesso F. C, á
rua tiranos, na eslação do mesmo nome, is
9 horas ria manhã, a commissSo de sport
pede o comparecimento, impretcrivelmcntc,
a esto hora, cm campo, dos seguintes jo-
ijntlores: Carlos Costa; Camillo e Jarbas;
Éoriol, Zázá e Argemiro; Izzo, Moret, Hélio,
Liszt c Jayme. _,..'..,„,

Reservns: — Alexandre Cabral, Mnrio RI-
beiro, Adhemar Ribeiro, Froncisco Ferreira,
e todos os jogadores com inscripção.

Nota: — Todos os jogadores devem estar

iiim pura seguirem jnntu nm «Imiu, no
campo |i,.iiiiii'in iurtiiivriiiiMitt». nn M'iit> snrinl pnr

da Inglaterra!
UiibObUÇõlSS DA COMMISSÃO HXBGUT1.'A Ilt A, M, K. A, «- Km Mia in.J.» dv

imiiteni. ,i «iiiiiiu .i .i i sxoeullva d.i Aniocln'
çfio Melropnlllltiiti de Riporlei Alltletlco*rswlveu ttuiiur u« iMiiliiiot re«nlin,A.*.i «Dt.nininiiiilciir .,n. B.iibs fillãiloi que »
sorlelo doi Jul/frt ii-u ¦. necufiilo ruu na.
doi agoiin :it Amerleu x UoUfoxo — Juizes
tio S, ClirlHovflo; S, t.iirlMnváu x Ii.»i»gu-_ JuUtt du 1'lamunjtn, e Syrlo x llr.i.ll •**
Jiil*its iln l'lii.iiiiieiiM'i In — Adiar Mtln*. M
ctiiiípcllções que MtAn rnarradite, alí o dia
ül ilo julin» corrente; atlendeuüo «i ipif ain<
i U pri tinte o liiiprtliiiiuinn du seus ntlilclii,dr> tmiimein pu ite iu» maitnai'.

PltOflMlíSSO If. C. -- ltt*iils.illiln.M*
nmunliA n matei, do campeonato com u Con*
fiança, n CommissSo du eports soiliita.
por lintlO Illtvniieillo, o .• .nip <rvi*i:ii":>**<
tkn Jngadorui Honlana, J, Hooha, Llclu,
lírpcito, Aihíiiiii, Pnlli. Garvallio, «Marin.Orliinilii, «Meiiun, Piiiilobu, Llun. Adolplio.harin, Jqrfo, llanit,i, Vieira. AUBUlto,, Al*berto. Oüciir, ICiliiiuiuli», Armando, Pereira;Annibal, Fotirnlor, Leito, Guilherme. Cam*
poi. Carlos u Durvnl, no eniiipi» dn elub, no
melo.ilu om ponto, para incorporados se*
gulrem para o l.i,-*i (|„ match.O 01H5 VM PELA LIGA BRASILEIRA
DE DESPORTOS—O conselho superior de»-ln Liga, nm sua ullliiu rouiilSu, reiolvoatomar as seguinle» resoluções: a) — At»*
provar o parecer dn Sr. Francisco de Paula
Noy sobre n consulta iln dircctoria u do
conse!ho da I* divisão nobre n penalidadea implicar oos clubs ijnc Infílglntlo o nitl-
g« i" do Código <ln Fonthail, declarando itrii
deve ser uppllrail» o dUpnsto n» arl. 05 do_
estultitos. KMilatlvnniente: b) —• lApprovdro parecer tln commissão ile jiisllçn quu tor-na sem nffvilo n« iien.illil.iiKs Imposlas a«u
amadores tln llrnsll |.\ C. Paulino fionçnl-ves Gomes e .liiaqtilni de Lemos o clillilnail-
I? ?. b*"' *la "ll,rn' ° -ul* •,0A" Landeira.Martins, excepto ni imite que ninmlii niiir*our o* |.„ntos nn Light Gnrage, «levtnilo ser
eiinlinttiidn n pari ida desde a hora cm queroí Inlcrromplilí, niniilcndo-sc n score dc
'..*.•' c> —¦ Responder a cniwultn ri» S. C.Africano rierlarantli» que ns amadores queliou verem feilo inscripção por clu li du Me-tropollteu» desde qtie nno tenham validoil» Inscripção não eslão sujeitos A taxa detransfeienei.» c que não havendo o amadorcompletado sua Inscripção on transferen-el.i pfxlo conlliiunr a jogar pelo elub ntite-rlormente inscrlpto; d) — Negar provimcir*to ao raeumo do A. C. Centenário que pc*d .„ " anniilIaçSo do jogo desle elub com
p Opposição F. C. j e) — Negar provi men-to ao pedido de revisão de processo feito
pelo Sr. Ibyratan de Paula Santos; f) —
Determinar que seja enviado ao S. C. Ame-ricano o reeurso relativo no joço S. C.Americano x Polo. na fôrma do art. 47.O coiKC-ho technlco da 2' divisão re-noivei!: «) — Approvar a acta da sessãoanterior; h) — Approvar os seguintes: Lo-rena x Lusitano, primeiros, segundos e ler-celros quudruí, marcando mn ponto a cadaelub nos primeiros quadros, por haveremempatado de i x 4, marcando dois pontos«o lorena uns segundos e terceiros quadros,por haver vencido, rcipectivamentc, de .'I x2e 5x0; c) — Approvar a seguinle csoalat]e juizee e representantes para o din 20
do corrente: S. C. Lorena x Polo P. C_:
primeiros e segundos quadros, juizes doS. C. Andarahy, representante tio Ouvidor;(-aseadiira F. C. x Lusitano I*\ C, pri-nielros e segundos quadros, juizes do Ou-
vidor, representante do Opposição; Mavilisx Verdun, primeiros e segundos quadros,juizes do Ouvidor, representante do Anda-rahy; A. C. Centenário x Itamaraty F. C.
primeiros e segundos quadros, juizes do
Brasil F. C, reprcseiítanle do Ouvidor;
A. C. Inglez x Cintra F. C, primeiros e
segundos quadros, juizes ilo Americano e
representante ilo Rio Comprido; tl) — Ap*
provar a seguinte escala de juizes c repre*
sentantes para o «tia 27 do corrente: Lusi-
tano x Flor do Prudo, primeiros e segiin-
dos quadros, juizes do Itamaraty e repre-
sentunte do Aird.iraliy; Vertlun 'x 

Lorena,
primeiros, segundos o terceiros quadros.
juizes do Andarahy c representante tio ita-
mnraty; Ouvidor s Centenário, primeiros,segundos e terceiros quadros, juizes do Ma-
vilis e representante do Poto; Rio Com-
prido x Inglez, primeiros e segundos quu-dros, juizes do Flor do Prado, representai.-
te do Flor do Prado; Cintra F. C. x Op-
posição F. C, primeiros e segundos qua-tiros, juizes do Lorena e representante do
Polo.

S. C. HEREDIA — Rcalisando-se ama-
tvhS o encontro com o De| Castilho F.
C., no campo do mesmo, cm disputa do
campeonato da Liga Sportiva Siihurbii-
na, o director sportlvo do Hcrcdia escalou
os seguintes teams, pedindo o compareci-
mento do 3» As IO horas, do 2° ao meio-
din e do 3" ás 2 horas da tarde, na sede.
I" — .lonas; Newton e P. Santos; Lúcio,
Amancio e Caldeira; Lázaro, Mcnczco, Al*
berico, Romano e Fernando.

3* — Wnldem.ir; Ary e Manoel; Machado,
Hesteo e Isaoc; Sylvio II. Rodrigues, Chico.
José e Leandro.

3* — Mario; Demetrio c Machado III;
Darlo, Guedes e Moreira; Sylvio I, Jayme.
Coelho, Gcrlno, Domingos c Severliuio.

S. CHRISTOVÃO ATHLETICO CLUB —
Realisando-se amanhã, domingo, 20 do cor-
rente, o jogo dos escoteiros deste elub, com
os de Olnria, cm disputa do campeonato
da commissão central de escotlsmo. o dire
ctor-technico pede o comparecimento dos jo
gadores abaixo escalados, na sede social, ás
7 horas cm ponto; Manoel Sardinha. Palvl-
no Rocha, Eplphanio da Silva, Luiz Souza,
Wiittlo Meirelles. Milton Costa, Mario Vieira,
João Loureiro, Hcivet Queiroz, João Araujo
e Djalma Pereira.- Reservas: Homero tia
Costa, João Costa e Silva e João Carvalho.

CASA SÚCF.NA A. CLUB — lleii!isa-sc,
amanliã, As 9 horas, no campo do Botafogo
A; Club, nm jogo amistoso entre as equipes
do Casa Suretia A. Club e Studebaker Cor-
poration Toiim. O captain do Casa Snccnii
pede, por nosso intermédio, o compareci-
menlo dos seguintes players: Porto; Bran-
dão e Viclrii; Pei.toto, Bordallo e Djczir;
Correia, Murillo, Fiiniino, pnptista e Fer-
reira. Reservas: Fernandes, Pereira e Mello.

GUANABARA F. C. — HeaHs.indo-se.
amanhã, um rigoroso treino dos 1" e 2*
teams contra o Hcllcnlco A. C, no campo
deste, á rua Itapini, o director sport ivo
pede o comparecimento na sédc de todos
os jogadores abaixo escalados: 1" team (As 2
horas» • Ubirajára; Maurício e Pereira; Da-
niel, Castello e Celso; Braz, Gonçalves, líru-
no (cap,). Newton c Aguiar ÍI. 2o team (As
12 horas): Filiminrio (eap.); Cunha c Bra-
ga; Rubens.. Misael e Mtirlllo; Siilney. Anto-
nio. Furo, Waldn e Arria.ltltil Reservas: todos
oíi nifj p*.i'p|ul"s,

LIGA GRAPHICA DE SPORTS—(Offieial)
Em sessão «lc directoria. hontem reali-

sada, foram lidos offieios do A NOITE F.
C.,- pedindo inscripção para jogadores, offi-
cios do Ferreira Pinto A. C. c Baplista do
Souza F. C. coniiminieaiulo os campos onde
serão realisados os jogos officiaes; officio
da A. S. Papelaria Cruzeiro, pedindo des-
lignmcnto, sendo indeferido este officio por
estar o mesmo cm ntrazo çom n thesouraria,
sendo dado despacho favorável aos outros
offieios; foi lido o parecer da commissão de
in.fuerüo, sobre o jogo S. C. Papelaria
União x S. C. Pimenta de Mello, falando dl-
versos directores, sendo negado provimento
no parecer que mandava atimillar o joiío,
sendo npprovadas as penalidades iinposliis
aos jogadores do 8. C. Papelaria União; foi
feita uma consulta A mesa, se um Jogador
que esteje disputando match, por Liga con-
federada; desligando na mesma Liga podia
disputar joros pela Li;pi Graphlca tlc Sports,
sendo firmado jurisprudência a esse res-
peito, favorável a consulta. A mesa tomou
conhecimento do escusa apresentada pelo Sr.
Alcides Sanches, que fora escolhido para
servir dc Juiz no jogo Baptista de Souza F.
C. x A NOITE F. C.

5 DE JULRO F. C. — Em assembléa roa-
Usada hontem, 13 do corrente, ficou resol-
vido: a) eliminar todos os associados com

^%tZrí&etX^Tòlt&^ Mas, ao mesmo passo, angmonta
a natalidade entre a ptbrezebit, Rmllin lliigucl t« Jiulimi tibiiiflu. rom*

iiiiinliunilii i|n,. |i.i,im ic-.purlivuinrnle pnra |(.iiiiip.is c r.pliiin ShiiIh; «ll |.<nm r VIII cnn- |Kldcraçãn, n nvliiíi do 111111/1111111 I', <'.., pnramu* o ni-.ii ii se reiilliv 11 V, d» eorrento ao
luvci ii» 2o du ntcsníii.— A' '.'.45 fui lui«'lniln n ncguiula partn'
dn nr-lfiu ilu 1I1.1 ijue confiava tl»* «Irlçao do
cargos vagos, _entln eleito pnr maioria da
..llun n tncln .Im.* Nogiii-iin de Sleíio paraa roniiiiiskSo tle íimrl, nfio w procailniiuo .1
clelçAu para prcbitlciilt1, cniilliiiiiiiidi» a uxer*
cer at fuiicçoci n uclual vlru-prcsldoiite.

S. i'.tt'l.u.|(Ki i*. 1;. — 11 riipiuiii gem|1 .calou 111 truim ii|>i|iMi |Hirti amanhã ilKpu*
tar n match com «> ICupcriiiiça V. <\, no ram-
po do Vtii.cn, A rua Moraes o Silva, o'pede
i> oiiinpaivcliiicnlti do lodo» os ONcatiu)os c
b«in assim diit respeetlvns icurrviis nu ram*
po ás iu 1,2 horns, pua <> 2" leam c pi-rn o
I* team, As 2 horns vm ponto: Gentil; Prior
c Eudyiict; Paulista, .lonas (c.ip.) t* Pedro;
Arlhur, Niltun, Fcliclnuo, l.uclann e Alvt-
nii». Floreiitlno! Henrique o tl. Leite; Car-
lo», Üllrt tc.ip.) e Franciscoj Bctlnhn, Co-
l.**iiii.i. Jura, Manuel c Enrico. Reservas!
Turci, Hygino, Diamantino, Item». Pitanga e
todot rum Inscripção.

SVIttO A. C. 1N11I11 ofrielal) — A com-
missa» th* sport d» Syrlo L, A. Cl. convida
nns Srs. Jogatlorcs abnlxn escalado!, a com*
parecerem, nmonliA, domingo, 20 dn cotron*
lc. no cammi d.i rua Professor Gnblzo nn*

sem trabalho e os cri-
n.inoros...

(COMMUNICADO POII CLAIIRNCE
DUHOSK)

LONDfll.S. junho — a Inglaterra ostA sol»
a ameaça de Icrriuil sentença, a não ser
que mi verifique " ntigmetilo dn natulldiiilu
nus classe» desejáveis tln imIz. Esta «i n ire*
nnmiln cniicInsAo 11 tine rliofnriuii aqueíles
que cuidam dos asiumplos eugonleos nn
tiiá-liivtiriliii,

Rm verdade, a Julgar i>clos alg.irit.mns
estatísticos, n papuhiçfio ingleza cresce na
proporção normal todos nn nnnns, nins m,
uiigculslni iisslgiialiiiii t|ue esso elomeiilo
provim, 1111 sua maior parle ilo «ino sc pode
chamar as "cluws inefflclentcs". A nata-
llilntiu è mnior enlre a pobreza sem truim-
lli», entro os criminosos c deficientes tio
que cm nutra qualquer classe.

Nas chamadas ciúmes Intellocttiiics — tra*
balhudorcs Intolleútuacs e inaiiuars. profis-
slonniis o comtncrcliiei, a iuitatlil.ttlc jã
desceu nlém tln ponto ile segurança, Isto
i: JA chegou no iionto ipic marcara a cx*
tineção de taes cíiiRscs, n monos que ellas
min ícajnin, desenvolvendo n rcprodticçilo
d.i cspccic

1II88A8

üeinin-se depois dr nnmrili.l:
D. riiillliiriiiliin ii. ...ii'i,i d* llarros Alva*,

re», 1 Mn.11 un, as iu liomii Altrcdo Xagerl.
An H l|2; iu cricj.i de Silo Prancheo do
Puiilnj AreliliiioiTm Lopci liernarcchl. As V,
nn iiuitrú ilu S. Primei*,.'!» Nnwei; li, Mo*
ria iln Comelçíü llmlriguci., i\» 0 l|4, na
nutlrli dr SinCAiuiai Dr, Arlilldc» (ialre,
Aa D. no Sitnliiiiiio de Maria, 110 Meyert ftt'**
iii.iiil Dr. Isiiinil da Roília, Ai 0. nn egreja
ti» Oarmo 1 «lulln líulinarAeii Dnmliigues, i.*»
',1, na ('.niiilfluiín; 'iuülirtnie Alvurm tl»
Axoveilo, At '.1, ua Catliotlrnl de Nlctlmroy.
ii.MI.UIti»N

Furam sepulta.Inr. hoje»
Nn cemitério do S. Fruiiílsco .\nvun at.««

dos Santos Casal, .travessa il» Sereno. '•'_
Nelson, fillm de i>«lii,iu Alves 1'oitosn. ru>«
i.mii. 1. nurbosa. .v.i; Manoel Qomei llit.-í-
rn, Hospital dc S. SeluutlSoj Thoiiia« An-
Inllin it» Atiiiiinl, ASylo dc S. Lulst Ailai*
lini» Gonçalves da Goiln, rua S. GhrlsW»
viin, 030; Álvaro, fllli» de Agostinho Joa-
ti.ilm Pereira, rua Carvalho Alvim. 9 IU
Dorallco, filha do íürlliulu Nunes da Sil»
va. rua Clmvos Faria, 04*Aj Ângelo Pele»
grlno, rtnt Dr. Nnbuco tle Freitas, 119{ Di»*<
vi.t lirugançn, rua Ciindlicira Corria, lll:
.losé l".*br-iulii dn Cosia v Silva, rua Ge*
neral Silva Telles. 69; Marin do Patrocínio
Silvu, rua S. Cristóvão. 023, cusu XKXIUl
Lu!:... 1'llbu ile José Joaquim Vieira Lo*
mu, nin Benedicto llyppollto, 231; Man»
dc i/ii-rile*. llarros. rua víp.chiiiIo de It.uin»,
lll; Onnirila, filha de Adriano tia Silva,
rua D. Joaquinn, 34; José l*'riictnaso d*
Valle. Hospital do Corpo do Bombeiros! Mu-
ila Ferreira do Soccorro Mello, rui» Miguel
Anjelo. 221; Sebastião Guimarães, Hospital

imri 201, >\ I horn dn larde. afim de, W|iil- . Prestiiiitlo tíe. Informnçôcs, a Soclcilnde \i','Y."ScbVstliAAHciirlqtitldos' Santo»,' run
liiulo», seguirem pira n rua 1'lnuelrn de Mel-
Io. omlo renllMr-sc-ão,treino., entre os pri-
mclro i* segundo* leams, com oh «i» clnb Io*
cal. 1" traiu — Agcu; .liiynic e Lemos; Sylvio.
lioiliiN e llriisto: Ariuildn, Chico, Celso, Jnlio
c Teixeira. 2' Iviim -•- Domingos; Eduardo
c n.iri»; Oschiicch, Agostinho t* lloffmàiint | classe
Oliveira, Milnn. Giillhernie, Kiifiirlo e Dc-
cio. Reservas — Jn.i*. Sylvio Borges, Honri-
que c todos o» liiscriptos,

Bnsltelball

de LtlucaçSo Eiigcnicn diz; 1 u.,^,,, de AngraJ 26."Quando uma família rica aquém de, No crniltorio dc S. João Raptlpta: Anna,
quatro membros cm condições normaes,| fju,,, ,je jic,|r,, Amando, rna da Passagem,
devo considèrur-se mòrlà. Hoje, « propor-,.,),. »m_ ,in;i((l,im de Souza (coronel), m»i
ção nns nossas classes iiilclicrlmics <luscetiÍ.Cnchambv. 30: A.vrton. filho de Luiz Pe*ção nas nossas classes liitcllcctijttos desceu j.Cachamb.v, S0; Ayrton, filho de Luiz Pe
a dois 011 tre» filhos, cm media. Nassas.1 rc|f„_ necrotério rio insliluto do Servlç»-¦¦"¦-'•' ' ' "'Medico 

Letal; Mnrin Alexandrina Mendes.

FLACK F. C. — Sã» rniivtdnilos os as , ,
sociailiis abaixo a comparecerem A sédc sn- ] me declínio.
ciai. munidos dc dous retratos, typo inignnn, 1
afim dc completarem 0.1 seus 

"registros 
11.1

Liga Brasileira, para tpie poisam tinuar
parle nu campeonato de basllcl-liall que terA
Inicio nn próximo mer:: Armando Lacerda,
Clovis Joiivin, Cnrlos Vi-lho, Marino Netto
Macltiido, Fraueiseo dc Carvalho, Adhcrhnl
Cartieir», Fernando Espinola, João Ferreira,
Carlos Hohlielm.11111. Eulino tle Oliveira, Ser-
gi» Bittencourt, Ernesto Rodrigues, Agnsli-
nho Affonso e os demais que queiram tíispu-
tar esse sport.

NO GUANABARA F .C. — A eommis-
sno encarregada dn scrçSn de basket-ball do
Guanabara F. C. pede r, comparecimento dns
jogadores abaixo, na sede, iimanhS, As 8 bo-
ms da manhã, afim dc ser rcalisado nm ri-
goroso Ireimi rom o America F. C.: Braga.
Ubirajain, Maurício. Bruno e Oscar.

Tcnnis
TIJUCA TENNIS CLUB — VESPERAL

DANSAN.TE — Keaiisa-sç amanhã uma ves-
pcr.1l dansante. das 6 As IO horas. As dan-
sus serão abrilhantadas por excellente or-
cbestra "jazz-band". O traje será o de pas-
sei». O soeio deverá apresentar, A entrada
do clnb, a sua carteira dc soeio com rc-
cibò do mez corrente.

Jcgos olympicos
SA PRANÇA

cfficicnles, ricas ou pnbrcs, estão
numericamente em declínio; ao contrario,
as classes Ineficientes crescem,"

O professor A. L. líüwlcy, unia ctttra nu-
ttirfllade nn mnterln, jirovâ qne a oopiilaçã»
da Inglaterra crescerá ti -lô »:: h> milliocs
ntii lllll. entrando, então, ein phasià «Ie li.-*

Photographos !
Espcriinentae ns

Chapas-autoohromas

travessa Fernahdina Qii Martlnlia da Sil*
vn, Hospílal Nacional ile Alienado»; Rita
Dciillndti Barreiros, run Cardoso. 142.

— No «mllerh. dn Penitencia: Anlonio
Teixeira Bonvistá, Hospital da Penitencia.

_— No cemitério do Carind; Antônio Po*
voa dos Sr.itcs. Hosplti l do Ganno

m/mvCÊrW&*

e obtfrois photngrnpTilas rm
CORES NATURAES

Proeurae-as cm todas an casas dc árticos
p_ioto«r.i]t_ilcoa

JUEftGENS &
RIO DE JANEIRO!

JOHN

"Úazzetta" e "llhstrazionc dei
Pep*h"

Cata títt Saiiác d. Lucas
Direclorcs: Prof; Gôdòy Tavares c Dr.

I Silva Plulo? lispcclalisãda ein rcílmcns. Pro*
, xinio th> Praia. Parque, ngua corrente cm to*
dos tu quartos. D!:rr:;.s: Quartos, 15J e 2fl«,' 
npiirtiiuicnto ftüi c enfermaria; I0í. Taxa de
operação. 50«. IOO? c iriilS. Vol. Pátrio, 06.
Sul 317G. Medico ou cirurgião a escolha da
doente.

¦ mtm ¦

Magníficos mercados os
da África do Sul

» mm m ^* —¦¦¦

O Ministério <lo Exterior
facultará o intercâmbio

dc mercadorias
Do Ministério tlns Relações Exteriores, ro*

ceben a Associação Coinincrclal do Rio de
Janeiro o seguinte ofticio:"<A conrpiista dc novos mercados para o
desenvolvimento tias nossas relações com-
mercines de\ * ser, uin dos maiores anhclos
para n.**. classes produetorns nacionaes. O
Brasil só poderá ser ve.riliidc.lramchte gran-
tln no din em qne a sua balança cominerciat

Enviou-nos a Agencia de Publicações Se ostentur pujante, entrando cm compete».
1...0 SER INICIADAS AS PROVAS DIÍ grnz Lauria O tiuniero tlc 18 do corrente ela com as demais nações ouc oecupam o

CVCLISMO — PARIS, 10 (A. A.) — Devem ()o j,„ni)rt;,ntc diário de Turim "G.izzctt.t primeiro logtir na vanguarda das rclaçôe»
ser iniciadas a 23 tio corrente as provas dc (jt,| p„|)0|o" e o respectivo siipptenieitto cominérciaes com os demais povos,cyclismo. Dentro outras nácnes que toma- «tn.,ti.n/inn..", apparecido em 29 de julho Um dos mercados, tme estão n pedir a
rão parte nessas -competições figura a Ar- pr«)X|'mo findo,
gentinà. ' ¦ 11 ,1 p.

SlínAO SUPPRIMIDAS AS fBOVAS DK LICORESPENTIfALTON — PARIS, 19 (A. A.) — O *¦-•**•****•"*¦-'«-»
oitavo Congresso da Federação Internado-
uai de Alhletismo, em sua ullima reunião,
resolveu supprimir dos futuros [Irogr.iinin.is
de jieiithalton ns seguintes provas: corrida dc
resistência de lO.OOO metros; corridas por
equipes dc ll.fKIO metros, e "cross eoimtry"
de 10.000 nielros.

PASTA VENDOU AS TROVAS INDIVI-
DUAES DE ESGRIMA -- PARIS. 19 (A. A.)

O csgrimisla húngaro Pasta foi eonside-
rado vencedor das prov.is indivldiiaes dc cs-
grimii. O. argentino Casco conseguiu, apenas,
ciossificar-sa nas mesmas provas.

Escotismo
OS 'ESCOTEIROS DO BOTAFOGO F.

CLUB VAO VISITAR O MUSEU NACIONAL
Os escoteiros «Io Botafogo F. Club reali-

sario amanliã uma excursão. A Quinta ila
Boa Vista, com o fim especial de visitarem
o Museu' Nacional.

—tm* ta
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FOCKIISK
de bebidas finas'mm-

no3sn participação, já pela proximidade; J4
| pelas suar, grandes necessidades dc qnasl to-
1 dos os produetos brasileiros, t. n África do
i Sul, abrangendo as dominações inglezas do
i Csbt», tio Trahsvanl o tio Oranue c as por-

tuguezas dc I.ourcnço Marques, Moçambique
, c 158ira.
j Pari explorar esse commercio araba da se
j organis.il* enlre nAs 11 "Africnn Braslllait
: Còrpnrntinn'.', que pretende estabelecer um»

Sâo os preferidos por toilos os apreciadores linha directa ds navegação entre o Brasil o
os portos africanos, liem como o commerelo
directo entre «*s mesmos portos o o Brasil.

O governo võ com a inaior sympathia essa
iniciativa, quo é tambcm prestigiada por
comiiicrclnntes sul-nfrictinos e por isso dese-
jiíria que todo o commercio exportador bra-
silclro voltasse suas vistas para esses novos
e promissores mercados.

Fazendo essa conimiiillcação a V. S. para
seiencia de todos os associados dessa impor-
tante Associação Coniniercial e do commer-
cio desta praça, em geral, communlco-lha
que este Ministério procurara auxiliar, na
mütliçln do que lho cuiniicte, o desenvolvi-
minto das relações cominérciaes com 1»
África do Sul, espero que V. S. também pro-

CONSEQÜÊNCIAS DÂ LEI
?

0 diabetes e a suppressáo do
álcool

(COMMUNICADO EPISTOI.AR.

Mobiliários e in-
sts IIações de
Escriptorios

para :
Pròfissiõnaes
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
J. PALF.RMO & C.
211 - SETE DE
SETEMBRO - 211

•mtm-

BICHA*
"vttffiiT
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PARIS, Junho (A. A.) — O Dr. .Tahlcns,
medico ilo exercito norle-aiiierieiino, q:e cs- pugnará com o mesmo fim no grande cir»
teve recentemente ein França, eoui i> '«'ini dc calo de sua iieíividudc còmmcrciítl:
estudar o diabetes, dc volta nos pcnntes, Ágriitlccciitldrlhe o interesse que tomai
cmitlin uma opinião que, certamente, não . pela presente coiiininnlcàção e 03 esforços

r concorrerá para engrossar os fileiras da i que despender íio sentido tle tornar realiza-
r "prnhlbitinn Inw". ' veis os objectivos que tem mira a "African
! Notou elle qne, depois tia decretação do _v,;s:.iliiin ('orpOration", tenlio a honra da
I regimen "secco", nos Estados Unidos, o nu- reiterar a V. S. os protestos da minha mui

mero dos diabéticos subiu 110 dobro do que \ tlistiucta consldcrução. — Raul A. do Cam-
era anteriormente. ' pos?"

; A qne iittrlbuir essa agitravacão do impie- I 
'doso mal? Ao aliuso que fazem os tiincriça- I

nos das pastelarias e dos doces, declara o ;
major Jablens; mas esse abuso teria ou seus •
cffeltos combatidos pelo álcool que, affinim j
cllc, dèticmpeiiliaria nesse irnso o papel ilt:
antídoto. A falia de aleool í, pois, o fiiçtpr
primordial dc desenvolviniento do ilinlieies.

| Convém não esquecer que sc trata da opi-
niáo de um medico tln lerrn onde lt*:;alineii-
tc só sc bebem limonadas, '.'grupe jtiiee"...
«* agua da colônia de differentes fabricai*.-
tes.

Todavia, o Dr. Jnhjens Im de ler ns suas
razões scicntiflcns e ningiicin lhe faiin n
injustiça dc iiercd.far que nelle a voz dn
saudade fuln pela bocea dn üciéncla;

~+~m»9 "*!f*~-»
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AMJtBUM\H) BARRIÜUOO
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DE CAPA E ESPADA
Foi hoje distribuído o n. 10 do fasciculo"Arsenio Lupln", scgíilment" da iiitcrcssnn-

tc noveila "De capa e espada", da Empre-
sa de Publicações Modernas, da firma Mou-
ra Barreto «1 C.
.-¦... «-»—«ta» 1

STOPYL
dn Instituto Brar.lli.lrn ile Miernhlatofrla

Paru fiiriíhciilos, espinhas e cravos
POTE5S0Ü0

NAS CASAS lli. CIRURGIA E
DROGARIAS

"Brasil Ferro-Carril"
Ü ultimo numero «Io •"lliasil-Fcrro-Carrü",

correspondente 11 este me/., está, como os
a o te ri o res, muilo interessante, trazendo bons
informações solire o movimento ferroviário,
artlRí/s sonre assumpto. palpitantes c vasto
noticiário. '* -mtmtm

«¦<

Revista Infantil":

LTn. jl £j.ura.k,.
Ultimo livro de Lima Barreto.

Nas livrarias e na Emp. Rorn.inccs PopularesRua do Oanno, 35-1°
'Revista Social •>

Temos cm mãó «^ uiimcro, de junho dn "Re-
vista Social", órgão da União Otlliotica Ura-
sileira, c sob a proficiente direeção -tos Drs.
Jon.athiis Sen.inij e Pio I? pttonl, cujos es-
forços pnra dar unia revista nos melhore,:,
moldes lèm sido eoromloi
presente numero.

Ii' este o sínniiiarin:

I.i.ii-iiiÃ amanliã em eirciilnção mais nm
numero dn excellcnto piililiciição para crean-
ças "Ilevlsla Iníaiitil"; qnt, --t. edita iK-r.tn cl-
díiilc sob a competente direeção da sohhôri*
ia C. Silva.

UQsG^l»'—¦ '¦ ' ¦¦¦¦¦¦"¦¦¦! «¦eig|>|i_N •» • ••* ¦"¦"*-¦• ¦ ¦¦¦—

jjvnos inovas
"¦Esphihges de Recife" —-

<!í>\.!nitos Pinto
Vinn sírio ile riiscieúltis «lc divulgação po-

como mostra o pular vem de ser apresiiiilatln pela Iniprensa
; Industrial ile Recite, com a publicação do
; 

"O Morto - Enigma" ile Mattos Pinto. A"O nosso maior mnl", Jona.iias Serrano;.; Vantagem que ;i primeirn vista olfo.reob o"Sub iimhra". Arlhur Salle*.; '*,V:i duas ban- fasciculo que lemos cm mãos, e pc.rtcn-
ileinis"', .losé Plriiglbe; "Missões aos lin- «ente a série cias "lisplilnges dç P.ociíc", ó
«res". Olhello Reis; "0 direito eomo forca ser formailo ile uni eonio completo, o que«lí expansão ou dc actiinçá.) no nmliito da uão impacienta'o leitor. O estylo do Dt*. Da
nioral", Nelson Rnmcrn'; "Literatura Brn- Sláttos Pinto é claro e vibrante e ;'t orienta-
sileira". Antciiiir Nascentes: Soneto, Difil- <»'ài> Ae seu livro obedece á ilas grandes re-
ma Andrade: Canção, .1. Mattos» Ciihiarn Ju- portagens.
mm»Cheia .tlç «raça". Jonathns Serrano; »-A Fclici(l(i(h>.n0 Seculó XX'*l'1'ancisco Knr.nni: Incomprc- 'Lcviticns
hensão", Kriuíni Reis; "Um crime", Mario
Serrano; "O Ingélhéj.m'.'. Mn.riii Iviiilln Allín-
das: "As sementes do Pnlytl-írii", ,l«-.r.ê do
Sul; •'Mulhi_i- c flor". Ciirl»-* Porto Ciirreiró:"1'ceunilnção", Uiírrcllo Filho; "Plialinee
«Io Bem". Ignez Serrano; ".Itllili'tig.'raiih!ii',.i.-;
"União Cnt.holifíi Br.isllcirii''; "Relatório dn
União Catlioüca Brasileiia.

-•«—-tfrmHm*-

iverteucias por escripto aos

?ré. Godíiy Tavares ^''fe &
boles c, por sons processos, estômago e In-
(cstinns. Av. Rio Branco, 137 (Oileoii), 3
ás h, meiiis quintas. Vo). Pnlrla 06. Sul 11170.

.1 m.,i—  ,. .ari^tv**—>—-- "

Mêa lUttstrada'"'
O 11. 30 dessa formosa revista lHüstrndii

i.li. folio de mnneirn a altrair a attenção
do publico escolhido cpie possuc. Com col-
lábóriiçõcs de Álvaro Moreyra, Celso Vlel-
ra, Elyslò de Cnrvallio, Guilherme de Al- ,
melda, Oswaldo Orico, Annibal Falcão, Tei-jlisam amanhã, á tarde c ii"noitef.A nin Luizxeira Soares c outros nomes, conhecidos, < ae Camões. 22, ns suas confêreàcias pnlill-contím mais essn edição numa entrevista cas. O assumplo da noite será: "(S*tal n pn?com o notável actor france* Lugné Poe so- pcl do christão 110 presente momento tlc per-brè o moderno movimento theatral, as se--hirhnci.es muidlaos"? \ conferência i se-cções habitiiaes dn Escola Normal, münda-. Ruld« d? muitas projecções luminosas rc

Os trabaíhos de airj«mr(.ã de Os
Estudantes Bíblicos

Os estudantes liihlicos Intcrn.ieionncs ren-

mnis de trcs mc_.es do ntrazo; b) fazer nd- ulsinoj política estrangeiral vida diplomali-1 mc!Ht!a7h.i íoül'os'd'ins'riÍa mStri^dêlNovií I üilTidade. que" A lé e estuda com pra/cr, •Srs. Duylio.Du-loa, modas, arte photographlca, etc. I York. i nao sem muita consolação.

O problema da fclicldiiilti concentra todas
as aftenções c esforços humanos, que, pne*resolvei-..), 011 proèiiriil-áj visemos todos nAs,
Não lho veiu de certo tlar unia solução o Sr.
Oliveira Castro, dislincto escriptor pòrtuguc»e estudioso pemínilor. Não llie deu uma
solução, mas procurou oriental-o num fa-
niosn e iiistruetivi) HVro, onde aborda os
prineipaes aspectos da nossn vidn moral o
social, mulo se eleva ao esclarecimento t!a9
doutrinas dn seiencia c. on;!f_ desce .1 dota-
lhes sobre 11 vida domestica e .1 habitação;
E' uma ycrilnileirii enciclopédia eni que ss
encontram todos os dados aetuaca da reli-
giãn, da nioral. da arte, dos affêctõs; do. hv.
3Íenc, do egualdatle, da guerrn? da liberdade
e tln politiea. sendo tudo encarado sob uni
porto de vista sereno e fecundo, mim con-
.junto de idéas que se esforçam por co:ts*er-
ijir pnrn o nosso fim: a felicidade 110 se-
etilo XX. E' iiiii livro tle grande alcance e

iiyiiiÉiMii •- - - - -¦¦--•-¦-•¦'¦ -'.. --1 r.,' ,'__.,,.... 'BteM.-- ¦-*
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ll maior reunião ü»
lutasiPJiL

Revcstlr-so-á cto importan-
çla excepcional a 5 as-

sembléa annual da
Liga das Nações

Todos os ps.lzo.s i* ns varias
or^anisaçõos Interna--

cionaes (le.sigi.an.o
delegados dqueila

reunião
COMMUNICADO KÍUHTOLÁH POll III.MJY

.VOOU
(il.NI-.lillA. .liiiilm — ,\ Qulnl.i AsJCinhli.il

Amiii.il du l.i.,.1 da», Nuçfics, que fui convo*
rada estu nnno para o dia 1 t\e setembro,
aerii a maior reunião alo turcas Ihlciiiticlo*
liai*».. or.;..m ..ir.".. . u personalidade»; quo Ira*
lialham cm rcprosonlnçSo da l.iga. ato ngorn
fcullsada. Além dos Srs. Macilonnlil. Ilerrlot
c Mussolini, qne aiinuncinruin o propósito tio
assistir a sessão desto nnnn. caso a situação
politica dos dlifcrcntrs iwl/cs o purinlUIr,• «cm falar no príncipe Taffarl, regente tia
Abyssiuia, t|Uo tambciii vae comparecei', vir

mm**

'•• 
^W i \ j ,âk: tf$jjj»w'~

f|v : áp
&£*$;! vi;-, ãml '"I aiS M*

^áVSÍ

«mm*

fí,:s 7 o foro, writtira .
Rllílopia

regente, da

FESTA DO SAGRADO CORA-
ÇÃO DE JESUS

- --¦- r-mm «a n* •-¦- .

Nn capella de Nonim Senhora da
Conceição do Campinho

(it.imla'». fcitliii cLVa ipnilo |'i.'|inr,'idiis purucoinincmuriu' u aelo da ertcçflo cuiioulcu (!•>
Anoslolado .i.i Oiiicíui ilu Sagrado (.ni-nçiin
lio Joiiir ua capella de Sova Senhora ilu
(.onccleno ilu < mi,.mii.., linn a agãreflãcAoll.l l'ei|IOCliVÒ IIIlllMilIllilu ;\ |i}||o lllilvillMll llll
iiipmiiii, Taro lustejiir ino grato o ílgulflca*
llvo nconlscliuonlo, o vigário ilu paroehia,
pwfro, Dr. Carlos .Manso, orgnnitmii o pro*i.r.iiiini.i dns siilcmiilfladcs i'i'li.;liisa-. iln «o*
pinlo ninnelrat I - Dn in u ali du cor*renlu — A'i 7 horas da imite: Soloimio mi.
voii.i, em prepnniyiJo ii fi»stn, constando de
roclIncAo du Torço, cniitlròs snem», lmliiiiili,i
.¦iiniiiilii du Sngrndo ..oniyâo do Josu., prall*.•a o benção i-aiiii ii SSnío, Sacramento. II --
lii.i -.'" (domingo) -• (ira ii do lesta dn Sn»
grado i.aiiiia'."iti, ni aí 7 horns da intnilnli
Missa tiiiii ou ti tirou i- oninnuiuliAo gerulldnsiisnoolinlnK, - 1',1'alica', bi ás n horasi
Missa cintada, An lívangellio -.cuoâo n,inò<
gyrlco iuiii Revino. Sr. padre Dr. Ileiirl*
quo ilr Magalhães. III *— u) (Ins 5 ás ti:
exposição soloimio do SSmo. Sncrnmonlo,
llrevo niodltncilo snbre ¦> ainor do Jesus
(ilirlsta im Dlvinn líiiclinrlítln; li) ás il bo-
rns, ProolssAo com o SSmo. Saci-ninonto cm
redor da cnpolln, durante a qunl será entoa*
do o "Pnngo lingua"; o) ás ü l|!!i npAs a
prncIssAo i*ealisni**so*A a "cerimonia da ins-
liilluçAo solemne do Apostolado dn Oração",
presidida polo direclor diocesano llcvmo. Sr.
padre Junino Muria Loinhnrdi, da Compa-
nhia do .lesus, quo "confirmará ns primei*ras /1'luilns o receberá ns novas", 6 por In*
dlcaçflo do llcvmo. vigário, nomeará ns"cinco primeira* zcladoras". Por fim acra
dada a benção sotomiic com o SSmo. Sacra-
mento. IV — Assumplo das Pratico» du*
ranle a "solemne novena" e dos sermões da
fçsla: a) quem 6 Jesus Christrt (explica-
ção cnlecllisllcn); 1,1 n unindo antigo espera-
vu c precisava dn libertador; c) .lesus Cbris-
lo o as projiliccias; ai». Jesus Christo ver-
dndeirn Deus o verdadeiro homem: o) Jesus
Chrlsto f n sua doutrina — caminlio, ver-
dinlc o lida; I) .lesus (lliristo e a sun ca-
cidade; g) Jesus Chrlsto o ü sen divino c
n(|oravel Coração. Culto o us lies nppnrl-
ções n Santa Margarida Maria Alncoqitc; li)
as promessas do Coração dc .lesus; i) o ro-
Iriliulçnii quo devemos ao Coração dc .lesus— Ainor c zelo. Sermão na missa: f) Cora-
ção tlc. Jesus c o seu rei nndo na lamilia,
na sociedade o nus nações. Sermão á noite:
apiisloliido da Oração do Sagrada Coração
dc Jesus. -- fim. oxcclloiiclii o vantagens —
organisação — obrigações das zeladas o
Inrioras — as riquezas c doçuras do Cora-
ção Santíssimo de .lesus.

«•Hi.Srfl* .,*

***m*»-mmm*M*mmmm»m*m*m*tm*m»»*»mt

MUSICA
V«^a4**fc *S.«^%*»» «A.»*

s»4rt<in>».

Hwlttil .ilfmlo Onwttltl —
llart fr/rl*.

nonjUn-SO di inais du fiiiiaiibã, á. o bnrnsdn nolto, nu ml An ,i>. lusutut,,, u r(.k,>iu| ,|„
joven o npplnndidu jilniiliia ilm eoittrna es*tiungolios, aa nossn jinli'iclo Allroil.i Oswul»

(lO, lllll.*, dl*. ll»s|1.jl||iilconi|iuilior ilu "ii ml-go", o roclui c nin-tio (lai vloloneolllita
llnrl Wlrl<, de notuinbom firmado, e ali-Rim dns ninloroí np*
plniisais. 0 progrnin.mn ilcssa lostíi de ar-
(o a1 o sogulnlej

I' .parlo - l„ Vnn
ii.-cih.-.iviii ••* Sonata
eni l.i juiiii |i|.mo uvluloncollii Allcgro
non iuiii... Scliomo,
Ailniii., « Allcgro v|.**.iii-: llni-li • ^ni,
Insln ohroinnlioii o iu*
gn — piniln; Iluóli.Uu*
sniii — ( h.imi em mi
bciiiol — ninno; llncfi— Prolnili.i a |.*ugn
rm l,i monor -• Pia*
no.

2» parle - Sclm*
,, - Allcgro parn pianoo vfolonecllo; Hralinis — Sountn cm ml mj-nor parn piano c vloloncollo -- Allcgro mmIroppo, Allegrolto quasi iiiimotto c Allcgro.

Esso programma vnlc pela melhor rccoin-mcndnçno quo acaso so podo fazer para nn»*rcoinionto dn rccilnl do depois do iimanliú,
cin quo iremos ainda uma ver, admirar oPianista patrício quc, náu ha muito tãoInrgo exilo nlcnnçoia em São Paulo, o docujas qualidades o público.quo mio levo no-oaslào de npplaiidil-ai no concerto anterior,leve uma Idéa pclns referencias dn criticaiioi-tc-nmcriciina que outro diu transcreve-
mos.

Recital Lúcia ttranco
Lúcia Branco, a notável pianista pnirl-cia quo se acha cm São Pnulo tinha mar-cario para o próximo dia 22 seu rccilnl nuIThentro Municipal. To.los estavam nuciti-. sos. chi missas rtiilns ile arte, por ópplmidll*

Alfredo Osipatd
- Aliilanti'in a nn

NOSSA SENHORA DE LOURDES
tt trata-a» • mm , r,,^^

A festo, amanhã, da excelia pa-
ciroeira do bairro de

Villa Isabel
Doptalii do léplennrid dos nriais prppnra*IiiiI.i-, rcnllin-tio miiiiuliA, ilaiiiiliiji.i, .. iVs*

ín iolfliiiiiaj ihi pniwliln dia villa IsíiIibI, eni
louvor dn sun IJxccUa Padroeira, n Vir*
gt-iu {.intlssluM, sob a invonwAi} da Ko.sa•,.•[.Ii.l.i ili< i..iiiii.¦ ,Com grandâ nttl.lenoln, xe roallinram
ns l.uliiuli.i. o bonçAoi iin SiinlUsimo S.i*
cininonln, nn IJgrflJn Matriz do Villa Isnhcl,¦ iinaiii.i o» selo alias, quo proecilcniiii A (vi-
ta, ouvindo n« flol. n palavra fluente dn
npivci.ial.a urudor, moniionhur, Dr. I-Vinan-
do ll.iii ;i'l.

O |ir..;'taiuinn dns lotoiiitildndoi de nma*
nliA. ns quaos sr rovoslIrAo do um brilho
i'\,'ep,'foiii.i, c*tâ (livlili.ti. d.i toguinto mu*
nclrni

,\'s it hora*. IiavmA mista \\e\us nlnin»,
iin 7. ui'ss,i pnrochlnl i»oni cuniiiiunhAo go*ral, ás H, mii si cm InlcnçAu dais lifinfolln-
ros dus Obrai .li M.itrU, o ás tt l '.' misv.i
boIciiiiio, c.iiu raiillcns c leniiáu,

A's | horns d« tn.-do. suli-á ¦.i-.u.i.* o im*
liiniciilo |u'i)."issãii, qnç piMCnircrá ns ac*
àilinica nin»: Avenida 2H do Setembro, runs
Itulliiai d.» Almoliln, Thooiloro ala Silvn, l.ul/.
Iliirhnsn, Pruçn Solo do Março, Avenida '."a
de Setembro c Malrlx, p

Ao recolhei; du procissilo. será entoado so*
Icinno To-Dciim, com pu|ieg)Tlco da Virgem
c benção do Santíssimo Sacramento.

A iodais os aclos, f.Ut.in prcsrntoa as dl*
veisns os«ncinçiíes da Mutrl/. do Villa Isabel,
revestidas dc suas Insígnias.
— *"————"- i ***** .

UuloitA BARDAS, PANNOS.
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

POMADA RENY
O "Gelada" ainda está no Jor-

dim Zoológico
(i intenso movimenlo de visitantes do ,Tar-

•1 iin Zoológico, motivado p<»ln presença do
rarlssinio ovitooophaln "Gelada , nugmcn-
ton niiiiln com a noticia da sua possível

IViidge Muller c í.nio.uar"Novaes".'"Mo-Tòs 1 '"V;1''1^ ,)n!'a ° *S"1, l1er",,,t;u'0 P"r yull",a
suecessos de São Paulo, de todos conlieciib.s r*cSU"Sn0. (Ic ¦"Jmacs, Os rclartlnliirioj lc-
levaram a insiguc pianista, quc ali so acha, ri"h.l",rim' .a,nda eU50i° (,c conhecer o mn

zo- «transferir '-sine dic" o seu esperado rc-citai.

mais uiiiii ve/. essa princeza do teclado, quoligiira liara tantos ao lado ile Antonietta,
Hudge Muller c (.iiiomar Novaes. Mas. ns !

TODA UMA ZONA MINEIRA
SEM CORRESPONDÊNCIA

t w w-*« aaV* «•»• *<**»

Monte Carmello e outros centros
commerciaes isolados do

mundo
Por intoriiifilla» tio iioiiq corwipoiitlenlo

om .Munir Carmeno, Mlnnf. rooclicnioi. o so-
hiilnto nppollo aoloíraplileo •1.f»,<,;I«lí""
conicrvadorHi o da paputacilo «j« J"''*» J>m
vaila xona sorvida nela Oíjle de MIMil^

«Privados quo etlAmo*. do qMlfluorflOJft1
rotápendeiKl» do Ilio, desnlo do o -
meiii.i oito mrglu em S. Paulo, su»pll»v-
mos oneareílilamonlfl n aoção ouorgloa ua
A NOITK a do commorela carioca, no «on*
lldi. do coniegnlrenf (I»h orrelos ie»ia ou-
nllol a í-fjiiiossii da ça-ii-wpaanilorrolu jura
Mfinlo Carmollo, RsImIIí* «In Sul, Afoft Su n,
aIiImiILi ilo*. Doiivaihis. Coroinnnilol e Pnra-
ontil. via 1'oriiilfAt Ustróda alo l-.-iro 04»to
lh* Minns, , , , ....

ll.i muis d.» ilíah niaiiam lutamos dcliaino
liara contagalr c--.il medida, wndo nue noi?
su .•.ii-i-c.iia.iiiilcnclii coiitlmU a «irar \in
.«?. Pniilo-Moímnn. cnm nlrn/n dfl <l<"* «iii***».
qiiauilo pela vhi Indicada Icrlnnjps correi-
poinletieia dmn caplt.il om.ire* dias.

An eonunercio o A A NOITE entregamos
nosso appello." -Mm*

O BRASIL ESTA SE
FORMANDO NUM SRA

PAIZ ATHliTICO

m

Palavras do Hogarty, (rc,
nador da nossa equipa,

ás olympiadas de
Paris . ¦'

•'OR t(CrtMMr.VKJMKI EPISTOLAIÍ
NOTT SAUNDKIIS.)

PAUIS, Junho — Kiiíínar o et;if,,
liortlvo o .. pratica dos jogos aihioji.,^
mn novo doMiciisliiiiiíidn iIca.i, .„.,, "{
trabalho do At*exa.Hl«* J. llogarlí idnr do tciiin hraasllolro nas Olymr
Anui eultS cttc com ««it<• homens n»!

ti',..
piada, primcirii ve/. qtic
sento uos Jogos clássico

li.i,:.íii.v cim treinador

PROVEM

Café Crozeíro
O PREFERIDO

aaaaata.
O governador do Amazonas ban-

queteado pelo commercio
MANAOS, 18 (Serviço especial da A.^OI-

TIC) — ncnlisoii-so um banqueta oflcrecl-
do pelo commercio no Sr. governador do
lislndo.

O ngupe foi sen ido fcsllvnniciite no sa-
lüo do Ideal Club.

SENHORAS! SENHORITAS!
i:s..oo CUTISOL EBISa-vorifioaioisq-je
bcllo/n ila vossa cutis vos surprcheiidcrol
Nas Pcifiimaiias c Pharmacias. Deposito:

Ourives, S.S.

UNHO PURO aaeaa

frc-uic? sódirectamente dn fabrica

DAVID FRÉRES
Av. Rin Uranco, 1M*I- — Tel. Central l!IO?

VERMES usem ABROL
Effeito seguro. Não i tóxico. Nas Phar-

macias o Drogarias. Pedidos Fi Snino. It.
Andrádas .VJ Norte. 2112.

•aaoo**

instituições nacionaes ,
alo inundo que trabalham i
enviarão dclcsaçôcs. afim di
os Irnhallios,

! dclegnçôes olficiacs presen

í;

tiinliiiciilc t'.'las
iii.tcrnncionr.p.s
favor tia l.iga
áconipanliarcm

1V. > i í 111 ¦, 111 < > ii
tes ;i AssoiiibtOa rcpreseulain o:, respectivos
governos, as oulrns represcutani aquellas as-
^.'>'Ji,•I4:õ^,s c a opinião publica dos vários pai-zcs de onde provêm c os dous elementos
combinados fiarão, esle anno, mn excepcional
ímpeto ao desenvolvimento da l.iga, Como
usualmente ncohlcce, ns Estados Unidos*cm-
Jiora não poi-teiif;'ain ã í.ig.-i e não tt-mlo de-
locados officiacs presentes ii Assembléa, i!h-
porão dc mnior numero dc dolegacõcs não
officiacs c tle representantes das associações
da Liga quc qualquer outro pniz'. As diver-^as organisações aiiicricunus, quo niaiiifosta-
ram u intenção dc. manter delegações cmGenebra'; durante u du ração da Assembléa,
são: o Cousoiho Federal da»; Fgrejas derislo. a Associação Não-Politicn dn Lisa
das Nações, n Fundação pela Ia:; Mundial ea Associação de Politica Externa.

Alem disso, os Estados Unidos lerão rc-
presentação, por intermédio ile varias oriía-nisnções inlornacionaes, ás quacs varias as-lociaçôcs americanas pertencem. Talvez amais importante dessas associações i a Uniãointerparlametitar, que foi officinlnierile con-vid.-ida pelo Senado Americano a rcalisar umCongresso no anno de 102."-, nos Estados Uni-dos. Representa, actüalihente, a America doNorte nessa organisação o Sr. Theodoro EBurlou.

A-..-União Interparlamcnlar começará a suaconlercncia annual em Berna, no dia 22 dcagosto próximo, devendo suspender os seustrabalhos no dia 28 do mesmo mez. A con-íerencia fará uma visita official ao Secreta-riado da_ Liga das Nações e nomeará umaeommissão. que ficará em Genebra e acom-Banhara os trabalhos da conferência durão-tc toda a sessão.
Segue cm importância internacional entreas oraranisaçqes que vão assistir áoa Liga das Nações este anno, atornaçloiial das Associações da Liga das Na-Çoes, que acaba tle rcalisar seu congressoannual em Cyon. A União compõe-se dê re-preseiatiuilcs tias diversas sociedades da Ligadas Nações em qiinsi todos òs»pnizns do mim-do, incluindo vnrins, que não são membrosdn Liga. como os_ Estados Unidos. Allcníiíriiine Itiissiji A União apoia o trabalho da Ligasobre dolosa mutua, desarmamento, etc erecommcnda ainda a mais ampla actividadeem questões também tle interesse geriia das reparações e dividas

A Umao manterá

Pinças para corrigir sobrancelhas,
marca Viliy. são ns melhoras. CASA 1IEH-MANNV. rua Gonçalves Dias, 51.
""""•**•*"'¦ ¦"¦ ' ¦ —v—fg-Of-*1 j

,p.iiiflco specimen; porque, mesmo que seja' renlisada n Irocn. o "(iclada" nno partirá
. antes ile a;;nslo. Amanhã, domingo, funcclo-

audição dr musicas russas ! "*"'•" d? nicio *lia **s l *.- l,orns da tardo, a
, _ ,,,.._,• porta da run J. do Patrocínio, transito dosA Sociedade do Cultura Musical, cuja noção liondos Uruguny-Engonho Novo.no nossn meio nrlislico vem sendo tias mais I

profícuas, está orgánisa mio parn o tlomiii-
go, 27 tio correnlo. um grande concerto, que,

|a julgar pelos anteriores, será um venla-
I deiro acontecimento musical.
I 1'nrn issn, grande ó n actividade do seu
j direclor artislico. o maestro Barroso Nelln.
I n cuja capacidade muito deve a novel so-
i ciedade. No prngrauimn desso concerto, to-

mnm parte os consagrados nriislas Pnuliiia
iTAmbroslo. Ibcrí Gomes Grosso, lulieta
Telles de Menezes, Humberto Milnno, Ja-
eyra Amorim o S. Strutl, os quaes inter-
protarão brilhaiitcntcnle composições de
(«lasoiinow, Mussorgslii, Scriabin, Balakie-
rew nimsky-KussaltOW, César Cui c Boro-
din.

Hotel Gloria
CHÁ DANSANTE

AMANHÃ — DOMINGO
das 17 ás 19 horas

«aesaa.1

LA REINE
Abandonaram o pniz de nasci-

mento e naiumlisarom-se
brasileiros

p
liçn portarias do Sr. ministro dn Jus

foi concedido o titulo declaralorjo dc

LITRO
151008 j

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA
Perfumaria Mascottc — P. Tiradentes 18 e 20

mmm
Mais uma adhesão á Quinta Ex-

posição Nacional de Gado

Assembléa
União In-

como
interiiarionaes.

sua eommissão executiva I
ifim jo trabalho

cidadão brasileiro a Jnão Gilidn, natural tia
Italia, nascido a 1.'! dc julho de 187.S. filhodc Coslnbüo fluida c Thereza Vàselluci, re-
tsidcntò no |3stado dc S; Paulo, c a Joaquim
Santos; natural de 1'ortugal., com 31 nnnos
<lc odnilo, riJlib dc Joaquim Pereirn dos
Santos e Adelaide (iouçalves, residente
listado de S. Paulo.

.'oram nãltirnlisados brasileiros: AbrahãoAnlonio Terroso, nalural rh» Portugal; nas-
eido a I ile outubro ilo lSilf, filho de José
Antônio Terroso e Esperança Hosa. residen-
te no Rstndo do Hio Grande tio Sul; Al-
fonso Lopes Pereira, natural de Portugal
naiscido a 5 dc novembro dc 1870. filho de
Manoel Lopes Diniz e Einilia Fernandes
Pereira, residente no Estado do Pará; Al-
bano dc Pina c Mello, natural de Portugal,
miscido a 15 de março de 18tifl, filho dé
Antônio dc Mello e Maria Thereza de I-*Ína
Mello, residente no Estado ilo Amazonas;
Augusto Tavares Ilibciro. natural dc Portu-*al, nascido a 2,1 dc outubro do 1900, filho
dc Alexandre Tavares Ilibciro e Einiiia AI-
aos Ilibciro, residente uo Estado do Para;
Francisco André Bicho, natural de Portu-
fiai; nascido a 21 tle maio de 1880, filhoI
de Vicente André Bicho c Maria Hosa, rc- jsidente no Estado do nio Grande do Sul; i
Gedalha Shechtmaii, natural dn IJcssarabia,
nascido a il de outubro tle 1S92, filho de
Izcl e Ita Shechtman, residente uo Estado
de Pernambuco; Gaito Francesco, natural
da Italia, nascido a 31 tle julho de 1882, fi-
Ilio de Giovanni Gaito c Marinni Caterina,
residente no Estado de S. Paulo; José Mc-
liimod; natural da Syria, nascido a 2 de
julho de I.3S8, filho tle Jacob Mólamcd.'
residente no Estado de S. Paulo; José Ho-
drigues Malheiis. natural tle Portugal; nas-
eido a 12 de maio de 1881, filho de João
Rodrigues Máthotis c Josepha Hosa, rosideri-
tc iio Estado ifo Hio Grande do Sol; Mòysés
Fcller, natural da lluniania. nascido a l-l
dc maio tle 1890, filho de Wnltieiiiiir e Uli-
ma Fcller, resi d ente rio Estado de Pernam-
buco; Honé (icoi-ge Frelsz; nalural da Aba-
cia, nascido a 13 de janeiro tle I88(i, filho
dc Michaél Fréisz n Magdalena Darm, rc-
sidente no Estado da Bahia; Vicente Mello,
natural da Italia. nascido a 3 tlc* outubro de
1382, filho de Gregorio Aicllo, residente no
Estado de S. Paulo; Waltcr Paul Hcrmann
Seifféít, natural da Allemanha, nascido a

I 1 de fevereiro de 1891, filho t!c Iirnest Au-
I gust Paul Sciffc-rt c Ellsãbéth Alexandra
! Anna Margarite Soiff>».i't. residente no Ter-

ritorio do Acre.

Du Sr. ãiloiiflcnlc municipal de Villa
Gci.cmoaho, recebeu o Sr. Lyrn Castro, pre-sidente da Sociedade Nacional de Agricul-
tura e da comniissão òrgnriisadorà duqucllo
certamen, o scguinle officio:"Com o maior dcsvniicciincnto tenho a ' rei Vicior Manoel III, o sub-seoretario da
subida honra tle aeensar o recebimento do) presidência do conselho, deputado Giacomo
officio de V. Ex., (iniido-nie conhecimento'."' ""' '" """" " " ""

nojdn òrpjiinisâçno dã nniiilu Exiioshjão de' Pecuária c seus derivados,

05 FUNERAES DO GENERAL
RICCIOTTI GARIBALDl

— •**m%>m*»mmmm , <

Foram tocantes todas as ce-
rimonias

ROMA. 19 (A. A.) — Tiveram grande
imponência os ftineraes do general uicciotti
Garibaldi.

O caixão em que foram encerrados os res-
tos mortaes do illustro cabo dc guerra foi

! collocado sobro uma ('arreta de artilharia',
! sendo cobcrlo com n bandeira da Italia, eo*

liro a qual sc achava deposta a camisa ver-
tncllia dos garibaldinos. Ladeavam a carre-
la os officiaes garibaldinos que fizeram a
campanhas rom o general, na Italia, na üre-
ria o na França. Atrás da carreta seguiam
o commandante Malusardi, representando o

c seus derivados, a realisar-sc nos-
sa capital no mez dc maio do anuo proxi-
mo vindouro .

AcquicsociidO á adhesão solicitada porV. Ex.. de conformidade com o interesse
do Exmo. Sr. ministro tia Agricultura,
muito que me seja pennittido parn o cn-
grandccinicnto desse comnicttimcnto, pro-curarei' fazer junto nos muitos criadores
deste inunicipio, uma vez dc posse dos da-
dos o esclarecimentos que me vierem che-
gantlo ao alcance.

Retribuo a V. Ex. os meus melhores pro-
testos' de elevada estima c subida conside-
ração. •*? (A.) Jcsuino Martins de Sii Ju-

FUMEM

Sunrde, ropresenlando o governo; o gene-
ral Pcppino Garibaldi c outros membros da
familia e soldados que tomaram parto uos
combates de Demojos e da Argonnc.

Em seguida, via-se um Ionijo prestito fie
personalidades dí todas as classes sociaes.

Vários carros transportavam ae iniiumc-
ras coroas enviadas de todos os pontos da
pcninsiiln e do exterior, entre us quaes
.salientavam-se os das embaixadas da Fran-
ça c da Grécia, com largas fitas, nas quaes
se liam os seguintes inscripções "A França
reconhecida a Ricciotti Garibaldi"; "A Grc-
cia reconhecida"

O enorme prestito passou por entre longas
fileiras do soldados que se achavam esten-
didas em todo o percurso.
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UM FAZENDEIRO PARANAENSE
VAE A FLORIANÓPOLIS

PALMAS (Pavanã), 18 (Serv.yo especial
dn A NOITE) — Seguiu parn Florianópolis,
acompanhado de sua Exma. família, o co-
roncl Francisco Bello, abastado ln**.cndc!?o
c criador om grande escala dc. gado zclni.
neste município. S. S. vaa áquclla capital
nfim de legnltía** suns terras situadas na-
quclle liastndo, voltando depois a Curityba,
onde passará o resto dn cstnçào invernosa;

aoaer - 

Dr. Jayme PogginSí:.&,fr:
quez do Abrnntcs, 192, a", 5" e s*Mi. 2 ás
4, faz or.ibals.iiiiainentos.
"A Revista"

Recebemos da empresa "A Kolectica" o nl-
timo numero da publicação (Ilustrada "A Uc-
vista", órgão editado em Berlim o escripto
em nossa língua. O importante magazine,
que, mensalmente, sáe à luz ria grande ca-
pilai allemã, .traiu do Interesses soientificos,
financeiros o econômicos do Brasil, da Alie-
manha e tio Portugal.

O numero que temos presente traz iuteros-
santos trabalhos, todos illtistrados com gra-
vtiras magníficas. Dentre elles se destacam
um estudo através do Urasil central e outro
sobre a flora brasileira. Assumptos allemães
também são cuidados nesse numero, salieit-
lando-se ainda informações curiosas sobra
vários assumptos.

aaaa>
DA-8E DINHEIRO

A Tinturaria Alliança dá em dinheiro, no
acto da entrega da roupa, ò valor da mesma.

It. Visconde Rio Branco, 38. Tel. 5551 C.

Chegou a Belmonte o senador
Dermeval Vianna

BELMONTE (Bahia), 18 (Serviço especial
da A NOITE) — Chegou o Dr. Dermeval
Vianna, intendente municipal ultimamente
reconhecido senador estadual.
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TrooiÉro

Digestões difficeis
Methodo hoje empregado

para a.s facilitar
São muitas as pessoas que soffrem do es-

tomago, sendo a causa na más digestões, sei-
dez, dores, peso depois dns refeições, etc. Es*
tas attestam qua com o uso do bicarbonato
esterizado têm colhido admiráveis resultados.
Moitas módicos têm constatado que o dito hi-
carbonato esterizado allivia o estômago, fa»
zendo desapparecer a Uypcracidez que irriia
e Inflamma a mncosn do estômago. V. por
isso mnito aconselhado, agradável c são. No
nosso paiz deve ser procurado o bicarbonato
estornaria cm vidros bem foclinrloB especiaes
e não cm caixas ou pacotes de baixo prea;o.****,

C.ia Souza Cruz

em Genchra durante toda a Assembléatle conservar-se em contado comda ¦ Liga,
Finalmente, a Federação Internacional Uni-•ors.tar.a da Lisa das Nações também as,is-tira ti. sessão da UM das Nações. Esla orgu-

poVl^intó ^í-víiSn" 
na.K|•,,l!lV, 

r103 fín'-j As portarias" foram rmbltidas aos góver-
i-aoidamenlí « 

"m,vers,l!atK's- «teu-;, nos dos respectivos Estados e ao govwnadorapiitamcnte nos outros paizes, espe- do Território do Acro.
c..,i«, „ ti estados Unidos. Allemánliá,MlISSn e Tcheco-Slocafiuia. A "

deii-i
clalmente

Universitária
•nquin. A Internacional

r.»n„i,n i"" F?ns.cr-yai'u "ma conimissãó emGenebra durante a Assembléa. afim de rece-ber grupos do estudantes das principaes uni-versitlados do mundo c pòl-as em contòctocom os trabalhos da Liga contacto
«°fi,n^,Tll'i0S'<ía Usa qll?nènlàih a confian-
l w,T',(,CytI°vi* cs-5e S'«»'Ie apoio geral,

anlcs.

JLOS
afLtfajipp

•Moderno tratamento, pelo
puètthio thoráx tiierapoúlicò,

Magníficos resultados nos casos indicados,
Drs. Carvalho Cardoso. Assembléa, 1)3, 3 ás
7, e Bastos Netto. 7 Setembro. 75 2o nnd. -1 ás 7m***

•mm*»

¦nnlor prestigio, força e influencia que

iaccos para água quente e gelo, de
eom e sem capa, inglezes e .WericantíiArífí
?..x'*v*r;?l"lílmc"le gnrnntido. CASAMANNY, rua Gonçnlves Dias, r,4.

HElt-

O soi e a cura das doenças
''¦•' sv"f lymphatlco, dos

.ichitisipo; no
á run Haddoclt Lobo. 61.

Todas as mães
tra n dõr de dente.

do syst. lympnauco, dos ossos, da pelleanemias, rachitismo; no MEI.10TIIFJr\PIUM'
T. V. 8(50.

devem ter em cnsa a
Çèrn Dr. Lnstosa. cnn-

 Tubo para 10 annlica-¦ Coes, 2S00O. Exigir esla marca. 
appl,ca-

Canivetes Roágers, !cBi,im.os' 'Varia?
b. Í.V.T...... ' dn «orlimcnto.CA-

mm .ni»aa.ii i ina» ¦

¦ —*- 

. SA HERMANNY rua fionçnlves Dias. 54.
~mr*}4*tym* . , , 

AggredJdo a caeste, foi para a
Santa Casa

Victima de umn nggressãii n cacete; ua
roa .S. Luiz tle Gonzaga, don cntrntlà hoje;
Ba Sanl.i Casa. o chimico industrial Ma-
atoei Lopes de Mello, dc 25 annoe, é residen-
|e á rua General Pedra ri; 123.•Manoel apresentou-se ferido em variar,
fartes do corpo.

*>¦*,

JARDIM ZOOLÓGICO
Aberto diariamente desde 8 h.

Ainda se acha em exlilbição o macaco-. GELADA
Specimen rarissimo. descoberto polo natura-lista llüppcil, nas montanhas da Abyssiiiia.

'¦yH#P*ai'

0 movimento do porto, hoje
nc-ate

âtfiiítí
aram-se h-iic
entradas clc.

cm nosso
i poros:

Caali/. o paquete ''JllaiigoMei:
nacional -".laguaribe"; dc Nova Yorl;. o"Tiradentes''; de Porlo» Alegre; o "Capivn-
ry"; de Hosario de Santa Fé; o "Nostiners"':
do Hio Gninde do Sul, o "Ilalinga"; dr
Porlo Alegre, o "Ilaúba"; e de Hamburgo
o llrciuen.

0 CENTRO LUS0-BRASILEIR0
PAULO BARRETO REUNIDO
0 que se passou na sua sessão

quinzenal
A administração do Cenlro Luso-Brasilcirn

Paulo Barreto rcalisou. no dia 16. a sua pri-meira sessão quinzenal deste mez, sob a pre-sidencia do Sr. Chrysbslõmo Cruz, secreta-
riailn pelos Srs. Ernesto Corrêa ila Silva e
.losé Pereirn Loureiro. A acta foi npprovada,
com rectifienções, e o expediente constou do
seguinte: Hequerimcntõs de beneficência:
de Joaquim José dc Almeida, .losé Maiío/íl
Pinlo e Antônio Ferreira -- doferidos, c da
Arthur Nicodémos — Indeferido; dc fiínc.rjil
parn os sócios .losé Ferreira c .luvcncio Fran-
cisco de Oliveira -- á tliesoururia: de auxi-
lio de viagem pnrn o sócio Emilio Gomes
Teixeira —- sübmettá-se a exame medico:
cartas do sócio Ilogérió" Teixeira Lemos,
lignidecciidci è dando alta dos soecorros,
do Sr. Augusto de Ilalsomão, chefe da"A Lunetn de Oiiro'",*. respondendo
officio tia firma II. Sampaio Permitidos &.C.r.lfcrccciitlo nos sócios do Contra uma bo-
nificaçào dê 'JO % nós preços solire os me-dicamentos manipulados no seu laboratório
o tle 5 % nos preparados em geral, e 20 pro-
postas para novos sócios, sendo approvndas
12 e reitiottidas as demais á comniissão desyndicancia. Sobre o offcreciinonto da. Phar-
macia Heitor Sampaio, á rua Kvaristo da Vei-
ga n. 30, foi resolvido ncceital-o o agrade-
cer-se. O secretnrio. deu informnções sobre
umn reclamação niiterlormcntc feita polo Sr.Dias de Magalhães, demonstrando a sua im-
procedência. Continuando, o secretnrio fezconsiderações sobre o movimento da assis-tencia clinica, a cargo tio Dr. Aramis Lopes,
propondo a nmplincào desse, serviço, dç motíoa tornnl-o mais efficiente; com o seu func-

procedente dei eioiiaiiientci diário.. Depois dc se manifesta-iio Ceará, o rc-ni favoravelmente os Srs. ihosoureirò e.
Iloriiciu tle Carvalho, foi áppròvüdd n 

'mosma
indicação, ficando n directoria aiitorisnda ainstallar o respectivo consullovio o a tomar
nutras providencias. A collectn cm fnvor dn"aixa tle Cm idade D. Florencia Barreto pro-duziu 203000. v

porto as se-

Augmentado o effectivo da Força
Militar e da Guarda Civil

do Paraná
ÇlíftlTVBA, 1!» (A. A.) — Causou ma-

gnifico effeilo no espirito publico a provi-
dencia tomada pelo governo do Estado, au-
gmentniid.o o effdclivo da força militar e
da guarda civica desta capital.

OLHOS
Exame medico gratuito: 2ns., 4as. o 6ss.,

das 13 ás 14; ilas., õas. e sabbados, das 11
às IC boras. CASA MElll.VO — Ouvidor, 163.

aiaaaaV

alia 11 Ii|l|.-4||C ,.'V
vcnliy e, depois do nrmlitlcio. er»",iir,.
ntblollco dos Cnvitlholroí do í.uI.jihIk,
Krnnca. IU tees uiinos, mudou-,,, bjm tr
Paulo, oudo exerce ns funeções alo ,ii,.:''
nthlolioo «lo Club PnuIliUno, pira (rL*';à ntocldado brasileira os boncflcloj J,),,
thodos alhleticos americano;. Aa TioriiJSí'
vas não eram animadoras quando »1Ií a'
«OU. O unlco «port praticado uo DrajiliSS
brasileiros era então o football. Mt>m<i.y
por clubs com o mesmo intcre**c rom o

ibill,™
o pista duniverü,

c escolas nfio tinham reareacjei»m3?
í) unlco tignal encorajador cri,.

nos Estados Unidos se Joga o in-ir,]! V
números desportivos de campo c nist.' ..
eram cniihocidos nos oinniuis
dàdcs
ticos.
cnthusiasmo do ptrvo polo footbilfij.!
quo aliás não è o mnis próprio p:;râ 0,'.mn temperado do Urasil. w

llogarly começou u tle/iciivol\.*r efmj,.
teiv*s<o nns provas nthlctlciis, Emprts* tu,enorme, ininin lòrrn ondo essas provas ui,eram entendidas nem apreciadas, iw,
dc Ires nniifis. conseguiu cllc tra/or oitoV
seus melhores discípulos às compítltj*,
iiiteninoionne.s do Parl6. Ilogaily deseljn
irazor ninior numero, nins faltaram ImWX
para tão longa viagem. .Ell.; sahoqtjcoii
paxás não poderão liatci* vccords tnundUei
mns confia cm i|iic so còmpnriarão hitn '
está cerlo de quo muilo aprovcilarün tscntidi» tln experiência adquirida,

O treimidor americano leve hiitíto trabt*
Iho inlclnlnicntc para manter i>s seuj focipulos na disciplina americana dc •Ijtf,
noiicia das bebidas, do fumo c no habite«i
deitar-se cedo."A primeira vez, af firma IIo|«ty. r
quc disse a um rapaz para correr oiton-,,1
metros, dl* olhoii»nio o disse: ''Oli! nii
K* muito longe. Eu ficaria muito cansaíj
Cui.toii a principio. Mas .'omo os ta»uJi
são ospertos c muito iiitclligcnlcs, • ú.-.;,
alliviou-se c bojo'elles procedcui conio - einliitnnos das universidades araèricMii
l.nnta, mau scgiimmcnlc, o Brasil sí (i||
desenvolvendo num igrnnde pai^ aUiletlca,"

40:098$ OÕÒ
UM FELIZARDO

O Sr. Álvaro Barros, residentr, i rua Ber*
nos Aire» n. "Í67, recebeu, hontem, sj iy,t.
isoiiraria da Loteria do Estado do Hio, o li-
Ihote n. 58.7*53, premiado com iíiOSíSM" m
extracção rcalisada terça-feira ultima.

Na próxima terça-feira <a«U popular i
acreditaria loteria íaa extriir mais nn pU.f.no, enjo premio maior é de ,'.»:C«OI!il,
enstandn o bilhete apenas ISOOf) n se ichu
â venda em todas aa casas lotericai i aa-
bistaa amlaal.-.ntes.

Habilitem-se.
aaiãaB

Prot Austregesilo^Sb5^
As 3 horas. Telef. C. 10ÍI5.

-ata»»

Homenagens tocantes do povo de
Belmonte a Nossa Senhora

do Carmo
BELMONTE (Bahia). IS (Serviço especial

da A NOITE) — Com a pompa costuma-
da. apezar do incêndio de que ha tempos
foi presa a egreja, cclebrou-so aqui a festa
da padroeira local, Nossa Senhora do tiarmo.

Embora o lompo chuvoso c o péssimo
estado das ruas, houve procissão, benção
do Sacramento c Ucrmosso, A noite, cm be-
neficio da reconstrucção do altar incendia*
do e dn ncquisiçáo dc outra imagem, im-
portando em mais do tres coutos a quan*
tia unccssarln ao alludido fim.

Abrilhantaram as festas tros philarmo-
nicas, sendo unia do arraial do Córrego»

.a»»aaã*WWaa*i>*i»a*a*aa*a»a*aa*aaa*oaa*aw»^ laTMBilia^ltUMé-fciniBl

TOftnXfiMPE OE AGRIÃOIU.W.. QgUQIf.pj.Drogaria Central *— AaücmMéa, 75

Transferido o festival da Cam
Escolar Visconde de Cayrá
Ficou transferido, sem dia marcai», I;

festival que, dedicado nos pensionista! du,
«a associnção, foi organisado pela ailminii-l
tração dn mesma caixa.

Ó motivo da transferencia & » iinpossiM*
lidnde de se conseguir, uo aclual moram!*
a organisação dc um programma como Bri
imaginado. Logo qus sejn possível e ton
aviso prévio, scrã marcado o dia do («ti.
vai que se roalisnrà no .Jardim Zoológico,

DOENÇAS DO ESTÔMAGO SSSl
SAS. KAIOS S. Dr. Renato de Soa» IapnH
prof. Faculdade. R. S. José 39. Vol. Palriill»/..

¦ aaSetCi ¦ . £1

LÜC. CHAKDALL

e
cnsa

o um

ftfflllllli ]
(Extraordinárias aventuras õe um

gaiato de onse annos)
vn

A'CREANÇA PERDIDA

. A habitação nii ahi lão triste, do velho
fidalgo t-éga ti-nusfornini-a-se subilamentc
como ao aceno da vara dc uma fada, o re-
vestira-a um aspecto de juventude o do.festa
como nunca lhe tinham visto.

E' que no espirito do general, ha tanto
tempo amargurado, pcuotrára de novo a es-
pOrança; ê quo próximo, segundo elle acre-
ditava, a encontrar finalmente a filha que
perdera, queria antecipadamente embeltzara
residência que para ella destinava.

Conhecemos jn. por algumas palavras cy-
nicas ¦ proferidas pcln dansarinn, na sua
primeira entrevista com o barão do Ma-
rhud; na rua Drotiot. uma parte tia histo-
ria de uma crciiítça perdida em pleno dia
nas ruas tlc Paris, pelo descuido de nino
creada; devemos pois çóiiipletal-a agora,';o
que faremos cm poucas patavrás.

SYPHILIS tt.
tralameulo cíficaz c absôlntainontc intlotnr, OLTRlAÁai-so coro o liISMOXYh. Nas Pharmaci.-is \l* IIA X
_^ - V

Com a missão de combater o cur-
bunculo hematico no Ma-

ranhãó
S. LUIZ, 19 (A. A.) — Proecíienlí»

Tiheroziún chegou Jióutcm a esta capilal"'
TJr. .losé llrng.i, delegado pastoril itaquélf*
Eslado, quo por ordem do Si», niinislro Jf
Agricultura veiu auxiliar a delegacia"paste*
rii daqui nn completa dclicllnçãd dc aliai"
casos de carbúnculo üiemãtico, ap-pareciacs
uos muRicipios de Cájà^io e S. llrntu.

O Dr. José Braga, acompanliafiodo Dr,
Alfredo Sennn, secretario tln Sociedade Hi'
ranhense de Agriculíurnj foi vcccliiilo !»!*
.Sr. presidente do Estado, em palácio,.s»'do cuião assenl.-id.-w os bases das medidai
oncrgícns que vão ser tòniiídas.

0 Sr. presiflcnte do listado telçfríí»}!
ao Sr. iiiinitrq da Agri mil tura fazendo;»?'
(íxcollón-ciii seiente da* medidas tomada!,;'
solicitando verbas parn o delegado da «'
dustrin pastoril;

mi** ¦' -r
Comp'. .Inaliieira. ,S. ¦'•

— Assemblita, 7,'), tçceW
nova remessa (In linM"'
mos padrões BiatichiaV
ÍVóúbaiidi e outros.

1m

FOLHETIM D'«A NOITE» (35) ecnlemeiilo promovido aqucllc posto dei-xará a condessa em Paris, bem como' umatilliinlin tle dois nnnos, sobre a. qual o con-alo o sun..iuiii,-ci; tinham concentrado todasua iclicidadc presente e futura
.....'"L"",'. t-?cs- fori"osos 'Uns de abril,quc cai Paris suo os mais agradáveis doanno a condessa saiu da carruageni com a
TiiiLoví!,,' n:a-!^'d?'5-laí ° fM-se condiiíii- ãs
n.W*,!^f' Jupo;s dé um l'c'luoiio passeio,
tu,?, SU cn,co1utro" outras meninas da suaedade. c entreteve-se brincando com ellas,
foi-nndo íl ?r,°,a ,S,'a- d0 Monteharniont
á «m l «? '"a a,CSre c "*-*-f»-.t«, disso

~" Ml,r,i?ttíi, deixo-lhe a menina e a car-niageni, lenho algumas voltas a dar. e L

h beijou coro ternura „ filihlahn.
re^de1^0,^0 

f'Ue * CrCanSa "Cvia

Em 1S30, o general, quc nascera appro-
ximadamente com o século, tinha 51 annos
e commandava uma brigada cm África. Re-

ua I i»z, onde deixara a carruagem, deu or-dom no c-oe.hei.„ » a0 ]!lcaio °m* oc»* ol
sem pela aia e pe,H menina, lcva,Kspara casa as quatro horns.
. Que se.passou então no jardim? Ouaudn.am.bntcr quatro horas no\elogio d" Ja-laçio, a nia' appareceu ao cocheiro e ao a*
dc tVrPrnr1'da,H-0mJo olhar *l«vairado, cboiade terror e dizendo com voz suffocada:
ninãl 

mcnína! a men'Uat perdeu-se a me-
O lacaio e o cocheiro abandonaram a

carruagem e correram apôs a ala, qu» vol*tara para traz o corria atraví> n«,«,.,«„.espalhados pelo jardim! como «,ma Iroatu
¦o1"^3» *Í-r-&°' Num I1,om«™« tornouse geral, a agitação no jardim. Os passeia i-
aoji c do Gaos, o ;it« mesmo os ociosos t nedovmitavam ,ims iiaicos, von oÇaVnm V,?nbusca minuciosa, pesquisando as alanídas. os lagos; as ruas adjiccnles »Sp^stsí«*&ÜIWm^ÊmsÊmêt

t;n, A nin (IcsapparccciM também! Õ-M»ro c o lacaio resolveram voltar para «•»
com n carrungoiii vasiii.

Nao í possível descrever « dcsosiitrasi1
dn condessa! Passou unia noite lerrl»
com violentos ntaqiics.de nervos, a ponto';1serem cliatiiados dois médicos ipie a 1"
gnrnm era perigo de vida.

A s oilo lioras du niauhi. meia m*™
mandou que a mcltcsscm na carriiapn'
fez-se conduzir a casn do prefeito da V
licia.

O magistrado prometteu fazer tudo qn»to estivesse ao seu alcanço, o dt*u inimedi*
lamento as mais urgentes ordens para m
se procurasse a creança e a ain. cujo d'
pado descuido era a causa principal dai""'
la grande desgraça.

Nesse mesmo dia a aia foi encontrada aj
Hospital, em estado desesperado!'. C*™1'
cabeça perdida, não ousara voltar:p*f»Mo tentara aspliyxiár-sc no niiseravel 0vac um hotel, onde sc refugiara pa" rêal1'
saroscu intciilo.

Nessa mesma noite estava morta.A creança, não foi possível encoBtral-*'Por muito dolorosa quc fosse aquella «•'
licia para o general de Mohtcharmont, ».
latra pela sua filha única, não era potsi'«deixar que a ignorasse por muito tempo-£
condessa, que envelhecera dez annos ta «J
dias, teria sido a própria a Ievar-lh'a P»"
o acompanhar naquelle golpe doloroso! m
apezar do mau exito constante das suas p"'
meiras diligencias, a desditosa mãe nao f'
dia resolver-se a renunciar a todas as m
ranças: contava com o acaso, com nm »!',
grc, com a vontade omnipotente dn n'S
parn tornar a encontrar a filha eni» ';'
mandava procurar incessantemente em
cios os bairros de Paris. 15 depois, qjj?
presidiria ãs suas pesquizas, quem as"1!;
gn-ia se ella saisse da França'? Envion m
ao general um homem dc confiança, c«clr
regado de o preparar verbalmente pa™
golpe que in receber, e de lhe entrega''»carta na qual lhe narrava u sua desgraça o
profundidade da sun ferida morlal* ..
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