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_' .*«_? ge *te q,,c co,n- de ••¦«¦-• ¦.
...„nImaíno_.eíllevo Ç™ vo«« •*••»<> h« muito tempo, «mando era dc espantar o numero

dos casos de acciden-
tados «rua tinham en-tr ______ ma _a.__.l-a s_ ¦

__«i»_u.r 1"a- eapeiicm para os aI
tTS. t_?n.!,.ln-5' "fi0 rc-'-««,m «o aqueclmen-io de 100»; sao ello». mt _.u... _. „_, ín___d. mi.V..".: M0 eUa,l ou.-*'••»•» « o» baclllos
com J_E.f «*«•¦* «•¦••'•ente; que provo-
ó.rtn»_.in,oxicacfi.0, Sube-M «iue o bacillo do
multm. ™Pí£"cn.,tt ProP**,'«-<'ades biológicasmuito semelhantes ao paratyphlco B. Tanto__¦!!__. II 9*\ iiiiIi.h _p.ll. _...___ _.**.. -

PuhUamfm ^M,,^-*Í'*«S^ ...m.r me esca-

Sffitt•ííü^iSÍÍJSg Sffi0.^0™» »H«úr;d"rum'aem°e.fnna
que Tem-se observado epidemias de sn.moncl.o»ses ora com fórma de Intoxicação alimen-

*.__.«-co,n forn,"_,«Je Parolypho. ora essasduas fôrmas coexistindo. Não seria para senotar o recente surto de naratypho, cofnci-dindo com o surto ogucTo de Intoxicação ali-mentar? Eu enuncio apenas um problemainteressante a ser resolvido.

Dr. Couto e Silva

alimentar,
dessas victimas
recebiam os prompios soecorros daAssistência, a viulta-
vam aquellas que re-
corriam á clinica par-ticular, chamando
seus médicos, que to-mavam lá as provi-dencias qne julgavammais acnnsdthnvais,
mas não deixavam dedizer a mesma cousa
nos parentes afflictos
nnte o appareeimento
subito do phenome-no: trata-se de umaintoxicação a 1 i men-

corroboravam o din-tar. As coincidências ,,.,
gnostien, tão frermente era vcr-se'n'a mesmacasa ou .pensuo um numero apreciável dedoentes a qoeixnrem-se do mesmo prato:«ra o bacalháo, o assado on cosido, o nei-*l  ¦"'"', ""c todos haviam comido aoalmoço ou jantar.

Agora, verdade seja dita, a freqüência nãoe n mesma; pouco a poiico. os casos escas-em proporções Iisonjeiras. Existeseiam

A literatura medica c rica no que se re-fere us epidemias de intoxicação alimentar,uias foram mais bem dcscriptns c talvezmais numerosas mesmo cm paizes como aAllemanha, Inglaterra, Suissa e Bélgica.Entre nós,' tem-se af firmado, sempreriouve menos ou mais intoxicações alimen-tares. Nao se comprehcnde que com estefacto alguns pretendam negar que actual-mente haja epidemia; sempre houve, é, cmnoa lógica, ura motivo para que continue ahaver , desde que não sejam dadas disposl-
çoes cm contrario. Estas disposições seriam,entro outras, seguras medidas de policia sa-nitaria, que agora deveriam ser invocadas
çpm justeza. A verdade c que nossas estatis-ticas são inteiramente omissas; nunca sefez, infelizmente, um estudo serio da into-xícaçuo alimentar. Todas as affirmalivas,

Mirto. ou8itin^_.n»_S.Í'l-,_.i_.ll___S S.m .•*•.**¦""•*• - "•*• ""•'«¦«uu» era vagas rcminisccncias.
tkSM"n^^SÔJ^^J^?_! ImtmSSü &.í^&l*>m :«*W «•

militar em
S. Paulo

A palavra offieial no commu-
Ricado do meio-dia de hoje
Boletim Official das ia lioras, fornecido

pela secretaria do palucln do Cattete :
"Hopvn calma durante a noite em toda a

frente. Continua a ser feito, com absoluta u-
caiaridade, o movimento das tropas Icyacs
quo se deslocam de diversos pontos pare ou-
tro», afim de serem aproveitadas, como mais
convém, in necessidades daa operações."

Mais um batalhão patriótico
que se organisá

_J,rEIF,.N> 2,.(A- A'> ~ O.corone.
Ú.aZ tVor,,clro. Intendcrrto municipal daI ertro II, que se acha nesta capital, foi aopalácio do governo, onde offcrcccu ao Dr.Matliias Olympio, presidente do Estado,os prestlmos de um batalhão patrióticoque ali tem orgánisado, afim de apoiar o

S?Autno dS RcPub'-<« contra o movimentoscdlçioso de que esti eendo theatro a ca-pitai paulista.
Amanhã haverá nm grande comício po-pular, em que falarão vários oradores, pro-testando solidariedade ao Drcsldente -da

Republica; Dr. Arthur Bernardcs.

0 que se diz em Buenos Aires— Declarações do almirante
Penido ao representante

de "La Nacion"
pIHEN0S AIRES, 21 (A. A.) - «La Na-ción , em sua edição de lioje, publica umaextensa correspondência do scu enviado es-. pecial a S. Paulo, Sr. Geraldo Sicnra, que-se adia nn f ___•_>__.__ _».. _..•- •»•..»*«• H"<*

OS DECANOS

do sonho e do trabalho
0 peso pluina...
e os pesados,.,

Do povoado de Florida á pista do JoGkey-Cliib
Os bons cavallos a os grandes jockeys de antanho

LEMBRANÇAS DE DOM LOURENÇO ALCOBÂ
Xo Joclicy-Cltili, íi rua do Rocha ti. t0, o

Sr. Lourenço Alcoba, ilccanu dos profissio-nacs do "Uni", habita unia cnsu floritlu ,1
cujn poria passam, ctn irolo compassado, os
elegantes cavallos de corrida que lhe fazem
recordar os dias claros dn juventude.

Nasceu o Sr. Alcol-a, no nnno dc 1815, cm
florida, lindo "jmcblo" ui-iigiinyo, c, desde
a 'infância; correndo chi "canclin rectu", pornão haver prado em sua terru natal, dedi-
cou-sc. á arte vclócisslnia dos jockc^s. Eraseu partão, no scu povoado natálicio, um iln-liano que comnit-rcinva cm frutas com o Bra-sil c tinha cavallos de corridas desde os dc-
parlamentos uriiüuayos á corte imporia! daAmerica do Sul. Uartholoincu Fuichl, esseera o seu nome, acoiisolhnva-o com frequen-cia, reconlicccndo-lhc ns aptidões, a vir pro-curar Tama c fortuna no Rio dc Janeiro, masso em 1870. tendo já 25 annos do edade, o

nem por isso deixa de imprcsslo-nai* a affinnaçao medica, porquanto _ certo<jue numa época crescente dc carestia, qiian«lp o coverno installa açougues de emergen-cia, quando todos os pregos vão sc toman-•Io tlicnricamcnte prohibitivos, não hão deser muitas as pessoas que comem de mais...bra preciso esclarecer-se o assumpto.oh te, nao resistimos. Vimos o Dr. Conto cbilva, medico da Assistência Publica, chefe«lc clinica do Ambulatório Rivadavia, c des-iccli-imos a pergunta:
—• Mas, venha cá, doutor, trata-se real-mente da "tal" intoxicação alimentar?...b o Dr. Couto e Silva affirmou, categori-co, que sim, c discorreu deste modo:— Dizer somente intoxicação alimentar

.¦•«---li^taO-M-c..1.. A esta expressão falta-•igoris.mo sciciTtTfieo.—Jiistüica-se nnr isto
pre vio entendimento sobre sua significação.Costuma ser empregada como synonimo deenvenenamento alimentar. Kós, porém, naAssistência, preferimos abranger com onome — envenenamentos nlimentares, glo-balinente, accidentes variados, como n ana-
pliylaxm alimentar, os provocados por sub-st:*ncias> incideutemente encontrados nclles,
pelos alimentos venenosos e, afinal, outros~- esses são os qua nos interessam directa-mente — a que reservamos o nome de into--cicação alimentar propriamente dita.

Na chamada anaphyla..ia não ha toxici-dade do alimento; dependente de condiçõeshumoraes 6 uma predisposição individual,
para o leite, para o ovo, para certos alimen-tos, sempre os mesmos; póde-se apresentarsob varias manifestações, mas o quadrocommumente descripto como grande ana-
pliylaxia alimentar c que lembra envenena-
mento. De outro lado, lia a considerar osenvenenamentos provocados por alimentosvenenosos "natura sua?, certos peixes nãocomestíveis, ou, o quo é mais freqüente, cer-tos -produetos vegetaes venenosos confun-rlidos coni similares innocuos, por acaso ounegligencia. Na Europa são freqüentes osenvenenamentos por cogumelos, ao passo•iue entre nós esta intoxicação fungica é
-«ra, dado o pouco uso delles. Em compen-«ação seria para se pensar no envenenamen-
to pela farinha do mandioca, usada a brava,
.ue contém ácido eyanhydrico, muilto se-iiiclhantc á doce. Apenas menciono ainda os

iilmicntos sãos, mas com toxicidade empres-
tada, por substancias cliimicas conservado-
ms — quantos casos, sobretudo, na America
no Norte, onde è muito desenvolvida a in-
dustria dos alimentos cm conserva —, ou
pelo chumbo das latas de acondiciouaiiicn-
to. _De exclusão em exclusão chegámos á in-toxicação alimentar propriamente dita. Iso-Íamos os accidentes provocados pelos ali-
mentos não tóxicos, sem conter toxiens chi-
micos, e independentes de susceptibilidade
especial do indivíduo.

A intoxicação alimentar pode ser produ-zula pelos alimentos mais variados: elles —
par ordem de freqüência, carnes, fresca ou
preparada; peixes, massas, ele. — nnresen-
!antlo-se alterados por certos micróbios, não¦:specificos, mas em numero limitado, pro-vocum a intoxicação unia vez ingeridos,lista intoxicação tem uma physiononiia pro-111*111. rertnmonte; mas, como direi?, poucoexpressiva." E* pensar_nella, c será reconhe-cicla. Ii' muito sabido que um grande cirur-
ííiao negou em tempos idos a existência da
«ppendipite no Rio de Janeiro; e hoje, como
«e procura, íbcontrn-se, c a cada passo, e
tah-cz com cxaggero...

©o mesmo modo a intoxicação alimentar
anda por ahi, chrismada com outro nome,
dissimulada sob outro rotulo: indigestão,
embaraço gástrico, expressões anodinas e
•eni significação clara, são toda uma senic.
entretanto, dentro dc variações clinicas co-
nhecidas, será perfeitamente reconheci vel.
Ha duas fôrmas principaes: a gnstro-ente-Hte, mais freqüente e menos grave, e o syn-
drome choleriforme, que lembra pelo aspe-
cto e gravidade a cholòra raorbus. O syn-
drome do gastro-enterite _o mais comniüm
nas outras conio nessa epidemia; mas
actualmente o choleriforme tambem tem
sido observado, como ainda ha dias verifi-
cou um eollega da Assistência, Lourenço
Jorge, attingindo a tres membros da mesma
familia. Neste caso o responsável cra nm
peixe; o un-ico que não fizera uso delle fora
quem chamara a Assistência para os outros,
eravemente envenenados...

Quanto aos micróbios responsáveis, são
bactérias varias. Na grande maioria das
vezes .415 dos casos) essas bactérias sao
B.ilinunelloscs (Salmon c o nome do autor
<me as descreveu), com dous chefes de fila:
o bacillo de Gartner o o bacillo ts*po Aertry-
cke; muito mais raramente o proteus, que e

Existe por isto, são necessariamente pouco segu- se acha no theatro da'luta
^*_-nlC«S b"?_*ad<>- .«n vagas reminiscencias. Aquelle jornalista, depoisllaCnos- — Nao seri nn__iv_>1. _>n_ãn _>!,_..._. _,_.!..»,_. _...•..,. , • •"•»•••"»

um modo positivo, se tem augmentado, em
proporção notável, o numero do intoxica»
çoes atimentares ?

A esta pergunU, respondeu-nos o Dr.Couto e Silva:
— Bascando-ma nas estatísticas da As-

jistencia Publica, posso affirmar qne sim.
Nos annos de 1907 a 1021, as intoxicações
alimentarei eram incorporadas ás outras,
sob a rnbrica envenenamentos. Os dados fo»ram tomados a partir de 1922. Neste anno,foram soecorridos 567 casos; cm 1923, 76.
casos. No anno passado o numero de soe-corridos nos di\-crsos mezes, foi sensível-
mento equivalente. Apenas, no ultimo mcz,
dezembro, ha a notar uma elevação brus-
ca: 133 casos; o numero descen a 66 cm ja-neiro do anno corrente, a 60 cm fevereiro,
para subir de novo a 135 no mez de março.
Quer dizer nua nestes quatro mezes houve,
em media, llHr~soícorros inensaes, approxL-
madamente. Se relacionarmos estes resulta-
dos com os de 1922, concluiremos que, em
apenas quatro mezes, attingimos os 311 do
numero'de soecorridos naquellc anno iu-
teiro.

Este confronto é bastante claro para dU-
pensar commentarios. Deve-se notar nessas
estatisicas, embora guardadas as proporções,
a reducção geral dos números. Com effeito,
os nossos soecorros são levados apenas aos
casos mais graves c ruidosos, escapando-nos
as fôrmas attcuundas e frustas da intoxica-
ção alimentar. Os números citados sd
abrangem òs soecorridos pelo Posto Cen-
trai; ha a sommar os soecorridos pelo pos-
lo do Meyer e a multidão inteira attendida
nas clinicas privadas...

Estes algarismos vieram apenas confir-
mar a impressão obtida deante dc tantos
casos diários dc intoxicação. Num pernoite
lembro-mo haver no Posto -Central mais
de 20 soecorridos. Na mesma casa, á rua
Almirante Tamandaré, de uma feita, foram
vistas 13 pessoas. Na manhã seguinte assis-
tia a cinco na ma Cassiano. E tudo a
seguir... Felizmente, os casos são benignos
na maioria. Julgo realmente cxccpcionaes
os verdadeiramente graves. Parece que ulti-
mamente o numero tem decresoido de novo.
No emtanto, seria prudente aconselhar o
consumo de alimentos garantidos; nada de
carnes, de peixes guardados e ao primeiro
signal de intoxicação, chamar a Assistência.

Attendcndo ao pedido do director dos Ser-
viços Sanitários, communicamos telophoni-
cumente essas occorrcncias á Saude Publica.
Seria útil que todos os médicos fizessem
egual communicação. A Saude Publica tem
naturalnie l.e feito pesquizas chimicas, se-
rologicas c bacteriológicas. Com estes dados
c com quadros mais completos, poderá clu-
cidar a ctiologia c demarcar a extensão dn
actual epidemia. Nós vcrificamol-a cliui-
camente c observámos sua bcuignidadc.

» «_m» ¦

,. , ,  de enviar di-versas noticias de caracter geral sobre omovimento subversivo e sobre a marchadas tropas legaes, publica uma entrevistaque lhe concedeu o almirante Penido, com-mandante da esquadra actualmente clisantos.
Aquelle distineto official da Armada Bra-stlefra, mostrando-se optimista nos con»celtas enuttidos, sobre o moral das forçasde terra e mar, que estão integralmente

í?°_. 'i*"0,J-as.'njtituiçoes legara e do poderconstituído, declara que a lamentável lutaíralricida terminará muito ináis cedo do
quo geralmente fie suppõe, com' a victoriacompleta das forças da legalidade.

As noticias enviadas á "La Naclón" cau-saram boa impressão nesta capital.
Ul-

0 ASSASS1NI0 DE MAT-
TEOTTÍ

Um dos indigitados cúmplices, o
Sr. César Rossi, escreve um
memorial sobre o monstruo-

so crime
ROMA, 21 (A. A.) — Continua preso

como indigitado cúmplice no assassinio do
deputado socialista Giacoino Mattcotti, o
Sr. César Rossi. , .

Na prisão, Rossi escreveu um longo memo-
rial que enviou hontem, ás autoridades in-
cumbidas de apurar as responsabilidades no
sensacional delicto.

Ainda não são conhecidos amplamente os
termos desse arrazoado, por cuja divulgação
ha geral interesse cm todo o paiz. Sabe-se.
entretanto, que Rossi precisa nelle n sua
cumplicidade no homicídio, cxcnlpando-sc

em parte diante das .conclusões a quê che-
garani as autoridades que rcalisam o inque-
rito.

¦ -ae» ¦

Inaugurou-se, em Praga, o Con-
gresso Internacional da Or-

ganisação Scientifica do
Trabalho

PRAGA, 21 (Havas) — O ministro do Com-
mercio inaugurou o Congresso Internacional

o ÍwESiOTS_rtS&TSSSrSS * Organisação Scientifica do Trabalho,

50 ANNOS
que combate

a lepra!
Palayras do velho mediGO
t norte-americano Dr.

Justino Abbott
Conformo fora anmmciado, o Sr, Dr.Justino E. Abbott, velho scientistn norte-americano, fez, hontem, no edificio da UnionCüurch, á praça José de Alencar, a sua

conferência sobre "A
lepra na índia".

_ O salão de confercn»
cia estava cheio das
notabilidades médicas
brasileiras^ que ouvi-
ram' com a- maior at-
tenção o agrado a pa-
lestra do nosso illus-
tre hospede.

O Sr. Dr. Justino
Abbott 'viveu na} In-
dia, como membro
proeminente que é dn
The American Mis-
sion to Lepcrs, cerca
de 50 annos, traba-*
Ihando infatigavclmen-
te uo sentido de li-
vrar a humanidade do
terrível e horripilante
mal,

Tivemos opportuni-
Dr. Justin E. Abbott dade de òuvil-õ hoje,

em nossa redacção,
onda o Dr. Justino Abbott veiu em visita,
em companhia do Sr. Dr. Laudclino de Oli-
veira Lima.

O illustre sçisntlsta ,està cnthusiasmado
com o Brasil c com o trabalho que o nosso
paiz tem feito no sentido de combater o
grande mal, por cuja extineção vem sc ba-
tendo abnegadamente, i'—O Brasil, jiclo que vi e observei —
disse-nos —.tem gasto rios dc dinheiro ho
scu trabalho do combate á lepra. Mas. com
a experiência que . tcnlio, posso affirmar
que esse sacrifício não tem sido nem será
inútil. .0 Brasil rivalisa com os melhores
do mundo nesse serviço, sendo o primeiro
na America, I_evo daqui as mais gratas-ecordações, não podendo esconder a minha
alegria e o meu cnthusiasmo pelo que vi
e observei, pois visitei as iustallações pro*nhylatlcas, o que me permitte fazer as af-
Irmaçõcs que faço sobre as condições desta•bella terra para a extirpaçno do mal.

Disse-nos a*'nda o Dr. Justino'¦ Abbott
mie parte depois de amanhã para os Esla-
1os Unidos, depois de ter visitado quasi
todos os paizes do mundo, e que ali terá
oportunidade de dizer o que.é'o Brasil,"¦ue para o illustre sciontista foi uma re-
velação.

¦ Ao Brasil e ao scu povo desejotodas asrclicidades e todas as prosperidades --•£• ter-
ninou, depois de se ter referido com' en-
'íusiasmo aos scientistas brasileiros, que.ff'rmou, não portem ter ih.ve.iji das maio-

ves summidades do Velho Mundo.

'H^^-yimmmmmBmmmmWmmi: 
•' '**____________¦-»•'.
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Lourenço Atcobaça, decano dos pro/ít-
sionàcs do turf

Sr. AlcõB"_rdeixour-a1-siia--L-deia campesina c
foi para Montevidéo com o. intuito, rcalisatlo
sem demora, de embarcar, para a cidade em
que se arque!.! á enseada dc Botafogo.

E que Influiu mais fortemente, para n
sua resolução? — perguntámos, interrom-
pendo a narração que* ouvíamos.

A revolução, respondeu o corredor. Fin-
da a guerra do Paraguay, irrompeu, depois
da morte do general Flores, assassinado cm
Montevidéo, a revolução dos "Mancos", che-
fiados pelo general Thimothco Apparicio.
Meu pae era "colorado" c eu deveria alistar-
me nas forças governistas e, para evitar essa
sacrifício, vim com Dom Bartholomcii, para
o Rio dc Janeiro, trazendo o cavallo Solitário.

E no Rio de Janeiro ?
Fiquei trabalhando, por algum tempo,

com o mesmo italiano, quo possuía, aqui, ou-
tros animaes, alguns Cxccllcntes, como a cgna
Madama. Depois, com os annos, tive outros
patrões, como Pedro dc Oliveira Santos, o
Dr. Calmon Nogueira Valle da Gama, cujn
cavallo Cônsul ganhou o primeiro prêmioconferido a animal nacional; o barão de
Vistn Alegre, u Coudeluria Cruzeiro, Dr. José
Julio Pereira da Silva. Tive, tambem, cavai-
los de minha propriedade e fui, ainda, "cn-
traineur" de Coutinho c Zefcrino Martins.

Mas, em 1870, quando chegou ao Bra-
sil...

-~ Só havia um prado de corridas, o Jocltey-Uub, com oito quadras, teudo unia uni
ça archibanenda, e essa de zinco. Era próprio

dade do conde dc llcrzbcrg, Surgiram, mnis
turde, o Derby, o Villa Isabel, o llipiimlroniu
Nacional, o Turf c um prailozlnlto que cru
chamado Maxixe, mus Iodos, salvo ns dous
grandes, o Jockcy c o Derby, dcsuppurccc-
ram.

I-Çmbru-se dn sua estréa, no Hio 7
Foi no din 29 de julho de 1870. Correu-

do o Solitário, venci o favorito do povo, o
Colibri, do conde «lc llcrzbcrg.Foi essa viciaria'o inicio'dc alguma sc-
rie dc triumplins ?

Eu ganhei muitas vezes. Entre os grandes
prêmios, recordo oauc ganhei com o "Snlvn-
los", batendo a invencível Phrync.-i, na dispu-
ta de 16 contos. Com "Sntéa", ganhei p gran-de prêmio do Villn Isabel, conferido, uliás,
no Derby, por ser aquelle prado inuitopcquc-
no. Venci, tainlicm, com os nacionaes "Syl-
via, Sybill.1 e Plutos". Por tres finnos, segui-
dos, Iriiiniphei com á Coudcliiria Cruzeiro.
Ganhei tambem, o Grande Prêmio "Rio de
Janeiro", do Jockey-Club, dirigindo o Tail-
lefer.

K os jockeys de seu tempo ?Eram, os melhores, ou os mais citados,
o Laurlnho, o João Braga; corredor do Coli-
bri, o Arnold, o I.ttffo, inglez, que morreudisputando o grande prêmio que eu ganheino Tnillefcr?

Morreu? Como?
Caíram clle c o cavallo e o animal quoos •¦lennc.-v*! bnlcu com ns patas na cabeça do

jockéy, fendendo-a.
E os grandes proprietários -de cuvnllos

dc eor,*íi!f-*4'!
—- Eranl os já citados c mais o Antônio

Moura, proprietário do Borcns; o I.cmgrub-ber, dono da cgua Damicttn, u Vicente Lis-boa c o visconde dc Schmidt, que tiitha umbom jockcy, 0 Francisco Luiz.Quacs foram as suas maiores "poules"?
Eu cra o favorito do povo. Cavallo queeu montasse tinha ns synipalliias ilc todosc, por isso. ns minhas "poules" eram pe-quenas, sendo as mais elevadas de 1)0 c mui-tos.mil réis, j:oiii o Tuillefcr.
E nunca saiu n correr, fora do Ria?Estive, um anuo e tanto, cm São Paulo,

empregado com o barão de Piracicaba, isso
ha uns 38_..nnos. Nesse periodo, obtive.mui-
tas viclòrias, algumas das quacs em (..-impi-
nas, sendo a ultiifia a do cavallo Garibaldi
«iue venceu o 1'ery, do conselheiro Antônio
Prado.

Lembrou, cntãff^ovelho "c.-in-crislii", como
sc diz cm "seu pucblo", os animaes que pos-suiu: Espíulilhtt, cgua nacional, vendedora
dc muitas corridas no Rio; o Desleal, o Lahir,-rcnccu-CTtHÍT-4^_h>4--i-*--Ni_______veniliilo ao
governo federal, para a invernuila de!)ã5*ÊãnT
o Lamarline, francez, que conquistou grandes
prêmios.Em minha ultima corrida, uo Jockcy
ganhei o "Grande Prêmio", com o Gnnyann-
zes. Depois de deixar de correr, no Rio,-indo
a São Paulo, fui obrigado a correr por faltadc ¦jockey, e ainda fui feliz.Ê por que deixou de correr?Por velho. Fiz-me "eiilrainciu*", mas,cm attenção aos desejos de minha fnmilia,veadi os meus animaes e deixei de tratar osdos outros, ficando, porém, como confiiinador
do Jockcy c do Derby.

Alludimos, enlão, discretamente, á famíliado encanecidò uruguayo c clle, contentecontou:
—• Casei-me no Brasil, cm 1872, com D.Ameba Francisca da Silva Alcoba. Tivemos

quatro filhos. '
Voltou-se, então, a sua lembrança para asua pátria de origem, onde, em 1922, lhe mor-reu o ultimo irmão, — Manoel Alcoba —

general d0 Exerc*'-. do Uruguay.•*—.Voltei em «-.seio a minha terra e cmFlorida passei tres mezes, assistindo á con-clusão da casa que mandei coiislruii* pari mi-nha inãc, que ainda vivia, mas ci-a viuva c
pobre. Eu sempre lhe mandava dinheiro.

E com essa evocação- carinhosa dc sua velhamue, na sua terra distante, cuceriou-se a nos-sa conversa com o dccaiio dos profissionaesdo turf.

Um habito novo, proveito-
so e pittoresco de nossa

cidade •'?.
• ._»«__¦¦ i»

Qual o carioca que ainda não
conhece o sen'peto? ; 

'

VI n tuu omign... Eslava fasclmuti
du eleguncia... Suave.-.'. Ksguia...! . '

Não admira. Ella agora esti riifeltaud»
inuito. Tem caminhado tanto, feito Ut
grundes exercícios que, neste regimen, Já dl»
iiiiniiiii seis kilos. . * .

E um pedacinho do dialogo trivial d* tm%

ft ¦______! B^-H ________h vitttf
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Satisfeitos, felizmente, coni o'p'esó'-qiit
a bulanea regista' ' 

,'"', 
'

Segue um Jioniem o seu caminho, vae toma»um--bonde, comprar um- inaçb de cliarros," ¦CIS Olltro gl__pi_, ¦a-rninmpnl^,.. ;, .... r'

Commenioraíitlo o aüiiiversario tia Coloiiíijia

— Mas, meu Deus, como a Judith está ma*
gruiiin'.. ,i ' •' ' < ¦ i .i , .: ;i /
,...7" '.slü nÜ0J n_ada! EI,a «teve ainda pee»pelo tempo do Carnaval.-Com* aqüèlla-al-
_nHir!!°fn.Va .pc"as 

•|5;kiIós- Agoía, tàfitotloitifieantes lem procurado que; comfcndttsem vontade, já está com 52 kilos.'.™™ •
„sfelial0S"-s'-assim* são diálogos 'de* todo»os dias, de todos os cantos da ruà.A-vòr*dade que resulta dahi é que ha muita ^cént»
qne r ici-..erhmngrècèriÈ muita gente'inie deiseja engordar. Por via-dé regra-queiii pfc*.cura cnimagrccer é porque tem üutidè,*,«despresa saude, e sim elegância; c qúém de-seja engordar e pormie • tem elegância: 'dé
mais, c smide dc menos... Por via de vem.trisamos porque ha muitas excepções deutoíoutro ado," tóntas são as creaturas .gordasmais elegi.nlcs do que muita magreza aggrej!si. .i. O resultado desta preoUcupação ê.a actl-vidadodos heis de tudo quinto é balança: asua vantagem é unia maior p.rcoccupacão
n?™," yW a do nosso corpo, com- as suasmodificações, tantas vezes syinptomaticas.' •nao i-aro alarmantes1; • • .... .. "

Realmente, os mcdicos.de hoje,.fundadosem boas razões, ligam a inaióV'ih,pS»cia no peso dos seus clientes.- E*"um' cl_»mento precioso para julgar das condiçõesria machina humana. .0 iudlviduo, que semcausa apparente aecusa uma perda de alguns
d, ^u'^,°7 '*S juIgíe s.1o, deve desconfia?

!._ -stado de-_audc. A sciencia náo.he*.sita cm uivertil-o a este respeito. O per*feito equilíbrio funccional é attestádo Potum peso mais ou menos invariável, Exeiti* '
plifiquciiios uni pouco: Este cavalheiro tem'o ir,' . 

'cdad.- Sc" ).'.*-,sp normal ,é.daiu kilos. Llle o sabe, c até tres.mezes atrás•>oiificava, sempre que subia a,uma halàh.ça, qua o registo era esse, com aiguniaj

Recepção ao Corpo Diplomático e á
sociedade carioca

grammas do dHfcreiiS*. mas ijote, pesqndo*sc de novo, verifica qne está còm §6 k"lç,s_
;Vs/'a.l,,,n.,e,ra.impressão c indifferéhíèíportanto, nao esteve -'-—*- -¦-• •¦-- • »

-.',___ml_B-_s.. \\Wmmm\. mmmWmWm\\ WF^m\ W^m\ WÊfâtfk^ t_S ^flÍfm_____S_g % __i___SS W1 In
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doente, não sòffren né»
;¦""'" 'í^'í":uí0 fme o tivesse obrigado nesteslies mezes a um regimen especial. É'o Srii. poderia acreditar que acenas.".'.-'¦ estimais magro. Entretanto, nãò, seria essa 

*
opiniao do medico, -se o Sr. B.' tohiássíV.deliberação de consullal-ol*

Roalisou-sc, conformo .fôrn annunciada.
a recepção intima offerecida pelo Dr. Max
Grillo, ministro da Colômbia, cm coniine-
moração do ánniversario da independênciado seu jiaiz, aos represen-tantes diplomáticosaqui acreditados, á colônia colombiana c asociedade..carioca. • , ' .

A residência daquelle diplomata esteve re-
pleta de pessoas gradas, que foram cumpri-mentar S. Ex., noUndo-se vultos de desta-que na colônia colombiana, cavalheiros - fa-milias pertencentes á nossa sociedade, j

Foram -servidos aos presentes uma mesa deoces finos e choinpagtw, sendo erguidosblindes cordiacs a Colômbia c ao seu repre,-•iciUànle no Brasil. >
Durante a recepção, o quartel to colomhia-io que ora so enconlra ncsla capital; exe-utou'«colhido e variado jírogramma deniisicas regionaes, tocando tambem o hy-nino colombian-o, que foi ouvido de pé «oroims os assistentes.
Entre as muitas i-holographias tomadasi urante a recepção, destacamos a oue renro-duz a gravura acima.

,. .-..-. Depois, db '"íins
exame, o clinico teria aparado íqtíe cs"tava em presença um homem enfermo. 

'
i\a Jiiuopa, e sobretudo nos Estados 

"ünf-
nos, o publico .ia está convencido da: verdade,
jpio a sciencia ensina'. Mas, o que muitos aittdaIgnoram é que o-;Rip começa còm'a'ràelhò»hn.i vontade a adquira* a excellente :hábito
de pesnr-se. Nas pharmacias, íios cafés, no?armazéns, nas casas de leite,: ha bal*nêaípaia uso do publico. Algumas sãó dc'tj!Snn iquailo, outras mais modernas, -que. nec»m tlem, mediante o pagamento de düzenSííicis,_ verilav.r „ pOSo certo -c receber, irtacartão de registo, e ainda oulras,; mais 'W*tentes, mule sobe quem quer, sem a liçcüs*
S°_ _1).R"1' co"sa alguma. Homén? dèiodas as edades, senhoras menos joi-cns, Vn»da .jovens ou muito jovens, creanças de tódoios tamanhos, sobem de bom 

"grado 
.na:Bi»iUIlÇíl... ] *¦' ' f ,'¦•-. • .,!

~ Pesoc-vqs! — diz a sciencia'."1. ',;.'':
b os cariocas as cariocas, ,especiálm*.njteiolmdeccnilo a vaidade ou não. tambem òfae-»decem a voz da sciencia. Dahi o*.-. *speetft.«novos da cidade: quea* passa um,.mrtm*.nt_a porta dc umn drogaria da. niá <_onçáIve_IJias, do uma pliannacia dn rua S. José d«uma casa de frutas fia rua da Asseinbléa timmn café da Avenida, logo nota como' _â6'nu-.merosos os ciue procuram p*.sor-se; E' iín»habito que principia a ser ò habito de'tóds.a gente. Até os pelizes de tres nnnos Úmonaixonnm: Dor essa operação, .a que se;l»Ipliciyn seriamente, com deliciosa :gravidade,K afinal de contas, è uma '.-.iniciativa 

vanSt-»Josa. que vale por uma satisfação muitasvezes, e nao raro por uínà .advcftència'mi«Inao c para desprezar, • .-.'-'¦•*>¦':..-••; ?•
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INICIOU.SE, NO CHILE, A CAM.
PANHA PRESIDENCIAL

Entre oi candidatos apontados
figura o senador Ladisláo

Errazurris
SANTIAGO, Ul (A. A.) — Começou n ngl

Inr-io, cin Iniln o pai***, n queslaii du suecos-
Niln presiileiielnl da llepublicn.'fiiniu im Imprensa cunm mm círculos pn-
llliens c tifficlnas, iisM'|[iiin-M. quu iiiivn nun-
iiiiiiIiu Uri o concurso tio Iodos os partido*.,
.iá quc ns previsões uíiii su congregam cm
turno ilo uni SÒ mune.

Assim 6 quo islii.i souiln lemlirnilns as
i'iiii'li.liiturns de vários membros itn Partido
.Mlliinelslu, do Partido lludliul o «lo Partido
Unlonlila.

línlro os caniliiliilos apontados, snbrmne
n numa do lenadnr l.ndiidno Erra/urris, lio.
iiicin publico do real influencia o mune mui-
In at-iiluilo nas mais altas esplicras políticas
do pai/.. ¦ •asa*» i

Ecos e Novidade*
Vm «In» iiienihi'!.*. ila eommlr-iflo, enrsrrr-

Ífmt» 
lln finiiiliiiir o uliiiiiiiiilu Iriifieo dus

irnneas, veiu nn lii.i-.il. mi t-iii|n.iili.i de eu-
nliii'1'i* ,. it-üiil.......i, >0>e se „|.|iii.'.i, enlre
nôs, .im. iiui.iii¦¦¦ iln 1.1.H ;u ini.* .i.-li.|... Suiie-
no quo aipinllu niitnriiluile Iiilciniiciiiiinl vi-
niluu o inrMiUiiu- dn i-..iiiiiii,.*„i.i du illpliiniii-
«*i.i e Ii4i.ui..-. >i.i i ..ni.ii,., quu lliu ii.iu.'i'i"i
lindos o eurlureelineiiliis a rcspelln,

Nio devi* ler m.1» ponoio silo esforço, O
presidente «Iu coinmltiílo do illpluiiiiiein te-
ria liilo aiiiiiuuii.iiiiriiii', se iiuUcssv, que
uAi nau leun.» luiiliiiiii.i icgUlii.;,'.!. «fil.../-
iwrn o chio. Ailo|itiiiiuis o remédio dn eu*
jiul-.no, piiiii e simples, reinedlu quo A um
imlllalivii i- ncornçou ni liulivliliio». qm. 10
»iii|iirt*iim po igiiiilill mister du sedu/lr mu-
Iheres cm outros piil-suw purn liiiiçiil-ns nn
vido tirada aqui. F.' verdaila quo, desde
llil.'., uni eninpriimrllemim a estabelecer Uls
de harmonia iiitvriiiiclminl, cnpnxos do en-
iregur A punição enrrglea im eiiiiiimmus que
trulleam ciim mulheres, lln mesmo um pu-
reeer do presidente «Ia cnnimlssfio du di-
plantada da Ciimiira Migi|ei-itiilo nieiliilnx
naquelle propósito, Uma dcllas, n iuqlln*.r
«lolln*., 1-iiiimsiiiiii cm iluter os criminosos,{«processal-ns u cjlniilllnl-ns depois pnrn <>
Iiali de origem do crime, isto 6, para o logar'
(le onde elles houvessem arrastado suas vi-1
Ctimna. Pnrero que i tudo quanto finemos i
•abre n assumpto, As rnmpniihns contra u -
repugnante i-.i-.tu dns exploradores du mu-'
Ihtres: entre nós, •..'. tem Intensidade e clfi-
ciência melhor no tempo dn estudo de sitio.
Expulsos, porim, ns criminosos voltam an
nossa pais, rclucldlndu, uo cabo de algum
tempo. Isto porque niio lemos leis segura*.
9 normaes pnra promover a sua punição-... '

Tendo asslgnauo o Iriilado que creou n Jliga das Nações o procurando esta resolver
problema, a nossa cooperação deve ser a;

Inals liitensn. Os paizes dn America silo o'
campo preferido dos U-nficnulcs daquclle
gênero. Infelizmente, porim, nós nfio dispo-
mos do leis seguras e du effeitos pcrniniicn-
tes a respeito.

«*'• «
Vne-sfc, nns poucos, gencralisando pelo«paiz a educação que bem podemos chamar |•Ja Carestia, por isso quo nãn mi ii população'

daqui da capital, como a de vários pontos
Estados, sc esforça por oppâr certa resis-

tendi» ao augmento excessivo dos preços «lc
todos os gêneros, embora ii custa dc priva-
ções e sacrifícios. E' nssim que lentamente
vae desappnrccenda a nnssn inclinação pcln
imprcvidciicin, e todos, dc bom ou máo gra-!
do, vamos nos habituando a pensar no dia jdo amanhã, O pbcnonicno já sc estendeu!•pelos municípios, depois dc espalhado por
todas as grandes capitães, que hoje em din
*slo freqüentes no noticiário os registos dns
medidas adoptadas por varias populações¦para embrandecer ns males da carestia, IV
¦sslm que ninda boje nos chegam as noticias
•das prTfTdencias dc um município da líaliia,
cujo intendente jA resolveu, dc accordo com
•o commercio c o conselho local, adoptar o
alvltre da compra dc gêneros dc primeira
necessidade, evitando os intermediários c•Vendendo-os pelo preço mínimo As familias
nu classes desprovidas dc maiores recursos.

E' preciso, porem; recordar quc o combato
á carestia não deve parar nessas medidas
directas de compra o venda que resultam
negativas depois de certo tempo. O quc im-
porta, sobretudo, ó um conjunto dc lem-
brancas próprias a estimular a producção ç,« facilitar toda a natureza dc transportes,
porquanto a seguirmos systcmaticnmcntc o
«riterio da compra, haverá um tempo cm
que a producção sc ha dc restringir tanto,
receosa das imposições dos preços, quc •*« . . .
multo pouco haverá que comprar, nu tudo ; fcfn D6116I1CI0 da C&SSa d0S AfllS-r so será comprado por preços ainda mais•altos...

A NOITE — RcfifníMln-fclrn. 21 ilo Julho tle 1021
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Armazéns
Gomes .

|34-Trav. S. Fran-
cisco Paula 36

(Antiga Camisaría Gomes)

lEsta semana!...

O ANNIVERSARIO DA "A|0 primeiroanniversario da vida
parochial do conego Mac-DowelJNOITE"

5$000
6$000
7S000

Eponge lisa cores mt.
Eponge fantasia, mt.
Moiré cores moda mt.

|Crepe da China
sup mt. 16S800

[Crepe marrocain
sup mt. 22$500

ICharmeuse Lyohmt. 33S500
Setim Cachemire mt. 16S000

iTaffetá Lyon
fant..'.. . .. . mt. 19S000

'mm*i
••3$-»5SS«S-í-K«Í$iW«S$-í-»ííSSÍ«ÍS$$--*^

PENHORES?...
Menor juro $ Maior ofterta

8 Pnil/IP IIIRE1 187« R»a 7 Setembro, 187!
í? ÜUjlJf. HUnCA 11, Avenida Passos, II *jj
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Nüo deve passar sem commcntarios a no-
ficia do accordo," que divulgámos cm nossa
edição extraordinária, entre o Departamcn-
to Nacional dc Saude Publica o a Central
do Brasil pára mais vigoroso combate As
endemias rurnes daquclla estrada. A idéa c
merecedora de louvores menos pela sua
adopção do quc pclo systema lembrado para
a sua execução. Assim -dizemos porque c
uma cousa quc cstii no bom senso n neces--sidnde do combate ás referidas endemias,
sendo, portanto, ridículo até quc sc louvem
as autoridades quc a reconhecerem. O quc
importa, todavia, é encarecer o processo al-
vjtrado para a execução do accordo, quc
este sim pareço ser dc molde a dar fruetos•praticamente exccllcntes, pclo facto do em-
penhar na referida campanha todos os
funecionarios du Central, que suo autonjati-
camente levados a appcilar para os recur-
sos da assistência de cada posto, tanto os

tas e do Retiro dos
Jornalistas

O bailarino patrício Mario Fontes entre-
gou-nos dois' camarotes pnra o cspcctaculo
quc i'Ue realisa sexta-feira próxima, no
llecreio, pedindo-nos para pôl-os á venda
em nossa redacção, cm beneficio cada um
da Casa dos Artistas e do Retiro dos Jor-
niilistas. Elles aqui ficam á disposição do
publico. •asas» ¦

34 Os Pclronios da ele-
gancia fluminense ves-
tem-se na — Guanabara
— R. Carioca, 54.

trihuir.
Certo, não será de estranhar que haja

muitos detalhes susceptíveis de alteração,
visto quc se trata apenas dc um esforço de
accordo, e outros a quc os primeiros tempos
de pratica ditarão transformações impres-
«sindiveis.
ji O essencial, porém, é que todos os fun-
ccionarios da estrada recebam com sympa-
tbia essa idéa do accordo com a Saude Pu-
blica, porque c cm virtude delia que lhes
¦erá assegurado o serviço sanitário dc quc
carecem as nossas zonas ruraes, a bem di-
ter privadas nté agora dc hospitacs c dc
assistência medica.

Ainda mais bella, ainda mais
bão de tornar familiares com esses serviços faSCinante, ainda maJS 8CtrÍZos mensalidades com que todos devera cou-i '"••"""'.>»i "l,,u" ¦•¦«•¦» *""•• ¦«¦

do que nunca

Francesca
Bertini

está hoje rvo RIALTO na sua
mais recente e extraordinária

creação
UM BEIJO INDELÉVEL

6 luxuosos actos do progranima
Matarazzo inteiramente novos

para o Rio.

NO PALCO
4 números de sueeesso

Visitas pessoaei e outros cum-
primentos

Almln nor motivo iln l.V niinlverinrlo da
A NOITIÍ, pntitido »rslii'felrii ultlmii, rem-
lieiiius mnis oh t-iitisi.i iinfiii.t>. em vlillrii
pessoaes i Dr. Mnx Pleulsi, iccrelnrlo per-
|ii'iui. du Iniitiiiii llci.,11,1. ,¦ (iengruplii--'(•; du illreelurlii dn A--.¦.-m-íhi lli..*ii.ii,i ,tt-
linprcnsn, engenheiro l'"«lgiiril Vlnnim, "A
lísphcrn", JasÒ ('.. Ilabello. Congrcsio It.
Coinmomornllvo ao I" Centenário du Indo-
priuleiielii llrrtsllvirii, profesMiiu Ainvllu Pi-
iiientel QuiircMiiu de M.hii.i, illreclorn dn ei-
«¦.iln |>r.iíl-«N|iiiiit.| Anivlin.i l..*iil; Tliendnrn (in-
mes, Dr. .t(iíii|iilm Alves du Sllvn, Centra
Trniisiiiiiiilniio. Dr. Clinullo dc Suuxa, roro-
in*l l.eite Illlielro, Cunha Cms. Artluir llen-
rique de Albuquerque Mello, Oswultlu Orico,
nctrlxos Rutli Vlnuun «• .loseplilnu i'.l.v: Srs.
Ubliiijnrii Miiiiii.l.i, Antônio Azeredo Cuiiti-
nli... Celcslliiii Sllvelm. Piiuilo 1'lniu Sam-
paio, J. II. de Freitas Mulln, professor Du-

i que, nelor Eduardo Vlminn; Dr. I.liulnlplio
: Xavier, direclor do ll.inco Ivcoiiomico do lira-
sil; Dr. Ainiideii II, Teixeira de Siqueira,
advogado cm llello llorlüoiile; César de
Mello, nosso activo correspondente cm Mu-

. ciihé;
' —— neccbeinos mais os seguintes telas-
granimos o officios i"Commlstitu orgnnisodorn sociedade bra-' sileirn engenheiros cumprhnciitu nfrectuosn-
incute esso valente vespertino augtiroiido-
lhe iimllos nnnos profícua existência."

I "A Polielliilvu dc Copiiciiliiiiiii snude agrado-
I cidnmenle A A NOITK peln passagem de

mnis um unnivcrsario cm prol dn grandeza
da Pátria. — (a) Antônio Aiiiariinlc, pela
directoria.""Ao brilhante vespertino, A NOlTií snuila

j lio diu do seu nnniversiirio, a diretoria du
Associação lleiieflcente Cointiiercial Slihur-
buiiii, cçrla de que assim procedendo, cum-
pre um sagrado dever, manifestando no
sympnthico c valoroso vespertino a sua com-
plelu gratidão. Hio do Janeiro, 18 de ju-
lho dc tl)'J4. — Km nome du dircctoria. —
(a) Casemiro Lopes dn Silvn, I" secretario*.?

,' "Km nome dn dircctoria deste Centro •
do scu conselho director tenho o prazer dc
levar a V. Kx. os nossos votos de felicida-
de, pela passagem da data du fundação do
grande vespertino pátrio, dc quc é director
o nosso querido presidente honorário, Sr.
Irineu Marinho.

A Mocidade Acadêmica Nacionalista sobe
apreciar n acção patriótica e independente
da A NOITE, em todas im porfiadns campa-
nhas cm quc ellu sc tem empenhado pela
maior grandeza do Brasil. Honremos n Pa-
trin Brasileira. — (n) Arlindo Sucupira, se-
cretario geral."—»— Km nossa redacção esteve, boje, o
Dr. Sodré Filho, que, cm scu nome c no de
sua filha, senhorita Jonnidia Sodré. campo-
silora patrícia, veiu trazer felicitações pclo
anniversario da A NOITK.

—— Recebemos mais tclegrammas dc
cumprimentos do Dr. Nelson de Souza c da
Associação Central Brasileira de' Cirurgiões
Dentistas, quc, assim, nos saudou :"Nome Associação Central Brasileira Cl-
rurgiões-Dentistas apresento (Ilustrada re-
d.ieçâo da A NOITK felicitações mais um
anuo vida querido jornal votos continuas
.felicidades sinceros ngradccirrJentos precioso
apoio prestado causa odontologica. — (a)
Frederico Eyer, presidenlc."

O Fluminense F. C. dirigiu-nos o seguin-
te officio :"itio dc Janeiro, 17 de julho dc mi. —
Exmo. Sr. rednCtor-chefc da A NOITK.

Tenho a honra de, em nome dn directo-
ria do Fluminense Football Club, transmittir
a V. Kx. ns muis cordeaes felicitações pelu
passagem de muis um nuuivcrsnrio da A
NOITK.

O Fluminense Football Club, associando-
sc sinceramente ao júbilo dc quc se acham
possuídos os que trabalham nessa casn, üe-
licita cffusivamcntc a V. Ex. e faz peren-
nes votos pela sempre crescente prosperida-
de desse conceituado vespertino, sem duvi-
da, o orgulho da iinptensa do nosso paiz c
uni dos órgãos officiaes deste club.

Queira V. Kx. acecitar os protestos de
minha alta estima c .distineta consideração.
— Mario Pollo, secret-sújo" geral. "
_- 1 aseeal —

UmH lição
Sc o leitor cj.tiM passando por algum mão

quarto- de hora êm questões de"/amor; sé o
demônio do desejo o estã tentando parn
trair os seus juramentos dc amor: vá HOJE
admirar no écran do CINEMA AVENIDA o
quc em semelhantes circiiinstancias aconte-
ecu ao elegante JACK IIOLT.

Como transcorreu a manifesto5-ío promovida pola» a8"
30CÍ&QÕQ8 da mairix de Engenho Velho

- -?—»i«H»—• -

A "SEMANA DA MAtlUSS"
P.i---..uni., tini.*, n prliurlrn nuulveritiirin

de ni li \,'i-•¦'• eomo vigário .'.. naroeítln d*1
Eiíiieiiliii Velli», o rovcroiidUsitiio conego
Dr. Francisco ilu (iniu,i Mnc-Dowoll, ritfurn
de uni doilnque uu wuwo clero, fui alvo dc
sigiilllciiilva iii,iiilli'*.|'iç.'iii de apreço levada
a ifli it.i ihI.i. ii««iiu*laçòcs d» nutri/, rum

Im e"
tirado

o r.iii.'iii\v> de iam iinrochlntios. Assim
quu, As S l','i lioms d.i ni.uiliil. foi celelir

«té 17 ilo nie-niin im/. e ser-*. M»K«1JÍ" f

poroeliln para « orntlimçflo In*, crrarions
í.hrns. A «Semana da Malrl." »oi*¦-•«••*¦
nnr uin.i «olenitts mlssit canipal. -n" *rM"j*5
Sue.» Pena, n*, 10 hora» ,do manlin « ¦«
de ngoito pr.iMlino. ralando, nesta peentiao
p cmeii-i Dc Mac-Uowell. D««»U:
%enialia. vários bandos precatório» e

AS GUERRAS DO TALEI
TO E DA MODÉSTIA

es^o
gru-

Ruy Ghianca e a arte
sical (lejOscarJa Silva

0 concerto do autor dc "D. 
Mt.

cia", amanhã

Is . • À <$& 'wÊéàt tféà?&*\. ISS»''t« •"¦ . ¦*> \
w'...- ,..vf.-:;.&¦»*>. 'ff<*

fi*.- -• , »j» %/, ,* ,-
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Aspectos da manifestação ao vigário Dr. Slac-Dowcll

Sr. Estellita Lins—Vias urinarias (vene-
ieas e cirúrgicas)' llaios X. Labor. S. Jc**» 81.

DR. PEDRO CARNEIRO - Partciro,
anois. internas. Cons.. ás 1 horas. S. José, lli.

>rs. Moura ,Brazil e Gabriel de An-
Tade — Oculistas — Uruguayana; 3?.*g - ' «aiaisai ¦- _

Dr. Edgar Abrantes. Tratnm-* Tuberculose«pelo Pnenmotliorax. Largo Carioca, 18, 3 as 4,
mim i

íjt. Castro Auujo S»S,
Hospital Evangélico. Phone Villa 2261.

mm—JDBRETli Combate as moléstias do
figado, do estômago, dos
intestinos e corrige a
prisão de ventre.

A NOVA DIRECTORIA DA
UNIÃO DOS EMPREGADOS DO

COMMERCIO
* m> m>mm -

Jma resolução importante* Com a,presença de numerosa quantidade«e associados, reuniu-se, hontem, em as-sembléa geral ordinária, a União dos Em-•pregados do Commercio, sob a presidênciado Dr. Adolpho Ernesto Gredilha, paru elei-
çio da nova dircctoria que terá de dirigiros seus destinos no .periodo de 29 de julhocorrente a 29 de julho de 1925.

Após longo debate sobre nssumptos re-lativos. á assembléa, foi iniciada a vota-
çao, sendo eleita por grande- maioria devotos a seguinte chapa: Directoria — Ho-irado Picorelli, presidente; Hcrcilio Dins da
Motta, vice-presidente; Orlando Ribeiro, Io
secretario; Armando Mangia, 2o secretario;
Nestor Valenle, 3» secretario; Antônio Jus-t»no Pereira, 1" thesoureiro; Adelino Arse-mIo Pedroso, 2° thesoureiro; Luiz Dcliise,
WMiotheeorio; Antônio Arrobas tMnrifts,•procurador. Conselho fiscM — Manoel Loth
Pinto Carneiro, Aecacio Leite, Antônio .loa-
«luim Miranda Junior, Gaslão Dolduquc
Mendes da Costa e.Álvaro Laiines Pereira.

A seguir, attendéndo A aetual situação¦do paiz, a asseiniiléa approvou unanime-
jnente umn proposta, segundo a qual a•posse da nova directoria, em 29 do corrente,
deixará de ter caracter festivo, sendo op-¦portnnamentc realisnda uma sessão sole-
nmc, seguida dc pomposo festival, para a
entrega dos títulos de sócios honorários
aos Srs, Drs. Arthur Uernariles, João Luiz
Alves, Miguel Culmon du PÍu c Almeida,
Ubnnio da Rocha Vuz, liuryeles de Mattos
e Diniz Junior, e de beneméritos aos Srs.
Orlando Ribeiro, Hcrcilio Dias da Moita,
Jímillo Brandão e Adelino Arscnio Pe-
clrnso.
¦ ¦Vi'  ."> ¦•^|*f«n*'*aT*i 9 ii ¦¦ ¦¦ii. .i-^

JtfilJA FIMRO ciSebiS
perfumai-ias, pliarinacias 9 drogarias,

> «ates»» ¦-

Um concerto radiotelephonado e
ouvido bem na Bahia e em

Bello Horizonte
Conforme coihnninicnções recebidas pelo

engenheiro Elba Dias. encarregado do ser-
viço radio da Praia Vermelha foi liem ou-
vido cm Bello Horizonte e Bahia o concerto
rcalisado ante-hontem, ns 4 horas da tarde,
110 Instituto Nacional de Musica.
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ÂmodernaCapa

empermeavel
u para
Homens e
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Modelo
Exclusivo,
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Reis 70$000
E* o preço por quanto a Casa America eJapão A rua do Ouvidor, 74, estA vendendo

uma superior bateria dc alumínio suisso paracozinha, com 15 peças uteis.

NITA NALDI
Amando eiim sinceridade a sua noiva

AGNES AYRES, teve a infelicidade ile en-
eontrar no caminho da sua vida a seduetorá
cn nl mu lyricii NITA NALDI, que 0 arrastou
para 11 loucura das paixões desenfreadas e
perturbadoras. Passado pouco a sl mesmo
perguntava QUAL O MELHOR AMOR?
*""¦ 1 *dtl)>si -»-¦—- ¦¦ M ...., 11 ,,_

n missa festiva, fnzendo-se ouvir a orchcstra
e o coro da Schola Canloruin farochial, sob
n regência do maestro Strut, tendo havido,
antes, dez missa* mais, todns cm acção de
graças pclo Revdmo. vigário.

Finda a missa festiva, realisou-se. na nova
sacristia da matriz ,a grande manifestação
ao conego Mac Dowell que, no chegar ao sa-
lão acompanhado pclnt. direclorias de todas
as associações, foi rccciiido com eiitlitisias-
tica salva de palmas, lendo 11 orchestrn par
rochiul executado um hymno. Em seguida.
o llcv. padre Dr. José de Lucas, còndjliclor
da matriz, naudou o homenageado e, cm
nome das associações, offcivceu-llie o rclr.i-
lo, em ponto grande, o qual será colloca-
do no novo salão da matriz.

Em nome das associações infantis da pa-rochia, n menina Nadir Alves proferiu lin-
do discurso, terminando por entregar .10 fes-
tejado uma bella cesta de floios nnturaes,
cm cujo meio se viam os ramallietcs csplrl-
tuaes offcrecidoA em intenção do vigário,
que, com a eloqüência lialiilual, agradeceu,
visivclnienlo commovido, as provas de esti-
ma e consideração de sens parõchinnos',mais uma vez evidenciadas naquelia manl-
fefilação, ipromctteiiiln se esforçar por cor-
responder a estes dignos sentimentos, mor-
mente n-ão poupando sacrifícios para tcrmi-
nar, dentro cm breve, . a sua sumpluosn
matriz.

A manifestação terminou com o liyinno
parochiai, cantado pelo coro da matriz e
nciimpaiihndo pela or"l|eslra, com grandesatisfação dos parochianos presentes, em
elevado numero, os quaes viam os scu« cs-
forços e os do seu illustre vigário coroados
do exito, na actividade das obras para a
rcconStrucção do niagestosò tciiiido, ten-Jo
sido fbrirda a data""para a reafísüção da "Se-
mana da Matriz", que Irá de 10 de agosto

pos de parochianos, com os seus dlstincti-
vos ou estandarte-*, correrão as ruas da pa-
rochiu, afim de angariar o oliulo do povo
du Engenho Velho, terminando a semana
com um solemne "Tc-Deum" cm acção <lo
graças, que se renlisarí. ns 7 1|2 horas da
noite dc 17 de agosto vindouro.

As pci-sons que nté a presente data assi-
gnnrnni o "Livro de Ouro" ou concorre-
ram com os cem mil réis pedidos pelo viga-
rio como obulo de coração, afim de conse-
guir ns setenta contos, em quanto importa .1
primeira parte dos obras mandadas exc-
ciitar. cão as soglllittes: conego Mac-Doivell,
1:000$: Alfredo ih* Paula Freitas, 1:0008;
Mario de Paula Freitas, 1:000$; Collegio
Pnilln Freitas, 1:000$; Manoel de Souza
Soütello, 1:0003; >lario Serrano, pola União
dos Moços Catholicos da Parnchia, 1:001)?;
¦I. It. Queima do Monte, 1 :<)00*5; almirante
Francisco Pereira Pinlo, 1:0008; Alzira
Soares lie Mello Menezes, 1:0008; Jcronymo
dc Mesquita Cabral, 1:000$; Joaquim Nu-
nes dn lincha, 1:0008; pclim Conferências
Viccntlnns de S. Francisco Xavier e Nossa
Senhora do Itosario, 1:1100*?; Dr. José A gos-
tinlio dos Reis. 1:0003; Álvaro da Ro.chà
Vianna, pclo Apóstolndo da Oração, 1:0003;
Dr. Atnulpho de Paiv.-i. 1:0003; VIclorino
(imneíi ile Avellar, 2:5003; Pia União dns
Filhas do Maria. 1:0003; Anostolndo da Ora-
ção. I:flfl0."5; Centro Feminino, 1:0003; Aüee
ile Almcidn Nunes, 1:0008; Viuva Luiz Do-
minguc-, 1:000.3; Associação do Rosário,
1:0003; unia senhora, por intenção da nlinn
de Manoel. 2:11011;**; Mme. José A. Furnan-
des. 1:0008; lluy Nunes dn lincha, 1:0003;
Miguel Mndeira de Freitnts; 1:0003; José Ei
Pimenta de Mello, 1:0003; Mme. Raul Reis,
1:000$; Affonso Vizeu, 1:0003 e mais cem
mil_.ruis-.mens.1cs com que já está concor-
rendo nlé o fim dns obras; Affoj>so Vizeu
& <*.., Ii0003000;.

«¦Hau tmmaimvmmmmm

Nas olympladas de Paris
Venceu o torneio de xadrez a

equipe tchsco-slovaca
PARIS, 21 (H.) — o enxadristn Muttin-

son, da Leltouia, levantou o titulo de cam-
peão olympico no torneio de xadrez paraamadores.

Para a classificação final, por nações,
coube o primeiro logar, cm conscqúcriciu
dn maioria dc pontos obtidos pelos jo.-;a-
dores da respectiva equipe, á Telieco-Slo-
vuquia.

¦ mm— ¦'
0 Sr. é meú co

estudante ris madiena
ou enfer-r-eTfi ?

Em qualquer caso, deve interessar o ríraii-
do film ÜYNEÇOLOGIÇO li OiiSTlíTIlICIA.
Partos anormaes, operações eesnriaiiiis, kis-
tos. Amanhã, 110 ÍRIS,

A>S 11 HORAS DA MANHÃ
IMPORTANTE -- Preço, S8 n¦ cmleira. Por

ordem dn policia é vedada u entrada de me-
nores e senhoritas.
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Outro programma colossal!!!

0 homem an.
Super-producção da Pox-Film em

8 actos por Robert Haines7

No auge do prazer
Super-producção da Mets Para-

mount em 8 actos por. Mary Alden

B Bn iwr Bf Vmminioroje oo
NO PALCO: grandiosas

VARIEDADES

¦•*Q*%mm , l —-.¦¦¦—-.. ¦ — —
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ã ?
só na CASA G0NTHIER*

45 IlUA LUIZ DK CAMÕES il

Empresta o VALOR REAL I•^mKStmx^e^mssrmti^mtimsmt^mKmi^.
-» ^annj—-

í Perfumaria A lilf

*t.

ás 3, 6 e 9 hs.
-• mi—

O Sport"
O numero do "O Sport" <iuc hoje entrou

om circulação estn, como os anteriores, mui-
to interessante. "Além 

dns descripçôes deta-
lhadns das iiartidns sportivas realisadas hon-
tem, traz ainda variado noticiário solire o
assumpto, no estrangeiro', e, com cspeciall-
dade, das Olympladas de Paris.* -

» mntm '

0 CONTRATOSSE é-adical nas tOHses. brònchiteà, gripnes, etc
Iffeço aetual: Vidro, 2$800 ou 3J00O. Dz. 29$000

terminarsí no dia 28 (leste
mez a grande venda pelo
custo real do varia <1 o e
grande stock dc períuma-
rias de Ooty, Hoiibigaiit,
IJogei';& Gallct, Caron e on-
trás; bem assim, escovas
diversas, pentes, esponjas,
estojos para costura, pulvc-
risadores, etc. Jamais ha-
verá outra oppòrtunidade
dc optimas compras por ser
esta liquidação para íermi-
nar o negocio e sito poucos
os dias que restam para cii-
tregar o prédio á aetual. aí*-
rendataria, a Sociedade Pa-
thé Baby, para ahi installar
o Cinema no Lar, Rua Bo--
drigo Silva n. 36. (

Um füin detalhado
sohre a cerimonia
pomposa dos funernes
do extineto chefe dos
Soviets, quc o governo
russo só agora permit-
tiu fosse mostrado ao
mundo, nos dá hoje o"Internacional News",
no CINEMA PARI-
SIENSE. No mesmo
progí-niiiina, "Padre
Sérgio", a olira im-
mortal de Léon Tols-
loi, interpretada pelo
grande «ctor russo
/.Id.iiiu.sliiiic. IJ a come-
dia de lliuldy Messin-
1'cr "O joven almofa-
dinhn".

"I '«a-MjOBla**» |,

Zagkhl Paehá vae tratar da sau-
de na Europa

LONDRES, 21 (IIutos) _ Tclegrnmnin doCn ro para o "Daily News", aiumiicn que opniiiciro íniiiislro do Egypto, ZaglilulãPa*-
çhfi, deelnroii que no próximo dia 27 segui-riu iKini u Europa, afim de tratar dn sntide.Momento mnis Inrde pensaria em entrar <-'miiegoeiaçôes com o governo britannico a res-peito dn politica egypein;—— :—•—.«*--».

Kinionos e Avente
Lindos modelos
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ü Ourives, 5 -.terças, ntiiut.w c saliba.»
i\ dos, «lç 1 ãs 5 imãs. Affonso Pen na. 40.1 "*" ' horns. ¦>}

uos, uc i ns a lorns'. Affonso Penna.i? segumliis e sex as, de 1 ás .1 horas,
-TTItr l" 

TEM ESPINHAS ? Ut£7" 
~

Creme âlied
Lllima creaçao aniericiinn, o CREME D\ MO-DA Extraordinário para espinhas, pan noaeardas, manchas, rugaay cravos, etc No PareKoyal e ein todas as uerfumarias

Hn» f.lilaurfl. f-nalWailu W(orJ|»lor mv,
Kiiez e niln tnlcnlo ?j.iil" vem,nprcclnndo«
iniMIcn carloen, maiilftwiuii jA su|( variei
iisiiwKi», ilesdo (JUa ttfltioll*» dri.iiiniurKl) ,,„
fixou reslilrnclii,'Hrl«lu-n<.s.')i''i.;, a ttj,«la.
to carln. qiifl vnld I*"' Uinn oxwjliailc im|,
nn de «ile. l»lo ê, iln mclluir, da vtíriliiijein
critica, a pro|n»iilí'i "n nrlr erendo,***! .:«
Oscar dn Silva. " muslso portuguai t\i qus,
rido e admirado um leu nau como em \Hi
a iiiiniilii «lide n iniislcn Improsslona, tre
cniitu t> «.niiiciiiiia:

"Meu querido amigo c* coiirrade,
Lava-ma « ptctrncS» .<•«* ''''•'••'.ntnniM,,

numa IWglnA '¦•* \ NOIIj*. « runscloitcl». «M
neilo Jnsllça o nAo desiste ilc sem foro,*
Com a uinunile nor paHiitvnnto, rrclu q„j
vn» liem «iiniiiicludíi u nfio •»«••;» mui ato*
Ihlila. , , ,Ora, vamos no easo. tnntn mais inirr(1.
snntc quanto menos se compadeça o nui-a
tempo com u santa virtude dn dimI-míj,

OouIh o liorn Vr. I.iil/ (Io Soum, n,, «•„
"Vida dc O. Fr. Bcrthnliiiiicu iL.s .Mar|W
res", comn o sniito nrcchlspo do Ilrn-jj, *;,,
rnnto a viagem que fe/. pnrn tomar p.ric m
Concilio de Trentn, no entrar em lerra, nm*»
houvesse mosteiro dominicano, te :.pe-ivt
da mullnha e, como fríido polira .• pcrexrf.
nn, oceultnmlo n dlanlilnile prlnclpesea s.j
n hílilto coçikIh e o ri.sin humilde, rncjvn
pousada im respectivo prior, dopoli ilc t„
inailii n liençüo. de rojo no cliã.., conforme
o estylo du Ordem. IS, nssim, desconhecia-*,
pussnvn ndaniile: conlcnle, mais do i|jc il»
si próprio, do li-cnmtii.idii «asnlliado quí
fvera. ,, „

Km Palcnrin. porim, siirillii-lhe mal i
troça c fol-sc-llie A terrn o edifício lianucl»
les snntos enganos. O prior do mosltlio
exigiu-lhe u aprescnt.içfio du licença, mu
devi» ter, pnra andar por terras estranhas;
e, como o snnlo orcohlspo, em rodeios <l<
conversação, tenlnsse escapar no passo cu
quo a sua modéstia se encontrava, nãn eilere
o prior com mais cnnteinpln.-õcs e pre-itleu-o
nn cclln. Só cnlfio. vendo que, pelo goslòdl
luiiuildnde, faltaria ao dever da *>rvlazla,
nfio chegando a lempo no concilio; e quc de
nada lhe valia «icciiltnr o qnc Viria a ter
notório e escondalosn, disse e provou 'iiiem
era, fugindo lofjo ás lionrns c resiielíns mie,
dados ao seu cargo, tanto mortifiravani a
sua pessoa,

Acahava eu de ler esta encantadora dt.
seripção — que o 6 na linguagem daquclle
a rriiem chama Garrelt*"o mais perfeito |.r<i-
sarior da lingua" portugueza — quando ina
chegou nos ouvidos — «pie aos olhos nüo!.,,

|— a passagem pelo Rio de -lanciro de uni' 
dos maiores artistas do que Portugal se nr-

jgtilha na divina arte ifa musica: Osoir di
I Silva.

Dclle disse, nn revista que dirijo, as pai--; vms dc boas-vindas, que o scu ij'enlo con.
I sagrado requer. Nüo ern lisonja .; menos

fnvor. A sua arte — muilo sun; .¦ n scil [¦•
lento — muito nosso — tém chamado sol.re
a nossa Pátria a admiração o as bênçãos ds
França, da Itália, (Iu A' innlm, dn América
do Norte, deixando pai: i fim o Brasil, por
ser o primeiro sempre nos seus nppbusoj ás
lions cousas c aos homens grandes da pe-
quena terrn portuguesa; e porque, já lia cin-
co annos, pelas pennas dns seus muis eml*
nentos críticos — a cuja frente siiíii Coellw
Netto, o venerando pontífice; — o ftrasil
consagrou entcrnecidnmcntc o magistral in-
terprete dc Schumann c illumlnado atilar dí"D. Mecln".

Oscar da Silva confrangen-se, quasi ma-
goado com o justo bem qnc a scu respeilo
escrevi. Prometteu informar-me dn noite do
seu concerto único. P; i só hoje, :.o receber
um convite, mc foi dritío snber, qnc sc rea!:-
sara, amanliã, esse concerto no Inslilulo Xa-
eional de Musica.

i Não falou n imprensa, por ignorância da
j facto, anminciamltt. ao publico essa aiiiliçãti

de maravilha. E de quem foi a culpa?! Dã
j Oscar da Silvn, cuja modéstia faz guerra ao
j seu talento, numa tamanha semelhança d»
| intenções e de processos com o santo arcê-
I bispo de Braga, que uão hesito cm os com-
I parar, condemuiindo cm Oscar dn Silv« o que
| è louvável cm D. Fr. Rartlioloincu, cinbo-
I ra por ambos cu distribua egualmeute neste
ponto, a minha admiração.

I Desempenharei cu portanto o papel de
prior de Falência, desmascarando o artisla
da sua modéstia, como elle desmascarou o
arcebispo da sua humildade, para qne seja
honrado quem o merece.

E não vae isto sem amoravel censura, pois• que Oscar da Silva, por onde passa, nâò tem
o direito de occultar-se; já iüio digo pcia sua
pessoa, que é muito da sua arle; mas pelaseu talento, que é muilo de Portugal.

Rogo-lhe por isso, meu caro nmigo o con-
frade, que dò logar a estas linhas apontai
das a divulgar a noticia, cujo segredo seria
um crime, dó concerto que Oscar da Silva
dura amanhã, Este é o castigo que cllo me*
rece.

Honra-mo sobremaneira esle papel de pre-
goeir0 de uma gloria da nossa raça c lenha
como dever, para defesa dc portugueses c
brasileiros, meus irmãos, evitar que depois
se diga que faltaram com a justiça da hoitif-
ungem a quem nos glórificu pela grandezado talento.

Disponha sempre do seu muito grato «mi-
go e eoufradé. — Kuy Chianca."

O concerto de Oscar da Silva obedece ao
seguinte progranima :

Primeira parte — 1 — Nuvens, Oscar da
!'*? ~" "*•) Ouvida; b) Lamento Caprichoso!c) Supplica; d) Reconciliação* Pnrn violino

e piano. 2¦— Elevação, Sclmmann; .1 - Ho*
mance, Schuiiiann; 4 — Capricho (lli 2).
Pagaiiini-Schumaiiii; 5 — Minuclto-Selier-

JifiKíu, l^liivegiingeii e li'—. Schei-zo, Urahws.
Para plano. 7 — a) Slleiicc; IO Jc dedloi
ç) I-orsque tu; d) Sérdiinde du Piissahilj «)
Le Cruclfix — Oscar dn Silva. Pura uuhto
c piano.

Scgiind,, porte _ * _. Klh-IMimis (n. 3)i
Oscar da Silva; 2 — Seherzo (iln Sonaia em
fa menor), Oscan da Silva. Pura violino e
piano. !l — Borboletas'; 4 -- Esquüoj e -
Cinco VPaginas Portuguczas"; (i — Tarai*
telii — Oscar du Silvu. 1'iua piano.*~~ ¦—¦-¦¦-'¦. am» i——- ——*PARA0CABELLO

Um preparado Maravilhoso IA loção "liella C<V A de effeitos ra|'W<"c garantidos.
Contra a «ispa e queda do cabcllo, lendo

ji grande vantagem de rcstltulr nes cabellosbrancos ou grisalhos sua côí* primitiva* cm
poucos dias.

Convém notar que não é tinliini e sim*um preparado altainente scicutifico ,e m»*
•lílVilllOSO,

•Vçude-se cm todns as pharmacias, perfil'niariiis e drogarias do Brasil;
-—¦ m«1<W^ —-"
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0 LEVANTEI* u-UeLo"('res
Duas questújs estão sendo

TIM A HQFta ULTIMAS INF0HMAÇOB5
if.APIDA5 tMINUOOSftS
WTOD* AIVP0RTA3E.V.

OA°A NOITE"

militar em
S. Paulo

Informações diversas sobre
o movimento

Conferências no Cattete
Estiveram, A tanto, no Cullctr. confe.cn»

«iniiilii com o chefe da Nav-n, «.„ Sr», vice-
presidente da llcimlilicu c prcsldt-titc iloUuui-ii do llrasil.

Mais outra manifestação de
solidariedade, no Senado

Nn hora «In expediente «Ia sessão de hoic
do Senado, <i Sr. R. Caiado occupoti a tri*
lmii.1 pina declarar «me o sen companheiro
de rcprcseiitnçgo, senado.- Ilcrmcneglliln «lc „,.,
Moraes, por doente, tem deixado «le com-l Allcmnnhii
pnrc.r, Im cerca «le uni ru**; As sessács '

estudadas: a das lidas
ler-alltteada

convocação
â

Para evitar nova redu-
cl ia li "Ij'

àiiemanhã reunião
Chegou-te a aecordo quanto ao

empréstimo de 800 milhões
de marcos, ouro, ao

Reich

Um projecto do Sr. Nogueira
Penido

Nu sessão «le aiiuitiliíl »crii lido, nn hora'}" txpeaitnle ilu Ooniora. uni projeclo doSr. Nogueira IVnldo, niitüi-lsamlo o gòvci-
V? '. ~''r*r ''"•••"l0* _U o ma.Ninin de réis
w.l ..i:i.iiii->, |i;,ru cnuiplctni' u pagamentono 2* spniestre do corrente nnim, dos au-
piii.iiio- imivlsorlo sde «iui* (mia p artigo
151» dn lei n. 4.S5... dc 1023.

.'ssa niidiila tem por fim rnlirli' o "de*
ílclf, dn ia.i;i0i300«02í, jíi verificado no
credito de 75.000 contos de n'ls votado pelo(.ongrc-.|.o Naeinuiil paru á piiKiiinenli) da
gratificarão l.yra no corrcnle c_o.elclo,.p[.!s

iiio 1" semestre a despesa apurada attliiKiu
ii 4U.fi.!.. ti 01)81)01, evitando-se,* ilc..l'iii-lc.<|un
o fnnccionalismo e oiicrarludn iln 1'niiV»
siiffr.iin novas redltcçôcs injs angnici-los
provisórios dc seus vencimentos, iiicnsiili-
dades. diárias c Jornaes.

> •—» ' i

Alòll) de justificar a sua .iiisom-fn, o men»!
cioiimln representante goj-nno pediu uo ora-j
dor ilo.lai'..,- «|*ic* í solidário eom todus ns
deliberações toma Ias peln cnsn. no sentido
de i)r'estiíri:ir o principia dc autoridade; qncÍ-. iHíse. ii nriniil.-iirftii dn nr.iem contra ns
elementos «ubvcrslvoii;

Ainda o caso do senador Anto-
nio Moniz. na Bahia

Respostas do governador desse
Estado e do referido senador
Recebido hn vários dins. sA hoje foi lido,

pontue houve .sessão no Senado, o tcleürnm-
mn il.i Sr. íióes Cnlinon, governador dn Ila»
hlii, cm resposta an «me recebera «lu Sr.
Es 11 i-ln Coimbra, cninmuiiicandn que o eonvi-
tc 1'ritn ao senador Antônio Moniz pnrn com-

recer a clicfaltiru rie policia o foi para «pie
. prestasse esrlarecimentns sohre in»

-."RUM, 21 (Iludlo-llavasi — Os jornaesnnniiiieiain que estA iinmlnente o convite -
Allciniinhii pnra se fazer representar na
Conferência de Londres.

Secundo o "l.nhal

___> -m

I ""* ¦; - ¦ 3

Sr, Slrescmttnn

Anzoigcr", o delegado
do Hclcli serA o mi-
nistro de Ks transei-
TO-i, Strcsenmnn.

I.OMA, 21 fnndlo-
Havns) — A imprensa
¦lesta cnpitnl. de Ml-
lão c de quasi todas
cs nutras cidades Im-
nortnntcs do reino
registam enm satisfa»
ção os primeiros rc-
imitados da Confcrcn-
cia de Londres, farcn-
do votos no sentido
de que o necordo en-
tre os adiados se con-
solide, cm bem do in»
(cresse i-oniinuin.

O "G.ornnle d'Iln-
lin". eomtiulo. não
dissimula as «lifficul-
dades nue nind.-i r-.-is-
tem, difíicu I «Ia des
rssns fpic, diz o jor*
nal, derivam, princl-
dn Allemanlin, n qn.il

CONTRA A VIDA CARA
Funcçionou em Juiz de Fora a

primeira feira livre
JUIZ DE FORA (Minas)'. 21 (Serviço es-

pecial da A NOITI-.) — Funcçionou, hon-
tom, nn Avenida Rin liraiifu. u primeira
feira livre organisada pela Cnmnrn Muni»
cipal. Appitrcccntm poucos vendedores, não
liiivendo quasi gêneros aliliirtiticios, espe-
rundo-sc. porém ,quc no próximo domingo
li-ijn maior iiiovinieuto.

¦ «a» i

A FUNCÇA0 DA CÂMARA

i
S. B:
formii.-.cs publicadas em jnrnnl, como ou-
vidas dc S.*|_.v.. que se mostrava conhece-
dnr lios factos lamentáveis occiirriilos cm
S. Paulo, frisando circu instâncias a ellcs
referentes.

Kssc tclcgrnininn, que ii extenso, não ob»
blmilo ter «Ido lido na scisão publica «lo
Senado, nãn será pulilicndo na integra no"Dinrio Offieial". mns tão só o resumo que . .
v.n* ncinia li'iiii_cri|»to. i íiante em que n Conferência conseguira che1

Tòuiliciii foi lido n lelegramtna do Sr. I S*ir ii spliti.no. definitiva tão-desejada

Os trabalhos foram suspensos em
homenagem á memória do

deputado Rodolpho Araújo
Foi rápida a sessão dc hoje, na Cornara,

sendo levantada em homenagem á memo-
ria dn deputado Kodolpho Araújo, hontem
fullcc-do cm Pernambuco. Fez o elogio

fúnebre do extineto o Sr. A. Austregesilo,
qne, npós rcsnllar ns episódios mais inje-

, ressnntes dc sim vida publica, pediu a in-
mas não «-ier par sobre a mesa i.s ultimas scrífl0 em acta de um voto de pczar e o lc-
curtas, i* que concerne as estradas «le fer- vantamento da sessão.ro. ãs industrias c outros pontos. O "Oior-I Approvado o rcquerlnieiito do represen-

porém, mnnifcstn-se ; coh-j(an(C pernambucano, encerraram-se os tru-
iiallios.

Desbarataram o "cange-1 Interpretando o regula
ré" da Nuqneca

0 gallo sem cabeça, o canto alei-
jado, o gato preto, tudo le-

vado para a delegacia
RAI1RA DO HIIAIIV (Kstado do Riu), 21

f-ervlço especial da A NOITI.) — O I)r.Mliminiln Vieira, delegado regional, acoinnn»
Si? , cnminltsnrlos do policia «li» ronda4 i-idjiile, «.ffecliiou a prisão ilu dlvoriOJinnlieiloi-e», e encontrou cm franco funecio»iiiiinenlo o celebre "oangenS" do locai, de-iluminado "Muqiic.u", nudn sc enenntravanidiversos pessoas em fnneei.es. sendo nppre-neiidldo. ns npslrcchoj dc felll.nrla, eomo«'.Iam o galln sem cnheçn, cruzes quebradas,ornamentos dc flores, a garrafa de vinho dororlo quente.

...i oecasifio, «iansavam o eongo ama se-
iihorila aeonipaiiliada do diversas outras,rnin o fim de facilitar casamento, tirar'..oi «Ia eiilicçn", abreviar casamento c cn-iiireitnr n vida.

Foram todos conduzidos A delegacia, aeom-
punhados do material,

O Dr, delegado estn empenhado em fazer
oosnppnroccr neste município a. praga dos"cangei-K", que aqui existem ha longos nn-
nns. si-in que houvesse nutoi-idado que us im-
pcdlíso.

A cidade está sendo fiscallsadissinin, npc-
z,ir «le ter sido retirada a forço policial da-
qui. trabalhando aquella autoridade c seusauxiliares civis.

mento do imposto
do sello

Oi "comitadjis" bulgaroí volta-
ram a atacar um posto grego
1.0X1)1.ICS, 21 .'l.-.na-i li-li-m-iipluni êm

.Saloni.-.i roílililiiuii-uiiilo que, uu rrgiiii Um
frniilelra oriental, ns "comltntljll" liulfisroa
voltaram a atacar um pasloitregn.

C0MMIJNICAD0S

As férias dos empregados do
commereio

MAIS UMA ASSOCIAÇÃO SOLIDA.
_ RIA COM ESSA MEDIDA
Flgnruva no expediente dc hoje nu Ca-

mora um telegramma da Associação dos Km-
pregados uo Comniercio de Sobral, no Cca-rã, pedindo n decretação do uma lei cstnbc-
lecendn ns férias anntmcs dos servidores docommereio.

At taxas a que estão sujeitos os
extractos para registo hypo-

thecario e as transcripções
<F.m solução a uma consulta do officiai do

registo civil u h.vpothcens dn comarca du |
Condetihii, uo Kstiuln dn Itnliia, Mibre se es»
tão Mi.icit.i-. no sell-i de í'i!n« nu 2»Hdi- como
pctlçt.es ns extractos (por triiiiscrlpçãn li»
registo lij-polliecnrln), liem assim so «iiiiilqtier
transcripçài-i eiintlnun sujeita ao sello fixo du
líOllO por emito «le réis ou fracção, o Sr. ml-
nistro dn Fazenda decidiu, quanto un 1" item,
quo os extractos de que se trata, meros resn-
mos feitos para facilitai' a Inscrlpçi.n da
h.vpothecil, iiodemlii mesmo ser nrgnnlsndos
pelos próprios interessados, estão Incluídos
tio n. ii do paragrapho 1» dn tabeliã II do rc*
gitliimciito dn sello em vigor, e, conseqüente-
mente, sujeitos ti scllngctiu «punido upreseu-
tndos ns iiiitnriiliiiles federaes; «iiinnto A '!"
pnrtc du consulta, as tr.ins.Hpci.es em regis-
to liypolhccarlo de cscrlptitras dc couípia c
venda, «lação "In solutiim" e nelos fqitlvn-

| lentes só incidiram no iinposto do sello dc-
I pois dn lei orçainenliiria paru 102,'l (lei mi-
.mero -1.625, dc .'11 «le dezembro de l!)2_), quouccrcscontoii esses netos nos documeulos su-
Ijcilos ii sello. Essa lei cstnhelvceu a tnxn «lc
| lífllM) pnra cada conto dc réis ou fracção cal-
culnda sobre a quantia a quo !>e ruferirc.it
tnes documentos.

De então em denoto nno houve qualqueralteração nesso sentido, dc modo que o scllo
n cobrar-se continuara a scr o mesmo estabn-
Iccido naquclln lei de orçamento.

mmm

palmente, «In nttitude
fe diz promptn a nnplic.-ir ns planos Dnwcs,

n.'ilc dll.llin"'.

Antônio .Muni-, dirigido no SI. I-.stucin
Coimbra, o qual declara ern resumo: Con-
lesta haver leito «liinlituet- referencia aos
açontcciinciilps desenrolai-los cm S. Paulo,
r.iiju iliviilsueão. I'ii-Snr,icnte, lhe nttribuc
um joiunl, dc que é direelor um scu ini»
milíò pessoal. Coiltcstil ainda que tctlh^ es-
Indo em cõiiciliabulõs com ijitcni quer que
seja c protesta contra o fatio dc estar sob
as vistas da i.o!7eia do Estado.

Foi incorporado á esquadra
com o nome de ''Aspirante

Nascimento'-
O Sr. minislro da Marinha aulorisoii o

K-.t..ilo-M..loi- ilu Armada a providenciai-
sobro a incorporação á csqundm do navio
do Lloyd Drasileiro "Oy:i|)Oe!;". com o no-
mi; dc "Aspirante Nascimento", como nvi-
mi fiscal de. pesca.

Aquelle mesmo titular, pnv neto dc ho.ic,
nomeou pnra coiiiinnndiinte dn referid-
tiiiirimla o cifpllini i!í corveta Uonedielo Er-
lie-lo Nunes I.cal.

Já tem parecer o projecto pro-1
movendo os sargentos

a officiaes
i*.

Tanibem a "Tribuna" imblica inteicssan-
te estudo, nss'..nnild pelo ex-ministro do
Tliesouro. Sr. Penuo, a respeito dos traba-
lhos dn Conferência.

O articulista é de. opinião que n nppllcs-
ção dos planoi IX-iwcs não terá como con-
scirucncin necessária a cessação da occ.ipn-
ção rio Hnlir. O Sr. Peano acha que a Con-
fércb-lsi deve oin.i» a Allemanha c nesse
sentido prçconisn qnc se convide o Reich a
enviar delegados a Londres.

O "Corrjcri) delia Sern", finalmente, fa-
lando do caso das dividas intcr-ailiodas. ¦
diz. ..ccrescenlando ser esla n opinião de
todos os italianos, que se os Estados Un.ii.osj
-nnutlarem as dividas dos seus cwdorcs ai- I
liados tcrèo concorrido inulto modestamente
para rs dcspc.ás da guerra. )

1.0>:i)Itr-:S, 2t (llavas) -- Nos círculos ¦
c.hegndoa á Conferência Intcr-Allláda iiota-'
so g^-nnde nrcoecupação a propósito da ad-
missão ou n-.o niltnissáo de representantes
..llcmâcs. Ii* muito possivel que os chefes
dos varias delegações tratem do caso ainda
boje. j

Ao nte parece, os delegados britannlcos j
e**íão inclinados a pedir no nci.ih que en-'
vic rèpccscntanies pnra n assignntum do,
pt-ol.ocóHo da ("òiifcrcnèl.. c para se chegar
n aecordo entre osVn.liadòs c n Allemanlin. |
Os delegados frnncczes c belgas; porem, são jcontrários a toda e ffnnlqner discussão com

-_ amanha unia rcuniiio j renresenliuiles do lleieh. preferijido que!'.iírii-sâ- di.' iiiarinlin c
éijtivoc.idn

V-. '¦".-i -In

pur ira. afim de ser lido o parecer sobre o
i li-i iiinvscntaclo, sobre a pro-

inoçilu dc siirgcr.tps, que combatem os rc-
. ,*:, a .¦'•.iui-s. li_:,o parecer, que ter-

mina iicu-l-iido inlògrnlnièutc o )>fojecto,
já olá nssigttndú pelos membros da com-
m--.._n.

0 Sr. Mello Franco solidário
com as deliberações

ri

A' PORTA DA DELEGACIA...

Quasi o larapio escapou da "tur-

ma" que o prendeu
Preso na rua Primeiro de Março, o Iara*

pio .loão Augusto, dc 23 annos, foi levado
, pela "turma"' dc investigadores pnra a de-
j legnciíi do 1" districto- á rua do Cnnuo.
i O larapio deixou-se levar dcsprcoccupada-

mcnle, sem deixar transparecer ns suas in-
tençôcs.

j ,V poria dn delegacia, entretanto, José Au-
gusto, num movimento rápido, procurou des-

I vcncilbar-se dos agentes, deitando n cor-
I rcr. Perseguido, na esquina da ma do On-
• vidor íoi elle agarrado c tanta resistência

op-wz.nos investigadores que cm alguns ino-
mcnlos os seus gritos e os seus gestos des-
portaram a curiosidade dos transeuntes que,
num só bloco, ali permaneceram por muito

I 
tempo",

•losé Augusto que é ladrão conhecido, em
i carro-forte foi removido para a 4* delega-

cia auxiliar,
i m*m ¦

da Câmara
Çciurilnvn do expediente dc hoje na Cama-

ra, ni:: tcJcgr.initha dó Sr. Mello Kr-ineOj di-
r.lgklo cie Genebra, uii Suissni declarando es-
I ir rqlldnrio com todas ns medidas tomarias
l ira il.licllnr o movimento sedicioso dc São
['.iiilr..

Um deputado que se incorpora
a lim l.aíaihão da força

publica fluminense
Foi lido, hoje, no expediente dn Guinara,

inn Iclegraníirin dn deputado G. Filho, com-
iniinieiindd que por ter seguido, incorpora-
dp, no 2o batalhão da força publica flumi-
nen.e, para São Paulo, deixava de compare-
cer a algumas sessões dessa casa do Con»
gresso.

Offerecimentos e applausos á
madrinha do soldado mineiro
BELLO HORIZONTE,'ãl' (Serviço especial

de A NOITE) — A Exma. Sra. Raul Soares
continua a receber importantes donativos
para as tropas mineiras em operações.

estes sejam ouvidos pela Comniissão «le Re- ,
paracõe.. depois do parlaiiicritu allcmão ter!
votado as leis necessárias A _t_-i.-_._a.. H.-» I
plano nmv.s.

O "Daily Neivs", no emtnnto, manifesta
n esperança dc que a Allcmanha seja cnn-
vidadn, nn próxima quarta ou quinta-feira.
n fa;"T-_r reiiresentar nn Conferência.

PARI-, 51 (Havas) — Os jornaes conti-
niinin a registar com sntisfnção os resulta-
dns já obtidos pela Conferência Intcr-Alliadn
de' I.onilrcs. snlieritiindo os trabalhos reall-
nulos hontem peln primeira commlss5o, onde
sc chegou n completo aecordo ncerea da
fíuèstão do eniprcslimo dc. oitocentos ml-
I!k'..r de nifircos ouro, cujo serviço terã prio-
ridade sobre os recursos allemães; acerca da
,.ppliiMi"jn dc S-ineçôés, em cnsn de novns
fnltns ila All»maii'isi. depois dc ouvidos c
agente rios pagamentos e o renrcscnlnntc dos
prestamlstns; e neerrn «In intnngibilidndo
do Tratado de Versalhes c do relatório dos
peritos. «..

O "Journal" escreve textualmente: "O
barco dn Conferência jã conseguiu dobrar o
cabo da3 torméntas, tomando, em seguida,
rumo favorável."

O "Petit Parisien" accentua que, apezar
dns ínniimeras difficuldades aceuniuladas
na estrada, a Conferência encaminha-se pn-
ra o desejado aecordo. pelo que os negocia-
dores tém o direito do sentir verdadeira-
mente satisfeitos.

Ò "Flgaro." verifica- que os trabalhos i!a
eommissão não encontraram obstáculos in-
superaveis, e o "Matin" qualifica de esplen-
t]j,t- . lornndii :.'•». hontem.

PAWS, 21 (Havas) — Os Jornaes attrl-
huem grande importância á reunião que se
realisará esta manhã em Londres e na qual
os chefes das delegações á Conferência In-

Fallecimento na capi-
tal mineira

BELLO HORIZONTE, 21 (Serviço especial
applicação do |(|a ,\ NOITE) — Filleceu o thesòureiro da

Imprensa Offieial mineira, Sr.' Eugênio Ve-
lasco. *_•»¦"Habeas-corpus' conce-

didos pelo juiz fe-
deral da 2a Vara

Por despacho de hoje, o juiz feoernl da 2*
Vara concedeu "habeas-corpus" aos sortea-
dos militares Antônio .losé Pereira dns Ne-
ves e Eudoxio José de Souza Filho.

UMA CONDEMNAÇAO
BEM MERECIDA

Por tentnr 'desviar uma menor de seis an-
nos de edade, Waldemnr Bo.inngc ou Doa-
nerges foi processado pelo juiz da 4* Vara
Criminal, cujo juiz, por sentença de boje,
coudemnou-o a dous annos dc prisão ccl»
lular.

i ¦—> -

Falleceu em Macaia o fundador
do districto

• •¦í/iSí!.!,* (JI-n!-s)» '-•¦ (Serviço especial daA NOITE.) — Falleceu o coronel José Ri-beiro Campo, fundador «leste districto, e po-derosa Influencia política. Amigo leal e dis-tlnelo, sua vivendn c sua bolsa sempre es-tiveram abertas para todos os necessitados.-¦- » _»»' .—._
Um reservista do Exercito deseja

um lote de terras coloniaes
A' consideração do scu collega da Agri-ctiltnra, Industria c Commereio o Sr. mi-nistro dn Guerrii subinctleu o rcqucrinien-to cm «me o reservista do Exercito Gctulio

-otncr pcilu a concessão dc um loto do ter-ras cm um dos nucl"os coloniaes.
_-_.

NOTICIAS DO RIO GRANDE
DO SUL

Irregularidades aduaneiras —
Uma nova fabrica de cerveja

— Apprehensão de uma
creança em poder de um

malfazejo
PORTO ALEGRE, 21 (Serviço especial da

A NOITE") —• Por. determinação do Sr. Ge-
niilpho Freire, riclegitdo fiscal, seguiu paraUriigunyann ¦ o cscriptiirni-io da delegacia
fiscal, Sr. Manoel _te Paula Netto, afim jrtodar cumprimento a ordens dc caracter rc-
servado em virtude da denuncia do que gra-ves irregularidades estsEyantysendo pratica»das nos serviços do fisco, daquella cidade.No cartório do córòçál/ Genes Bento
rol lavrada a escriptura--dn constituição dasociedade Bopp Sasscn Rittcr & C, Limita-
da, que terá o capital de nove mil coutos e
explorará o fabrico de cerveja.O delegado judiciário do 2o districto,
attendendo a requisição do cônsul do Cru-
guny,. apprchendou cm poder do "caften"
Patrieio Ventos a menor Maria Lconor dn
Silveira, de 11 annos de edade.

Depois foi a referida menor entregue ao
juiz districtal da Vara de Orphãos.

Providencias para pagamento de
vencimentos civis a dous jovens

conscriptos
O Sr. ministro da Guerra submetteu 4consideração do prefeito do Districto Fe-i deral o offieio cm que o commandante do15° regimento de cavallaria divisionaria

pede que sejam pngos nos soldnrios do mes-
mo regimento Homero Pnulino Sampaio

e João 'Francisco Jordão os vencimentos
que lhes competem como ciiipregudos da
Prefeitura.

mmm

Sorteado em Cruz Alta, vae ser-
vir no 13° de infantaria

Vne scr Incorporado ao 13* regimento deinfantaria, estacionado cm Ponta Grossa,
no Paranã, conformo pediu, o sorteado mi-litar pelo município de Cruz Alta Augusto
II. Domingucs, designado para servir no 6"
regimento de artilharia montada.

Fornettdnr a 8. íf.
Ktna títorge V. of l.nglaná

B0VRIL
E' todo carne -— O
melhor do beeff num»
ferma de Immediata

digestão

E' por isto que o BOVRIL é um
alimento que dá vigor, tão útil
ás cozinheiras; médicos e en-
fermeiras o rccommendam e a
verdadeira dona de casa não
quer outra cousa em substituição.

BOVRIL Ê TODO CARNE

Certidão de divida de uma firma
fall.da

A* vista «Ie haver sido declarada aberta
pelo Juizo da 4* Vara Civei a fallencia dn
firma Tcdcsco Magalhães & C, o Sr. dire-1
clor «Ia Receita Publica rometteu, para os dc-1
vidos fins, no 3o procurador dn Republica
umn certidão de divida do imposto dc indus-
trlas c profissões do Io semestre do corren-'
tc nnno, em nome da firma fnllida, na Ini-
portiiiicia dc 2179000, inclusive multa dc I
mora. I"' ¦ ------ ~'
Falleceu um grande fazendeiro

no Estado de Minas
BARBACENA (.Minas), 21 (Serviço espccinl 

'
da A NOITI-.) .— Falleceu, hontem, sendo se-
pultado, hoje, o coronel João Rodrigues Jíi-
landa, cavalheiro muito estimado grandofazendeiro o capitalista na Villa ltio Kspcra.
O extiucta deixa viuva. i

VisSfem as exposições
SE

INVERNO
da

Notre Dame
de Paris

do
182 Ouvidor

6araie.ro
Av. Rio Branco 100

da

A' BRASILEIRA
Isenção de direitos para batatas

No requerimento cm que Lauro Monteiro &
C„ pedia isenção de direitos para 102.000
liilos dc batatas, nos termos do decreto nu-
mero 16.524. de 1 deste mez, o Sr. minis-
tro da Fazenda proferiu este despacho: "Vc-
nha por intermédio do Ministério da Agri-
cultura".

Largo S. Francisco 88/43]

Recusa de isenção de direitos
O Sr. ministro da Fazenda indeferiu o re»

queriinento cm que a Priora das Religiosas
Carnielitas, irmã Angélica de Jesus Hortia,
pedia isenção de direitos para um volume,
tendo fazenda de linho, chegado pelo vapor"Descado".

Egual despacho obteva Carlos Ran, que
pretendia importar, com isenção de direitos,
uma >.-isa de mndeira, desarmado, vinda daAllcmanha.

O' ALGODÃO
Esse merendo regulou hoje muito activo,com Animadas entregas, porque a procuracontinuava desenvolvida.
Os preços não aceusaram alteração, masficaram cm attitude de alta.
Sairam 459 fardos e não houve entradas,sendo o "stock" de 8.596 ditos.

0 Gambio regulou fraco
5 1T8 a 5 114

mim HÍHH7I1VTI,- .i .si.rv__.__ ««ifelni ter-Alliatla exoiuinafão as rccommendnçoes particular a 5 9|32 e 5 3(16 d.
úò"A^rr^^^r^mÍ^a^^Am feitas, petos commi_si.es. Segundo alguns or- ^ Em seguida, iWclou-se o mercado
ro Hnari muitis senhoras têín cnvIndS Â *-«os ««« imprensa, dons ns_.oinp.os de ur- aceessivel*òòs.bancos estrangeiros
SrnàlS'Soa cf m ,1 

"nha 
do^oWaTmi- «-"f^?^ ,'div.dnO^er .liiS &" * r $f 1° 

5 7|32 ''•' C°m dÍn"CÍr° *
neiro. elevi.,11,. i.Ja.'trll.iil«./.fí9 em _.ii*ili,_ r»o« I « «ü-estao dns dividns intcr-nlliatlos e o caso c B 9|32 d.

io ou nao da Allcmanha a Con- Os soberanos regulavam a o«5 e assoldados mandados pnra S. Paulo.

Um grande comício, em Juiz de
Fora, a favor da legalidade
JUIZ DE FóIVA (Minas), 21 (Serviço es-

peciol da A NOITE) — Hontem, ás 7 horas
da noite, realisou-se no parque Halfeld um
comício popular de solidariedade ao go-
verno, falando o professor Machado Sobri-
nho, o Dr. Pedro Marques Almeida e outros
oradores.

Em seguida, o povo percorreu as ruas <>en-
traes, indo dissolver-se na porta do "Jor-
nal do Commereio".

Teve grande êxito um festival
em beneficio da Cruz

Vermelha Mineira
JUIZ DE FóRA (Minas), 21 (Serviço es-

pecial da A NOITE) — Teve grande concor-
rencia o festival realisado no cinema da
Paz, em beneficio da Cruz Vermelha Hj-
neira, fazendo-se ouvir a cantora brasilel-
ra Aida Poggettl.

Sargentos e praças reservistas
que se apresentam

S,. LOURENÇO (Minas), 21 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — Seguiram para Juiz
de Fora os sargentos artilheiros José Pizza-
ro c José Alexandrino de Souza e vários rc-
servistas e voluntários, sob manifestações c

Alto

ucaça
fereneia. . ' •

LONDRES, 21 (llavas) — O stib-"comité",
crendo no seio dn segunda eommissão da
Conferência Tnter-Alliadá, comniissão essa
que teni a seu cargo as provldoncias neces-
sarias ao levantomento eventual dos penho-
res tomados pelos aluados á Allemanha,

Venlisou hontem duas sessões, uma pela ma-
nhã e oulrn á tarde. Esta ultima prolongou-
se at£ as oito horas da noite.

Os peritos franeezes e belgas puzeram os
collegas inglezes ao corrente do organismo
que funecionn no Ruhr desde a oecupação
econômica. Durante a reunião, a medida
que estudavam n situação, os peritos come•
çnram a redigir a formula para o cstnliele-
cimento dn unidade econômica do Reicii,
desde jA. Foi conseguido em principio um
aecordo segundo o qual logo que o Reich
tiver votado as leis para applicação do pia-
no Dawcs, as receitas que os frnncczes e
belgas actualmente recolhem serão levadas
a um organismo que funedonará como
agente de pagamentos e escrlpturadas por
conto das primeiras annuidades devidas pela
Allemanha, de conformidade com o relatório
Dawcs

O sub-"comIté" continuará hoje os seus
trabalhos, afim dc apresentar amanhã á
eommissão o projecto eommum ou com pe-
quenos variantes. Os chefes das delegações
reunir-sc-ão ho.ic. pela manhã, e talvez a
própria Conferência realise uma sessão pie-
naria para examinar o protocollo pro.icctado
pela primeira eommissão e destinado a re-
.olvèr n questão das faltas por parte da

applausos da população da cidade de Pou6o| Allemanha e conseqüente applicação dé san
cçoes.

Encontrámos o mercado de cambio, hoje,
cm declinio, com regular procura e poucas
letras particulares offerecidas.

Os bancos,.inclusive o «lo Brnsil, declara-
ram sacar a 5 l|t d„ com «linheiro pnra •

menos
«le__erani

5 li-

libras*
papel a 47?(*00.

O doliar cotou-se á vista de 1O5SS0 'm
1_$_90 c a praso de 10Ç460 a 10SG4O.

Sn«iues por cahogrammu:
A' vista — Londres 5 ,.|32 a 5 l-|84i Pa-

ris $547 a 8565; Italia $.460.a «462; Nova
Yorlc 10S560 a 105740; Hespanha 1$41G a
18425; Suissa 18730 a 19740; Bélgica $490 a
$494; Hollanda 4*040 a 4..080.

Foram affixadas offlclalmentc as seguin-
tes taxas:

A 90 dlv — Londres 5 3118 a 8 TT4; Paris
§540 n Si»57; Nova York 103460 a 1Ò$040.

A' vista — Londres 5 1I8 o 5 3116; Paris
S543 a $560; Italia $455 a $465; Portugal
$290 a 8315; Nova York 10$530 a 108690»
Hespanha 18395 a 10425; Suissa 1.9..I) a
199G0í Buenos Aires, papel, 3S450 a 3-...30J
ouro. 7.860 a 7S950; Montevidéo 83120 n
8$242; Japão 4*$i)72; Suécia 2.S15 a 2.8B0;
Noruega 18415; Hollanda 48020 a 4$100; DI-
namarea 1S720 a 1S730; Canadá 105480 a
10$580; Chile 1$160 (peso ouro); Syria 8546
a 8549; Bélgica 8485 a $500; Rumania 8053
a 8068; Slovaquia S318 a 8321; Allemanha
$001 por nm milhão de marcos, 28560 por
marco da renda; Áustria 8155 por mil co-
rôas; café $547 a $555 por franco; sobera-
nos 57$; llbras-papcl 478000.

O mercado de cambio durante o dia este-
ve mal collocado, tendo os bancos recuado
a 5 1|8 c 5 5|33 d., co mdinheiro a 5 3|16 d.,
para o particular.

O mercado fechou, porém, em condições
estáveis, com os bancos sacando a 5 5|32
e comprando a 5 7|32 d.

A libra papel cotou-se, por ultimo, a
48.-000^—

Foi concedido o premio "Roma"
ao pintor Castaing

PARIS, 21 (Havas) — A Academia de Bei-
Ias Artes concedeii o premio Roma, de pln-tura, ao artista Castaing.

"¦ ' is» i ;, ,.
Não pagou a taxa do sorteado e

pede relevação
O Sr. ministro da Guerra submettea iconsideração do sen. collega ma Fazenda os

papeis em que Mario Vieira Duarte l.anna
pede relevação da multa qtíe lhe foi im-
posta por não haver pngo a taxa de sortea-
do nno incorporado.

O ASSUCAR
O merendo de assucar continuava mal col-

locado c frouxo, mns sem alteração de pre»
tos.

A procura era sensivelmente moderadí.
. Entraram.6.010 saccos e sairam 4.177, scu»

do o "stock" dc 46.206 ditos.
O mercado ficou cora tendências para a

baixa.
¦ —___¦» i ni

0 Gafe esteve calmo
Cotou-se o typo 7 a 51 $000

O mercado do café regulou, 'hoje, calmo
c com Os vendedores acccssivcis. O movi-
mento de procura nno era grnndc* tendo pe-

, quenas entradas e desenvolvidos embar-
quês. O typo 7 caiu a 51$ por arrobajlimun-
tendo-se o mercado a eeso preço destituído
de interesse.

As vendas realisatlas na abertura foram
dc 4.388 saccas, ficando o mercado • regu-
larmente calmo.

As ultimas entradas foram de 12.255 sae-
cas, sendo 10.790 pela Leopoldina c 1.465
pela Central.

Os embarques foram de 18.169 saccas.
sendo 3.317 pnra os Estados Unidos, 14.392ipara a Europa, 300 para o ílio da Prata c
16(1 por cabotagem.

O "stock" era dc 315.267 saccas.
O mercado de café funcçionou durante o

dia regularmente actitj).
Foram vendidas, á tarde, mais 5.534 sae-

cas, no total de 9.922 ditas.
Fechou com tendências para se firmar.

0 TEMPO
—¦- » —¦ ¦» m e ¦¦-

Temperatura de hoje : máxima,
24°,6; minima,. 12°,9

¦ ¦ ¦ m» m mm —

Boletim da Directoria deMeteorologia
~*-m» »?¦».. C

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

da tarde de amanhã :
Districto Federal e Nictheroy — Tempo,ligeiramente instarei.
Temperatura — Noite ainda fria, estávelde dia, com máxima entre 25 e 27 gráos.Ventos — Predominarão os de sudoeste _sueste;
Estado do Rio — Tempo: centro oíste eTeste, bom com neliulosidado variável; eerrao litoral, ligeiramente instável.
femp«;ratura — Oeste, centro e Idste, noitemnis iria, cm ascenção de dia; liltoral eserra, noite ainn fria, estável do dia.Nota— As previsões «e í .sentem da de-íiciencia do serviço telegraphico do sul do

paiz.
i listados do Sul — Tempo cm geral aindainstável, com chuvas.

Temperatura — Em ascençgo.Ventos — Variáveis.
Nota —. Não podem ainda ser feitas asprevisões para os demais Estados, por fui-tarem as informações necessárias.

Synopse do tempo oceorrido
No Districto Federal (de 6 liorns da tardede hontem ás 3 da de boje) — De aecordocom a prevlsno feita, o tempo foi bom comcço limpo n noite e alguma nebulosidade dedia; a temperatura foi estável; as tempe-raturas extremas verificadas no posto me-teorologico foram: máxima 24». 1, mínima1W.3, respectivamente, ás 12 horas e 50 mi-nutos c 6 'horas e 15 minutos da manhã.As medras das temperaturas verificadas nos

fSri Xo Dlsl-"I<"to Federal foram: 21" 6 c
¦ h ' PjO^ntos foram normaes.

Em todo o pniz (de 9 horas da mnnliã de.hontem ás 9 da de hoje) — Zona norte —J-"or deficiência dé telegrammas deixamos
J?,™» syiiopse desta zona; entretanto,pelos çoucos despachos recebidos, sabemos
TntZ A?Pn' T,24 il0raS. f0Í C-""*OSO CHIpartes da Parahyba, Pernambuco e Bahia.Zona centro — o temop foi bom nas 24 ho-rns _a-s,m se mantendo ás 9 horas da ma-nha de hoje. Temperatura estável. Geouesta madrugada em Viçosa e Friburgo. Zonasul — No «io Grande do Sul. n\.s 24 ho-ras, o tempo foi instável, tendo sido regis-tadas chuvas fracas em Porto Alegre À's 9
.»ira^ -Ü "•••¦••¦** dc h°J'e ° temP° era insta-
A1«J? í <me' com cn,I'vlscos. cm PortoAlegre. Temperatura estável. Por falta dedespachos telegraphicos, não é feita a synoDse dos demais Estados. •

MERCíTHYLIM
(CH H5 HeD

Injecçoes intrn.jiuscnliires.
A Merccthylina «*» o novo medicamento

| recentemente descoberto pelo
DR. ANNIBAL PEREIRA

Garantido pelo governo da Republica
e approvado pelo D. N. da Sando Publica.

Indicações: — lnfecção gonocoeeica,
aguda e chronica e suas complicações ;
prostatites, o.chitcs, lystlte», affeeçSes
renaes e mcdullares, perturbações do ay-
parelho ecnital da mulher, desordens
prostaticus dos velhos, certas fôrmas de
nea»,islhenia, rlicumatismo, etc.

NAO AD-IITTIR SUBSTITUIÇÕES
A Mcrcethylina é única c original, como

Indica a suu formula chimica priirtle»
giada.
Vcndc-se cm drogarias e phsrmaelas

Informações c literatura a qnem at
pedir á S. A. Merccthylina — B. Ca«
rioca 40-1" — Kio. ..-¦..'

^iwtmiimmmmmBÊmmpmmmmmm
X TAPETES
|E' tão grande e variado o noisoj;
•fsortimento, que V. 33x. encontra- i
•irá, sem duvida, em nossa casa o*
•|* tapete que deseja. " %¦.

| 15 o|o DE DESCONTO |
| Souza Baptista & C. |
|è — LAffittO DA CARIOCA —0|
£.frfrWl"}-ÍW' .<?? .^ ._H_â">»H*»M"t' 4' 'I' '1' 'I"*V

TAPETES FINOS
em todas as dimensões, e qnalida*.

des, desenhos e cores chies; .
O MAIOR SORTIMENTO

pelos menores preços.

63. Kua d* Cartaca. 67**->lliã

REP0STEIR0S — FRANJAS
O mais variado sortimento em tecidos dfl

algodão c sida
Largo da Carioca, 9 — Tel. C. 640 '¦

SOUZA BAPTISTA & Cia.
ECONOMIAS

fazem-se quando forrado o interior da sui
residência com os PAPEIS PINTADOS E ES»
TAMPADOS, dn "CASA INGLEZA" vidro»,
«ittadros, espelhos, molduras, tapetes "CON--
íiOLEUM". B. «los Ourives, 59. Phone N. 3275.

ADONIS PAKA ALVURA B
BELLEZA DA PELLB

w OURO para Dentistas
De todos os quilates, garantidos, .

pelos menores preços
flecç&o de afinação do metaes prcdoaoa

VIANNA, IRMÃO & C. «* «uso IV
(Antiga Espirito Santo)

Jersey de seda — Rua
Maris • Barras
235 - Teleph.
V. 4046 — Ven.
das a rareia,

Dr. Humberto Gotuzzo doen«a9 -•"¦
•ío « intejUnçs,? Seiífflitro. lo£°Ms' fígE,

^^i^^'..-/.-m^^m^Xi^*'-,'iíi^'-J^~'í^''iw
___i _____._.. ^^^.^Pl. ..iãSi ,.ias.ii- __-_-_-___«___-:.
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Dr. Amilcor Pannlio» da Silva

Velloso
JUIZ t)Ü DiniílTO DA 7» 1'HBTÒniA

tAhsaiiiliai 

ila-al.-ahrr VelloMi, I.IllR
Paraiilum Vellnin, Alpxiindre Para*
iihn* «Ia Silva Vcllosu, iciiliora o ti-
lha*,, Atllln Paninho* du Silva Vcllu*

•o, senhora e ílllin, Arnaldo Diinla* l.cntu,
• af(lll.lt I a' fllllOS P llrlllllll pill'1'Ull-S lia*l',l-
derem, slnreraiuento rccnulieridii*, u tinlos
que compareceram nn cnlerramciiln e apre*
sentaram tutu* Bmitlnieiiln. iwlu fallorlmcn-
Io do sou iticaiiueclvel fllftn, pne, liniAu,
rtinlinilo h Hn llr. A Ml LUA lt I-AIIANIIOS
DA SII.VA vni.l.OSO, o cniivldnm, nova*
nicntc, seus parutiles o amigns pnra assistir
¦ niIsMi que, nela repouso eterno de sun al-
ma, faiem celebrar iininiitifi, lerçn-foiru, 'JU
do correnie. nn altar-mór da cgrejn de Sao
Francisco de 1'unln, o* 0 liara», pnr cujo
comparcclmcnlu se confessam, dosda JA,
ilrriiainente gratos.

Edgard Azambuja de Saldanha
da Gama

ti.aura 

Pestana ile Saldanha dn Ga* {ma e filhos, l'li>.i S. «In Guina llan-1
deira de Melln, scu marido, Dr. Kr-1
nesta» liainli'ii.1 de Mellu c filhos, llvr-!

filia S. dn Cama Ananilmjn Neves c fllhtis,'
Oswaldo dc'Saldanha dn fínmn, Odetla S. i
da Cama llivl e seu mariilo Paulo Maiirllj*
lirel, Leonor Pestana, Ai/ini PcMunn con-
vidam todos os scus patentes e amigos para
assistir - missa do sétimo din apie pelo rc*
fniiiso 

da alma do scu uurrido marido, pae,
rmiio. cunhado u tio KDCAItD A/A.MI1U.IA

DK SALDANHA DA GAMA, farflo cclchrur
amanhã, terça-feira, 22 dn corrente, As D 1|2
horas, nn altar-mór da egreja do S. I*'ran-
cisco do Paula.

Joanna Guimarães Alves
V DIA

• Francisco Ignacio Alves e filhos,
Jf* Leonardo Cliavos, seiiliora o filhos,

1 Josó Ignacio Alves, scnhnrn e filhos,
_kV Isabel Bezerra Alves, flapliacl Fer-

nandea Guimarães o senhora, Eider Gomes
Ribeiro, senhora c filha, convidam os pa-
rentes v amigos pnrn assistir n missa du
•etImti dia. epie mandam rcz.ir.na cgrejn
do Nossa Senhora du Lou reles, em Villa
Isabel, As 7 horas dc niiiiitn-fcirn próxima,
34 do corrente, por alma clc sua aiuerida
esposa, mãe, irmã, tia, cunhada, nora, sn-
fra o ovo JOANNA 0UIMA1UES ALVES,
pelo que desde Já antecipam scus agrade-
tiincnlos.

A NOITE — Sfigunfla-fcti-n, 21 <1« .Tiilho <leJ92*
'¦***>?•*-«¦"''IW » I—tl, ,1

Brigida Ricci

AGRADECIMENTO

Bartholomou lticci. senhora o filhas,
Rnphacl lticci c senhora, Manoel Go-
mes o senhora vim por meio deste

agradecer a totlos os parentes e amigos que
lhes confortaram na sua grande dôr, pela
perda dn sua Incsnuccivcl filha, irmã e
Ctinhnda IlIlUilDA RICCI. E ale novo con-
vidam para assistir a missn dc 7° din que
pelo eterno repouso dc sua alma fazem ca-
febrar quarta-feira próxima. 23 do corren-
lc, no Sagrado Coração dc Jesus, As 7 ho-
tas. Eternamente gratos.

João Francisco de Carvalho Rego
1» ANNIVERSARIO

ÍOthilia 

Ferreira Hego c filhos convi-
dam scus parentes e amigos pnra ns-
sistir á missa dei primeiro «nnnivcísa-

rio do fallecimento do seu inesquecível es-
*oso e pao JOÃO FRANCISCO DE CAIIVA-
LHO REGO, quo fazem celebrar amanhã,
lerça-fclrn, 22 do corrente, ás 9 1|_ horas,
¦a matriz do Sagrado Coração Ae Jesus, á
rua Renjamln Coustant. Eternamente gra-los.

José Alves de Oliveira

tMagdalcna 

de Oliveira, viuva, Eu-
lalia do Oliveira e Antônio dc Pinho
convidam a seus parentes e pessoas
dc suas relações para assistir a mis-

fa do 0" mez do passamento do seu prnn-
tcado esposo, pae e sogro JOSÉ ALVES DE
OLIVEIRA quarta-feira, 23 do corrente, ás
• horas, na egreja da immaculada Concci-
Cão. á rua General Caniará, pelo cjue desde
j_ antecipam seus agradecimentos.

José Eugênio de Azevedo Leão

t 

Francisca Azevedo Leão c filhos con-
vidam os parentes c amigos para as-
sistir á missa quo fazem rezar no 7°
ella do fallecimento de scu filho c ir-

mão JOSÉ' EUGÊNIO DE AZEVEDO LEÃO,
quarta-feira próxima, 23 do corrente, As
10 1|2 horas, no altar-mór da egreja dc
S. Francisco dc Paula. <

Lilah

tA 

família Teixeira de Barros cm
commcmoração ao seu anniversario
natalicio manda celebrar uma missa
amanhã, terça-feira, 22 do corrente,

as 9 boras, na matriz da Gloria, e convi-
dando todos os seus parentes c amigos
mtecipa scus sinceros agradecimentos.

FLORES NATURAES
— Os menores preços —

CASA JARDIM
RUA GONÇALVES DlA_, 38 — Tel: C. 235.

Asthma ? - Kraemina !!
COSTUMES E VESTES
EX-ALFAIATE DAS FAZENDAS PRETAS

Vicente Perrotta. Assembléa, 72. T. C. 317!).

Objectos de arte
GRANDE VARIEDADE

CASA LION
145, Rosário — Norte 5153

Loteria da Capital Federal
¦ '_•»_« ,*-**.

¦Resultado da extracção d ehoje :
32225. , ,. .,: ........... 20:0005000
45211. „ ¦. *.,.,.,..,...,.„...,...,.. B.OOOíOOO«0181. •*-,:; ,....,.,.,.,.., 3:000$000
í?22. , -.-. ... ...,."..,......., 2:000$00l)
6*603 21000SOOO

Sortes grandes—Centro Lotenco

MAIS ÜM SACERDOTE CA-
THOLICO

A cerimonia de domingo pro-
ximo no Seminário de

Nictheroy
Xugmcnta, felizmente, o numero dos elei-

tos do Senhor, aos quaes está confiada a
guarda do immenso rebanho de fieis, espa-
Ibados A face do globo. Em nosso paiz, prin-«ipalmcnte, em qnc predomina' o clomenlocatholico, são freqüentes as cerimonias de
ordenação dc sacerdotes brasileiros. Domingo
próximo, 27 do corrente, mais uma dessascerimonias se roalisa na eapella do Semi-
Dario de Nictheroy. Nesse dia, será conferi-
da pelo Exm. Sr. bispo daquella cidade, Dom¦Agostinho Bcnassi, a onlem sacerdotal ao
acolyto Joaquim Jacob Pinto. O acto terá
inicio ás 8 horas da manhã, coni a assis-
tencia dc grande numero de convida dos, In-
chisive os representantes^ das autoridades
ecclesiaslicas c civis. O novo sacerdote can-
tara a sua primeira missa, solcmne, na ma-
triz de S. João Baptista da Lagoa, no dia
2 de agosto, ás 8 horas, A segunda missa,
S. Revma. rezará na matriz de Campo Gran-
de, no dia 3 de agosto, ás 10 horas, c a
terceira, no dia 4 dc agosto, ás 8 boras,
na eapella do Hospital de S. João Baptista.
A rua da Passagem -m**-
SANAGRYPE PAcR0yX__ E

À_W^^KÊ_\_U*********** ***********<*+»**********m*.»^f^ÊÊ^S^_L \*?

S_Z tBOBS______IOBOCSB______1018l«*_———S_SSO-BIO—8—S8__5a 1 H

piD IAM
íi | Casa Wahii: M. MAYEB, Cobkini-L | Mt

Importação do papeis, machinas, tintas o ma- J I B
I mm**\ teriaes oara typographia e lithographia a artigos ******* I H
B para escriptorio. ^ri^ R I

P Rua S. Pedro n. 47 f 11
m Telephone — Norte 3727 II
¦ *—— End. teleg. Ermay ¦ H

Caixa postal 153$ Í | j

|j jj Secção de Tintas e Materiaes Graphicos: m

1 § Rua General Câmara n. 121| j
Pfl Tcloohonc — Norto 3549 _fl

gj o—aaoBQi iO-30__a_a__ao_aoB—ggtoero "'*

Soe. FDiLANDEZA Ltda.
....... ¦•.,.iiui,,„ii,naaaiiiiiiiaaiaaiiiini,iiaiii,mii,ia.|

%É*4«#H*4HM-4iJ--'-*-->

O Bom*

leanilro Martins & C.
9 ¦»>• — —— ¦_¦¦—)mm_-!¦_*»mmm

VcorMtltne, por al *o\ nma recommenda-
çáo de bom gosto « » garantia abso-
luta do perfeição, _• arte • da moder*
nismo ea

Decorações Interiores
Moveis Estofos
Ambientes modernos

Grande sortimento do

TAPETES
aathentlcoi, recem-chegadaM

193, OUVIDOR, 95 41, OURIVES, 43'

|___| _II_E^^«tUti ___--___¦ vUmWkw- —.—

Querem um jardim publico em
Botafogo

Pedem-nos a publicação das linhas se-
gui n tes:"Sr. redactor. — Saudações. — Agora
qne o Sr. prefeito procura beneficiar a pas-sagem pelo Tunnel Velho, parecc-ános oppor-tu no chamarmos a attenção do governo mu-nicipnl para a necessidade ele scr feito nocentro de Botafogo um jardim publico.Em todos os bairros da cidade ha magnifl-cos jardins que servem de diversões e re-creio paro as creanças, retretas, etc. Só Bo-tnfogo não possue um parque. Ora, é sabidoo crescente valor dos terrenos nesso bairro,c se o Prefeitura não o aeleiulrir nesse mo-mento, nunca mais o pôde tazer. Em Bota-fogo restam poucas arèas que se prestam aesse fim.

Assim ha duas na ma ücal Grandeza:
Uma antiga fabrica dc phosphoros. E outrana esquina de Voluntários da Pátria. Outrana 11. Ilumnylú. Com esse melhoramento
muito lucrarão os moradores de Botafogo oa passagem pnra Ipanema ficará muito cm-bcllczada. Pcdindo-vos a publicação destaslinhas. Subscrevo-me com o agradecimento.

Bio, 15-7-24. — Carlos Leite."
~ a m*** a
'^•^•:•.x^-•-^^í..:^^^.x••.•*K••^•5••^•x*•^•H••^-^*^

ÜJCACHEPOTS E CRYSTOFFLES i
Apparellios de Lavatorio X

Apparellios de Serviço ±
Jóias, Objectos de adorno %

Nickclados, Alumínio, Prata T
Ouro, Vidros c Crystacs f

devem scr limpos e conservados com o?

PHAROL
nâo arranha e nem altera a eôr
natural do metal, proporcionai).**
do*lhe brilho scra egual. Resiste*!;
nos effeitos do ar do mar. %
-M<*:**5-:**:*****x*M^***x**:***M*'*«>',**aM»^MK*

***** *
A CONFRATERNIDADE ARGEN-

TINO-BRASILEIRA

Uma conferência do Dr. Henri-
que Nelson

Entre as muitas personalidades estrangei-
ras epie nos visitaram por oceasião das fes-
las do Centenário, houve uma que, reve-
lando-se um grande amigo do Brasil, vimos
depois partir com pesar, dado o grande nu-
mero de amigos e de sympathlas que aqui
deixou: referimo-noe ao engenheiro Dr.
Henrique M. Nelson. Commissario geral da
Argentina, cavalheiro distinetissimo c affa-
vel e a cuja actividade sc deve, cm grandeparte, altribuir o indiscutível exito que ob-
teve o pavilhão argentino.

Rcjírcssando a Buenos Airees, o Dr. Hchri-
que Nelson- quiz dar-nos ainda uma .genti.
proVfá do sympathia e amizade e fez ali,como os tcíegrammas em tempo annuncia-ram, uma conferência sobre o Brasil c na
qual condensou, com referenclne mnlto
amáveis para os brasileiros, as suas im-
pressões de ctadia. relativamente longa, noRio de Janeiro.

A cwsa coirfèrencla deu o Dr. Henrique
Nelson o suggestivo-titulo do "Confratem:-
dod argcotino-brasilefia, publicando-a tam-bem em folheto, enviando-nos gentilmenteum exempla'; que muito agradecemos^

Bonificação
do mez

Cobertores .... 7$800
com barra easal . 10$500
Avelludado casal . 16$500
Rotlnêe casal. . . 17$600
Sulssoa casal. . 39S800
Artigo de luxo . . 59$800

Lençóes
DE CRETONE INGLEZ

COM BAINHA AJOUR
200x130 ..... 6$800
200 x 140 ..... 7$400
225x165 .... . 12$800
220x160 .... . 14$900
220x170 . . . . . 16$500
220x180 .;.. . 17$600

Toalhas
adamascadas p a -

ra mesa com
bainha aberta
a ........• . G$500

Fronhas
CRETONE RICAMENTE

BORDADAS
50 x 50  6$900
60 x 60  7$600
70x70 8$500

Cortinados
De filo bordado al-

to relevo. . . . 45$000
De fiió com lindas

applicações bor-
dadas em relevo
casal . . . . . . 59$500

Guardartâpos
Para chá duz. . . 3$400
Para jantar duz. . 10$900

Gviarnições
De fiió para cama

com applicações
de setim 12 pe-
ças 79S600

Em fino nanzouck
com bordados
12 peças. . . . 68$600

Enxovaes para noiva
especialidade da casa

GRANDES

ARMAZÉNS PARIS
Largo S. Francisco 19 a 23

cü Junto á Egreja
TEL. NORTE 331

-a *****''*'

Feridas de 1ua,'lucl* espécie, effcito rapi-i "ium ao e radical, com a SANTOSINA.

SANATOSSEpnA„oVc?aE
-. •******..-

1874 — 1924
A Drogaria André, comraemorando sen

500 nnno .dò existência, está brindando suadistineta cjicnlcla com preços e.\ea>i)cionacs.
llua 7 dc Setembro n. 39.

;'."":»r_.,»___^

Importação - Papel
Exportação - Café

Este jornal é impresso em papel fornecido
pela firma acima referida

9-Rua São Pedro-9
'SEGUNDO ANDAR)

íOOOOOOOOOOOO
Altingido por uma pedra

O empreendo pnliliro Adelino Josi da Sil-
vn, dc ÜG unnoK, rcüidentu no l.clilon, rece-
licti uma pedrada nn mio, iiyjo, por isso, an
1'nsto Central do Assislencia, onde teve ox
soecorros do quo enrecin.

¦ " a I ***** a **

ÕÜROe JÓIAS
dos Leilões do Monto Socoorro e
Casas de Penhores. Compra-so o
vende-se na Joalheria Indiana, Lar-
go do S. Francisco, 24, esquina do
Bccco do Eosario.

Rio de Janeiro
IIÜA S. DENTO N. 2«

CAIXA, 675

iii likmril l V
a*-**

São Paulo
IlUA I»0 CARMO, 13

CAIXA, 559

-au»-
\> H. __Ti*S£ Ll-HtA-VIOLETA. Icln
*\TL*rk-\\*ViS Cabellos, Fraqueza veioal,
1'ubfeieuloae. Anemia. Ahscmblta íl. \> a. V.
vn. van.» maüai.haks.
0 ANNIVERSARIO DE D. JOA*

QUIM SILVERIO
Uma romaria foi de Curvelio

cumprimentar S. Ex.
DIAMANTINA (Minas), 21 (Serviço cs-

pecial dn A NOITE) — Paia cumpriiiun-
tar I). Joaquim Sllvcrio ele Souzn, aiee-
bispo arcliidieiccnano, lionlem, dia do seu
anniversario natalicio, uma romaria dc 8SU
homens procedentes do Curvelio c pcrtçn-
rentes á Mga Catholica dali, vieram cm
trem especial que chegou ás selo lionis,
havendo missa campal no largo do llosa-
rio, com iiinunieriis comiiiunha.es.

O trem especial partiu daqui de regresso
iis 4 horas cía tardo, comparecendo á gare
S.'K*c. Revma. D. Joaquim, o clero, iiiiui-
meras pessoas e uma batida dc musica. A'
hora da partida do trem, o professor An-
tonio Avcllnr, em nomo iTos romeiros, fe/. (
um discurso agradecendo as manifestações;

O eomboio partiu entre acclamações ele-
lirantes de» povo diai-.üintincnse, vivando
frenclicanicnle o povo curvellauo.

Fabricantes — Importador** — Eipor*
tadores de Tecidos—Únicos agentea das

Cia TAUBATÉ INDUSTRIAL Fabricante» dc: Morin», Brini o Cra-ton.,,,

¦3ÁO PAULO ALPARGATAS 0". Fabricante» de: Alpar-falas, chinellos, ,ap,,
tos, borzcsulns, coionlllios, lonas enceradas, lona» Impermeáveis, lonus pan
toldos, passadelraa, nsina, borracii.s, calçados, cama», velas, etc.

PABPJCA BRASILEIRA DE LANIFIOIO DE PETROPOLIS - farei
CANTES DE: CASEMIIU8 E FUNEI.I.AS.

LONDON á LANCASHIRE INSURAIICE C». LTD. - ScSuro, tcrreelrtt,
LONDON ASSURAKOE CORPORATION - 9«*íuros maritimos o terrestres

RUA SAO BENTO 2G — RIO DE JANEIRO

BAHIA EnU Tclrur.: "A8IIWORT.T* pnRTn Al P15RCTELEPHONES: TUnlU Al-tbrlh
RUA PORTUGAL N. 5 Eacrlpt.rio 6110—6111 Norte R. DOS ANDKADAS

CAIXA. 13 Arma/em, 1091, Norto CAIXA. 3!9
:õ9.26l I

OOOaQaQip-CXSC-C^^

_£S*___e_-3fl_ti_____^^
''*J 3 tl1. ... „. PODEROSO MSDICAME?iTO

lsJLy*-__l_l_í _W.flLG»LS3P_»aS
Para combater a INK1 UENZA

A "NAGR1PPE" — «' um prctiarndai licenciado jielo I>L«í;>r'..iniantn Xícionnl d:
Sande Publica, cm I de outubro dc I!)20, sob « ». Ií. e ruiílslado ,in .íur.ln iôm-
merciiii. — A' venda nas PHARMACIAS HOMffiOPATIHCAS de ADOLPHO V \S«
CONCELL03. 27 Kun da tlallanda. 202 JlQiilcvani 2d ele Sòtcmbro •; !) Astis Carneiro,"' •" \^^í^^Êi^^^M^rm^ÊÊm*w*m

OCOOOOtCOOCXDO
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'm k brilbantei
PERDEU-SE nma rio Cinema Palais, no
salão maior na sessão de 8 1|2 de domingo,
ou no automóvel que conduziu um casal dn
porta do mesmo cinema para a rua S. Fran-
cisco Xavier 318, e sendo um objecto dc
grande estimação pede-sc a quem tenha cn-
contrato o obséquio de cntrcgal-o na resi-
dencia acima ou á rua Uruguayana 52, com
Pereira, que será bem gratificado.

i a *****

Jóias de occasaãof
Vendem-se, trocam-sc, compram-se e

concei'tant-sc

ATURMAIINA
6 Rua Ramalho Ortigão 6

Ex-Travessa dc S. Francisco

BRILHANTES ....
Alguns milhares de contos cm brilhantes

de todos os tamanhos, jóias finas cm platina,
pratarias e objectos para presente, 30 a>|» de
desconto.

Aproveitae, dar o presente a noiva, esposa
ou a quem quer que seja; porque uma van-
tagom assim não dura sempre. Os atiierica-
nos é que têm sabido tirar vantagem da Joa-Ibéria Thesouro do Castello. .Uruguayana, 9.
Fone C. 2943.

_____£'

Rocha Wircker & Gia.
Lü_n„c-__fes, Tintas e Fretóes UMm

PARA FINS INDUSTRIAES

I

ÓLEOS NEUTROS E PETROLATOS para
pharmacias e per-fumariac

RUA DOS OURIVES, 113
Telephone Norte 3504 RIO OE JANEIRO

OOCOOOCOO«2CCXxD«DCOtD«DOO(^^
Para a sessão de amanhã da So*
ciedade de Medicina e Cirurgia

EstA assim organisada a ordem do dia
para a sessão de amanhã da Sociedade de
Medicina c Cirurgia:"Se"lro vaccino-tlicrapias especificas", Dr.
Achilles de Araujo; "A água de arroz e a
desnutrição das creanças", Dr. Leonel Goh-
zaga; "A prophyláxin da lepra no Pará",
Dr. II. C. Silva Araujo; "Discussão sobre
o problema adas habitações"."T¥IM¥s 

s i ii u
KUÀ DO OUVIDOR, 136

Telep. N. 1G!)3
LUVAS, LEQUES, MEIAS,

CALÇADOS FINOS, ele.

RO SALINA ™Af0LK
ÇOQUELUCÍI-B

Ferragens e cobre
Vendem-se grnndc quantidade clc eixos doferro, polias dc diversos diâmetros, maclii-tiismos para mandioca c cafei, pecas de co-nrç c de bronze. Informa-se com os Sr;Galeno Gomes & Comp. Theopliilo Ottoni 93

TOSSES, BRONOHITES, ei_ euram-se eom o uso do

TOLU
A' venda: Araujo Freitas, Ourives 88, Rodolpho Hess & 0., 7 de Se-1tembro, Granado & 0.

ooooc***ooo.c*-<z*«^^

eurasthenia *-***-*******-.
Anemia
Debilidade geral
Escrofnlas
Tuberculoses
Phospliaturias ^i^i^ r.hn„nl.i
Útil cm todas a.s MM W{% P"OSpiia-
convalescenças •SSbi^-Í;P4_ _- Jlás creanças. ______! _______! iSQcl

:' regeneniior ii ilil_ nsa

EL

ALTA CULTURA
Inauguração do curso de mathe»

matica, pc!o professor
Hadamard

Serão inicinelas depois de nmauliü. íl
4 1|2 horas da tarde, na Escola Poiytccli.il'
ca, as conferências do Sr. professor J. Ha-
datiiard, do Instituto e do Cfiilegiai iil
Franca, "-ue veiu i-e.alisar o cursei ele suites,
pecialidado no Instituto Franco Bntsilciw
de Alta Cultura antiexo à Uniçcrsidndc eli
Rio cio «laneiro.

li' o seguinle o progranima das conferon*
cias do illuslre geometra c miitlienialicoi1° curso — AS ONDAS : — Concepção ii!
Mtigoniot. Propagação de uma denconliinii*
dade. Condições ciucmaticiis. Vectòrcs cá-
riiclerislicos Casos ele Hydrò-dynamics.
Influencia das paredes. Caso dos flui-
elos compressiveis. Casos dòs fluido!
inconipressiveis. Os escon-egamentos c n

hj-polhaisa} do Hclmotz. Relações com ¦'
earacteristicas das eeiuaçCes elo dcriyató
parciaes. Relações com as nuilns vlbratq-
rias. Caso elas ondas de superfície. 0 prín*cipio de Hngghons. o a diffusão e!as ondas,

a» curso _ A NOÇÃO DE FUNCÇ..0 -
(O programma deste curso será opportudã"
mente aniiunciado). Haverá tanibcm ural
conferência sobro as "bypotheses cosmo'
gonicas".

A entrada será franqueada a todos os in*
teressados.

a ***** —'

Or. Silvino Mattos.
laureado especialista cm
dentaduras duplas >
parciaes, para n bna nv''
ligação e belleza da DM"
ca. Preços nioiliens. i Si-
tembro. 231. T. 1555, u
üns 7 ás 5.

i .mea»—.

TÔNICO SEM ÁLCOOL - Formula &a D.''
Roeria Vaz. — Amargo Estomacal. Abre;"
appetite. Poderoso estimulante. Tônico lio'
nervos e do cérebro.

9 Araujo Freitas _ C. — Ourives. 88; Itodolpho Hess & C. rua S,«t« ,u a.t a. .I Granado & C. — L. D. N. S. P. 24151916, eto de Sctembto c 8

B€_l»Tili,IFlO*So0
6RAHDE PREM A' RUA DA n*au*m9i7^

J.eüão. amanhã, ás 4 í. boras, pelo leiloeiro Palladio

— i mnipi i
VlS<S Ilrill-Svína Cura radical c'.i iil»r'Y.«5 urmanas ,.,-,,.¦., -Vralan.Mlem
moléstias venoreas. Dr. Helmiro Vaivciue,Litiuo Curiuca, Ju, 1 ás «.

SARDAS, MANChSs^PAKNOS.,^
NHAS e ' PELLE VELHA dcsappii>i«el!
cm OITO dias com o uso da ÁGUA SCHMITV,
conhecida desde o temaio do Império, lif«*
de cada frasco 10?000, pclev correio, l.;*#
Vendo-se em toda a parte, vendas por o1"
«ido, Casa Sclunltt. RUA GONÇAbll''»
DIAS, 61, sobrado. Alourar c dourar o» >*
bellos, uso o FLUID SCHM1TT. Para *'
l-rilho ás unlias, ESMALTE SCUMITT ^• vemiz)m

má

m
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Birkeland £ Cia. Ltda.
i^_í_>_í>.__ _ _. ¦¦ ,

ÍIS-IIB ÜS Õ1IIÍH09
Ifodurto. K»t,»Bg#|re.- e Nacionaes

Panei, rap..|í'.„ , CttlluloierLB,,»._í»» ImnrrMu
HacalhAo, HardinhM

EitlVM

AMEIXAS FRANCEZAS
de H. Ilelcr * cie.

BISCOITOS DE JACAREHY
da Derardlnelli Jt Filhos

CM da índia "PICCADILLY»
da Th» "Dlen.Chl» Tea, Co.

Matte «NACAR» do Cinityba
da Hervaterla Cuintarlea

TUOLOS DE AREIAR NACIONAES
da Cerâmica Industrial

MOLHO INGLEZ "O. K."
d» Geor_e Mason & Co. I.ondre»

RIO DE JANEIRO
Produetos Estrangeiros o Naeiortses

BACALHÁO

__. CAIXA VmVM, ?M4
KND. T».i.Mi,i "NORTRAOR*

,A. II. tt 5" IM, Imp.
coniyos.JJiiS,

tHKNII.KV'8
TKLEI-IIONK NOUTB STS

<s_

Oe Iodai a« qaalidadr* • ..riir-paa.Owar Larsen A/H.
T. Ilrrael.

„ . Heriiian von T-nirn« Snni.rr A/B.II. Maeihurti (rUhrurera) l.lmli.,1 .**.,, KMado de il. 1'aul-i.
SARDINHAS "GYDA"

A, 8 1'nlted Hardlne larinrlct
SECÇÃO DE PAP1.L E TINTAS v_l'a|irl, papel.» o polpa d* madeira, de toda* a* iiualidsdcs (|3E(o procedência*. w~iTiniu» de Imprraslo
__, Wood 1'rodacl» Co. I.td.The l'ulp K l'ap*r Tradlng Co.

F.llrrt Sunal A. Co. I.td.
W. Gradtawlti & Co.

SECÇÃO GERAL
Cimento, arame para ptetm. ladrilho», cru»dcinaiadetrai, carbureto, etc.

John l.yon A Co.
II. mm Hin.olr ft Co.
Uruueli Tradlng Co. Ltd._J

rfto • ^" \mm*^smmmm*mm mia» —mmm*

-MIM ""' ttfll llu/ll ^ l\V_M_MI» 
'(¦¦¦¦«<¦-¦ ----¦--¦-•—< I

• : ^|,B<gAiHAo;m«ng!_^:

CAIXA POSTAL
2534

BIRKELAND & Cia. LTDA.
Únicos representantes

Bua dos Ourives 100
BIO DE JANEIRO

End. Telegraphico
"NOBTBADE"

lülllllllligilllll m Mm m% Íl_r:'«._l_r_lj^7#-_«-__Í_B__M___«_WBHMH»fcira¦
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Companhia de Seguros Marítimos e
Terrestres garantia

FUNDADA EU 1860
Opera em todos os ramos de seguro terrest

maritimo e ferroviário ¦
RUA PRIMEIRO DE MARÇO N< 83- Io andar §

DIRECTORIA: 1
Antqnio da Siiva Ferreira 1
Christiano Lima I

• Frederico Pinheiro |
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BISCOITOS
AYMORÉ*
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CAMPESTRE
Amanliã, ao almoço: colosso) mocotó á

portugueza, especial angu á bahiana, arroz
do forno A Campcstre, vinho verde de Amo-
rante, Vccebido dii-ecfamcnte do lavrador.
Ourives, 37. Tcl. Norle 3GG6.
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CASIMIRAS
BRINS E AVIAMENTOS

A* RUA GOMES CARNEIRO N.e 8
próximo A Hua Marechal Floriano- Teicp. Norte 2107 —

A cnsa maia conhecida do Rio de JaneiroASSOMBRO NOS PREÇOS-mm—

COPACABANA CASIfifl-THEATRO
PROGRAMMA

1IO.TE — Quinta recita de asnlgnatura
A revista cm 16 quadros
AIMER

Pela troupe Randall-FIorelle
I r- Prologue — "Adore" —¦ Rantza —

Elorlàniic Sastry — Dandy et les Siris; II— Denrest — Skclton; III -. Tais Toi,Totor I — Sastry; IV — Some Jazz — SIs-ters Mayercnsky; V — "Aimer" — Fio-
relle — Riindall — Sastry j V — Ln Javi-

.lava — Florelle-Randall-Dandy; VII —
Los Gueuscs — Florellc; VIII — Danclng
Fool — Skellon et Girls; IX — Dandy;
X — Maggie I Yes Ma 1 — Handall-Ado-
ré; XI — Je pnrs avec toi ! .— Florellc-
Randall-Sastry; XII — Florellc; XIII —
A Smille - Adoro; XIV— Mignonne I—
FlorcIle-RandnlIDundy; XV — Fado por-
.luguez — Sisters Mayercnsky; XVI —

Alouette" — Tous les Clowns. FINAL,
Camarotes e balgnoires 50$ — Poltro-

nas, 12$009
'mm*

OA PLAltA
riilMlilKAS"O voiidi- de Monle Chrlalo", no lleiiiilillcn"O condo de Monto Chrlslo", quo tnntnallroceflo lem om Iclliira, enino no lliciiln.,serviu A r.impitiiliii. Drasllelrn .Io Declohia-

Vi" pura renovar, tiSlilindo, o rarlní do Ile-
It.il.li.i. Iniii n&llllciiclíl icisulíii' leve oeinoel.tnanle draimi, «|iic Ilu* nnpliui.liii ot«
hilorprelos, que i«t.'iiin hnns, «lusineailanién-
le .lní.o HiirlioNa o Iiuli.. Fauilu, que se on-*'iirr«;,iriiiii iIon itroli.goiilntii.i,

NOTICIAS
l)«'i.pt'ili*.»f, amanhS, a companhia frnnrein

A rnmpniiliin dramática frnncoüa Mine.
Marie-Thvrcse Plernl, dcspcilo-ne, iimonliA, i
do pulillci. ciirliiiM, dai.ii,, esse os|ieolnciilo
em rcclla evlninrillnnria, com ti representa-
(Ao de "Pliiedri'" Seu cípcclnculo ile hoje
lio Mimlcipiil ,'• em ulli nin rcclla .le asai-
RUiillirn, com a peca dc D.mus Filho *'l.;i
prlncesso fleorgos",
A fcMii de Marletla Ficld i

A nclrlz l.rnsllclrn flnrlclln Flcld, cariou. |In das innls festejailns do nosso Ilieatro do
I rcvlstn, elemento dc ilcstaquo dn coinpniililn

do S;l.» Jus*, faz sua festo na quinta-feira: próxima, liiu nmlin.s us sessões, sera repre.
_H*nlnilii o üvgumhi nelo dn revista "Dito c
,'filln", hnvcinin cm cada uma dcllas um c\-Icelleulc neto variado.

A VcIikco na Bahia
BAHIA, *J0 — Fornm encerradas ns nssi-

«naturns da teinp.in.da que o companhia
liespanhnla dc Operetas c Ztirzuclns "Velas-
co" vne fa?er no thca'ro Pol.vtliennin. Fo-1 ram tomados todos os c.in.nrolcs, frizns ocentenas de cadeiras dn referido ll.c.itro.

| Vaia estatística interessante
A empresa do Trlnniiii, onde está lrr.li.i-lliaii.lo com grande exito n Companhia Hn.-sllflra de Comedia Ahlgnll Maia. acnlm dere.nctler-nos uma eslnllstlcn intercssnhlis.

isima pela sua originalidade. Ell-a: "A co-media burlesca de Armando Gonzaga "Sc-
crclnrio de S, Em., ora em scena, provocano publico, durante a sun representação, 48gargalhadas, scivlo seis no primeiro neto,l(. no segundo e 24 no terceiro acto. As gar-igalhadas são arrancadas pelos artistas nn! seguinte proporção: .lofio Linn, 2ti; Asdru-•liai, seis; Eduardo Vianna, cinco, Manoel

j Ouracs, quatro; Jorge Dinlz, duas, listl.er. Hcrgcralh, quatro, Smll Cabral, unia."SI non e vero..." pelo menos c origi-uni...
Festival Ball.ina Milnno Ju.lith Vargas

No próximo domingo, em "malincc", vaerculisnr-sc, no thealro Recreio; mn bello
!.e8,Vvnl """'lalico, promovido pelas tictrizesBnlbina Milnno e .luilith Vargas, dois dns: melhores elemento» da companhia desse

| theatro. Pnrn esse fim foi organisado um« progrumma cheio de aitraclivos, e ipic é oseguinte: 1" parte — revista em um nelo,
|em verso, original, do professor Bcrnnivliiin
, Querido, musicada pelo saudoso maestrollnto Fernandes, c quc terá o desempenho

por Bnlbinn Milann, Orlando Nogueira cDomingos Terra. Esla revista apresentara' scenanos bellissimos de Javme Silvn 2'parle - t° neto da revista "A* Ln (iarcn.i-ne . 3" parte — aetn variedades, em qucvao autuar os artistas Margarida Mas, Mu-nocla Mnlhcns, Ksther Lu tin, Henrique Chi.-ves, rhéo Dorah, Julia de Abreu, BalbihaAlilano, J. Figueiredo e Agostinho de Suu-za. A pnrtc dc "calinrctlcr" será dcseinpo-nhada pela actriz Henée Bell.
VARIAS

Regressou, hontem, u São Pnulo, via San-tos, a netna Bclmira d^Almcidn.
. ~,7?, nclo,cs Pedro Augusto c l.uiz Pei-xoto (Peixolinho) réalisam no domingo pro-xinio, no Casino dc' Bangu, um * festival',em homenagem ao-Dr. Altamlro dc Olivci-ra. Ira a scena a peta "A caridade"
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CARLOS OOMESjJkalroJa Moda
w Em vista do gran;?, suceesso, a emprasá

aiu^a hoje, mm\ú o dopoErs

A fermidavei creação ds

G
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ESTA SEMANA

rão Duque
3 actos enrjraçaclissimos de Sacha Guitry

m»*w»»»«

Na próxima semana - «Q SAPO E A ESTRELM".
t*T-*m*maauti^^

¦^^¦^i*w^»»«»^^WBB^tf»«i«a^«wtf**Mi*^««w»B*«>>»»n«»a>a«>iwi^ tmmmjmimmsm mfmmm•r~n~_ T/^. NA0 ,IA Pu,° fl"AN'l*0 HA SABÒrtOSÒ CAPE' MOINHO
Jm jmJ líl 1)12 [OURO, E O UECONPOBTANTB "*¦••" *•• --¦.-¦ • ••-  ...... CHOCOLATE DA MI2SMA

MARCA. A' VENDA EM 'IODAS AS CASAS OB !• ORDBSL
*m*»*mum**ommmmÊm*V*mmm

/8MH_a_a__ai «n-^' _aa_a_a_aegt_a-B_. __g__i ran

iililfi lil 11!
EN6EWHEIR0S E IMPORTADORES

FABRICANTES DE OXYQENIO
Usinas de Oxygenio no Rio dc Janeiro, Jundíahy, S. Patilo, Eccifo

e Porto Alegre
CADINHOS MORGAN SODA CÁUSTICA BOMBAS GARDNER
Mantemos officinas mecânicas modernas e perfeitamente apparclha-

das para a execução de qualquer trabalho dc solda pelo processor\\> cr ,i rt.-tmtTT w*ya
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ESPECIALIDADE
OXY-A0ETYLENO

EM MACHÍNISMÒè E ACCESSORIOS
INDUSTRIA TÊXTIL.

CASA MATRIZ:
nm s. pmo, m - rio be jheír

Telegrammas MAOAM-RIO — Caixa Postal, _55

PARA i

SÃO PAULO — PERNAMBUCO — PORTO Al EBRC
^^»Jga_BayBE8aiRBmi«-_^

O MELHtlR {•; O MãíS
SÁBORÜSO

ÜÍ.BAM CAFÉ' tf* ¥GLOBO

Mm*. _j B^ a_J3 P-^ fei jm ^__» í
LEGITIMO PO IN5ECTICIDA.DA DALMACIA- OE BEHRlCo.S.K.TRIE57E
INFALLll^EL NA DESTRUIÇÃO DE TODA A ESPECI!-' DE INSECTOS!
COMO MOSQUITOS, PU LGA5, PERCEVEJOS etcVENDE-SE EM TODAS A5 DROGARIAS.PHARMACIAS

^-^isnaE__i£__s2s___a_Kap^^ ...

Dr. Abdon'Lins f=:i5"."?"!!
DIpl. pelo Inst. Oawal- Vaccinas áutogcnns
do Cruz. Do Lab. da contra acne, ozona.
Saude Publica c Cruz coqueluche, etc. Cur-
Vermelha. R. S. JOSÉ, sos práticos de Tech-
81 — Tel. Centr. 2703 nica de Laboratório.m**» • *•

Peitoral de mel, guaco e
agrião

Cura qualquer tosse. Desafia qualquer ou-
iro na rapidez do seus ef feitos. Receitado pe-la maioria dos médicos do Rio Grande do Sul.
Agentes: Lauro Monteiro & C. (Rua 1' de
Março n. 115,'lo ntid.) Vende-se nas droga-
rias Rodolpho Hess & C. e J. M. Pacheco - C.mm* 
CONCURSO NO BANCO

DO BRASIL
Contabilista eom longa pratica do ensino

e do serviço bancário, encarrega-se de pre-
parar candidatos ao próximo concurso deste
Banco, ensinando por methodo pratico e rn-
pido só o quc £ necessário saber o candidato
para ter bom exito nos exames. Póde-se
provar a quem desejar que quasi todos os
approvados nos últimos concursos fornm
nossos alumnos. Ensino criterioso em aulas
de repetição para os que se matricularem cm
atraso. Rua Visconde do Rio Branco, 37, 2",
«ala 25, das 8 ás 12 o das & ás fi.

ANTIGÜIDADES
Pelo facto dc pagnr os melhores preçosmantém a Galeria Esslinçer, rua liarão São

Gonçalo 22 (C. 42<l,'l) a mnis interessante colle-
cção tle prataria, moveis, quadros antigos, etc.mm*
Dr Fprnanrin Vaz í*,,'''r8i*'>" «<> H. dsur. rernanuo »azs 1?co deAl_si_, C|4
rurgla geral. Diagnostico e tratam", cirurgi-
co das nffecçòes do estômago, intestinos «>
vias biliares. Utero, ovarios, urclhra, bexiga
e rins. Trot". de câncer, l.enioi-rhagias, turno-
res do utero e dn bexiga pelo radium. As-
semblén 27. Res. C. Bomfim. «68. T. V. 1223.

mm*
Na mudança dc alimentação e nas diarrlicas

da Infância
Pó INFANTIL

Deposito: Drogarias e todas as pharmacias
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f theatroMUKiGEPAL gJFahrica de -li
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DESPEDIDA DA COMPANHIA 11 Sa^a!naOaS| |
PIÉRAT 11 continua a" obter gra» I

o ••pão ^^^ n 
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-iscortos Aymoré Limitada
apresenta suas novas marcas"MATUTINA"

Effica. remédio contra
dormido"
"COCO"

'SHORTGAKE"
(biscoitos finos a preços razoáveis)

brevementeAõütius MARCAS
Estas e as outras marcas já conheci,das encontram-se em toda parte.

UNICO AGENTE"MOINHO INGLEZ'*

FUNDADA EM 1910
rogaria, plantas mede»

dicíhaes e especialidades
vegetaes

|J. Monteiro da
Siiva & G.

(CASA MATMZ)
A fíV 0«/íli irar"iííraíi-ii íiE SaO PEDRO,
RIO DE JANEIRO

Com fiüàl á
ROA URDGUA

(00 ÉMÉÍ0)
PORTO ALEGRE

Endersço tèiegraphlèò
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Como o céo se colora de ma-'tlzc.s varias, assim se páde• tingir cm qualquer cor, qual-J
guer _vcstido,_com J5UNSÇT.ws*«_-mt»
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VAREJO DE CIGARROS
Vende-se um cm optlmo ponto no Centro,

com muito movimento. .Traln-se na rua da
Quitanda n. 6, com o Sr. Lamarcs.

BLENORRHAGIA Cura et»
- poueai

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

Colhido pelo caminhão, ficou com
as pernas contundidas

íNo boiilevnrd de S. Cliristnvão, o Mim-nhao n. 806, dlrifildo poi* Manoel .tonqnimAbreu, morador _ run Conde de Homfiiiin. 506, apanhou o menor Luiz José Goinc.-,,de 14 annos, que viujavo no estrilio de umbonde dn linhn "Cnjíi", imprensnndo-o.
Luiz José. que reside á rua das Missõesn.. _!I8, ficou com as pernas contundidas,recebendo, por isso, os necessários soecor-ros da Assistência.
O cocheiro foi preso pela policia do 15»districto'.

m***
Doenças nervosas e
fraquesa da vontade

0 porto, pela manhã
Mn(i!1Ciff!,.!'ií,m: ,,le„1,01'l,> Alegre, o vapor na-cion.nl "Mani.liy", cmn vnt-ios gêneros; de1'Oi'laIeza, o vapor nacional "Heeile", comvários gêneros; de.Buenos Aires, o naquelefrancez .'Mwdozn". con, passageiros e o.svapores inglezes "Assimcion" e Lady Clí'«ir-lotte , com vários gêneros; de Bnrcclimii; npaquete hespanhol "Vasco iVunez de liai-Don , com passageiros, a de Porto Alegre ovapor nacional "A«s.'i". eom vários gencros.

SyphiHs ^,nWP _ ij. ",c,,ino «AUBI-
1 -V10 ,ti"'" s.vpli1lls hemlit.-.ria,lompu 1 vidro <!e Luetyl, ficou forle, co.saude e_ pas ou 6*5000; O menino ZEFEKINO

sS M.roVla 0»'''° depumtivo, gastou185000 c nuo ficou bom. LUETYL só cmboas phai-ir.iifias.

A ggrediu a inquilina e foi preso
¦Peln policia ilo 17" dislriclo l.ii pi-òso e

recolhido :io xadrez, o -iírroceiro MoysésNoel dos SanUiü, de ,'!*.' annos, pnr (cr ngjtre-«Iiiii) :. sua inquilina; Dolores das Dores, a
poiilap.ls.l'ei'iiido-a ua barriga. A Assislen-
rin níe.licpii-n;

Nocl. o aggressor bnilal, reside, no morrorio Salgueiro.

0 "Vasco Nunez de Balfeoa" exa
hansito para o Rio da Prata

Fundeou na Guanabara, ás primeiras ho-ras de hoje, o paquete liespaivhol "Vasco
Nunez de Hn.lliòn", que, depois do receber a
visita roguliiniciitar da Snude dn Porlo, cujo
medico o encontrou cm bom eslado sanita-
rio, foi atracai* ao eáes, onde erfecluou o
desembarque de poucos passageiros paraesta capital.

A unidade mercante .licspanhola procedeude Barcelona e escalas e zhiipou; á tarde, cora
ileslino aos portos dó llio da Prata,

,——-._—>-_<3lai_jw_»4 ... m

SANATÓRIO GUANABARA
HUA GUANABARA, 22 - 15. MAU, 877Situação incomparavel, a «0 metros dealtitude e uo centro dc majestoso parque'.
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| FABRICA |
fí _ H 

"_r*ÍN 
„PS 18, ^ HT T Wúdoürse priia a [|

Fraquesa physlca c de idéns, desanimo,duvida, medo, indiffcrençn, tristeza, angus-Ila, manias, sustos, ataques, etc. estômago eintestinos. Emprego local o geral de rudia-
ções ultra-violctas de Bach e da suggcstâo
pelos melhodos mals modernos. Dr. CunhaCru*. R. S. Josô 61. 3 ás 5. Tel. 4625 C.mm*

Aos Srs. chauffeurs
Acabamos de montar uma secção electrica,e completa para reparos das installações car-ga cm baterias pelos systemas modernos c

ÍJMS^^^ n*«-> • officina, BuaeüER 
comprar, vender, concertar ou fazer

jóias com seriedade? procure a "Joaiheria

«DE J10UILH
PRODUCTO SCIENTIFICO DE

BELLEZA
1'ara branquoar, amnciar o afornio-!sear a pelle. Tira sardaH, cravos, pan-!nos, espinhas, rugas, etc. Vendo-se nasjPerfumarias, Drogarias e 1'harmaclais.

^J). N. S. P. — N. 201 — 1I7|9I5.

Mudou-se priia a
Bua S. I.eopnl-
do, .16 — Teleph". .
provisório — N. |'jl
3.081 - Caixa <j
postal — a.os:j. U

^^"~-— -'—»—^flp.-fl- 
u autopianos allemães. Peçam

rn c r* n„ "q1'?5 u .Cllt,'!"'f'0? " H. Penei-
ÍS/o >¦*»« ua S" '"'"•''"cisco Xavier, 388, T. V«11)08. Dn-so «randes prazos.

r. DoàíieSlie íIolest'aíl (1° sçnhprn-, par-
,, . / , tos e operações. Quitan-da, 11; as 4 hs., e. Sanatório Guanabara.,.. »—«soo»—, ______

Dr. Jorge de Araújo »E:An.STA ~"
k, „« Participa suas

installações. S. José, íi-1. Phone,novas
912. Cenlral.

PIANOS

~" IIIIIIII

Dr. Jorge de Moraes 0i,e'';i«ões, par-
*• ro .. . 'nS. SVpIlilis. R.Aires. 58, á as 5. P,. Aprrtsivel 8G. li. 11. 3253

Restaurante Salerno
LAVRADIO. 25, Tclep. Central 1756

regras

—aSti ¦*!»*—*•-

Ti-atiiiiieiilô allemão das hemor-
rlingias. corrinienlos c falia do

7. Selcml.ro 18.(1; Dr. Lgrio Santos.
PASTA!PERDIDA

Gratifiea-se. nn run da Assembléa. 53, so-brado, a quem «lér noticias d" unia pasla es-
queclila; no sabbado, cm ühi bbnde ].. c Vas-íoncóllds.

Avisa a Iodos o5 seus amigos c freguezes
que de 23 <1(, corrente em dianle passa n ven-der em seu balcão o café" a trJtiOO o kilo de-vido ao excessivo preço do grãoUio 21 de jnllin «le l«2-l 

'

, JIAUQUES DA COSTA _ C-

1~tcj, - d
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CAS E 0 CUNSTRÜCTOK

811. J. II. FERREIRA
Ilu |)uiu'iis annos ijiio o llio começou, a

cuidar com mnlnr lnl»«r.**io ilas fii-lmijaii
ihs «eus prodlnH. O (tonto nivlilleelonlco nos
uoksns 1'oiiitritelni'es cru rfiiinl nu dus pro»
íirlolnflmi ikio u..!. ll.il

I .llmueiiU', iior.ni, une liso nciiunit •••
nctunlmenlc, n par tlu iirchllcütnn o ciinilrii-
itorim hiiliLiliulii*. i' com niuirailo íJOMii ¦'•*
tliit.cn, o. proprietários começnin n i«**«*p,
•llicxtílo dc a!;.'.imns lluh.i» do tirtu nun seu»
prédio». , .Ora, entro ns iiosroj coiiülriiolnrcii, «o'

^. w_iimniiiii«__--_-
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G oito conceito em aae í
ia um» importante

instituição

U Sr. J. íl. Ferreira
fclalivamcntc mnis modernos, deve-"..' iles-
tocar o Sr. .1. 11. Fcrrelrn, mil verdadeiro
artista, tão modesto quanto inlelllgcnlo, trn-
balhador, ncllvo e honrado e a quem a cl-
dade já eleve algumas ohrns digita» ele nota,
se não pela sim grandlosidád
pelo seu pronunciado cunho

O Sr. J. I!. Fcrrelrn é,
nnda. um artista entnllindor,
llianto dc uma elas mais
industriaes ele Portugal

nn menos
nrlistlco.
anlct. de mnis
coni curso bri-

afaiiiadas escolar.
Tendo vindo pnrn

.. lirasil hn uma ele.ena tio niuios; aqui .se
lançou com coragem ao trabalho c de dc-
Kráó em dcgrâo foi subindo, groças i. «sua
iiücliigcucin c ao seu esforço.

Dedicando-se u conslrucçües civis, n Sr.
.1. 13, Ferreira -- uue possue o escriptorio
e offiein.fs n rua trèncrnl Caldwèll ir. 314.
tem-se cspccialisado, ultimamente, na mon-
limem ele casas de cnriitnercio, chi armações
c vitrinas, trabalho em que se tem mos-
trado «) artista de temperamento que é.

Ao Sr. .1. lí. Ferreira se deve, com ei-
1'e'itn, algumas das mais interessantes obras
dc tiilhii c vitrinas artísticas do Rio mo-
eierno, como — parn só 1'alnr em algumas —
as do Café Chaves, Casa Tirioco e A Trans-
inonlana. todas UO trecho da rua de Sao
.Ir.né. enlrc a Avenida e o largo da Carioca,
c a Eluhilnensc, a elegante casa de balas da
Galeria Cruzeiro.

São iiislalláçõcs, como será fácil veriti-
eur, que honram a nossa cidade, feitas com
arle, originalidade e bom gosto.

E nada disso seria posesivei, concordemos,
se. tacs trabalhos nã*. livessfcih sido entre-
gues a um artista dn capacidade profissio-
nal e do apurado gosto artístico do Sr. J.
i). Ferreira, a qticni o Uin fica a dever
uma parte desse novo e nUrnenle aspecto
dns"suas ruas, cujo eomniercio se renova.
___ __*«**__ '

Niiu |inili'iiiiis ronlUHtnr qui' n l.nl.rl» «le
Mimi. (ieiiies cita hrlllinntciiwnlu nu vi.ii-
.íiiiiiiln dn» ii/."»ni iiiitllulvAes Inlo.l-.u..
Sflo ii-.iiniiii». do nun n-flrniiit.VM gnu'loMi
ii vn. mus iln i'uii.'elii's ostalieleuhluh defini"
llviiinenlc uu cnnsclcoolii .nU._l.lvn. Jornaes
procedentes du extremo norte o do cxlic
lllll Mil, lllltl.ilVMi.lll-M'. M'lll IVSCIVUS, ll|l-
nliiiidiiidii ii sua perfeito urfisiilíntíli). m*-
iicIiii de ver peln qunl su liurmoohn. MU-
monto, sem dliuniipaiiclui com u niioiijiin d»,
ürmiilu. ni «."ms de pr.bliediii.lt'. edlUtliih nas
uni', ciltiis cldiuli". ilu pniz. lí' nüaininlo
coiiliirlaili.i- fwslglialnr lò" vrtliuii.».. qti.io
iloaliilcrcssiidoii npplutiíob íi l.iMerla ne Ml-
nns liernes. nppluuiloii rpic muilo ilcsvaiiuco.
rii». pur corto, os fundadores ilo Impurtanlfl |
Insliiitiii lolerlco, i

IlenlmcntenLoteria de Minas tienie.. dos-
do «) seu iippàrecliiienlo. vem innntcnilo
imin Irrcprelieiislvel llnliii «le cimdueln nl-
testadu não s . pela Cldclldftdn com que vem \
piifiiiul'» os seus premindos, como tunihem i
pelii accòllnçSo que lem ti«l" na iiohs«i suçie-
ilndo. .V esta enusn occnalonaila pclu ho-i
nioueuclilaila de pcnsaniuntuH o hpnriidc»! uu !
Cmnpiiiiliín dc I.otcrln de Minas (icines, cujii
direcloria «• n segitliit-':

Dlrcclor-presldenlo, 11. riurhnra dircclor.
secretnrio, Dr. Moncyr Von Sperlln«: dire-
elor-gercutc. llòrtènclo Lopes: dlreetnr.tlie-
soureiro, .losé Narciso Machado Cnollio. (.nn-
Bclliõ fiscal: — Dr. IJstevfio Leile'de Ma-
i'alli'..'s Pinto, Coronel Srluistlán Auiítisto
de Lima e Coronel Anlonlo llolulho (iucirn,
(levemos iiieiicionar sem favor, a corlç/.Ia ,
c delienile/.a dos seus ncelllos gernes, no llll»,
Srs. Haul lleirão & C.iu., proprietários dos
coniiecidos c conceituados cslauèlcclincntos
Caiiiiuii.i elo Su! o CompeSo «le Minas, n rua
llodrifio Silva n. fi o '.'. respectivamente, que
niuiln tém cooperado pnra o dcscovolvlmen-
lo dn Loteria de Minns (ieraes. verdadcirn
foutu de riqucun, pais sfto sem .conta jã
os niilhnres de surtes que vim distribuindo
nos seus inimmcros * sympatlileos fregue-
zes, conforme sc tem verificado desde o ml-
cio ela sua fundação.

Registando hoje, cm nossas eolumnns esta
apreciação desejamos A honrado directorla c
nos seus dignos representantes, nesta praça,
innumerns felicidades, fnr.ondo votos pnrn
que nos seus fréguezes c aos leitores elesií
lircve noticio, sejam distribuídos sempre Iii-
lhelcs premindos c sortes grandes, como se
tem evidenciado.

1 i—i» ¦—

Vende
s

-se
oSIdo prédio de

dois jpavimen--
tos, etn lei

Prédios
JULIO

(LEILOEIRO)
Venderá em leilão os se-

guintes prédios :
Rua Senhor dos Passos

numero 122.
Rua João Alfredo (Tiju-

ca) ns. 25, 29 e 31.
Rua Sorocaba (Botafogo)

numero 183.
Rua Jorge Rudge ns. 75,

77 e 81.
Rua Felix da Cunha (Lar.

go da Segunda-Feira) nu-
meros 47 e 49.

Rua Cosme Velho n. 228.
Quem quizer vender pre-

dios queira procurar o lei-
loeiro JULIO, á Av. Rio
Branco, 183, que tem mui-
tas encommendas de pre-
dios para renda e moradia.

• * «_,

amanha á ! h*
pelo

,,, ... ***** 

g TODA SENHORA deve usar pnra sun toi-i

leiloeiro Julio.
QUANDO 0 VOSSO CABELLO

PRINCIPIA A CAIR
rodeis suspender es. n queda e tornnl-o mnis
lindo c luxuriante do eiue nunca, usnndo o
TÔNICO I..AVOXA eluns vezes pov din. Des-
ta maneira niío só o Kermen ela cnspa será
elcsliuieio, enas lambem cessará a tiuéila deis
cabelleiü, nvigoriinilo-òs, tornando-as mais
compridos, macios e ele agradável aspecto.
Estes resultados são devidos a este tônico
fornecer ãs rnizes' o elemento ejue as gran-
des summidaelc;) concordam nor a causa do
crescimento dos cabellos. Devido ao seu
raro mérito c ao facto que aos seus benéficos
effeitos sfio assegurados, qualquer pessoa
que desejar mais caliel!__, compridos e com
linda apparencia. deve fnzer orno expe-
riericia pnra cértificar-se elo que acima ex-
pomos. O TÓXICO LAYONA faz suecesso
quando todna os outros têm falhado.--**__.

MAMIÜNA
Sc.n operneno e sem dôr, n MAMILINA

fnz desapparecer as Iiemorrlioidas, a Irrita.
cnn e os inainilos. — Preço li.flOfl. Pelo cor-
reio 7500.0. - KUA ÜKUGUAYANA. fití—Ria

mi*m*
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LIBERTY

I)K. GUEDES DM IWKLlÂ) — Olhos,
nariz e garganta S. ,losé, 51, dus 4

ouvidos,
ás 0 lis.

CabeliGs á Ingleza, a domicilio
A* I.a-Gnrçoiirie e Deini-Gnrçoiine. Perfel-

ção e rapidez. Pedidos n Aragão. Norle iil'J2.
-s&em-

Mâ D. Him - Corrêas
Segunda parada adeanle ele Petropolis

Telephone n.i 9
Clima 'de.il em região iiieonipnravel¦^aa_a__-t___--__Ba_-_--_-_i

—OU»"
LOTERIA OE S. PAULO
Extracção ús terçai c sextas-feiras sob • ti*.

calisaçno do governo do Estado
AMANHA __25:00 O SOOO

Por 1$600
J. AZEVEDO & Ci concessionários. S. PAULO

A*' venda em toda a parto
¦ mt**** i

SIIERWIN.WItLIAMS

| VAE PINTAR? 1
W Consulte-nos antes \y

".Zma Contevillc?
w

I
L
L
I

A
.1
SHERWIN.W1LLIA

l

Tintas, vernizes, esmaltes
Corte e envie-nos hoje este an*

núncio com o seu nome
e endereço.

Rua Alfândega 98 — Sio
TEL, N. 1870

FABRICA DE FLORES
Vendc-sé lodo o nineliinismo em perfel-

to eslado, assini como toilo o stock, vitrines
e nrmuções. Negocio urgente, para mudan-
ça do i-anio. Rua Marechal Florlano Pel-
xoto n. 51, esquina du rua dos Andradns.
..,' ¦ ***** ¦

DEPURASE
O melhor medicamento contra a syphilis

e. suns consequencins. Depura o_ sangue, fa-
voi-ecendo n eliminnçiió dos princípios pre-
.iuilieines á snude. Verdadeiro purificador
clõ organismo. Nas boas pharmaciás e dro-
gnrins. Deposito: Drogaria Giffoni, rua 1°
de Março 17. Kio.

Lie. D. N. S. P. n. 8 em 22—1—917.

LOTERIA FEDERAL
AMANHA

20:000$000
Por 18600

SABBADO

lOO:0OO$0O0
Por IfiíOOO

Os bilhetes pnra essas loterias
acham-se á venda à rua 1* d*
Marco, 110. \

Nazareth & O.
Bilhetes sem ágio. nua do Ouvidor n. 94.

Pagam todos os prêmios da Loteria, Federal.
Posto de venda de estampilhas.

¦ ¦ ***** ¦

VIVENDA
Aluga-se magnífica vivenda para familia

de tratamento, situada no melhor ponto de
Piedade, tendo grande chácara com muitas
nrvores frutíferas, próxima no bonde. Trata-
se á rua Cândido'. Benicio, 37. Cnscadura.

:%
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LIBERTY
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LIBERTY

l'ii„rm mui"
O Sr. 1'niiiiiel SclwUlAn li. iu Pn.i l.lfiie,

faxiMiii.lni u*» ...tuil'1 «In Uin dc .Iniiiirui ••
litcillíi.l .nl.l.i, lilliu du Sr. IU -I* Miiviu.
iiinr.loii>iii • «In Hitii.n I-iíiii.-i. Ilaliuno,

Im niinns lioiilciii, |iílii <|iiu foi muilo
niiiiliiiii.ciil.iil.i, ii Sr, l.nip.dilo .Mi„.iIIi,1«">.
Ciiii.viiiiiiiriu iii|inlcl|t_l,

l.l/1'lll HIIIIHH lllljl'1

O Sr, Jn',* W, I.l 1'llhn, ai'iiilfmli'(. ile mr-
iIícIimí o Sr, chmih'1 Jiilli» l.liiiiiiulii llnilly.
In.ii.--I.H- iln l*iitli'!i Miirlllui.1! D. * d Imi.'
do MniísIluJes lloilrlítue. I*_lxm<i, .s|in«iii do
capllilo jnni|iiiin floilrlmies IV»miIu Junior,
rollivlor fçiljr.il cm llurni Miiiim, K.tatlo do
llio.
ct. .uíp.vros,

IH'Alt_nii-_a hoje, cm FrilinriSo. na maior
lntlmldndi', •> cnssincnlo do Ur. Tclva e Ar-
Anil". •f"\-ln'.|»i''.'t«»p _'ull.*irlii o iii'*!'iciante
de. Ia piMca. fillio «Ia fiimloso onRonlicIro Dr.
Mlruel «lc T.iv. c Ai .ftll" e I). .Iuvli.ni.
Orlssliiiiin Ar.nllii, com u wnlioilln _5Hia
Vcliin de Moine., filha do coronel Jono Pe-
ri'li.1 d«< Mornos, ftixeiiilolrn no Unindo do
Uin, e D. Marin Vt-l-jj. do Morno».

As ccrlinõiiln» pffpcluari-m-so na resi-
d.tini d.i Irinjii dn iHiiin. Dr. liiiclyilei Vel-
IM dc Moraes.

•• IM.', ii-.nri'nin pnrn " «Hn 3» 00 cor-
. rrnli' o cuinci' iii.-ililinnuliil dn «ciilmritii Mer-

iiiliiln l.ciil, fillm il«i Sr. l'iiiii'ls.'.i l.iigonlo
l.inl. cliefo ila tinnn .ronci-ca Leal St...
dcsln prnen. e <!• »un esposa I>. Mnrcolliin
|*crrelni l.«-il. com «« Sr. Heilor l_iiiiiuiiilcr.
nlto riiiiccliiiinrlii iln llíinco «I" Umsll.

O nelo civil cff-ClunMC-i. iis 3 liurni dn
lorde. 1111 ruslilcncln dus pnes da noivn, 11
run .Imin Mfrcilo n. '.% Tljiicn. o n eerlmo-
nin rellitlosa, ns I l,'_ lioi.u. da tarde, nn
cgnjit dn Cniiilclnrln.

—— Itcnllsmi-se. nu din Ti do corrente, o' 
enlaça mnlrliimiiitil do Dr. I_ti.li! KuRcnlo
I.cnl, oilvogndo 110» nudllorlos desta êniiUnl
c lillm du Sr. Kraneisco ICtigcnlo lieal, cliefc
du firmo comniercial l:ranclsco Leal í. <••.
desla prnçn, c de sna esposn D. Mnrcollna
rerrclin l_cnl. com a Beiiíiorlln Nedln Tino-
co Clnlrn; fillm «I" Sr. Calo Coutinho t:in-
tra aliii clomirlo dn Mitlit, c dc sua cs-
iiii-.ii l>. Mniin liugenlii Tlnoco Cintra.

O nelo civil rcallsoii-so 'is il linrns dn tnr-
dc, nn rcsldcncln elos pnes dn noivn, & rua
du Llru.uti. n. 483, c n ccrinioiiin religio-
sn ás 4 l|2hnrns ela tnrde, na egrejn de São
Francisco dc l\mln.

Scrylrníii «le pnranymphos, ctu ninlins os
nclus. por parlo du noiva, os pnes «Io noivo
i', pur parto d_ noivo, os proejenitoros du
noivn,
lÍAilTISADOS

illette
Torta Navalha Lcgltiina Glllrtte c a wmtm

lamina IrüMin a marca Losango raproüinldo abai
v S vossa navalha « lamina nüo ti-onxmin
í, ira. HS.. ato legltliiijis **^SjlfiJSS&
muito llífcrèm das legitimas. N«o consintcls

1

fssa
que
que

vos vendam qualfliicr navalha oii lanilna tiuc nio
levar essa marca comniercial. NAO >uh dj.iai.is
1IJAD1U!

______p>^____i

Xa iiialriz de S. I.iliz dc Gonzaga «Io Mn-
durélrn, rui levado liontem 4 pia baptismal
.-» menino Dnre.v, filho do Sr. Atinilngor do
Nasciirienio Moderno o L). Julicia Guimarães
Moderno, , - ,

l-nrnii.vmphnmm o aelo a senhorita Au-
rum Meira Giilinariies e «» nosse» companhei-
ro de redacção Iv.irico dc Mattos.
SIISSAS

SerA rezada ainanliã, __ do eorrenle. ãs
!l l"_ linr.i», na matriz, do Stigroelo Cora.0.0
dc .lesos, â rua Benjamin Constaiit, missa de
primeiro anniversario de fnllcclmcuto do ar.
.Iino Francisco de Carvalho Itegei.

mm»

•
As legitimas navalhas c lâminas Gillette saran-

(cm o melhor resultado. Nenhuma imitação oíferece
esla garantia. A Cia. Gillette Safèty Kazor do Bra-
sil garante resultados perfeitos da legitima navalha
Gillette somente quando usada eom a legitima la-
mina Gillette.

Rcparae hoje se vossa navalha traz a marca
comniercial Losango e se niío, comprac uma legi-
lima Gillette. Existem a varios preços a partir dc
10.1.000.

Escreva pedindo o folheto grátis, "Barbear a si
Próprio''.

i Sa. GiHette Safety flazor do Brasil
KIO BI. jAxurao

a<»_—_WW1in 11 * tmmm»*»m*mmuÊ*i»mm»*^^*****************m**MiMi _.U'I ¦ ir-

GILLEFÍE

"FBA60L"
O p«i Idoal para frieiras,

as. nduras, brotoe-
jns, etc.

Evita o suor c tira o
mito odor.

Lata 35. Pelo Correio -4$

Nas pcrfumarias, phar-
macias c drogarias

do Brasil.
mm*

iLiEin
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0 MELHOR
CIGARRO
Ca.»Ci

Tuycn
©dtos

ia João Blfredo 35-29 e 31
O n. 25 é palacete em

bella chácara. Os nu-
meros 29 e 31, dous bons
prédios, com 3 salas, 6
quartos, etc, vendem-
se em leilão, quarta-fei-
ra, dia 23, ás 4 horas pe-
lo leiloeiro JULIO.

PRECISA-SE CASA
Precisa-se alugar uma casu inoliilindn pnr

ejiiutri» em cinco mezes nté l':O00.000, de
preferencia ceun Rurnye, mis bnirros de l.n-
ranjeirns, Flnmenyo, llotnfojío. Teleplione
Ueira Mar 3304;

**** ¦

Lâminas e navalhas legitimas
" VENDEM-SE NA ÓPTICA INGLEZA

RUA DO OUVIDOR 127
*mm0mmmPmÊimmm^^^mmmimmmmm0«**^mi*

Roupa de cama e mesa
Artigos finíssimos, bordados a nino e com

rendns verdadeiras. I_iii_eric Elegante. Cnt-
tele, I3B|1__.

t» ng-í i*mmm*

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORUO GRATUITO
Quem. está cniagrcccndo e fr.ieo iin peita

procure os Dispensarios da Liga .l!.n*,*o jg
S. Gonv.ilo ii. .'il c Avenida Pedro li n. 133;,
Se uno i uder freqüentar os Dispensarios, scri
__cct»rridt_ cm casa (telephone uorlc 11030 iii
II horas ãs _ lioras). Medico, remédios, ia.
i___.._s e leite grátis.

1*m

PÓAZUL
*^^*mmum***^****»**** h_ij._
O VERDADEIRO UE_TRU1D__

DAS BARATAS
Lspcrinicnlcm a sua effíc.i,';>' Vende-üo cm tod_ a parta

_____ I Ml «¦ «¦-»»

PÜLL
(LEILOEIRO)

RUA S. JOSÉ, 57
Vende prédios e moveis

Prisáo de ventre
Evita-se tomando ao amanhecer e á noite

SAL HEPATICA
WIMMHMM-UI llll I WM Wil II»

i*r<m*i*********m***
Enxovaes
noivas Pnra

completos
todos os preços.

Elèganfo. Cnltete, l_ü.i:._.
» m*»* ¦

para
Lingerio

¦ -—m ¦

ARTE,
ELEGÂNCIA

v ******

BOM" GOSTO
São os requisitos

que distinguem os
Mobiliários e as
Ornamentações da

RED-STÂB
RUAS:

69 — Gonçalves Dias — 71
82 — Uruguayana — 82

Hgua Colônia S&Qittii
Delicioso perfume

EXTRA-CONCENTRADA
Algumas gottns no lenço substituem o me-

lhor perfume. Excellente para o banho,
combate o ácido urico, pôde ser usada como
loção porque E' UM MARAVILHOSO TO-
NICO.

Peçam e exijam essa marca.
Vende-se na Casa Cirio, Drogaria Ro-

drigues. Perfumaria Lambert. Drogaria Ber-
rini, Pliarmacia Cattete, A Faceira e em
toda parte.

Veudas por atacado, CASA SCHMITT, rua
Gonçalves Dias 51, sobrado.

*****
7 ANALYSES MÉDICAS

(CIIIMICAS, HACTERIOLORICAS E HISTO-
PATHOLOGICAS)

Laboratório da CASA. DE SAUDE Dr. Pe-
dro Ernesto. 101 a 107, Avenida Henrique
Vnllndnrcs.

Direeçno do Dr. Ceznr Guerreiro.
Inslallaçõcs completas c modernas..

Banco Sul Americano 0D^d01
Descontos e redescontos de letras, empres-Hinos populares, administração de bens derinz, etc. Contas correntes limitadas, de mo-vimento e aviso aos melhores juros¦ m*** i '

Centro de Cultura Physica
Prof. Enéas Campello

R. MM.RECAS, 38 - TEL. C. 4452
Massagens, exercício., ap.¦*'.• «.V *}e «yurnustlca,etc. Attende a domicilio.

Envia catálogos e preçospara o interior.
Apparelho elástico dt

parede, 35$000. pCSOs deepialqucr tamanho, etc. Re-iras para exercícios, 28000Haltere coru molas deaço, 2MW0*. Curso diário,mensalidade, ldiOOO.******

i**^M
O unico tônico para todos os casos defraqueza geral é o RABIODOL, nas drogariaso boas pharmaciás.

****** iTapetes Congoieum
Novos, eom pequenos defeitos — crande.abatimentos nos preços, todos tamanhos edesenhos. Das 9 ás 12, das 13 As 17. 1» deMarço 65. 2o andar. Norte 701_!„

*^m^¥****m*mmmm**"*******
INOIGESTÃO, GAZES,

DORES E A£iA
Exj)crimcntae !

A Magnesia Divina torna são o vosso Jt>
bililado estômago em cinco minutos.

Eis um remédio epie nllivia os ilj-speptitoi
e faz dcsiippnrccer a iiiiligeslão, ijazes, ar«
dor c azia, quasi inslautniicninciitc.

Toniundo depois das refeições, uma colher
do pó, ou um nté dous comprimido., sentMl
nllivio cm cinco minutos. Procurno nas phar«
macias c drogarias'. Pó ou comprimidos, «!(•
licicMinnictite aromatisndos.

App. D. N. S. P. n. 1.C85. 21-8-2S.
*****

Terrenos a prestações
EM SANTA THEREZA — A VINTE MI-

NUTOS DO CENTRO
Servidos por "honds"

II. I30DSON & Cin. I-tdn.
Rua Tlicopiiilo Oltoni, 09. 1° andar

Teleplione Norte 4534•mm*-

AVISO
O proprietário da Alfaiataria Luzltana, ta<

stallnda á rua Uruguayana, 107, communlu
ao publico que recebeu lindos padrões da «•
simiras estrangeiras, próprias para a estaçá»

Confecção esmerada — Arte e Elegancii.
i m*** i 1

ROUPAS BRANCA PARA
SENHORA Artigos'finíssimos em «*«™* da e linho, ultima no.lcU.
de. Lingerio Elegante; 136)138, Cattete.

mi*** i,i —
PALACETE

Ornamenta-se com o mais fino gosto ? W
qualquer estylo, cm brise-briso e *V>Hh
Lingerio Elegante. Cattete, 136|138.

***** —r

¦1

SENHORAS. As Capsul.is-Scven.
liraut (Apiol-Sabin»'Arruda) 6 nos períodos mensnes o dores

menstruaes o melhor. Drog. Baptista ¦

R. 1* de Março 10—Tubo 7$
¦ ***** —

COFRES MINERVA
So desejarem comprar um cofre verifleri*111

cm primeiro logar a qualidade, os preços •
os attestados destes afamados cofres na CaU
John Roger, 150, rua da Quitanda, 158. Ven*
das a dinheiro e a prestações.

DRS. H. ARAGÃO E A. M0SES*
Exames de sangue, escarro, urina, vaccl'

nas. etc. RUA DO ROSÁRIO N. 134, pr*
»mo á Avenida. Tel, 4480 N.
LEILÃO DE PENHORES
25 DE JULHO - CASA DIAS & MOYSÍS

Rua Imperatriz Leopoldina n. H

Dr. Álvaro Dias olhos, oüvidoSi
GANTA. - Rodrigo MfflJà ET

Drs. Leal Junior e Leal Nets
Especialistas em doenças dos olhos, onvl*

dos, nariz e garganta. Consultas de 1 »'
Assembléa, 60.

*****LEILÃO DE PENHORES
EM 24 DE JULHO DE 1924 "Casa Gonthlet

Rua Luiz de Camões, 45^-47 ,.

-¦ . "líríf:-. ..w.-.. .--*_.*-.. ¦¦
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DAS - PREÇOS MAGNÍFICOS E
magníficos ARTIGOS 1

0«i cousai mala dirflecli hoje em dia é
comprar bom e barato. Nfio i qualquer um
nue consegue Uio e nem lempre «e node
«ilquirir a preçoi maravilhosa» ban» arli*
BOI.

Tado liio, emflm. deiappareco, todai ai
dlfflouldadei sã» removida, desde que «o
eenlicça a Chapelaria Vargas, que esta em
ponto o mnl» central da cidade, á rua Seta
cie Setembro. -

O iimiirie o conceituado

0 "Collyrio Moura Bra-
sil" é o remédio que
todos devem ter em
casa

e conceituado •at.b.leclm.nto LfiJF 
M " *" '""" """""* Um

tondltuo um* verdadeira tran«|iillllriade I , Poli nio è. O que ahi eiti é apeoai, •
,..,» um pae do família, que hojo em dia, «Impleimente, wm conselho, ura bom con*icllio nue eilamos dando aoi ao-.mii presado» leitorei.

Todos sabem, com effeito, e ilguni porwuie experiência própria, quaei oi cuida*dns que merece a vista, üm homem lemvisla é um parla, um Infetia, um desara*
tado! "

Assim, todo» oi cuidados ilo poucos; ora
• .("""Hea, • oi faetoa, que ie contam pormilharei, comprovam que o "Collyrio Mou-
ra Brasil" é um preservativo Ideal para avliia. Cm quasi todas ai «ffeeçòes elle pôde•er asado com exito garantido.Por ai só, o nome Moura Brasil é ama
garantia a uma alta reeonunendaelo. Ora
nio sô o "Collyrio Moura Orasil", como
muitos outros preparados que levam esse
nome, como ainda remédios o drogai em

Seral podem ser encontrados com facilidade:
ali, na rua Uruguayana, entre Ouvidor •

bete de Setembro.
K' « Pharmacia a Drogaria Moura Rraslt,

cem effeito, um «loi nosso» mali acreditados
e recommendavcli estabelecimeutoi. deven-
do-se salientar que essa casa se reconimen-
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cnm a crlae, luta As vezes eom enormes tro-
pecos para fornecer chapéos • todas as
t •.,*.< filhas, elegantes chapéos, ultima moda,

' ADMIRÁVEL STOCK OE PEHHIKMRUB
PELOS PREÇOS MIS VANTAJOSOS

Perfumaria nacional e
estrangeira !

K" ali. Toda a gente »i.be e ninguém «erá
c«|iax de errar a ptiiU. L' ali a Perfumei,
riu X ii ne»' _^

Alias não c* cousa para causar uipanto, A
porque umu cata comii cie, que cí». t>ohc*

it
:•:
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FUNDADA SM 1000 CASA ura FUNDADA EM 1888

i E.

ireações sensacionaes de bom gosto, estylo da, desde muilo, pela sua especialidade e
parisiensePois então. Esclarecido o assumplo, resol-
vido o problema, nada mais ha a adeautar
senão qne toda a senhorita e senhora da
elite, portadora de bom gosto deve Ir A
Chapelarie Vargas, fazer-lhe uma visita, pa-
ra depois aquilatar se é ou nfio verdade,
que ali são encontrados os mais maravilho-
;(*•» modelos.

Foi numa dessas indecisões qne O. Ziai-
nha, elegante e toda perfumada, encontrou
na Avenida o Dr. Abrantes, cuja familia ao
compra na Chapelaria Vargas.

Noto quc a senhora esto bastante pre-
oecupada, conte-me as suas amarguras; podo
muito bem ser que eu lhe possa dar remédio
a tanto soffrer. Diga.

—¦ Qual Dr., desde pela manha que ando
aa rua, a procura dc etiapéo para a recepção
de Mme. Dias...

E então...
E então, é que não encontro. Tudo

cem gosto, nenhuma novidade, tndo já mui-
to visto, formas muito usadas, que andam
ca cabeça de toda a gente.

<¦- Será possível, D. Zizinba?
E' o qne lhe digo, e agora vou-me em-

bora, sem esperanças de comprar uin cha-
péol Veja sô, uo Rio não ba um chapéo.

Mas. então, a senhora, carioca da gem-
ma, nascida, vivida c casada nesta cidade
de São Sebastião não sabe onde encontrar
um chapéo? ,'.-'-'. .-

E' a pura verdade e nao exagero. Ain-
da, hontem, uma amiga minha passou pelo
mesmo trabalho.

Pois lá cm casa nunca lia disso.
Será possível?-— E' fácil, facilimo. A Cnndóca e as me-

ninas quando querem um chapéo chie, mo-
delo parisiense, não tèm preoecupações,
saem, vão direitinhas 4 Chapektria Var-
tfltS. ,.

.-.e?
Ecstá tudo. acabado. Nao imagina

como cilas tem lindos chapéos. _Gostoe pre-
ço razoável. Qual, não ha como a """citai»***

laria Vargas". mmm

jamente conhecida d*- população ,«arioc.r
pana de bocea em bocea, assim que ae fale
em perfumes, águas' loções, brllbaiillnas o

OAUGIT & 0.° - Agentes representantes

Mergenthaler Linotypc Company -Rew-York
As inachinas dc compor as inata completas, mais perfeitas o mais

Modelos especiaes para todo c qualquer trabalho de officinas gra-
? nliiens; jornaes, obras, tabellas, ele., etc.

5S Miiis tle 700 machinas Iliiotypos cm uso no Brasil.
2 \. Em deposito : Modelos Nos. 8, 0,14 e 24 - matrizes o peças sobre-
jj \ salcntcs. í

*em* •.¦•*.->.li. Illiinu, |'l-Ita Sim *C^[

preparados chimicos nacionaes e eitrangcl .... , 
roi, cuja garantia é absoluta e cujos preços, tudo o mais que se relaciona com o bou-
diga-so também, ie asslgitalam pela isua . do/r elegante.

Uma nova fabrica de brinquedos
O Sr. Julio Horak Inaugurará, hrevemea-

ite, A rua Ledo o. 80, uma nova fabrica ao
«riginaes brinquedos, cuja confecção, dado
o pequeno custo do material nelles empre-
gado, garantir-lhes-á, como espera o seu fa-
bricante, fácil acquisição no mercado.

Desües objectos, que constam das mais
variada* espécies e feitios, offercceiwiOs o
Sr. Horak, como amostra, uma miniatura ae
singela c Interessante capellinha.- mmm 

mndieidade, o qua não é para despresar,
Nfio sc esqueçam, portanto, os nossos lei-

tores: tenhum sempre em casa o "Collyrio
Moura Brasil" e quando precisarem de re*
médios ou drogas, procurem a Pharmacia
Moura Brasil.

0 "Mendoia" teia do Rio da
Prata

A Saude do Porto visitou esta manhi, en-
eontrando-o em bom catado sanitário, o
paquete francez "¦Mendoza". entrado de Bue-
nos Aires e 'Montevidéo. O referido paque-te transportou poucos passageiros para esta
capital e conduz reduzido uumero em tran-
sito para a Europa, para onde partiu A
tarde.

* ¦¦"¦¦ i <«m i

NICTHEROY
Ntotheroy é a bclla cidade fluminense, ba-

nbada pela Guanabara, possuindo bellissi-
mas praias de banhos, onde cm tempos ca-
nicularcs centenas de forasteiros ali vão
para gosar • frescura das águas desta
formosa bahia.

Com o evoluir dos tempos, Nictheroy
muito tem lucrado, vendo-se augmentar
consideravelmente a
commcrcio, emflm,
dado tem sido considerável nestes ultimas

1

Quem vem da Avenida e dá um passo no
Largo de S. Francisco lô cm seguida: Per-
fumaria Nunes.

A sua reclame foi feita pelos seus pro-
prios produetos. AU, o enorme mostruarjo
de perfumaria, encanta o frrgucz, e não
ba quem transponha os liumbracs da acre- !
ditada casa, que não sinta quc é nina ne-1
cessidade ser-se íreguez da Perfumaria I
Nanes. -_^

Os preços são magníficos o as qualida-1 «
des variadissimas. Novidades as mais re- , X
rentes, dos grandes e afamarios perfumistas .
de Berlim, Nova York, Vienna, Paris, Lon-
dres e outros centros europeus.

A cllenlella mmierosa e escolhida enche i a
diariamente a grande e conceituada casa, */
a procura do que ha de mais fino, desde o j
melhor produeto nacional até á mais afa- I
mada marca estrangeiro.

IV a qualquer bora do dia qne se nota
o movimento insano, de vae e vem á Per-
fumaria Nunes, cujos empregados não tem
mãos a medir, tal a affluencia de tregue-:
zes. L* .

São grupos de senhoritas da nossa mais ,
alta sociedade, que vão garrnlas i procura ,
dc um perfume éxçníse, nina agua de Ml- ;
lete quc ns torne mais divinas ainda; do
outro lado & um senhor elegante que leva
alguns perfumes á sua esposa, ou ura ai-
tnofadinha que adquire um pô de arroz, que :
lhe amacie o rosto. |

Enfim, é um movimento espantoso de |

í Machinas Marinoni - Yoiròi - Aiaiizet - Derriez
Os mais Importantes fabricantes franeezes de impressão

Machinas litliographicas, typograpliicas, a pcdal, dc todos os for- j
i matos e modelos. ... $

Machinas rotativas para jornaes. obras c íllustraçoes, qualquer mo- %
_ dclo, qualquer formato c numero de paginas. *
•í* Machinas, novo modelo, para impressão de livros, folhetos, rcvls- *
í tas e "DIÁRIOS OFFICIAKS", as mais perfeitas, imprimindo, numeran- |
i do e cozendo com fio nictallico. *

Em deposito: machinas rotativas de occasifio, para 4, (», 8 paginas, i
f formato jornal diário. |
•I* A Casa forneço plantas e orçamento; encarroga-se da montagem e installação d« 

|
;«. jornaes ou de qualquer officina graphica. *{•

I,
sua industria, o seu i frMuezes, «m«j assombra a totla a gente
o progresso desta cl-1 Atiãs. sempre foi assim, desde que a i'cr/11

Novidade impressionantel
«*» mm» ¦-

As peripécias por que passou uma
dactylographa com a sua

machina "Royal"
Toda a imprensa accordára a cidade com

k novidade Impressiqpnnte de um facto que
era «o mesmo tempo o fio do uma meada
tompllcada, assumpto ba vários dias da po-
licia secreta da nossa grande capital.

Desapparcccra do seu apartamento Mlle.
Lucy, dactylographa de um dos pnnclpaea
bancos desta cidade, sem que se soubesse
qual a razão de tal. O que mais preoecupa-
va os "dectetives" era. o seguinte detalhe:
toda a roupa e até jóias e dinheiro tinha sido
respeitada pelos larápios, sendo que o unico
objecto que dcsapparccera com a raptada
fora uma machinn de> escrever.

Não atinavam 09 mais argutos com a ra-

tempos. 'Entre o seu commercio, principal-
mente, o jiroxressii tem sido uliis de vas-
ta extensão, notando-se nm grande numero
de estabelecimentos novos c verdadeira me-
tamorpbose nos velhos, podeiido-sc deita-
car entre estes a 1'HARMAClA E DROGARIA

.Xí_S. DA C/ONCEIÇAO, tosvt» a 'mala velha
cntrõ~as-suas-^o»genere«i, pois data do 1874
a sua funduçãoeíonservãnda-se^ até hoje
sempre procurando melhor servir a sua-fre-
guezia c também a todos os clínicos quo a
honram com o seu receituario.

O seu actual proprietário, o pliarmaccuti-
co Oscar C. P. França, muito se esforça para
conservar bem alto a reputação do citado es-
tabelecimento, o que aliás tem conseguido,
sendo hoje om dia uma casa modelar de
primeira ordem. No seu laboratório, sem-
pre oecupado por pessoal do comprovada
competência techniea, pôde ser aviado com
o maior escrúpulo, ' a qualquer hora do
dia ou da noite, qualquer receituario.

lEm "stock", poseuc sempre o que de
mais moderno existe uo mercado, artigos
quer nacionaes, quer estrangeiros, artigos
dc cirurgia, produetos chimicos sempre re-
novados para melhor acção medieameti-
tosa, etc. Mantém também um consultório
clinico permanente, onde assistem os me-
íhores médicos dc comprovada idoneidade
profissional.

Em preços, egu-ala aos das drogarias do
Rio e tem no seu balcão parn attenrier á
«ua numerosa freguezia pessoal de trato ca

% «LjBrMfeMrTWT*tT^_gBSKr
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mar/« Mines abriu as suas portas á popu-
lação carioca. I

E* inútil, pois, procurar outra casa quo
nio seja a Perfumaria Nune» para fazer
compras «Ie perfumes, porque, com ella ou-
tra qualquer Jamais poderá entrar era cora-
petencia. |

>i ia» ¦

Société Leíranc - Paris
Tintas para typògrapliia e litho-

P. Prioux & l- Paris
Papeis para cigarros em resinas, i. . .. . _ , ._

bobinas c cadernos. - Papeis cou- J graphi». - Tintas para impressão 
J g

uá Ittmm «miíAT » PanAiB «arl í Ae fo,,la dc flandres. - Tintas para .}. m
ché extra "IDLAL -Papeis paia X Desenho8 c Aquarellas. - Vernizes | ki
jornaes, livros etc. - Papeis para | fle toflas as nilaíidadés. - Massa Jimpressão assetinado, dc linho, dc J j)ara roi0> a mclhoi* e mais durável, J

A QUEDA DA LEI DO
INQUIUNÀTO^—

I
cores, etc.

Papeis nara Apólices c notas de
Banco.

tt• *

a que resiste melhor ao clima.
Sempre grande quantidade cm

deposito.

Grande deposito de : Typos, fios, cadarços, frizas, molletão metal uara «tereotypia o
linotypo; ílans para matrizes e clicheria.

Rna da Constituição 72-74 - R.0 DE JANEIRO
'.<.M^.j.»rX.*.>>K^

E A OEGAUISAÇAO DA S.
"A CONSTRUOTORA"

A.

As difficuldadca sem conta com qua hoje
lutam os cariocas pnra enfrentarem as exi-
gencias da vida. avultam no problema da ha-
bitação. Não ha casas que cheguem, pois a
população augnientoii de um modo extrnordl-
nario. emquanto as conslrucções têm surgido
cora dífficuldade e, como consequenein natu-
ral dn procura, sobem os alugueis dc um modo
vertiginoso.

Impressiona-se o povo e o governo se es-
força em solvcr a questão, mns é inriiscnti-
vel que só a iniciativa particular nos pódc |
tirar rio emhBraço. Assim o cnmprehentle-1
ram os poderes públicos, orientando a sua l

sissê.? í'3ssã swst^siiei mmm^i£pre
e gentilezas para cora os seus amigos e fre
guezes.

Cosa também a citada pbarmacla de uma
regalia, é «lue fica situada" num dos pontos
mais próximos de todas as linhas de bondes
que servem os arrabaldes de Nictheroy,
Isto é, sita 4 rua da Conceição uumero vin-
te e tres.

. mem * ¦
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A J0ALHER1A OSCAR MA-
CHADO

Verdadeiro empório da arte e do
, bora gosto

No commercio moderno não mais ae pódc
admittir iiistállaçõés que não sejam do mais
apurado gosto, ria mais requintada elegância.

Em se tratando, então, dc estabelecimentos
cm quc esse requisito sc faz nece-ssario, «uinsi
se torna indispensável, o .freguez moderno
nttonde mililo especialmente á csthetica das
insinuações e a arte dispositiva «los seus
moslruarios.

Em taes condições, pois, é qnc vamos eti-
Machado, ii rua do

A carne cara na Parahyba
PARAHYBA, 21 (A. A.) — Tendo os

marchantes desta capital elevado para lÇjSUI)
o preço do kilo de carne verde, alguns jor-
naes appellam para a Prefeitura local no
sentido de ser restaurada a tabeliã an-
lerior.

-¦ - eoiltrar a Joaiheria Oscur Machado. íi rua
struir, seiom pirticulares ou grandes empre- • Ouvidor, ns. 101 e 103, com vitrines as mais
sas e. principalmente para estas, se reser- j an,p|nSi e •„.„, confeccionadas, perfeitamente

siitisfazcndo as exigências do moderno com-
mercio de jóias. Não sc conceberia, mesmo,
que uma firma acreditaria como essa, com nm

se reser-
vam facilidades snfficlentes para encorajar
a timidez e a prudência do capital.

Varias organlsaçôes tém surgido com esse miví uiii_ ,.,.._. _v _, 
programma o o interesse com que para ellas j rnmo ,je neaoc|0 magiiificamenlc bem funda
se volta a attenção dc todos bem mostra ; ,,0i em c i cl»cl o como o Rio, plena de bclleza,
a comprcbcnsâo das vantagens enormes por j fIller ])e|0 ,joi0 qUC, a natureza lhe concedeu
cilas offerecldas, não já somente para um | e 0 i,0mein completou; não procurasse sc col-
augmento de prédios no_ Rio tle Jnnciro, mas , ]ocar na vanguarda du evolução porque dc-
tombem para a satisfação do desejo, que lo
rios temos, dc possuirmos a casa onde mo-
ramos.

SA as grandes empresas nos podem per-
mittir a realisação deste sonho, quc é a mnis
completa e perfeita solução do problema do
lar. Acaba de organisnr-se uma grande cm

vem passar todas as inicitivas, base sem a
qual nenhum emprebendimento se poelerá
desenvolver, tornando-se forte, sob bases de
absoluta segurança:

A.firma quc com tão alto descortinio diri-
ge a .loalhcria OSCAR MACHADO, bem é a

j demonstração do que vale c do que gosa em

züo da tal, matutando ha dias sobre o fcftso
iusoluvel. .. „ _ ,

A família de Lucy, que reside em S. Paulo,
jã tclegraphara declarando que ella nao se
achava na capital paulista e muito menos em
Sanlos, onde moram alguns parentes, e nem
lhe constava que houvesse tido projectos tle
passeio, nem offertas de emprego para fora
do llio; o que se acontecesse nao se poderia
atinar com a razão de não ter levado cora-
sigo as suas "toilettes'".

E, assim, andou a policia ás tontas por
vários dias, até qüe surgiu um raio de luz
sobre o caso,

Os jornaes chegaram a empregar os seus
mais babeis reporters na elucidação do mys-
terio, Bem o mininio resultado.

Afinal, desvendou-se o caso, nuo sem gran-
dc esforço: Lucy fora raptada por agentes
secretos de uma associação, empregada em
fazer desapparecer do mercado todas as ma-
chinas "Royal", cuja fabricação punha em
constante perigo a propaganda feita em fa-
vor ric similares de outras marcas.

Mas qual a causa do rapto de Lucy, «inan-
do o objectivo «la quadrilha era fazer mal a
-machina "Royal-'? .

E' multo explicável: Lucy deu alarme, grt-
tou, pois acordaram no momento em que os
gatunos penetraram no seu quarto para car-
regar a machina, como já haviam feito em
outras casas. Çom receio de que a dactyio-
grapha os reconhecesse mais tarde, resolve-
ram raptal-a e fazer com que assignaase do-
eumento de tnl ordem, que a inhiblsse dc
desvendar o plano criminoso. E a verdade
foi que o machina "Royal" apanhou com o
facto o maior reclamo que Imaginar se pos-
sa, chegando a ser a mais procurada no mer-
cado, pelas suas qualidades superiores de
resistência c rapidez, além de uma perfeita
fabricação, que causa invejn ns demais ia-
bricas, incapazes de produzir tao exccllente
auxiliar da vida bancaria, commcrcial e par-
licular»

AH ! 0 PA0 DA PANIFICÀÇÂ0
PRIMOR!

Que riqueza, que delicia, que pa-
Iadar têm todos os produetos

desta casa !
Ah! é uma delicia o rico pão fabricado

na ruo Sete de Setembro, n. 109, onde está  _ ._
instállada a Panificaçâo Primor, a rainha Costa, evidencia logo o acerto da escolha do
das padarias, sem concorrente no espécie. -

Nesse trecho, que fica entre a Avenida e
ma Gonçalves Dias, é ossombroso o movi-
mento de gente que entra c sie ria Panifl-
cação Primor, cm busca do excellenlc pão
que ali se fabrica, tal como o Pão Rico,
para não falar no pão de cara, que é um
verdadeiro maná e ainda mais, se formos
nomear o apreciado Pão de Petropolls, sa-
boroso e consumido em todas as casas de
familia.

presa de construcções, eom os seus escripto- conceito, como empório de arte no commer.
los Installados á rua Uruguayana n. 17a,

2* andar, com elevador. Denomina-se "A
Constrnelora" e tem a sua frente a intclli-
gencia moca e enérgica do Dr. Antônio Tei-
seira da Costa,

Homem de vasto descortino, grande prati-
ca commercial c uma extraordinária capaci-
dade rie trabalho, o director de "A Constru-
ctora" está perfeitamente á vontade na
orientação dos importantes serviços que a
confiança dos nccioiiistos da novel empresa
lhe entregou. Uma conversa, mesmo rápida-
como a que tivemos, com o Dr. Teixeira ria

homem parn a gerencia da empresa c o va-
lor desta.

i "A Construdorn" c uma sociedade anony-
inn com o capilal dc 5.000;000$. dividido cm'250.000 neções nominativas de 20$ enrin umn.

i A companhia só cnnstroe para os seus
«ecionistas, em qualquer parte do Districto
Federal, seja nos terrenos da companhia,
«cia no próprio terreno do acciooista.

í Os, prédios são rio valor de !):200S a
.....— 1220:000$, sendo as prestações mensaes du-
Existe por ahi e não sao poucos, as pes- rante 12n mt.7f,s ,|p 147-j a ':8on?n0O.

soas que têm verdadeira ogerisa pelos em-1 Sc p acc.*ur,j5*a hno tiver um terreno e
brulhos, e ha cavalheiros e até senhoras , izcr al>q„irjl.o ,,or intermédio de "A Con-
elegantes que julgam que um pacote nao s-ructor„», prira nU(! 0 seu valor seja In-
se coaduna com uma toillcte elegante. Mas c(>rp0rB(io a0 valor do predio, a companhia
essa prevenção desnpparece completamente 0 fccrá__ _ —«_-*» •«, .* O a nil tnneian l-"a*l li)^ll« __ .". t ¦*• %— _Os aecionistas, no neto da suhscrlpuo dasdesde'quc sc entre na Panificaçâo Primor
c se receba um embrulho artisticamente
bem feito. . ..'

E assim é, que contra os seus nabitos, o
carioca que arma sarllhos, com frequen-
cia, cm casa, quando lhe pedem para.com-
orar alguma coisa na cidade, não se incoin-
moda em trazer, ó tarde, o seu embrulho
de pão, bem amarrndlnho. pensando somen*
te no prazer quc o pão lhe voe dar, á noi-
te, no chá, ou pela manhfi, com o-eafe.

Isso tndo acontece, verdade será dita. tao
somente á actividade e gerencia da firma
Álvaro Dison & Cia., que « ariamente cp-
dtà dc Imprimir á casa melhor orientação
So fabrico do pão de luxo, «pie já 6 feito
pelos melhores e mais modernas processos,
principalmente no que se refere á hygiene
absoluta, excessivamente escriipulosa.

Nito ha hotel, bar, restaurar1 e ou café
oue não consuma pão da Panificaçâo Prh
mor, a casa que continua a náo. ter eoneor*.
rente nesse rimo e cuja fama cresce dia a
oia. a ponto de se declarar, sem contesta-
çâo: o melhor pão do Rio & o da Paniíiea-
cão Primor*

acções. rehllsarão 40 °\o do valor subscripto
e o restante de accordo com as necessidades
da empresa, cuja directoria fará chamadas
dc 10 a 15 *|*, com aviso prévio ric 30 dins.

Desfárte, a pessoa que desejar ser pro-
prictarla. ric uma cnsa rie dous íiunrtos, sa-
tos e demais éompnrtlmehtqs pdo preço dc
17 contos, subscreverá um numero de 20
aecões. entrando apenas com 40 "In rio valor
subscripto, ou sejam 1«0?, c rientro rio praso
de «inatro mezes scr-lhe-á entregue o pre-
dio, «111c seçá pago em riez annos, A razão
rie Wi mensaes, rendendo as acções divi-
rienrios, que serão entregues aos seus pos-
snidores.

O plano é sugestivo c íntclligento c o
acolhimento que víie tendo cm todas as
classes mostra qtie~ndlc sc encontra bem
delineada n solução do lar, devido no gran-
de numero dc pessoas quc procuravam so
inscrever, fomos abrigados a pedir ao Dr.
Costa licença parn nos retirar, trazendo
desta visita as melhores impressões da "A
Constructora"-

cio rie jóias, as mais nrtisticas, capazes dc sa-
tisfazér o mais exigente dos csthctas, o mais"rafinc" dos freguezes.

A importação de objectos dc arte 6 dc
uma escrnpulnsldarto lá bastante conhecida,
e o.s stoclis, ali existentes, transformam o cs-
tabclccinicnlo num verdadeiro museu. : Os
inostrunrios encarttnm a vista, tal a sua bar-
nionia, tal a disposição que obedecem, nas lu
xuosas vitrines da «loalhcria OSCAR MA
CHADO.

Demorando a visla sobre as Insinuações
quc adornam o cstobclecimcnío, ví-sc logu
que Indo Isso obedeceu íi um uniforme pro-
gramma de arte e beltoza, tnl a correcçãò
das suns linhas, cm Iinitnoiiia absoluta con,
o edificio, u,u dos ninis modernos quc o Ptio
possttcj exultando os mármores brancos cx-
ternos, quc lhe dão uma ãpparéncla dns muis
esplendidas, das mais eslhetns.

A .loalhcria OSCAR MACHADO vae sc des-
fazer da sua galeria de formosos quadros
asslgiiãdos pelos mnis afamarios pintores
miinilines. Eis, portanto, o momento asaria
para se adquirir por uni relativo e barato pre-
ço umn obra ria mais alto expressão de nrlc.

A seeção dc joins e brilhantes é a niiiis
completa, extasia peln sua raridade, ali sc cq-
contrantlo o quc ha rie mato artístico, o que
ba rie mais bello. Depois uno ú só tono, po-
der-sc-á encontrar "ntoit-jonrs" dc fino gos-
to, estatuetas ric bronze, iilé-in dc artigos quc
só vendo, só admirando.

Não se pódc. põía, itoix.ir dc affirmar que
a .lonlheria OSCAR MACHADO é a mnis co-
nhecíria, aquella «uc mais Vantagens offerecc,
mostrando ao publico mnn collecçâo admira-
vel dc joins, ao par de uma galeria, sitih-
pttiosn dc objectos dc arte,

tem. ¦
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ASSIM
MERALDA"

SOLUCIONADA A CRISE MI-
NISTERIAL NO CHILE

¦ ¦ m* » ¦». «——.

0 senador Sala?. Romo conseguiu
organisar o novo gabinete

SANTIAGO, 21 (A. A.)— Somente hon-
tem, á noite,, foi constituído o novo ministe^
rio, que ha algumas semanas se achava cm
crise. jj

Hoje mesmo o novo gabinete tomará
n.osse; prestando o cómproinlsso constlluclo'
nal. Eoi organlsarior do novo gabinete o Sr.
senador Salas llonio.

O seu maravilhoso sortimento
em jóias, relógios e objectos

de arte!
Quem é que por uhi existe que não adore

a gentileza, o fino tratamento? Claro que
totlj a genlc gosta de ser bem trataria. Nisso
está muita vez a alma tto uegedo. Quanto
genle anda por esse mundo de Christo. que
prefere pagar bem, mas ser bem atlenriido,
que fazei' economias e ser ate maltratado
por um empregado commerctol.

Se. o leitor aindn não foi "A. Esmeralda",
quc vá quanto nntes, e agora principalnicn-
te, porque este estabelecimento acaba dc
passar por unvi transformação radical. Dc-
vido no movimento que augmento cada dia
quc passa, a sua direcção leve uma idéa,
que ern a unicu solução do problema: au-
gmentar um andar para quc ao mesmo
tempo pudesse dar desenvolvimento ao pia-
no concebido, quc outro não era, senão o
rie ampliar os seus "stocks", .imprimindo
ainda mais arte na disposição rios mosirua-
rios, que como sempre foram rie uma csthe-
liei e bom gosto dc causar inveja aos seus
concurrentos.

No Velho Mundo nada ha no genero qu.'
lhe super.-.; talvez maiores, mas cm gosto
nada superior, Não ha ali a ganância, tao
somente o empenho em attenrier com fiilnl-
guia, procuranilo fornecer aos freguezes
aquillo que elles procuram. Isso. aliás, não
é difficii. porque a- direcloria ria acreditaria
"A Esmeralda" importa directamente os
seus arligos, relógios, jóias c objedos dc
arte, próprios para presentes e ornamenta-
çjj'i 'to 'vtoc.prtos rie luxo.

"A .Esmeralda" cresce cin popularidade,
c.revy ."•*. lioiicdlo púbico, porque or. seus l
empregados possuem úmii prâv.erblnl edn-
cação, uma firialgiiia admirável e uma solto
cüiieto que encanta, quando o frciiiiez, vc-
lho amigo, on que pelo prinieira vez ali cn-
tra. busca uin objecto para um amigo, ou
procura um mimo para pessoa de sun fa-
milia. ,.'.-'?

Assim, com tal programma, com tal forma
rie trátiitíientn, está claro, é incontestável
que não Im quem vá á *'A Esmeralda'' quc
consiga dali sair sem ter satisfeito os seus
desejos.

^"-W1''^™

Não foi ainda resolvido o proble-
rna da milícia fascista

ROMA, 21 (A. A.l -- Apezar rio projecto
organisado e "fí, publicado cm tetogramnías
anteriores, nirirto náo foi dcflnlllyãniõnte
resolvido o problema da milícia fascista
creiidn pelo 

"Sr. ".lussoliui, quc pretendo in-
corpóral-ii ao exercito.

Nos círculos ofítoiaes. poróni, diz-se qnc
está iintriineiitc a publicação rio riecreto quc
noriTialísará c re"gulamentará a situação, (to.-
llmitonrio as rxactas funeções daqiiiijiá cor-
poraçáo armaria.

.. .,».H.o-sc do assumpto, "II Nuovo
Paese" diz quc dentro das corporações opc-
rari.is fasciatãs liglta-se n idéa de sc esla-
belccer u'autonomia dc cada uniu dcllas, no
quc estão, alé agora' rie accordo vnrlos diri-
gentes.

Diz o referido jornal que. n attitude da-
qttellns corporações operárias nasceu rin
questão suscitada cin torno rin incorporação
dn milícia fascista, e do propósito ,'iie tôm
manlido cllns de evitar nua continuem os
ConflidoR entre os syndlcalistus fascistas c
os elementos syndtcaes independentes',*:

BAGATELAS
Ultimo livro de Bima Barreto.

Nas livrarias e nu Emp. Romances Populares
Rua do Carmo, 35-1'* *

Üm estabelecimento cuja
fama é grande pela sua

elegância c bom
gosto

Talhar um uniforme qualquer nltotota
será capaz ric fnzel-o, mas com elcgaii. a
hão c lá cousa quc esteja ao alcance ric ton
o profissional.

E não ha nada mais feio, mais rVücuVi
«to quc uma furriu dej>e'<egahte; causa riso o
causa iló. Existe, porém, um maio muJl»
simples de evitar todns essas contrarieilade:.-.*,
indo a Villa de Paris, estabelecida á rua doa
Ourives ilõ e Buenos Aires 7B.

Priitnplo, ahi está o problema eomplcln-
mcnle resolvido, porque a Villa de-Pari»
possue cortadores habilissimos,, cspecinlisn-
rios nisso e qnc imprimcin garbo e marcial
porte ao corpo mais tlcsetigonçado. *

E, então, para os paes de alumnos quo
pertencétií n estabelecimentos militarisarios,
a Viffu ric Paris è um achurio, um verdadeiro
descanso; A frequezia é vastn, c não sómcn-*
te rio Rio. Do interior ric todo o P.rasil cho-'vem us cnconiiiieridas peln facilidade qnc lia
rie executarem oü seus officiaes os modelos
enviados, com perfeição ubsolutn c pontu*-
lidade iiigleza.

Como hoje em dia a pereentagem dc esta-
liolccimèntos de ens'no <iue ndopta o uni-
forme è vastn, a Vilht de Pari:i tem nu-
gnichlariò o se;i movimento considerável-
mente, dando sempre cumprimento ás Iiinu*
meras encominendns quc recebo de toda a,
parto rio paiz.

E' uma casa modelar, conhccldissima o
sem concorrente na cspcclc, porque vamos lá
dizer com verdade e sem medo ric contesta?
ção; oii"ni ,'¦ capaz ric cortar e confeccionai*
um uniforme como a Villa de. Paris ? EslA
claro que nénhüinn outra cnsa.

Além rio uniforme, sn nliíiiem desejar uns
cnxovil completo, ito qualquer; qualidade,
por pi-eço commbdisstinó, c lá quc vae ca-*
cohtrar por cerlo, c ur.ilto a coiitetíto.

Ha também "*> secções ito cambiaria, grn-*
vaiaria, nivlando-sc epie actiiáliiiciitc a cu:-i:i
creoii noviii secções. sendo dc notar quo cn-
tre cilas sc destaca principalmente n de
roupas brancas para boteis, restaurantes»
casas dc saudc e hospitaes".

Nesse gênero a Villa de l'aris, nesse cor.se-
guinte não pórie ler concorrente; pnrqunn-
Io, créaiiflõ essn nova seeção, tevo cm vista
fornecer o seu artigo por preços que i,ã<>
Icnein competência ric 011'nKÍucr outra lir-
ma tine iief.'»cto no genero.

As«;m (; que as (luas casas não tèm mãos
a mciii.r, tnl o (lesènvolvlmento adquirido.

Tanto ,-i tto rua dos Ourives cenno a «'uo
fica nn rna llucno.'; Aires comportam perfei-"
tamento a freguezia i|iic pòssiícm c que á
,'ra.iVdii, peto ordciir. peto ca'paç'dade (lã sua
direcção' e pela cxcellcncia do pessoal ijro-
f!.iiiii)rial.

A fama ria Villa de Pdr's saiu rio Uio p.i'*3
o interior rin Ineln o lírnsil, c não hn rccanl**
pnr esse pniz onde. r.üi sc conheça o quanie»
é acreditada a f!yím;, <iuc gir» tão importai,-
tos e.siálielcrimentos, A seriedade é o sei»
apanágio c a pohtnnlldndc nas encomiiicnriri**
è.nc.iiltn ob seus fre-ciiczes,:* que- não nuíreiil
mais diiviria a respeito, s-to-ites conio estão,
'to lioiti!. .lata rios cu-ncte-rislicos priiicipaci
(to V,7to th: I'aris, u prf.hecza rins casiui. ii'>
san gênero, ii mais afamaria. a mais séria-,
a t;ae inel.bor serve e quc mais proinptuiiicn-
te cnliopi, ns suas encoiiiiiiòiirins !

Vas chefiar as obras contra as
seccas na Bahia

PAUAIiriíA, 21 (A; A.l — Seguiu para
alliibia, nfim ric rissiimir a chefia rias obra»
conlra as seccas, o Or. Uoinulio Campos,q-.ie.
anui exerceii cgnal Cargo duranto muito
tempo. O distlnçtb engenheiro teve nm cm--
barque muito cbneorririo» nó quiil ci.nipare-
cen um i-eprcscntnnte rio Dr. Solou ric Lu-
cena, presidente rio Estado.

-4l
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A Testa de Bueno Machadn, iiontem, no S. José
A XOITE — SoE-m-ln-fcIt-n. 21 dc*. Julho -Io 1021 "^___-"*_-W*i. i

0 publico carioca eiicliou o tlicutro o ovacionou
o campeão brasileiro da .iai-sa-hoi'..

*

lãg*»-.Í;feffi^

Devido á falta de conüan-i
ga geral

A vida ie negócios na Allemã-
nha sensivelmente cm-

baraçaia
(communicado pon EHIC KRVSI.I\.

IIRIII.IM. junlio — A falia de confiança

m

Oorridu
KM I.ONOIIKS

as ronniDAs no prado nu bpsom.
— I.ONIIIIliS, Junho (A, A.) — O "•(real
cmiiI" da linilatcrm i o Derliy de Cpouiii.
Deidg I7H7. primeira vex em que se rralUni*

Heral embaraça Indu a vida de ne-soclo* dn a «ramli- prova hlnplca imillliilda pelo eon*
paix, .*¦•*¦:¦• ciado de espirito fni creada de de lleilij. a .Iciibiim liritnnniea mllre
pela ma applleaçílo da "Oeseliaeílínufilclit*-', I anniialjiienle nma (trave perlurhnçfln (puni-
que - num lei dcNtliiadn a evitar a fiillen- 'do chega o me* de junho, li* o momento em
ela de casas commerelae**. que, por motlvoa' ipie nu prado de Hpsnm medem o mii valor
Irniisltorios, nfto nc encontrassem em hllua-1 ns mala importantes coudvlnrias do Urino

provai flna.sd» ha» da» OífmMn.» «fe
naiiianiuea Nlílien, vençou •» ¦«on.l'"0i.níí
pello eo belga llelariie voncíli'0 IM con-
eorrenle. louüjom ar-jcnllno, M«ndo«. ^airespectiva» cale-jorlaa foram cIbmg»J

Um aspecto io S. Josâ durante a festa de Btteno Machado
Realisoa-se, hontem, como estava annun-

:iado, o festival de Bucno Machado, o valo-
roso campeão brasileiro da dansa-liora, que o
dedicou «entilmento a A NOITE. O theatro S.
José, onde o espectaculo foi effcctuado, esta-

^¦a repleto de um pulilico distineto. Todo oprogramma executado agradou, tendo sido
Bueno Machado ovacionado, ao apparcccr em
•cena e após as suas dansas, que teve sem-
*n de bisar. Assim, quando executou o

0s.riun.phos de uma bra-
sileira em Paris

-. Ml*»»»." I .

A senhorita Bidá Sayão compa-
raia a Adelina PatH

vio de lazer face u seu» compromisso*., o
quo ficavam assim prolngldiis pnr uma mo*
ratorla privada. Numerosas firmas.se niíur-
raram a esla iillima tnlmii de salvação. Ao
mais lev." signal de dlfflriihlndcs passagcl-
ras. Invoi-um a "ÍIsciillsoçAn dn recehcdor
legul" (trndurçmi oppro.timnda de Oo.chaef-
tsnufslrlil i, A upplicucAn da lei era rcela-
muda min rnrn por firmas que nfio deseja-
vam vender ns seus árticos, reeciamlo a
queda dos pretos no decurso dos seus nego-
cios.

Pela voa dos seus peritos, as câmaras de
commercio declararam que a appIicaçAn
dessa lei m'i sc justificou em muitos poucos
casos. Todavia, tal como se apresentam ns
fados, . orando o numero de firmas soli o
regimen da referida lei. Nilo . possível «lc-
terminar-se o seu numero exacto, visto não
so possuir estatística geral do pala a res*
peito c estar toda n vida de negócios envol-
ta em vio impenetrável. Km conseqüência
disso, ninguém ousa consentir créditos, quer
em dinheiro, quer em mercadorias, em face
do receio de quo a lodo momento o devedor
possa invocar n monitoria o furlnr-so uo pa*
gamento tonto dos juros, como do capital.

Mas a necessária rcdiirçSo nos preços, que
na opinião dos entendidos, será o unico
meio dc dar novo impulso _. vidu .couonii-
cn do p.-ii_, . tiimlicm prejtidicatiit pela appli*
cação da (ioschacflsanflsrht e o "reslaucle-
cimento" da crise ficou estiicionario,' As
autoridades ua innleri.-i rcclainiim .-.Io govor-no a immcdiata revogação du lei sediça,
cuja applicação dc ncnlium modo sc juslifi-ca na presente situação. I-'n/cin clles ver quefox-trot excêntrico, em companhia das aetrl-, ,,-n ..-_. ____;„,, ,„,.„.. . ,*,...... a.,.,... ,.«.,«. ii...._i....„,„ n_i..i.,. ..,,.. nao scra possível contar com o credito os-zes Aracy Cortes, iicnriquctu llneliu, Anto- ,_..„_„i_,. *,-,. __,.,„.i,,...,. .,,,_ ... ' . ,I I-n-in i'i,1P11 . „„ ,i„„,„ trnngciro. tuo necessitado pela Allemanhai.cciiua nora, c ao ii.in-.ar,. „,,„,„,., __ „.„„-•„- ,.nnii„n-i*._ „ii„,,„-,„., „.-*,

Opiniões dos críticos francezes
CORRESPONDÊNCIA EPISTOLAR)

PARIS,.julho (A. A.) — Continua a con-

Slistar 
aqui bellos triumphos a senhorita

Ida' Sayão, apreciada cantora brasileira,
actualmente em excursão artística pelas
grandes capitães da Europa, cm companhia
de* sna progenttora D. Muria José Sayão, c
do seu tio o compositor Dr. Alberto Costa.

Os Jornaes parisienses, pelos scus críticos
mais illuslres c autoris.idos, lèm feito cio-
fios á grande soprano brasileira que tem
realisado vários concertos públicos depois
de se ter feito ouvi rnos palácios da princeza
de Bourbon c da condcssa dc Rosland, por
.cientistas, artistas, diplomatas, c toda a
elite social parisiense.

A projiosilo dc recente concerto publico
da senhorita Sayão, Paul Le Fiem, critico
musical da Comocdia" destinou á senhorita
Bidu* Sayão o seguinte trecho dc sua cbro-
nica sobre concertos de varias celebridades:"Eis nma cantora que nos vem do Brasil
eom uma voa excellente. Desconfio, por ex-

-pertencia,, do canto em concerto. Mas, sou
forçado a reconheceria maravirliosa dádiva-
que a natureza fez á artista, dotnndo-a dc
um órgão de extrema mobilidade, de uma fi-
nura de timbre exemplar, que sc ouve com
•vida alegria.

Com o caracter do sen soprano, a senhorl-
ta Bidu* Sayão só poderá cantar um reper-
torio muito limitado. Se ainda forem per-nittidas reservas sobre a sua technica vo-
cal, garantimos que, com um mentor, que
pão attinja a belleza original do timbre,•essa artista poderá -desenvolver todas as
«nas possibilidades."

O critico de "La Liberte", considera a voz
da cantora patrícia — "De uma pureza, de
uma limpidez maravilhosa; o timbre, de um
encanto dominador c dc. uma correcção im-
peccavel."

Louis Schncidcr, critico dos mais respei-
Uvcis, que escreve simultaneamente no "Lc
Ganlois" e no "New York Herald", edição
de Paris, teceu nesses dois jornaes largos
elogios á senhorita Bidu' Sayão, dizendo que«*_ seu concerto foi uma verdadeira revela-
ção e que a sua voz poderá interpretar ns
paginas mais difficcis do antigo repertório
com uma facilidade c um encanto extraordf-
ttarios.

Poucos cantores, accrcsccnta, poderão ho-
Je abordar as ganimos ascendentes e des-«endentes com tanta pureza. O que caracte-
risa a senhorita Bidu' Sayão é que cila não
deixa nunca a impressão do esforço. Com
que estylo o "Voi che sapete", de Mozart,
foi murmurado por cila I O seu triumplio dc-¦altivo, porém, foi na Ária da Loucura da Lu-
cia de Lamcrmor, que M. G. Blancard acom-
pinhou deliciosamente na flauta, e pergun-tava-se, nesse dialogo, se era a voz quo era
«'flauta, ou era a flauta que substituiu a
Voz.

. O joven pianista brasileira Souza Lima,
prêmio do Conservatório de Paris, epmres-
ton ao concerto o concurso do seu talento."

L. de Crémone, diz entre outro selogios
no "Figuro": "A senhorita Bidu' Sayão, pelaextensão, amplitude, encanto e mobilidade
de seu órgão, de uma rara qualidade, lem--bra-nos os bellos «dias de Adelina Patli ou
ds Melba".

Em outra local. "Lc Ganlois" escreve: "A
senhorita Bidu* Sayão, hontem ainda total-
mente desconhecida em Paris, será, dentro
cm pouco, uma das cstrcllas do canto, mais
ambicionada pelas grandes capitães

•me*.

nin Denegri e
magnificamente, o maxixe com Aracy Côr-
tes; umhos os números ao som dn cxccllcn-
te orchestra jozz-b.nd do Club dos Politi*
cso.

A festa dc liontcm do São José veiu reaf-
firmar a popularidade do que justamente
gusa Bucno Machado, o detentor do record
da dansa-hora, nesta capital.

POR QUE A NOROESTE NAO
SATISFAZ AOS PEDIDOS

DE TRANSPORTE

a pro-

quando os próprios capitalistas allcmães não
ousam arriscar-se.

me*Dez mil reis
é o dinheiro que se precisa para

ganhar

Amanhã
na Loteria de Santa Catharina

30 contos
O décimo custa apenas 1$000

¦*¦-¦ ¦ -¦--- i

QUER FICAR FORTE?
TOME O

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO

Cresce, vertiginosamente,
clacção de Bauru

'Esclarecendo os motivos que a Noroeste
dá em seu favor contra as reclamações das
classes produetoras, recebemos a seguinte
carta:"Sr. redaetor da A NOITE — Relativa-
mente is informações que lhe foram pres-tadas por carta dirigida da cidade de Bauru,
a respeito das condições do trafego da E. F.
Noroeste do Brasil, pcrmitla-mc, Sr. redaetor,
que a bem da verdade transmitia a A NOI-
TE o que tenho visto o ouvido naquclla zona
fcrlilisr.in.ia do Estado de S. Paulo, ondo
viajo continuamente ha longos annos, no
mister da minha profissão dc commercio.

A producção nessa região tem crescido
prodigiosamente dc alguns annos a esta
parte, estando, por isso, a sua capacidado
em desequilíbrio com o material de transpor- n .-.„*. .„„;.. „ _ _,„»,„,. »„_»!<.!___,_ ,te da referida estrada, que c* dcfficiente. homoconatída l»íno«lff^. f.fcSiSS_íf íl3Dahi, naturalmente, as grandes difficuidades K°3foi ff1^ w •»- ví-^LuS"
para o escoamento rápido das producções. 

*t_________ Comp' "' Sl_J_osc- 7o- Vldr° -W0O.
Não é só na Noroeste que se vem observau-
do esta anormalidade. A totalidade das nos-
sas estradas de ferro estão atravessando a
mesma crise. Vejamos a S. Paulo-Bio Gran-
de, que está sempre na berlinda, aceusada
das mais graves faltas no seu trafego; a São
Paulo Rallway, pelo congestionamento do
porto de Santos, a Oeste de Minas, a Mo-
tíyana,-a LeopoldiníLjSLj» Central do,Brasil
são alvo, diariamente, de~rãclamações - con--
tra os seus serviços.

íA administração da E. F. Noroeste do
Brasil, que lem sc empenhado coin a ma-
xima tenacidade para debcllar essa crise,
com os recursos ordinários, vae vencendo,
com os applausos de todos.

Não è verdade que o trafego dessa via
férrea esteja na imminencia de parar, nem o
seu material rodaiite está no estado de rui-
na que diz o missivista de,Bauru. Pelo con-
trario,"todo eile está muito bem conservado.
As officinas de Bauru trabalham continua-
mente na reparação de locomotivas, carros
de passageiros e vagões. Em Bauru, como
em qualquer parte da zona da Noroeste, te-
nho ouvido as melhores referencias ao
director dessa estrada, que tem imprimido
na sua administração, a par da competência,
a mais cscrupulosa honestidade, c o maior
zelo pelos serviços dessa via férrea, que lhe
foi confiada pelo governo da Republica.

Convencido da impeccavcl rectidão da A
NOITE, e da sua genérosidnde, espero que
acolherá estes informes, para o restabeleci-
mento da verdade. Do seu amigo, creado
e assíduo leitor, Anlonio dc Arruda Salles."

» me*. r

..__.. — - *»_• —____."Theatro 
& Sport"

Com muitas gravuras de artistas thea-traes e grande numero de informações in-teressantes sobre o assumpto a que se de-dica, foi posto á venda o n. 506 do apre-ciado semanário carioca "Theatro & Sport.".-—-— ¦ mem •.
Prof. Austregesilo 7<SSK£i.St.
as 3 horas. TèlcfrCrT_957 

me*

UNHO PURO
directamente da fabrica ao freguez sõ

DAVIDS FRÉRES
AT. Rio Branco, 114-1- — Tel. Central 1902

HOMENAGEM AO PROFESSOR
PAULO DE FRONTIN

Continua exposto o medalhão
commemorativo ao jubi-

leu de S. Ex.
Continua em exposição na "A Nacional",

por mais alguns dias, o medalhão em bron-
ce do senador Dr. Paulo de Frontin, que
aeri, por offcrta de scus eollegas, amigos e
admiradores, collocado no saguão da Escola
Polytechnica, como lembrança de sen jubi-
leu acadêmico.

O álbum artístico, com os principaes tra-
balhos do homenageado e tambem com o
nome dc todos os que tomaram parte _ no
sen jubileu, está sendo executado e será ex-
poslo opportunamente, cm uma das vitrines
da avenida Rio Branco, para ser offerecido
bo Dr. Paulo de Frontin, no seu regresso de
Paris.

LOTERIA DO ESTADO
DE MINAS

80 % EM PRÊMIOS

Amanhã 22

UNO
Inteiro 15$

Décimo l$SOO
A' VENDA EM TODA A PARTE

Loteria do Estado do Rio
AMANHÃ

50:000$000
Inteiro ..000 — Quinto 800 ríis

SEXTA-FEIM
25:00O$0O0

Inteiro 19600 — Meio 8800
Ein beneficio das obras da Ca-

thedral de Petropolis e dos
Salesianos de Nictheroy
VENDE-SE EM TODA PAUTE

DÁ-SE DINHEIRO
A Tinturaria Alliança dá ein dinheiro, no

acto da entrega da roupa, o valor da mesma.
n.* Visconde Rio Branco. 38. Tel. 5551 C.

me*

A Convenção Gondra e o concei-
to de arbitramento na America

Está publicada cm folheto" a conftrcncla
feita no salão do (iymnasio Paraguayo pelo
nosso ministro pleiiipolcnciario José de
Paula Rodrigues Alves,'ein 10 de abril do
corrente anno, a convite do Centro dos Es-
tudantes do Paraguay.

Tivemos, assim, opportunidade da rever,
nessa publicação ii que o autor denominou"A convenção Gondra e o conceito de arbi-
traniciito na America", a justa homenagem
por clle prestada á cultura do Paraguay,
tratando da personalidade de um dos seus
maiores filhos, D. Manuel Gondra, e do
importante acto internacional a que ficou
ligado o seu uoincã

mm*"Boletim da Directoria de Esta-
tistica Commercial"

Enviou-nos a Directoria de Estatística
Commercial o numero do seu "Boletim"
contendo todo o movimento de importação
e exportação do nosso paiz no periodo de
janeiro a abril do corrente anno.

mm*-.. _••Vida Capichaba
Acaba de cliegnr-nos, dc Victoria, onde

6
«uinzenario illustrado "Vida capichaba"

FARDAMENTOS DOS PORTEI.
ROS, CONTÍNUOS, GUARDAS E

SERVENTES MUNICIPAES
- -« mi tt. a* e i - ...

Como ficou resolvida a questão
O Centro iReneficentc Dr. Pereira Pas-

sos, por nosso intermédio, conimunica nos
Srs. associados (jue intendente Sr. Francisco
I-aginestra, que havia tomado a incumbeu-
cia, na assembléa realisada em 17 do cor-
rente, dc levar ao conhecimento do Sr,: pre-
feito as aspirações da classe, desobrigando-
se do compromisso, levou ao conhecimento
desta directoria que o Sr. prefeilo autonsott
o uso do fardamento kni.i por seis mezes,
para os guardas municipaes, serventes, cou-
tinuos e porteiros, c que concedeu o descon-
to cm folhas, desde que os interessados con-
sigam quem forneça os fardamentos a pra-
so, ,sem nenhuma obrigação para a Munici-
palidade. ¦ me* —-—.

0ONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

P0W1ADA RENY
TUBERCULOSE Moderno tratamento, pelo

pneumo thorax tlierapcutico.
Magníficos resultados nos casos indicados.
Drs. Carvulho Cardoso. Asscmbléa, 98, 3 ás
7, e Bastos Netto, 7 Setembro, 75 2° and. 4 ás 7

me*
INTENSO O COMMERCIO

EXPORTADOR NA
BAHIA

BAHIA, 20 (A. A.) — Continua intenso o
movimento do commercio exportador desta
cidade. Ainda hontem foram despachados
para embarque, pagando 08 contos de impôs-
to, o.s seguintes produetos; Azeite de Dendê,
7 caixões; Charutos, 41 caixões; Cigarros, 8
caixões; Couros seccos, 1.500; Fumo, 1.408
fardos; Miudezas, 10 volumes;. Piassavu, 305

editado, mais um numero do excellente J nolhos; Sola, 18 rolos; Tecido dc Algodão,
in.nnariA í 11 n etríiiln **-VÍ..í. --at.if-haha -¦•*_ *.1J_ f»rrlni__..18 fardos.

I'ilido i" em que palpita de cntliutiasmo lodo
peito limlo., desde Sua Mnje.lnde, que In*
ücrevo ou *..u. i-avallii-, alé a humildo "mn-
*."•". i|iii< aposta o seu *.liillln**.

A .inii.iÇ'i.1 começa 11111110-. dias. anles^e vae
em um cro.eendo qne chega «iiw.í a eslado
du exultiiç-o no ralar o t>ol do dia momo
ravcl.

Hni.-ir o sol . mero tropo de linguagem,
porque Londres nAo se delem dcante de eon*
sldcraçõcs meteorológicas pura despejar us
suns multltlfies cm Kpsom, na medida per-
mlltida pelos recursos extraordinários do
transporte postai em .uncçAo nesse din. As
estradas do ferro multiplicam os trem. ns
companhias do nulolnis arregimentam todos
os seus carros, as gurages dn Cily e dos
scus vastos arredores ficam dcserlas, por-
quo a aspiração cotlcctiva é Ir a Kpsuiii.

lista anuo, por exemplo, o din do l-crby
foi um dia sombrio. A chuva min cessou
de cair um só Instante desdo m.uilm cedo,
prejudicando consideravelmente o lado pitto-
resco <lo espectaculo. Raras foram as loi-
lettes brilhantes quo ousaram enfrentar o
céo cnfníTiiscado; o tom neutro das capas
e mantos diluia-so na monotonia do nr nu-
bládo. O próprio rei, a rainha • o príncipe
dc Onllcs não ubaiidonarain os scus impor*
mcdvcls.

Ainda assim o Drrby dc l*p<om baleu este
mino 11 "record". Nunca Wra tão* numerosa
iit-ni exigira maiores prodígios dc capacidado
du Scnlluml-Yurd, o cujo encargo fica a res-
poiisabllldndo de dirigir o fluxo e o rcfluxo
da iiiimcnsa mole humana.

O movimento dc vehieulos _ dc tol ordem,
que a Scotlund-Ynrd (repnrlição da policia
do Londres) imaginou uma disposição cs-
pccial para dirigil-o. Desde cedo uni agente
tomou logar na bnrqulnlin dc uni balão ca-
ptivo é da altura dc "Iflil metros, por meio do
ialcphour, dirigiu o trafego, indicando aos
vehieulos o ponlo cm quu deliam estacio-
nar. Foi o indo pratico dc evilar-sc uma
situação dc "engarrafamento", dc conse-

quencias incalculáveis para a ordem.
Mas o Dcrby deste anno teve uma signi-

ficui-ão cspeciaiisslina; pela primeira vez
desde 1787, conseguiu um membro da fami-
Ilu Dcrby ganhar a corrida que tem o seu
nome o que foi instituída ha 137 aunos por
um dos antepassados dessa nobre casa.

Durante 31 annos o actual conde dc Der-
by tentara cm vão o triumpho das suas cô-
res no famoso parco o nada conseguira nl.m
de segundo logar, rm 1911, 1920 o 1923. A
sua victoria ú, pois, um acontecimento que
despertou tanto enthusiasmo popular como
se os louros coubessem ao cavallo dc Sua
Majestade.

O representante do "stud" do ex-embai.xa-
dor em Paris foi Snnsovino, filho de Swin-
ford e Gondolcttc, que conta apenas uma der-
rota até hoje. Snnsovino deu ao seu ditoso
proprietário as 3.000 libras do prêmio c mais
50 libras por cada um dos cavallos que con-
correram ao pareô, disputado por 27 animaes.

Football
COLLÒCAÇAÒ DOS CLUBS DA LIGA MB*

TUOPOI-ITANA — Com os jogos officiacs
desta entidade, realisados hontem, ficou
sendo a que sc segue a coilocac/io dos clubs
qua lhe são filiados: Serio A — 1° logar,
sem ponto algum perdido, o Vasco da Ga-
ma; 2° logar, com quatro pontos perdidoscada um, o Andarahy o o club da avenida
28 de Setembro; 3° logar, cora sete pontos
perdidos cada um, o Carioca, o River c o
aMngueira; .•* logar, com dez ponlos per*didos, o Mackenzic; 5" logar, com onze pon-
tos perdidos, o P_ilmciras; serie B — Io lo-
gar, com tres pontos perdidos, o Bomsucccs-
so; 2' logar, com quatro pontos perdidoscada um, o Sio Puulo e Rio _ o Fidalgo; 3o
logar, com cluco pontos perdidos, o Metro-
politano; 4* logar, com seis pontos perdi-dos, o Confiança; 5o logar, com sete pontos
perdidos, o Esperança; G" logar, tendo nove
pontos" perdidos, o Americano; 7° logar,
com quatorze poutos perdidos, o Progresso;"^ serio C — 1" logar, com um ponto perdido,o Engenho de Dentro; 2o logar, com dons
pontos perdidas, o Evercst; 3o logar, com
cinco pontos perdidos, o Modesto; 4o logar,
com seis poutos perdidos enda um, o Ramos,
o Olaria c o Campo Grande; ô** logar, com
dez pontos perdidos, o Independência.

UMA ASSEMBLÉA NO S. C. RIO COM-
PRIDO.—- O presidente convida todos os so-
cios quites a se reunirem, hoje, ás 8 1]2 ho-
ras da uoite, em asscmbléa geral extraor-
dinaria, afim dc elegerem dircctorcs paraos cargos vagos e tratarem do assumptos
importantes para o club.

O CAMPEONATO MUNDIAL DE FOOT-
BALI. — PAUIS, juulio (A. A.) — A -hora'¦ em quo estas liulias são traçadas, um fre-
mito de enthusiasmo deve ler feito pulsaro coração do Uruguay, e tambem um pouco

1 os de todo o continente sul-americano, pois
que a brilhante proeza do tcam uruguayo de'1 football ha dc indubitavelmente* reverter so-

j bra toda essa parte do mundo. Basta diz_r
que ó a 'primeira vez que nma equipo do
uin paiz latino arrebata o campeonato imiti-
dial dc football, em uma competição cm quea quantidade de jogadores cguala á sua
qualidade.

Por maior, entretanto, que tenha sido o
cr.tliusiastno despertado na terra america-
na, uão foi cllc, por certo, mais' caloroso do
que o manifestado pelos sessenta mil espe.-
ctadores agglomerados, apertados, coinpri-
midos no stadium de Colombòs, no dia em
que se annunciou a memorável final entre
uruguayos o suissos. •

Os jogadores sul-americanos, que já 
"ha-

viam conquistado a sympathia do mundo
olympico e dos parisienses, receberam nesse
dia a consagração definitiva nos applausos
com que a immcnsa multidão corou o seu
jogo brilhante, 'homogêneo, vgioz c seguro,
quo lhes garantia a victoria dc 3 goalé a
zero, contra os seus adversários.

No torneio dc íootball tomaram :parte
vinte c duas equipes naeionaes: Bélgica,
Bulgária, .TSgypto, Esthonia, E.staclos Unidos,
França, Hespanlia, Hoilanda, Hungria, Ir-
landa, Itália, Lelhonia, Lilhuimiá, Luxem-'burèo, Polônia, Rumania, Suécia, Suissa,
Tchcco-Slovaquia, Turquia, Uru-guay o Yugo
Sla vi a.

Foi contra todos esses adversários queo Uruguay triuinphou, batendo suecessiva-
mente, desde "o primeiro turno, a Yugo-Sla-
via (7a 4), os Estados Unidos (3 4 0), a
França (5 ai), a Hoilanda (2 a 1), e. em-
fim a Suissa (8 a 9).

. Náo é éxaggerp dizer-se que foi do es-
pauto a impressão causada pelo "team" «ràl
americano, e isso se compr.chende facilmente
desde que sc leve. cm linha de conta a idéa
que os europeus se 'liabilíiaráiu a fazei* dos
latino-americanos; os leitores brasileiros
sabem perfeitamente quo idéa é essa para
nos dispensarem o trabalho de repêtiJ-a;

• *De .muitos ouvimos nós commentarios que
poderíamos traduzir assim" "Os uriiftiiáyos
vieram ensinar à Europa como se joga foot-
bali"-.

Nada mais Iisonjeiro pnrn *os filhos da
Rcpnblica Oriental tanto quanto para o
Brasil e Argentina, cujos.footballérs rival'-
sam perfeitamente com oa campeões das
Olyinpiadas de 1924.

O màtch uruRiia.-o-suIsso lovon a Colom-
bes a maior affluencia até então registada
nestas olympiadas. Apenas sessenta mil pes-
soas conseguiram penetrar no "stadium".
•permanecendo do lado de fora numero sn-
perior a ciireo mil.

A renda arrecada pelo Comitê. Olympico
francez nessa prova foi egualmente colossal
elevando-se a 518.0-0 francos.

Jogos olympicos
NA FRANÇA

OS RESULTADOS DAS PROVAS HONTEM
REALISADAS. — PARIS, 20 (À. A.) —Nas

em tercolro Inflar os argentinos Quarticei o
-,0__.'A* 

prova final de naUcflo, na distancia
de 1(10 metros, foi «aiilm polo sulsso Muller,
°,n-6"NaH,pi;on;-«0"fe,nln.„a d, tennis venceu a
concorrente norte-americana sla. W'*ii.

- O llllionlano Hathluen foi vencedor da
prova Individual de xadrex

CANHENHO FIMif.
'»**f^

MI8BA8
iu_ain.se amanha-
João Francisco du Carvalho lloi-a, 4,.

d mela, na mnlrl. do Sagrado ¦¦nr^j-, /
.I-hii-, ii rua Ronjamln Cpiwtant* AnieMil
domei du Carvalho, és 0. na .•*-.¦, ,*;
N, ,S. da (.oncol.flQ, em l-aniciiinliy; *,,,
ronexa do Amparo, ft» 10, na oflroja (laiv.
mo; Davld lliiran Praiicisco, n. 11 \m ,
Ciinilelarlat D. Tliereaa lll/zo. &i i), /uj
auilo Ismael Poreilrello, ja 0 I".', na n.,
Hi_ ile S. .louiiulm; 'D. Murln 11,, i,,,
I). Tlllu Satentlo du Coila, fti «, u,*, t,r"
jn do S. Pedro: Dr. Amllcar Paraniioi ,u"Silva Vclloso, ns 0; lidgiird Axanibuja dt
Snldanlia dn Gama, fts li l!2; llcnrlquc ,\|,
ves MimalliAes lln«tos. ns I» lia, na .jrti,
do S. 1'innch-co do Paula; EiIiuiiniI-i *,.
nhniilt R. Polxoto, _As 10. ny nialrli ú-- Nas provas dc box foram clniil-lMdM m ^ ^ 

campeão, os seguintes concorrente. P*"-" 1 s. Clirl-tovílo: Irmu Gabrlolla Comandes,!¦
«alio. o sul-afrlcuno Smlth; pcso-pliima, a » capclla cio Asylo Santa [.oopoltUnã,.-,—wn, o *"or- 

N-icihcw.v; I). Maria Domlnsuei do Ollvêlrsr
ás 0; Alfredo Adauclo dn C-i-tn, d. .13'
na matrU da (iloiia.

norle-americano Klclils; |ieio*mp.e.
iL-iimcilcaiHi Mucken.k".

Box
PORQUE DOIS ÚOXBÜI» ARfiKNHNOS; ENTERROS *

i-ORAM VENCIDOS KM PAUIS - ••••¦••N"s, i.-0iam sepultados hoje:
MHKS. 21 íA. A.l — Tocgramma» dc Po- '""••¦¦• TO""™*.* '-"-1,.-
riâ enviado, aos jornaes «lesta capilal, ro- No cemilerio dc S. I^anelscc-Xavlcr -,
ferem que a derrota dos pugilistas argenti-, Conslanllno, filho <lo (.cc,. Con.lauH.,,
nos Cónollo c Monde» deveu-se , •xclulva. i hu do.llom Jesus; An onlo-Josô Oomcj, ru,
mente ii novas arhilraricdadcs dos Juizes dn Gamboa 11. I.I; Álvaro, riho dc l.ul, doi
quo serviram im encontros. , | Santos Miulurclra. rim llnqul 11,_ 05, L-urili,

UlirantO ni mias cm que tomaram paru* 1,111.1 uc .mur iiuurihu.»,* 1 ™ nu-nunro 1Í4
os dois csporllstus argentinos, houve Re* silva 11. 185; Hciil. f. lio.doTlçrnai-d nu M.r.
raes c rumorosos nrolestos por parlo, da us- quês d« Oliveira, rua Paula llnto n. 4.; .\m.
sle.on.la. sendo a policia obrigada a inlonir i rjca Cãstllho-;Dclainiuo, rua Loilo «le Abreu
afim de evitar distúrbios. , |n. .'*_; Vlclorln Mnrhr do Sacramento, itiorr.

,>i-rr-'°i, Nuueá, 1-11:1 Visconde de llaúa»
11. 213; Manoel, filho dc João Martins, nu
in*. ,ii.i_i.i 11. »l": Pedro Ivo, filho de PI.,
.'iio Iticardo Esperança, nm General ou
ílwcll 11. !"•;, cnsa •>'l; Oswaldo, filho ío
.losé Guimarães da Silva, nia Miguel dc Pai.
vo H..27*! Diva. fillia do llcnrfque l.nurlano
Vasconcellos, morro do Siil_uclro, -.jn.;
Custódia Augusta Ru-mnlho, travessa da tal-
vei-.id.nlc il. O 1: ui" feio, fiiliu üe Alva.
ro Peixoto, rua .Insé do Alencar 11. 38; J05.

Harmonia nu-
mero .'*8; .losé Pedro da Silva, ll***.pi!a|
'•Muller dns lieis-': Orlando, filho tic Ho.
mulo Augusto Pcrrelra Lima, avenida 1'ran*
cisco Ulcnllio 11. ".l*>; Luclo Joaquim Maria,
rua Araujo Leilão 11. 51; Vgosllíiho Pc
dro*.o, Ilospilnl de S. Sebastião.

No cemilerio dc S. João l!:.!>li*.!n — ,\u>
•pislti Solabcrl. 1.1.1 Volunlnrios =!;* Pátria
11. 97: nitn, filha do Ednipud Spclnian, rui
[laraCii Ribeiro n. 531 j Léa, filha iic Joa.
(itiim l.uiz Duarte, rua S. Clemente 11. 31;
Sebastião, filhn dc Aristides Barroso, ladeir*
do Leme n. 3.*U Chrlstiria Mar;i do Nasci.
mento; Santa Cnsa da Misericórdia; Chris*
tovão Longa Nunes, cnsa de suudc du Dr.
Piras; Julia. filha dc Maria do Carmo, ave.,
11'ida Epitacio Pessoa, sn.; Nella, filha Ji
Gabriel da Silva, morro da Babyloab,
sln' 

No cemitério dc S. Frnnclscn dc Paula -.
Vlcençia Florencia dc Godoy, 111:1 do Mat*
toso n. 83-

 Serão inliumados amiinliã:
No ceniitorio dc S. João Baptista - Rs*

nedicto de Souza Carneiro, cujo feretro sai*
rá As 9 horas, da rua S. (.leniente n. *..
casa XII. .*'«.-. • vi

No cemitério dc S. rrnnciscn \.ivi?r -
Maria Gabrlolla Brandão Nascimento Coelho,'saindo 

o enterro ús 11 horas da 
Henrique n. 139.

rua SarU

A delegação argentina, pomlo cm relevo ,|;, [irovldcnéla 11. 201; Maria Dulnil.cii.-ui.
o seu alto espirito esportivo, absteve-., do fredo, run Prol Caneca n. 131; Sllverln dos
protestar contra ò abuso c contra ns conti- Santos, inn S. Chrlstorao n. 007; Wal**..
nuas injustiças dc que tem sido victimas o_ ,„-.
scus esportistas.

Noticiário
A GRANDE DATA DOS SPOIVIS TERRES-

TRES BRASILEIROS — O dia do ln.je assi-
gnala a )).issagem do __• anniversario dn
fuiidacão do 1'liunlncnsc I*. C. Não é uma
data exclúslvamohto sportivo*, mas uma dam
11aclon.1l, porquanto o brilhante club tricolor
0. Incontestavelmontc, um orgulho de nossa 
eidade. uma 'affinhallva iegur*» do progresso r|llIn) purcjrn Macedo, rua d
dc nosso paiz, I

Quando os snorls alhletlcos que ami) se
praticavam íucdrosauienle ainda, eslaram
e.\eliisivameiite a cargo das duas . > mp.ithic.***i
o distiuctns .sociedades inglezas, u Paysandu
Crickct Club" o o Ilio Crlckol and Allilcttç
Associatlon, mu grupo dc verdadeiros pala-
dlnos dos sporls ntlilctlcbs, eomo factores <ju
educação physlcá, levo a Idéa da orgaiijsaçao
do pluminenso — Oscar Cox. Ifcllx Irias, >>-
ctor o Emílio Etchegaray, Cosia Santos cn-
Ire outros, puseram mãos ii obra. ali na-
qucllc mesmo, recanto cih*antador du rua
Guanabara, onde hoje se ostenta o imponen-
te stadium, tão admirado pela gente que via-
ja, que o proclama o melhor c o mais com-
pleto do mundo, .-'¦'¦ '¦. 

„A principio, organisando o tcam de foob.111.
o Fluminense entregou-sc a competições con-
Ira os inglczcs daqui e os sportmcn dc Sao
Paulo. E os seus louros c as suas glorias sc
foram accnmulando.

As administrações da sociedade succcdc-
rani-sc. cmquanto o Hio foi conhecendo o
football e por ello tomando decidido gosto.
A convite dcllas aqui vieram, peln primeira
\ct, os tcams de S. Paulo c, posteriormen-
te, os dos argentinos, dos uruguayos e dos
Corynthiuns, os famosos amadores inglczcs,
que marcaram uma ipoca luminosa, com os
embates que proporcionaram, nos annaes
sportivos do Brasil.

Finalmente, sob o bafejo poderoso das di-
roctorias que tém tido á frente a figura cs-
forçada c inconfundível do Dr. Arnaldo Guin-
le, veiu a scr o Fluminense o que hoje c —
a grandiosa organisação que item um quadro
social do 1.000 pessoas e um patrimônio de
cerca de seto mil contos . ,

Sempre obediente aos rigorosos princípios
da ordem c dn disciplina c tendo inseripto
cm sua bandeira o programma de "melho-
rar sempre", o Fluminense esteve, desde o
seu primeiro dia de vida á frente dc todas
as campanhas que visaram o engrandeci-
mento sportivo nacional. .

•E*. pois, sobejamente justificado o júbilo . ... ,,.,..
d» nossn cidade, dc nosso paiz inteiro, pela ™ de meias dn rua Chile -o. d.i-s
data que hoje se commemoru. ir.mo .

As nossas cffusivas saudações. Grande stocU.
AS NOVAS INSTALLAÇõES DO AMERICA Grande liquidação.

V. Ç. ^^¦'^m^^^^m^h-uàí-' do seda natural para homeiy
motivos superiores da oceasião. o Amcrii.i ,,..-n,.H .,.,,. 5-sgno
F. C. .inaugurou, hontem, officialmentc, '"; '***> I"- * ;; ..^
suas novas* jj^^^«^^^^ Vara' senho,;,,1 artigo' f^oT^Tom l.a- 

'
luxuosas outras. A's 10 horas da manim,. • j» (m
para grande numero de associados, convida-! -.une, cm looas as toics, ü_ .,,, poi ->.
dos e suas famílias foram franqueados os Desafiamos quem tenha preços menores
portões do vasto ground du run Campos que os nossos. Visitem o deposilo da la-
Salles, reunindo-se, então, nos ! salões de brica á,
bailo c dc honra, as autoridades sportivas
da Confederação. Brasileira de Desportos, du
A. M. E. A., representantes dc clubs c da
imprensa e .1 directoria do campeão do
Centenário.

Em seguida foram visitados os salões de
mundanisnío, os bilhares, barbearia, bars
para o publico e para os sócios, archibiuicn-
dus de dif-.ercii.tes classes, dormitórios, ves-
tiarios, seeções de patinação, tennis. ele.

Foi uma reunião de alta elegância, á qual
concorreram innuineras senhoras c senhori-
tas. como, ainda, creanças, os quaes, todos,
estiveram cm graciosa homenagem* cm torno
ao mastro, onde, desfraldadas, •tremulavam
11 bandeira nacional, no tope, c nas cruzes
os pavilhões da Confederação, da A. M.
E. A. e do America. Perto do meio dia, en-
tre brindes e -cumprimentos, troearam-se
despedidas, ao "champagne".

¦ mem

S-Sütüo
Tudo encareci", porem, no grande onip'1

I cou

JESSEY
RUA*. CHILE, 25

-me»
Saldos da Fabrica de Toücl
os Santos, em cor!es c cm
retalhos. TheuphUo OUoir,
93, Io, próximo da Avenida.

rasta orienta!-— DENTES BRANCOS
Bocea limpa ¦"*,_ _1_ l.__!
Hálito puro, .A
só com o U|

uso da
A* venda em todo o Brasil

PERPUMATÍIA LOPES
PRAÇA TIRADENTES, 36 e 38. e

RUA URUGUAYANA N. ¦'4 — RIO
__________i___«__________*>'' .-mmmmmmeMmmmVem - • u*-«me*

))

Em louvor de Smnto Expedito, na
matriz do Engenho Novo

Promovida pela Associação do GlpriM*!
Martyr Santo Expedito, foi rezada lioutcni»
ãs 8 lioras, eom Ioda a soléninidade; i)*'
inãtriz do Engenho Novo, uma missa -|J
louvor a esse milagroso santo.

Numcroso's devotos, desejpsos il<* cóllabo;
ráren, no culto, compareceram a ççrlnjor
nia c sc iuscrcvcraiu naquclla associaçãçi
sendo fcilu a benção da3 suas insii'ni-1
antes da missa.

me*

inEI„ das Águas de Colonil
0 n llainlia.

Perfumaria Lnpcan** .
Hua do Tliealro, 11

meei. *—•*

Estômagos Débeis
Clironicas niedicas

E' do muito interesso fa/.cr recalcar aqui o
quo dizem algumas revistas sobre o jii fa-
moso biearbenato esterizado que tanto sc
prescreve .10. doentes do estômago e aos que
soffren, de acide**, gazes, más digestões, etc,
etc. Di-_ o Dr. Nonbaaer, por exemplo, que o
biearbonato esterizado opera uma limpeza no
estômago fazendo dcsapparccer a hyperuei-
dez que se forma, e as más digestões por ex-
cesso de secreção do sueco gástrico. No nos-
so paiz aconselhamos a todas as pessoas o
biearbonato esterizado por scr um remedio
admirável, são e agradável, devendo-*? pro-cural-o cm vidros bem fechados, e não em
caixas ou pacotes dc baixo preço.me*

Pari
A Agua do Coloaia preferida-me*-

RAiüS X E Uj__KA.Viü__i.i'ASTratamento, moderno e indolor rios _c_e.
mas, uleeras, furuncuios e doenças da pella,¦"hotographías (raios X) em domicilio, Dr. Da.muscoin. "lc .''arv.ilh-. '*• Ins.. I-.H T. ,"* wtrj-.¦ me* ¦

Rotisserie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

LARGO S. FRANCISCO, .4
me*

SOBRE 0 PADRE CÍCERO E AS
POPULAÇÕES DO NOR-

DESTE

A conferência de hoje, no Centro
Alagoano

O. Centro Alagoano pede-nos convidar os
alagoanos e o publico em geral para assis-lir & conferência que se rcalisa lioie, ás Shoras da noite, no salão de festas da RealS. Club Gymnastico Portuguez, ã rua Bue-nos Aires n. 281, sendo conferencista o Sr.Simoens da Silva, que ralará sobre o padret.iccro e a população do nordeste. Haverá
projecçõés luminosas para incutir no espirito dos assistentes os precisos conheci mentos c; esclarecimentos do assumpto,*,'dc im-

Paraguay na Liga das Nações
ASSUMPÇAO, 20 (A.,.\.) — Foi designa-

do para o cargo de dslcgádo da itcpuiili-.''
do Paraguay na Lina das Nações o enrarre*
gado do negócios cn, Paris, Sr. Calíaliero,

metm

Quinta-fesi

I Joga 11113111 j 1 b i 1 h etoi
[Loteria do Rio!

Grande
jVENDE-SE.EM TODA PARTE!

•——:——*.- ' 1 m&Hm—. "O sol e a cura das doenças
do syst. lymphatico, dos ossos, da''peljjfcj
anemias, rnchitismo; no l-ÍÉLIOTHERAPIU^ja rua Haddock Lobo, (il. — T V. 860;

Tarde sinistra na "Coroa"
A propósito d,*. íinlii-i-i «iti. nu-.ilVáni"propósito da noticia qiíe púli•10 nosso -i" cliclii! do dia :i do corrente i"''*.'

onios procurados pelo Sr. Mariami -'"f"'-crnanilcs, 
residente à riia Bento GonÇ!i|*y

¦maneia capiialc <-u. \^S^TlZ I S ^ ££ Ts^^ 
'fim,^'

' «8* '* \.nanu, as '
si*

uen
u, assim como a policia nos inforinott.
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