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A PHRENOLOGIA CAPRICHOSA DO
CONFORMADO»

Formas exteriores do ergao do pensamento
))isputam-so a cabeça c o coração o pri-iniciado entro os órgão* nobres do corpo

humano, merecendo iiqucila, «manto á cias-
slflcaçüo hicrarehlen, r.m malcria dc arls-
ti>cr;ic.U pliysioloirlcn, ns preferencias dos
grandes sclcntlslus, por ser u sétle da intclll-
genein, caso n aluiu não exista.

lim loilas ns hypotheses, nem a religião,
nem n seieneia, nem a moda negam A cube-
:a o mcrilo do ser a caixa quc coutem 06

As mesmas formas crnnciinas nem aettuertraduzem ns mesmas npthlões ou Icnden-cias. bastando observar que e-pirilos disse-melhantes como os Srs. IUphacI Pinheiroe «Medeiros c Albuquerque são dotados de ca-licças dc conformação semelhante.
Hn trnçndos dc cabeças que desconcertam.Para adaptar um chapeo no crnnco Jurídicodo Sr. ministro Pires o Albuquerque deve ooüapeleiro, sem duvida, dispender prodígios
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Formas dc algumas cabeças, como as retraea o conformador da Chapelaitn

Alberlo
órgãos do pensamento, u j-loria dc pairar do-
uihindoraniciítu sobre todo o systema or-
ganico de quc fnz parte, c u honra de os-
tentai* um chápêo, para hlirjgáUã ou ador-
nal-ii, á maneira de um diadema levantiulo
atihrc todas as outras peças do vestuário"

Kniquanto os scientistas, como Gall, reine-
.•cem o interior do ernuco, pondo, nas Cellu-
las, dísticos ás vezes errados, os chupelei-
rós p.ilpani-n'o exteriormente, para. adaptar
o chapéu ii forma da cabeça, resultando des-
sas apalpadcllas. feitas, aliás, com uma
machina denominada conformador, do-
cumentòs que sc forem meticulosamente es-
tildados, poderão, tul vez. constituir um povosystema dc identificação.

Offei-ecom márgeni, além disso, a compa-
rações e reflexões como as que suggerem
algumas cabeças que deixaram a sua fôrma
modelada nos registos da "Chapelaria Al-
licrlo", c que as nossas 'gravuras, dada a
venia dos donos da fôrma, reproduzem.

Não se pôde dizer que esses moldes de cha-•pco retratam n -fôrma da intelligcncia,
como bem se eomprehenderá comparando-
sc a obra complexa do embaixador Duarte
Leite — A fôrma alongada e lisa de re-
«luiu, dc sua cabeça.

O gráo de talento «le cada Individuo tam-
liem irão poderia ser «ferido por esses mode-
los, sem que «e comnietl,essem erros como
o dc, por exemplo, reduzida graduação in-
lellectiiul do general Tasso Fragoso, por ter
esse militar o craireo nniolgado de umn
banda.

dc arte, de engenhos, aliás dispensáveis A
cartola do Dr. Samuel das Neves, por haver,
com certeza, o artista da chapcllaria desis-
tido de perder esforpis cm tentativas in-
uteis.

Nno deisa de (haver semelhança entre a
conformação da cabeça de Ruy Barbosa c a
do professor Fernando (Magalhães, sendo
lambem iparecidas a de Olaro Bilac e do nia-
reehál Souza Aguiar, dc «inem, quaudo pre-
feito do Districto Federal, o grande poeta
foi secretario.

,A cabeça de Nilo Peçanha, o grande esta-
dista repirblicüno, era como que a inversão
d.-i «lo saudoso embaixador Regis'de Olivei-
ra, podendo-sc dizer também que ha siml-
litttde de linhas entre a de Coelho Netto, .o
nosso maior prosador, c a de Irineu Maeha-
do, o vigoroso orador parlamentar.

Não ha grande differcnça entre os gra-
phicos que representam a cabeça de Lcopol-
do Fróes, o illustre actor brasileiro, e Chnby
Pinheiro, o illustre actor portuguez.

Só uma cabeça coroada deixou a sua fôr-
ma no conformador da Chapelaria Alberto,
a do .heróico rei dos belgas, e a qual se pare-
cc com a do marechal Souza Aguiar, sem «iue
se assemelhe A de Olavo Bilac, que tinha
com n do antigo prefeito, poutos de seuíe-
lhonçti.

¦Mas, sobre a fôrma de cada cabeça, ml-
rando a nossa gravura, cada leitor da A
NOITE lançará a sua sentença, applicando
a este caso a sabedoria popular do velho
brocardo: "Cada cabeça cada senteuga".

Contínua em vi-
gor a lei do in-

quilinato
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0 ULTIMO OECREFO OÕGOKRiO
I-'«il assignado hoje c mandado publicar o

seguinte decreto:"O prcsidenle da Itepublica dos Estados
Unidos do lirasil:

Faço saber que o Congresso Nacional de»
crctiiu e eu sanecionn a resolução scguinlc.

Ari. 1" — Fica prorogado ato .'11 dc dc-
zembro dc 1924 o praso u que se refere o
ar». 1- do decreto n. i.li'H, de 28 do dc_cm-
bro dc 1922.

P-iragraplio unico — O prado estabelecido
no citado artigo vigorara lambem pnra us
«»asas dc locuções do residência, cujos cou-
tratos sc vencerem no decurso «Io correnle
anuo u alé '11 de dezembro dc 102-1,

Art. 2" — rtcvugain-sc ns (lispcvii-r.es cm
contrario.

Mo de Janeiro, 22 de Julho de 182», 10;t»
da Independência c 3G- du Republica — Ai-
tliur da Silva Bernardes — João I.alz Al-
ves."

Affima-se que tropas bolivianas
penetraram no território

do Chaco
ASSUiMPÇAÓ, 23 (A. A.) - A imprensa

desta capital continua agitada cm conse-
(lueneia dn noticia espalhada pelo "EI Or-
den" dc que o --ovciiio boliviano penetraraindevidamente no território do Chaco, afim
de se fortificar, tendo at«j algumas tropas
da nnção • vizinha invadido aquella região.

O prcsidenle da llepublica, Sr. Aja lu, cm
nome do governo, fez publicar uma nota
no jornal "El Liberal", explicando o as-
suiitpto e reduzindo-o ús devidas propor*
(ões. mm»

O LEVANT
t¦-- -

E^iíilOPfliciCB
militar em S. Paulo
Houve durante a noite passada

fracos tiroteios na ala direita

Outras informações do communicado official
do meio dia de hoje

O Sr. Álvaro ie Castro, alto com»
missario em Angola ?

LISBOA, 2» (A. A.) — Nas rodas poli-
ticas corre como certo que, easo o governo
resolva a esperar quo termine o prazo dc
tres mezes, durante o qual o Sr. Álvaro
de Castro realisar.i a cura dc repouso, que
lhe foi aconselhada pelos seus médicos, o
Illustre estadista acecitará o cargo dc alto
commissario do -governo na província- dc
Angola,

DN CURSO SUPEBIOB
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Primo de Rivera de re-
grosso á Hespanha

S. Ex. considera magníficas as
condições de resistência das
tropas legaes em Marrocos

MADRID, 23 (A. A.) —¦' Conforme tele-
gramma anterior, chegou a esta cldndc o
Sr. general Primo de Rivera, de regresso
dc sun visita ás oessessões hcspanholas cm
Marrocos. S. Ex. teve um desembarque
muito concorrido, sendo por essa oceasião
alvo de expressivas manifestações popula-

- res.
Kntretanto, pelos jornalistas, o Illustre

cabo de guerra declarou que as tropas lies-
panholns em campanha naquella região es-
tão cm magníficas condições de resistência,
ncc.rcscentnndo que dentro em breve o pro-
blema de Marrocos estará resolvido.

Hontem mesmo- S. Ex. convocou os de-
mais membros do governo para uma con-
ferencia, em que expoz a situação e as pro-
videneiiis mais urgentes que deverão ser
tomadas, para maior proficuidade da cam-
punha.

í/m facto que viria causar serias
difficuldades ao governo

portuguez
LISBOA. 23 (A. A.) — Àffirma-se que

os democráticos desejam a demissão de va-
rias autoridades administrativas*: fnclo este
quc viria causar séria difficuldades ao fio-
veruo,.

EM PROSEGVIMENTO DO SEV"RAlD"A'VOLTADO
MUNDO

Mac Laren levantou vôo de
Tokoían-Bay

TOKIO, 23 (Havas) — O aviador brltan-
nico Mac Laren levantou vôo de Tokolan-
Bay, esta manhã, proseguindo na viagem
em torno do mundo.

Mac Laren pretende escalar em Inuru-
katnu-Bay.

¦ mim i

FALLECEU O CONDE CALVI DI
. BERGOLO

ROMA, 23 (A. A.) — Communicam de
Turim que falleceu, hoje, ao meio-dia, na-
quella cidade, victimado por uma congestão
cerebral, o conde Calvi di Bcrgolo, pae do
capitão Cnlvl di Bergoio, e sogro da prin-
ceza Yol.inda.

Os cavalleiros do Irak e os "kur-
dos" reoecuparam Suleimania
LONDRES, 23 (Havas) — Por Informa-

Ções recebidas de Bagdad, o "Times" no-
ticia que os cavalleiros do Irak e os "kur-
dos" reoecuparam Suleimania.-

A língua armênia tornada official
em todo o território.armênio

MOSCOU. 23 (Havas) — A lingua arme-
nia foi officialmente adoptada na Arme-
nia, passando o russo e o'turco a servirem
da línguas auxiliarcs..
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A série de conferências que vae
realisar o Revdmo. padre João

Gualberto, na Cathedral
Metropolitana

Sob os auspícios da autoridade archidio-
eesana, começarão, na próxima segunda-
feira, 2S do corrente, as conferências dc tun
Curso Superior «le Instrucção Religiosa, que

será feito pelo eludi-
to orador sacro,
llevino. padre Dr. João
Gualberto do Amaral,
c destinado a homens
c senhoras em geral e,
principalmente, á mo-
cidade dc nossas esco-
las superiores.

iHstas conferências,
«iue vem substituir ás
de caracter scicutifico-
philosophicas feitas
pelo referido sacerdo-
to nos annos anlerio-
res, comprchenderão,

no corrente anno, as
theses de Introducção
ao Curso .Superior de
Instrucção Religiosa,
abrangendo tres sé-

I! ries de conferências,
que se rea Usarão na

Padre João Gualberto Cathedral Metropolita-
na,' ás 8 horas da noi-

te, em dias e sobre themas fixados no pro-
gramma abaixo.

Para assistir a essas conferências a en-
trada & franca pela porta principal da rua
1» de Março, sendo privativo o ingresso pela
porta da rua 7 dc Setembro para as pessoas
que, desejando ficar numa secção especial-
mente reservada do templo, se munam pre-
viainente de convite, o qual pôde ser pro-
curado na sacrlstia da Cathedral Metro-
politana, na- Casa Sucena, e na Casa Lune-
ta de Ouro. Para este Curso Superior de
Instrucção Religiosa, de que tanto necessi-
tá a sociedade moderna, todas as pessoas
são convidadas.

O programma das conferências do Revmo,
padre João Gualberto, cujos méritos como
scientista e orador, dispensam eucomios, ê
o seguinte: .1* série —A fé não deve ser
cega — 1*, julho, 28 — A fé tem uma sclen-
cia; 2», julho 29 — A theologia tem uma
philosophia; 8a, julho 30 — Propriedades da
philosophia catholica; 4*, julho 31 — Ex-
tremos viciosos; 6*, agosto, 1 — Apparencia»
de verdade, abysmos de erro.

2* série — O dogmatismo nas phllosophias
racionalistas — 1*, agosto, 25 — Deus e as
idéas. claras e distinetas: philosophia de Des-
cartes; 2*, agosto, 26 — Deus e o monismo
substancial: philosophia de Spinozà; 3',
agosto, 27 — -Deus e a pluralidade das mô-
nadas: philosophia de Leibnjtz; 4*, agosto,
28 — Conclusão necessária*, o'«autismo; 5»,
agosto, 29 — Critica da philosophTa de Kant.

3* série — O erro modernista .^ 1*, sc-
temhro, 22 — O agnosticismó; 2V setem-
bro, 23 — A immanencia vital; SV.Retcm-
bro, 24 —- —A evolução religiosa; 4*, setem-
bro, 25 — Affinnações arbitrarias (dogma-
tismo); 8*. setembro, 26 — A hora dá Egre-
ja Catholica.

As homenagens do Chile ao her-
deiro da Itália

SANTIAGO, 23,;(Á. A.) — De commum
aecordo com vni-ios cavalheiros e diversas
famílias da melhor sociedade, o governo.está
elaborando o programma official das ho-
menagen>s que serão prestadas.no- Chile a
S. A. o príncipe ümberto, da Itália, por
oceasião de sua próxima visita a este *>aiz.

Comnitinieado official dns 12 horns do dia
23 de Julho, fornecido pelu secretaria do ]>a-
lado do Cullclc:

"Os noNsos observadorerj têm reelstado a
efflclencia da acçio da artilharia daa tropas
legaes. Houve, durante a noite, fracos tiro-
teloa na ala direita.

Continuam aa tropas legaes a progredir
em toda a frente:"

A manhã de hoje, no palácio
presidencial

Estiveram, hoje. pela manhã, no Cnltete,
confcmicinndo com o Sr. presidente tia Re-
publica, os Srs. ministros dc Estado, mn-
recbal chefe do policia, presidente do Rnu-
co do Brasil, director do Lloyd Brasileiro e
senador Alfredo Ellis.

0 presidente da Câmara no
Cattete

I"úi bojo ao palácio presidencial, onde
conferenciou com o eufe da nação, o Dr.
Amolpho Azevedo, presidente da Câmara
dos Deputados.

0 director da Saude Publica
está solidário com o governo
O Dr. Carlos Chagas procurou a commis-

são de mineiros incumbida de congregar to-
dos os seus conterrâneos residentes nqui no
llio cm apoio ao Sr. presidente da Republi-
eu, contra a revolução cm São Paulo, e sc de-
clnrou inteiramente solidário com todos elles.
offcreccndo, ainda, seus serviços profissio-
naes o pessoaes.

Os escoteiros catholicos com-
pletaram sua directoria e re-

ceberam apresentajpes ás
ordens do governo

Em sessão do conselho superior, foi com-
pietada a nova directoria da Associação de
Escoteiros Catholicos do Brasil, pnra o trien-
rü» 1924-1D27, com a seguinte eleiçáo: di-
rcctor-tcclinicüigferal. Eugênio* Laliane»; di-,
rector dos Grupos 3 Calumby-e-ll-PoqiiénaV
Cruzada; secretario geral, Augusto M. Mot-
ta; director da Divisão de Madureira (Gru-
pos 40, 41. 42 o 43); Io secretario Armando
A. do Sá, director do Grupo n. 11, Engenho
Novo: 2» secretario, Arlindo Vivas, director
dos Grupos -38, S. Joaquim c 44 Magé. Foi
também designado para adjunto do director-
teclinico geral o director da Kseola de Ins-
truetores e do Grupo n. 12, Coração de Je-
sus, Amador José Lopes.

O conselho, acceitou, por unanimidade.de
votos, o pedido de demissão, da Associação,
do.Sr. David Al. de Barros.

No dia. 14 do corrente,' foi inaugurado no
Paço Municipal. de Magé, Estado do Rio, "o
Grupo de Escoteiros da localidade, que re-
cebeu o n. 44, e cujo presidente é o pre-
feito do município c assistente o padre Ame-
rico de Jesus Paz, vigário local.

Apresentaram-se mais, promplos para se-
guir para São Paulo, afim do prestar servi-
ços na defesa da legalidade o instruetor de
2* classe Augusto M. da Motta, dous esco-
teiros do Grupo n. 12 c tres escoteiros do
Grupo n. 2,S. Bento." '

0 serviço de saude do batalhão"Arthur Bernardes" — Enter-
meiras que seguiram

O general de brigada medico Dr. Cardoso
de Menezes, que, havia offereeido, desde o
primeiro momento, os seus prestimos ao go-verno, organisou, eom o coronel Piedade, o
serviço de saude do Batalhão de Caçadores
Arthur Bernardes.

Para esse serviço, como enfermeiras, se-
guiram, as senhoras Louzada e Castcllo

Branco, esposas de offieiaes da referida cor-
poração.

Quer servir na Cruz Vermelha
êVeiu a esta redacção o asylado do Exer-

cito José Luiz dc Góes Junior, residente á
Estrada do Octaviano n. 317, casa I, em
Turyassu', declarar-nos que sua filha, senho-
rita Etelvina Maria da Gloria Gúes, se of-
ferece, por nosso intermédio, para servir
nos hospitaes dc sangue.

Convocação de voluntários em :
Minas

Estão sendo recebidos voluntários cm Mi-
nas, no 12" 'Regimento de Infantaria e no
10° Batalhão de Caçadores, em Ouro Preto,
especialmente reservistas, os quaes devem
cxhibir sua caderneta," no acto de incorpora-
ção. Os voluntários devem apresentar attes-
tado de boa eondueta, passado por autorl-
dade policial, certidão ou prova de edade,
de 17 a .28 annos, ser brasileiro, solteiro ou
viuvo sem filhos e não ser sorteado convo-
cado. .

Os menores de 21 annos devem apresen-
tar, licença dos paes ou tutores.

Chamada de voluntários para
a 4* região

Pedem-nos a publicação do seguinte edi-
tal: -"O Dr. Thomè Dias dos Santos Brandão,
presidente da junta dc alistamento militar
de Cambuquira: Faz saber de ordem do com-
mando da 4* região militar, com sede em
Juiz de Fora, que nesta junta se acecitam
voluntários, especialmente reservistus, paraserem incorporados ,aos corpos desta região
milita*, ncndo-lhes fornecidas passagem e

a diária de 2*50(10.
Cambuquira, 13 dc julho de 1924. — Dr.

Thomé Dias dos Santos Brandão, presi-
dente." ';

Convocação aos homens de São
Bento

A' população de S. Bento do Sapucahy
está sendo dirigido um manifesto ,de -con-
vocação dos homens do jnaiorIdade"que de-
sejem seguir para S. Paulo, em combate aos
revolucionários. Esse documento è dirigido
pelo seguinte directorio: TIdefonso Baptista
de Oliveira Junior, presidente; João Rodri-

ítues dc Miranda, viec-prcsldculc; Antônio
illbcii-o de Paiva, «.ecrctnrlo; Cindido Ro-
drigues Salgado, membro, c fieliiiino Tci-
seira Pinlu, membro.

As tropas mineiras vão bem
BELLO HORIZONTE, 2'l -- (Serviço es-

pccial da A NOITE). — Noticias recebidas
nesta «apitai dizem que vão liem as tropns
mineiras que foram mandadas contra os
revoluciona rios «lu S. Paulo.

0 funccionaüsmo mineiro offe-
rece um dia de vencimentos aos
seus conterrâneos combatentes

JUIZ DE FORA (Minas). 2;i — (Serviço
cspeciin da A NOITE). — Os funcciounrlos
deste Estudo i-oiiiinuiiie.-ii-.iin ao governo
quo abrem mão de uni din de vencimentos,
cm beneficio dos combatentes contra os rc-
voluciouarlos dc S. Paulo.

A Câmara de Juiz de Fora pro*
põe-se fazer o policia-

mento da cidade
JUIZ D- FOBIA (Minas). -23 (Serviço cs-

pccial da A NOITE) -- A Câmara Municipal
desla cidade offereceu ao Sr. prcsidcnlo «lo
Estado seus prestimos, no sentido de fazer
o policiamento civil urbano, caso sc torno
necessário, em vista da retirada de tropas
liara combater os revolucionários em São
Paulo.

Funda-se um batalhão pátrio-
tico em Barbacena

¦BARBACENA (Minas), 22 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Houve -honleni, á noi-
te, com n preserrça de vários cavalheiros dis-
tinetos, uma grande reunião no edificio da
Câmara Municipal, para o fim de tratar da
orgaimaçáo dc uni batalhão patriótico,¦prompto a combater pela legalidade. Pre-
sidiu á mesma o Dr. Pereira Teixeira, chefo
df. executivo, ladeado -lor vários civis e. ini-
litares, enlre os <|uaes o comiiuindaute iio
Collegio Militar, coronel Benjamin Ilaphácl
Fonseca. O Dr. Pereira Teixeira expoz os
fins da reunião, fazendo, cm scgyiilu, o pro-l'csso»;.,3osé Co.ncessò um' discurso, qíiii -_il-muito:-+ii'|qrlitudidor e.-no—quslr depois~«ie
profligai» vchementcnicnte o nttentado A -or-
dem, entoou tini hymno ãs tradições lilie-
racs dn cidiule de Barbacena. Falou depois
o commundiintc Fonseca, dizendo as-sociar-
se a esse movimento do povo «Ic linrbnee-¦lia'.. O Dr. Teixeira .Mesquita, cm eloqüente
oração., se referiu ás liberdades mineiras,
a-pplaudiudo, com entliusiasnío, n. iOt*-*anisa-
ijão «Io novo batalhão. Finalmente, usou da
palavra o Dr. Amando Brasil, que expendeü
considerações no mesmo -sentido dos orado-
res precedente.;. A banda de musica "Cor-
rcia de Almeida" executou alegres dobrados,
.durante a cerimonia, sendo erguidos vivas
a Republica, ao Eslado de "Minas, aos presi-dentes da Itepublica c deste Estado; Reali-
sou-se depois 11111a passeata pela cidade, rei-
nando sempre grande enthusiasmo entre os¦presentes.

As impressões sobre o movi-
mento na capital argentina
BUENOS AIRES, 2,1 (A. A.) _- A im-

Jircnsá continua a publicar detalhadamente
informações sobre o movimento sedicioso
om S. Paulo. Os telegrammas divulgados
tranquillisarum o espirito publico, excitado
pelas primeiras noticias recebidas.

A coionia brasileira recebe diariamente
informações offieiaes, por intermédio da
embaixada do Brasil. O Sr. embaixador Pe-
dro de Toledo tem sido incansável nm at-
tender a todos os que o procuram, afim de
recebei* noticias do Brasil.

A impressão geral A que o levanto não
tem a importância que sc lhe. quiz empres-
tar, devendo estar suffocado dentro de curto
tempo, dadas as enérgicas o inimediatas
providencias tomadas peio governo.—mm-O CHILE
1 KBU_a aa Liga

oas Nações
Consta que o Sr. Cruchaga To-

cornai será um dos delegados
e o Sr. Irarrazaval Zanartu

voltará ao Rio

Srs. Cruchaga Tocornal, á esquerda,
e Irarrazabal Zanartu, á direita

SANTIAGO, 23 (A. A.) — E' voz corren-
te nos meios politicos e diplomáticos destacapial que o actual embaixador do Chile noBrasil, Sr. Cruchaga Tocornal será nomea-do delegado do Chile junto á assembléa da
Liga (las Nações.

Segundo ainda os mesmos boatos, a cm-baixada do Rio de Janeiro será oecupada
pelo Sr. Irarrazaval Zanartu, actual minis-
tro do Chile na Allemanha,,

a Conferência lotar-
RIM ft un

Não parecem insupera-
veis as difficuldades re-

sultantes da altitude
dos banqueiros

0s nacionalistas allemies eoni*
baterão qualquer solução quo
lhes não pareça satisfatória

0 papel de mediador do Sr. Them
nis e uma jornada histórica it

Edouard Herriot
LONDRES, 23 (Havas) ¦— Os Jornaes •%•

glezcs ucluim que 
"n conferência aqui reuni*

da já at tingiu o ponto critico. Para o "TI*
mos" as difliciildadcs rcsultunte» da attltu-
«lc das banqueiros c do problema da sejtt»

Srs., Thcunis á esquerda, e Herriot, â
direita

rança jú uío parecem insuperáveis. Alguns
conio o "Daily News" c o "Daily Mail" sa»
liciitam hs qualidades de mediador manifes»
ladas pelo chefe do governo belga, o Sr.
Theunis, no passo que outros, como o "Daily
Express", classificam do hi-dorica, para o
Sr. Herriot. presidente jlo ãablneta^rancci-fr,~á"jornada «Ie lionlem.

PAUIS, 23 (Havas) — A imprensa fran-
cczn dedica cohimnas e columnas aos tra»
bnlhos da Conferência de Londres, fazenda
previsões e commentarios interessantes.

O "Matin" lembru que o gabinete Poinca-
rc acceitou o plano Davves, declarando, po»
rém, «tue jamais consentiria, perante exigen»
cias dos banqueiros, em que, para satisfação
dos prestamistas, sc modificassem os impor-
tantes artigos do Tratado de Versalhes ap»
plicaveis ao caso. Desta fôrma i— conclua
o jornal — o Sr. Herriot conserva a» mão»
livres para agir na defesa dos interesses na-
cionaes.

O "Petit Parisien" diz quc certamente m
Sr. Herriot, antes de consentir cm qualquer
ntlcntado contra o Tratado de Pas e ton»
tra a soberania da França, não hesitaria,
como aliás jú o tem declarado, cin sacrifi-
cm* os oilocentos milhões do cmprcstlmt,
em projecto."A conferência — segundo a opiniSoéc*"Petit Journal" — coustatou que tão nato-
ral é quc os banqueiros cuidem dos senra
negócios como que os governos tratem .da
governar e negociar sem abandonar _mai
parcelln das suas prerogativns." 

'.

O "Jotirual" diz que dous factos confl»»
niiun o progresso rcalisado pela conferência!
a convocação da reunião plenária de hoje
c a proposta do primeiro ministro britanni*
eo concernente á admissão de delegados "da
Allemanha. ;

O .Sr. Herriot, ao que se affirma,- »rir_ «
Paris no periodo comprehcndido entre •
momento dn conclusão do aecordo inter»
nlliado c a chegada dos representantes d*
Reich a Londres, afim de obter novo-apoie
do parlamento e precisar os limites da sua
responsabilidade. " 

BERLIM, 23 (Havas) —- Foi entregua «•
governo a resolução votada hontem pelo*
nacionalistas do Reichstag e na qual estet
pedem que n Allemanha não participe d*
Conferência de Londres, salvo em pé. dl
egualdadc Com as outras potências reprarf
sentadas.

A resolução aconselha ao Reich exija M
Conferência as seguintes condições para &
sun participação: Libertação dos prlsionef»
ros allemães da região oecupada; evaenaei*
do Ruhr; restauração das estradas do ia*»
ro, repondo-as sob a autoridade do Reiehf
garantias contra novas? sanceões; occupaçãé
das cabeças de ponte do Rlieno calculada-,
desde 10 de janeiro de 1920,

Os nacionalistas declaram,' além disca»
que1 combaterão tíncarniçadamente toda •
qualquer solução do conflicto teuto-alliad*
que não lhes jinreça satisfactorio.

LONDRES, 23 (Havas) —A sessfio ple*g
de hoje á tarde da Conferência Inter-AHia»
da examinará os relatórios das tre» tustêp
missões c 'decidirá qtianto á or.nstitnlçl*
de "um comitê" jurídico, o qual estudar*
os pontos do relatório Dawes quo retruereU
a adhesão da Allemanha, ponnianto n&o ei»
tão contidos nas cláusulas do Tratado dt
Versalhes. Este "comitê" examinará egnil»
mente quaes as condições em que o Relefc
poderá expor, perante a Conferência, a mui
opinião.

LONDRES, 23 (Havas) — Não tem tan*m>.
mento a noticia mie corren em Paris e fo|
transinittitla para aqui de que o Sr. Hei»
riot iria aquella capital, entre o momentC
dn conclusão do aecordo inter-alliado • Achegada dos representantes do Reich, afiai
de obter do parlamento novo apoio â s_l
actuação na Conferência Inter-Alliada.

-mem-
Grandes capitães que affluem at

Chile
SANTIAGO, 23 (A. A.) — Por ordem _|

Sr. ministro da Fazenda foram antoris-dat
a_ funecionar no território da Republica Vf»
rias companhias e empresas representan_|
um capital de 27 milhões de pesos ouro.

me*»¦ ¦¦^W^^» !¦ is»mmM,wmwm»Msmmmwemmm\

0 Sr. Herriot visita» em Londres,
o secretario Hughes

LONDRES, 23 (Havas) — O Sr. HemeV
está manhã, antes da reunião dos chefe*
das delegações á Conferência Inter-allia__
esteve em visita no secretario Hughes, dofEstados Unidos, auo se acha nesta cnpital»

•ií
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Ecos c Novidades
Ao que prece, vamn» ler n novn liro.e'

eli) do liiriiiis Rilunnelrai ein nnilnmeiitn, I-.'
liem conhecida a liUlun.i demo projeclo, or»
i!mil .ul. por uma rnnimls .in ospcoinl «li
Cíiinara, rtn I.iii.u-i mexei ile trabalho. A
voinmliii.o ouviu toilos o» Intere.i-iilosi ln«
(tiiitrinei, c_|iiirlnilnrcn u agentes do fnliri»
r_. ettrnngolrni — «ll.ciitliitlo ns *u__r>.t_.,'«.
ailiipt.imlii (ilvlires e ao.rotKentnmio ludo
ciiiiintii i,i tendo apurado, em lermos ilo nr-
ganliar "!"« iwnlo complcln.

.. noiiai Inrlfai nditniirlmi -... rolha. e,
pur Inn iiicímo, ilerielentlRilinftt. ilalnm dn
ininislro Miiillnlin, lu.pirada, embora. n«i
.-iit.no prntiHvioiilsln, ei Ins ainda i-nnsli-
tiu-iii um grande furo nor niidu cif8|_im
rendas enorme*, i».<.>..-ii«* Icmpo pura c.«
niullai Industrias novas se desenvolveram
e se Implantaram entro rifls, Além disto, in-
rniinir«'< são os produetos oitraníelroí cine
começaram n ter imiplo consiiiim nos nn«-
«os inercadoi, Todos citei panam lmpii-ln*
_n nnlnrem, mediania ns farturas, que silo
sempre fellnl parn Inl flui. cmn i.-ihii-r_o
de preços. Sõ em mnchlni.mus — |»nra citar
uni cxtniplo — hn Inrjjn nwr. rm nn rciic-
ro, O projecto. que n Ciiumni elnlinriiii e
approvou, examina todos essoi a.pectos do
nroblomn o procura corriulr os seus ih-fei-
tos, At«- bojo, |inrí'iii. o Scnndo não qui/
dar andamento nn mesmo, delcndo-o nos
tropeços dns discus.ile..

Qu.ndo Inst.tlloii os Irnlinllin* ds com-
missão de finanças, o seu presidente propôs
o estudo da questão, encarregando inn dos
«cns coIIcr.s dc promovei-o, Aconteceu nuo
esle, que é o deputado paulista Salles «lu-

•nlor, foi membro dn eommlssúo especial; que
(ii'.,.iiti'._n o projecto esquecido no Senado.
Num lonito parecer n_oro elle recorda tudo
isto, critlcn oulros pontos do trabalho o
conclue observando que nno enhe ii Câmara
¦ iniciativa dc novo projeclo. com doiprcxo
do trabalho j_ feito, o adaptado, tanto quan-
to possivel, ús necessidades econômicas do
pois. Em ..Riiicln propoz que se offlclnsso
À mesa do Senado, solicitando o nndnmento
do projecto d«* reforma aduaneira que lho
fo! entregue em 19-0. Assim, parece que va-
anos ler a rcfornin, tão noccssnrin, Tudo dc-
pende de boa vontade. De ho.. vontade SÔV
Talvc. do olRuina cousa mais... 1. o mais
quo abi fica pódc ser removido facilmente
pelos poderes administrativos.

A
Deve estar nrfendo do orgulho o coração

ealholiro do paiz .. noticia dc (|iie Sua San-
tidndc acaba de creor duns novas dioceses
no Estado dc S. Paulo, uma com «cdo eni
Sorocaba, c outra cm Santos.

•Ii' este um aelo quo vem soícmncmcnte
confirmar o prestigio que desfrutamos no
seio da Egreja, c vale por uma consagração
dos progressos dn nossa fi e dos Irndicio-
naes sentimentos relisiosos da população
brasileira, collocado em terceiro logar nn
grande cnmniunhno da ChrlsUndndc, pelo:
generalisado e continuo fervor de suas eren-j
çns, pelo seu numero de altares e templos.,
onde se p.rcfiam os clnros ensinomentos da |
religião dós nossos paes. . i

Demais, a noticia dessa resolução papal
encerra em si esperanças muito kratas _.
sempre alentadas de todo o nos<5o povo,:
quaes as que dizem com n creação de mais,
um cardinalato no Brasil, honra ou distin-i
cção que o nosso paiz bem parece merecer,!
não só pelas suae tradições, pelo espirito dc
sua população o educação religiosa, como
também pela sua e_prcssno_ politica e eco-
nomica no concerto das nações.

* *
O deputado Bard, da Republica Argentina,

ncaba de offerecer _ consideração da Cama-i
ra de scu paiz, conforme os telegramma. dei
(lioje, um p.rojecto prorogando alé 1!>'-Ii n I
lei dos alugueis de c.-iea que uno poderão scr
atigmcntndos além dos limites conferidos
pelo decreto de 1" de janeiro de 1020.

Não podemos prever o destino desse pro-
jecto; mas, o quo «5 certo, o quc de prnin-
jito se evidencia, c a precaução com que os
deputados argentinos tratam do assumpto,
a cautela dc que dão prova na defesa dos
maiores interesses da população, como sao
esses que dizem com as necessidades do te-
c-to. cujo preço não pódc ser elevado ao ar-
bitrio dos senhorios.

n.-T_ni_-i porém_a_ni>rficiaç_o--.ltt-"detalne,
_que—menos iTOS_iínporta, não ha como ue-,

gar a excellencia do exemplo (pie no. offc-l
tre.ee a Republica Argentina, procurando nes- i
tc anno de 1021 legislar sobre n assumpto !
até 1920, e mnntendo os frutos dn conquls-
ta do uma lei Ae emergência que data de
1920. !

Não pretendemos insinuar o que a nossa |
Câmara deva fazer c_te anno em matéria de
inquilinnto, senão apenas deixar cm foco
o projecto argentino, pnra que bem sc tes-
«temiinho o empenho (in nossa irmã dn Prata
em alliviar dc qualquer modo .. sorte das
populações que, por lá, como por aqui, se
debatem deante do nngustioso problema da
crise dns habitações e (io conseqüente cxng-
goro dos alugueis.

J annina il. & HOITEI
Novo. imimi|_. intento *

Peln il.il.i aiiillversarla da A N0ITH roce-
henii.s ninli cumprimentou «i« mt-i. «(.r.iphu

¦ nu* Silva, Di». !•.¦!... tilyiiiliii Cintra i
Miijtiel l''ellu«i_, i-aiiil.iii Olavo V.t., Sr. «lu.o
1,iuiii, Asiuclaeio !•« ,,.•:..-... ¦• ,|«,« Lmiiiicm-
ile» dn A -.nlu:. Aifoclaç.n d>« INeiitelrra.
Cntliolleoi «In lirasil, Sociedade lirasllfllru Ac
...•li..-. Artes. Sr, Ant»nln Miiclcl, proprleln-ilu d_ ••Villa do Pariu"; cuucffn Dr, |*rmi>
t*i«ci Mm' llowell, . ; -ii.- orador f;i.rn e
vi. i.i Io do i ii,,. ..:«¦. VoIIiq; o ¦ jnriiiillitn mi-
lu-iin Cnritio i . ii.iitiici,,,, iiiis.H cnrreipoíi¦•¦¦•ni.- riu li«.ni Suecessoi >luvorcliin Ainitrnl.
agonio commercial cm Curvei lo, vm .Minas.—— ** \ Notícia", de l',tliii,vi,i, escreveu
«obre n nos«_i annlvonmrln itn seguinte* gen-
lis pal.ivr.is, ,\ne ngrtidecemoiit"A NOITE, a cniH-piivàii vlctorlosn o ven»
cedorn dc Irineu Marinho o de mu puglllo
.lu fortes ii.ii.ilti.iiini.s Imiietcrrllns cm prol
dns Inins c.iiisn«.. fc_ nnnos lioiilom, Por e**t
motivo, o . .11111.11I11 roíifriulc cariocn fluo sc
lem Inru.iiln o Jornal mnis popular do pai/
«i.i. «I-. Iilcncs que ilih-iiili-, que sãn c__ da

mnlnriu dn nnçãn, fui alvo de geraes v .-ini-
nlioiiis hotiicuiigciiH, _ _ quae», cm esiilrlto
v cnr.çãn, uns nMoeInmos."

enm
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| PENHORES?...
i Menor juro $. Maior oflerta \
1 COMP. ÁUREA % KÍ5S \Ú

mnm
Não houve ssssão, hoje, no C. M.

Em virtude de terem comparecido uprnas
sete Srs. Intendentes, iifio «sa rcalisou. hoje,
sessão nn Conselho Municipal.¦ mnm54
unhara

POOTUALI.
Nndn ndeanln lor.-.r para
a vlctorln do seu club pre-
dllecto sem possuir um
porte-honheiir 1 Exemplo 1
estar vestido com um ele-
gniilo terno feito ua (lua-

II. Carioca. 04.
mem

DEPOIS DA FESTA...
Aggredido a faca, na presença dc

uma autoridade policial de
Niclheroy

0 juiz criminal da capital üumi-
nensc pronunciou hoje o autor

da scena de sangue na A.
E. do Commercio

Noticiámos, nn ll do janeiro, uma . _-
jtresslio n i.i.*.. pratlcnilii nn presença du uma
nutorlilndo do I" dislriclo dn visinha cida-
do, cm pleno miIüh d.i AsiocInçAn dos ICiii-
pregados do Cominercln, itmle se ivãllsnva
um liilh- de liilcintlvn dn lirrmin 7 do .Se-
lembro,

Inttnurndo o prõcoisn por deterinliiiiçàn do
llr. Oldemar Pacheco, Jul. dc direito da .'I'
Vara Criminal, ficou npiii-ndo iiue o iiutnr
d., aggicssão soffrliln peln vicliinii Bnlllm-
/nr M.i.-IhiiIh de Memlónçn. foi n vlcc-presi-
dente do Gremio 7 de Setembro, Svhu-ilifin
Suores de Oliveira,

Em diiln do hoje, o llr. Oldemar IVichc-
co. jui/ criminal de Niclheroy, pronunciou
Selin .Iião Soares dc Oliveira, como Incursa
nns penas do nrt. 3lt_ do Código Penal, mim-
ilnmlo expedir ordem de prisão e arbitrando
a fiança,

O rcfcfMo magistrado, entre outras con-
slderaçBcs, assim Justifica sua decisão:

"E" verdade (iuc. mmnto A autoria do cri-
mt, a provn InillciSTin apurada, realmente 6
um tnnlo fraca, mns, capas dc nutnrlsar « i
proiiiiucla do denunciado, nlléndcndo-sc '"•!
Ineto de serem as tcslemitnlins acciisnclss
peln victima como provoradoras do confll-
elo hnvlclo nn Asso.-ii.çSo dos ElunreglidOs
rtr. Commercio, c, portanto, com interesse
nn occtiltnçáo An verdade. Além disso, nno c
possível udnrittlr-se que. estando presente
ao coiiflieln dous cominlssurios dc policia,
eslei não tivessem visto quem foi o autor da
referida oggress..o."

¦ enm '

A Liga das Nações c al-l
guiis aspectos de sua

actividade
0 que vae dizer ao Instituto dos

Advogados o Sr. Jorge
Latoür

A üess|io dn niiiniiliã, do Instituto dos Ad*
vogados, vau ufforucur multo Intoresto n
iiunnlos encaram com sympnthla ., o.xlsten«ela o ilosoiivnlvlineiilo d.i instlliiiv.in dn l,i-
un das N.i.jõe*., |{- quc .« Sr. Jorge Lntour.ud-
viilinilo dn iiiiümi lino, vim iiiiui.i i-niil r.ii. in,

Oitos de mil ei
nu "Mes"
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Ur. Jorge l.atonr

NAO 1IOUVK, HOJF, REJEIÇÕES,
EM MAKUHY

No Matndouro do Maruhy furam, hoje,
..batidas pnrn o consumo, amanhã, d.i po-
piilaçãn de Nictheroy, -IU rezes e 1 porco.

Não houve hoje, rejeições. am .

A magistral obra prima de

Francesca
Bertini

Sob o suggcstivo titulo «lie

"A
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í\ Perfumaria n nunn temi
a.irá NO DIA 28 deste mez a

grande VENDA pelo CUSTO
REAL do variado e grande stock
de perfumarias finas; bem as-
sim, escovas diversas, pentes,
esponjas, estojos e vaporisado-
res, etc, etc. Jamais haverá ou-
tra opportunidade de OPTIMAS
COMPRAS por ser esta LIQUI
DAÇÃO para TERMINAR o NE

jj GO CIO e são poucos os DIAS que
restam para entregar o PRÉDIO
á actual arrendatária, a Socie
dade PATHÉ BABY, para abi
installar o CINEMA NO LAR,
Rua Rodrigo Silva n. 36.

7 luxuosas partes do prog.
Mafarazzo, absolutamente no-j]
vas parn o Rio — continua cmf
enorme suecesso no

RIALTO
em cujo palco, áBjl 1Í2,.8JL|2|

|e_10_horasha_«Dsla8 3 scnsacio-|
jnncs variedades — IA GÀDI-
S TAIS'A, gentil c linda bailarina.
j— LOS FERNANDEZ, acroba-i
jtiis equilibristas, creadores do|
perigoso numero PYI.AMH.Efl
HUMANA e SLUNS RY, a mais]
interessante das mágicas de sa-

(lão ! Suecesso !

CASA CHIARAi;

cxpòr aos kii. parestilmins aspeetos da
lictividfldo «l.i l.l_n
das NíicOcs chuiimii-
du ii ntlciiyIlo do to-
dói sobro a necc.Hi.i-
iludo du ser iiunnto
li ll tes Iniclndii nn
llinsll um imiviuioii-
tn dns meias Intello-
et unes v ilu imliis os
centros ile nctlvldn-
de ii.icinii.il cm prol
do proiirainiiin dn-
«iiicIIii vustlssiiíia Ins-
liiiiiçno. _-Sii medida,
propagada em toilo o
território, contfrcgnrA
a nilinlul.trnção fede-
rui c a eiitndual, ns
il.ii.scs rcpn-sciil.-iti-
vas c os dlriKciitC- dn
nosso luontiiildnclo
num escopo único do
auxilio 6 obra iniciada

pela l.i;.u e por vila cuia vez muis nmplii-
mente desenvolvida com um vítfor tal <|iis
os mnii sccpllcos, prevenidos contra uto-
plns, se assombram nnte nr, .suns rcallsnfõos.
Altfin disso, ilciuon. Irar A o l)r. Latour, m-
pldaincnte, n slRiiIflenção desse oi-Kunlsino
poliiico c cooperativo no movimento lntcr-
iincioniillstu crescente, «pie terá lalycx u sua
expressão muxlmn por ocensião du Quiiun
Asscmblín, u rcalisor-sc cm setembro, com
a presença, jã se vê, do Drnsil, membro
fundador da Liga. Asslj.iinlnrá também ¦¦
iiiipiirliuicin dessa entidade como Ilxadora
e coordenadora do iiileriincloiinlisnío pcrfei-
tnmcnta exenipllflcudn nn disclpljnn do dl-

I reilo convencional, m.ora orientado sou urn-
mente dentro de premissas dclcrhtlnüdas

! nn concerto das nações, subsütulndo o re-
| itiuicn aleatório anterior que ura chiado ao
i sabor das necessidades c Interesses occôr-
i rentes. Pedirá aindn n nttcução dos jiirli-
(tas brasileiros para n obseryuçi.o do paupe-

rismo das nossas lelras jurídicas sobre a
nova ordem intornncinual eom o surto ct.-i

I Liga, da Côrle Permanente dc Justiça e da
| licpnrtição Internacional do Trabalho, cujo
i incdltismo tem provocado soberbos estudo»
I uos círculos dc uraudc nuloridndc vm inale-
| ria dc direito das .entes, enriquecendo ns
I fontes de fecundos veios doutrinários.

Termina formulando um appello para
| «tue os membros dn Instituto tomem a si
i a invejável c utilisslinn tarefa de cstlmu-
j lar a propaganda Aa Liga; fazendo ver o
| que a nossa diplomacia tem feito, as rcs-
! ponsabilidadcs moraes que reivindicou nes-
: se grande centro intelieetual. político, di-' 
plomatico, jurídico, social, econômico e hu-

; inanitiirio, levando o lirasil n oceupar repre-
1 scntnçõos de grande destaque, sem que disso

tomo conhecimento a nação, islo é, os nossos
homens e ns nossas òlitcs, os nossos naeio-
niilistas e intelloctiiaes. Traça cm pequenas
oferendas ns primeiras linhas de uni pro-

0 homem que ludo aohava
Hopnrel. entAo, quo o men curioso cmn-

iiaiiliclro de viuRem, uni lioinem do liarua
iniirn, ern de uniu sorte Incrível pnra n.luir
ohJcclON pci-liili.s; em inciuis da uniu Imrn
c-llc havia «chndo duns correntes, tro» nn-
iiols, cinco moedas, varias chaves o outros
ohjvcliis da menor valor.

Devia scr iiulurnlinonte — pensei -- nl-
i-inii dom extraordinário «pie " cavalheiro
dn liarliii loura possuía, o c|iie lhe ínciillnvn
a posso de tudos o. objectos perdidos pejo
inundo, Ão vol-o, porém, arrancar •!«• niolo

«cia nrclu dn estrada uni lindo cnünr dc con-
I Ins nvcrmeMindus. nflo mo cnntlvo o olisor-

vel, com um sorriso ninurrllo de Inveja:
Nunca vi . ortu como n sun parn achar

objectos perdidos!Nilo <:• qncsISo dc sorte, meu amigo —
respondeu-ino o cavalheira — ú «penas uma
simples hnhllldiido que possuo, líss.» Iinhj-
lidado nilqulii «inç.is a hcla nlíinclcs da ml-
Illl.l I IIIIIUI.

Ilnbllidndc? Seis alfinetes! — nuir-
murei, sem ciiteiidcr,

Pcrcebonilo que eu havia ficado curioso,
resolveu oíh) contar logo n sun historiai

Quniido cu tinha vinte ..unos de edil-
dc fui «preso, por crime iiolllko, e con-
clcmiiudo a quinze annos dc prisão cm Mos-
cou, Xos primeiros mezes de cnnllvclro fu;
torturado pnr nm tccllo horrível. Passava,
horns c- horns, sentado esliipldnmente na
lago dn presidio. Descobri, um dia, nn inl-
nhn roupa, seis alfinetes. Quo fnzer de se
mclhnnte fichado? Inventei logo um passa

AS DELIBERAÇÕES DO
CONSELHO N. DO.

JRABALHO
Novas praxes atíoptad;..- e a íq.

terpretação do art. 240 da
lei da despesa
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Um preparado Maravilhoso 1
A loção "Bella Cór" ú de effeitos rápidos

O paranlidos.
Contra a cuspa e queda do cabello, tendo

n grande vantagem de restituir aes cabellos
brancos ou grisalhos sua côr primitiva cm

f.ramiua absolutamente indispensável pnra I poucos dias.
o lirasil, tão indlffercnle á circula .fio dns | convém, nolar que não é tintura c sim

I grandes idéas no mundo, cada vez mais , um preparado altamente scientifico e ma-

lleiiuiilo o Ciinsollini Natiniml do i.,t,«.
Um decidiu varlus eutOi cpiu ie u ibtvut••"l« seu «¦.i.iibi v il'.'!ilii'i,«i t\-.

O Sr. ii..i.l«i de Almrliiii ilru porcíM te.In.- u orgauUa(_u dn c,i.\.. .1. ivn,,,/, ,,
Vlnçaú 1'crrca uo Itio Urmido do Sui, _,_...titiiiin, com npprovnçA'1 du Conselho, _, »L
ll|.-.l«.*.'«'i dO ChofO lill .«V'lil.'l.lii I...; t. 

',,

«•«.iii.iiii., p.n.i inoiiibros «i.i referida «.,.'.
pur uno uxiitlr iiiiqui-llii empreia o .-.«.L
de caixa e possuir Irei pagadores, eon»!..
tui.i.o differcuta da cxlgblu p.las hu *._
Caixas,

O ür. Afr.mii 1'i'lxm.'. rclatlvamonte ..nrt. P*. da lei dai Culxitü, opinou qu,, t.ailmiiilslinç.Vs dus mesmas .o devem :,.i-ilitur 11 lii-iic¦fici.i de anui. I0S _. cnuiuei
i-hiinii-ns, hactorlologlcos «• i-;i«i,.,. ¦>í.',k-, ,
nos fcrriivlnrius quando aollcllailos ;.«„«.luciiicos 11 cujos cuidados s«i acham . -.vã*
ca por simples desejo ou curiosidade «...
içiiDvi.inii. iiAo em Irnlniiicnto, Scste sen*lido ficou resolvido recominonjnr-se it Cal»xns 11 Inst.il.içãii de pequenos laboratórios
cl«> pesqúizas diagiuisticas ou contrato cm
laboratório idoni-o. IIcl:.tudo pt-h. :i\t\>w
conselheiro, foi cindo provi incuto, por coin.ilude, uo recurso do ferroviário Jantaria
Trottl, cpie, sem requerer "A piii.rl" _ <j|X|
da Moi:v.in,i, o tratamento d" unu fhhi
mordidn por cAo d.'iiiiuudo, pediu A Cai»
pngiimcntu dus despesas foiliis,

Aindn o Sr. Afrnuln Peixoto deu part.er.obre o recurso do ferroviário Luiz >|f,n.teiro. cotltribuinto da Cnisu du .Mog.vana,
pur haver esta negado custear ai despem

lempo: procurar os alfinetes. Ajünlnvii-os jde intervcnçAo cirúrgica e internação lioipi-
nn mão c nllrava-cis parn o «r. Isso feitoI Jnlar de umn s.brlnhn. pelo facto da ...
in procurar, um por um, todos os nlflnc-' tincçno do pnrcntcscp do recorrente, «ht-iv.
tes, e nno descansava eiiiqiiunto nfio os j minado pela morte do sua esposa, li,, |(J|.
nchnvn. Hcpetl essn proeza cem vezes por «ma u« menor. De aceordo com a lei inu-
diu. durante os quinze nnnos que passei mero 1 do nrt. 9.do Dcc. 4.082 e o (||s.
preso em .Moscou. Ksse Innoccnte psssn- I posto no Código Civil) cessado o parénlM»
tempo fez, afinal, com què se desenvolvesse nrfiin;: declarou o reinior, nao tem direito
cm mim. um exlraoi .llniiriu golpe do vista! o peticlonurio n fu/cr panar pela VMu
para nchar objectos perdidos, «proporcionai^ o soecorro prestado A pessoa ora estranha»
cl«>-iiie, portanto, uma habilidade nova o, sua Iniuiliu. Kol approvado o parecer.
ral.a. j O Sr. Ataulpho de Paí.xn relatou uni pi-

E-dcanle do meu espuiito. ulIAs bem nntu- pel dn Ií. K. S. 1'aulo l.nil.vny, ein que
ral, o mitigo prisioneiro do Tzar, necres- d feita minuciosa annlysc da lei «Ias Cai-
ccntoíi: 1-xtis. l-.xpondi. os embaraços encontrados;ns

— Hoje vivo exclusivamente dessa hnhi-j execução dn lei, o superintendente dn Slo
lidnde. Tenho em Petrogrado uma grumle 1'aulo Huilwny iiiquiua a mesmn de inenn-
agencia dc "Achados e Perdidos", quc slltuclonnl, declarando que aquella empresa
grandes serviços presta A .população... nno eslA por isso disposta a cumprll-a, 0

K, interrompendo as suns palavras, nbnl- Sr. .Ataulpho estranha n declaração «in su-
.rou-se mnis uma vez pura apanhar cio chão ; pcrlntcndcntc, não ndmittiudo, preliminar-
uma carteira de couro, clieia de notas dc ] mente, que 11 alludiila estrada se volte con
banco.

E eu, que achava? Achava; apenas, quo
n tnl cavalheiro da bui-bn loura, ern iiiuito
hubil na suu curiosa uro fissão. Emfim;
sonipro "achava' profissão,

qualquer cotisn...
MALBA TAHAN.

PARA 0 CABELLO

Durabilidade
e elegância,

|a__ii_jiço_ de-
verdadeiro

32J500 f
reclamo

Dr. Estellita Ling-Vias urinai-las (vene.
rcas e clrurfilcas. Haios a. Labor. S. .Icr» 81.

•mnm
Dr. Reynaldo de Aragão, a'msm se-
nhoras. t. Carioca, 18, 1 As 3, 2". 4" e G".

DR. PEDRO CARNEIRO - Wrtêlrp.
mols. Internas. Cons., As 4 horas. S. .lose, lli.

mem
Dr. Edgar Abrailtes. Tratam" Tuberculoso
pelo Pneiimottiorii.x. Largo Carioca, 18, 3 As 4

•mnm
Drs.- Moura Brazil 9, Gabriel de An-
drade ~ Oculistas — Uruguayana, 37.

•mnm*
cmunüiÂO.
Clinica privada.

Hospital Kvangelico. Phone Villa 2261.
Dr. Castro Aiaujo

Combate as moléstias do
figado, do estômago, dos
intestinos o corrige a
prisão de ventre.

0 CONTKATOSSE é
radical nas tosses, bronchites, srippcs, etc.
Preço actual: Vidro. 21.800 ou 31.(100. D_. 2!>.'.000

•mem.

Em preto,
amarello

e côr
de vinho

Os mesmos
modelos c pre-

ço» na sua
filial do E. dc

Dentro

febrilmente activo, prògriunnia esse que de
ve ser começado com a crcação_ no nosso
puiz de associações dc npoio A l.iga, êgunes
As que existem em outros paizes (mesmo
os afastados actualmente da Sociedade eo-
mo os Estados Unidos, a Allemanha e n
Itislln) o cuja união acaba de se reunir
em um gi-uin.lt* congresso cm Lyon.

Acredita o Sr. Latour que seu .communi-
cado .10 Instituto, pela natureza, é do
grande alcance como contribuição A I-"ga
se merecer a honrosa attenção dos mestres o
collegas.

•«•o*

lf

P

PARA NÃO ATROPELAR UM
TRANSEUNTE

Atirou o auto official contra um
bonde, em Nictheroy

Um automóvel do 'Ministério da Guerra,
A disposição do commandante do forte de
S. Luiz, situado na vizinha cidade dc Nl-
cfheroy, chegou apressadamente A praçaíMn.tiiri Affonso, conduzindo um passageiro
qnc se. destiimvn A estação das I3arcas.
Quiiiido fazia a curva paia entrar numa
Cia? ruas daquelle logradouro publico, o mo-
torista fez umn manobra ligeira pni-a não
atropellar uin transeunte, que imprudente-
fitente pretendeu atravessar-se A frente.

A manobra, porem, sendo inesperada-
mente feita num trecho muito apertado, fez
com que o "chauffeur", anspeçada Luiz
uMnrlano, desviasse o carro para o lado da
linha por onde desvia o bonde ri'. 12, linha
Canto do Hio, conduzido pelo molorneiro
Manoel Simões, so.frendo o vehiculo offi-
ciai avaria na roda da parte Irazcira.

O 'Dr. Octavio Land, 2' delegado auxiliar,
tomando conhecimento do fado, determinou
á siib-delegaeia do Io distrieto abrisse in-
querito o respeito.

Quando o escrivão Mario Continentino se
dispunha n cumprir as determinações, o te-
nente AniaugA Libernto de Castro Menezes
desistiu do Inquérito policial, de necordo
com o commandante do forte S. Luiz.—í— 11 1—- , me** 

Os candidatos á Escola Pratica
de Aprendizes Dr. Silva Freire

das officinas do Engenho
de Dentro

, m m m 

Os trinta primeiros classificados
Deante do resultado dos exames procedi-dos nn Escola Pratica de Aprendizes Dr. Sil-

va Freire, para os logares dc aprendizes
das Officinas do Engenho de Dentro ,0 Sr.
director resolveu admittir, de aceordo com
o art. 78 do regulamento baixado pelo de-
creto n. 13.!)10, os trinta primeiros cândida-
tos da clnsificaçõo dos exames, conforme o
officio do Sr. sub-diroclor da 4" divisão.

Os candidatos admittidós deverão tomar
conhecimento do aviso afixado na porlaria
desta divisão, nfim do so apresentarem ao
serviço destas officinas do dia 1° do corrente
mez uo dia 31, As 7 horas dn manhã.

Os candidatos deverão comparecer uni-
formisudos e munidos de um estojo pnra dc-
senho linear geométrico, O uniforme consta,
do seguinte: Dolman e calça zuarle, com bo-
lões aniarellos trazendo as inieiaes E. V. C.
li., bonet com capa de casemiru azul mari-
nhn, e 11111 fiel dourado.

Os trinta primeiros candidatos classifica-
dos são os seguintes: José Gomes de Moraes,*
Albino .lose de Moura, Antônio Corrêa da
Costa; Isidoro de Souza Limo, Umbcllno Pe-
reira Martins, Milton Eymard, Orlando Pin-
to de Almeida, Riildão Francisco de Assis,
.lorge Coelho de Novaes, Dcldnqiic Barbosa,
César Augusto de Almeida Alves, Silvano
Trigueira dn Silva, Humberto Garcia da
Silva. Paulo da Fonseca Cunha e Silva, Olin-
do da Silva Cruncho, Alberto Rodrigues Lei-
te, Cláudio José dc Mello, Theophilo José
SanfAnna, José Luiz Ribeiro, Mario dc Sou-
za Gomes, Jeronymo Henrique Sampaio,
Guilherme José Paes Fillio, João Ludgcro
da Silva, Antônio Espíndola Veiga, Acyiino
Domingos dos Santos, Francisco Gomes da
Silveira, Gabriel José dos Santos, Odorio
dos Santos, Antônio dn Silva Lopes, Paschoal
Januário Gomidc.

ONDE CAIU 0 GUARDA ?
Victima de uma queda de bonde, cm lo- I

cal que nâo declarou, teve os soecorros dn
Assistência o gtiard ncivil Francisco José
Gonçalves, de f>. annos c morador A rua
Gunrapar.v ii. 10, apresentando o mesmo
ferimento' na mão esquerda.

1 mnm .'' -

52 Sete Setembro
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Está convocada uma reunião da
Associação das Enfermeiras

O presidente da Associação Beneficente
dos Enfermeiros e EnOermefras iriarcou
para o próximo sabbado, 28, As 7 horas da
noite, uma reunião dos cavalheiros, directo-
res e demais enfermeiros e enfermeiras, so-
cios oü não dessa agremiação.

'A reunião, que c para tratar de diversos
assumpto^ importantes, reali sar-se-á na
eéde social, A rua Senador Pompcu n. 121,
sobrado.

\*X. _!*__.

eWStèi,

APPARELHOS PM JANTAR
Meia porecllnna inglezn, mo-
delos novos e lindos, a 2-10S

A TAÇA DE PRATA
58. Avenida Passos, 58

"GU ARDA-MOVEIS"
(Soli o patrocínio do industrial Leandro Martins)

Chamados : Ourives, 41. T. N. 1500
¦ 'i»— —

Vendia leite com. água á
freguezia

Na correição, hoje, renlisnda, a Inspcclo-
ria do Serviço do Leite de Nictheroy, mui-
tou o proprietário do botequim situado ú
rua Dr. March n. (i, no Barreto, Sr. Cnr-
roteiro Lacerda.

Esse negociante servia na mesa a seus
freguezes leite fraudado pela addição dc

.água.

Zephires
Recebemos grande
variedade de pa-
drões niüdernui

Casa qun sc
impõe á dis.
tineta clientela
pela sua série,
dade.

0 SR. E' MEDICO, ESTUDANTE
DE MEDICINA OU ENFERMEIRO?

Em qualquer caso, deve interes.
sar o grande film GYNECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA. Partos anormaes,
operações cesarianas, kistos. Ama»
nhã, no ÍRIS, a pedido geral.

A'S 11 HORAS DA MANHÃ
IMPORTANTE — Preço, 3$ a ca-

deira. Por ordem da policia é veda-
da a entrada de menores e senho-
rilas.

Manifestação dos alumnos do
Collegio Paula Freitas ao

seu director
Os alumnos do Collciíio Paula Freitas fize-

ram, hoje, ao Dr. Mario de Paula Freitas,
seu director uma graiide manifestação de
apreço.

A's 9 horas dn manhã celebrou-se na má-
triz de S. Francisco Xavier uma missa em
aeção de graças, mandada rezar pelos alu-
mnos dò curso primário.

A's 10 horas, no edifieio do collegio, A rua
Haddoclc Lobo inaugurou-se, festivamente,
uniu conferência de S. Vicente de Paula, or-
gaiiisada pelos alumnos cm homenagem aos
sen director, discursando nessa oceasião o
Sr. general Dr. José Lconcio de Medeiros,
presidente do conselho superior dn Sociedade
de S. Vicente de Paula.

Em seguida, teve o Dr. Mario dc Paula
Freitas oceasião dc verificar quanto é esti-
macio pelos seus collegas e discípulos.

mn**

A Herança trágica
SOBERBO ROMANCE

Nas livrarias e na Emp. Romances Populares
Rua do Carmo, 35 ¦— 1*

•'^.¦.^«W^WÍW^MBÍKÍJr.-raífl

EMPENHAR ?
só na CASA GONTHIF-R

45 RUA LUIZ DE CAMÕES .7

Empresta o VALOR REAL

ravilhoso.
Vende-se cm todas ns pliarmaeias, perfu-

marlas e drogarias dei lirasil.

Dr. Osborne_"í,ls'it,|,,o «lc_J_adLologia_do.
Ur. Manoel de Abreu. Evaristo Veiga _0. C.412.

•COA-i

R0BES DE SOIRÉE
MANTEAUX

CMAPEAÜX

-*-

I — Toda uma verdadeira vitrine de modas,
linda, elegante, em ciiiii stirgé a figura de
Mlle. .IlACIIIiL DI.VIUYS, eslrelln da Come-
ctie Friinçnise como figurino. Vllòbes de soi-
rés, en dentellés — Lindos hiuiitcaux dc
custosas pelles — Vestidos em inissangn —I «Iludido artigo baslniil

jToilclles de tafetá pnra as Mlles — Chapéos_l de Interpretação; deve

Ferido na cabeça por bola de
football

A Assistência prestou soecorros ao meni-
no Carlos, do 7 nnnos, filho de .loaquim Lo-
pes, c residente A rua da Constituição nu
mero fifi, apresentando o mesmo uni
mento na cabeça produzido por '
football, A praça Tirndenles.

-«UM». ¦

feri-
bola de

Duas maravilhosas super-
producções e palco por 2$

HOJE no ÍRIS

No Auge
do Prazer

Supcr-producção da M. Para mon nt cm 8
actos com n interpretação ele Mnry Aldcn

0 homem esquece
Supcr-producção da Fo_ era 8 actos com

Anna Luther e Hobcrt Ilaines
No Palco: PEI.LA VOLAC, a c.ucrida b.ii-

iáritia clássica; A's í! e 0 horas HAUL GON-
ÇALVF.S, grandioso fadista portuguez; OS
DAUCRÉES. suecesso do milagre do barro.

Todos ao ÍRIS por 2$000j

adoráveis.
Tudo com exhibição a cores naturaes (cs-

plendielo !) no numero du HKVISTA ODEON;
(|uc o elegante cinema está cxhihiiidn hoje.1« mem I

tra a lei. Com o apoio do Sr. Mello Franco
o Sr. Alniiljiho de Paiva fez ainda varias
considerações, ficando dc formular, cila
próprio, a resposta quc no caso dever., scr
dada A superintendência.

Continuando a tratar dos ciso-; .oh o
Scu estudo, o Sr. Ataulpho dc Paiva pm-
poz, e o Conselho nppiovou, o syslcnin dc
expor verbalmente os assiiniplos estudados,
lnvrundo-se enlão o parecer escriplo, ile af-
cordo com a deliberação da maioria "a<l
instar"' dos tribunaes, evitando-se perdi dc
trabalho c emendas dos purcccrcs durahÍJ a
discussão.

Apresentada tombem pelo Sr. Ataulpho,
o Conselho resolveu approvar n seguinte in-
dicaçãoi"O Conselho sA responder., ás consnltat
em fíráo de recurso e de aceordo com a lei
do sua creação".

Com essa deliberarão, vão cessar as nu-
morosas consultas feitas pelas Caixas c por
particulares solire Interpretação de artigos
da lei que creoú a pensão dns ferroviário»,
a» quaes, de lal sorte se estavam avolu-
mando, "nue ~JS viiiham embaraçando os
trabalhos do Conselho. .

O Sr. .Mello 1'nico ãp|i"ravitndo".. ailltu-
dc do scu collfgn siiggeriíi a ld__ c\e ser
escolhido uni dus seus pares para Miudar
ns defeitos da lei que iii-lituill o KjnseUi»
Nacional do Triibnllui, ficnhilii Ihcuinlildó
de apicseiit.-ir um relatório ao Sr. mini .m
da Agricultura; com as hicidificaçcies neces-
sai-las o Sr. Ataulpho de Paiva, liste,con-
selliciro tratou, por fim, de vários proces-
sos relativos ilo artigo _40 (lu nctiiál Irt
da despesa qnc modific,. o regimen <|c ap°*
séntiidoria dos ferròv-iarlos de mais de 'H>
annos de serviço, üçclnr^li que, sendo o

ar:> pnra ena-ow
CoiiseMio :^s:m

coinmunicai'

t>+~**^*-*-*>*^~*+-**-*~*^*^ *if*^r

I DR. PIMENTA DE MELLO
« Ourives, 5 — terças, qulnta-s e sabba-í
« dos, de 1 As 5 aoras. Affonso 1'enua, 4»,f
li segundas e se . as, de 1 As .1 horas. _«'-V'W-íWiS -.«•;íí«.'5í4S'

•tsem -
JUSTO D^ MORAES

HERBERT MOSES¦ mem-

i

!'#_»-¦

n B-' ¦I

aos inlercssadus,
•*aa9—

.... wmmmMw®íwm*mmm%mM#"**.

i|| Photographos !
E_pi'i'imcntne as

Chapas-autochrornas

Advogados : Rua
do llo.snrio, 112.
Tel. Norle 6427.

ESCORREGARAM E CAIRAM
¦ m* m-mm. »¦•

Mas tiveram os soecorros da As-
sistencia

No Posto Central de Assistência foram
medicadas as seguintes pessons, por terem
sido victimas de quedas, eni diversos loga-
res: João Machado Sampaio, de .3 annos,
marinheiro, morador ú travessa Paiva n. 4,
Nictheroy, que caiu no Cnes Plinro.ux, feriu-
do-sc nn coxa direita; a septuagenária For-
tuuala Maria Isabel, residente á rua do Itu-
piru\ que se feriu no bonibro, á porta da
casa cm que mora, c o pardo Isidro dn Sil-
vn, de 44 annos. machinista, domiciliado A
run Carlos Xavier n. _fl, victima de uma
qnédii na rua Gama n. 64, nu quul contun-
diu u perna direita.
__ » mem- .

Lembre-se!
Ventre-Livre é o Meihor
Remédio para tratar Prisão de Ven-
tri, a Inflamação da Mucosa do
Estômago, Vontade Exagerada de
Beber Água, Vômitos causados pela
IndigifstSo, Arrotos, Gases, Dores,
Colicas, Fermentaçõss e Peso no
Estômago, Dores, Colicas e Infla-
mação Intestinal causada pelas Ma-
rerias Pútridas e Tóxicas dentro dos
Intestinos, Dores, Colicas no Figado
e Hemorroidas causadas pela Prisão
de Ventre I

use Ventre-Livre!

¦ i. — ¦ i«— .¦¦iu —«i_______l_M______.<>_..¦_.._—. ni'-"*

ALTA COSTURA
NOVOS MODELOS DE PARIS
Vestidos e Chapéos para grande

cerimonia. Theatro e Visitas com a
nova nota da ultima moda de Paris,
assim como artisticas Bolsas, Fivel-
Ias e Collares, de grande novidade.
— "ELEGÂNCIAS". Rua S. José,
120, sobrado.

tintura ideal pnra
cabello c barba, Nas

nerfumarins, pliarmaeias c drogarias'.
—____- —¦ , —J-te^ i ii _

Chapéos modelos
Novidades de Paria dc fino gostoROBILLARD & C. — Av. Itio Branco, 110¦ -i^r

ASSALTADO NA RUA VISC0N-
DE DO RIO BRANCO ?

- ¦ « ¦ em m m. 

Os assaltantes só teriam levado
a carteira de identidade

da victima...
Veiu, hoje, quci_nr-se A A NOITE o Sr.José Gonçalves dn' Silvu de que fora assai-tado na run Visconde do Rio Bronco, cmfrente n líseolu Tiradentes,- por tres indlvi-duos, que lho roubaram u carteira dc iden-tidndc, sob ri. 00.303..
Deseja o Sr. Gonçalves que a policia do4o distrieto tome umn providencia no sen-tido de serem descobertos os assaltantes eupprchciidida sua carteira, afim de quenão venha a soffrer um vexame, do qualnão se poderá livrar ee, preso por qual-quer eircumstancia, não puder provar a suaverdadeira qualidade.

c oblereis ph-.to;_i'ajrfiín. eni
CÔRES NATJÜRÀÈS

1'rucurae-as vm toda.s us casas dc artigos
photograp bicos

JOHN JUERCSEF.8 & C.
CAIXA 11)4 1110 D. JA.VEIHQ

VÃO REGISTAR SUAS CADER-
NETAS

¦ em m-mm—

Aviso aos reservistas residentes
no 4" distrieto

O capitão F. Ortiz do liego Barros, dclj^
«ado do Serviço dc Hecrutamento na .h|"ía
da Alistamento Militar do ." diairicW l'""
.losé), convida por nosso intcrriiedio os W"
servistas de 1*, _a e II" cateiíor.ins, resi"
dentes nesse distrieto; n sc aproseniaríni
á rua S. José. 58: ...í.c_ci_ da Prefeitura)-
Iodos os dias uteís. das Vi às ¦') horas w
tarde, afim" «lí! serem reifistadiis as rcsiij
i-tlvns cadernetas, de accôrdo com a lutra
do art. lil do ll.S.M. _

PARA 7110
EM ^.CASÃ

Tem PANNOS ? TEM SARDAS ? Vse o

Creme ASied
BAi Rrande crençâo americana, o CREME of

1MOOA. 
Sem rival para pannos, «arda», W'

nhas, manchas, rugas, cravos, ele. — No '?'
Royal e em todas as perfumarias.

__n

»
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0 LEVANTE
militar em

S. Paulo

ÚLTIMOS TUEÜKAMMAS

e5PECiAE5DA^ NOITE'
INO INTERIOR E NO

As obras
de protecção da

creança
Opportuno officio io inspector
de Hygiene Infantil ao iireetor

do Instituto ie Protecção e
Assistência á Maneia

As informações offieiaes e •
curiosidade da sciencia

O professor Fernando Figueira, director
dn Inspcctoria rie ll.vglcne Infantil, dirigiu
ao Dr. Moncnrvo Filho, do Instituto de Pro-
k'i'Ç.'io o Assistência A Infância, lim officio
¦ in ipic encarece os. elementos preciosos dc
cstatlslicu fornecidos no governo por aquelle
niMituição, c mostra n alcance de todos na
orgnuisagilo c orientação dos planos dc defe-
si rin infância em todo o nosso paiz.

Muis clara rosultnrú n Importância que a
Ilygiene Infantil prendo a esse* factos de
legislo estatístico, dn leitura do referido of-
nelo do professor Fernando Figueira, ._.
ic/,1 nssiin:"Esmo. Sr. Dr. Arlhur Moncorvo Filho.—
Prementes encargos da organisação dos ser-
vljos desta Inspcctoria não permlttfram «16
hoje responder ao officio em que 'V. Ex.
,-, propósito de Informações que solicitei por
torça das funeções «rue exerço, houve por
bem estender-se a respeito da bcncnicrcncla
do Instituto do ProtccçSo c Assistência *
infnncia. O que o regulamento da Saude
Publica determina é o seguinte:"Art. 377 — A Inspcctoria fornecerá an-
nunlmcnte ao governo uma informação do
numero, da qualidade o da cfficiencla dos c .,  v _,_ ..,
soecorros P«'taups A infância pelos ««ul*- favorável A proposição que àutorisa a crear

ULTIMA HORA
ATE' OS PASSAPORTES] pelo ensino superior

Um dia de subsidio para os sol-
dados c marinheiros feridos cm

defesa da legalidade
O deputado Domingos Uiirbosii, represou

tante «lo Muranluiu c .'l° secrelnrio du Cn
mara, resolveu fa/cr a todos os seus eollc
gas um apnelJn nn sentido Ue concorrerem
com um dia de subsidio paril os soldados
e marinheiros feridos em 5. Pnulo om rio-
fesa da ordem o da legalidade. O lotai «|iío
so arrecadar sern oiiipivgndo rie necorrio com
ns Srs. ministros da (.iucrra o ria Maiiniia.

A lista respectiva está na secioliiriii da
| presidência ria Câmara ú disposição dus

deputados. mmm
AS EOMMISSÕES DO SENADO
Ot pareceres approvados

na reunião de hoje da
de finanças

Na reunião de hoje da commissãò de fi-
nanças do Senado, sob a presidência do Sr.
Bueno de Paiva, foram approvados os se-
gnintes pareceres: propondo que seja ouvido
o governo, por intermédio do Ministério da
Justiça, sobre o orçamento necessário para
n orecçãn dc um monumento a Francisco
Manoel da Silva, autor do Hymno Nacional;
o relator declara que não 6 possivel appro-
var a proposição, como veiu da Câmara,
porque não declara o limite desse credito;

vão panar um sello
Je 50*0001

O projecto hoje apresentado á
Câmara

loi boje niuvseiitiido ii Cantara o sc-
gulnte projectoi"O Congresso Nacional resolve:

Arl. I," Plenm sujeitos nn sello lho de"i'i.;, 
por possoii, os pnssnportcs rio vliijiiiilos,

o o visto tios autoridades brasileiras nos |iaí-
Hiporlcs estrangeiros, por pessoa nolles
uiiiiiproheiiillriti. i

Art. ..* II'proibido «leste Imposto, para o
qunl seril crendo sello especial, será rnlelndo
pelas casas do caridade, nsylos u oMalioIçel-
inontos de ensino que gozam de subvenção
polo orçamento rio Ministério rio • Interior
paru o corrente exercício, excluídos os «iuc
a tiverem pur loi cqwclnl.

1'nragrnpho unico. U rateio será feito na
proporção iln subvenção quo cada um ora
percebo pelo citado orçamento,

Art. :i." O governo expedirá ns Instrucções
necessárias pnrn quo possam as casas de ca-
rldiiilo, nsy)os*o estabelecimentos de ensino
receber o rateio quc lho fôr dstliwdo.

'Art. 4." Revognm-so .is disposições cin
contrario."

Concedendo auxílios aos estabe-
lecimentos de iniciativa

particular
O Sr. Oetftvlo .Mnngaliolrn nprcículou, lio-

le. a Camnrn, o seguinle projecio:"o Congresso Nncionnl decretai
Arl. |.» — Mcnin concedidos, aos oMobC-

lòiiliiiohtOi dc ensino superior — fundados,
ou eustoailo» pela Iniciativa particular, quo
tiverem tildo equiparados nos Institutos con-
gêneros, mantidos pela Cnlfui. u cuja ro-
colln. verificada pelos seus balanços, uno
viirrospoiiiln nos encargos rio suu despe*»
iirillnnrlii, ou rio iippitrclliaiucnto rio «|ii«
necessitem ••- ns suliveiigóos iinnuncs se-
gnintes: ile "OsUiHb?, As caçulas pol.vteohnl-
cns c ás facilidades de moriioliiii. elevando-
»a o auxilio a llMiOUO*, quando nquollas
mantiverem, nnnoxos nos «eus cursos, insti-
tiilus ile ensino profissional, e cMn», hosiil-
tnes ile cnrldiiilc; de 00:0009, As ncadcnilns
rio (Ilícito,

Art. 'j.» — rica o Poder Executivo nulo-
risiuln n abrir os precisos créditos P«ra
cum pri inoii to desln lei; revogadas us dispo-
siçfles cm contrario.

Juhtiflcnçflo. — A Constitnlçilq reservou,
prlnoipiiliiioiito. no Governo federal, o rils-
trlluiivao do ensino superior. A União, en-
trotanto, mantém bojo. paru o reformo scr-
viyo. us mesmas academias . que •> llrnslt
herdou «Io Império. NAo ó luslo se recuse o
laxilio consignado no projecio nor. instilu-
tos com quc n iniciativa particular-viio sup-
prlndo, com tnnto proveito, n deficiência
evidente do npparelho officinl.''

A funeção
Câmara

da!

\ÍLTlMA5INfO*MAÇOE5
RÁPIDAS t MINUCIOSAS

DA «A NOITE"

OfffGiaes reformados na
Guerra

osnovosmembrosdac.de
obras pubucas da

CÂMARA
A Mesa du Câmara designou, liojc, pnra

substituírem ns Srs. I'. Ilurges, I'. Hio,
II. Cavalcanti, M. Itoolin e C. Ilrilto, ua
Cominissão dc Obras Publicas, os Srs. Si-
móes Lopes, C. Mello, A. Ituchu, T. San-
liago c Francisco Sola no.

*•* 

lecimentos do Districto Federal, auxiliados
pelo orçamento da llepublica.

Art. 378 — Esses estabelecimentos envia-
r.ío mensalmente á Inspectoria de Hygiene
Infantil um quadro dos soecorros prestados
á Infância.'*

Para attender a esses dispositivos fora
Miificicnte que V. Ex. mensalmente envias-
se o mappa dos soecorros prestados. Quiz
scr mais generoso _ offereeeu outros subst-
dios, que ora agradeço, dever, a que não me
posso mais furtar, por Isso que V. Ex. tem
pnblicado em varips Jornaes aquelle officio,
e dcixal-o aem as demonstrações de meu re-
conhecimento seria censurável. E desde «pie
V. Ex. ae digna escripturar em conta do
instituto de Protecção á Infância os traba-
lhos das suas filiaes e os do consultório
dc syphilis, prenatal e hereditária, ouso pe-
dir os seguintes esclarecimentos:

1' — Diz V. Ex. «pie "pela estatística até
St de dezembro de 1933, publicada em julho
de 1923, de todos oa eerviços do Instituto e
suas filiaes nos diffcrénles Estados do Bra-
sil, verificou-se haver altingido a mais de
410 mil o numero dos Indlviduos amparados
com soecorros em um calculo minimo ava-
liado em mais de 16 mil contos". Ora, para
«pio cu possa instruir Instituições congene
res nos meios de bem aproveitarem as sub

-venções do governo, ouso esperar que Vos-
sa Ex. me esclareça a quanto montam an-
nualmente as sommas que V. Ex. envia ás
filiaes do Instituto de Protecção A Infância,
as quaes são apontadas por V. Ex. como
elementos constituintes da benemerencia de
tal instituição.

2» — Affirma V. Ex. que "o dispensario
prenatal «pie constituiu, em meteria de pro-
phylaxia ante e pos-natal, uma verdadeira
novidade, serviu de modelo para que em 10
ds dezembro de 1921 installasse V. Ex:. o
do "Instituto de Assistência A Infância',
serviço contratado com o Departamento de
Saude Publica".

Nâo ha aivitre mais digno de louvor, e
desde que os serviços prestados pelo cônsul
torio dc syphilis pre-natal no Instituto de
Protecção e Assistência á Infância, são por
V. Ex. lançados á conta dc beneficios
mesmo Instituto, desejo, 'para que P°ssa
orientar instituições congêneres, que V. Ex,
me declare cora quanto concorre o Instituto
de Protecção c Assistência á Infância para
manutenção do referido consultório.

V. Ex. tenha na sua bondade um lognr
para satisfazer essas minhas solicitações,
que visam munir a Inspectoria que dirijo
de seguros dados para guiar instituições
particulares do assistência á infância. Ter-?
mina V. Ex. muito modestamente o seu of-
«cio, lembrando quanto se tem batido em
favor tia preponderância da syphilis como
causa da mortalidade no Hio de Janeiro.
Peço licença para não discutir esse assuin,-
ptó, do qual me oecuparei opportunaraente
em outro ambiente. Reitero a V. Ex. os pro-
testos da mais distineta consideração. — F.
Figueira, inspector."

¦ «¦» 
Água e esgoto para novos logra.'

douros públicos
O Sr. prefeito solicitou hoje providencias

so Sr. ministro da Viação, junto a Reparti-
.ão do Agitas e Obras Publica, para que |
seja organisado o plano.de abastecimento
do agita dos novos logradouros, projecta-
rios nos terrenos da esplanada, Gloria e
Lagoa Rodrigo de Freitas. ' 

„.„„--_Em officio. também de hoje, . o _ governa-
dor da cidade solicitou intervenção «o ti-
tular da Justiça junto á Inspectoria de Eu-
ganharia Sanitária, para que seja organí-
sado o «xstema de esgotos daquelles lo-
gradouvos. •„i mmm "

Vendeu cocaína e foi pro-
nunciado

Fei na tarde de 15. de Julho do corrente
anno, em uma casa da rua Pereira Franco,
que o indlviduò Amphilophio de Paula irei-
ra foi pilhado cm flagrante no momento em
que vendia cocaína a uma mulher.

Processado pelo Julxo da 3* Vara Criml-
nal. «foi o envenenador pronunciado, hoje,
por despacho do,juiz Dr. Álvaro de Bittcn-
eeurt Berford. _^m^r

Faltou numero para votar-se o
orçamento do Interior

A' ordem «Io «lio. a lista «lu porlo ncoutin-
va o cnmpiircclmciito ria P-M deputados.

lleeomeeiiii.se. por Isso, ii volnçilo rio or-
çnmeiilo rio Interior; A emenda n. '-', ile
plenário, sobre Mlhvuiiçües, OCCUSlouOII, (lc
novo, ilobiilo. Coinbnlornin o parecer dn
coiiiinissilo ns Srs. It. Junqueira, A. Hur-
lamnqtil, A. rie Castro o V. Plrriglbe, ilofcn-
ricitiln-o o relnlur. o Sr. Solldonlo Leilo.

Requerida c concedida u votnçfio nominal
paru ii cmoiiilii, vorlflcoii-so, novamente,. a
falta do numero: 31 deputados u favor u u<
contra. ,,

Ein vista disso, fornm eiicerrnriiis as dis-
eussõosi !l* «Io projecio autorisando a abrir.
pclo Ministério rio Inlerlnr, o credito çs|ie-
olnl de 1:1409, pnrn piignmcnlo rin pensfto
devida a Anlonio .losé Fernandes Flllm. etc;
il" do consiiloruiirio rio uliliilnrio publica a
Fuiidáçfio Oswnld o tliuz; '2' rin ubrliiilo, i»clo
Ministério «Ia Guerra, o credito especial -tio
Hi:ll*il«fiÜI. pnrn iiiilemiilsnr o Conselho
Adiiiiliistrallvü do Collegio Militar do ltiu
dc Janeiro.

E lcvnntoii-se n sessão.

U Sr. presidente iln llepu dica asslgno»
decretos reformando, n podlrio: o cm-oiiim
rio iirlllliiiilu Jofio SoIop «''} SHvoíro. o co-
rimei rie Inlciulonlcs Accuolo Faria CorrMj
o major rio Infaiiturla Oregorle Vorlo cm'ousei... 

o cnpltilo de artilharia Vlrgl Io Mg
nines ilo fiimniín c u !• tonento UeiitlsW
lliiy mu nilo JusiS Nunes. _

CÕIIÜN IÇADOS

uma mesa de rendas cm Ponta Poran, Es
tado dc Matto Grosso; favorável & propo
siçuo que àutorisa a abertura do credito es-
pecial de tres mjl contos, destinado a soe-
corros públicos, nos 'Estados ultimamente
assolados por inundações c cujos governos
solicitarem auxílios á União: favorável ao
projecto da commissãò do marinha c guerra
rio Senado, qne manda considerar no posto
de sargento-ajudante o 2° sargento asylado
Llno Ribeiro de Novaes, de 90 annos de eda-
dc, e condecorado por serviços relevantes na
guerra do Paraguay, o qual percebe actual-
mente, apenas, 488 por mez; favorável á
abertura do eredito do 2:628$, pelo Minis-
terio da Guerra, para oceorrer ao pngamen-
to da sentença judiciaria, por accidente no
trabalho em favor do operário Francisco
Alves Pires.

mmm

Uma pronuncia por apro-
priação indébita

Em 31 de agosto do nnno passado, Car-
los Fontoura domes, recebendo dc Eugênio
(lotia. estabelecido como ourives A aveiri
da Itio llriiaco, um brilliantc avaliado em
1:3008 para cntrcgal-o a Emilio Schupp, isto
não fez, apoderando-se indebitumente da
jóia. /..,

Processado pelo juizo da 1* Vara Criminal,
o referido rio foi pronunciado, hoje, dc ac-
cordo com o despacho do juiz. respectivo.

mt*

Annullações de multas
Negando provimento a "Um recurso cx-of fi-

cio, o Sr. ministro da Fazenda confirmou a
decisão da. Delegacia Fiscal no Hio Grande
do Sul, nnuullaudo as multas de 1:0008000
impostas pelas collectorlas federaes de La-
goa Vermelha e cm Caxias, á firma Arman-

o Guilardi, e A filial do Banco Pclotenso,
por infracção do regulamento do imposto

OS DESCONTOS POR CONSI-
GNAÇÕES

0 Sr. director da Despesa at-
tende a uma reclamação

Tendo o Io escripturario do Tribunal de
Contas reclamado contra o facto de haver a
Delegacia Fiscal no Maranhão descontado cm
seus vencimentos consignações dc empresti-
mos de 360$ mensaes, no periodo de janeiro
a maio ultimo, o Sr. director da Despesa
Publica chamou a attenção do delegado fis-
cal naquclle Estado para o' art. 273, parng.
1* da vigente lei da despesa, afim dc scr fei-
ta a deducção estabelecida pelo niesmo dis-
positivo, caso não tenham sido entregues as
referidas ^consignações.

CRIME OU ACCIDENTE ?

Morre, com um tiro na testa, um
commerciante da cidade do

Rio Grande
PORTO ALEGRE. 'i'i (Serviço especial da

\ NOITE) -- Em Kio Grainlc, antc-honlcm,
o joven (iilberto Lages Filho, comniercinii-
te naquella praça, cm companhia dc Lúcia-
nn liamos, sc dirigiu parn u casa de sua
amaiilc, .Maria da Conceição, á run Jofio
Alfredo. Depois de algumas palavras, pc-
riiu-lhc preparasse um banho o, antes «iuc
Conceição sc retirasse, clle, empunhando
um revolver, disse, brincando : Vou te mn-
tnr. Conceição, estranhando a attitude de
Gilberto, procurou afastar a arma, que os-
lava apontada para seu peito, mas esta
disparou nessa oceasião, indo attingir Gil-
herto, «iuc caiu. gravemente ferido na les-
ta, vindo a fallecer hontem.

DEPUTADOS QUE SE BATEM
A ESPADA

0 Sr. Lucci ferido pelo Sr. Gray,
no primeiro assalto

HOMA. Ti (Havas) -- Devido n um inci-
dente «pio tiveram na Cumiira. batcram-so
cm Uitcllo n ospnrin os ricputmlos Lucci o
Gray. O primeiro saiu feririo uo antc-br.iço,
ao primeiro assalto.

Os adversários mio sc reconciliaram.
<»»¦ a

Para cobrança executiva
A Directorin da Receita Publica renictteu

ao o'* procurador dn Hcpublica. pnra oobraii-
ça executiva, uu morosas certidões rio divida
do imposlo dc industrias e profissões do
exercicio dc 11121, no total dc 40:073?550.

INVERNO
ELEGANTE

Os mais elegantes e modernos
agasalhos encontram-se

nas grandes casas:

Notre Dame
de Paris

ÍSU Ouvidor

Barateiro
Av. Rio Branco 100

A1 BRASILEIRA
Largo S. Francisco 33/12

Uma multa confirmada
Tendo, em vista quc o próprio recorrente

affirma que os selios apprcncndidos são o
resultado do excesso ou sobras de seilos,
provenientes de deficiente estampilhamento
da mercadoria a quc se destinavam não mais
existente, o Sr. ministro da Fazcndn, negan-
do provimento a um recurso, confirmou a
multa de «003000 imposta pela Hcccbcdoria
do Districto Federal á firma Daniel Alves
Abrantes.

Excluido das fileiras do Exercito
Foi mandado excluir rias fileiras do Excr-

cito, por effeito dc "halíoas-corpus", o sor-
tcado militar Henrique dc Oliveira.mmm

0 IMPOSTO SOBRE OBJECTOS
DE ADORNO

¦ * • ** ¦ - —

Uma consulta resolvidí
negativa

A Associação Commercial de Juiz de Fora
consultou se os balaustres, capiteis, vasos
e pyramides fabricados com cimento, cai e
areia estão sujeitos ao imposlo du consu-
mo como obras de adorno.

O Sr. ministro da Fazenda resolveu fos-
sc a consulta respondida pela negativa, por
isso que a combinação rie cimento, cál e
areia não constituc matéria das especifi-
cadas no art. 1°, alinea II do decreto nu-
mero 10.042, dc 22 de maio dc 1923.

mmm

Os que vão ser summaria-
dos amanhã

Estão designados para amanliã, nas varas
criminaes, os seguintes summarios de culpa.

Na segunda: José de Souza Martins, Nunes
napbael, Arlhur Motla, José Bernardo c Be-
nedicto Prado; na quarta: Álvaro Moreira
Piedras, Antônio.Teixeira Gonçalves e Alfre-
do José lEstacho; na quinta: Carlos Rittcs
Maia, Bcnito 'Moura c José dos Santos, e na
sétima: Victor Fernandes, Mapoel Marcolino
e Octavio Bazilio.

mmm

Mathias Barbosa regosijada com
sua collectoria

MATHIAS BARBOSA (Minns). 23 (Servi-
ço especial da 'A NOITE) — Causou boa im-
pressão nesta cidade a noticia dc ter sido
creada uma collectoria nesta localidade, bem
como a nomeação dos Srs. Aristeu dc Castro
e Dario Tavares, respectivamente collector
e escrivão.

líestãsBos
PARA

O Senado não funecionou
Não houve numero para a sessão do hoje

do Senado.

O ASSUCAR
O mercado de assucar regulou hoje frou-

xo o eom os preços e nideclinio mais ae-
centuado. O movimento dc negócios eonti-
nuou pequeno, com os compradores retrai-
dos.

Cotaram-se os crystncs dc 805 a 81?; °9
segundas sortes do 753 a 765; os mascavi-
nhos de 705 a 73$; os terceiras sortes do
665 a 685 e osmascavos de 65? a 665, cif..
por 60 kilos. Entraram 2.330 saccos e sai-
ram 3.334, sendo o "stock" de 46.303 di-
tos.

CONTRA A VIDA CARA

A feira de Juiz de Fora não satis*
faz as necessidades publicas

JUIZ DI2 FOItA (Minas), 23 — (Serviço
especial da A NOITE)'. — A imprensa lem-
bra á Câmara Municipal «pie, no invés das
feiras livros venderem artigos desnecessa-
rios á manutenção da vida, seria melhor
que apresentassem gêneros dc primeira uli-
lidade. Neste sentido, ò governo municipal
poderia adquirir "stocks" dos pequenos
produetores c vondel-os ao povo.

Este seria o recurso para combater, a ca-
réstia quei aqui, é, cada vez, maior

Transferidos para o Asylo de In-
validos da Pátria

Foram mandados transferir para o Asylo
de Inválidos da Pátria o cabo João Firmino
da Silva Filho, do contingente do Serviço
Geographico Militar c o soldado Bcnedicto
Auday do 1» regimentd de artilharia mon-
tada. ,

QUEM VAE FORMAR 0 NOVO
GABINETE DA YUGO-

SLAV1A
BELGRADO, 2a (Radio-Havas) — O rei

Alexandre encarregou o Sr, Vovanovitch,
presidente de Skupchtina, do forindr 

"o novo
gabinete.

•••*¦

O NOVO MUNICÍPIO DE MINAS

Grandes festas se realisaram á
inauguração de Corintho

COItIXTHO (Minas), 22 (Serviço especial
da A NOITE) — Aoaim de scr inaugurado;
com grandes soleiniiidados, o municipio rio
Corintho. Compareceram aos festejos mui-
tos representantes do governo federal c cs-
tadual, assim como dos municípios vizi-
nhos, além de fãmilias da mais alta socic-
dade. Houve missa campai c benção do
Paço Municipal, roalisandii-sc. depois, a im-
portanto sessão, na qual foi eleito presiden-
te da Câmara o Dr. Anlonio Octnviano de
Alvarenga. Os outros eleitos foram : vice-
presidente, major Altino de Mattos, c sc-
cretnrin, o pliarinaceiitico José Bittencourt
Machado. O presidente fez um discurso,
mostrando os Íntimos laços que unem c
continuarão a unir, pclo commcrcio, este
município e os dous outros, dos quacs foi
desmembrado, e~ TêiCMbranrio u uclivirinde
administrativa e progressista dc Ciirvclln c
Diamantina. A' 'tarde, houve manifestações
populares á nova Câmara c ao coronel Ili-

cardo firegorio; clicfn político local, cr-
guendo-se vivas aos Drs. Arlhur Ucrnar-
des, Raul Soares, Mello Vianna, Mario
Brant e Alfredo Sá. A' noite rcalisou-se im-
ponente baile.

Noivas
Eiixovucs completos, cspccíalidn*

th: fia cnsn.

Sortimento
paraesmerado em artigos

INVERNO
CAPAS dc seda forradas.
CAPAS dc seda torro fan-
lasia

CAPAS ciiarniciisc forro
fantasia. . . .
Costumes tlc

malha.
Casacos dc gabnrdinc c casacos

Kòrdãdõs, ALTA MODA.
CASACOS malha franceza 440800.

gabardiiic

160#$

230$

2609
c do

Exoneração na Escola de In-
tendência

Foi exonerado o cnpilão Aristophancs Ri-
beiro do Valle, conforme pediu, do cargo de
ajudante da Kscola de Intcndeiicia.

mmm

Quando vendia o tóxico foi
preso, e hoje foi pro-

nunciado
O facto oceorreu cm 19 de junho do cor-

rcnUj anno. lüram Ires horas da manhã.
Francisco Ferreira do Nascimento, quando,
na rua Evarislo da Veiga, vendia uin vidro
do cocaína a um indivíduo, Mario do.tal, foi
preso em flagrante, sendo processado pela
õ* Vara Criminal, quo o pronunciou por des-
pacho de hoje do respectivo juiz.¦ m»m ¦

Fallecimento em Floriano
FLORIANO (Piauhy). 22 (Servido espe-

dal da A NOITE) — Falleceu hoje o Sr.
Antônio Pereira Neto, antigo commercian-
te e pessoa de destaque no meio social fio-
rianense. O commcrcio cerrou as portas em
signa! dc peitar.

A Directoria do Pessoal da
Armada tem novo vice-

director
O Sr. ministro da Marinha, por aeto

hoje, nomeou o
Octavio Pcrry pnra

de
capilfio.de mar e guerra

exercer o cargo de vice-
direclor da Directoria do Pessoal.
_i -. «»»¦ »

Deixou Ayuruoca um illustre pre-
lado catholifo

AYÜRÜÒGA (Minns), 22 (Serviço espe-
vial da A NOITE) — Seguiu, bo.ie. pnra
Campanha. S. És. ílevdma. Dom .louo A -
incida Ferrão, bispo diocesano, tendo def-

*"ifilo; or.iu sun sairia, muito pezar nostn cl-
iV.de. «ode é cslimnilisshno. Imu lio.moii.i-
som lio illustre prelado, varias testas fo-
rum orgnnisadns durante a sua estadia
liqill.

0 cambio esteve Galmo
5 5|32a5 7]32

O mercado de cambio abriu e funecionava,
hoje, em condições regularmente calmas,
sem maior procura de letras bancarias e
com alguns papeis particulares offerecidos.

Os bancos iniciaram os saques a 5 3|16 d.,
geral, com o do Brasil . dando pequenas
quantias a 5 7|32 d. Cotava-se o particular
a 5 1|4 d„ tendo ficado o mercado muito cs-
tacionario e sem tendências declaradas para
subir.ou descer.

Os soberanos regulavam á 57S500 e a II-
bra-papel a 478501).

O dollar cotou-se & vista de 108500 a
103650 c a praso de 108530 a 105000.

.Saques por cabogrammai
A' vista — Londres 5 3[32 a 5 1|8; Paris

8553 a 8557; Itália 8462 a 8464; Nova York
108650 a 108700; Hespanha 15437 a 18439;
Suissa 18060 a 18972; Bélgica 8492 a 8495;
Hollanda 4*100.

Foram affixadas officialmcnte aa seguin-
tes taxas: ._.• A 90 dlv -- Londres 5 3|16 a 5 7|32; Pa-
ris 8545 a'8549; Nova York 108530 a 108600.

A" vista — Londres 5 1]8 n 5 5|32; Paris
$548 a 8552; Itnlia 84(10 a 8467; Portugal
8293 a 8317; Nova York 108560 a 108650;
Hcspanhii 18425 a. 184.15; Suissa 18950ia
IS970; Buenos Aires, papol, 38198 a 38530;
ouro, 88000,a .'88100; Montevidéo 88114 «
88200: Japão 48378; Suécia 28853 a 28830;
Noruega 18442; Hollanda 18070 a 48110; IM-
namárcn-18730; Chile-18170 (peso ouro);
Svria 8350; Bélgica 8492 n .8495; Biimnnia
8Ó5iu 8070; Slovaquia 8321 a 8322; Allemã-
nha 8001 por um milhão de marcos, 28ob0
por marco da renda: Áustria 8158 a 81 ia
por mil coroas; café 8548 a 8550 por franco;
soberanos 57^500; libras-papel 478500;

O mercado ile cambio rcvclou-so fraco,
descendo n 5 5|32 d., om vários bancos, mas
ilepois melhorou de aspecto, com o banca-
rio colado novamente a ,"> lülti ri. o o parti-
ciliar % 5 1J4 fl- .

FcellOii o .merendo a?,sini dcsliluiilo dei
• intentMf-

Protecção e amparo ã la-
voura do cacáo

Itabuna toma uma attitude defi-
nitiva sobre a valorisação

daquelle produeto .
ITABUNA (Bahia), .22 (Serviço especial

da A NOITE) — Perante crescido numero
de agriculturos, commerciantes e represen-
tantes de todas ae classes, realisou-se, hon-
tem, uma extraordinária reunião, coro o
fim de ouvirem 'a exposição dos delegados
especiaes que foram ú capital conferenclar
com o governador do Estado sobre a pro»
lecção e amparo á lavoura eaeaucira.

O Dr. Salomão Dantas, membro da com-
missão, disse que o Dr. Góes Cnlmon sc
promptifienti a amparar os justos 'reclamos
dos agricultores, alvitrando, dentre outras
medidas, a valorisação do produeto e sua
classificação, cm tres typos, em amostras,
para seguirem para os mercados do consu-
midores, bem como a nomeação de propostos
do governo para a fiscalisaçâo de emhnr-
quês, com o fim de «c evitar a baldcaçao
do produeto.

Foi lembrada ainda a creação de suecur-i
«nes dos bancos nesta eidade para facilitar
empréstimos sob penhor agrícola e¦'a res-
tiluição de vendas a termo ficlicio, omqunn-
lo os poderes públicos cuidam dc medidas
quc assegurem a valorisação do encáo. _

iA commissãò promotora, n-essa reunião
diseufiu e approvou a erenção neste muniçi-
pio de uma caixa rtir.ii no'intuito, de faci-
litar om prestimos aos pequenos lavradores.

Após a discussão dos estatutos, procedeu-
se á eleição dn directorin, que ficou assim
constituída: monsenhor 'Moysés Gonçalves
Couto Dr. Salomão Dantas; Xicodemus
Bárréfo, Mnrtiuho da Conceição c prencisco
FõnlM',Linià. , , ..

Nos cetílros ngricolns reina firande satis-
Tação pela crçaçâo dessa caixa.. .

Uma reclamação da Associação
Commercial em Minas

A Associação Commercial de Minas solici-
tou providencias ao Ministério da Fazenda
sobre os embaraços errados nas estações da
K. F. Central do Brasil e E. F. Oeste de
Minas, na entrega de volumes, por motivo
do exame das mercadorias sujeitas a «el-
lugem.

Tomando em apreço n rcclnmnção, o Sr.
ministro mandou ouvir, a respeito, a Dele-
gacia Fiscal naquellc Estado.~~õ~ 

XI g o dTõ
0_mercado.de algodão esteve, boje, ac-

cossivel, tendo os possuidores funecionado
tránsigentes. Os sertões cotaram-se de 878
a 898; as primeiras sortes de 848 a 878 é os
medianos rie 77$ a 82$'por 10 kilos.

Nâo houve entradas e as saidas foram
de 555 fardos, sendo o "stock" c 7.657'di-
tos,

O mercado ficou estável. *mmm

0 imposto do sello e os autos de
liquidação de espólios

Em solução a uma consulta do delegado
fiscal om S. Paulo, o Sr. director da Re-
ceita declarou que, cm relação & consulta
formularia pclo escrivão do 5° officio da
comarca daquella capital, sobre o sello de-1
vido nos autos da liquidação do espolio de
Farcs Buchalim, cx-socio de Farcs Bucha-
lim & Irmão, tem perfeita applicação o nu-
mero 11 do art. 13 do vigente regulamento,
devendo sor cobrado o sello da quantia quc
se repartiu pelos sócios ou sejam 1:5908000
sobre 794:5098055. aproveitando a isenção
do n. 1 do art. 28 do mesmo regulamento
rn noto da transmissão do propriedade per-
feitiimente distineta do (listrado social.

COLOSSAL m SEDAS
Rmlimn pura seihi, pa-

clrües originues,a
168900, 2Í$500 c... 21S000

Grandes inums ft Paris
Largo S. Francisco 19 a 23

JUNTO A* ECiKLUA — TEL. N. 331

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário para uma casn, com 38 peçe*i

2:5508 — Rua rio Tbcntrn n. 1. Tol. 476 C

Novo chefe do Estado-Maior da
Marinha da França

PARIS, 23 (Radio-Havas) — O vice-almi-
rante Salaun, que exercia o eommando cm
chefe da esquadra do Mediterrâneo, acaba
de r;cr nomeado chs.fe do estado-maior du
Marinha.

O vice-almirnlitc Salaun, já tinha exerci-
do essas funeções dc 1920 a 1021 o foi du-

i rante a_ guerra o organisador da campanha
submarina.

¦ mmm 

Reducção ie nma pena imposta
pela Recebedoria

Tomando conhecimento "de um recurso
interposto por Salgueiro & Carvalho, o Sr.
ministro da Fazenda resolveu reduzir a
pena de multa dc 5:000$ -imposta pela Re-
cebeiloria do Districto Federal á obrlgnção
de recolher aquella firma aos cofres pulili-cos o imposto sonegado no total dc réis
2:6118200 e mais egual quantia dc multa.

0 café regulou em declínio
0 typo 7 cotou-se a 49$500

Registou-se bojo no mercado do café um
movimento bastante desenvolvido de entra-
das o regular -dc enibiirqiles, também tendo
sido animadas, cm Santos, as snidas, que or-
çnraiii por 65.U0 snecns..

Mas, «posar rie ter a flolsn americana ae-
ousado nlia de 5. n 12 ponlos nas opções de
seu tillimo fechamento, o nosso merendo re-
válou-se muito lieoossivcl c os preços desce-
nviíi de "18 por arroba.

iÇom effeito, cotou-se o typo 7 ú bnse de
498500, tendo havido, talvez por isso, ani-
inadn procura.'

Os negócios realisndos nn abertura rio mer-
endo foram desenvolvidos o constaram dd
8.781 saccas, ficando o mercado regular-
mente calmo, apesar da baixa que aecusa-
ram os preços.

As ultimas entradas fornm dc 17.900 sae-
cas, sendo 15.048 pela Lcopoldina, 2,249
pt'la Central o nove por cabotagem.

Os cmbarijues foram dc 13.857 saccas,
r.endo 5.174 para os Estados Unidos, 7.058
para a Europa c 3.023 para o Rio dn Prata.

Havia cm "stocli" hoje 243.906 saccas.
Regulou o mercado dc café durante o dia

regularmente movimentado, com bastunle
procura. Foram vendidas mais 3.460 suecas,
nu total de. 12.241 ditas.

O mercado ficou regularmente calmo.

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

27°,1; minima, 12°,7

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

da tarde de amanhã :
Districto Federal e Nictheroy '— Tempo,

bom, coin augmento dc nebulosidade duran-
te o dia.

Temperatura — noito ainda fria; cm
ascensão do dia, com máxima entro 29 e
31 grãos.

Ventos — predominarão os do quadrante
ncule.

Kstado do Rio — Tempo, bom, com au-
gmento do. nebulosidade durante o dia.

Tenipcraltira — noile ainda fria; cm ns-
Ceiisno dc din.

Nota — As provisões so. reseu|em da de-
ficionciu do serviço telegraphico do sul do
pai".

listados do sul — O tempo correrá pertur-
liado, còm chuvas e trovoadas nu llio Grande
rio Sul o-. instnbilisar-sc-ú nos demais Esta-
dos, A temperatura, estável no llio Grande
rio Sul o cm ascensão nos outros Estados.
Ventos variáveis, com fortes rajadas passi-
veis no Rio Grande e ile norte nos deiniiis
Estudos, também sujeitos ci rojadas freis-
Cns,

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

de de hontem nlé ns 3 horns de bojei — O
tempo decorreu bom, eoni nevoeiro pcln mn-
nliã, não sc lendo verificado nté as 3 lioras

glir tarde n instabilidade prevista. A tempo-
rnturas extremas registadas no Voslo Me-
toorologico foram: máxima 27*5, minima
14*6, respectivamente, á 1 libra o 23 minu-
tos e 7 horas e 50 minutos. As médias das
temperaturas verificadas nos postos do D.
Federal foram: 27"1 e 12"7. O.s ventos fo-
ram variáveis ú noite c norninés rie dia,
caindo a brisa ás 3 horas e 30 minutos.'¦ -mmm-

CREPB-SOLE
NOVIDADE

CARIOCA 8-31-10
ültUOüAYANA 84
MARECHAL FLORIANO 132-134
CORTINAS"

As mnis modernas, preços sem competência
LARGO DA CARIOCA, 0 — Tel. C. 640

gjmgg Bantlsta ft C.

Tapetes ovaes
em todos os tamanhos e lindos de«

senhos; vendas por atacado •
a varejo, na conhecida

Dr. A. Eerréiradá Ròsa.l-ÍS^g
1'olie e Svnh. (Ihile. fl, Iln?. 5" e sab. ás.4 1[2.

* i jt <.»*. • ***•*'••£***#

TAPETES

Loteria da Capital Federal
19477 ''... MliOtlflíOÍÍÓ
in2l!2. . .... 10:0008000
5841.. õ:0O0.ÍO0O

140á8. • .• .. ', 5:OO0S00fl
18135. O-íOOOíOOO

.'._' tão grande e variado o iiobsoi
^sortimento, que V. Ex. encontra-J
•|'rá, sem duvida, cm nossa casa o^
•!• ' tapete c|uo deseja. »|
t 15 o!o DE DESCONTO J
1 Soozâ Saptísla & G. :
J9 •— LARGO DA CARIOCA — Ô-

Dr. R. i"arddlas, «°>;liospnnes Ua Ali-
icordin « Pro Ma-

tre. ("oração, pulmões o npp. digestivo, dia-
rianlente, dns 1ti eni'deante; Assembléa,
7^. Tol. 44G. C. lies. C. Bóniflm. 71(1. T. !)4l V.•nr OURO pra Dasitistás

De todos os quilates, garantidos,
pelos menores preços

8eeçno do afinação de metaes preciosos
VIANNA, IRMÃO & C. RÜA,™° r

o 34
(Antiüa Espirito: S/tntò)

Djr^Huàbe^Go^o;í^gg|^
„'o e intestinos, 7 Setembro, 109. a ás õ liorú*

S

1

^tíüBafccü-Uii *.:
..>-¦._..,_.!. ^'._' 4. U-LX\.:..._.
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A NOITE — Qiiarla-felra, 23 de Julho |elj_2£

JOÃO MACHADO DA SILVEIRA

tl.iiinli 

linu t"'«tf"ii,,'ii «lu Silvei

.a_.iimaiwi.witM. temem

rn, Álvaro Fopiiçii «lu Silveira,
Atircliimo do Albuquerque LI*

nin, atui «-«pomi o Mini*, romlilum oa
w-ih. |i:n'«*nli'« c iiniip»* puni n*aia1ir
ii miimn d« tiij,i'Hlui(i ilin «io fiill.vi.
mento ilo acu ipicrldo Hohrlnlio, pri*
mo e nmifto JOÃO MACHADO DA
SIIAHII.A «jiif Berd <'i>It'l»rinlii iiiiiu*
nlifl. quinlu>tVli'ii, 24 <lo corrente, «•*•
10 lioros, uo tiltnr ile N. S. <lu <*on*
roirâo. «Ia eprejii il«> !¦>. Friim-íar© de
Paula, nnlcdpniuln-Bo grato*.

JOÃO MACHADO DA SILVEIRA

ÍA 

Companhia IndiiMrlnl Sil*
velrn Mncliudo, Sociedade Ano*
nyiun. convida os acua amigo.',

freguezes o empregados pnrn useis,
tirem ú miau» dc trí;:i'*<imn dia do
falleeimento «lo seu estimado dire*
clor-prrentc JOÃO MACHADO DA
SILVEIRA, quc sení celebrada ama*
bIiú, qiiintn«fvirn, 24 riu corrente, ás
.0 hortii*. no ultnr d«i N. S. dn* Dôrvs,
iln egreja «lc São I-rancixro de Pau*

r* QSRAM - MM

(_, 7.1£^t* *:"''-*^£__ '•' 
\tS-L "* 

v,4,nAM ^r___V_W ~i-\\\

Entra vò*
as moleatüe*-^

rdas vias respiratórias?
l*ONl>_, MI.Mflii; AH

ASTILHAS VALDff

<•+•.***:¦
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doi Leilões uo Monto Soccorro •
Casas do Penhores. Compra-ao e
vendo-se na Joaiheria Indiana, Lar*
go do S. Francisco, 24, esquina do
Becco do Rosário.

mmm
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T
;í;nos proçoa dos Tecidos de lü, Astrakans, Flanellas,
ÍPcllcs, Casacos, Blusas, Echarpos, Gorros, Capas o Vestidos
3:

°l0 de abatimento
preços dos Tecidos

I
fCobortores, 3

grntn.
CASA SUCEN/V

%dotI
JOÃO MACHADO DÁ SILVEIRA
i

.^;_H"Mdd"X**X4,H"X~M**:',x*x~w,*x*:
•:••:••^•^•^•x••:••:••^•x••w••^•í••x••:••:••:••^•^•^•^•^'W••,••^

Antônio Alvei Pinto Martins
Caro.iim Martins, filhos, nelas, gen-

x malha de lã para senhoras o creanças

I
Ia, conicsgnndoái* niiteeipnriumcntc {*;.

»X**J**X"X"X"*X^*
-w-x-x-x*****

Cura radical da blonnr-
rlingla. Tratamento do*

moléstias venereas. Dr. ISclmiro Vulvciue.
Uugo Curiòrn. UL I ás s.fi ; # Curollmi Maiiitia, iiinoi, ueius, ¦,•¦»-

"'litro, noras, sobrinhos c afilhados con-
«n. i viriam os seus parentes ,* amigos para

2. «S n-.sislir u inissii ile trlgcsiino din do' " 
falleeimento do seu Idolnlrado mnrltlo, pac,
avô, sagro, tio c padrinho ANTÔNIO AL-
VES PINTO MARTINS, a reiiliMir-se* no dia
25 rio corrente, ás 8 12 horas, no altar-
mór «la egrejn «lc S. Francisco ilo. Paula.
Desde Já sc confessam multo agradecidos.

Coroasf-

Laudclinn dn Silveira
lho* convidam u* HCiifl parei)
tes c nmigo6 paru assistir ú mi*

ta do trigcaímo dia do falleeimento
do seu inesquecível o querido esposo
c pac JOÃO MACHADO DA SILVEI*
HA, que será celebrada amanhã, r. ror lATill MTQ
quinta-feira* 21 do corrente, ás 10 Pnr-niO rL°REí> NAIUnAtb

i. -i • i c- I llll HflJ\ -Os menores preços -•
hora*, no altar-inor dn egreja «le Sao UUI Ulll" CASA JARDIM
Francisco de Paul», confeggnndo-gc^RUA Gonçalves dias, as — u*i. «-. ísm
«itcclpadamente gratos ] 

QOSTUMES E VESTIDOS 
"

EX-ALFAIATE DAS FAZENDAS PRETAS
Vicente Pcrroltn. Assembléa. 72. T. C. 317.1).

Vias ürinarias

SHERWIN-WILLIAMS

l VAE PINTAR? I
^,- Consulte-nos antes \y

_ . ... ^

__t m W/%4B ULIItA-VIOLETA. Pelle,
I*_.#%l^i9 Cabello*, Fraquua aeaaal,
lulivrtutoae. Anamla. Aaaomblía í«. » aa ».
DU. l>EI>IIO MAGALHÃES.•••• ~~

domicilio

qui si» um ointadtlr* tallsman para 
'pmmsMitwmi

M tnconetntsntts do frio, do noootlro, ia humUadt,
Icoitra oi perim da pttin, dot ¦mniis o des microoiN.]

im dvittr ncmiiNÇlet. attfêrtt dt imitli,
lirmntt. tmtm, ciiarrloi. jriut, m.

ou livrar»— ______[ rapidamente,
L T*nd« Nspro d«l«lu de ate una lata da vo-éaM-m» .

Illhas VALDA»
com o nomo VALDA

IIIH m
«¦Noa con «Tieaoo pvn

nono oieoiiTO oaaat
US, ou» *•• a«euau

RIO 01 JANIiaO
»»»»«l«».«uatl»«"*

íC-a^-a Contevtlie

Cabellos á Ingleza, a
A* Ln-C.arçonno o I)cnil-(torçonnc. Pçrfcl

Cão c rapidez. Pedidos a Aragím. Norlo .IIUJ.
¦ . —m -—-

Sanatório Botafogo
Tratamento «lc convalescemos, esgotado,,

obísos, toxicômanas, nervosas, aimatlcin, e
affecçõcs rio npparclho gastro-lntcsllnal. no
"Pavilbiio-llalcl". Médicas: Drs. Prof. Aus-
Iregesiio e Pernambuco Pilho.

Tratamento rins ilociiçns mentae, pelos pro-
cessas niais modernas. Médicas: Drs. Llysscs
Vianna c Admito Botelho. Medicai ussislen-
tos: Dr. Cunhn Louca o Dr. Collares Morei-
ra. Serviço completo de duchas.

. mem -¦¦ ¦¦ —

i
Emilio Rodriguez Rozas

MISSA DE 30" DIA
MARUAIUDA L. RODRIGUEZ 110-

ZAS, PI LHOS o PARENTES (nnsen-
tes), nn impossibilidade eto agrailc-

cer, sem commctler omissões, n toelas
•s pessoas que sir riigiinrniii levar-lhes o
conforto ric sun amizade, por oceasião do
suimento e ria niir,sa «lc 7" dia rio seu pran-
trudo c incsrjuccivci esposo o pac EMÍLIO
ÜODUIGULZ ROZAS, o fazem por este
meio, eoiiiessando-sc eternamente reeonhe-
cidos, o convidam-nas a assistir a missa
de dl)* dia, <|iic mandam celebrar no altar-
múr da egreja ric S. Francisco ric Paula,
depois de amanhã, sexta-feira, 25 do cor-
rente, .",:; 10 horns, c antecipadamente agra-
dcccni a comparcnc-Ln a esse acto de pieda-
de christâ.

DROGARIA BAPTISTA Ygg cc;
varejo. Preços baratissinios. Una to ito Mnr-
ço ii, 10.

Moveis para escriptorios
GRANDE VARIEDADE

CASA LION
145, Rosado — Norte 5153

W
I
L
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I
A
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Tintas, vernizes, esmaltes
Corte c envie-nos hoje ralo nn«

nundo coin n «eu nomo
o endereço.

Bua Alfândega 98 — Rio
TEL. N. 1S70

w
I
L
L
I
A
M

SHERWIN-WILLIAMS

THERMOMETROS PARA FEBRE i
Só CONFIEM NO I"CASELLA, LONDON" |

www-.*' :•-:•:••:¦•:•<>•>*>>**•». ? ¦ 6 * i * "•*'

ROSALINAaaBffi

2ANAT0SSE PARA TOSSES E
lIltONCIin K9

Dinheiro S"^
com
rins.

i-se sobre moveis, fi-
cnndo os mesmos em deposito

o próprio dono. Transncções banca-
Informações — Phone Villa 4021.

*.!.*•:-:«•••»•:

Loteria dc Minas Geracs
Maria Pastora Cavalcanti de

Mello

t 

Thomaz Cavalcanti de Gusmão c fa-
milia, Antônio Cavalcanti dc Gusmão
c família c Abelardo Cavalcanti rie
Mello convidam os seus parentes c

amigos para assistir a missa quc, cm ho-
menagem às crenças religiosas ric sua ex-
treniecidá nve> MARIA PASTORA CAVAL-
CANTI DE MELLO, mandarii celebrar na
egreja de S. Francisco de Paula, amanhã,
quinta-feira, 24 rio corrente, ás 9 horas, tri-
gesimo dia do aeu falleeimento; cecorririo
cm Alagoas, no município do S. Luiz do
Quitunde; pelo quc desde j,i sc confessam
sinceramente agradecidos.

Moacyr da Fonseca
m . Adclia da Fonseca, Ailclatrio da

OH Fonseca Schroder, Itoiridi Schrodcr
I c filhos (ausentes), Cclisa ria Fonseca

A Braga e filhos (ausentes), Wlailimir
Soares da Fonseca e filhos (ausentes), Ary
Marques Lobo c riemais parentes agrade-
cem penhoradissimos a todas ns pessoas
«¦'ue acompanharam ã ultima moraria os
restos inortaes rie seus adorado filho, ir-
mão, cunhado, tio, sobrinho o primo MOA-
CYR DA ONSECA, e as convidam nova-
mente para a missa dc setimo riia, sabbado
próximo, 26 do corrente, ás 10 horas, no
altnr-niór da egrejo da Candelária, pelo que
antecipadamente sc confessam gratíssimos.

Rcsnltado da extracção dc hontem
0313 (Victoria)
1212 (Machado) . . .
fiOOl (B. Horizonte)

11023 (Vorgirihn) . .

f.0:n0fl?fl0f*
5:OO0$00O
2:000?000
2:000*()0()

Loteria dc Santa Catharina
Resullndo da extracção de hontem
t(57 (Rio)

11700 (Itajahy) . .
1161G (S. Paulo) .
11313 (Rio) . . ..
1)202 (P. Alegre)

30:0005000
3:0008000
2:500í00(i
2:000-?000
1:500SO0O

•nrtfts irrandeç—Centro Loterico

PRÉDIOS EM RAMOS
O leiloeiro AGENOR venderá em

leilão, amanhã, ás 4 lioras da tarde,
3 magníficos prédios situados á rua
rias Missões 285, e Noemia Nunca
ns. XX, c 21 na estação de Ramos,
os quaea serão vendidos ao melhor
lance offerccido.

... . mem ,

^..:..:..x..x~x**x«x~x-*x*';'*:*<**'.^,X"X'*í~x**x**x*<">,M-x-!'~X'Aviso importante

LAVOL
Os proprietários do grande remédio para moléstias de pello

"LAVOL" têm o prazer de commu nicar ao respeitável publico do Bra*

sil, que, d'ora avante, este remédio será vcn-lldo "Prompto para mo

immcdiato", achando-se á venda cm todos as Drogarias e Pharmacias,

cm vidros grandes a prceos reduzidos.
Lindo na côr e de aroma agradável, c este o remédio mais cfficas

nas moléstias de pelle.
**^*^-í****^^

C0LLARINH0S
GRAVATAS

ABOTOADURtô WvLENÇOS BSSS»

CAMISAS
«•AMISETAS

SUSPENSORi
CINTOS

PYJAMAS1
CEROULA1

CUECAS

«¦p '

_________2_ \ *
KT.AfiPft #W'h • J

J^Í0 PENTES _,

mãMs
Mil

W/W mn m111:
ir
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my&^H<*<<-W-l"H'***W^
O PORTO PELA MANHA

Chegaram: do Aracaju*, o paquete nwlo.
nal "Itapacy", com passugelrojj de Ileelle.
o panuelc naclonul "Itahyba", com pr.su.
geiros.-c do Porlo Alegre, o vapor naeloml
"Bocaina", com varias gêneros.- ^TTT- *

Revigon ))

TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula d» Dr.
Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. Abre a
nppctitc. Poderoso estimulante. Tônico doi
nervos o do ecrebro.¦ mem —

Homoeopathia I
!•:• nctualmentc a medicina mais uut*i.|

nSo só pela sua effleicncia therupeutiu,
como está ao alcance de todos. ,

_l _¦*¦ ^^

•LIGAS
, MEIAS

CALÇADO
FINOS

A GRANDE MARCA
HOMCEOPATHICA

£ rccommcndnda pchi sua pureza t esme-l
rada manipulação. A' venda em todo o]
Brasil; procuro nas pharmacias e dro-:
garias.

J. ALMEIDA CARDOSO * COMP „
169 — Rua Marechal Floriano, — 10 I1

Rio de Janeiro

Raphael Leone

f
FALLEC1DO EM,VICTORIA

ili)" DIA
Catharina Mazzilli c filhos, Antônio

i Vicente Savino o faniilia, Francisco
Vicente Savino e familia convidam os
seus parentes c amigos bem como os

parentes e amigos rio seu inesquecível com-
padre c amigo RAPHAEL LEONE, para ns-
sistir a missa que por alma do mesmo fi-
nado mandam celebrar na egreja dc S. Be-
nedicto, da Barra rio Pirahy, no próximo
dia 29 do corrente, ás 9 lioras, e pelo com-
parecimento a esse acto de religião agra-
decem antecipadamente a todos quc a elle
se dignarem comparecer.

Viuva capitão-tenente Carlos de
Lemos

Jnlletta, Maurício, Maria Luiza i
i Helena de Lemos, Nlcolas Veloz Gol-

% ticoa, eeus filhos e noras, viuva Dr.
_%. Lemos, seus filhos e genros convidam

seus parentes e amigos para assistir a mil-
aa de 7' dia que mandam celebrar pela ai*
ma da sua querida mãe, filha, nora o cunha-
da JULIA VELOZ DE LEMOS, amanbi,
quinta-feira, 24 do corrente, ás 9 horas, no
altar-mór da egreja de S. Francisco de
Paula.

Roza Maria de Jesus
(FALLEC1DA EM PORTUGAL)
Manoel Duarte Ribeiro, Francisco

Duarte Itibeiro c demais parentes coii-
viriam seus amigos para assistir a
missa do setimo dia, que pelo eterno

repouso da alma de sua extremosa mãe
ROZA MARIA DE JESUS, mandam .ceie- (
brar no altar-mór da egreja rie S. Francis- -,
co de Paula, amanhã, quinta-feira, 24 do
corrente, ús 8 1|2 boras, c desde já sc con-|
fessani penliorados a todos que comparece- |
rem a esto acto religioso. J

f

O terrível caloi
produzido pelo motor
de vosso automóvel
é o responsável pe-
Ias contas das re-
formas que pagaes
no fim de cada mez.

ESCOLHEI, POR-
TANTO, O

VEED0L
conhecido no mnn-
do inteiro pelo fa-
cto de ser O LU-
BRIFICANTE QUE
RESISTE AO CA*
-*0B- -x

ASSUMPÇÃO
&CIA.

BUA CAMERINO
— 80 -

Telephone — Nor-
te 4828

r&fV___KZ—--*¦• •z*»iT •*" —" • •
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CONCURSO NO BANCO] Doenças da pelle e syphilis

DR. WERNECK MACHADO
Largo dn Carioca, 11, to andar (só atten-

de a doentes dessas especialidades).

PREÇOS MÍNIMOS

CASAÍtóÃMOR
. OUVIDOR, 55

R. CARIOCA. 31
R. CARIOCA,

¦i
COM A SANTOSINA, as feridas antifi, oi

recentes desapparccem como por encanto.
¦ ««» ¦

ULTIMAS CREAÇOES DA MODA
Lindos leques de plumas, bolsas, carteiras i

agasalhos os mais modernos
LUVARIA GOMES

38 — TRAVESSA S. FRANCISCO - 58
Tel. Central 2459

PIANOS
K

41

Exposições diariamente até
ás 22 horas

e outopianos allemães. IVcsn
preços e catálogos a R. Fe*.

ra & C. Rua S. Francisco Xavier, 388, T.
3968. Dá-se grandes nrazos.

me*i
PRISÃO DE UM LARAPIO

Pela policia do 9o districto foi preso, pe!i
manhã, o larapio Francisco do Nascimento
de 32 annos, por ter furtado do armarinlo
da rua do Catumby 14 umas peças de roup
branca.

DO BRASIL
Contabilistn com longa pratica do ensino

e do serviço bancaria, encarrega-se dc pre-
parar candidatos ao próximo concurso deste
Banco, ensinando -por mcthodo pratico e ra-
pido só o que é necessário saber o caodidato
para 'ter bom exilo nos exames. Póde-se
provar a quem desejar que quasi todos os
approvados nos últimos concursos foram
nossos alumnos. Ensino criterioso cm nulas
de repetição para os «pie so matricularem cm
atraso. Bua Visconde do Rio Branco, 37, 2«>,
sala 25, dns 3 ás 12 c das 5 ás 8.

¦ mem ¦

r

Falleeimento
IIORAOIO BOZON

t 

Acaba dc f.-illecer, em sua residen-
cia, á rua Paula e Silva, 14, ás 2 1|2
boras ria manhã, o Sr. HORACIO BO-

ZON, funecionario do Itonco do P,rasil.
O seu cnlcriatiicnto sairá da sua resi-

dencia, ás 9 horas ria manhã, para o cerni-
terio de S. Francisco Xavier, amanhã.

_> a !¦¦¦ >—¦——¦—¦¦¦¦- i ¦¦¦!¦¦ ""-—¦*¦«—

Maestro Ercole Pinzarrone
Sua familia, penhorada, coinmunl-

co aos seus amigos que manda ceie-
brar a missa de setimo dia amanhã,
quinta-feira, 24 do corrente, ás 9 ho>

ras, no altar-mór da egreja do SS
mento.

V. Exc. já experimentou n
MATTE EM Pó SOLÚVEL?

Econômico, fácil rie preparar e de gran-J
de poder nutritivo.

A* VENDA EM TODA PARTE

CABELLOS BItANCOS?
Use A N G E L U S .

a' venda em todas as perlumartaa
Desapparccem cm poucos dias — Não

tintura
DEPOSITO: Comp. rie Propaganda de

Produetos Brasileiros, rua Primeiro de
Marco 99,1" miriar. Telephone Norte 7273.

mem

0 PILOGENIO serve em qual-
quer caso

Se quasi nSo tem, serve o PILOGENIO
porque fará vir cabello novo c abundan-
te. Se começa a ter pouco, serve porque
impede a queda. Se tem muito, servo
porque garante a hygicne do cabello.
Ainda paru a extineção da caspa, para o
tratamento da barba e loção de toilctte.
O PILOGENIO sempre o PILOGENIO.
A' venda em iodas as pharmacias, droga-
rh»s c -oeríiimarias.

Lie. D. N. S. P. n. 727, cm 28|3|908
LX(u"i 0 *. ,*.,* .'i*i* ••¦*--¦¦-**--•-•'•¦

tee-

COBERTORES!
e meias

para todos os preços

Grandes saldos!
de roupas brancas

para liomens e senhoras
Artigos para cama e mesa

f«^^j«^>3»X***K''X''K*,X''3"S'-s^^

|A garrucha era velha e1 M0RMDA P0R ÜM ao

Esperança do Brasil
BUA DA CARIOCA 52

SANAGRYPE m
___ , m»em —

INFLUENZA E
CONSTIPAÇ0E8

Dr. Jorge de Moraes
Aires. &3, 3 ús 5. It

Operações, par-
los. syphilis. B.¦ Aprasivcl 80. B. M. 3253.

mem

_ i i r n — *- " * " ¦ — i

SÀNA-SYPHILIS Depurativo e tn.
nico do sanaue.

í
Sacra-

Bento de Carvalho e Souza Junior

ÍSua 

família manda celebrar sesta-
feira próxima, 25 do corrente, l" an-
nivcrsarlo de seu falleeimento, uma
missa ás 9 horas, na egreja do Carmo,

agradecendo desde já aos omlgoi 0 parentes
que se dignarem comparecer.

Dr. Abdon Lins
Dipl. pelo Inst. Oswat-
do Cruz. Do Lab. da
Saude Publica e Cruz
Vermelha. R. S. JOSÉ,
81 — Tel. Centr. 2703

Exames de sangue,
urinas, fézcs, etc. —
Vaccinas nutogenas
contrn acne, ozepa.
coqueluche, etc. Cur-
sos práticos de Tech-
nica dc Laboratório.

Aos Srs. chauffeurs
Acabamos rie montar unia seeção electrlcn,

e completa para reparos das inslallações, car-
ga em baterias petos systemas modernos e
com pontualidade. Gariigc c officina, Rua
Thcotonlo Regadas, n. 27, Lapa.

mem

ur Fornnnrln Var C""*'1"''*'**"' dó II. del/r. rernanao vazs. FC0.deAssis. ei-
rurgla geral. Diagnostico o tratam", cirurgi*
co das affccções rio estômago, intestinos o
vias biliurcs. Utero, ovados, urethra, bexiga
e rins. Trat". de câncer, hcmorrhagias, tuino*
res do utero c da bexiga pelo radium. As*
seuiblía Í17. Res. C. Bomfim. G68. T. V. 1223,

m»em

enferrujada.

CASIMIRAS
BR1NS E AVIAMENTOS

A" RUA GOMES CARNEIRO N.» 8
próximo á Rua Marechal Floriano

— Telep. Norte 2407 —
A caia mais conhecida do Rio de Janeiro

ASSOMBRO NOS PREÇOS

Peitoral de mel, guaeo e
agrião

Cura qualquer tosse. Desafia qualquer ou-
tro no rapidez dc seus effeitos. Receitado pe-
Ia maioria dos médicos do Rio Grande do Sul.
Agentes: Lauro Monteiro í: C. (Run 1" de
Março n. 115, 1» uud.) Vende-se nas droga-
rias Rodolpho Hess & C. e J. M. Pacheco & C

Um par dc meias p*. .senhora
cm qualquer côr. Perfeito c
resistente. Nâo estrague seu

dinheiro comprando-as por preço inferior.
A' Elite Carioca T. N. 4742. 2,S8 Av. Mem de Sá

990

Mesmo assim disparou, ferindo o
chauffeur

Conversavam os dous chauffeurs na gara*
ge do Dr. Julio Ottoni, sita aos fundos da
sua residência, á rua das Laranjeiras 550.
Em dado momento, o de nome Manoel .loa-
quim Diai, apanhando Uma garrucha enfer-
rajada em cima de uma mesa, começou a
examinal-a. Fel-o, porém, com tanta impru-
dencia que tocando no gatilho a arma dis-
parou, indo o projectil atravessar-lhe a boc-
ca. Em afflicção Dias correu pedindo por
soccorro, sendo, cm pouco, transportado em
auto ambulância para o Posto Central de
Assistência, onde lhe ministraram os urgen-
tes curativos rie que carecia.

O motorista forido, que conta 37 annos e
reside á rua Felippe Camarão 81, casa 7,
foi internado no Hospital Evangélico, abi
ficando cm tratamento.

A policia do fi» districto, não tomou eo-
nheciniento do facto.

IM»

**4**K**H-»X«^^ I

I

Chama-se Esperança de Jesus, & yiuvt»conta 42 annos a lavadeha que, á tira*,
recebeu os soecorros da Assistência ne Poi*
to Central, por ter sido mordida por ma
cão na perna direita.

«••a-¦ ^a^ < -rrSSI
«.',««wt«..«,M»«to^— giwBt*»

mem

IVI

F0RM0SINH0
KÜA DO OUVIDOR, 1S6

Telep. N. 1693
LUVAS, LEQUES. MEIAS,

CALÇADOS FINOS, etc.
.,. i miem «

Tratamento allemão das hemor-
rhagias, corrimentos e falta do

regras, 7. Setembro 186. Dr. Lyrio Santos,

Sem exemplo de contestação, a nosia casa
é a que vende melhores inoveis e maia
barato que qualquer outra congênere.
Dormitórios, estylo hollandez.. 1:050$000
Salas de jantar modernas  1:000)000

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

MOURAO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o interior. Tel. C. 822'

Dr. R. Pitanga Santos £SÍJ
e nnus. Tratamento especial das hcmorrhoi-
das, sem operação. Passeio, 56, sob, de 1 ás 4.

BLEN0RRHAG1A SCura em
oueaa

inicecões intramusculares. Largo da Carioca.
15. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO *•
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.,

Exclusivamente vegetal, de effeito rapW"
e garantido .

Infallivel dissblvcnte dos cálculos oe-
figado, rins e bexiga

Efficaz no arthritismo, rhcurofltbmo-
moléstias da pelle e eczenias.

Como cliniinador do
URICO

o mais poderoso.
AGIDO
tem rival, e

W**^<«^WMX*«X^««M^^'**«w:«|H^»!'

f CACHEPOTS E CRYSTOFFl.ES
| Apparelhos de Lnvatorlo

Apparelhos de Serviço
% Joíob, Objectos de adorno
| Nickelados, Alumínio, Praia
| Ouro, Vidros e Grystaes

devem ser limpos e conservados mm o*|«

1 não
-¦1" ¦"¦' ¦'¦  ¦

i *ilTt_W^T^
•«• de domaourus
t bro, 231. Das 7 á

|

mem

PHAROL.
tnão arranha e nem altera a c<5H
j-natural do melai, proporeflonan-
.•Ido-lhe brilho sem egual. Re liste
Jaos effeitos do ar do mar.
•H"X**X*<M*'K**X»X*>X«X--K*<M~X>**«. »<•**•:-.—*#»- -
FALLECEU UM ANTIGO FÍ7JVDC70

NARIO PUBLICO DA PA-
RAUYBA

PARAHYBA, 23 (A. A.) — Fallne.ni nes-
ta capital o major Antônio Dias ÍMhto, l-
escripturarlo ria Rcccbcrioria rio Rendai des-
ta cidade, que contava mais dc 30 nunos rie
serviço publico, havendo sido o seu passa-mento muito sentido.

Or. Silvino Mattos,
especialista cm denta-
duras, pontes, pn""1'

|a coroas e cantos de ol*
' ro, obturações, «iw*

cções sem dor, moles
tias bucaes, concerto'

quebradas, etc. 7 ¦*cltW
Tel. 1555 C.

Jóias de oceasião
Vendem-se, trocam-so, compram-se •

concertnni-sc
6 Rua Ramalho Ortigão 6

A TURMALINA
Ex-Travossa do S. Francisco.,,,

Atropelado por motocycleta
O servente de pedreiro Francisco Boi-d'»

dc 18 annos e morador á rua Fonte dn a».-
dade s|n., ao passar pela rua rias baraiJ
ras foi atropelado por uma nioloc.vclcw
ceb.endo contusões e escoriações pelo coir

Levado o ferido para o posto ecntrai
Assistência, ali leve elle os necessários 

*¦
corros dc urgência,

u.vLtb-f--*i.*- .-Jtfi^- ^¦¦.lAai: -A-X: MDl&m- . - _. mOi&mfl ¦ mt.**.-;--
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iSSlVEUSARIOS

Vaiem aunos hoje t
O Sr. l-.nirlval Dalllcr Pereira, funeciona

>|o «!•' secretaria «In Associação dos F.mprc
«dos no Commercio do Hio «Io Janeiro; Sr.
i'uiit.i.1 de mar e iiiicrra Aiipolllnnrio (Somes
,1c Carvalho, director geral «lu Contnlilllih-
de do Ministério da Miirliihu; o menino
J.ilin. fillio do Sr. John Matliurn; aenliorltu
v-lc rillitt do Sr. Nicoláo Del Ncgrl o aiu-
nina da Encola Normal.

,- Passou lionlcin o anniversario nntallclo
do Dr, Mario Marques Lisboa, official «lu
gabinete do Sr. ministro da Justiça.
CASAMENTOS

Cam a senhorita Synesla Snlvotl, filha do
5r. l.uiz Nnlviili, commcrclanle na cidade de
Campos, no Estado do Rio, contratou casa-
mento o Sr. Franco Corto llcal, do nosso
«Ito commercio.
UASIFESTAÇOES

Em regosljo pelo anniversario nataiielo,
hontem transcorrido, do Ur. João Pedro de
Albuquerque, director da Defesa Snnitaia
Marilima e Fluvial, os funecionarios daquel-
U repartição llie promoveram uma manifos-
taçúo do apreço.

Ao chegar ao edifício, foi o Dr. Albu-
qiiei-que saudado por umn salva de palmas
dos manifestantes «pie, incorporados, o fo»
mm receber .. porta da repartição. Introdu-
lido S. S. no scu gabinete de trabalho,
pronunciou uma saudação ao director da
Defesa Sanitária o 1" officinl Carlos Ultten-
.-«nrt. que recitou versos do sua lavra, nilu-
ilvos fk manifestação. Falou apôs o honie-
nageado, que agradeceu, scnslbillsado,
aquella tocanto prova do estima «los scus
subordinados.

Os amigos do poeta Attilio MH.-ino vão
hoinenageai-o pela publicação do scu livro
«Poesia , offcrcccndo-llie o scu retrato pin-
Indo o óleo. ...

A tela, que se acha prompta, será exposta
e entregue dentro de poucos dias.
VIAJANTES

A bordo do "Prlncipessa Mafalda", re-
«essa da Europa o eommandante M. Bri-
eio iiiiilbmi, cx-addido naval do Rrasil em
lioin.i, acompanhado do sua familia. Em
sua companhia vera a Exma. Sra. Pereira
Vianna, mãe do Dr. Pereira Vianna, clinico
nesta capital.

A bordo do paquete Andes partirá para
Europa, Indo directamente a Londres, e
acompanhado de S. Ex. senhora, o indus
lrial Sr. Alfredo da Silva Rocha, vice-presi-
dente da Companhia America Fabril.
PELAS ESCOLAS

Terminou hontem o seu curso de piano
no Instituto Nacional de Musica a senhori-
ta Celina Willmann.
S.ISCIMENTOS

Veiu encher de alcjrrias o lar do Sr. Luiz
Nelson Tcilcs, funecionario da Directoria
Geral dos Correios, e de sua Exmn. esposo,
D. Adilia Telles, o nascimento, no dia 20
dó corrente, dc um menino, «jue recebeu o
nome «le Gracicmo.

Acha-se enriquecido o lar do Sr. Francisco
F. da Cruz, negociante da nossa praça, eom
c nascimento dc um pimpolho que será ba-
ptisado com o nome de Murillo.
FESTAS

Rcalisou-se, no palaccte Stampa, em Co-
pacabana, uma festa dc arte cm homenagem
ao professor Barroso Nclto, que, na ultimas
festividades promovidas á memória dc Al-
berto Nepomiiccno, organisou, ensaiou c re-
gcu o "Coro das Uyáras", a quo deu voz cm
joio a Sra. Guinar Bandeira Stampa.

Resolvendo exprimir por uma lembrança
pessoal ao professor Barroso Nctto a sua
gratidão, as "Uyáras", cm numero de dezes-
sete, e que foram representadas por senho-
ras e senhoritas, entre as qunes as Srns.
Evangclina de Alencar, Renato de Souza
Lopes, Guinar Bandeira Stampa, Jnlicta Tel-
les de Menezes, Jac.vra Amorim, Marietta Be-
zerra, Antoniettá de Souza, Rosetta Costa
Pinto. Celeste Cerqueira, Baby Joppert, Ma-
riazinha Souzi Guimarães, solicitaram o
concurso dc Hermes Fontes para entregar a
"lembrança" ao maestro e dizer da admi-
ração e do reconhecimento de todas.

Fcz-sc, então, uma excellente hora de mu-
sica, em que cada "Uj-ára" deu a sua "nota",
e também Hermes I-ontes.

A" mesa do chá, Hermes Fontes agrade-
eeu, cm nomo das "Uyáras", as hospedagem
ilo casal Stampa e o Sr. Ernesto Stampa agra-
deceu ús mesmas a escolha dos seus salões
para unia tão expressiva festa de arte.
LUTO *

Foi enterrado hoje, is 4 1|2 horas, no
cemitério de Inhaúma, o menor Carlos, li-
lho do Sr. Amadeu Amado Martins e sua
esposa D. Laudelina Martins.

. m*m * i—

Meias de Mousseline legitima
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CASA MATHIAS
TURUNA DA ZONA

ÍOI, Avenida Passos, 103
¦ ¦ im iiii sas I a a ¦¦¦¦ ¦ l
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Longa duração
para os apparelhos agrícolas

TEN 
HA grande cuidado com seus arados,

ceifeiras, crivos, carros e aútomovel~6
um bom emprego de capital: Quando as su-
perficies appareccrem com signaes de uso ou
arranhões, passe-lhes um dos SAPOLIN.
Pintam e enverniram em uma só operação.

O SAPOLIN é fácil da applicar, feito em
grande variedade de cores, para todas.os
applicaçOes. Resiste perfeitamente aos climas
torridos. Procure a marca S-A-P-O-LI-N
na lata.

k vená* mm toela* a* casas do ramo

PINTURAS CB LUSTRE PARA CARRUAGENS

SAPOLIN
"••"ibemi

Tlnlaa Luatrssaa SAPOLIK para Mobília e Sobrado»
Alumínio SAPOLIN Resistente ao C»loi

Esmalte* Decorativos SAPOLIN
. Bumalt* da Alumínio SAPOLIN

Esmalta SAPOLIN para Tinas
Tintas se Lustre 8 A POLIN

Lustre Prateado SAPOLIN
Lustre de Ouro SAPOLIN

etc, ete.

faMemtes: Gerstendorfer Bros., Nora York, E.U.A.
Fabricamos também o Esmslts de Ouro "Our Fs»orlte," laya»«L
A melhor lmltnçSo da cenulaa folha de ouro. Appllea-se fsell a
econômica mente. . 4 .

OA PLATÉA
NOTÍCIAS

Cândido Ferreira cansada «le Parla..
— IJslou, reulmenle, cansado «le Paris, de

sun «'terno elegunolii .- <iai|iivlluH rapariga»,
que, por força dos refinamentos de elcg""-
cia, ii gente niln snlm se tím dosenovo «.u
quiireula nnnos, Scnhorllas... Mas, «• Ilio i
Louras aqui, morenas uli; nesla i«.i|iiimi
umn Irli.nclr.i "n In niirçnm.c"; n.inuellat
uma loura de "ocre", I inalado morenaI em»
fim, umn cld.nlu insmiipolila n «pie nAo fal»
tam a juvialliliide, a ijriiçu, a bellenu, tanta
fiii-ui.iMir.i «pu- nluiliiciii s.iIíij ii edudo daa
mulheres..,

KIh, em synlhese, o Imprcssüo de Candi»
«lo Ferreira, "Do Chocnliil", «• eitiiçoncllsln
lnieriiaciiiii.il, nosso patrício. Iniprcssfio re»
Inliva, npIniÃo i'iiin;.,.i'.iil.i. comu cllo mes»
mo «luallílea. ..„,¦.,-

Em sun visita, enln monhil, á A NOITIÍi
Fei reira, que •-. como so unhe. um poeto es»
ponlnnco, repenllsla mesmo, levo ensejo de,
eiimprimcnliindo cMn folha pelo seu rçccn-
lo anniversario, produzir quadras isoladas e
graciosos sonetos, i- claro quo ligando tudo
S sua próxima estreu no Clnomn Ccnlrnl.
onde, por força do um conlruto, estreara
sexlo-fclro próxima, como "discar , o Im-
provlsndor do pilhérias mundanas, cm rela»
ção ii pinica.
A nova peça do Trianon

Està cm scena, com suecesso, no Trlnnon,
s comedia-burlcscii «lo Armando Gonzaga,
"O secretario dc S. Kx.". Apezar disso, JA
Oduvaldo Vianna lcm marcada para terça-
feira da semnno próxima a primeira da ro-
media Inglcaa "O collnr do pérolas", ao
mesmo tempo quc ensaia a comedia franco-
zn "I.ua dc mel", recente suecesso «los thca-
tros de Paris.
A fesla do Marictla Ficld

K* depois do niiiiinhii quc se realisará. no
S. José. a fcslu dn actriz Marietta Ficld. a
apreciada caricata brasileira. Os program-
mas das duas sessões são cxccllentcs. He-
prcscnlnr-se-Ã nos dous csiicctuctilns a rc»
vista "Dito o feito", havendo ainda «lous
netos interessantes; uni sertanejo, pelos me
lhores elementos cspccinlistiis no gênero, i
um variado, cm qae tomarão parle applau
«lidos artistas.
"Agüenta, Felippe" remodelada

O.s upiihiuilidos cscriplorcs Carloc Uittcn-
eourt e Cardoso de Menezes estão remode-
landò 11 revista de sim lavra "Aguenln, Fç-
llppc i", nfim «le scr levada polu companhia
dn S. José. A feliz revistn, que esteve no
cartaz do Carlos Gomes durante oito mezes
consecutivos, Vae ser recheada de números
novos dc suecesso e será dada cm "reprise '
no próximo dia 5 de agosto.

ESPEOTACÜLOS
HOJE, ás 7 ?i e 9 ?4
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IMÓVEIS 

DE ARTE I
DECORAÇÕES INTERIORES I

TAPETES MODERNOS ¦
Tendo rm vlnta a «lualldede, oa nossoa preços slo H
tiKM''':.'' OH MK.NOUI".:". porque ludo fubrlcamoa *M

ou dlrectamenlo Importamos ¦!

LtTAKDHO BílüRTIiMSftCf I i
  BJ

03 • Ouvidor .05 41 - Ourives • 43 I

¦s*S*S*flsTflS1flMt*SBBBSB1^^
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Uin è ilu n i
Para expurgo do sementes. Xnimunisaçíio do cercaes*

Indicado para o expurgo do café era grilo

Formicida lü^lBY
l Suecesso garantido - InfalUvcl - Extingue qualquer

formigueiro, por maior c mais antigo quc seja

COMP. DE ÓLEOS E PRODUCTOS CHIMIÇOS
Cm"!*"^^ ™o dc Ja»ciro

MH Secretario à í Ei.

ROUPAS BRANCA PARA
SENHORA ^r,i^0!> finissiinos cm sc-

dn c linho, ultima novidn-
de. Lingerie Elegante. 13G|13S, Cattete.

tt^mmmmmU*iií,m*****mem*»--mmm**mm*Mmmum*
Bi"3. Leal Júnior e Leal i^eto

Especialistas em doenças dos olhos, onvl
dos, nariz c garganta. Consullus de 1 ii '
Assembléa. 60.

mm*mx,
CAES E GATOS...

e outros animaes, quando atacados de lepra,
sarna, gafeii-a, durthrns, piolhos, bem cs,
bicheiras e carrnpatos, são curados, rápida
c radicalmente, com o SAIIAO DOtiUE,
Preço 23600, pelo Correio 3-?5D0. — UUA
UltUGÜAYANA, 60 — KIO.

e*mmmàBM*m*m>mm tmmmmm

COFRES
Vende-se por preço reduzidíssimo os afa*

modos cofres M. \V. Americanos marca re*
gisladó, fiaraiititios guarda fiel dos scus do«
cunientos e valores contra fojio e roubo.,
Comprem hoje, nüo esperem, 103, rua Thco
phllo Oltoni, 103.

mté**ms**m**t*m**mmm
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íempresa paschoal segreto
THEATRO CARLOS GOMES — A'a S „

\L. Fróes — 0 Café do Felisberto
THEATRO S. JOSÉ — A's 7 94 e 9 %

DITO E FEITO...
¦^sacagaiffi«MW ifr:.g..ifcr." HKttmiiTsasBS.*

**^A*rm\>^»*mt

Talco Fragol
O mais perfumado. Substituo o pô

do arroz o tem effeitos medicinaes.
(Evita o suor. Nas perfumarias e
pharmacias. Pedidos para o interior:
J. Lopes. Praça Tiradentes, 38. Rio.

i m*** ¦ -——
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C2<T*IMCI»]Ff*.^S».IiV«»»!S3S LIVROS
Primeiras edições das obras de CAMILLO, CASTILHO. HERCULANO e de outros

clássicos antigos e modernos. UUY BAH110SA: Cartas de Inglaterra, 40; O PaPa o o
Concilio, 50$. LIVROS SOBDE O BRASIL. BIBI.IOTHECAS" GRANDES E PEQUENAS.

A LIVRARIA J. LEITE, única especializada cm raridades bibliographicus, E' A QUE
MELHOR PAGA. — 12 — TOBIAS BARRETO — 12.

t0tfm*m1*^mmi*m0mmt*tm**m&m*mmtm0mmm*mmmm9mm*mmm»í*mm*0^m^*om^^m*m^mm

UM SUPERIOR 1 PREPARATÓRIOS
DODIURNO RUA OUVIDOR, 50 N0CTURN0

E* O MELHOR: queira visital-o; procure informar-se. Além dos CURSOS GERAES
de nrenarntorios, ncham-se ftinccionnndo com regularidade os cursos especines de admls-
são ás escolas: POLYTECHNICA, MILITAR, NAVAL c dc INTENDENTES c CONTADO-
RES, MEDICINA, PHARMACIA, etc. Ouvidor 50 — I e II andares, esquina dc Io de Março.

ARTE,
ELEGÂNCIA
BOivf GOSTO

São os requisitos
que distinguem os

Mobiliários e as
Ornamentações da

RED-STAR
RUAS:

69 — Gonçalves Dias — 71
82 — Uruguayana — 82

lEÍLÃÕ
Bons moveis
JÚLIO

(LEILOEIRO)
Venderá em leilão, ama-

nhã, quinta-feira, ás 5 ho-
ras da tarde os moveis que
guarneeem o predio á rua
Tavares Bastos n. 4 com
muita louça, miudezas, etc.

O contrato de arrenda-
mento com 2 112 annos pa-
gando um aluguel de
1:000$000 mensal, também
será vendido em leilão.

mmm***mTmmmmi^m^^^**m**^m*~**mm

E' BARATO!!
(SO' ATE' O DIA 30)

Voile liso, cárte  65000
Dito Francez, idcm  188000
Bengaline, idem  OÍOOO
Meias de seda p/senhoru  wOO
Ideni, idem, creança c/d  28000

VEN.DEM-.SE Vitrines, Armações, Cofre,
Machinas, preço de oceasião, para entrega
«lo predio.

RUA SETE SETEMBRO, 191
¦ ¦¦n ¦¦¦ '¦ " """'i

^v...,.,. . mm* * -»

CEUUflBAC As Capsulas-Sevcn-
dCnnUIIHwa krnut (Apiol-Sablna-
Arruda) é nos períodos mensaes e dôrcs
inenstruaes o melhor. Drog. Baptista ¦

R. 1* de Março 10—Tubo 7$

Enxovaes completos para
_A;„ae Para todos os preços. Lingerie
nOIVd-9 Elegante. Cattete, 136|138.

AGENCIA BRASILEIRA DE MARCAS E
PATENTES -  __

BUCHNER&Co.
OUVIDOR, 79. RIO. S. BENTO, 40 S. PAULO

¦ 
*** 

•———————

Cortinas de aço ondulado.
Scrralheria e trabalhos de forja.

Tubos ein chapa. Ox-acetüeno.
EMPRESA INDUSTRIAL

UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE»
DO CUSTOU DUZENTOS

CONTOS DE RÉIS
A "Loção Brilhante" ó o melhor especifi-

co pnra as affccções capilares. Não pinta
porque não é tintura ; não queima porque
uão contem sács nocivos. E' uma formula
seientifico do grande botânico Dr. Ground,
cujo segredo fo: comprado por 200 coutos de
réis.

E' recommendada pelos principaes institu-
tos sanitários do estrangeiro, e anulysada
c nutoirisada pelos departamentos dc hygic»
ne do Brasil.

Coin o uso regulai- da "L^jão ilrilhante":
i° — Desapparccem completamente ris cas»

pos e affccções parasitárias.
2o — Cessa a queda «lo cabello. ¦
3° — Os cabellos brancos, descorados ou

grisalhos voltam ú côr natural primitiva, sem
scr tingidos ou queimados.

4° — Detém o nascimento do novos cabcl-
ios brancos.

5o — Nos casos de calvicle taz brotar no-
vos cabellos.

6o — Os cabellos ganham vitalidade, tor-
nam-se lindos e sedosos e a cabeça limpa e
fresca.

A "Loção Brilhonte" é usada pela alta
sociedade dc S. Paulo e Rio.

A' venda cm todas aa boas pharmacias,
drogarias e perfumarias.

mmm

mmm

(LEILOEIRO)
iiiKismiiiii iIiitiiiiisiui ili tiiiira um ___r»jT_.riiii~n

Terrenos a prestações
EM SANTA THEREZA — A VINTE MI

NÚTOS DO CENTRO
Servidos por "bonds"

II. BÒDSON & Ciu. Lttla.
Rua Tlieophilo Oltoni. 00, 1" .-imlar

Telephone Norte -lí).'!-!

RUA S. JOSÉ, 57
Vende prédios e moveis

m-l-Xm-
_ i "TANTALO" — Jordanb do Malta — BrevePerdeu-se um com monogramma | „sJW^ff^«l-»TOoí^-:a:;^

R. L., de valor estimativo. Gratifi-:
ca-se em o dobro do valor a quem o j
entregür na ALFAIATARIA AZA-!

JOSA DE FAMSUA ¦
PcrdeUrSC, no trajecto dus ruas 20 ik-lí*»-

vembro, Moriteiiegro e 28 do Agosto, paruna.
ilo ila cgrcju ile N. S. du Paz, um rosaria*»
clc oi*ro cum medalha'! n-i qual eslão ííiiiva»
tios noiiics e data, Pcde-se a quein o ejicou»
Irou o grande obséquio dc eiitrefiiil-o á rua
28 de Agosto', n. 200, pelo «;ue será grulifi»
iraiio generosamente';

MOR — Rua Gonçalves Dias 62 —l
Io andar.

aaC4a
Uma pulseira de corrente dc ouro e limii

medalha com uni papagaio no centro, perdida
domingo passado, ás !) lioras da noite, em
frente no numero 172 dn rua do Senado; pe-
tlc-su á pessoa qua achou a fineza «Ic entre-
gal-a no n. 172 da rua do Senado, quo será |
gratificada.

FABRICA de TECIDOS de ARAME
e ESTAMPARIA cie ZINCO

Bancos, mesas, cadeiras, viveiros
para pássaros. Aramo para cerca»

e g*allinheiros.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AIRES 102 — RIO
sn>in»i—mi mu muni ii—i i~a—i —r--r «¦»•• ,-»-.~.m~wi.j«J..*«jm«..hohhi

Í5IÍBAM CAFK" a^¥ WO/fíi O .MELHOR EOM VIS

Sn *** jnruj

J\- aül Sil 9Ú i
Cl jt*\smif*tji!) Knjãl!

sA 88 e/í wiT^;

«hiujüi» m^——a—mm

CASA MOBILIADA
Vende-se uma com contrato, tendo 4 sn-

hs, 2 quartos, sala de jantnr, fogão a gaz c
aquecedor, Rua do Rezende, 70.

¦ mttt* i

nfliinmiações e purgações. Collyrio Monra Ura»
sil (nome rcgisludoj. Em todns a* pharniu»
cias e drogarias. '<*****

EXAMES OE URINA
O "INSTITUTO EIIRLICII" tem pnrn tnl

fim uni I._alió'riitb'rió Especial, sob a direcção
do conhecido chiniico Dr. Isaae Wcriiccli.
175, Av. Rio Branco. Tcl. 21 C. das 7 ás 10
horas. •**•*»

$ibxtíís>tjp 3.Ji> '«a**"- SABOR*. íS.O
:/*"2U"^_íJWt>nu«a3a6A^-^sia^sá^^sissi^í^ssi^^ssas^Essi,

ciiPAciii«aoieííi i
Temporada KANDALI.-H-ORiaU* |

HOJE  QUARTA-FEIRA 1IOJE-1
A'S 21.45 HORAS B

14" RECITA EXTRAORDINÁRIA
A revista em lti quadros

AINER A
Üm dos inr.iorcs ruccssííos dn

Raiidall-FIorellc"
'Troiuic ú

Jordano da Matta — Brove — "TANTALO"
. '.' '¦ ^OD»" ¦ . -— •*•

WISMUTHAN EHRLICH
Tar tro Bisnmthato de Potássio e Sódio

— SOLÚVEL E INDOLOR —
O mais perfeito sal de hismutho que sc

encontra n venda. Preferido pelos grandes
clínicos. Vende: Fernandes Malmo & Cia.,
Buenos Aires, 64. *****
HYDRAEGON EHRLICH

A melhor Injccção mercarlal no tratamentíi
de Syphilis. Efficncin e ausência absoluta de
dòr nttestndas por mnis de 2.000 clinicos,
dentre os quaes os notáveis Profs. Austre-
gesilo, Abreu Fialho, Rocha Vaz, Henrique
Roxo, Ed. Magalhães, etc, etc. Vende- ¦"•*
dolpho Hess & Cia., 7 Setembro, 03.

| Cnmarote3 c baiunoires 503 — Poltro-J
nas, íaSOOl)

NÃO SE RESERVAM LOCALIDADES
Vendas avulsas na recepção do PALACE,

JlOTEL. __'"GPvlLL-RÓÕM — 
"HOJE, •' DINEIt DU

MODA. SORTEIO DE OBJECTOS ENTRE?
AS DAMAS. E' òbrisalorio traje «le rigor/J
e indispensável a apresentação do cartão jjde ingresso ao Casino.  g"ík*ü&4«.>u»au'1iraw./.í - J2'i'À:!3mS?^SBSSSrMiSS?
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Ro-

1874 — 1924
A Drogaria André, commemorando scu

50o nnno de existência, está brindando sua
distincln clientela com preços cxcepciouacs.
Rua 7 dc Setembro n. 39.

•«•a»

FUNDIÇÃO

*****

LIMITADA
Eserlptorio: RUA ASSEMBLÉA, 15 - 1*

Telephone Centrar 670
Fabrica: RUA DA GAMBOA, 112/118

¦"" Tclephone Norte 2829*•  RIO DE JANEIRO 
-af,m-

IffliBÍ FARO
A. FÓRMULA VDO ANTIGO

. . **HOí3PITAL DE.J^ÀKO A; •
Coustder^iciò VQ',.'ÍtB'iA^'pfeí*:

r;r d^pmratívíosX':-,.\
^''"•.^elira,.^'.'©^)^
,""', i'í A'.'; tííSs' x- \D r-ò («iii.ri rt s ¦. -'A'

GRATIFICA-SE com 20*i(K)0 a quem entre-
gar no Hotel Globo, quarto 1G0, um envclop-
pc contendo duas radiographias, perdido
hoje. — Lincoln Lima.

i ***** ¦

Mé D. Pedro - Corrcas I
_Se«unda parada adranto_deJbítCDpolis—»

Tclepliònc n. W
Clima ídenl em região incomparavel _ f

LEILÃO DE PENHORES
25 DE JULHO — CASA DIAS & MOYSÉS

Rua Imperatriz Leopoidina n. H.. **•**:

Doenças nervosas e
íraquesa da vontade
Fraqucsa pliysica e de idéns, desanimo,

 - -, duvida, medo, inditferciiçn, tristeza, angus-
O único tônico pnra todos os casos de tja) manias, sustos, ataques, clc. estômago e

fraqueza geral é o RABIODOL; nas drogarias intestinos. Emprego local e geral do radia-
c boas pharmacias. çõCs ultrn-violetas de Uacli e dn suggestão

*aa» ¦ pelos methodos mais modernos. Dr. Cunha

PALAGETE
Ornnmenta-sc com o mnis fino gosto e em

qualquer cstylo, cm brise-brisò e stores.
Lingerie Elegahtc; Ciittête, 13B|1Í18.

m**»¦gUgtWmmmmmmWmmmmkW^

MAO HÁLITO. , .SEvita-se Invalido a bocen, npos ns refei-H
ções, com DIOXÓGEN. Çg•iíIBBEItOTIStóiáíátC^

mgKt».

ÇAMPESTRE
Amanhã, no nliiioço: eulossiil cosido á «TtasVaí

pestre, rabadn cóin carurú. arroz do foct-L"»»!
iiiiiilnil.il. roupa vellia coiii tulti'; (ItirmaTaf
37. Tel. Norte SClití.
¦ i.. . ,-¦¦-.-. *m*-*Sm*mmUm*-m.ymi*m*f>%Q£fim <¦¦--¦¦¦ '**,  ¦¦

( Iví? Mim pra
Reabriu sen consultório. Quitanda, tt

— 1 ás (i horas. Tel. ('.. i)li.'i. Clinica geral.
l':n!i.i.-. Mói. senhoras e Crciinçns.

AMANHÃ

20:000$00O
for ísnon

SABBADO
Í00:000$000

Por 1RSC00
Os bilhetes pnra cssns loterias

ichniii-se á venda á rua !' d*
Março, 110.

-«mm-

Lü

Breve "TANTALO" Jordano «lfi Malta
-*t**mm-

TERRENOS
RUA DAS LARANJEIRAS N. 5(55

Vendem-se diversos lotes de terrenos.
Tratn-se na run da Assembléa n. 117, 2" and.
Tcl. Cent. 3-108.

mm**-

AVISO
stnllada A ' sln"a*í ii " „„'« recebeu lindos padrões de ca-

«Ui ^TmJiZ:' Q^"1 mclhor exe" a? •^2í2fl?í5SSi woprias para a estação.
Cabello a ingleza c^ta , A Fadigas-.»^™^™"ffiâa^PArlo a Elegância.
R. Gonçalves Dias. 16. Tel. C. 4184.

SALA DE FRENTE *jg§* Assem- Cruz. R. S. José 61. 3 ás 5. Tcl. 4625 C.

Roupa de cama e mesa
Artigos finíssimos, bordados a mão c coin

rendas verdadeiras. Lingerie Elegante. Cat-
tete, 136|138.

AüEll comprar, vender, concertar _ ou Jazer

m***
RENDAS DO CEARA'

joias com seriedade? procure a "Joalherin
Vníentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 904 C

«se«s.
FrAfllieza <ln sypi»ilis — MAMA engordou

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

—— -snCCORRÕ GRATUITO
Quem estii emagrecendo e fraco do peilo

procure os Dispensarios dn Lign (Bnrno de
S. Gonçalo n. 51 e Avenida Pedro 11 n. )?fí).
Se nno ruder freqüentar os Dispensarios, surá
soccorridi. em casa (telephone norte '1!)'1U do
II iioras ás 2 horas). Medico, remédios, ia-
.itfcaüüs c leite grntis.

••XrntWsm**
Prof. Dr. Alfredo Andrade. Exame do
urina, sangue. I'c2es. etc. Urtigunyanu, /.

¦¦— i ***** * •

E MATERNIDADE
DR.'PEDRO ERNESTO

AVEN. HENRIQUE VALLADARES 101 a 107
Tel. Central 2958 e 5747

DIÁRIAS: 10$, 20$, 25$ e 305
Appartnmeutos com o máximo conforto de

1508000 a 200f'000
Partos, incluindo internação nn maternidade

e assistência medica, 350$; cm quarto 800$6 kilos cm 40 dias com 2 vidros
de Luctyl, gastando 128000 c ficou forte. — , . „

.»**,*.**•.»•** -- -- Gioria engordou 2 kilos cm 3 mezes com io Raios X para exames e tratamento
ncscnním"midisTim^srPrcços"excepcionaes.ividros de outro depurativo e gastou 3õ$000. ji flhnrfltf»rin-*í llflra tnrin"i n«í PXflm?«5

lua Sete n. 125?Entre G. Dias e Uruguayana. LUETYL só em boas pliarmacias. LaDOieUOriOb pdra ItlUOo 0!> eXdllioo

Bilhetes sem ogio. Rua do Ouvidor n. 04.
Pngnin lotlos os prêmios dn Loteria Federal,
Poslo de venda dc cstaitipilh-ts.

m-m*Z*m<~
/jjzas&KsaES

i Finos e dc Luxo pnra homens, senhoras
e creanças, as ultimas novidades.

A' jf-rtfj t.ttt-7 mn nATvrft*F,R, g
(próximo no largo S. Francisco)

TELEPH.:, N. 1615-:^^ZmS3^!i>miejí^iau'm*£iis

Dr. Álvaro Dias olhos, ouvidos,
GANTA. - nótirlgo MF,~\ M*'

..,.,—-..,* iM.—,— —a —y—ag,j;ft{|p—.i ii ,.. -aiaasi

fésissBBmsaimBS,íi i jDsonun
PRODUCTO SCÍENTIFICO DE

BELLEZA
1'ara branqüear, amaciar c aformo-'sear a pelle. Tira surdes, cravas, pan-

nos, espinhas, rugas, etc. Vende-se nas
Perfumarias, Drogarins o PltatmaciaB.
Ap. D. N. S. P. — N. 204 '— 117.915

—Ija&tÜ—

LEILÃO BE PENHORES
EM 24 DE JULHO DE 1921 "Caia Gonthiei

Rua Luiü de Cumões, 45—17

I)
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A QUESTÃO DAS OPERA
ÇÕES A TERMO

* ~ *•**•** *
Dí.sciihkAo do CJINO uo Cou-

solho N. <lo GüDUiicvolo
IU uiilii-s,. n ('oniollin Superior rio Com

mercio o Indiislila, leiitlu comparecido o
Srs. Olhou l.enti.iiilii-, Iun., Auguslo A*
ves, llerbei'1 Moics, Adriano Vai riu («irva
llio, Franclsro Ignacio liulcllin, Osório ili
Almeida, AugiMln líamos, (Intuito floiiii'*
.Ttiilu Sevorino ila Silva, llooitl Diinh*|i, Car
los Ja,rili)o, iMitlloso Cniuiirn, Vlclorliio Mo
rclru. Haul ,\, ilu Caninos, Pnrlimnlo Dub
cau, Eiliritimlo Teriy o lltillor llcllrfín,

A requerimento rio Sr, llcrbcit Mom-s •
dlspeii'.,nl,i ,i Icllura da nela ria anlorltii
sessão, j.\ |iiililIciidii no "Dlailo Official".

Depois do lido o expediente pclo secretarh
gci'.il, paio cí.inuiniilen ao conselho que ni
Informações solicitadas pelo Sr, mio Sclill*
lln,; sobre a cYlstcuciu dc legislação nccrci
ic classlflra,;:',,! de oíftQlIRn, .lá foram trans-
Hllli.i.i. uo l\'i|CI*ll,inl.'. o qual llóo [.ulii il
do en ni parecer A reunido enviou á mesa ou
ailliiillrias liiforiniiçõos,

Como flcnsno u.i tillliiin reunião arilatln
ai clc.li.ilc referente ãs conclusões propostas
pcln conimis.ão Incumbida do Mliidar o
caso das opcruçcita a termo, o Sr.' presidente
declarou ser esle o primeiro nssumplo a
ser (ratado, no conselho. I.ldo o parecer o as
conclutiôcs, liem como um voto cm separa-
do do Sr. JoáiT Severíno ila Silva, cstaho*
leccu-se n discussão, falando, cm primeiro
Jogar o Sr. Galeno Games, para observar
que o Sr. Vital Pereira se adia ric accordo
com n commissiio, asslgiiaudo o parecer
da maioria.

O Sr. Ufiorio do Almeida pondera que, ile-
¦vido As mus condições dc acústica ila sala
dns reuniões não ouviu bem a leitura fl"
contexto tio parecer. Pensa que deveria ser
leito nova distribuição rio parecer c nniic-
sns, obícivnnilo o Sr. Mello.* .Delirão que a
distribuição rios papeis foi fplln a todos os
membros rio conselho, ficando o parecer, poi
ser muito longo, iv., secretaria an dispor ilos
membros tio conselho. Ilcplicniiilo, o Sr.
Osório rie Almeida opina porque os par.*-
ceres sejam sempre dlslrlbuiflM, no que o
Sr. Heitor liellrão informa que as con-
clusòes .são, invariavelmente, distribuiria,** c.
estando o relator do parecer urceente; pôde
«lur informações. Terminando a leilura rio
parecei' nicnclonmlu, c riu volo illvcrgcnlc,
jiclo Sr. secretario geral, o Sr. presidenlc•Mibtnetto-us ã discussão, ruiu as respectivas
conclusões. 0 Sr, João Sçvcrino Intervém
nn dicussão sustentando o seu voto em sepa-
ratlo o termina pedindo dcuilssãa ile mem-
bro tlu commissão para ficar mais A vonta-
«lc, discutindo u seu trabalho, cuja publi-
caeão requereu. O Sr. Galeno Gonfcs sus-
lenta o ponto de vista dii coiitmlssãò, tles-
envolvendo considerações c lembrando pro-
vldcncias, O Sr. João Sçvcrino lei/, o scu
testemunho pessoal sobre o nssumplo cm
discussão c faz declarações no sentido dc
manter o seu ponto tle. vista ira questão.

Ao ser liili, a pri meira conclusão rio pare-
ca: o Sr, Osório ric Almeida faz algumas
objecções. ncccnluniiflo que as conclusões rio
parecer deviam consignar us modificações
que a commissão entendesse necessárias
.pnra ser nllingido o fim visorio, replicando
o Sr. Galeno Gomes que o goverr» devera
tfazel-o cm regulamento, tornando clara a
responsabilidade a que a conclusão ulltldc.

<i .Sr. Osório de Almeida penesa que a com-
missão devia ter dito logo qunes os nitajos
«lin*,, u scu ver. devem ser ulíllsados.

O Sr. João Sçvcrino envia ã mesa uma
emenda dc redacção, o mesmo fazeiido, com
outra, o Sr. Osório dc Almeida, propondo
que voltem ã commissão ar. conclusões para
que sejam ellas cuucrelisndas nas modificar
çòccs por cila apresentadas para o regula'-
auciilo tia Junta rios [Corretores.

Approvada a emenda rio Sr. Osório dc AI-
ir.ciria, suspende-se n discussão acerca rias
conclusões tio projeclo relativo a operações a
termo.

Aniiuneiada a discussão do projecto ria
comniissão nomeada para elaborar o regi-
incuto interno, o Sr. presidente indagou sc
a assembléa quer discutir immcriintnmCnte
o matéria, oii julga necessário mais tempo
jiara o seu estudo. Gciiernlisiidò o debute, o
Sr. .Mattoso Câmara propõe o adiamento da
«liscussão, sendo marcada para tal fim uma
sessão especial, afim dc serem offc.rccidas
tsuggelõcs ou emendas oo projecto, proposta
que o Sr. Osório de Almeida combate.

O Sr. Forliinato Hulcão acha o projecto
muito bem elaborado, manifestando a opi-
¦nião de opportunidade do debate cm outro
dia, pois julgava-o impróprio naquelle mo-
incuto, por se tratar ric fim tle mez c rie
semestre, á maioria rios conselheiros. O Sr.
jlaoul Diinlop propõe a faculdade rio cniio
de emendas paia estudo da comniissão.

Approvada a emenda tio Sr. Mattoso Ca-
mara no sentido ria discussão tio projecto tlc
•regimento ter logar eni sessão especial, o
Sr. Carlos Jõrtlão pede que, eiii cada ses-
são seja nnUiinciáila previamente a ordem
do dia dos trabalhos.
¦—¦¦—..¦ in -nl i«^#fr*fc l—. ——
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A pequena pianista
lilisu Paes llerrela

lltvltnl tia ufano dn iiwiiIiiq
/..'•'..-, rum lim nu.»

Dnnius, lioje, o prngnimnia ilu recital th*
iliiiio com o ijii.il n nieiiinii jí!i.,i V.c* ll.ir-

iilo nlirlra, iiinnuhfl.rts
li liorns du hoile. o s.i-
lím riu Instiiuto Na-
iMii.il ila Musica, cm
nurilçiio il.illiiiilu ulis
nus iiiiioiiMilnrcs e
cuIIokiiIiiIiui liil EsCO-
Ia 1'lgueircriil Movo, ,li>
enlo curso ii cargo riu¦i iilioril.i Helena ile
l'iguclri*iln 0 iilumiin.

A peqiieim piaulsla
assim urjtaiilsou u |>ro-»¦:i.iiiuu.i a qu.- nus rc-
ferimos:

Primeira parle —
llneh-Tíiut.lg, Tocaia o

k"!1**: .-;•> *'*,i lu in cm ri mciinr;
f»\.'"- 

'<'-' ir», H.c;li..\i*ii. Souila op.
m \," *,*$' 

'•*- •'"• 'se»umla parti* u-
k\wÍii*jmtÍAm. .-.XX:.: Cliuplii. Valsa brllliau-

te. op. 31; IlalIailA,
op «17; O; l.onrcnco
l'i'i'ii.'iiiilcs, Duas mi-
ni.iliiras ; l.iszl, Ilha-

psoclla n. (i.
ü coínpotUor Ofcm* Sllra e o

mu recital dc Itnntiiu
Com concorrência bem apreciável, porquemuilo oscolhlria, renllsoii-ío honlein nu Ins-

titulo Nacional fie .Musica o reclllll rio pia-
nlslii c coniposllor portuguez Oscar 

'Silva,
nua teve o concurso tia Insigne violinista
1'ntiliiia d'Aiiilirosi.1 t* da festejaria vil/, ria
Sra. Tellcs ile .Menezes.

Abriu o |irograinnin a composição "Nu-
vens" rio próprio teeilnlislu, um nrrufo rio
ain,,r poslo em musica com muita riqueza
ile expressão e dividido cm Ouviria, L,|.
mciilo, Supplica i* llecnnclllnçno, buiitiu quaó piiinciii, parte ileu grande relevo o cunlo
grave tio arco da sciiliorita 1'niilinu riu Am-
broslo, o A ultima n tcchnica brilhante rio
próprio compositor.

Scliuniann ciicoillrou cm scguiil.i um
grande inlcrprcle no Sr. Õsciir Silva, não
só Ua "Elevação" eoiilu no "Uóliuiiicc", t* ti-
vera ni grande llnipiilcz ric oriiamciilus rions
números da lislaveghngen c IVriihiiis.

,\ Sra. Tellcs rie Menezes concorreu mui-
In para o agrado ria noite cie liontcm pclo
desempenho ria 2' parle, notndanieute pela
maneira porque desdobrou ús remorsos ric
uma voz uo "Lorsque lu fcruies les ycux".
numero este tuinbcm rio festejada coniposl-
lor portuguez.

Fiiialniciitc Oscar Silva uos cien uma cs-
plcndiiln sonata cm fã menor e um numero
muito leve e aéreo com as suas "Ilorbolc-
las". Agradaram sobremodo as suas paginas
rie variações cie fados, bem coint, a sua Ta-
rftjltcün. !'¦ os applausos ao illustrc pianis-
Ia foram tantos e tão prolongados que ellc
teve ,ie executar, como extra, um noclurno
cm lã siislcnitlo, que tocou com baslanle
Icnlldão.'lambem foi forçaria a um numero extra
a Sra. Tellcs tlc Menezes, que cantou muu
canção portugueza, sentlo limito applau-
dida.

0 TEMPO EM MINAS t
* •***•% *%* -

V ()X|)OI'ÜU.fiO, |irllH'||i;i! do
municipio do OIíyHni

Cummunlcíiaiius o Sr. Dr, li. d., oi,vira.ila Dlrccloiln do Meleuruliiijlii, viu ll.ll'ilnrlxnntai"loi esti. o holcllni ri.' Il|c|..ofolo,.!,i agri-.•nia, rolullvn ao '.',¦* ilccíiinlu ilo meu ri-1
ilillm .1- iirji:'liíni i. - 'i'cinparaUil'ii| riu liulu o Estarin¦i icnii eiiili.im olisoi'vmi"SD l «rAu acima ila
in.iiinil, salvo mis zonas rio Triângulo a s>
l''i','iiii'is,*o, onde ultrapassou da (1,2.1 o valor
normal,

tim pequena parlo ,l,i /nua sul, ..niu gen-Jn, sem causar iiivjul/os a,-, plantas,
Clüiv.i .— A pivi'i|i,liic,'n'i uo iMiuiia fi,| um

pinico mentir ri i quo geralmeiilo se observa
nesta ilvciila An nnno, V. na niaior palio
du IviIikIii ii.i.. sc irgl*.tnii chuva alguma, o
maior numero ric dia» ric chuva, 3. uliser-
vou-se pm Theophilo Olloni.

Insiilnçào Em quasi lodo o Ksluiln o
nunicrn .le horas ile sol, fi.l, eom iicquenas
osclllnçòc»,' p.,rii niiils i* para menos, ••anur-
mal".

P.cuarl.i — 0 lempu seco foi dosfavorn-
vel as iinslageiis que estilo multo prejudica-l.is. o .-,,nlo ucliii-se sentido. ,\ proilucçAo ric
leite coulliiüá a iliinlniilr, oliveira exporia
linlio vacciim i* xarqnc, Dc 1'aracatú ••¦;;ui-
ram rom destino A Itahla, .".ii.iino ItUos riu
creme, o município ric Fortaleza exportou
regular quuutidarii' de gnilo vucciim o ca-
víi|I.ii- purn o Estado ila li.ihia.

Agricultura — O tempo secep foi favora-
vel ao preparo ric terras para as novas plnn-
tiiçõcs de arroz, feijão u milho.

•lim pequena parle rio Estado coiilliiiiniri
as coliiciliis ri.' iate, algodão, cnhno e fumo.

Continua a alta dc preços do* goneros
ris primeira necessidade. 0 município ric 011-
veira exportou café. algodão, urro/, c pol-
vllho.

Continua regular a exportação dc polyillio
•_• manteigu, cm lloin Suecesso.

Estradas -As estradas nó Estado acham-se
regularcs. salvo US do município ric Lavras
i* Arassiiuhy, «itia estão más."

******

Povo!
COLOSSAL LIQUIDAÇÃO
Tildai oiiwuccc, iiiiii-in, no grantle

ciii|iot'iu «lc meias du rua (Jliile 25,
ilá-wí «i «'onlrnrio !

Grande nlock. CtiIoiíAiiI li«|iiiilai;ãu.
Meias de seda natural pa*

ra homens, cie 12$ por 5$900
Idem, de» 53 por  3S800
Para senhora, artigo fino,

com baguete. em todas
as côrcs, de 25$ por.. 20S000
Desafiamos quem tenha preços

menores que os nossos. Visilcm o
deposito da fabrica á

RUA CHILE, 25

Os parlamentares communis-
tas allemães exigem a li-

bertação dos presos políticos
i; insultam! Sí pleno m;iru.s.

TAO, OS l»AKTir>AUlOS UO
GOYEUNO

iil.ill.lM, '.»:i ía. a.) ¦ • Na seskflíi du hon-
lllll rio ü. vil- t.i,.. ' ll.ll iiiiinliro ilo l'.'11'IJll.l
(..iiiiiniiiil.la, usanilii (I.i palavra, cilfllu a
lllcrtncíio rias |it»sn.is c|iir se ii.Oii.iii (l.'li*
iliiü .'iu coiisc(|iieiidlu rir crimes |iollila*nH,

Não iiccellnnilo o proslilviito du It.l.iisiiiii
essa |.:..'...:.i.'..-, us .i.i,i|.,ii,!ic rus du ora-
ilu,* c ric imiti a bancada esi|iiot'illslu pro»
roíupciaiii cm vloltiiitu assiliulii, chamaiiilo
ric nssiissloos os politictis ümcrulslas,

N.íu satisfeitos com isso, apresentaram
iiiii.i iiiovno ile (lescoiirianca ao governo.

Posta cm vntlil'0'i, cs.ii mnt;Ao fui rejeito-
cl.i por lOil votos conlra '.ti.

i mana» —

a SPOUTS3

Aviso

pifem!
! Prof. Austregesüo7crs£,iro.
|ós 3 horas. Tclcf. C. lfl!>."i.

Hua
2U,

A antiga casa listrclla, hoje filial
«ias casas

Enilana
á rua do

Ouvidor 134
(ENTRE AVENIDA E GONÇALVES DIAS)

eslá vendendo o anfiuo etock de

Artigos para boiiaOns e Malas para senhoras

O Centro Gallego vae homenagear
o patrono da Hespanha

Realina-sc uo tlia 20 rio corrente, no Cen-
tro (iallc-fio, a imponente e tradicional lesta
um homenagem a Santiago Apóstolo, pairo-
110 da Hespanha.

O brilhante festival será presidido pelo
Sr. ministro plcnipotcnciario tio paiz ninigo
c-constará .dc_uinn_Jicssã.o.soJciniic) duránto
a qual usarão da palavra 

"diversos 
oradores,

seguindo-se um grande baile.
A festa inicinv-sc-á ás 9 horas da noilc,

tocando durante os aclos uma das nossas
mais afaniudas orchestrus.

Ao Povo
Tendo sido fechados os

prédios 11 e 13 da rua dos
Andradas, onde estava in-
stailada a casa matriz dos
estabelecimentos Indiana,
os seus proprietários, Srs.
A. L. dc Souza & C, avi-
sam ao publico que o res-
tante stock de artigos para
homens e meias para se-
niiora, daquella casa, foi
transferido para a filial —
que passa a ser matriz —
no Largo de S. Francisco,
24 (lado da rua dos An-
dradas) onde está sendo
vendido por qualquer
preço.

Assim, esperam que os
clientes da antiga casa con-
tinuem com.a sua preferen-
cia na actual casa matriz,
que, mais ampla e com
maior pessoal, está apta a
attendel-os mais prompta-
mente.

Moderno tratamento
das doenças ria pelle, rios ossos e do systema
nervoso, pelos banhos de sol no HEMOTHE-
RAPIUM, á rua Ifhddock I.obo, líl. V. SCO.

•*****-
TIIRERPIII (ICC Moderno tratamento, pclo
I UDEnbULUüL pneunio tliorax tlicra-icutico.
Magníficos resultados nos casos indicados.
Drs. Carvalho Cardoso. Assembléa, .98, 'A ás
7, c Bastos Xctlo, 7 Setembro, 7.» 2" and. 4 ás 7

com

DU 7o ü llidlo
":-¦

AMANHÃ
200:G0G$000

si
R. SACIIET, 4

-KJ

ta-

A semana demographo-samtaria
Xa semana rie ia a 19 deste mez, segundo

informa o boletim tia Dcmographia Snni-
tarhi, occorrorani no Districto Federal 711
nascimentos, 13.1 casamentos c 41-1 óbitos.
Destes, 218-craiu rio sexo masculino c- 19U
rio feininilio. Nasceram mortos 47 indivíduos.

A temperatura variou entre '-'G^S e l.')°4.

Ao Monopólio da Felicidade
AMANHÃ

200 CONTOS
14 SUA SAOHET 14

30 contos pp serem
dc abutimento

pura ampliar suas secções c crear
outras

Ouvidor 34
'.(ENTRE AVENIDA F. GONÇALVES DIAS)

-I-—gq^Otg—4 ~**—m-~****

Foi suspenso o ednão de sitio no
Para$my

_,.SSUMPÇÃO, 23 CA. A.) — Em sua ses-
são tlc honteni, o executivo resolveu votai* a
suspensão rio csliitlo rie sitio mie havia sitio
decretado anteriormente á posse rio novo
governo.

A medida foi unanimemente approvadti,
causando boa impressão.
******* ' V -.CSjg.fr \*1*—I - ¦ i.i. iii—

Saldeis tüi Fabrica tie Todos
os Santos, cm corlcs c cm
relalho:;. Tbcoiihilo Olloni,
flü, l". prüxiiuoaila Avenida.

—*¦->*—**%<Z*l^>*— Í — "¦ "-«¦ — ....——

JERSEY
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M
IAmanhã

Revistas cinematographicas
Offerécidos pela Empresa de Publiciiçôes

Mundiaes llraz I.auria recebemos cs ulii-
mos uu meros clic'gndos a esta capital fias
bem feitas revistas cincinafpííraphiçus"(line Mundial" e "Universal Wcckly".

i ***** i

EIAS
pura seda para

senhoras
Cores as mais moder-

nas, garantidas
Par 16$800

Gonçalves Dias, 75

Na extracção de hontem,
da Loteria de Santa Catha-
rina, foi premiado com 30
contos o bilhete n. 5467,
vendido aqui no Rio, como
o foi tambem o n. 11313,
premiado com 2 contos.

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tratamento moderno c mdolor tios ceze-

mas, ulceras, íurúnculos e doenças da pelle.
Phdtographias (raios X) em domicilio. Dr. Da-
masceno de Carvalho. S. .losé 33. T. C. 5282.

-—^ cieü
\*L? II* Â'' XT- "l^**r

"Aãmlidack"
A eclieõo dé hoje, tia conceituada revista

tic João Lima, Offerece cxceliente leitura,
tler/lncando-se ns informações políticas e
reportagens pliolojírnphicnü..

LIMO PURO
Jogam 18 íi» il bilhete*

VENDE-SE EM TODA PARTEíl¦^msxx ^xx:xx
MAIS UM "RAID" ESCOTEIRO
A1NTIDIO SILVA CHEGOU A FLO-

RIANOPOLIS E PROSEGUIRA*
PORTO ALEGRE, 23 (A. A.) — De Ho.-

rianopolis, depois dc treze dias tle viagem,
tendo durante este percurso leito dons dias
de descanso, o escoteiro Antidió Silva, tele-
griijiliou ao director tia comniissão tlc esco-
tisiuo, noticiando a sua chegada ali, e riizcn-
rio pretendei' seguir, hoje, cm proseguihieii-
to rio scu "riihi''.

\o mesmo tlespachd inforina 0 menciona-
tio escoteiro estar cm completa fcjrina c cx-
cellentc saude.

direcliiinento da fabrica ao freguez sô

DAVÍDS FRÉRES
Av. Rio Jlraneo, TM-t" — Tcl. Central 1902

''GAZETA DA BOLSA"
_A 

"Gazeta ria Bolsa", bem feila publien-
(•Ho bancaria, traz cm scu numero tle 22
rieslc mez ti seguinte luiminario:

A cvolu.jãc, econômica rio Rrasil (Rama-
llio Ortigão); Nct;,s baiicáriás (Xuno Pi-
nheiro); Os cslrangiiirris no Brasil (J. Nie-
fiçê fia Silva'.; A soluç/io ria carestia CFausto
Caldeira); Emissões (Leito e Oilicica); Os
acontccinicnlos cm 'S.' Paiilo"; 0 protesto
das duplicatas; 0 rcccnsenmehtò das nossas
industrias; Economia c fiiiunyas no parla-
meiito; As maravilhas ria Amazônia !; O
marfini vegetal ilo Drasil; Dr. Epitacio
Pessoa; Companhia' Ferro-Viaria E'ste Bra-
silch*o; A moratória parcial; Banco Mer-
cantil dos Varejistas; Exposição-Feira In-
tcínacibrial rie Amostras; Bibllographià; A
pedidos: As finanças do Sr. Godofredo
Viiiima; O .segundo eniprcstiino tio Ceará;
Inspectoria Geral tios Bancos; iliiiitti Com-
mcrcial; Semimii Econômico o Financeira:
Economia p Finanças tios Estados — A Boi-
sa — O cambio; Títulos protestados; Ba-'ahcetes; Sorteio ria Efiuitátivá; Tabeliã ilo
lilulos iifliiiitliilos ;'t cotação official na I3oI-
sa; Publicações diversas; Annuncios, clc. '

Uma conferência sobre "A edu-
cação hygienica nas

escolas"
No Collegio Baptista, o inspector sanita-

rio Dr. Saniro Gasparini rcnlisou mais uma
conferência, du série que iniciou, sob os aus-
picios ila Direetorin dé: Saneamento Rural.
A palestra, que foi illustracia com proje-
cções luminosas, versou sobre os perigos rio
fumo c foi assistida pelo curso secundário
mantido por aquclle estabelecimento.

. ****** —.—,

¦ ****** ¦

Extracto de cevada ou malte
Du embaixada britannica recebeu a Asso-

ciação Commercial do Rio tle Janeiro o sc-
guinte officio:'Tenho a honra de communicar a V. Ex.
e egualiiicnte uos seus dignos associados,
que a casn Harchess Bcauniont & C, de Jun-
ction Bridgc Lcith, Ediulnirgh, Escossia, cs-
pecialista cm drogas e fabricante dc pro-
duetos phuimaccuticos cm larga escala, pro-
cura ilin representante para a collocação do
extracto tlc cevaria lorrefacla ou inalte quo
fabrica paru diversos fins, tacs sejam: para
fins medicinoes;, producçâo ric ínuitosc para
industrias texlis; o bem assim para o la-
lírico ric tlifferciitcs qualitlatlcs de pão, con-
feitos, bolos, etc. Para mais .informações,
queiram os interessados dirigir-se n esta
secretaria, que fica situaria na avenida Rio
Branco n. 37, 2o andar, nesta cidatle. Prova-
Iccendo-mo da opportunidade, reitero a
V. Ex. os protestos dc minha alta estima c
consideração. — (n) Ernest llniiiblocli, sc-
cretario coninicrciiil."

rn***

Ourridtt
l)iu:ns,\s - liiiinalpro, líelynio o Mey«'

estivaram hoje nu Prado I luiniiieiiM', omio
,. i|i.|..ii,„u fnrUi iipIii iiilu ilo tàt*t\,

,V,vni|iliii o ThcV.ni lauihriii M.lvewm
i*a iin-.iiu iiMa, .uiil" triilmlhuruiii u «i*.-
Innclii ria l.uüü metros, , ._-,-..Olyiiiim, i>uli a niniilnrli «« HfUl •**'
liiiga, nuu w*ra o «eu iiiluto ii» proxiiim re-
iiiiliio, liiihiilliiiu fnrl" a ilUtuneli. <l» »¦'•
Ilin, |iiuliiiiriii.»ii ndininivclnicnte,Tombem Iralialliaram melo lollcllniloi
os "ernclts'i líilcn, Meliemol AH • nonden.

M»«ara trabalhou íorte a distancia a"
1.780 iwlros. „ ... _, ,__Papyrui, montado por A. FclJ6. «••"_?-
liou, um tanto sullciliido, a distancia ae
I.4ÍÍ0 metros, . ,.llnposiin, iiinnlailo por Astorp, 'r*v*-
IIk.ii. inostraiiilo-se inuis apurado uo w«
inlciiiiciiiiiil,

Nnssnú enleve hoje no Prado Plumlnen-
sc, nmle Ralnpoii forlc unia vollu fcchaila.

-- Prlinoxlu o tAilversarlo, Juntos, tro»»-
Ihiirain forte a illsluncia de l.tKM) metros,
chcRando ;i cgua im frcule com puuca dir-
feroura do cavallu. . „ .

Hercules, Vesln, Metrópole. e Uf"»>«
trohalliarain ilo flalope lar«o a distancia «•
a.IttO metros, „

-- Píiulislaiio e Mostrailnr lambím eslt-
verum no Jocliey-Club, nmle trabalharam
forte a distancia do 1.750 meiros.

~- MIml AH, ICIinno, Noft Hio P.i™o e
Ncro estiveram hojo na incsníu pljla, oitpo
trabalharam forte, saindo todos bem dis-
•HlStO.S. ,

Ilcvlcw c Reftcntc, depois de sc e.tcr-
citarem mi fito, iculoparain forto a distancia
tio premiu das Ilbrus, goiihando ncffcnte por
pequena differença. .

Morntlion, Snntiu/a. Vellcdu e Sinispit.
inonladoí por I». I.alnniii, tambem traba-
lliarani 1'iWtc, .

Vimos, cnlre oulros. trabalhar niniie-
radaincntu os parelhelros: Aoroploiio, "ro.88"
poppet. Palmas, Dijitalis. Neurosls. Mico,
Mari. 1'ocilo-.. Snlcriin, Tup.in, Bahia. 0"Ç-
rol, 1'irain. l'cf|iicry, Uaroncwi, Liberte, t.nt-
ninlni, Osiris, Ilcróc. Miinlotinlia, <••¦_¦•¦'¦.••••
Bislurl, Ocnrihn, Patrício. Lolma c Aristta.

—- Achitiu-sc em cura. nas aliligus cocliei-
ras rio fnllcciilo genei-al Pinheiro Mncliaao,
:.s cgnas Mania e I.n Koflntii,

A potrnnca Minii Ali. ao que çonsln.
será dirigida a britlà», iwlo jocliçy patrício
I.ytlio ric Sour...

Football
A ASSEMBI.tU BE HO.II>, NO 

'RAMOS P.
C. — O presidente du Hanios F. C con-
vida, por nosso intermédio. Iodos os so-
cios quites a sc reunirem em assemlilca Re-
ral extraordinária, hoje, ás 8 II.'-' horas ua
uoile, afim dc tratarem da seguinte ordem
tio tlia: a) eleição de cargos vagos; bl tn-
tci-csscs gcracs. A reunião serii çfrectuaiin
n:> série social, sita ií rua .Iocl;ey-Club n. 4--

OS TREINOS DO RAMOS F. C. — A di-
recetiò rio sports porie, por nsíiso mtcrnie-
dio. o cómpaíècimcnto, «manhã, dc toilos os
jògatlòrcs doa Io e 2" teams e respectivos

¦ reservais, no campo du rua .lockc.v-Clnb, para
um treino dc football, os l- o 'i' teams as
." horas da tarde. ..,.*, ..,*.

O 5 DE .lüUlO F. C. VAE A IUI.Í DO
GOVERNADOR. — Para o malch amistoso
com o glorioso Amazonas F. _C. a realisar-
sc domingo próximo, a commissão dc sports
do 5 ric Julho F. C. convida, por nosso .in-
Ic.rniedio, a comparecerem nu sede social us
10 horas ria manhã o.s seguintes players:
Octavio Zenobio. Ricardo Conceição, Paulo
Soares, Henrique Campos, José e Armando
Uma. Miro, Eugênio Barreto. Bianor. Anto-
uio Coelho, Ataulpho, CUndnro, 'Etlmundo
Barbosa, Manoel Moysés, Fortuna, Andrade,
V. Roberto. Roberto Mendes, Mario, Arman-
tio Leite, Nestor, Cicero. Jorge. P. Bre»,
Etlwaiil, Duylio, Non Pichacho, João New-
ton o os demais Jogadores não escalados.

Jogos olympicos
XA FRANÇA

O INICIO, HOJE, DAS PROVAS DB CV-
CL1SMO — PARIS, 33 (Aa A.) -— Serão ini-
ciadas, hoje. as provas do campeonato olyin-
pico da cyclismo, devendo sei* disputada uma
corrida dc 188 kilometros. Entre os paizes
que vão tomar parto nessas provas, figura a
Argentina.

KM VIRTUDE DA TEMPERATURA NÃO
FOI POSSÍVEL FAZER A TRAVESSIA DO
CANAL DA MANCHA — CALAIS, 23 (A.
A.) — Mais um nadador vein de fracassar
na grande prova sportiva de travessia tio
canal da Mancha a nado, devido á tempera-
tura frigidissiina da água. Durante o dia de
liontcm, o nadador franeeí Sion, depois de
haver percorrido 56 kilometros, foi obriga-
tio a desistir da prova.

CANHEHHO. FÚNEBRE
HIBiAJ

lleiam-io amunhAt
Antônio tia lloclin Pniln, ns n rj ___.cjtreja Au Divino,Salvador, na Pledadeí iv'

na rrene Pires 1'errfln, »« 8 ||a, n, *±»
dc S. Francisco Xovlen Julia Machulâ ftímes, As 0. im «ral» An li..„i ,\fWit 4' m
Ocnoral Câmara t .loilo Mncliailo il» íiiüí
rn, ns 10; l>. Maria Pnitora Cnvalcim a.
Mello, os 0. ma egreja ile S. Prnnetsca íPaula | Apnllcarlo l.oiie», as 7, na tnatrl> 3ÍSautu Christo dos Mlloniv,; i„,i,.,i,„ (. 

';•
Piumirriine, As 0, na malrl* do liacrsaitàtil!
Antônio l.aliiiiirlnhai e I). Pitilml,. l.ni,,,,'1
nhn, As 7. na euiejn do Sanatçyl,), m r'n*
enduraj noinlugos Antônio Vieira, nj 9 _\
malrlx da Lii*. ' "*

KMERBOS

Foram sepiilluilos bojes
No ccmllrrlo .da S. Francisco \"n\U,

Oscar do Cnstro Mineira, rua Circular 11,
Yvoiiiic, fllhu do Anlonio Josí". d., Sl|va JL'
iln llaimonln 22; Jofm llnsn Hcynlck, ntm.
terio do Inslllnlo Medico Uia\\ AH-Mti,.
filho «Io Aristides Fcrrolrn da Silva. ^
Proliclt 31} Rosa Pereira da Silva, ||ò>p(,.!
do N. S. uos Dores; Mnnocl Oonçalvrü sSu
rua Marques do Sapucahy *Jfi7. rasa [1 

'*:''
.Iniiquiua l.opcs, ncciiiterio do Instituto 'li.
dico Legai; .\ninnio ressoa ue t)i,VCir« ,VI
iililti Mem do SA .'ISõ. Joacralna \oi,r»„'
Hospital do S, Francisco de Assis; nllS,'
Ciiiiiiai-àt','. Ilusniliil llaliiifiiií,,,,,!,,,,,. ,';'
da Alinciila. estrada da Penha áSlí; Ajnadíí
1'errolru Barbosa, traveasa Santas IlmlriaiiM
lll, casa Vil; otitHte, fiiiui do .loto Cariai
Pires, rua S. I.ulx Gonzaga «VI2. cos» |.i,.
quiui Cabral, Hospital da 8. Francisco caAssis: Manoel José do Espirito V,i,i„

Grippe! àRtipanpyrus
Hoinrcopntlihia—Preserva c cura—Vidro 2.*00ü

— S. José, 7."> — BE FARIA & Cia.
E nas boas pharmacias

—aww—RESTAURANT BRASIL
PORTUGAL

ROSÁRIO, 152
Casa de 1* ordem. Recebe vinho direeta-

mente. Jantnros especines. — Aberto aos do-
iningos e dias feriados. — Telephone N. 1G4.

UM "FILM" DE-JACKIE C00-
GAN VEDADO ÁS CREAN-

ÇAS^LJLEMÃS
0 que levou o censor a assim

proceder

Amanhã 200:000$000
_ . DO RIO GRANDE
Sabbado 100:000$000
r, CAPITAL.— 13S0OO .fc a casa t|iie mais sorte tem vendido
CASA ALMIRANTE
 AVENIDA 1110 BRANCO, 157 —

JjBELLUOIO
< n|#s»-l-

AOS NORTISTAS
Leiam, "Jisiihiiujes de Recife", encoutra-sc

nos pontos tle jornaes.
-. ¦««¦>—.-

0 circo Oriental novamente
nò Jardi mZoologico

.RcapparcccrA domingo, no Jardim Zoolo-
fíico, o grande circo Oriental, tpae ali tra-
halhou 'ha tempos, com enorme exito. As-
sim, os numerosos visitantes ' do nosso"7.oo", nlíin da variada collecção e das di-
versas altracções ha.bitunes, iiprcciarão ma-
gnificos números exliibidos por artistas no-
laveis em acrobacin, ni!ilabarisiiio,..occultis-

BERLIM, junho. -- Jackie Coogan, 110
film "Peck's bad boy" (O travesso filho tlc
Pcclt), é "Verboten" fprohlbido) parn as
creanças allemãs. O "Filmpruefstclle" 

(cen-sorl leu o enredo ilo film c,:lój?o após, riiri-
giu aos cinemas uma circular, declarando:"As creanças não poderão ver o film cm
que apparece Jacl.it; Góògan."

Em conSct.iieneia dessa ordem, milhares
tlc pequeninos cntliusitYstusí tilgutis nté chri-
rahdo, foram afastados dos cinemas e in-
formados bruscamente tpie "Peek's bad boy"
ou "Der Lausbub", como se riiz em alleniflo,
somente poderia ser visto por adultos.

A imprensa, ao indagar porque «ra veda-
tia ás creanças assistir a fita "Pcck's bad
boy", foi informada:"Ora! não convém rieixal-as ver ns "Laus-
Inibereien" (travessuriis) da "Der I.ausbub"
(o menino travesso). Não poderemos tolo-
rcr isso, pois as nossas crenças somente
deverão ver as boas Vilas einciiiatogcaplti-
cas."

O censor, comi aclo. não impede que certas
fitiis degeneradas sejam passadas nn tela. O
que não seria permiIlido uo estrangeiro. '

¦*] ówiís
tonnycs, alegrando constanlcmente a as-
sistenein.

A funeção será ao nr livre, ás 3 1|2 horas
tia tarde. Por motivo deste espectaculo as
rações ao macaco "Gelada" serão darias, 110
domingo, ás 9 horas, ao meio-dia e ás 3
lioras ria tarrie. Os cartões de iíigressin per-
iminente vigorarão domingo somente .até
meio-dia.

OppoiliMr.imenlc publicaremos, detalhada-
mente, o programam tios trabalhos do circo.

1 -aiiir 1

Um fox-trot moderno e de sue-
cesso

Está, sem duvida, fazendo um exlraordi-
nnrio suecesso, tendo uma procura nunca
vista, 11111 lindo c moderno "fox-trot" ria
lavra tle Alfredo Viniiim ou o "Pixiugtii-
ilha", c letra ric Octavio Vianna. E' uma
musica que arrebata, que encanta e sc ouve
tocar com eiillinsiasino uns orcliestrns, uos
salões elegantes, em toda parte, cintim, cau-
sando sempre o mais decidido applauso.

O esplendido "fox-tiot" ti intitulado"l!i-oudv,-iiy-fo.\".

JOCKEY CLÜB
DOMINGO

GRANDES

CORRIDAS

•EL SOL"
Acabamos tle receber nova remessa do

conceituado diário madrilenho "El fiol",
cujos números; correspondentes ao peribilo
dc 7 a 21 do mez próximo findo, além do
farto noticiário tle sempre, vOm cheios de
artigos dc alto interesse político nacional c
estrangeiro.

Rotisserie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

laARGO S. FRANCISCO, 44

Os rebanhos bovinos da Pa-
rahyba já estão livres da

febre aphtosa
PARAHYBA^ 23 (A. A.) - O governo do¦Ejstiitlo, tendo tido conhecimento de. quo emcerta zona do interior os rebarihos bovinos

se a^avai^ajuejicodos Ae Sfluein "i^^nrl
pela lebre aplitosàf^naveiido sido mesmo .re-.«istrados vários casos daquella moléstia,'providenciou ipromptamcnte junto á Repar-
tiçao rio Serviço Pastoril, no sentido de serrindo coinluite á mesma epizootia.

Pelas ultimas noticias recebidas, já seacha debcllado o perigo que ameaçavu osenadoros punihybanos.mn das Águas de Colônia
e a rtainha.

Perfumaria Lapenne
Rua do Theatro, 9¦m** -

DÁ-SE DINHEIRO
A Tinluraria Alliança dá em dinheiro, noac o da entrega da roupa, o valor da mesmaR. Visconde, Itio Branco, S8. Tel. 66511 C.'

«CARAS Y CARETAS» "
Ja chegou a çsta capita) o numero dc 1"do corrente,de "Caras 

y Caretas", o còiihe-crio magazine portenho que conta, entrenos, griinile numero de leitores. Delle nosoi cnvintlo um exemplar pcln Empresa de'ubl.caçoes «razrLaUrlá, agente, no Rh, d»referida publicação. °> aa

Margorhla Andraili. 68: Manuel, fillio de 'U.
noel Soares, rua liarão dn Ii.i.k.üí.i,. i»,
Juâo llaptlsta, rilho de Carlos Porto Dia,
rua Barão dd liam Ilcllro 500; liutli, fllií
ric Bcrnardino Ilarbosa. nm Miguel de VttT.
:i|; Wnllcr dc S011/11 limgn. Hospital ds Si*
Sobastlão: Ociicrosa Silva, Idcm.

Xo ceiuilorlo ile S. .loão Uaplisla ui Ai»,
Ciimlidii íiíirros. rua Copacabana 1 .OtQi
(icrlriiilcs Teixeira, rua Visconde il« Silva
ll,'l: Mari» Ecinuiulc.i rios {Santos, im ]_m.
Anna Oulinanics 27: *Xai/.in:i Mari» An Cos
Ia. mu D. -\11na Ouiinarães 77, rasa m 

'

No cemitério dá Gamboa •— Alfredo Co'a
necrotério do Instituto Medico Legal

No cemitério dn Penitencia ••- Car!™
l.ciiiiilri. Cnrdoso, rua Coronel Piauelra n
Mello I1Ü2.

Xo cemitério do Carmo ~- Francisca Ca,
rotina rie Brito, rua Catumhy f,S.

— Serão inhumiitlos ama nhã-.
No cemitério dc S. Erancisco Xavier

José Antônio Fernandes, cujo fcrclro sairi
As 8 1!'J horas, ria rua Vcnnncio Ribeiro 13;!
c WnTtcr; filho de Hcrnnni Nascimento!
saindo o enterro, ãs !l liorns, da rua VÍ
Icnca 41. 1 ***** ».

LUVAS
As mais modernas

As mais elegantes

As mais perfeito
Gonçalves Dias, 75

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS - uitimoi «odei»
n.OüRIVH»

Tcl. t*. 21»

w
GASASPORTSMAN

Não são os escreventes da
Vara eleitoral

Pedem-nos, os escreventes da Vara; «v,
toral, declaremos que aito sa entaütís aòiíi
lutamente com elles a notlein éivulgads di
que vivem os mesmos a dk-igir giáttii* H \collc.giaes, <iue passam pela •porta do AKhjj
ro Nacional, ontle se acha instailsd* a *tid '
rida Vara tlcitoral.

27707... 20
DA LOTERIA FEDERAt. EXTKUPA

HONTEM, FOI VENDIDO NO

CENTRO LOTERICO I
R. SACHEL Ir

cii
QUER FICAR FORTE?

Tome ás refelçBes o
ARSÊNICO IODADO COMPOSTO

O melhor Tônico e fortificsvnle d-, hot»K»
palliia. Vidro aíOOO; nelo eoi-rcio, i*_ DiftJsitawos e fabricantes: He Pari* & f\. Rn
S. José, 7õ. Nas boas jilianuaciaj."¦ ' ; ;—i *****)**-* *-—**?

Um visitante de Ayuruoca
AYtrRUOCA (Minas), 22 — (-Serviu «•

pccial da A NOITE). — Kstá •nc.ta ciçtade*coronel Francisco Antônio Villcls. abíiladi
taüendciro neste municipio.

****•*~l*atmWWtmm **********

Dr. Júlio Vieira „0uyidü5.' ""''f.Mi.'••* ttaiita. lAssemblêa, I).
Ccnlral 4803. 2 ás G. Praia do LotafoM, «l
hul 790.

Mas digestões
Como sc corrigem tle

immediato
O e.tcrssi) «as refeições, como o íduio iij

bebida», ó a causa frcqnentc das mas tiljM'
toes, acidez, dores, e estômago pt>s-i*li>. Tu-
cas pessoas dão a este faeto a iniportaiitji
iiuo elle merece, pois ímiita» vc/.i*í ateliê.afi»
correm transtornos graves. Os médicos 'i**
creycnt, nestes casou, um bom bic-arlionato e*
tcrizndo que c agradável, efficaz, alliviaoi-"tomado o tem colhido admiráveis rcatiltadej.:
M i'osso paiz onde o blcarbonato «stfdiw

,jC *1"10 aconselhado, fle ilcve procnral-o m
vidros bem fechados e não em calsos ou pi«cotes do baixo preço.

m

*****
Compareçam á Inspectoria fo

Leite, em Nictheroy!
¦ ° P1'- Jeronjino Dias, chefe da Inspeelt»na do Serviço do Leite de Nictheroy, im

dou convidar os leiteiros portadores d»*
contra-provas ns. 2, I) c ari para coinp»"'
cerem amanhã, 23 du corrente, ás 11 noi»!
da íiianhã, na- sede daquella lnspcclorn,
afim de assistir A nualyse das mesmas cot*
tra-p.rovas.' ~~ » m** , ,*""Sabonete Creme de W»

l,yy

LW1 'Tia 
g n 11^icã~CTeaTãõ-Ai~í

ueteria Mundial

Brevemente á venda
E* formula do Dr, Rufino Mottfc
Hasta dentitricia ««Glyfc e se acha a «»

as pharmacias e perfumarais. Superiot«nas pharmacias e perfumaraisestrangeiras.
"LA ESTIRPE» 

M
Com um bello numero, appareccu-nos W

tem, mais uma vez. trazida pcssoalraen |pelo nosso collega Raphacl Nigro Pr°«°;;
no, um de seus redactores, "Ls Bsü*'
importante revista quinzcnal que se P»1""
nesta capital, na língua de Ccrvantes.

jCnela de nítidas grauiras, vanaaa!iB»
cçoes e interessante collaboração, o pwf.
numero, que está um mimo. trata, como«•interiores, de interesses hespanhóes 

'
America do Sul, por cujo intercâmbio •"•
se batendo com perseverança. . ._

Dirigida jielo Sr. Dr. Faustino Silvela.&
dos directores da Câmara tle Commercio n;(
lianhola, "La Estirpe" teve para com'*
NOITE, noticiando o nosso anniversario.¦
mais carinhosas expressões.

*-'¦'¦ 
:,-..¦.. 
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