
¦ 
y -vr- >*m-*->-;;-** .,,|K*v.^?^.<WH^*.!l!;.A.pr^. •l«Tr-

.

Anno XIV Rio do Janeiro — Soxln-fílrn, 25 ile julho flo 102-1 ... l|_u ll._lt--*-**-**m-^-mr4*t**^m********-*^ -
."*,***"."í ******  -r-r — *•*" M_fm^^ t

IV. 4.519

DIRECTOR

1 ( Irineu Marinho fl

¦K ^^L I ^_W W\j tB IA BI \\*vf^**\\
Wafll f. rt_»WtrfAf<Cli 1 * k

M BEM W'..•••¦*-*-*****--** „. jJL
¦~***r***^ w**"-"—**' '} 

~~T~C!t>wã_Mü5r¥

\i_*f*t ii-i-iri— ' "*

«ERBHTB

Antônio Leal da Costa

ASSIGNATUIUS
Por 13 m«e  36IO0O
Por G meies  189000

tliimtro avulsa, 100 rtb - Inttrlor, XO réis

RedacçBo, Lurgo da Carioca, 14 aobrado — Offlcfiuw, Rua do Carmo, 29 a 35

TELEPHONES: REDACÇÃO. ckxtiuí. 5.3.1. 5-85 c omciM. - GERENCIA, centrai. 4918 — OFFICINAS, norte "í>5: e 7284
*• 

 

¦ ¦ ¦ ___________________**_**********************

ASSIGNATUIUS
8M00I

. 12 m««i ..." »••

|>or 0 mexes • • • ""™
ftumwo ml», 103 ríii - Interior. 200 rft

Conseqüências de um decreto da Republica Argentina

A nossa pomicultura1!] IÉÉ iilitlf fl \ Plllll!5
iniiiiiiliiiili imiiini ..-.in in.,... ,„,„„-, ,11 «tmiiiiiiiininimiii ,., i i- um mnii>iiiiiiiii:i BI I II S li ilJ_._l..Jl , U, . Ul X _p__V ¦ JL IA UnU ********—

.1 iiiiii.iiiiiiiiIiiiiiiiui.iiiiiiiIii i.iliii Iiiuii.iii iiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiin ii 1111I..1I111 Ilu mi .. iu. '.1 '.ni %0 ***** 1 «••• » W mm** ******** *m 4* •*** ***** *•*¦ * ** ^________

e os seus irados do exportação ¦——-
" . '¦  " — '— ¦' — ¦

** ¦*.** ****** *-.¦ *-*f ****¦ •**¦ -rnl %/"W •***• *-*.-¦ ***** *,.' \S.* **** ***- -*** **r *** ^** -**-• -**• -****• -**r *** -***• **r ^*r *.*• *¦ - *- *r *.*•-* .* *** ^ f * *

O que nos informa um technico autorisado
.Iíi tivemos ensejo de coututentur a roso-, lím seguida o Sr. A, Vnrlxo deste njodoi

lução do Miuii-lrrio ila Pnzeltila dn Uepuhli- J nos deixou uo pai' das necessidades c da j
ca Argentina, equipai-.inJo n fruta fresca dc vida ilu iperendo:
cumarus frigoríficas íis conservadas |Kir ou- — ,\ producção cilrlcolu dos Kkih.dns dn
Iros processos Induslrlflcs, líssc decretu. que ltiu (irandu do -l-al c dc S. Pnulo, cujo co-
At..* rtikti MiMint<tt'(is íIíjis iln i*riiM'rnli» iup/„ Itiulhi r ttxnoi IntNin s.Ííi lt*:i 1 ísü*111S I)n *'JimM

Houve calmai em toda a frente, du-
rante toda a noite passada

Cnmmuniciido otfiílsl das Vi horos de ' " ' ¦¦•¦"¦- ~-

hoje :
"Houve calma durante Ioda a noite wn

toda a frente. O» nossos avlòw acabam do

proceder ao reconhecimento d»» "»v** ¦t9t*'
*õt* dos rebeldes u«e «*dem Itrrenn. uoli a
tevio deu tropas legar» "

As requisições militares — Foi

s l»(iiiln. iillrlliuo as causas «Io levanto o
dlffcrcnea dc raças entro u populuçSo de! o "Pi-Iuclpeis-i» Mafalda", a cujo umao
niullon ilos lislaitiis du lirnsil. i víi«Jm Viclor Manoel Orluudo, encostou uo

O "Time.;" è dc opinião quc os rcvoltosns C(lC.% on(j„ |Dnuniei'as pessoas o lujnurdavaiii,
csnínitailus. mas ohscrvu | .,ouco dcpolj dan 10 113 horas da iniuiha.t) 

illuslro estadista iliilinno. quo pclu sc-

O grande estadista Víefcor Orlando
de passagem para Buenos Aires

Aliiumas palavras do famoso político de Itália
*- . .._._. -.- tu. r..iiiir. Vi.rl» alada

O "Prlnclpcsia

I1ÚO l;inlütÍ1«) ,1 Kllt vniiMigwnvH, 111-* *-.,.*,**.**•.
«uu ns nciinteclnicnlns de hoje devem scrylf|
de llv'A(i puni n futuro.

grava as frutas frescas dc nm direilo alfaii-
dejarlo de IhiporliisAò dc dis, 0jH7 I.- (Irliilu
c Mete e meio centavos ouro), cnüivalcnlcs a
min U,8ii (ultcnla c seis ecnlavus papel),
que. cbrrcspuudcili eni nossa moeda a mais

l^^^M^^^^': i

irivernal, de abril a nsòslo, íuío . prc.iudl-
ciulii pelo decreto ministerial nrgcitllüo; A
respectiva rNport.njào, (IcníiIo .'i mnior pro-
ximiíliiile daquclles lisUdos aos |>oriiis nr-
Hcntliiòí, nlíni i!;.s (•undiyêcs clininlcrlcas
pio|iiiiis nos ditos nices, cffcclun-sc cem
toda a rnrilidiidc, oiuliarcMíido n I111I11 cm
cuímis ou n uruncl. em vapores não frigorl-
ficos, paliando Illllll taxn ile frete iniuuna.
1'lcn, portanto, isenta dos direitos do lin-
poi tm.ão. por nãu lei sido c,irrcga"dá c Irã ns-
[iortõiia clu c.iinariis liiiíoihicus. ~"

Selo décimos da lotãlidiide dn exportarão
de laranjas brasileiras paru os mercados nr-
gcnlinos s;'io fornecidos c i'èprcschtiiü(is pcla
prndiiryàÒ loc.il. do Districto 1'nleral c do
listado (lo Ilio; Unia bem 111 ini nm parte ó
çonstlllildll pelas laranjas "felecta" ipie, por
colheita c sun exportação está uns mesmas
favoráveis condições du producção paulista
e rio-grandeiiüc. A qiiusi [olalidadc, porím,
a (pio representa .1 base dn verdadeira cx-
pfirlaçàó pc'i. grande nioViiiiciitó de ciipitaes
em jogo o pclu iiwiltadissitno valor dns ope-
rações quc, mtni prazo ininimo, se rc.1lls.1m
com interesse reciproco dos exportadores c
impor! ado res c dos qiihes os maiores hene-
llidarios são o.s próprios poniicullorcs, por-
Iniilo, o paiz, c a producção dc laranjas "pe-
ras", sòbVc a qual rcpcrciiic o peso do de-
creto argentino em mnior proporção. A co-
Jhêiln desta classe dc laranjas, normalmcn-
lc. sc cffcctun de 1ó dc setembro u todo no-
vcinliio. Em peqiíeha quantidade, tal fruta
(- exportada para os mercados argentinos na
sejtüniiji quinzena dc setembro e na primei-
rn dc outubro, com uin resultado econômico
limito problemático, pois, os ditos mercados
ainda lím existeneiu de fruta congênere de
producção nacional, das proviucias dc Cor-

',""|.'";'"",'"' ', ; ''."  l-riciiics.a Tuetiman. Salvo casos niuilu raros
cies que, da fruta dc nossai.produççfio, expor-, .ir;| „.-10 (,Í7;cl. impossíveis, neste primeirotuinus cm gcaudes quantidades para o paiz , pt.,.Í0(|0 (k. (..xportução, a fruta ó carregada
írmiiu, cnrrrgnndo-as cm câmaras frijsonli-1 •• '-•- ¦-• 
ias. por serem, por sua mesma natureza, dc
f.iril.i...i ili-lpi-ir.rMivIn.

rectificado o decreto baixado
pelo governo

Com rcclificiiçôcs As irregularidades dc
publicacãi», loi mandado divulgar uiricuil-

guinlc decrcln, quc fixa u daV
nlluinlhliis a>

Ulstljclo l''edcr.n

A opinião publica, em Lisboa,
tranquilla quanto á situação

dos portuguezes »
LISBOA, 25 (llavii.,) -- lim visla dns Im

formações officiaes recebidas, n opinião pu-
lillcu desln cnpllal muslro-se tranquilla
quanlo ;i sitilação dns portugueies residentes
cm S. Paulo.

gun.l.i vez vlsllu o nosso iiuiz, demorou-se
aluda algum lempo n bordo, eníquanto rc-
cobla os cumprimentos do general l.ndojllo,
embaixador uu Ilalia; coronel Slelllnuo, con-
sul Italiano, c membros dn coloiiln, como
tambem do representante do Ministério «10
IJxterior, findo u que, acompanhado ilu sua

llalo-Argcntlno de Alia Cultura. *>«*«jM"W
da dcfiuillvo eslã nsscntndo sobro mcmI«|
rendas, quc, sem duvida, vcrsarho sobre em
assumpto dn mlnhu especialidade, toraoé •
Direilo Publico o Constitucional. d««J«
ser cm numero nnproxlmndo de vinte, oom-
tudo. sõ resolverei com certeza, quando em
lluenos Aires, porquo nuo sei «'"«»*«. *"?¦
que fozer outras conferências na unlvml»
dado Argentina, li' intenção minha demorar»
me mnis ou menos um mez e «elo MM»
republica sul-nincricnna, o o meu maior dt»

mente »

I€?II..f IS .SSS;'S Acccntua.sc, em Nova York, a
IhiriinA c Mattu Grôsiii.: • '. 

alta UO Cate"11 picMdititc da liepiibllcn dos listattps
Unidos do lirasil, de áceòrdo com n dlspono
nó nri. 2" da le! n. 1.208. dc II dc janeiro
de ;»'__!, resolve fixar na data dc hoje, para
que devam ser nllêhdldos as l-cquislçõcs iul-
TiTarcTiiòlmiõ '(fnirimnvr- ítMl«Hwttsaxiil_is:ra.
completar os meios dc aprovif.i.inunicnto e
tnilispòrtí das forças a.-ini.das de terra ou
mar no Districto 1'cdui'al c nos Kstndos do
Dio de .laneiro. S. Pnulo; 1'arurtà c Maim

; Grosso. requlsiçde« quc serão feitas nos ter-
I mos d» mencionado lei."

i aruore tias fruios Ac ouro da expor-
lação tirasiltlra paru o [•rata

011 menos II? por Kilo, taxa èsla quc, ate a
data., a Alfândega da Hcpúbltcã vizinha só-
mente applicúvíi -,\ fríitti êVy.stnllIsíula.

O decreto cm questão oiriiiigé toda espe-
ci* de fruíá e dc qualquer proccdçiíei'a, não
se excluindo, portniilo. as dlvéfssa.s. qualida

Dous mil contos para attender
ás despesas com o movimento

em São Paulo
Pelo Sr. presidente da r.epubliea e rerercit-

dado pelo Sr. ministro da Marinha. 101 us-
signndu ó seguinte dccrclo. «uò abre o cre-
dito extraordinário de 2.'0Cl0.:OU0tS, para at-

NOVA VíiIlK, 25 (A. A.) —¦ Os jnrnucs
coulliwani n publicar tclegramm.is sobre a
situação inlcina dn polilien brasileira, cs-
tamp.indo a<* coniniuiilcnçfics dc natureza of-
fivinl TirnfVSo (elcgrapliadus n respeito do

scilieloso du tado São

Por Ignorar ó alcance dn citado decreto,
em relação á no>-:i cxpbçlaçâa, aos iulcrç^scs
coiniiierciacs que aTftSlnni'':.e ãs ('onsequcü-
cias que fdd oríiéiii ecouoniiea aporta . paru
nossa pomicultura, procurámos ouvir o pa-
recer de algum entendido na -matéria, dir|-,
gindo-iios nu Sr. A, V:irisco, agente da Ca-
mara Sindical dcl Comercio de Abasto dc
Buenos Aires.

O Sr. Varisco, quc está muito ao corrente
do assumpto, prestou-nos as seguintes infor-
inações, que valem quasi por uma monogra-
phia do assumpto:

— Pelos dados telegraphicos e postacs rc-
cebidos da entidade que aqui represento,
Só posso confirmar quanto a A NOITK; ante-
cipaiido-se ás muitas outras folhas, conhece.
O decreto existe e, fe já não o foi, será ap-
plicado ein breve. A Câmara Sindical dcl
Comereio dc Abasto, por seu digno presi-
rlenle, Sr. D. Nicolãs A. Casullo, cm defesa
ins interesses de seus associados e do com-
mercio importador dé frutas cm geral, soli-
citou do Sr. ministro da Pazcnda-da Repu-
bliea Argentina uma audiência para pedir
a reconsideração de uma medida que consi-
dera inconveniente, cquiparando. para os ef-' feitos alfandegários, a fruta fresca transpor-
tada em câmaras refrigerantes, com a im-
portada cm Jarros ou latas, industrialisada,
Nn entrevista concedida pelo mencionado
Sr, Casullo A "La Xacion", bem claramente
fundamentou o critério da Clamara c sua
própria opinião a respeito, dizendo:"As frutas que a Republica Argentina im-
.)avl.\ em relativa quantidade c em cama-
ras frigoríficas, não o podendo fazer de ou-
tra fôrma, devido ao risco immincnte dc qiie
eo apodreçam durante a via&eui. são: maçãs
norte-americanas, castanhas italianas e lies-
iwnliõlnsi c laranjas brasileiras. PAda cal-
1'iilar-se cih 3.000 toneladas, respeclivameu-
le, n quantidade que se imporia de cada uma
destas espécies, anmialiiieiitc. AJóm das tres
variedades de frutas indicadas; entram per-
lo do 200 toneladas, entre cerejas, peras, da-
mascos e pecegos, procedentes de Lisboa e
da Ilcspniilia.- Todos estes produetos chegam
eni liuenos Aires quando seus iisseiiiclliantus
nacionaes acabaram; portanto, nno ha te-
mor de possivcl compeféncia. l'elo que se
diz, as laniiiias brasileiras, deve-se ter ein
tonta que ünlcaíncíite su importam cm mui-
tn grandes quantidades nos nnnos cm que a
producção nacional das províncias do Cor-
rieiitcs o Tucumáu, falha ou o mínima,- como
acontece, com a actual, o que,- .cutrelanlo,
não suecede, quando nossa colheita é nor-
mal, no qual caso dispensamos toda im-
porlação, pelo menos,, até a época em que
a niesmá acabar, cm dezembro. .

As razões em que fc apoia a resolução
ministerial, estabelecendo um j;ravinno a
Ii-nta iiiipurtada em .frigorífico; sao iniidmts-
.•iveis. Equiparar aos effeitos alfandegários
o produeto fresco no conservado por turmas |
industriaes, resulta uma verdadeira aberr.v
cão, não lendo valor «»' alienações W-.'**
facaiu pnra justificar lal medida, couslde.
rando esses.prodnctos como arligos do luxo
ou snmptuosos: distam muilo dcscl-o e nao
{• certo. _..__.

Conipulsàndo os livros de qualquer cas»
eòínmerciül importadora, verificar-se-á que
u preço.das laranjas brasileiras, era caixa»
dc 75 hilos (peso bruto), deu o auno passado
o promcdlo de 15 pesos papel. O gravnmc era
(pieslão sobrecarrega a mercadoria dc ap-
liroximadnmente (m$n.0,90) noventa cento-
vos papel por kilo de peso bruto, o que cie-
vara os preços para alturas fabulosas e que,
lilleralmenlc, significará a morle do ue.fco-
cio, sem absolutas vantagens para o.- con-
suinidor e direelainento para o fisco, bsta
medida prejudicará immcnsamento o com-
mercio nacional, como lambem o dos paizes
exportadores dos ditos produetos, cujas ope-
rações ficarão reduzidas ás mínimas propor-
ções, pois. alé esta data ellas eram realisa-
das reciprocamente, sem cogitar de Sravanics
do espécie alguma, visto que a lei i: bera
clara e terminante a respeito, eximindo a
fruta fresca de todo direito de Importação.
A tudo isso, de per si, bastante .grave, de-
W-sb iiccrescentar o effeito- quc a notlc a
produzirá no Brasil, paiz que, em P.''"^1«
amizade 6 de reciprocidade exime a fn ta
fresca dc nossa exportação dc todo direito
alfandegário'. • , ,;j„„.,„

_' completamente necessário rceonsidciai
a resolução c, sobretudo, consultar ?^jg

.daquclles que podem dal-a^e m«ito acertada,
ílbntcs, de tomar determinações tao descabidas

e contrapostas como * que nos oecupu. -

cm caixas, dispensando o transporte em ca
mara frigorífica; não estaria sujeita aos di-

-ijeÚtút-dê importação decretados. De 15 ds
outubro até, sua finatisaçafl, pcluiijpalor rei-
imiite, torna-se necessário exportar « .fruta
cm câmaras refrigerautos,- sendo material-
mente iiuprctcrivcl u ndopção de tal medi-
da. do contrario os prejuízos dos exporta-
dores seriam 

"avullndos, visto que a. fruta
exportada neste segundo periodo se' acha
num estado muito próximo do.total da sun
madures, o que rende mais fácil sua já fn-
cilimn deterioração.

[•:' ninlerialmente impossível antecipar »
nossa exportação, primeiro, pelos resultados
econômicos problemáticos devido á existen-
cia de fruta congênere de origem nacional,
secundo pelas disposições emanadas por este
Ministério da Agricultura que só perniitte a
exportação e venda dn fruta que tenha o rm-
íiimo de 75 °i° de coloração madura. Não
carregando a fruta cm câmaras frigoríficas,
os prejuízos serão avuMadissimos para os
pomiciiitores, cujo produeto será comprado
por preços mínimos, e para os exportadores
que deverão arcar com os riscos da deterio-
ração do produeto, Inevitáveis e certos. Im-
possível cogitar num angmeiilo nos preços
de venda do produeto: a maior parte da
nossa exportação de frutas é vendida nos
mercados argentinos ao preço do, dia, preço
que depende do mesmo estado de ditos mer-
cados, proporcional á maior ou menor exis-
Ichcia de fruta ussemciliante ou de outras
classes e qualidades. Devemos lambem ter
em conta qne já em novembro os mercados
argentinos recebem as laranjas bespanbolas,
dc Valcncla, fruta esta que é transportada
em vapores uão frigorificus e chega cm opti-
mas condições nos mercados consumidores:
são vcudi4as cm caixas de 80.kilos, com 400
fruetos, por um preço variável de 14 a 115
pesos pnpcl.

Completamente ignoro ns causas que mo-
tivaram o decreto do ministro argentino,
uma vez que temos excluído a possibilidade
dc compel.euein entre os prodnctos dc nm-
bos os pnizes. Sobre o decreto do Sr. minis-
tro da Agricultura, posso dizer-lhe que, pelo
que se diz. á uniformisiição do vasilhame
para ns laranjas destinadas á exportação, c
muito acertado.

v &¦*;>¦.

* *

Chegou ao Rio a embaixa-
triz da Itália

Wí' MSt&ftt. ^ v'- -'¦
A Sra. Sofia Valcrio Badogliò, Exma. es-

posa do general Badogliò, embaixador da
Itália junto ao nosso paiz, desembarcando
esta manhã do "Principessa Mafalda", re-
ceheu de toda parte os sorrisos da gente pa-
Iriciá e flores. Estas eram tantas quc, em
breve, não podia á recem-vinda a todos rc-
ceber. estando envolvida dc ramos e corbeii-
les. Havia a seu lado muitas pessoas de
destaque, membros dn colônia' italiana e
funecionarios do consulado e da embaixa-
da. A nossa gravura rcprescnla um aspe-
cto dp desembarque, vendo-se a Sra. Sofia
Valerio ao lado do embaixador Badogliò e
de sua interessante filhinha,.

Dr. Firmiano Pinto, prefeito Ae São
Paulo, que se nelia nesla capital

tender ás despesas decorrentes do_ actual
movimento sedicioso no Estado de S. Paulo.

"O presidente da Republica dos Estados
Unidos do Brasil, tendo ouvido o Tri-
bunal de Contas, ua fôrma das disposições
em vigor, resolve abrir, pelo Ministério da
Marinha, o credito extraordinário de réis
2.000:0008, para attender ás despesas decor-
rentes do actual movimento sedicioso no Es-
lado de S. Paulo."

Foi transferido o concurso do
C. M. de Barbacena

O director do Collcgio Militar de Barba-
cena, devido á situação actual, transferiu
o iiticio das provas do concurso para ter-
cciro official da secretaria daquelle esla-
bclccimento.

0rganisam-se forças patrioti-
cas em Lapa

O coronel Álvaro Mariante. commniidantc
do 3° batalhão da Policia Militar, aqiiartcla-
do no Meyer, recebeu, hójc, esle telegranima:

"I-apa. -- Estouao lado do nosso preza-
do amigo Dr. llocha, òrganisando forcas pn-
trioticas quc devem incorporar-se ós fileiras
do Excrcilo para defesa do poder constitui-
do. Dou parabéns u mim mesmo por oflc-
veecr-se opportunldade dc agir ao lado(do
Exercito na defesa da minha pátria. — Abi-
lio Wolncy."

Estão apprehendendo, em Ala-
goas, as edições do "Jor-

nal do Recife" ?
Recebemos hoje. datado de 24. o seguinte

telegramma de Recife:"'Uni agente dn policia alagpaiiít; José Ma-
ris. por ordem do c.iieretçlÊíiiqljçiii; Dr. Mo-
reira, está aprebendendo na estação do Ue-
bedonro, toda a edição do "'.Jornal dó Re-
cife", destinada a Maceió. O mesmo jornal
está impedido de. circular ali, por ordem do
governador de Alagoas. Peço vossa: interfe-
rencla, no sentido de não continuar s;me-
lliaiitc coacçáo (T5~Iíberdade na circulação do
meu diário. Saudações; — l.uiz Paria, dire-
ctor do ".Tornai do Recife",

Em visita ás forças fluminen-
ses, que estão em S. Paulo
O Sr: Dr. Fcliciano Sodré.. presidente do

Estado do Rio, recebeu o seguinte telegràm-
ma do coronel Chrlstiano Alves Pinto,' com-
mandante da brigada provisória, do Kstado,
que se. acha cm visita de inspecção is for-
ças fluminenses em operações contra os rc-
voltosos de S. Paulo: „,..-, .-"Mogy das Cruzes. — Visitei hontem o 2'
batalhão do Io regimento da brigada provi-
soria, cujo pessoal mantém elevadoi espirito
do disciplina e patriótica animação. Apre-
sentei ao general Sócrates, em nbmo ue
V. Kx., os agradccrúiciitOs do Estado do Rio
pelo acolhimento carinhoso feito aos nossos
•oldados. Regresso pelo nocturno dc hoje.
Saudações. — (a) Chrlstiano Alves Pinto,
commandante."

0 "Times" attribue o levante
á differença de raças

LONDRES, 25 (Havas) — O "Times",
commeutando lioje os acontecimentos .ao

moviniento
Paulo.

lisíiis informações lím despertado muito
interesse, «pcclalnienlo nn mercado de-cafí,
onde se tem leito :;c;itir cm proveito do
preço, que tem subido.

Acredita-se geralmente que .mesmo dencl-
lado o movimento dentro do menor espaço
dc lempo que se espera, o preço do café
ficará sustentado cm «Hu, não só pelo np-
pare.lhaiiienlo de dcfe«a. como porque sc tem
como certa a diminuição du próxima co-
Ihcll».

A acção da cotamna do sul..
commandada pelo general

Azevedo Costa
CÜRITVBA, 1!S-(A. A.) — Tclçgramma

aqui recebido communica que as torças dn
columna sul. que sc acham sob o commando
do general Azevedo Costa, c das quaes c
vanguarda o batalhão policial deste Es-
tado. oecuparam nhte-hontem á noite a ci-
dade. dc Sorocaba, uprhionundo 4U revolu-
ciona.rios.

Essas tropas aclwm-se possuídas de gran-
de cntbusiasmo e cm excellente fôrma.

Projecta-sé a creação de um
[batalhão patriótico para guar-

atáyuana
MACKIO», 25 (A. A.) —- Foi lançada

hontem. pelo "Jornal dc Alagoas",- a idéa
da creação de. uma guarda patriótica para
guardar a cidade', sendo u mesma acolhida
Com o mnior ciithiisiasmo e recebendo logo
os adhcsõcs.do director c lentes da Instru-
cção publica c multas outras pessoas de alto
destaque, como sejaiff senadoreo, deputados,
commerciautes, jornalistas, «Ac.

A' passagem do 2o batalhão
fluminense, houve, em Caçapa-.

va, discursos de saudação
CAÇ.VPAVA (S. Paulo), 25 (Serviço cs-

pecial da A NOITE) — A* passagem do 2"
batalhão fluminense por esta localidade, o
advogado nos auditórios desta cidade, Dr.
Silva Ramos, discursou, respondendo o Dr.
Galdino do Vallc Filho, que declarou não
terem seus conterrâneos se limitado ás ova-
ções o explosões de rhetorica. Declararam-se
ao lado do governo c marcharam, afim-do
tomar parle nas operações

mâ 4&$* ••. v tffír Ji 
'^___nWr***jS^IHBtl

Hntaiif •*MíW*í&&-&i>*i i-'-'. ¦- /!^if4Si rk-ÉÊSESm y 1 IlalBIRwfe m^w£ã$*mBnaffl_*_i_mu*_m'Si-' ** - ¦.-JatSjM • -%_***_9__*-W)**_w_
FlTw^^j^aíw^- '••¦ÍJWwm'á^WHitf ' **mK^jBCTwJt^Bgg^KaKPKf •*WÊ___trJ____w **^****m **w_ HI

_&___*&*_.. -^*§___K_> *__$£___**-•**'*__ II
KBB8^^_Bfej«3M^B_M_KMBBL "^J
v*9m*)£nMS-**!ir^^ f_V-*Sf_________-C^*M__\m

m^^BmbeSkEHHP aflCB'' ':'fa8*********\v **m**\*\*\ JBnBJH BkSB Ml>*t• il^fl

I _KfflíK Wnk BkT^^Í

m_í___________w_fí_j__f & t___9'nlf________ _* a________EI H
__________\__i%Wn__\___wSR *^*!v'r^' ¦ ** '^tjEvT í**i---\*-*Wiy*tSoà****mi *vm*R*\'\\9Bi. puiíi

!??;....%.rf-l-Á:.'. -'¦¦-. HÉ__R«__H_a____íSSSRBP^Í^^_!^B^H^5W^BW^>'BI

I. >* ****** v**** , SSSÊkW"^* i -MswmS^n
¦ :í-' '"*<:(_ii*K5^ *****-**' '¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦' ' ' ¦ r^***—t^^7 ./^M^j^ws^^gj

V* ****************—i^**mm*****-************-****** ***************
Grano tirado no eaes do porto, oindo-se o Sr. Viclor Orlando, sua esposa * .Grupo uraao no^c. « _^ 

^^ que ,oram cU,nprimentalro
sejo é passar alguns dias no Brasil _prftc!

esposa e filha, desembarcou, sendo logo as-
*:.,[).„i,. pélüá ¦ qne. o-cspçravam .no eaes. c
lhe apresentaram cumprimeutos.

Poi então quc nós lambem nos approxi-
mámos de Victor Orlando, que, sorrindo,
agradeceu, como pessoa já amiga, os cum-
prlmcnios quc lhe apresentamos ein nome «a
A NOITE, coin palavras bastante lisonjeiras
c cheias de afíeclo, emquanto, gcutilmcutc,
posava para o nosso photographo.

O representante da Itália na Paz de Ver-
saillcs ,'¦ o mesmo homem quc vimos, na
mais ou menos tres annos, quando aqui cs-
teve Pareceu-nos até mais jovcn, nao ob-
stante ler a cabeça já completamente bran-
ca, c um pouco mnis gordo.

~ E' com grande prazer — respondeu o
estadista italiano á nossa pergunta — que
reVcio esta capital grandiosa, cuja belieza o
encanto profundamente me impressionaram
á primeira vez quc a vi. Dos dias que aqui
passei, guardo as recordações mais gratas
de minha vida, c agora, ao pisar novamente
esta terra, sinto quc sc me nlliviam as san-
dades que ca sentia. Attendendo a, reitera-
dos convites, pois n minha nclividade quc c
mulliformc não me periniltia afastar-me do
meu paiz, vou á Republica Argentina, afim
de realisar ali conferências no Instituto

sejo Ê passar alguns fí»»i_™iSB *
pnlmonte coin.o.üm de-visitar]?.^aul« «
Santos. Isso depende, "porém, da maneira
por que vão as cousas na Ilalia, onde a jai*
nha presença torna-se necessária ao 1* a*
novembro ein deante, quando recomeçam o»
trabalhos do Congresso.

Viclor Orlando, quc parecia ter pressa, ca»
niinhava cm direcção á saida do armazém
18, onde nm automóvel o esperava. Nao po-
diamos dcixal-o partir scmque delle ouvis»
•iemos qualquer cousa quc tosse sobre o se»
paiz, o fascismo e scu chefe c os últimos
acontecimentos offcrccidos á attenção fl»
mundo inteiro.

O ex-primeiro ministro ilaliano disse-nos,
com franqueza, que o momento, a pccasiao,
emfim, não permittia abordar questão de ta»
importância c, mais, não desejava absoluta*
mente falar sobro a política interna itali*.
na. cuia boa marcha o deplorável assassln»
do deputado Matteotli, que tao vivamejíto
impressionou a todos, não conseguiu des*

— Deploramos — affirmou-nos S. Ex., ao
despedir-sc dc nós -- esse crime que noa
encheu de revolta; mas como elle so deu n»
Ilalia, podia tr-se dado cm qualquer outro
paiz.

Till
«isiiS ,ItJ1i„,„i,,iiniiiii.iiiiiitiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiniii!iii!iHitJiiiii ««numHecooapensaiido o mento e
*. Sà "^

incentivando o estimnlo
,_, ,„ ,„ -hm <",„„,„ """"".',"" """ """"""""•

0 concurso do plano a pis de viagem, no Instituto de Musica

' Viunístas concorrentes senhorit(*a Irene Nogueira da Gama, á esquerda, e senhorila Mourão Calazans e Sr_ Agres è*
Andrade, á direita; ao centro, aspecto da assistência

No lusütulo Nacional de Musica effc-
ctuou-sc, hoje, o concurso de piano a pre-
mio de viagem, para o qual se inscreveram
os seguintes candidatos laureados, nessa dis-
ciplina, cora o primeiro premio — medalha
de ouro: Ayres dc Andrade .lunior, Dulce de
Saiilcs, Hilda Teixeira da Rocha, Irene No-
¦fileira da Gama c -Maria das Mercês Mourão
Calazans.

E! assim, pois, uma recompensa dada nn
morlto do alumno, quo jà demonstrara, cm
provas anteriores, o seu talento, a sua apti-
dão/ os seus esforços o applieação aos estu-
dos, indo, finalmente, aperfciçoal-os no es-
türangèiro; á custa da Nação que por essa
fôrma tambem incentiva o estimulo, da mo-
cidad»-

A's 10 horas da manhã realisaram-se, na
sala Alberto Ncponuiceno, as provas prcli-
minares, denioustraiido os concorrentes ter
conhecimentos geraes da lingua franceza.

A' tarde, foi effectuada a prova instrunien-
tal, no grande salão de concertos, a qual
teve inicio á 1 hora.

O programma ciHis'mi do fcguliitc: Io. exc-
cüçâo dc uma peça, tirada á sorte, dentre
seis que o concorrente apresenta-se, cm o
numero das quaes .cra obrigado a incluir
duas das sonatas de Beelhoven, op. 101, 106,
100, 110 e 111, podendo qualquer membro
da commissão julgadora exigir a execução
de mais nma pesa das seis apresentadas
pelo candidato; 2", execução de uma peça
do escolha do concorrente; 3% analyse c

apreciação critica de uma peça: sonata, fa»«
tasia, fuga, etc., escolhida pela commlssS*
julgadora, que deu ao concorrente um pras# ¦
para a apresentação do seu trabalho escript*
ou oral.

A commissão examinadora era compostj|
dos professores Alfredo Fertin de Vascott*
collos, director, do Instituto o presidente., d*
mesa; D. Etelvina Bello Lobo, Dr. Alfred»
Rayniundo Riebárd, Rosslni da Costa FreH
tas, Samuel Archangclo o maestro Fraa»
cisco Mignoni, vogacs. Os tres primeiroí
vogacs são do corpo docente do Institui*
Nacional e os dois últimos de S. Paulo.

-.Não compareceu, por motivo de molestiài
a candidata Dulce Saules.

Todas as provas foram publica^

•;?. ..... -m. . , f*l'ij*mL ¦-¦ -'
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Aluía mu prnju.to para a euuiilrii-ÇAii il»
-_lili.il ilu |il;ili,ltt. ;,',».ii.i(!Nfiu •* » iivlma... i. luiii i..r_ » iilltiiiii,
Ilu b.in puii.ii Ivliipu, tiiu iini|iíi ilt> Hltit"*
1'ic.itü. h pi opunha a iiiiiiinisr tlv tiWtt
a capitai nu piMii.illu, 1'iiih palácio*, r.p«i»*
-IÇUM IHIIltl-H», biliili'» p.ir.l llMI.I. UN TÍM.«
de». t.n.iiii'1, ,iii.tli_iitv o |irtvili!jtUi c liiunu*
| >• 11»« UUli -tlVÍ<H;. du.lltillil, lüítulll-, lllllllll-
iiiiijuo. traii.])ui'l-» iii-li_.no. v linha ivrivu
llKillllll) i| II.V.I llipijlll j|il lliu, pi iUHi.lil
quo .«ilu tlcslrulmlu pur in|i,u,u dc um i.ui-
tn-i UIIUO.. A pii'pii!.la do iigm.i lula em
uovoc-iitox mil eu ulti*, piii* iiiiiiriiieijlu d.
.iiilire.tlmot, Nliigiicm púih, cunivoiiii queu truni- v ilu*. iDuliiurc. puni lltt-|ir*a- ilu
i .1 vulto, .M;^, ante» dc iiuaMijuer i.vm-v.iiíos u «.peito dcíle ii-p._lo do prúlilcinu,viu,* u p.u.i uxuniliiui* iiniiivviijciH-iii ilu ».•
-nt.li.iiii - iiiiiiliinçii, I.' veidiillu quu ellu
•••'Uijtu dn CoimlltHiçfm, can>v l.ut.i. iiulrns.
u.id.i. pur. m, a ii-iiuiiÍM¥,'i.i do p.ii., ._ I. ¦
tilda rm i.-iiilii a ivc.usi..-. tia piipulaçilu t>m
iicrutihi eom u uivn t.iriUiri.l, u Hiiilo d"•inverti. ;,. '.raiisiuriiiii.i.i rapiilUmculu niiiiiuespécie d. i*.\iliu, oiiiIj us milividiius Iriam
uptiiits para .miiprir n» (,dus'íí.v«rcsilitu*tí-i ra i icus.

As cidades não se lugiiem .u.miii, artificial-
inent-, Filai il.pi.iiWiii ti_ cerliú iucliin-
(joi-. . pu-fcvcilclus, Innccoslveb.jip*) cnpri-
cho» c A» vontade» ualcnliidit. dos iiuiucni
quc Influem nu rumo da .V-liiçím eülle.Uwí.
Nao hasta |irilcinlt-i* construir cusus, Náu
basta luii-lniil-.is, A íiiifecúi'-'-.Ia maioriasc torna indispensável, entre nós, desde queao demoro u nllciiçàii no iu. lindo dn nosso
povo i* que »e queira -• iiiiiiu è prudente —
ucompaiihar-iliu us desejes.

Assim sendo, ..riu tlc melhor ulvilic npro-•ciiur unia ilu» tfriiiKlM olilaÜOí existentes.•Je-cnvolvcl-il e iiiliipliil-n paru sede do fio-•ernii f-dernl, nina vc/. quo sc apure clara-
«nente i- :,- demonstre a urgiiuclii u u trfíl-
«wçin da miidança ilo Bómolhiintu aíile.
Quaiitu á exigência coiisllluuloiiul . fiu-il
corrlgil-n, ugorii, quamla u lei miilcr sc cn-""iilra em vias dc reforma*.

A questão dc vciui.nenlos do funeciona-
Jisiiio publico lem siitu varias vexes unen-
íiilnbadii, som cffeltu seguro, para uni ter-
i.uo de equilíbrio, iiiudliiulu revisão dc
quadro, c o nugtll-üto dc vencimentos, luiliiii
perfeita harmonia com as ti.iii..l»n_:içôes
dc valores havidas nic ugora. A iinlfotinl-
iladc de vencimentos. entretanto, hão 0 p*'<>-
Dilema faci! e ns tcutiiflvns a respeilo vs-
linrraraiii sempre em Irupecçii, quc dclcrmi-
uarani InjusUvns. Uahl a tabeliã Lnra, que
íavorcccii* os fiincciüiiiiriifs fciiernes c vae
favorecendo us Çiumcioiiarlos iiiuniclpncs.

Kitabclia l.tira lem, entrctiiuto, uniu exis-
Icncia precária, sujeita a ttItos e baixos e
u surpresas, como ^ qne s. umiünCla agorii
t- coiitra ii qual sc ergue uin priij.cto dn
Câmara, aluindo credilo bU]ip'eiuçiilur

O Cunsclhu Muiüclpal, au que parece, vae
tenlar a revisão du quadros, pura o fim dc
estabelecer equidade dc vencimentos. Fura
tanto fui ali siiggcrida uma coininissáo
mixta. que iirgani-.ar.i um ante-prnjooto
para estudos ilu Conselho. Os unleccdciiles
uccréscciil.-jii quc a lenlaliva não é de tncil
soluçáu. V: possiii"! quc UOS quadros du
fimccionalisino municipal exista ninior cor-
rcspoudcucla üe atlriliiiiçõvs. Nos do lime-
.iiinaiisníw federal, puulo.'. que parecem ana-

lagos são nn realidades dispares c determi-
nam serviços c eslurços iiitcirnmciilc diver-
sos. Ha 'annos, uma coniniissãó iinalnga
tentou rever us quadros do fiiuccionatismo
federal. Os protestos e ns injustiças dc-
m-listradas depois inulillsnrain de todo ò
trabalho da cominissSo. Sú por isso veiu
a Inbcli,: Lijra. Sc a .siiggcstáo do Conselho
produzir resultados será o caso ii.* dar pa-
rabeus u uns i* a outros. Isto, porém, ú o
quc sc pódc púr em duvida. ,

. *
Não deis. tlc ser nina preferencia própria

4 énvaidecer-líos íhiiito a qui; tieeorre da
escollvi Ja iiws;i..ni.a;,_ií.!c.. lapitaUpár*) sédc
da: próxima Conferência' das Cuinr.,i;!ii-.'.içúcs
Eleclricas,' a rei;n'r-S- nó mino viniiouru. i1
f[ii>. :i,-jili;i :,v/:,r;\ nç -eii.-vri.ir-'"' i'u M'a.,-u.
suituuuu rciaiiim o's tdegramiiiiis qüe'ainda:
liontem divul;:ám').
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CARPENT1ER
üü ilo .Tullio <lo 1021
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0 annivcrr.ario dc uma grande
soberana

l)ci'i'iiv lioji', entre Jiut.it ninnifv.laiiiloi
do iv,:o,,lju. o iiiiiiivui<<iii'iu iiiiiotlelô do «tua
in .-'.«'ml- ii r.iluhu l>:ii.,ili.ili, ilu ií.-ív-..

Suliçr;inn ,U\% . quc, n,i rcrdad.i ivlnum
lOlir. II Oll.lçílu dus «uns i'll'i|i|'"N, -i:fí..-
ru d"o uui-i |i.'iv»iiiiui> dilliib. iifntulyiio dr
vliluilif), u i .iuh.i Uli-uhcili i. icm lavur,
uni.i iliiv iit.il» |iiipu'liii'r. ií ijuoiid.i* uvbcviis
roiii.iiilc» il.i liurnpu do iiujc. Sluiploa e u*
f.ncl, liuifílusii o iimli;.i de .licro liom, a ex-
,', l-j-i priiufiu, cnni.i .j.i. llvénio» uccealão
do verificar r niliiiirnl*, iIcími por mulo unam
piniuiuu-, o aiTaiffndua k^iiiuullilna. Sò mu
1'iii'uyài. liem tliil.idii e um ulln esplrltu poi
doiíi ter «sa-. iiífíiioncla»,iiropuniloi-iiil-d.

Com a liatn (te hiije, IA o le.tivu, IlAo *•-',
leiiiisíj.i '.Miiiuntc o povo lielijn, iiw «Imi*
do lirnçá.x, a mui rainha. Tiinihuni l)ó>, hru-
sileiro*., rm cpjo» ooi'ii',*.i*í libi vivoi K.vmpu-
liitiis soube crdnr sun iiuajestudo, fáaonmi
de coiuçàli o» mal» ordciilcs voln» pela vida
c pelii loticid.iile il.i ,-aiuli.i l.li-iab.-lli.
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Unidos

^4J .ino

1.}io:i{ío (frumezii), !urg.
ÍOI) c, meíro

Kjui'1^1* (franceza), inn!»-
_i:i, lií!*;. J!>0 «:., metro. . .

üricolitie Tuntasii! paru ea-
nii.na, lurji. (l.-!(), metro.'iVieoline i'u!iliiKÍn (Hnliu o
>e(ln). larg. 0,«0

Crelmuie íii^íck paru lençol
(Je so-leiri}, r.ieteo

Greloime iiitiiev [mra Iene.nl
<íe ensul, metro

Se<l« iiivav.*! (jiiponeza),
lai;g. 100 e., metro

E'ARA HOMENS
Suspensoríoi" Guyot, legíli-

1110. 11111
Líiri::i AmericauuB, artigo so-

perior, par
CnruÍBiiH de Iricoline, linlio c

-«)(]«, umn
Coüariui-Ofi 112 ii::Ito. dc

gómma, 8 por
Pyjanius <!r Zcphir inglest,

artigo f.iiperior, lõílMIO.
MS 

Coborlores para solteiro, uni 68900
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18800

27S500
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128000

tlenrye Curpehtler

mm eus noivas
83, 85 e 37 Uruguayana

(CANTO DE BUENOS AMES)
Telè|)iH-üí}: Norte 2875
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Outro molivi) que . tambeín pnra nos or-
eulhiir i- y de. haver a Ciíiivençíio consagrado
unanimemente ou princípios defendidos pela
i!clci*iiç..ii !>ra'-.il_:i'_. qne teve ..ssini ensejo
tle revelar o interesse rum une eshidónios o

_
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ncomp.r.ihamns¦ nssunipto que (Ijz tao inlí-
ma.mcule com as nessas riílniúes interna-
cionacs e 

'cnm todo-, os n.pectps dc nossa
propilüiíndii social e econômica;

Ag.òr.u, u que _ preciso. {. que o nosso en-
thusiasino não se detenha cm nipçõcs, appro-
v;u,-í)*'s dc votos c doutrinas sustentadas com
maior ou mcuur brilho, e sim que sc trans,

-portii_p_J*a as-rcali&uy--S-pi*at.ic;i.\- isto ii quç.
promova cpust.rucçõ-S, instiiilnijues e apor-
teli;oamcntos que nos colloquem. cm inato-
ria <!c Iplegriiplins e outras cpmmuiiicnções
eleclricas num plano correspoíidenie ao rc-
levo que tivemos na Convenção do México

honra que teremos cum a reunião <lu

í PENHORES?... i
| ienor juro í§ Maior ofíerta |

13", Ilua 7 Setembro, 187H
11. Avenida 1'anBo», 11. 5}

PQMQ .;;•
Mi;l.i , rxVlM

-em*»

mm
Saber vestir è sa^cr

fascinar; o meio de con-
scguil-o está nn — Gna-
iiabarn — lt. Carioca. 54

»9ÍB-

a
próxima Confcr un 1. de .laúeiro:

í)r. Estellita títíS-Vlas urinarias (venc-
rcas e cirúrgica.) 

'.ai.qs X. Labor, h; .losc oi.

Dr. Reyaaldo de Arágão, C]ini™ .-se-
nhoras. !, 'Zü-K-i-a. IS, 1 ãs 3, 2", •!" c G"\

DR. PÍDRÕ~ÔARI.ÍíI-Õ'' ~ ptepmuis. iijprnas. Cons. as -1 lioras. b. José, lu.

Dr. Guedes de. Mello.. Olho-, ouvidos
nariz c gargaoln. S. .lose SI; das -1 as ü li.
-. .---..__—..-,-—.-—iH-txji^&Ec******-^-—*--—¦ ¦¦ ¦¦¦"

Drs. Moura Brasil.fi,Gabriel dn An-
dlT-de ~ Ociilistas —¦ Li-ii..i:ay;r,ia, at.

Dr. Edgar Abrantes, TratamíTubei^ulosó
velo Piieiiiiiulliorax. Largo Carioca, 13, . ãs -1.
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O,. fnefrU Ai'«'._"'<. CÚVURG.AO,

Hospital l-*vnii|!fciico. Plione Villa 2201. '
^—a_j

Pedr

Coiulwte ns moléstias <lo \
fígado, do c.tomago, dos
intcsliiios e corrige a
Prisão de ventre.

«"¦ "s_J2Çf' i ii
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liPertaia H Hulif.il termi.
para NO DIA 2S deste mez a

grande VENDA pelo CUSTO
|REAL do variado e grande stock

de perfumarias finas; bem as
;im, escovas diversas, pentes,

|espònjas, estojos c vaporisado
|res, etc, etc. Jamais haverá ou-
tra opportimidade de OPTIMAS
COMPRAS por ser esta LIQÜI

IpAÇÃO para TERMINAR o NE-
|GOGIO e são poucos os DIAS que
|réstam para entregar o PREDIO

á actual arrendatária, a Socie-
fjdade PATHÉ BABY, para ahi
jinstallar o CINEMA NO LAR,

SRua Rodrigo Silva n. 36.

Como Gene Tunney acaba de
conquistar o titulo de campeão

dos pesos "meio-pc&ados"

A viçtoria dc Carpen.icr poderia
ter-se dado do 5" ao

J0U "round"
NOVA YOItK, '.'.*. f\. A.1 - Gontlrma-

rnin-ju a< pruvlífle» tio» cliconiMa» spórlivo»
c da maioria dus liu.xcuivi liortc-iuiiericano»
a rcspflto du (srauile cii>'(inlrii pügitlitlto

de hontem, im !*ol»
("ii-fitniil. cnlre (Iene
Tiinnc.v. nonc-aineri-
ciiiui. e Georjca Gar-
P-litlil', paru a dlipn
Ia do vawipeiir.üt.i dos
pjaos "melo poía-
dns". ,

Ou jnrnn«i desta r».
pilai (le.vrcvem. por-
llicillirlííiln ni ente,"round"- a "niunil",
ai peripécia» du luta,
dl/i-ihlo qiic t;..rpcn-
ilcr poderia ler venci-
do do 6. ao IU" round,
se não fosse :i uiajuil-
flcn resistência de
Tiiimcv. tino conse*
(tlllu abater o cim-
peão francez no 14°"j-ounii" pur "hllocU*
out **.

Ursilc o principio
da liita, Tunney, (pie,

a favor dc a\ta) pessoa, ronlava epm ns sym-
I .ithias dá assistência, -não obstante liar-
pcnllcr iSinlicin scr muito querido pelos
.iir.ftricniidis, ; desde « primeiro "round", õ".vnnliee" cinjireRou inauditos esforços pura
dorrolar o seu compclitlu-*, Bastando muita
energia cum c.'.. propósito.

r.srpcutler resenliu-sc um pauen em sua
fôrma, o que levou ns critieni .1 dizerem
(•uc o ex-cninpcüo mundial ..ie acha deslrel-
nado. nu nr.-lcs, perdeu muilo do seu jogo
primitivo. Momo assim, todavia, Carpen-
tier cnnsBAuiu encaixar optimos "cross", e
muitos "dircclos". O seu fnnio.0 siiüüa-**uni
n mão esquerda, todavia, perdeu cm muito
a 6U.1 efficicncia, c Tunney, conhecendo esse
ponto fraco do francez. se esquivava com
muita habilidade.

Tunire.v atacou limito nos primeiros"romuls", limitando-se nomeio do encon-
tro á defensiva. No final, reatacou rom
enerRin, cr,n. ejjnindo 110 ll" rouifd, como fi-
con (llio. deitar pnr terra o seu possante
adversário.

findo o encontro, a multidão ovacionou
calorosamente os dois sportistas.

¦ mem—.
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EMPENHAR ?
só na CASA GONTHIER

¦15 KUA LUIZ DE CAMÕES 47
Empresta o VALOR REAL §]S<íE_K-i-W_S_38fei5S_SiaKá
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AX Ciilí DA LIGA DAS
NAÇÕES

Representando o Brasil está
o Dr. Aloysio de Castro

GENEBRA, •".. (A. A.) — Rcune-se', hoje,
pela primeira vez, nesta i'pocn, a Commis-
são de Cooperação Iulc-lcctual da Lírh das
Nu(;ões .

I-iitre os representantes quc já se acham
aqui estão os Srs. Dr. Aloysio de 'Castro,
deleitado ilirHrasil, o Leopoldo Lugoiics, du
ltepublica Argentina.

DR. MANOEL DE ABREU
com 8 annos dc estudo nos hospitaes da líu-
rapa. Kadiodiagnostico, llndlothcrnpin pro-
funda e intciisivii S MA. 200 KV. 20, rua Eva-
rislo da Veifia. C. 442.

Uma palma de beüas flores natu-
raes sobre o seu tmnvh

Transcorrendo, hoje. ii data do fallcci-
me||lu-.de lJcdro Lessa, -primeiro 

presideu-Io dn l.i..a da Defesa Nacional' esla. por í
sun cominis.são executiva, reprcscnlnüa pe-!Jos Srs. minislro Viveiros de Castro, Gou-;
lart de Aiulviide e. linplinel Pinheiro e muis ¦
pelos Srs. Dr. Homero [Saptisia, major Oro- I
íjorjo da Fnnseeu Porl.o e Affonsn \'izeu,
membros do sen direclòriò, ¦cohip'íii*éçcil no
ceinilerio de Si João Haplista, onde se acha .sepultado o illustre piorlo, depositando sn-
b|*'o o seu túmulo uma palma de bejiiis fio-
res poturnes.

r*-ySãite

¦ me*
No "Principessa Mafalda" viaja

o ministro do Uruguay na
Suissa

Ao amanhecer de hoje, fundeou na Gua-unhara o paquete italiano "Principessa Ma-fnlda", procedente de Gênova e escalas deeosliiine, c cujas condições sanitárias"' fo-rõiri verificadas bons pela Saude do Porto.
O referido paquete transportou regularnumero de passageiros para o Hio e con-(luz muitos em transito para as Republicas

do Prata, entre elles o ministro do Uruguayna Suissa, Sr. Henrique Boero, e o delega-
do uruguayo A Conferência de Ininlij-.uç.o
que se reuniu era'Roma, Sr. Jnan !•'; fio-laudo.

-ee»
O NOVO EMBAIXADOR ITALIANO

NO CHILE
SANTIAGO, LT. (A. A.) - E* aqui espera-

do ale ao meiado de agosto próximo, o Sr.
Alberto Martin Frniililin, quc acaba dc scr
nomeado embaixador da Itália ncsla Hepu-
blica.

 ¦ mem
O MEDICO
O ADVOGADO
O NEGOCIANTE
O ENGENHEIRO
O ESTUDANTE

precisam duma cane-
ta-ti n teiro "DE
CONFIANÇA". Esco-
lha sua caneta entre
os milhares da

CASA STEPÜEN.

Galeria Cruzeiro

Rio dc Janeiro
"0 Malho'

Com uma edição que vale a pena ver,
tantos são os attraclivos dos olhos e do cs-
pirito. circula, amanhã, "O Malho", velho
periódico illuslrado. de ampla circulação cm
todo o paiz e no estrangeiro, Não lhe fui-
Iam paginas literárias, reportagem illus-
trada sobre todas »s manifestações dn vida
na ultima semana, como lhe sobram ainda
ã graça e o elegância do lápis de J. Carlos.

«ata*

DISTRIBUIU, PRIMEIRO, [
TUDO 0 QUE POSSUÍA...
•»*•••.¦*••*•?•»••*••*•*•¦••_••_-¦'_¦¦¦¦«? .¦

E, depois, matou-se, ana-
vciliiando o pescoço

MBOMan* ee m my ¦ -—mw

Circumstancias curiosas do suici*
dio dc um velho pintor

Ciu-iuii rn-.1 -Mranhc/a noi vlilnlini du
homem inyilerlmo, qu. nfiu falava a nln*
«iiriii .- iiiic a iilnjniain >¦¦•:¦,., o laelu da),
lu, iii-iiiul., do -tiioçilo, honlem. A jinUtt, vi*
>iiar.|hiis an reildonclai e o.fer..«r*lhoi pre-urnlcs. Qun^i .nfio acreditavam nu evidcnciii
rcil dn que 11 ..IsIIdiii... t) velho pintor,
que vivia em silencio, com a pronecupaçinrniulniitu de evilar n cnntaclo dos uiitins
ninrndnr.'s dn hrvcn do SalRurlrn, em cuja
CiiMl ll. 1.1 tiniu dumlcilli), pelo - * • it teni-
paramento fxquisliu 0A0 despuriava jrnn-<ie. s.v inn:,!iii,i-, ali, ii-1-.in' mesmo como apu*
lou a policia do D* riktrlcla.

Desse modo, o espaiitu du tniloi fnl maior,
quando eile, dcspnjando.se das suas Jolnn e
dr .itmii. olijvetos m» levara nos bnUos,
iiluirrotando-os, foi dltenilu que eslava mil-
mndo do desejo Irrefreável de distribuir tudo
que possuía twlos seus melhores amidos, mio
traiu »s visinhos, us quacs sempre ll.. lia-
viam dispensado ns mnls ternos carinhos...

Itetiiou-s. o quinq-ingcuarlo Oscar de Oli-
veira (iiiiiii.iiiles, « durante toda a noile o
seu grsln inciimprclieiiiiidn |wr aquella cen-
le foi cuinincnlndo dc ludas ns maneiras, c
encarado ric todos os mudos, Pnra uns, o
velho plnlur oncnnccidò, enlouquecera subi-
tamente e. assim, sob a influencia de estra-
nini dulirio, cnmmcltcra o olravag.nicla (te
dar os seus pertences a quem quer que sc
lhe deparasse.

Para nulros, GulmarSes resolvera embar-
enr para Icrr.is inngini|uas e como fossem
fabulosas as soinmas quc .imitara paciente-
menle mi decorrer de niuilos nnnos, queria
sc, desfazer de Indo que lhe pertencia. Ii.
assim, Guimarães, alvo de todas as altcu-
c"ie.i*. i..'-'.licii-<e i, sua casa, dcilaodo-so
!osn cm seguida.

A casa n. 111 do becco do Salgueiro 6 dc
coiistni-çSo Rntlgn v muito ncunhadu. O seu
locatário o pinlor Guimarães, lia muilo vi-
nha sendo presa de Icnivcl tuberculose, rn-
/.'ui pela qual alugava um quarto dos fundos
11 uma senhora sua conhecida. I). Ilcnrlqúcln
Dias; quc lhe servia de enfermeira, quando
mais violenlns traiu as li-moplhy.es que o
á lií cavam.

•Deitou-se hontem. A noite, assim como ja
dlsscn*os, o pintor Guimarães, muito satis-
feilo. Conversou dcmoradnincnte com a sun
inquilina, sem trair na serenidade da ph.v*
sionomin ns lntcnci.es sinistras que o cmpol-
gavam. Peln manhã, hoje, ãs sele c mela,
D. Henriquctn voltou ao coimnodo oecupa-
do por Guimarães, ciicnnlrnnilo-o bem dis-
posto. Palestraram algum lempo, retirando-se
depois aquclla senhora, por ter necessidade
dc sair, cm visita a uma amiga.

Umn hora depois, precisamente, o empre-
gado da casa, empurrando a porta do quar-
lo de Guimarães, leve nos olhos, na brulall-
dade da sim revelação, um quadro que o Im-
pressionou! estivado na cama, o braço dl-
r.ito pendendo, os roupas em sangue, o vo-
lho pintor jazia. Tinha um extenso e pro-
fundi) golpe dc navalha, no pescoço. A arma,
a lamina toda ensangüentada, estava caida,
perto.

O rapaz, vencendo n espanto que o doml-
navo, correu n uni telephone próximo e
commuhicou-se com o commissario cm ser-
viço na delegaria do fl" districto.

Inconlincnte, a nntorid.ido sc dirigiu ao
local, ahi fazendo .13 suas investigações. Pelo
o;ie apurou, o commissario chegou A con-
clusSo U:i qilc o pintor Guimarães so sulci-
dará. Depois dc requisitar um medico e um
phóldgraphd do Instituto MedlcoTegnl, a ou-
toridade liiterdiítnu o predio n. 1. do hec-

o do Salgueiro."~nèpiínTTln--me_odia, 
o cadáver do desafor-

limado pinlor fõT~i5_TmHnadoc photogra-
phndo, sendo cm seguida rcmõvnfo--pa_a o
necrotério do Instituto Medico Legal

¦ —mem •

0 FLUMINENSE F. C. NAO EN-
FRENTARA OS PROFISSIO-

NAES INGLEZES

A resposta do Plymouth Argyle
Nfiu »e realisnrA mal». »n contrario <]<», .»»•

•r Ptnemva, o «rnml. tmeontro de "rool-

liall", domínio proslmo, enlre oi profliijo-
une» ingleres d« Plymoulli Argyjd «m» v.ni
de "iigar vários "imtlrh. ." nn .\r«enllni, o
n "Umn" do 1'liiiulii.iise Pi C, ly *l'm m»
•¦fiiiilbiilleri-" brlUanlcoi nfio puderam ae*
mil. wor ao convllo ilo vrlrrano cluh csilo*
ra, fonfurmi «e \.rlli._ «In Wd 0|mmm_
almlxo, hoje recebido pclii «llrccliirm do lrl«
color , ,"I .timlnen.e I'. C. - l\lo - Íl-Hiel. Im*
pnsslliln. Argyle."

¦ mtm —•

0 amor primitivo
Amor dos une vicem <'iii plena naturesa

lendo lima ciilwiia por leeto... Como uovo
scr - diut-.iu-l!

^yrí__E!^_»___^>S^

Sc à on nüo, pode-se ver nesse romance
adorável, dc graça o delicadeza, essa come-
dia finíssima - "O AMOR PRIMITIVO" --
Interpretada pela linda nrlistu Constanco
Tulmailge c por Harrisun 1'ord e Kcnneth
llarliiii, quc o Odeon vae começar a cxhibir
na próxima segunda-feira.

¦ mmm >
Caiu de am trem em Todos os

Santos
O electricista Albino dc Oliveira, qne conta

,13 nnnos o reside á rua Francisco Mala 100.
quando procurava saltar d" 11111 trem na
eslacuo do Todos os Santos, perdendo o
equilíbrio, caiu ao solo. soffrendo contusões
pelo corpo.

Albino foi medicado no posto da Assis-
Icncia do Meyer o internado no Hospilnl
da Santa Casa.

A policia do 19' districto registou o furto.
mem

PARA 0 CABELLO
Um preparado Maravilhoso !
A loção "Bclla Cor" é de effeitos rápidos

c garantidos.
Contra a caspa o queda do cabello, tendo

a grande vantagem de restituir acs cabeilos
brancos ou grisalhos sua côr primitiva cm
poucos dias.

Convém notar quo não í tintura e sim
11111 preparado altamente sclcntifico c ma-
r.ivilhoso.

Vende-se em todas as pharmacias, perfu-
mnrins c drogarias do Brasil.

my**» >
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"Revista da Semana"
Vae entrar amanhã cm circulação o nu-

mero 31 da "Revista da Semana", quc traz
umn capa ullusivn As hcllczas tia nossa ei-
dude, num fundo dc cio c de palmeiras, lin-
tre us suns paginas {ilustradas so destacam
as da chronica de moda, dn festa dn Colle-
gio dc Immaculnda Conceição e do Concur-
sn de Robustez Infantil, para uão citarmos
ainda muitas outras, dignas todas do maior
apreço, já pelos seus textos, jA pelas suas
gravuras. 1-iitrc estas ultimas podemos rc-
gistar, com dcsvnneciníento, a reproducção

1L0 cnbeçalho da A NOITIi, acompanhado de
pauívT!ts--_n_i__a__çurinliosas c de expressões
llsonjeirns sobrclTTiympa-lUa_iiue lemos al-
cançado do publico.

fiÕTRÍÊ - «Me êÕMlõn
de rofees du solr, recue dss
meilleisres mírns de Paris,

1. de FlaviSle —

ANoite
Cumprimentos pela pasugem do

nosso 13" anniversarió
1'tir imitlvn riajiat-Sitem do IV snnb

ni*....iu ii.i A NOITi: ivccliemas, ainda, o-t
seguintes cnmprimenlos o kondoioa toIm
de prntperldado: ,"Ulo - Upa - A K01T8.— A» dlleet»
pupila de Irineu Marinho, defensora intra*
pldu dos trtUtns, na f.l.c(taç_«s ilneem
do Centro dos Adorei dn lii-a.il, na data da
teu nnniversarlo — 1'ela direcloria, ¦> «;.
creinrln geral — Goncaiçfto Machado."

"PrntiiMimciit"' gral o * .«ta Illustrada ,-¦
dncçfio an coiisoladur conforto qna tautn n$
lem emocionado uos mnmonloi marlyrlisn*
tes de mliilia vida pra.i_a.0-ml, venho, hoje,
MirU .l-o por »on nrosparldnd», fazendo, d*
coração, meni mal» alnceroa votos pela . .1
malü coniplelo felicidade —Álvaro Alvim,-

"O Centro «Io Commercio a Industria do
Illu de Janeiro, por inn jllr-<lorl» abaixo
assignada, apresenta - Illustrada redaecSo
dn A NOITE, n lirlHmnlt tespartlno (pi»
tantos servlfoo lem prastado ao Hrasil na
deres» nacional dos leiiltimos Interesses dts
classes anciães as suas saudações por malr
um «nno do Vletorlas <|iie acaba de com-
pletar -~ Joiío Auguslo Alves, presidenta'
Conitllo Jardim, secretario."

Otilrnn «uutlaçCca
Silo dos nossos dlstlneloo confrades e_.io*

cas ••lllusiracAo Moderna" as seguintes ps*
|fl VTA 9*"O anniversarió dn A NOITJ? —> Xo din
19, completou o sen 13* anno de exi_t.n.i.

brlUtente vespertino A NOITE.
Comauanto uni pouco tarde, estamos no

devor de registar esto acontecimento !," 1 ds
imprensa onão do povo.

A A "NOITE é Indlscutlvclmenlo a "lea*
der" do Jornalismo popular. Vários cairos
periódicos tem posauldo a «ua época de es*
treinu popularidade mas esse sccptro glorio*
so, cm qualquer delles, nio durou mais
tempo quo em mãos dos dhtiuctos jornal)»-
tas da A NOITE.

Irineu Marinho é o chefe e o nrganinador
desso grande org.o moderno, 6 o jornalista
que, sem prejudicar ao povo, nem as opi-
niões, tem sabido realatir contra todos os
contratempos nolflleos ou materiaes.

A' A NOITE, a "lllustraçôo Moderna",
ainda joven oa imprenso semanal popular,
envia daqui os seus calorosos applaoe»,
sinceras e espontâneos."

Agradecemos mais os cumprimentos
que 110A enviaram os Srs. J. C. Gama l\i*
beiro. Pedro Ribeiro Tranca e Dr. Pereira
Vianna.

— Sob o cabeçalho da A NOITE e as epí*
graphes com que noticiámos o nosso anni*
versaria, a "Hevista da Semana", no sen
magnífico numero de amanhã, escreve o se-
guinte:"Completou treze annos de vida, a 1. do
corrente, o brilhante vespertino carioca A

NOITE.
Treze annos de vida gloriosa. Autor da

idíus generosas, defensor de causas nobres,
o brilhunte diário do 1.1o, devido ú tena-
cidade e A fibra incomparavcl de Irineu Mu-
rinho, conquistou na sympathia do publico
um logar dc grandíssimo destaque, unia si-
tuação invejas*cl e digna, cada vez mais
iicccnttiada, que lhe dão com a maior jns-
tiça foros de um dos mais criteriosos c in-
fluentes órgãos da imprensa.

A "Hevista da Semana", que sempre rca*
deii as mais merecidas homenagens ao qne-
rido vespertino, teve ensejo, com o exilo
indcscriptivcl do "Concurso de Belleza", de
ligar-se estreitamente á A NOITE, com cuja
collaboração inestimável cffcctivou. o nota-
vel certemon.

Mas as palavras qne aqui ficam ditas nao
são devidas aos laços de amizade que nos
unem Ã A NOITE.

Elias sno — em verdade — ns mesmii
com que a imprensa toda e o povo carioca
saudaram a data anniversaria do brilhante
vespertino, que faz orgulho ao nosso jorna*
lismo." . . , ,„ .Somos gratos i gentileza do brilhante sc*
manario illuslrado carioca.

"•o** '

Tricii il w*m*mi7 inuui9RMatosHayanartU0gO,

Zephires
Kecebcmoa grande
variedade de pa-
drões moderno»

Casa que se
impõe ú dis*
tinetn clientela
pela sua série*
dade.

Dr; Sully périssé r„A.SSCI,lbiín- :i*-* 3"
rm* e sabb . ás 4 horas.

m**» '
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Queimou-se com electricidade
O electricista Jorge Sampaio de Souza, de

2. annos c residente A avenida Salvador dc
Sá n. 62, quando, hoje, trabalhava no dc-
posito <la Companhia City, dc que & em-
pregado, !i rua Deliu de S. João, esquina da
de Alegria, foi victima de um accidente, quei-
innndo-se com electricidade,. 110 lirnço e
axila direitos,

A Assistência prestou, no caso, os neces-
sarios soecorros de urgência.

¦ 'mmm

_____ "'"'"''o il'<*'>1 paraÇ/SmdW ciihclloe barba, .Nas
perfuinarjas, pharmncins e .drogarias. •
¦"_«..¦ ».. '.' " .' .« — .— •~»*<giétí*m~l- «li
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MENOR
A casaca ficara propiptn. unqnclle instaii-

te. E como o freguez fec]*amasse urgehcin;o propriclni-ro il.-; Airnialiirn Azamor 
*(le_-se

pressa òni eiu inl-a para 11 residência ilaquel-
le, á rua 2 dc Dezembro 113. Saiu como por-lailor o menor Aramis Arníijò, rme eli.ran.o
ãqije.lle predio foi (Siirproliendiilo pnr um
cavalheiro pgvg çlle ilcscoiiheciclo que se
(iissti o (rêgué*. que niieiosainente esperava a
Cflsaea ,. que SP havia mudado para a rua
do Cattete.'

0 menino, na maior boa fé, passou ás
mãos do cavalheiro o embrulho. .

E',p pouco este ile.siioparecia, em/iuanlo
Aram.is resressa á alfa ia Ia ri a cerlo de quea rmijia. f^ira entregue ao seu verdadeiro
dono.

Horas ilcpois",. enlretantoi a alfaiataria re-
cobig um;i reclamação do frejüic/. c, desse
moiío, o seu "proprietário cumprelieiulcii u
fu.rfn. (le quc,foi.-victima o, sen empresado.

Apresentada quçixà á policia ilo 3o distri-
cto, esta enca.-iiiuhou-a á (Jcji C", que já jni-
ciou diligencias, afim dc capturar o larapio.

BOLSAS FINAS
NOVIDADES DE PAUIS

ROP.ILLATÍD & C. — Av. Rio Branco n. UO
¦"•fl}1»—- *'¦¦ . ¦-¦¦ . i. —-"Fon-Fon"

Mais um béílissimó numero publica nesta
semana a conhecida revista "Fon-Fon",
qúe presta nina homenagem a sua alteza'
real o príncipe Humberto de Savoia, estam-
pando na capa p retraio do herdeiro lia
coroa italiana, e nosso próximo visitante.
As secções babituces do magazine carioca
estão, im presente numero, muito bem or-
ganisadas. e a parte literária cada vez mais
..llraentc; Desta, merecem destaque o ar-
Ugo dc critica sobre "Um poeta <1« noi.e",
firmado pelo nosso confrade Marins Capi.v
Irano; a chronica de übártnrá; escripta por1'ovin,-, Cavalcanti: a pagina de Álvaro So-
dré. um conto de J. Maçaneta. aTém de al-
gumas outras coIlnbnra<*õcs dicjnas das me-
lliores revistas di lilertitura,

-» *«*g<Hw*" »»

.AZEVEDO & BRANCO .
Alfaiates da Aetualidade • >-,' ..

Buenos Aires. 132, Io (conto do Uruguayana),
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U VEIBADE E' ESTA: II
O PO' DE AEEOZ | 1

LADY _
R ____continua a ser o melhor e a nSo|| 'tnuem

Iser 

o mais caro |
PERFUMARIA LOPES |

Praça Tirailcníes ns. 36 c li. e Rua a
¦ ¦• Urugnaysna 11. 41.— RIO B

DOMINGO
I GRANDES CORRIDAS I
I P.JOCKEYCLUB I

DE BUENOS 1
AIRES 1
JOCKEY CLUB

As homenagens do Senado ao Sr.
Bernardo Monteiro

Na sessão de ho.ie do Senado, presidida
pelo Sr. Estucio Coimbra, o Sr. Bueno doPaiva oecupou a tribuna para fazer o nc-crologip do senador Bernardo Monteiro. Elo-
giou' a acção desse velho político mineiro,

, exaltando, principalmente, os sei* dotes decoração e a sua modéstia. Oisse do pezurque o lutuoso acontecimento motivou, nnoso nos scus companheiros de bancada, comocm todo o Senado, e terminou pedindo ainserção de um voto de profundo pezar, olevantamento dn sessão e que „sc telegrá-
phasse A Exma. familia enviando pezames.O Sr. Lj-ra, cm seguida, requereu umtidilitaniento, e este 110'sentido de se cn-viar um telegramma de condolências ao
presidente do Estado de Minas.

Approvados esses requerimentos, o pre-sidente. communicando a associação da Me-sa do Senado a essas homenugens, designou
uma commissão dc cinco membros puraacompanhar o feretro, da casa de residen-
cia do extineto á gare da Estrada de FerroCentral du Brasil.

; Tnmbem na Commissão de Marinha eGuerra do Senado, que hoje se reuniu, oSr. llarlos Cavalcanti requereu, o foi appro-vado, um voto de pezar pelo mesmo mo-tivo.
¦'"¦ ¦-¦¦ *ee -
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Vapor de luxo: P" Rio da Prata P" a Europa

LUTETIA 2 do agosto J6 de agosto

Avenida Rio Branco 11-13 — Telep. N. 6207

10 070~dra!ratirrientcrtlurar.t€*"
quinze dias

10 0/0
cm todos os moveis de

escriptorio
10 0/0

CASA PALERMO
Rua 7 de Setembro 211

¦ m*m ¦¦-*"Careta"
Leve, elegante, bem feilo, "Careta", qu».

_ magazine de elite, apparece amanliã corai
um numero cheio de assumptos de oppor-
tunidado, charges humorísticas, noticias
photographicas, paginas artísticas, etc.

-i ijB+frfc i-

Cineoenta amostras de leite exa-
minadas e um leiteiro mui-

tado em Nictheroy
No correiçüo hoje realisada, a Inspcctoria

ito Serviço do Leite de Nictheroy apprclien-
deu 50 amostras do leite que era dado uo
consumo.

Examinadas, uo laboratório da Prefeitura,
pelo ehir.ihco João í.nnghsclorf, essas amos-
trrfs foram' consideradas boas. com excepção
ila' pertencente ao leiteiro José Pestana, am-
bulante 215, a qual foi dada como fraudada
pela add-jão* deaguu, pelo quo foi o infra-
ctor autuado pelo Dr. Jcronymo Dias, chefe
do serviço. 

'
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Apanhado por um trem

Apanhado por um trem em Olaria, o co-
cheiro Miguel Domingues, hespanhol, de 58
nnnos, recebeu fracturns das costelltts e da
cabeça.

Domingues, que reside a avenida 28 (lo
Setembro n. 5, após os soecorros que reco-
hen na Assistência, foi internado na Santa
Casa.

ias»

Dr. Rufino Motta, especialista
e descobridor do especifico
Rua S. .Toso 38. Rio.

SENSACIONAL ROMANCE

A Irmã Dorothéa
6 "Novidades" inicia a sua publicação

domingo.
i mem «¦-.

BAGATELAS
Ultimo livro de Lima Barreto.

Nas livrarias e na Emp. Romances Populares
Kua do Carmo, 25-1°

"Para Todos..."
Um. "clichê" magnífico, Phylilíis Haver,nos tempos de Mnck Sennett, divide no meioo numero de "Pnra Todos...", desta soma-nn, e que o completado por exccilentes ser-vlços, Interessando a moda, n pintura, aesculpturn, einfini, ns expressões do pensa-mento e do trabalho. A's senhoras, espe-ciulment., clle interessa; pelas novidades

mundanas que apresenta.
•mem-— III ,"GUARDA-MOVEIS"

(Soli u pairocmi. do industrial Leandro Martin.)Chainndo- : Ourives, 41. T. N. 1500

ALTA GOSTÜRA
NOVOS MODELOS DE PARIS
Vestidos e Chapéos para grande

cerimonia. Theatro e Visitas com a
nova nota da ultima moda de Paris,
assim como artísticas Bolsas, Pivel*
las e Collares, de grande novidade.
— "ELEGÂNCIAS". Rua S. José,
120, sobrado.

¦ _wt»i ¦

Foram ambos atropelados por
automóvel

A As«istencia soecorreu, á tarde, 'Aveli*
no Cardoso, de 26 annos encerado-, resiacn-
te à run Bencdicto Hipoiito n. 52, c Custo-
dio Faria, de 48 annos. cocheiro. morado*"
ã rua Bnrfio dc S. Felis, ambos victimas d«
atropelamento por automóvel.

Aquelle, colhido na praça Onze de .Tunho,
soffreu fractura da cabeça, e o ultimo, sp"'
nliado a esquina da rua Senador Enzebl*
com Prnia Kormosa, soffreu, além de ".l!a
ferimento também na cabeça, escoriações
na espndua direita.

¦ mee» ——^m REI DOS
UMPAMETAÍS

QUEM PERDEU ?
O Sr. Francisco Corrün enviou-nos, p^iser entregue ao legitimo dono, uma chave

que encontrou em um bonde da linha pra-
Ça dn Bandeira.

mem

mtsimw- ¦-__- 
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0 CONTRATOSSE é
radical na. tosses. Iirnnchites, urippcs, etc.1'rcço actual: Vidro. 2S800 on 3$000. 1)2. 20.000 «ie*»~*
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I DR. PIMENTA DE MELLO I
Ourives, 5 •— terças, quintas o subba-?

O ALGODÃO
O mercado dc iilüodão funccionou ho|ehem inspirado e firme, com um movimentoactivo dc negócios c sem novas entradas.Os preços não accusnram alteração nasficaram firmes e com tendências para umanova, uita.

O movimento constou dc 539 fardos de sai-das e ficaram cm deposito 6.814 ditos

¦•«_*-"Selecta"
Está unia oxeijllcnlc edição o quc "Sele-

çta' fará circular amanhã, ás primeirahoras do dia. A par das gravuras que, niti-
dus e mnumeraveis, lhe enchem o texto, %
querida e brilhante revista publica um ser*
viço completo sobre os últimos acontceim-B*
tos cinematograpliicos do mundo inteiro»

_M^^~m Vi.*,:'-* ¦:¦-,. -,?,-Vrií..ri*.-'.;¦*!¦<¦'>-' '.'¦-'ve-?' <v- •r*-..-i-*-<»"».-"^» .¦•»*¦... 
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5SÍ -JtilWOS-TKlGQ^AMMAS•gS D05 C**RREi>PQNDCHTB3.
^esneciAeioA1 /i NOITE
ife-klNO INTERIOR E NO
KEclBXTERIOR ESFRVICOv -ji^ ftlyLN-IA AMERICANA

LEVANTE
il atar em

S. Paulo
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A NOITE —- Scxto-fclm. 25 «Ir .Tnllio flc 1024
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.rTAPIftA^t MINUCIOSAS
\oeT0OAAVP0RWQEM-

DA °A NOITE"

Em conferência com o
da Nação

chefe

(ruim, I.H.ii-, pcla manhã* o na primeira»
r,. r-s da tarde, ao Cultclc, tendo conferen*
oi ida cou o Sr. presidenta da Hepublica,
todn. es Srs. ministros d« Estado, niarcclinl
cífln dn policia, prefeito do Distrieto Fc*»
í-ii1 I- presideato do liauco do Ilut-ll.
0 "leader" paulista conferen-

ciou com o Sr. presidente
da Republica

IWeve, A tarde, confcrcnclnndo com «i fir.
jirciddentc tia |ir|nililli>ii o deputado federal

i.sr. Ifercnlauo du Freitas, "leader" dn ban»
•i-nl.i paulislti,
(7Sr. Álvaro de Carvalho no

Cattete
v« palácio do C.illcle esteve, & tarde, o Sr.

,'lviiro «lc Carvalho.

processo dos militares e a
promoção dos sargentos

A Gamara approvon, ho.ie, em 2* dis-
etissüo, o .projeelo simplificando o processo
r,<. ml li tares, envolvidos em setlii.-íics e,
cm r, o providenciando sobru a pro-
nioe.ii> a ofílcinl d»s surgentoa nue se dis-
tlnsulrcitl na dcbollaçno do uioviinriilo es-
dicioso ile S, Pnulo.

Ambos o-s projectos, por terem aldo dis-
f>»"* nhi» dc intejsticio, flgurnr.ío nn ordem
ij/< dia du amanhã.
tini deputado estadual mara-

nlicnse quc se apresenta ao
24° dc caçadores

O tipitSo-mcdico Dr. Lino llodrigues Ma-
rindo, deputado ao Congresso do Maranhão,
uprcicntcu -te no conunandanto do 24* du ca-
(adores, estacionado cm S. Luiz, prompto
pira o serviço militar, sendo encarregado da
diiccção da enfermaria da mesma unidade.
Pernambuco está calmo

RECIFE. 25 (Serviço especial da A NOI-
Tlíi — Não ha, aqui, nenhuma perturbação
da ordem. O Estado segue sua vida normal
o todas us clnsscs trabalham em suaa dlffe-
rentes manifestações de actividade.
Elevadas, já, as quantias offer-

íarias ás familias dos
soldados mineiros

BELLO HORIZONTE, 25 (Serviço espe-
ciai dn A NOITE) — Já são muilo eleva-

;<l.i3 as quaulias of fartadas por intermédio
«In lixmn. Sra. Raul Soares As famílias

us soldados mineiros quu segundo noticiai
jji)-.ii recebidas, vão bem.'A Cruz Vermelha abriu em Juiz

de Fora um curso rie
enfermeiras

JUIZ DE FOftA (Minas), 2!5 (Serviço cs-
íiecial dn A NOITE) — A Cruz Vermelha
Mineira abriu um curso de enfermeiras no
Hospital Militar desta cidade, nchando-sc
inscriptos varias senhoras e senhoritas, da
Jioiisn melhov sociedade.

Gentileza do commercio de São
João D'E!-Rey ao 11* re-
gimèhto cie infantaria

S. .10AO I'*l-l.-l*EY (Minas), 25 (Serviço
especial da A NOITE) ¦— O commercio desta
localidade está providenciando sobre uipa
remessa de cigaríois «pie oiTercce parn serem
«listrilii.iitios aos soldados do 11" regimento
«le infantaria, orn cm São Paulo.

Fíealisoii-se em Bocayuva um
comício civico

BOCAYUVA (Minas*),. 24 (Serviço especial
da A NOITE) — Renlisdu-se. aqui um comi-
cio civico de iipplouso ii altitude do Sr.
presidente «Io Estado; em f.-ice dos aconteci-
biênios dc S. Paulo,

A C-imara realisou, egualmente, uma nes-
não, depois dn «|unl houve uma passeatt..

juiz de paz cie S. Bento do
Sapucahy quer ir para o

AoJPob Norte ouINâo será ainda
alewYoI! **¦«»

LoGatiilli partiu, hoje, ido
seu liiingar, em Marina

dl Pisa
0 granile "as" italiano voa dire-

cto a Marselha
PIRA. 3|l (Rs-ca»! _ O atlailor l.neal-llllevantou .tio, Ae Marina ili Pis», hoje, it 7noran o ll minuto», «m tijilru-aviilo. comdestino • Marselha.
l»o Man.elha, Lotatclll prnierulrá rlaeam

para l.nuaume, lt.iitinl.im e Lnndrea, e daliiM-rtuinih» ,» Itinerário doa nvlndorca norte-iinn-rlcniHia, para* Nova Vot|«.
VISA, 2.1 (,\. A.».-- Sob um céo betllaalmo

Lócatelli, a bordo do seu "Darnlor
Whate", em Marina di Pisa

e perante grande assistência de curioso». Jor-
nalistait e altas autoridades, o conhecido avia-
dor italiano tenente Anlonio Locatrlli par*
tin hojo do scu "hangar", em .M-irin» di
Pisa, afim dc cffcctuar o aununt-iado vôo
transatlântico ao Pulo Norte.

campo de acção

Nola da Agencia Americana — O tenente
Anlonio Lócatelli, o organisadoi* principal
du arrojado façanha que vae contar com 0
auxilio da c.-tpcriericia do explorador polar
Amuiidscii, c conhecido no lirasil e j.* este-
vc algum tempo no Ilin.

Iliu algum lempo, já, o telegraphò nnhun-
ciava ao mundo que Amundscn, que preten-
dia icntar uniu novn-escalada no Polo Nor-
te, desistira desse intento, cm vista de lhe
(faltarem os necessários recursos pecunin-
rios.

'Dalii gerou a idía de Lócatelli de se tisso-
cinr ao celebre explorador noriiegucz, Depois
dos necessários entendimentos, ficou resol-
vida a rcylisní.-iio.do "rai.L" em tres possau--
tes hydroplriiios "Doíinci* Wall", que t£m
os números 23, 21 e 25.

O bytlropl.-ino n. '.'.'> serú tripulado por Lo-
catclli, e nelle vi/ijarõq o joven Tullio Cros-
tio, fillio do condo de Crossio, e os meca-
nicos Conforte Broceini o Antônio Gióvnnni.

Nos outros tlnus vinjnrfio os tenentes da
marinha americana Olson llonimcr, e .lohu-
ny Davidson, o tciienle noritcguez- Ilaracn. o
tcnciila italiano Mnrèscalchi, encarregado dns
provisões, c o jornalista íiortê-nmòricano
Waliaco Gibbs.

Loctilelli pretende rcnllsiir o vòo em dous
mexes, mais ou menos, escalando nos se-
gtiintes logarcs: Zurich; illm do Tcxcl, Der-
gen, ilha «le SpiWbcri!, no Oceano (Jlncial Ar-
ctlco o dnhl no. Pulo.

Amnndsen uclinr-se-,' em Spitzbcrg; á es-
pera de Lócatelli. afim de se incorporar 4
expedição. .

Num dos apparelhos, o Wall n. 25, foi in-
stallada uma estação transmissora e recepto-
ru (lc telegrnphia sem fio, cujo raio de acção
é de 100 kilometros.

¦ mmm >

S. BENTO DE SAPUCAHY (Minns). 25
Serviço especial da A NOITE) — Eni prol
la legalidade, offcreceu ii? presidente da Hc-
puliüita seus séjrviços jirofissionues o Dr.

otavio Oscar Cíiiiipelló de Souza, medico o
ijjei-adòr aqui residente, e primeiro juiz de

er.,

livinopolis fez uma passeata
em louvor cia legalidade

MVINOPOLIS (Minns), 25 (Serviço espe-
i*il da A NOITE) — Tém causado grande
íusictlacle aqui or, acontecimentos sediciosos
l« S. Paulo. A população, solidaria eom o
[overno federal, aguarda a victoria das for-
irs legaes.

O capitão da 2* Unha Sr. José Luiz Aguilnr
Ji-omovcu uma passeata civica, acompanhada
lc uma banda de musica, em homenagem As'orçns legaes.
¦Juma festa, em Curvello, hou-

ve um rateio a fayor do
soldado mineiro

CURVELT.0 (Minas), 25 (Serviço especia!
Ia A NOITE) — Com a presença das auto-
ridíidcs loeaes, da imprensa, familias e
Diilras pessoas gradas, realisou-c, 'hoje, na
•ala nobro do edificio do Fórum n colloea-
tão do retrato do Dr. Fernando do Mello
vianirn, üdvndn a effeito no Foro, sob a pre-
sidenoin do Dr. Paulo Faro Flciiry. juiz de
llireito desta comarca. A's 3 'horas, pi-cci-
inmente, o Dr. Fleury abriu n sessão, dc-
"laraudo o fim «la reunião. Ao som do hy-
mim nacional, a menina Yole, fiMiiiiha do

J)r. AHu Marqueis', deseerrou a cortina qne
íoliria.o retrato do homenageado, o entre
palmas da assisteircia, produziu uma_ orn-
jão o Dr. Cícero Marques, em allusãe ao
aclo. sendo muito applitiidido.

O Dr. Paulo Fleury agradeceu a todos o
leu comparccimcnto i: párlieuln.rmente a
filarmônica .S. José seu serviço gratuito.
| A A NOITE, gentilmente convidada por
(Iteticiosa carta, compareceu pelo scu re-
W-esbhtânte local. . .

líntre os presentes correu uma subscripção
)ió-snldatlo mineiro, apnrando-se oitoceir-

mil réis, que serão remeltitlos n madame
Hunl Soares.

)e Caçapava mandaram laran-
as, cigarres e phosphoros aos

soldados legalistas
CAÇAPAVA (S. rmilo). 25 (Serviço espe-

ini dn A XOJ'1'E) — Foram enviados pãrn
ciiiiipii dc operações, como presenle nos

Bldiulòs legalistas, quinze mil laranjas, trin-
mil cigarros c muitas caixas; de phosplio-

ps.

A vaga do senador Ber-
nardo Monteiro

Os quc reúnem maiores proba-
- bilidades

Com a niorte do Sr. Bernardo Monteiro,
verificou-se umn vaga na representação mi-
neira do Senado. Nas rodas políticas ,ia.
hoje, se fnzinm vnticinios sobro o seu t;ro-
vnvcl' suecessor. Dizin-so que o Sr, Wcn-
cesláo Braz ern o candidato que reunia to-
das as syn-ipnlhias. Mas. aecrescentava-se,
iparecc que S.Ex. não está disposto a nccei-
tnr esse cargo. Se isso se der. tres caudi-
«latos terão probabilidades do êxito: os
deputados Vaz «lo Mello, Carvalho dc Bwlto
e Olyntho Magalhães. O primeiro, parente
nffim do. chefe da nação, tem por si, no
que se afflrmava, o presidente da Republica.
O segundo é o nomo preferido pelo Sr. llnui
Soares. E o terceiro, da mesma cireum-
scripção elcitornl do senador Dernnrdo.Mon-
feiro, lalvez, acerescentavn-se, devido, aquella
divergência, seja o preferido.

¦ m*m< >

Surgem divergências, na
C. de Justiça da Gamara,

sobre o que seja utili*
dade publica

0 substitutivo apresentado
Na reunião de hoje da cominisnSo de jui-

tlça d» Câmara, o Sr. II. Machado tentando
definir o quc seja utilidade pública, apre-
acnloii nu projecto, ha annos. offerecido
pelo então deputado .lo.iquiro Osório, o se*
guinte substitutivo :"O Congresio Nacional decreta:

Art. I* -- SSo consideradas InslltuIçOos
de utilidade publicn federal as sociedades
civis e as fundu«;õcj quo ne destinarem a
defesa nacional, « fina de eduraçío e instm-
fçio. 4 cultura physica e clvicá c ú anima-
.no as letras, «rins, sclciicin**. ngrleiiltura,
Industria e coiiuncrcio c outros ipie .-o or-
tfiiuisarem uo paia com fins moraes ou al-
Iruisllcos.

Art. 2« — A sociedade ou fundação que
pretender o seu reconhecimento como lnsli-
tulçfio de utilidade publicn; ileverA reque-
rel-o ao ministro da .tilithjn, liuendo n pro-va do.i seguintes rci|ui*.Uos. n) «pie se des-
tina a realisação de um objectivo dc inte-
resse gemi, nos termos do arl. I*** b) quetum vca um fim dc lucro: c) que os cargos
da sua directoria são gratuitos; d) que está
con.stitald.-i ha mnis de dous nnnos.

Paiagraplio unico — 1'roi.èssiulo o reque-i-iinCnto, o ministro, sc julgar cumprida-
mente provadas as allcgnçiíe» da pretendeu-te, conferir-lhe^ o titulo de instituição dcutilidade publica federal — e mandara in-
screver o scu nome em uni livro especial
liara esse fim destinado.

Art. a* — As sociedades e as fundaçfir*
declaradas de utilidade publica poderá» usar,
nos scus papeis • actos oriicincs. os eiiible-mns da Itcpublica e go/arâõ dos seguintes
fuvores: a) franquia poslal dcütrõ «lu ler-riturio nacional i>.nn a sua correspondência,
desde que esta verse solire asMinipio «te iu-tvressu social e geral e transite alu-rlu; b)Jinprcssão ua inipiensa oflicial «tua publica-«oes dc propugiiuilti destinadas i distribui-
Váu gratuita.

Taragrapho unico. O uso indevido dc
qualquer desses favores serú punido com as
penas do art. 4*.

Art. '." iTnirrãu as regalias' legaes asInstituições (|ii« dnisarcui do satisfazer osdeverés ini|i(i.\tos, nio cumprirem o dijposiono uri. 'i- «,n não i-calisaicin os fins para«jue loram crchdas,
fttragrapho unico, An inslifuiçiies qne poi-derem o caracter dc utilidade publica náo

poderão jdiiuiis pleitear essn riiialidadc.
Art. .-.« .Cs socíedniics e us fiiriibivôos quocbtiyercni o [-ccoiiJiecinientò dr inslituiçãb de

utilidade publica, Uutcs dn vigciicia desla lei.-o poderão go.s.ir «lus favores delia sc pro-varem au ministro da Justiça qne uão .'-.lão
incursas no artigo «iiteceilinire. .<

Ari. li.'1 As instituições (inc forcui d«;c!nrn
d:is dc utilidade publica, deverão apresentar
siiuualiiieiilu tu», ministro du Justiça uin re-
latotio sobre os .serviços jircslados,Art. 7." Uevogam-se as disposições ein cou-
trario."

Esse substiliilivo não logrou obter .1 assi-
gniiliira dã com missão, tendo o Sr. II. de
Magalliães..pi*diiii> «islti dos papeis.

Com uma canlvetada qua*
si matou o desaffecto
•—*Tsss2«ssssssttsrssts—

E, huje, Irei dian depois io cri-
me, foi preto

As declarações de "Macahé"
i policia

Foi ao «ali* da laiile de terça-feira utli*nia «pia ou iluiii homens ,.? desuvleram, porquostòes ile nicnoi Importância, na ponta do
l.aluboiiço, plsciitlrain, rlolcnlanionle, •, aa*
.sim. como rntilo nollclAinos, um dcllc-j, o
mura perverso, o operaria conhecido |»r"Mucpliò", sueando de uni canlvel*, precl-
pltou-se sobre o anlagonlita, ,losé Irruo dos
Campos, vihrando-llia profundo golpe no pel-

NO DESABAMENTO DE IA
PLATIBANDA EM SAO

JOÃO D-IREY

UMA CIDADE ONDE OS
ÇOS DOS GÊNEROS CHEGA

RAM AO AUGE
DIVINOPOf.lS (Minas), 25 (Serviço es-

pecial dá A NOITE) — Continua n alta dc
gêneros de primeira liécessiiliidi! nestn zonn,
loriiniido-sv iinpòssivc.l ii vida. principal-menlo titjíii, onde os preços dos viverei eui-
t ni liará in.

•mmm——
DUAS EXCLÜSÔES NAS lU.KUÍA*

DO KXEKCITO
Fórum iii.iiidatlos excluir das fileiras do

Exercito ns sorteados iiiilitiirès KiiilcVtib .fósi*
de Souza Filho e .losé Pereira dis Neves.

m ¦ -'••'''¦ ________w__*__\\____\___\'"-_-"¦' *____*

Mac Laren chegou a Petro-
pavlosk

TOKIO, ¦/.". (Ilavas) - O aviador laflat
Mao Ijhvu clwnou u Ftftropavloík,

CÕMMUNICADOS

Manuel de Honra Pinto, o "Staeahé"
to. K eiiiquanlo a victima, _ esvair-se em
san nue. cuia, aos grilos, pm-j u Indo. o cri-
minoso, em carreira vertiginosa, desapparc-
cia. '.-/.'

Campos, depois dos'>socc*orr«is'tiuc lhe m>-
nislroii a Assisleiieia foi intci-tii-do nu lios-
pilai dc S. JoSú linptistn. ontlc deu -entrada,
em estado grave.".Macahé", que havia tomado, na sua fuga,
rumo desconhecido,.foi. desde logo procurado
pelos autoridades poljciaes du .V ilistricW.,

A*» pritnifir.is diligencias ctiiprcliendiil.i*i
foram baldadas, c is*.o porque siippunhani
as autoridades qúe "Macshé" residisse nos
snbiti-hios. Assln), decorreram oslcs dins, nt*
que, prla niauliã dè hoje. o criminoso, com
nr frahquiUo, rcapiiarcccu na rnmps do
Mercado Novo. onde traballtaVa; nccòiilicvido
por um operário, esle deu-ye pressa cm avl*
sac'a policia. .

Km poi»-,.. nm inVcstigador partia pam o
lofnr alltitlido c.cffccl.uavü á prisão de "Ma-
enhe". Kitc, levado paj*a a delcgiiçin-da rua
«ins Mnri-ccas, ahi declarando chamar-se Mn-
miei dc Souza Pinto, ter 25 annos. srci* sol-
teiro. brasileiro e residir à rua da Saudar
ii. 131, confessou seren.iinenii. o crime dc
quo fi.- aceusado. tiissc uue feriu ò scu nn-
lãgonistn movido pelo fnsífricto de «*iinscr*.*:)-
ção, pois so sentiu nn jmniihencin dc tom--htTf-fadiln momentos antes. Declarou nàó cs-
lar arrependido Ttn-rptt—n**: apenas laiiieti-
la «piu o golps tenha sido tão yiolênliijncnto
desferido. '

As. d-JCiaraçõcS de ''Macnhc" fnrani l.onia-
dns por Icnno c ti tarde fól Maiiocl do Sou-
ü>. Pinto removido parn a Casa dc Dclçn-
ção.

¦ àata» ~*

Um menino morto o uma
•onhorlta gravemtntt

ferida
S. JOÃO D-EUIIÍY (Minas). »5 (Serviço

especial da A NOITE)'-- A população deste
município foi ferida por unia nollcln triste,
a de um desastre «pio terminou pelo fnllc-
cimento de um pobre menino e fcrlmcnlos
li-aves numa senhurllA <iu« passava n.-i oc-
caülão, descuidada, pelo logar do sinistro.

Passavam peln rua (icnrral Osório, entreoutras possuas, a scnliorita Alberllna Alves,filba do Sr. Acendo Alves, negociante nes-ta praça, e, rm sentido oppimlo, uma pobremendiga, auxiliada por um menino, servindo
de guia. Aconteceu desabar n pltitiliauila «It*
uin prédio que estA sendo reconstruído, Indoos pedaço» do madeira o parede atllnglr cmcheio un pequem-, niãtiiiido-o, r. pi-mliulndofiiayissiinas lesões na Joven, cmquuiilo a alei-
Jiidinlin niriidign escapava.

O con>o do pequeno foi transportado pelapolieiit e n senliorlla, recolhida a tuna cnsnvlxlnba, recebeu, proiiipliiincnh;, os suecor-ros médicos.
A policia compareceu e providenciou dc-vldumcnlo, por Intcrincdlo do delegado d.ircglno.

A FUNCÇÃ0 DO CONSELHO
**¦—¦ ¦> ¦*'• a_»«, -mm

A revisão dos quadros do func-
cionalismo municipal

Depois de ter o Sr. Violra de Mouro, lioje,np expediente «ln t,es.sno do Conselho Mu-nicipjl. cMiciuliili) considerações acerca «i.iIndiiiu-nu hontem apresenlnifo, pedindo no
prefeito us suiígcstôes solire n rcvlsfin «<.>•>
quadros «Io fuiicciotialisino, afim tlu ser feilaa unifornilsação dos viMicimcnlos, foi amesma, sum mnis debnli-s, p,*»_.t:s em i.ila-
ção e unaiilmémcnlc approvailii.

Em seguida, ti Mr. Ernesto (iarre ivquc-reu. sendo inmli*.*!! approvado p«>r iinuiii-dade, quc, cm sisnal dc coniliflcncias pcí.imorte dó scnudiir nurnartlo Montclni, ;>
Conselho inserisse u» nela um voto de p.-.:are suspendesse a se.-isão.

___^^kmm ^u_r*_mm_ft_?*^^^_\__W____0____F ___________^**T_B
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At mais recentes novidades
em fôrmas e modelei

a começar de 3O$00B

RUAS
OUVIDOR, 105 a 10Í.
URUGUAYANA, 9 c f.
CARIOCA, 38.
CAMERINO, 174 a 17ft
P.STACI0 DE SA, 00.

SÜOCEDEM-SE, NO PARLA-
MENTO CHILENO, OS ATA-

QÜES AO GOVERNO
0 ministério pretende deíen-

der-se de algiimas das
accusaçoe-3

•sXntiaOO. 3;> t\. A.i •
\ politicos o ji.iruáíisticos

passamento da Gaspar
Martins

•— Nos circiilos
coiitiiintiiii ii ser

muito coiiiiiiciU.-tilie* os uliKjiies que vèlll
sentlo, «lirigitlos contra o governo, c. espe-,
õliitineute, coulrn o novo gabinete, por par-ite «los elementos rijiposiciSnistas. i

A impreu.sn mosLrá-sc surpresa com os
lermos cm' ene são dirigidos cssns tiluqiics,
pi-ificiptiliiietrit contra «• 3i. Pedro Agulrre
Certlii, iiiiiiislrr, do Interior.

ll«iiit«-in, iia Ciiunira, mn dos dcputiiiltis
oppo-jictoiii-itns. ao sc referir ao actual mi-
nisit.ro, fel-o dc. maneira iiiipi-opria, provo-ciiiitló mn enérgico protesto por parle «la
maioria, sendo registado nm ligeiro liiiuulló.

U iiitniiilcrio, ao qdc onsia, pivicmlei résis-
tir a .esses iit:njiics', dcfciitleiiiló-sc de til^u*
rn.-ts ncetisuçiies ciue llie tc-ui sido feitas.

TECIDOS DE INVERNO
SEDAS — SETINSin e mm

l.riqnissimoa para lliealro. O maior For-J
li.-ncnto c 05 preços mnis i*nralcs ua

Casa Fonseca
j Grande variedade em confecções, teel(fn.*|

« armarinho,
?, 6onr„ Dias e Uruguayana. 10

_$sà^ma__m_-isin&-vx~^

i

****¦ N-

Mudança de nomes de estações

t-OIilt» Ai-líGlU-:, .•*.> (Serviço especial da
A NOIT1*) -•- Passando^ hõjçi mais um anui-
«crsario dn l.illeciincnlo dn ti ilit.ii.io coime-
llíeil-ú Ofispar tln Silveira Mnrtins, seus nmi-
gos i* etirreliiíioiitirjos uiaiulnvaiii celcbi-ái-
solcmiica etciiuias na e.-jif.ia «los Passos, cs-
tnnilo o templo repleto.

-mmm.
Para as dactylographas da In-

spectoria dos Bancos
l.>r se tratar du ilcspesii de expediente,

o Sr. niinintro dh litizciidii resolveu auto-
risnr o paxainenlii de (i-.-sp.isa.s com niaiili-
_ir.ripip.!| ilíc-lylosrapliaiios. cniil'oi-me sollei-
tou a Inspeciona (ií*í-iil do-, Uniicos.

aí*»».

O Sr. H. F. Millar, chefe «Io Tra licito, dn
Leopoliliiiu Hailwny, pnitieipi.m-nos «pie o
Sr. secretario da Agricultura do Bstntlo dc
Minas Geraes upprovnii u liioilifl.rnenii pro-
posta pela companhia parn iillernçào dosno-

tolpho, sitiiailns^na Wtlc inint-irada liníiado \D1AMANTINA PRECISA DE PO
centro e ramal do Pii-npetinsn. rèspi-çli.va-
nieiitc; a primeira pus.snrA ti denotníiinr-sc"Astolpho Dutra" e n segunda "Cniu|i«*i", fi-
cnndo assim attendido o petlido dos morado-
res dessas localidades.

mmmi

- , . .v. infância; o comer com vontaoe
POrCjÜe O majÒr Zanni adlOU 0 èa coisa mais natural d'estc mundo.

«-.«.. «,A_-v A „.Mn A~ ,v,...,^_*, Poí *3to' quando uma criança recu-
SCU VOO a VOlta CIO ITIUndO | £a os aHmcnt0S> pode-se estar certo

cament»
que, como a EmulsàO de Scott,
devolve o cfpctite normal ao mesmo

tempo que fornece valiosos
elementos nutritivos. Jn*
comparavelmétiie efficaz
tanto para crianças como
para adultos.

("Sr

.'MSTEllDAM, ¦".i i Ilavas) - O aviador
iíeiljino ntajoi- Zanni, cuja púrlidii para

.viaijein de cii-ctiniiiavc.^iiciiii do Globo liuh.i
sido nilintla du honl.em parn hoje, cin co-i-
tcf|iiriicia do tnáo tempo; resolveu adiar no-
vaiiieiili;'.|iara aiiiáiiliti,' « sim "ilivolla <<•",'visto ciiiiliiiiinieiii niueiiyadòr.is iis coinlivõcs *
títíiiosplnij-ictis. |
-————- ——>»>—-«... I

Para despesas cem estradas de j Jfê-5?
ferro | \\

A Direciona ila Despesa Publica concedeu I
iis thesúurnrihs dns listradas de Ferro Cen-
trál do 1'ianliy, Central do lüo U.ráiide do
Norte e de Goyaz. para despesas rie mato-
ria] no il» Iriuiestro do corrente mino, os
civiliifis lie 7(i:õ(](lí. ]20:000S c 217:500?.- ¦• ' i i mmm -» —-
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EMÜLSÀ0 DE scon

OS VALE.S-OURO
O Banco do Brasil forneceu os vales-ouro

hoje, para a Alfândega, á razão de 5S781"
papel por 13 ouiw.

Esse banco cotou o dollar .4 vista a 10SGIH!
e a praso a 10S570.

Qgns vehiculos chocam-se
em plena estrada

Um fazendeiro mortalmente ferido
e seu auto completamente

espatifado
JUIZ DE FORA (Minas), 25 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — O fazendeiro Sr.- Ha-
miltón Machado' dé Rezende soffrcu um. dc-
sastre impressionante. Hodnyn elle. cm .pie-
nn marcha, eom sen automóvel, daqui para
Rio Novo, quando, a meio caminho, foisun
viatura chocar-se contra outra, que vinha
em sentido contrario, egualmente com vc-
locidade. ¦

A' hora em que iclegrapho nao se conhe-
cem nindn os detalhes'do desastre, que foi
um pouco longe. Entretanto, ò certo que o
fazendeiro Hamilton Rezende recebeu feri-
mentos gravíssimos.

Não conseguia licença para tra-
tamento de saude

Rnuuiu-se. hoje, n Continissüo tlc .liisti-
ça do Cnüíinrn, que ss limitou a nssignar o
parecer contrario".'ani requerimento do al*
tnoxnrife do Hospital Militar de S. Paulo,
nénjuniin Pnulo de Guimarães' .lobim, pe-
dindo um anuo dc licença para trgtaiucntc
de saude.

e nssim tendo ficado

a 575500 e a 11-

0 CAMBIO REGULOU ESTÁVEL
5 7|32 A 5 5|16

O mercado dc cambio abriu e funecionou,
boje, regularmente estável, nofnndo-se pc-
queno movimento de procura e algumas le-
trás particulares offerecidns. Os, saques fo-
ram iniciados a 5 7|32 e 5 l\. A., com di-
nheiro parn o particular a 5 9|il2 e 5 f»|10 d.
Em seguida o merendo melhorou, passando
todos os bancos n operar a 5 lj-l d., com
dinheiro n 5 5|10 d
bem inspirado.

Os soberanos regulavam
bra-papel a 47-SóÜfl.

O dollar colou-se â vista «le 10-5-130 a
10S600 e a praso de 109400 a 108570.

Saques por cabogramnia:-
A' vista — Londres, 5 118 a 5 11164; Pa-

rls,.Só39 a $553; llnlia. S-157 n SÍ60; Novn
Yòrls, 108530 a lO-üfiõO; Hespanha, 13-127 a
J.-B-129; Sulssn, 18940 a 1-3362; Bélgica, S455 o
8490; Hollnnda, 4?050 a 4*0G0.

Fornm affixadas ofíiclalnienle as seguin-
tes taxas :

A 90 d|v — Londres, 5 7j32 a 5 1|4; Pn-
ris, Ç5Ü5 a 85-18: Nova York, 103400 n-103570.

A* vista — Londres, 5 B|32 a 5 3|16; Pa-
ris, 8537 a 8548; Itnlia. 8455 a 8462; Portu-
gol. 8312 a 8314; Nova York, 10$480 a
108000; Hespanha, 18410 a 18440; Suissa,
18940 a 18960; Buenos Aires, papel, 38450 a
38510; (ouro), 78900 a 83100; Montcvidéo,.
88050 a 88120; Japão, 48375; Succin, 28790 a
28850; Noruega, 18440; Hollanda, 48030 a
48070; Dinamarca, 18700; Canada, 103420;
Chile, 13180 (peso ouro); Syria, 8540; Bel*
giea, 8483 a 3490; Rumania, 3053 o $067;
Slovaquia, 8316 a 8323; Allemanha, 8001 porum. milhão de marcos; 28550 por marco da
renda; Áustria, 1558 a 1703 por 

'mil 
cordas;

café, 8538 a 8548 por franco; soberanos,
578500; libras-papel. 478500.

Durante o dia, o mercado esteve bem ln-
spirado, melhorando o bancário a 5 9|32 d.,
contra letras a 5 11|43 d., para subir ainda
a 5 5116 d. bancário e a 5 3|8, particular.• O mercado fechou calmo, com o banca-

¦ rio a 5 9J32 d. e o particular a d 11132,

LiciAmmo
Ladrões têm assaltado casas de

commercio e de residência
particular

DlAMÀN'1'liNA (Minas). 25 (Serviço espe-
ciai dn A NOITE) — Còm u retirada «ia for-
ça policial pnrn Belilo Horizonte; grandes
roubos vão se reproduzindo aqui. Nu noite de
17 para 18 do, corrente, nm. audaz larapio
peneirou;na cnsa de negocio da firma Giicrra
Diniz & Costa. Montem varejaram a casa
particular «lo Sr. lM*niteisco Carvalho',, ha-
vendo o ladrão roubado diversas joins no
valor npproximndo de 2:0008000.

A-policia só muito- tarde, 'boje,-tomou-' co-
nlteiinientn, nnn tendo descoberto ninda o
autor desses crimes.

O AS.SU CAR
O mtSi-ciidb dc nssucár fiiiiceionouhoje sem

alteração apreciável nas cotações,' que fo-
rain. .mantidas sustentadas;

O movimcnlo verificado foi sensivelmente
pequeno.

Entraram 2.720 sneens e sairam- 2.057,
sendo o "stock" de 45.5(i(l ditos,¦As - tendências do mercado eram de
baisa. . . . . ¦" ¦

0 CAFÉ REGULOU ESTÁVEL
O typo 7 desceu a 48$000

O movimento dc negocio, verificados no
mercado de café, hoje, foi. bem regular,.tendo
os possuidores, apczar dessa circumstancla,
declarado preços..mais acccssivei3. Rcaimcn-
le, o typo 7 cotoii-se.a 4S3 por arroba, ò o
mercado se conservou estável, porque foram
realisadas vendas desenvolvidos..

Com. effeito,, fécharath-se . na abertura
7.549.saccas, com va/los outros negócios em
trato:,. ,'•',• , ..."

Em Nova York houve uma baixa de 3 a 7
pontos nas opçSesdo fechamento anterior
da Bolsa.

Em* nosso mercado, entraram 14.407 sac-
cas, sendo 12.907 pela Lcopoldina e 1.500
pela Central.

Os emborques foram de 11.951 saccas, sen-
do 2.141 para os Estados Unidos; 7.210 paraa Europa c 2.600 para o Rio da Prata.

O V stock "era de 251.782 saccas. .
O mercado de café, durante.o dia, regtt-

lou bastante activo,. com: um movimento
animado de negócios.

As vendas realisadas á tarde, foram de18.050 saccas, no tolal dc 15.599 ditas. '

0 .Mlacimenfo {Is senador
Bernardo ISonSsiro

Repercussão em Bello Horizonte 2
Matliias Barbosa

BKLI.tl IIOM/UNir Jí (Seiviçn csptuil
dn A NOlTli) —.I'oi iriililo sentido nt|ui o
rnllcciincnlo «io scninliTr "Rciniiitiu, Monteiro,
cujo corpo elieuiii-il ui|ui, áiiianhn; Ss úóve
horas.

As repartições fecharam e os jornaes fa-
zem extenso necrológio.

MATHIAS BARBOSA (Minas), 25 (Serviçoespecial dn A NOITE) — Causou profundo
pezar o fallecimento «lo senador Bernardo
Monteiro, irmão do Sr. José Mariano, pre-eidente da Câmara local.-—; ¦ <mmm > ,,
Intimado a apresentar documentos

O Sr. director da Despesa Publica solici-tou do delegado fiscal no Céiirà seja ihti-matlo José iln Rocha e Silvn, ox-nie.stre ser.ilda IC. P. de Baturité, a apresentar certidãode haver pano o sello de suas rioineiiçoeii e
provar quanto percebia em t!)24, afim de
proyidencjar-sc sobre o processo dc stia apo-
sentadorlti.

mmm
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M>CREPE-SOLE
NOVIDADE

CABIOCA 8-S1-I0
WíÜGüAYANA 81
MARECHAL IXORTANO 132-131

A INDEPENDÊNCIA
• ,.,., jrí_? nnri> ¦"nã casa,2:5503 - Rua do Theatro n

' i
Mobiliário pnrn uma casa, com 36 peça»." -• 1. Tel. 476 5

O SENADO POLACO FAVORÁVEL
AOS TRATADOS DE COMMER.

CIO COM A DINAMARCA
j VÀRSOV1A. 25 (Havas) —' A comniissãó
de negócios -estrangeiros' «lo Senado, deu pa-recer favorável ú n'itiflca«ão dos trafndos «le
commercio e navegarão .entro a Polônia e a
Dinamarca.

¦ <m*m i

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima, i

2408; mínima, 13°tí
-- ¦ . mm m *m-m -.-—.

Boletim da DirectonadeMeteorologia
Previsões para o periodo dc 6 horas

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

Distrieto Federal e Nictheroy — Tempobom com possível nebulosidade variávelTemperatura — Noite mais fria cm ascen-sao de dia com máxima entre 25 e 28 gráos.Ventos — Normaes.
Estado do Rio — Tempo bom eom possívelnebulosidade variável.
Temperatura — Noite mnis fria cm ascen-sao de dia.

De todos os quilates, garantidos,
_ pelos menores preçosSeeção de afinação de metaes preciosos

Vianna, irmão & c.nvx pedro -*•¦
/. 28 o 30
(Antiga Espirito Santo)

c ô rtTn A 8
¦*- .nl.*li^,m?,d-rl**,s* ,)r-*os sen* competenci»LARGO DA CARIOCA. 9 — Tcl. C. 640Souza Baptista & C.

————— ••—"-'—na_«_BHB__l_)'fiSAIAT0RI0 GIRURfiSGÚ"
por^ operações de

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
PROFESSOR JOÃO MARINHOCathedratico da Faculdade de Medicina
DR. CASTILHO 31AR00NDES
Assistente da Faculdade dc Medicina
AVENIDA MEM DE SÁ 335

End. Telg. Sancir -- Tel. Norte 1092-1093
Os casos dc cirurgia -.uo ottendidos de

10 ás 12, salvo os urgentes, quc serão a
qualfpier hora.

_m&m_*mm__wmm
DR. JORGE 8ANT-ANNA

CmURGIA-GYNECOLOGIA
Tratam, das doenças dns senhoras pelotnelhodo do Bier e pela diathcrmia. R. As*

semblén, 23, de 2 ás 5 horas.

Dr. Humberto Goiuzzo id<-ensas( nèr-
_ .... _. „ . .• vosns, estoina*•ío c intestinos, i Setembro. 109. 3 ás 6 hora»
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Antônio da Silvo Ferreira

Alfredo AtijíiiMo V«/ 1'Vrrei*
«uu . aiinmi c íillio», Anlunlo
Silvo Ft'i'iT!ru Juniur o Hfus

fillior», Alli. rio l«Yii'rirn. mui c»|ioita
e íilliu... Jtilleln Vn/, litriitmiul Alve»
• mu marido (.iun-M.»), Iravrma
Frrrriru Kftngul do (•'r.itui' o «eu um-
rido. Alvnro AupuM» Itilieir» Viii" e
¦un rüiiiwu. Augiiflo Kilicir» Vuk a
Annn Aiiu-Hn l«'crr««ir:i il» Silvn (uu-
•ente), ngradt«t~-iu, |innhoru(lo.t n
IihIuh m |ie>!>»t:i'* ijur ucoiniiiiiiluirnm
o» rcMn» nuirlur*. ií tutu iiltiimi mo»
rada, de ícii qtitiridi» pae, •M»».:ro. avô
- irmão. ANTÔNIO Í>A SILVA FEK-
REIRA, o |wii«iii'i|i»iii uo*< flou» pnron-
le» c amigou ipie nu proximii pcgmi»
«!n-fc»iru. __f. do corrcnle, <íh i0 In»-
run. nuMiiiain ro*iir no nitur-mór du
rrroja dn Ven. fí Arch. Ordem '6' dc
IV S. do Monte do ('urmo. uma uii.ftu
dc 7" dia, pelo eterno «Iti-caiiío du
•uu nlma, agradecendo, uolccipiidit.
mente, :i Indo» at pc.-OU-*' «pie com-
purccrrrm a -Mc 'dedoso aclo.
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Moacyr da Fonseca
Annn P. da Silva Mantuc-. filhos

lifim»» v norii». ¦irniumlament» peiiall-
fndns i»cl„ fnllrrlm.ntn ,l>« nen im»i-
nii»«»'iv.»l Hinijtu MOACYIt DA 1'ONSI'.-

CA, finem rew nn rgrej* (In CmuMuila.
amanha, nalihudn, 'iii du correiilp, Ai 10 lm-
i d, ii„ uiihi' du Sacramento, uiu.i mi»».
. .nii-MindicM' nenliorarioi com *- nr-*-*,.,*-
. ¦¦• iiii/rrctn n.iiMir »»ette nelo ile piedade
chrlilH.

t
Maria Carmen Petra de Barros

(3* ANNÍVBli-ArilO)
*} i ,1. .1. Pctra dc Carros, unl»'rii, fl-

rei li«-•. i»n"r"s e nnrm faitnin iv/«r ama-
1 nhã. «olilindo. 21» do r <ri»-nl<-, An II I!'.'

A hora», itn curej» do Carmo, uinn mlír
«a pnr .lit.i.i d»- i.uii iii.»'-i'icclvcl fllh.i,
IritiA o cunharia MAIUA CARMEN PBTP.A
DU mnilOS, esperando que u e». neto ««•
il.latn «eus parente- e amidos, a <iucni tlc»-
ll-.' .il' «(iUili'Cl'111.

f
Antônio da Silva Ferreira

Aii;,',:j.'(» Vaz ii Cia. uüradc
cem. pon liorados,

u,
IoiIoh an

jiejuoai» ipie 6C digneram acom»

PftpÂQb FLORES NATURAES
UUl UClO ~~ "'** ,'•c,,0^,-", Pr***-04 ~

«UA GONÇALVES D1A6, .-I» - W. V. SISS

COSTUMES E VESTIDOS
1-X-AI.I'AIATI-: DAS FAZENDAS 1'HBTAS

Vicente Pcrroito. As«.cmlil.a. Vi. T. C. 3139.

puniiar. ú »uu ultima morada, o» res-
loa morlnca (ie ANTÔNIO l»A SILVA
FCRREIKA, pae d- no»«o sncio Al-
fredo Aii,':;i:.t«» Vn/. Ferreira, e parti-
ripam (jue mi próxima »cpi!i(la.fri>
rn, 2H do corrente, pr.lns 10 lioru.i,
luanduin rií/.ar na <>-srcja dn Ven. c i
Ardi. Ordem 3" d<? N. S. do Monte jdo ..'armo. uma nii-üu de 7" dia, pelo |
eterno dcacaii-m de mia alma, upra-1
dcccndii, untccipadamcnti.', a todos

a este piedoso

SIM ! 0 "DtP" CURA !
cocríra do cün e extermina cnrrnpatos.
Vidru, •!*¦. Vende-se : II. Vasco dn (iam?,
18 e nu H. 1, n. 3 c ll. 131, c Ia dc Mur.o, IU.

Associação das Senho-
ras de Caridade de S.

Vicente de Paulo

0 ASSASSINO DE MATTE0TT1
Dentro de poucot dias citará ter-

minado o inquerito
HOMA, 3.1 (A.A.) - OJunial "II Sereno"

annmiclmi, cm «na cdlrau dc hunt«m, quod, nli». di» linvi», ilin* n Jiila dn InMriircan
t,«r.'i r„ii.-lii,»l,i ti* ,-'l;,Í.,iili i traliiilllrtt lio
iniiucrilo Mibrc o il,--»i.|»|iir.-iiiutn'.», do depu-
tiido Mallrntll.

A nplnlfio pulillcn hm.Iim s.» nnclo-n i»"
conlicccr o» rciullhdot n nu? clicguu a Jul-
líCn '..lillV l> lllipiV-AllilinllU- »MM».

¦ ***** i

OUROe J01AS
dos Leilõ«fi do Monte Soooorro e
Oasno de Penhores. Compra-so e
vende-se na Joalheria Indiana, Lar-
go do S. Francisco, 24, esquina do
Bccco do Rouirio.

¦ <m.mm-

GftPftS
DE SEDA

que comparecerem
neto.

Dr. Mario Antônio da Cosia
• FiillecMi As -1 horas dn mnnliü dc

•pt hoje, ní.-itu cidade; o Dr. MAMO AN-
l TOMO |)A COSTA, advoiwdo no foro

«•" desln i-iipilill, desde nmi.; dc írinlíi
m-.iios. Filho de Ma-ulu'. formado cm riirci-
Io peln Faculdade do llooirt- cm \SSS, des-
t.»i"»»i-se i„» Io,-,, eniiiiiii-rcial, lendo-se fi-
fiado nns 5/ nnnos dc edude. após lenta c
fifrlina?. moléstia. Deixa dons fillios, Dr.
/franio Oistn, niiroKüd,,, e I). Tlin Tnva-
res. ciisaila com o Dr. Calo .lulio Tavares.
Era irinãn il»,s Drs Oelnvlo Antônio da
Costa. Holiilto Cosia. Mallflüilo Costa, Tncl-
lo Cnsla, .torneio Cosia c dc D", .luililli
Mcircllèi Coelho, imsaila com o Dr. Oni-
Ihcrnic Meli-lles Cik-IIio. O seu enterro
ri-hilsoii-sc lioje, íis f, horns dn larde. saio-
f«». • ¦¦ ¦-;,'-.. .1» rua Soarei ("nlii-al n. 22,
laranjeiras, para o comi!crio do S. .loão
Iiavti-tii.

O Conselho (jcral convida todas as sciitin-
ras de Cnridnde das diversas sucções paru

| assistir a missa da Oitava da festa dc São
j Vicente dc Paul». <|iic rcnlisar-sc-- ainnnli-.'.T, do corrcnle. âr. <S l|'J horas, :ia cnpclln do

Collegio ,1a lininui-iiladii Conceição, ., Praia
dc Bolafogo. Após a missa luver:', n icunião
mensal.

Nós vamos furar a pare
O CAMIZEIRO - 28 Assembléa

_ri/^i

para a Bahia
Pelo "llnpttra" cmlurcoti, hoje. pnra a

Daiila, uiido cae cm illsiinta ri» um novo
campenuiilo do dnma, llueno Machado, o
••recordman" da dania- hora nn Hrasll. Sou
c:nl)»rqtic, rcalliado no cAcs do Pliarou!», loi
concorrido.

Ante» de embarcar, o valoroso bailarino
patrício recebeu dn Fabrica de Calçado
•'Atlântico" lr«*n pores do cscniplns iicsti-
nados u ter usados durante o caiupeonat»
bahiano.

A» que so sabe, a novo disputa cnrcniirn-
• ¦¦<!-• começara a I" dc anosto próximo, ren-
lisando-sa no Theatro Ouarany, de -. Sal-
vuuor; soli a dlrecçAo o fiscalisação do l)la-
riu da Bahia".

Viuva Joanna de Moura
• Enrico Bernardino de Moura, Alzi-

M*i ra .lor.nninha o Ccliná de Moura, Lais
S Moura Nollo dos R».»yr.. Holenio Miran-

**• ,\p. Moura (iiusenle), viuva l.uclydcs
Moura e fimllin fnnseütesí, \rlhur Tosca-
Bo e familia (ausentes*), .losé lüdunrdo do
Amaral • demais parentes e Anistia Brand
(i;»nirii-coi,i. pcnhnriidns. a Iodos quanto
acompanharam o enlêfrariicntó e enviaram
eoróas, palmas. Iclejjrainiilás o carlôcr, de
enndolenei.-is pelo passamento de sua mie-
rida e shudòsissimn mãe, av,",, sogra, his-
evó, irmã , tia c nmi{jh dedicada .IOANNA
DE MOUItA, e convidam a assistir n mis-
ca dc 7" dia «pie por sua nlma santa será
re-ndn amanhã, sab^uio, '-(> do eorrenlc,
Ãs 9 horas, na matriz dc S. Lourenço, cm
Nicthcroy.

Moacyr da Fonseca
«_, Aridia

T
da Fonseca, Adelaide da
Scliròdcr. lleiríeli Schrodcr

e filhos (ausentes), Celisa da Fonseca
Braga c filhos (ausentes), Wluiliiuir

Soares da Fonseca c filhos (ausentes), Ary
Marques Lobo e demais parentes agrade-
cem penhoradisslmos a todas as pessoas
que acompanharam ã ultima morada os
restas mortacs de seu adorado fiJIio, tr-
mão, cunhado, tln, soln-inho e primo MOA-
CVIt IiA FONSECA, e as convidam novn-
mente pnrn a missa dc sétimo dia, amanhã, I

Tapeies modernos
BE1.LISS1MAS NOVIDADES

CASA LIOÍN
145 — Ro&ario — Norte 5153

Loteria da Capital Federal
CI315  20:0005000
r,87ã7  r»:000$iioi)

7588  3:000-"(ll)n
3B753  2:000801)0*_>B70í>I  1:0005000

Loteria do Rio Cirande
ÍÍ24I'. (p. Alegre) 200:000*000
V\.\2 (Hio) '.!O:n00*-U00
fi»r,7 (Mo) 5:000í000
I.V.7 (Uio) 2:000*3000

Sorie?» ífrsntles—Cestbro Loterico

__j3__tn__—MM

Transatlântica
Italiana

B_

O RÁPIDO E LUXUOSO PAQUETK

i.Iszario Saunf
Sairá a 19 de

POItTO para
A Rosto próximo DESTE j

GÊNOVA

Dc cachem!r for-
ro seda fanta-
sia 120$000

Dc marroeairt «se-
da fantasia . . . 220$000

De charmeuse se-
da fantasia. . . 230$000

Vclludo de seda . 2409000
De gabardine im-

permeável . . . 170Ç000
Dc malha fran-
ceza 120$000

Casacos malha
franceza .... 48$000

Echarpes malha
franceza .... 30$000

Echarpes malha
franceza com
pintura  80$000

Vestidos malha
franceza .... 80S000

Casacos de peliu-
cia forrados . . 200$000

Capinhas jersey
de seda creança 50$000

Vestidinhos ma-
lha com gorro . 30$000

Para bem servir a nossa
distineta freguezia toma-
mos encommendas de ca-
pas e casacos pelos mes-

mos preç:s acima
(Vendas por atacado e a varejo)

NA CASA PACHECO
Rua Uruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega

Telephone Norte, 1244

AUTOMÓVEL
Do fabricante "National"
70 H. I'., 12 cyllnilrn., 7 Jortnros, scri ven-
dlilo em 1,'iliio aninnliii. is '- lioras. pelo l-l-l-
LOlíIRO l>Al.l.AI)IO, il ma São José n. 57.
—. ¦ ,111» ' ' ' ¦ ¦-

MOVEIS
Sem exemplo de contestação, a iuh.u caia

C- a que vende r.ielliorea novel* c mais
barato que qualquer oulra consenorc.
Dormitórios, estylo hollonde-... l:ur,8Sl)íiil
Sala* de jantar moderna»  1:00.5000

LEÃO DOS MARES
Uni da Taiac-lo n. 110 — Lar„o da Lapa

MOUKAO & AMÉRICO
Pe«am cataloeo para o interior. Tel. C. «3

CUIUTYBANO
rttniTvnA ".*, tA. A.) — Supultou-se,

Brasa, cujo panamonto f«il multo .eiiimo
em nossa tocleilatle,

PKOXIMAS SAÍDAS PARA GÊNOVA

•abbado, 20 do corrente, ás 10 horas, no
»iil_t-iiioi' ,li, cgiíja ilu Cniiílelailu, pelo quc
antccipailamenic sc confessai- gratíssimos.

í Ammira„llo Rett.olo
ECesaro Rattistl 
í Nazario Sanro

Cândido da Costa Moura
l.eonor Mimi- da Costa Moura, .Hi-

€"_>'* ditli Muniz da Costa Moura, Dr. Pau-
lii Moura, Dr; Urbano Moura e senho.'''"•• ra, Dulce Muni- do Cosia Moura, Lu-

cindo da Costa Mouro. Alclndo da Costa
kloura c Maria dc Lourdes Muniz ila Costa
Moura e demais parentes agradecem, pe-
nboradisslmos. a todos os que acompanha-
ram - ultima morada os restos mortacs de
¦eu idolatrado marido, pae e sogro e os
convidam novamente para a missa de 1"
dia, amanhã, sahliado, 26 do corrente, as
9 1|2 horas, no ultar-m-r da egreja dc São
Francisco de Paula, pelo que se confessam
gratíssimos.

Arlindo Corrêa da Costa
, Emilia Cândida du Costa e seu fi-
.lho, Manoel da Costa Dias, senhora e
fillios, e Kcliiardo da Fonseca Lemos e
filhos convidam a todos os parentes

• amigos paru assistir a missa de 30°' dia
qne mandam celebrar nor alma de scu que-
r* 'Hm, Irmão, cunhado e tio ARLINDO
CORRfi.V DA COSTA, amanhã, sabbado, 26
do corrente, as 0 1|«. horas, na egreja dos
Salesianos, qm Niolhcroj-, confessando-se
desde ji agradecidos.

Moacyr da Fonseca
GASTÃO MARQUES LAMOUNJER c

familia, profundamente compungidos
eom a morte prematura do sculiom
. grande amigo MOACYR DA FON-

SECA, mandam resear sua missa de setimo
dis de scu falleeimenlo, amanho, sabbado,
2(1 do corrente. As 10 horas, na egreja da
('.andclriria, no altar de Nossa Senhora das
Dores.

Moacyr da Fonseca

t 

Avelino Soares Vieira, profundamen-lc compungido com a morte prema-tura do sen bom c grande amigo
MOACYR DA FONSECA'; manda rezar

tua missa dc selimo dia.de sen falleeimen-
to, amanhã, sabbado, 26, ás 10 horns, na
egre.ja da Candelária, no altar de S. Manoel.-

D. Maria Penna Vieira
• O bacharel Theodomiro Penna Vlei-

te*t re manda rezar missa por alma de
! sua mãe, D. MARIA PENNA VIEIRA,•" '»*> sábh.ido. 20 do corrente, .1"

anniversario do scu fallecimento, ás 9 e S0,
na egreja de S. Francisco de Paula.

.... 7 Setembro.
22 Setembro.

.... 22 Outubro.
Ammir-ffiio Bettoto  -Novembro.!

t Cesare Haltisti  19 Novembro.]
Ka/ario Sanro  22 Dezembro. |

j. Preço da passagem de .1- classe para Cs-]
nova: 570S0000

EmittimOB bilhetes de chamada de »'»iloa
jjos pairei) da Europa.

Todos oa vapores dispõem de exccllcn.
?tci* accommodnçòes de 3* classe e S* classe
.di-tíncla com camarotes.

Para carna trata-se com o Sr. Luiz Cam
jpos, rua Visconde de Inhaúma n. 8!.

Para passagens e mais Inform-võcx, com
Uos acentos geraes:

Sociedade Anonyma Martineüí
1106 - Avenida Rio Branco - 108E

DinllfiífO 
'empresta-se solire moveis, fl-1/IIUICku -alui0 os Illcsnio3 em deposito

com o próprio dono, Ti-ans.ic.oes banca-
rias. Informaróes — Plio.ne \'il)a 4021.
,¦¦..¦_— ,i 9nmt***fflm9*>m.*y .»».i •-- ¦¦—..—,

O^
O nome

Maria das Dores Ferreira
1» ANNIVERSARIO

.toainiim Rodrigues Ferreira, senho-
ra e filhas convidam as pessoas ami-

1 gas para assistir a missa do 1* annl-
4> versario, quc. pelo repouso da alma

de snn .iiiésonécivel filha e irmã fazem ce-
lebi-ar amanhã, sabbado: 26 do corrente, ás
1 110 hnr... no Asylo Isabel.

lei.ro Wisis _
icon-titue, por «i só, uma recommenda-

Vão de bom tto&to e ¦ garantia abso-
luta de perfeição, de arte • dc moder-
nismo em

Decorações interiores
Moveis Estofos
Ambientes modernos

Grande sortimento de

TAPETES
antheatlcos, recém-chegados

»""""" _-___-•—»__-_^_« 1 1 ___»_____.__¦_.

prasiS une I«IINSON STEAMSHIP LINS
Administradores dus vapores4*
United States Shipping

Boarcl Fieet Corporation
A rota mais rápida psra a

America do Norte
As próximas saidas do

Rio de Janeiro para
Nova York são :

WESTEIfN WORLD.. AüOsto «
SO-TIIERN CROSS. Anosto 20
AMERICAN LKGION Setem. '¦'.
PAN AMERICA...«.Setem. 17

Para o Rio da Prata
SOCTHERN CltOSS. Agosto l*
AMERICAN LEGION Agosto lü
PAN AMERICA Agosto 29
WESTERN WOKLD.. Setem. 12

E quinzensrmente a stgult
O PAQUETE

té,
Soutliern Crossiti

Stemb^rg S C.
31 - AVENIDA RIO BRANCO • 33

NORTE 716 CAIXA 12S1

COMPRAM-SE
moveis, pianos e casas mobiliadas. Chamados
a Castro, phonc Norte 7850.

Jóias de oceasião
Vendem-se, trocam-se, compram-se e

concertam-se
6 Rua Ramaiho Ortigão 6

A TURMALINA
Ex-Travessa dc S. Francisco

•_••*-•

1 leiam as nn exposições 1
™93, 

OUVIDOR, 95 
' 

41, OURIVES, 43™

^^S_iB___H-flHH^r

SANAGRYPE PARC0

MEIAS
INFt.UENZA E

CONSTIRAÇOES

Finíssimas, preço da Fabrica.
Rua Sete 102, sobrado.

SOBRADOAlusa-se, com contrato, o da rua Uruguaya-
oa, 74 — Elevador.

LUSTRES E
PLAFONIERS

O melhor c o mais variado sortimento em
diversos estylos

BARROSO, WINTER & C.
RUA DO ROS A II IO, 153

.,-.—-—¦,.,.i...-w.....^-» -__0oH-__ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ i_—i——

Dr. Rego Lin,« MeHieo c 0Pe,,utlor- vli,!'
çns de senhort
- ás 5, Hesid

Esperado de Nova York em
SI do corrente, sairá no dia 1°
de agosto, psra:

Montevidéo e
Buenos Aires
—*—

Estes modi»rnos vapores com-
binam a rapidez cnm muit-s
opporttiniciades dc desranso c
de prazer durante a viagem. ¦
Oc uma linipc?a inexcedivej.
camarotes espaçosos e bem ven-
tilatíos, lâmpadas para ler
e todas aa conmiodiduilcs mo-
dentas, em sua maioria com
banhos privados. 'Sr.ir.des e
espaçosos salões c c-ccllcnts
co> inhii.

1'rccos especiaes para via.
Cens do ida e volta aos Esta-
dos Unidos da America, vin
costa do Pacifico, e volta pela

.costa do Atlântico ou vice.' vr.rsa, incluindo a passagem de
Buenos Aires a Vnlparniso pelo
Trans-Andino.

-*_
AGENTES:

The Federal Express Co.
Avenida Rio Branco, 87

RIO DE JANEIRO

'J
ií!

Importante
Leilão á rua

S. Salvador
O leiloeiro Kdmundo, autorl«ado

por iliatinclo cavalüeiro, vcMdcrá ao
correr do marlello, lAmnhB, wibba'
do, án 5 horas da larde, todo o rico
mobiliário que guarnece a nurnuBm
reiidencia á rua S. Salvador ÍO <pro-
ximo «- rua Marques de Alirantcs;,
derta«ind«.-c esplendido nulo-nlono
tocando 65 c 88 nolas, p|ano Plcyri,
3 ricas mobílias de pequiM-marfim o
iicròba pura iiuarlo dc casal, luxuo»
aa guamiçüo de oleo vermelho para
salão do jantar, grupos de couro, «•
lylo Mãiplo; -uperior liUhor, Undo

grupo do imbiiya, cslylo Luiz Wh

para sala do visitas; lape_ana_, por-
ticllanas, cryslacs de Baccaral, fogão
a gaz, aquecedor, ele., etc. Vejam
catalogo, amanha, uo "Jornal éo
Comniercio"..,'¦ -ie» Z_____

Morinsü
PREÇOS DA FABRICA

GRANDE SORTIMENTO

Aos Srs. fabricantes
manteiga

COSTA, FAGUNDES & TKIXEIIUs. dtt|_
ram mie linvendo adijueridn por rf,innr« T
herdeiros do Sr. CIUSEl-Tl AMBlím :
direitos sobro a patente n. 8.608 p*n .'__¦
lamcnlo de nmntelKa e conservai .iii,nta
cias, 1'atonte «mo jo «iracltrlia imla fu"'
eiio do navalhas da própria siilm-ntj. °!
tampa da lata, se acham liahilltndii-,, deMj, l
a foriiecerein esse enlalamcnto .. icui (r,..,.
tes. Juiz d- P»ro, S0 ilo Julho de 1034 fi
tn, Pauumle- & Tclxelrns. "BjUmpiirla J_
do Póra". ^^ m>

[i$m lia

Esna do Brasil
RUA DA CARIOCA, 52

Doenças das senhoras
Desappareccm com o ur.o da IBATIMOLI-

NE, app. pelo D. N. S. P. sob o n. lOÜ.
Nas píiarmacias o drogarias e na nm Buenos
Aires, 131, sob.- ,' mmm ¦

ASTHMA, BRONCHITE
ASTHMATICA

Os accessos agudos cedem promptamente,
a expecloração é facilitada e a calma sobre
vem com o Pô Indiano de Giffoni. (Vide o
modo de usar no rotulo). Para os casos
chronicos, Gottas Indianas de Giffoni. Nas
boas pharmacias e drogarias. Deposito: —
Drogaria Giffoni, rua 1" de Marco n. 17.
Lie. D. N. S. P. ri. 33, de ütí—4—1900 e nu-
mero 189, de ltí—9-911.

mmm

COBERTORES!
Camisas e meias de lã

para todos os preços
Artigos para cama e mesa

ESPERANÇA DO BRASIL
RUA OA CARIOCA 52

17S00C
1S60Í
1$60C
2S00C
3SO0C

Musseline todas as cores,
par.. w ..».. .. ..

Sabonete Santelmo, caixa
Sabonete S. Paulo.'. .,
Pasta Chlorodont, tubo.,
Collarinho !_ linho, 3..

Não somente estes artigos come
outros, vendem-se pelo custo na

CAMISARIA E HAP.LM-
PAULISTA

AVENIDA PASSOS, 59

SANATOSSE-ÍK»
F__»ri___ de quBlqucr e«í)ccl9» -ff«ito ri«|.1 vi sua* j0 0 r.-dical. com a SANTOSINj

-_---^--^"^»' «=¦ ******»m**M mmmtOM , Jw^í VB

lOO:OOO$000
AMANHÃ

CASA GUIMARÃES
ROSÁRIO, 71

___B_B_B_MÍ

A8 RUGAS DOS OLHOS
E O MENTON

suo o tamolo do amor. Hoje devo a altjrl
da vida aoa produetos Electrlcos Mirabllla d
ACADEMIA SCIENFICA DE l»F.U.r,X.V; qu
tronxo ao Rio 400 prodnctos de üclleza qg.
sio 409 maravilhas, premiados com o GRAM
PRIX na Expo-sição Internacional do Rio i
noutras a qoe tem concorrido.

Escreva hoje mesmo e peça para erptrin
cia dons destes prodnctos que SO* lhe ctst»
1I$000 (pelo Correio 16$000) e em oito 'íi
verá qne as rugas melhoram prc_re„ti
mente. Resposta mediante sello. Rui 7 i-
Setembro, 166. Rio. Catálogos grátis.

i —m —_

PIANOS e autopianos allemães. Peçam
proç^re-carsrloBos-Tr^Ií—Ferrei*

rn & C. Rua S. Francisco Xavier, 38-, T. V.
3908. Dá-se grandes prazos.¦ mmm >
AlJI-ll comprar, vender, concertar ou fazer"|Jjoins com seriedade? procuie a "Joalheria
Valentim", rna Gonçalves Dias 37, fone 994 C

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraqucsa physiea c de idéas, desanimo,

duvida, medo, indiffcrcnça, tristeza, angus*
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
intestinos. Emprego local e geral de radia*
ções ullra-violctas de Bach o da suggesláo
iiclos methodos mais modernos. Dr. Cunha
Cruz. 11. S. José 61, 3 ás 6. Tel. 4825 C.

mmm»
BLENORRHAGIA Cura cm

poucas
injecções intramusculares. Largo da Carioca.
15. Tel; C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO fm
-ssi.tcuto do Instituto Oswaldo Cruz.

mmm
Cabeilos á Ingleza, a domicilio

A* La-Garçonne e Deml-Garçonne. Perfel-
ção o rapidez, l^-didos a Aragão. Norte .*)11I2.

Syphilis da cabeça — CARLOS curou-se
de manifestações da syphilis

(dores de cabeça) com 2 vidros de Luetyl
cm 30 dias, gastando 12$(I0Ü. — RODOLPHO
tomou IU vidros de outro depürativo em 'i
mezes, gastou 35$0l)0 c nâo ficou bom.. —
LUETYL só em boas pharmacias.

DR. SILVA FROTA
Reabrln scu consultório. Quitanda, ti4 ás 6 horas. Tel. C. 963. Clinica geral.nl/\i* Hf_.l _,_._.!_._. ücreanças.Partos. Mol. senhoras e

Os Cermens do
Paludismo

Ataeam a vitalidade do or-
ganismo, destruindo os gio*
bulos vermelhos dd sanguo
e o medicamento quo com-
bate essa doença e destróa
completamente esses gor-
mens. ó 9

_keÉE^%|€
1 para as

H8 PÉ I

¦mmt

uriiiarias. Partos. Docn-
;ns de senhoras. Cons. Av. Rio Branco, 175.

Ilambina, 37. Tel. Sul 841.

FORMOSINHO
RUA DO OUVIDOR, 136

Telep. N. 1093
LUVAS, LEQUES, MEIAS,

CALÇADOS FINOS, etc.
mmm

Se V. Exa. SOFFRE
do estômago c Intestinos, é porque não usa

o Elixir dc Camomllla GRANJO.... , mmm » ¦
Novos delegados regionaes do Rio

Grande do Norte
NATAL, 25 ( A. A.V — De accordo com

a proposta feita pelo chefe de policia desta
i-anltãl, o Dr. José Augusto, governador do
Estado, nomeou os bacharéis Srs. Olyntho
Gonçalves de Medeiros, liemctcrio Fcrnan-
des Queiroz, Emygdio Cardoso Sobrinho,
Pereira da Nobrega e Manoel Sinval Moreira
Dins para exercerem os cargos dc delegados
rcgionac6, .espectivamnte, nas 2", o; 3", 4"
e li" delegacias, conforme a nova divi-ão dol
Rio Grande do Norte. ' 19 — l' and. Tel. C. 3033.

evigon )>

TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula do Dr.
Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. Abre o
appctitc Poderoso estimulante. Tônico dos
nervos e do cérebro.

mmt

CABELLO CORRIDO
ATE* NAS PESSOAS DE COR

Por mais crespos ou ondulados que sejam
os cabeilos, ficam lisos com o uso continua-
do do LYSODOR. Preço 4-S00O pelo Correio
55000. Depositários: Percstrello Filho & C,
A rua Urugui-jyana, 66. Rio.- mmm -
Hvr1rnrplf> Cur* spm operação pelo Dr.nyan>C-ie. i„0nldio Ribeiro, rua S. Josí

Dr. Fernando Vaz.0?/81^.*-0."'*
_, , ... 3» Fco.de Assis. CUruraia geral. Diagnostico e tratam», clntrai-

ço das affecçoes do estômago, intestinos ovias billaics. Ulero, ovarlos, urethra, bexigae rios. rrat". de câncer, hemorrhugias, turno.res ,,. „Sro.,e da '"e»-i_a pelo radium. As.tcmulOa 27. Res. C. Uomfim, 663 TV. 1221 mm*»ROSALINA PARA TOSSE
COQUELUCHE

EXIJAM!!!!
Que suas MEIAS sejam perfeitas _

CASA STEPHA1N
Troca ou devolve .a importância paga ven-de mais barato do que nas liquidações. O

nuLC^kl° soM™.»l° de MEIAS para .e-nhoras, Homens o Crianças. .

12 Roa Urnpayaoa 12
(Unlca só de Metas da Capital)

Quereis ser bella ?
e na rua Buc-

iiTvfii£-ptParado ^cientifico de bellezaJUVALINE. Nas perfumariasnos Aires, 131, sobrado.
O MEDICO HOM_OPAThX Ua vntnt.Edição deUtm aú_m™_.m„ ^ 

"A

- Hü^ MARECHAL flXtfàT^Q

i

Drs. M. de Araújo Jorge (
Otto Surerus

ADVOGADOS
participam «os seus constitnintes o ainl.-!
mudança do een escriptorio para a rua 1
Carioca, 41, 1» and. Phone C. 373.

mmt»-
DACTYLO@RAP.-i3A

Matrlcnlem-se na ESCOLA MODEM
Mensalidade 8$. SA esto mez. Assembléa, íl

¦ '¦»»_- —¦'

Aluga-se o espaçoso prédio n, -¦.
da rua das Marrecas, com 22 quarto)
e mais dependências; grautlc arau
zem, separado ou junto; trata-se ni
rua Uruguayana 85, com o Sr. Berilo

-__-_^<i~-Mn£_^

AS INFEC^IgTC_'fANEAS,EL'S,VNJ!0

|||H D IOXO G E N ^^

Dr. R. Pitanga Santos $«££
o ânus. Tratamento especial ilas heinorrW
das, sem operação. Passeio, 56, so!)., >ie i1»-1

SANA-SYPHILIS ggg
.fCACHEPOTS E CRYSTOFFLESí:
J Apparelhos de. Lavatorio ò
»- Apparelhos de Serviço 

'.',

Jóias, Objectos de atuirão ;';
Nickelados, Alumínio, Prula •>

Ouro, Vidros e Cryataes
ser limpos e conservados cora oj,]

PHAROL
Xdevem
T

f.
.Çnão arranha o nem altera a cor
è natural do metal, proporcionai^
fdo.lhe brilho sem egual. lic»i»<'•'nos effeitos do ar do mar.
^??•MK-^»-;.»»».;..;.^.;.».:..:.^..:..:..:.^-:-^-^.'
Dr. .FRANCISÒfT -RTlí. A S rGARGÂNjÍRANOISOQ EIRASrrofessor de clinica de NAHI7.

na Kacultlade do Rio. I OUVIDO»
Cirurgia — Physlothcrapia da especial*'lratamento das escrofulas: ií. iiltrn-vlolet»-

R. S. Jos. Cl - 3 ús G h. - T. C. 462)

<i':

_?___-:...___L ,-L-ú ;.i-.-__n_.jl).l! ..,.,___¦_ -ZlSZ.e ...... T_S__^___A r,.$t. ¦-fc-»*,—* *».-»>...
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si «Br MD.DIN_=
4A'A7l'__Si4_/0.""/a/sin 

sono* hojo.
A menina olaria de Lourdes, filha do Dr,

fictavlo i.urlclo Álvaro, i-lrur.tiúo ilontMnt
D, Olga /«• Fonolon , esposa do «Sr, Moa-
4-v.« 1'uiielon. do commercio deita praça i o
menino «Io»i, filho do capitão de curvuta
Othelo Jones,

—— 1'lieraiti nnnos lioulem:
O Dr. Plínio Mattos da Maffalhi.c«, sub-•c-i-riiirlo do Suprema Tribunal Mllllari se-

i.lmiliii Zaira, fl llin do Sr. Octavio llrnillol-
ro da Goste.
W/Mg

Pa .a amanhã o décimo quinto ni.nl-
vera «rio do casamento do nosso collaliura-
,i.._ Dr, Henrique do Carmo Nctto com a
'•\:ii.*i. Sra. D. O .a do Carmo Netto, pro-
ie. ora municipal. Tor esto motivo, o casal
Carmo Nello 1'nrA celebrar, As D horas,
na capclla do saa residência, a rns General
(. Idwell, rui ...u em aeçío uo «raça», une
.:¦,'. rerada por frei Grcfforlo de Maria Vir-
n.-iii, carmelita descalço.
aSAMlMTOS_

llcilisn-sa amanhã o enlkice nislrImoni.il
da scnhorlla Hermlui» Leal, filha do Sr.
iranclsco làigcnlo Leal, cheio da firma com-
mcrcial Francisco Leal £ C, desta praça.
* de sua esposa D. Mareolimt Ferreira Leal.
¦om o Sr. Heitor Lamoiinlcr, alto finicelo*
uario do llanc.i do Brasil. O acto civil cf-
lectuii-so b& 3 horas, na residência dos pães
•i_ noiva, á rua João Alfredo n. 23, TIJuch,
¦ a cerimonia religiosa, ás 4 1(2, na exrcjn
da Candelária.

¦Servi rio do tiaranymplioi, no aeto civil,
nor parto da noiva, o Sr. Fernando Josí
iie Medeiros, do alto commercio desta pra-
•i. e sua xmt». esposa, e, por parto do no -
ro o Sr. Gabriel Baptista itombo, negoci-
«ntc, e sua Exma. esposa, e nn cerimonia
Utijjiosa, por parlo dn noiva, o Sr. ur.
losó Affonso Lamounier .luuior, advogado
«os auditórios desta capilal, e sua Exma.
rsposa, c, por parlo do noivo, o Sr. bran-
\!ü_o Kw. nio Leal c sua Exma. «.posa.

—— Foi ajustado o casamento rio Dr.
Leopoldo Anibrosio com a _cnhorlln Stella
llod/I/lues, filha do advogado Dr. Virgílio
•Affonso nodrl3ne» e I). America Magalhães
R.drigucs. Os noivos c os seus pães tem re-
cebido muitas felicitações.

.— CasaTam-sa hontem, na /' Pretória
rirei, o Sr. Eduardo Brasileiro d.1 Coslu
e senhorita Isollna do Oliveira Braga, filha
do Sr. Francisco Braga, jí» fallccido, cj).
Francisca de Oliveira Braga. O noivo fi fiwio
«lo Sr. Arrhtrr Braz Ciro da Costa c D. Ju-
lla Maria d.» Costa

Enxovaes para NOIVAS na
LINGERIE ELEGANTE

Rio: RUA DO CATTETE 136 e 138, 1° andar
Tolophono : BEBA MAE 382 o 1321

Endereço Tele;. "AUTU0RI"

KnnmirmiKM. dcidc o mula mmlcsto «o mato rico. ArUgoi fino»
com renda» verdadeira». Roupaa de como « mesa bordada» rt mlío com
YI.Í.I7.K o FII-ET verdadeira.

Km ci.nfere.ia e gosto nS o lomemo. concorrência.

Stores e Brise-Bise
apidlcaçScs verdudelros, como

iiiHtidlueõe» completas neste

DA PLATÈA

Bordado» 4 mão com rendo» o
VENIZE, FILET, MILAN o CLUNY.

Acedíamos cncommcndaa para
gênero.

i

A Perfumaria Lapenne
(ANTIGA SILVA) A ..

Previne aos sou» freguci.. s que aos sabbados vendo com grande rcaucçao

todos os artigos do perfumarias e objectos para toüetto e presente.

9 RUA DO THEATRO 9

AC1DEZ NO ESTÔMAGO?
TOME

Leite de magnesia Phillips

RACHITISMO
Esta moléstia provim de ano os ossos «.

tão muilo rn oli es « se deformam com o peso
do corpo. Dc8cnvolve-_e principalmente na
Infância, quando o* pnes nio velam bas-
tanto pelos filhos. Assim é quo existem cor-
cnndns c pernas tortas. Para evitar tal in-
felicidade, aconselham!.n sempre As mães que
dêem ._ tomar nos filhos óleo do íl«ado'de
batalhão dc Herthí. Hasta o óleo de Berthc
para fortificar o» temperamentos por mais

i fracos que sejam e para curar com certeia

Cunha Fernandes o D. Noemla Braga i cr *}mHmo 
ou dcformaç5o dog osso».

D 'V__.___i_i.___ aminhíi o casamento! Por isto, a Academia do Medicina dc Pa-

doV _/á_fo_^amarelB:%__ a Sorlta ri. tomou . peito approvar¦ «£r«dto.««r

tl_$ sã S«-Josó Leit0 da s va' ¦ -rs. ítssss dác sara e
U wvi?5_ d_ n_drínlio. o Sr Antônio Lci- calháo que obteve eota alta recompensa.
le d.. íft . VsahS-Ita Olfl!ito Süva. "ma colher, das d. sopa, a cada refeição

Um caso de in digestão passado
com um medico

"O nrilo-iluque", no Carie**) Uomea
Com il mn cii.u chein, realiinu*io lionlem

... Carlos (iu.ii.-s a iirliiielru du tiiKf.K*
IImIidi. pcçii "O i;.-.'.ii-iliii|ii"", JA Hiiuk ru
prescntnda iinr ntvaslAn ilu despedida d.
>:-.nn.....llin Leopoldo 1'róoi, nn ultima tem
poi-i.ii.i. Como cru du eiperor, l_opolib
1'rócs, nn sou papel de duque arruinado <
professor de llntpiua, suIii-üc maunlfleamon
le, merecendo nsalm dn iirande « jeloçlntiHlstencl.1 ciilomsns applanfii.s a <|i>n le* in
teirti Ju-. com os demais urliMas <iu1' t1»*"*
rum parle nn rcprctviituçàn.

NOTICIAS
A petn do amanhã, no Republica

SerA representado nmanlii.. no Repnhllea.
finalmente, o einiiolidinlo drama da 1'lerre
l.ecoiircclic, "Os dois /,'nrotos", ipie t, come
se sabe, um dos maiores csllos do rcperlo-
rio do Thealro Cbatelot, do Paris. A Com-
piinhia Brnsllolrn de Doclamnç/tò dA-lhe um
dekímpciihn superior e apresenta-o com cs*
cellenta montageni, lendo sido os scennrloi
plntndoa sob n rulirlca do autor, pelo lia iH
artista da companhia, o Sr. 3, Hnrroj. Ha-
Iln Fanslii toma parte no desoinpcnlio, cn-
carrogando-so do papel do Helena, estando
os protagonistas a enrgo das nclrl-.es Dora
Brandão o Luizn Nnsnrcth. "Os dois ga-
rotos" eslão presentemente cm sceiin, cm
Lisboa, no Theatro Almeida finrrcl, fazendo
um dos pell_es n actriz lida htichinl.
A Vilnaco rmilinún a fazer suecesso

S. SALVADOR. _5 (A.A.) — Os matutinos
desta cidade "Diário dn "»'»>» !*,, 'íV.?
clnl", "Democrata" c "Diário Official" te-
cem grandes elogios A Companhia Vclasco.
quo nqi'l trabalha actualmenle, registando
os trlui.iphos alcançados nelas artistas RO-
sita Rodrigo e Pilar Marli. Ilonlcm. ren I-
Riiu-so o nono espectaeulo dessa comminnu,
com a terceira nsslgnnturn, levando A scena
"Rosa do Fucgo". qnc obteve uma colossal
enchente no Tlicnlro Polythcnnia.
Homenagem »o tenor Vicente Celestino

CAMPOS, (listado do Rio), 2» (Serviço cs-
pecial da A NOITE) - Por iniciativa do
Sr. Heitor Reis, presidente do Circulo de
Operários Indcpcnricntcs c ric elementos so*
cines diversos, vao ser prestado, depois de

_ _, *_____ __._.. ,.,_ I.lmui. hraailn ¦

Soda Cáustica «Coração» ||
^_.:_- 8 T O C K —;— -*

M. J. FERREIRA
\ Depositário - RUA D9S OURIVES N. l32-Teleg_«Nelfe»
5* OaS 510 — FONE NORTE 2016

RIO OE JANEIRO ____*___________________?PVTTTVTTT
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Chita os dentes* .
Pêfiivca ayrpdivitimifti
¦a bocea.
c/Jprechd'

ali pelos
fetíns

ttT LiÂ^W r ^V^/^*_ti^__l^______.
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PH.L L Ali IO RUA s* J°SÉ'57¦"*¦¦""¦*¦v" Vende prédios e moveis
(LEILOEIRO) ¦ _*_*¦__»•_

A esposa do bem conhecido clinico londri-
nõ éoniceou a soffrer de perturbações esto- ciacs inversos, vao ser |..u».,....., ""-.i'*'*;*.;;.-

Rcaliea-se. amanhã, o enlace. v)«*rl-
rnonial do Sr. Manoel Gomes de Almeida,
negociante desta praça,, com a seii.iu. ;.a
Rosa üomes de Almeida, filha do industrial
Sr. .losé Francisco Gomes.
NASCIMENTOS
--¦¦ o Io tone»tc do Exercito Nilo Sucupira e
ená Exma. esposa D. Hora dn Gama Rosa
Sucupira tton o scu lar cm festa pelo nas-
cimento do seu filho Hugo, primogênito do
casal.
VESTAS"~Reali9.v_c 

amanhã a 2' Hora de Inverno,
promovida pela curso Angela Vargas. Do
prog/amma organisado para a encantadora
festa, destaca-se a palestra que o nosso çoj-
lega de imprensa _ r. «artiosa Lima Soml-1
nl.o fará sobre "0« inimigos ria mulher e
que obedecerá ao seguinte summario: I —
Os perigos do asectismo c dn rcvolla contra
as muMieres —O castigo d. 1'aphnuce. — 1
A inutilidade dos exemplos, como explica-
tão de novas revoltas — Os despeitados —
O amor, o casamento c a privação dos sen-
tidos — II — Mais adversários: o "Mast:
e o "literato" — Os cavalleiros do Santo
«raal — III — Os defeito* attribuidos a
mulher — Elogio da inconsciencia e da
dissimulação c explicação da Çnvolidailo —
IV — Mnguem foge ao amor — A lenda ao
rei de Thula. .

—-Festejando liontem a passagem do
sen anniversario nataltcio, o Sr. Francisco
Siqueira Cavalcanti, capitalista e director
da casa bancaria Siqueira Cavalcanti i: U,
offcreceu, nos ecns escriptorios, um lunch
aos seus amigos, trocando-se amistosos
brindeis. A' noite, em seu .palacete^ a fami-
lia Siqueira Cavalcanti deu recepção.
FM ACÇÃO PE GRAÇAS

Na egreja da Ordem .Terceira do Carmo
será rezada amanhã, ás 10 112 horas, missn
em acção de graças por motivo do annivçr-
sario do Sr. José Duarte Navio, prior da-
quella ordem. A cerimonia ú mandada ce-
lebrar por todos os funecionarios da or-
dem e cm attenção nos relevantes serviços
prestados pelo anniversariante, quc terá as-
«m oceasião de avaliar o quanto estimado.
Lt.ro

Falleceu liontem, após prolongados ipa-
decimeutos, a poetisa das "Nebulosas-, u.
Narcisa Amalia, que tambem exerceu o ma-.
gisterio publico, durante 25 annos, nesta
capital, e foi membro do Conselho Superior
de Instrucção Publica .Seu cntcrrameiito,
realison-se, hoje, ás 10 horas da manba, no,
cemitério de S. João Baptista, eaindo o tc-,
retro da rua Campos da Paz n. 17 A, em
Hio Comprido, .^___________-_____-

LINDAS
QUALIDADE
SUPERIOR

jayme cARVALno i«_ Gari oca 6
JOALHERIA COSENZA * ~a

A' venda em mnilss hoas pharmacias e no
deposito ucral. Casa L. Frére, 19, rua Ja-
cob, Paris. Exija-_e que o vidro tenha o
nomo dc Bcrlhc.

mm~
Hrcvc — "TANTALO" — Jordano da Matta

so quo n iillivlasse dessa soffrimeiito.
niedicn prescreveu um mcdicanienlo quo lia
bitualmcnte empregava nesses casos, mas o
mesmo não produziu effeito;.em,.*"{».«?
insuecesso, applicou a MAuNhblA luau-
RADA o os resultados foram surprchcnilcn-
lcs, mesmo para esse profissional. Desde a
primeira dose desappareccram todos esses
syiiiptomas, podendo a doente allincntar-sc
convenientemente, sem sentir o menor máo
enlar. Ainda mais : melhorou dc aspecto e
dc saude e agora este me. Ico, ô ra dos
maiores entliusinstas pela «Vf.tGiVESM Ul-
SUU Al)A, e a recommenda nos casos oc
perturbações estomacaes.'•¦ • ..1-nri.ictti ¦'• vendido cm qual(jncr
pliarmacia e os leitores que desejarem obter
T..U inciíicamenlo eflicaz para Indigestao,
dysuepsla, gastrite ou outras perturbações
estomacaes. devem obedecer a estas insira-
cções e obter sem demora este excellente
produeto.

nmaniiii, uniu iiuiiii-ii««h"«.« »« *—-v* .,
ro Vicente Celestino, quc receberá nma Iln-
ria medalha de ouro, comniemorativa do an-
niversario da Companhia Victoria Soares, de
(pio faz parte nquclle artista.

ESPECTACULOS
HOJE, ás 1 Çí e 9 _

TRIAHOHsecretario k S. El
11U111IUAI de Armando Gonzago

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
THEATRO CARLOS GOMES — A's 8 %

L. Frócs — 0 GRÃO DUQUE
THEATRO S. JOSÉ — A*s 7 % • 9 %

DITO E FEITO...

CURA CERTA DA SOLITÁRIA em 2 horas com as

CÁPSULAS ALPHA
dc EXTRACTO ETHEREO DE FETO MACHO

Ttleatro Republica
¦Empresa Thcatral Josá Loureiro

Amanhã Sabbado Amanhã
Lie. Dep. Saude Pcbl. N. 156 do 19j9|I6. H ÁS 8 3/4

•BEBAM-CAF-. O MELHOR E O MAIS ,
SABOROSO  I

nz ',: :: rm""""i
GLOBO

O Júlio
(LEILOEIRO)

venderá, amanhã, ás 5 ho-
ras, os magnifieos moveis
que guarnecem a residen-
ola, á rua Carlos de Carva-
lho, 63, explanada do Se-
nado. Destacando-se deli-
cada mobília para sala de
visitas, harmonioso piano
de laureado artista allemão,
magnifico dormitório de pe.
roba para casal, finíssimas
cortinas, bellissima guar-
nição de estylo moderno
constando de 16 peças pa-
ra sala de jantar, porcella-
nas, crystaes e o mais que
constar no catalogo, ama-
nhã, no "Jornal do Com-
mercio".

AVISO
O proprietário da Alfaiataria Lnzllana, ta.

slnlluda ú rua Uruguayaná, 107, comtnnaicâ
ao publico quo recebeu lindos padrões de ça»simiras estrangeiras, próprias para a estaca*.

Confecção esmerada — Arte c l-_c*janeia.
mm** -

__—————y^W_y~*- _.

SOCIEDADE CENTRAL
DE ARCHITECTOS

AS.SE_I.BI._A «EltAI.
Dc ordem do Sr. presidente convido os s«»

nhores sócios quites para assistirem a pro
siniu asscmblca «eral (jua se rcalisará na
próxima scRiinda-fcira. 28 do corrente, ás I*
horas em sun sídc social á rua da Quitai.
da, 21. 2\

llio dc Jnnciro. 21 dc julho de I_W. ,.Nestor de Flcueiredo, secretario.- >
¦ mim*

Terrenos a prestações
EM SANTA THERE _A — A \1NTB SII»

MITOS 00 CENTRO
Servidos por "bonds"

II. UODSON & Cia. Ltda.
Rua 'fhcopliilo Ottoni, 69, 1_ andar

Telephone Norte .|53i
•mnm*

Vias urinaria.
¦mwmwm ..... «¦« i. .-^

(. Cura radical da b!eno.'.<
rliagín. Tratamento ;'ir

iiit.lcstl.-is vciicrc.-.;.. Dr. Eelmiro Valveíi»
Lnrgo Carioca, ll), 1 ás 6. ','.. ¦•-,

-t-^rtjOtf ¦ _ ¦¦¦__¦__¦_____—.^pt.•¦.¦^-•«--¦••^¦^^^^"¦. ¦ — iiivp . _«^___^_.-___________-j

Dr. Jorge de Moraes JÈgaJt
Aires, 08, 3 ás 5. 11. Aprasivcl 86.B.M.»i

__„m.,.,.....i..ii*..i..in.tit.i.mi"""«»"«"»"™1»"""" """"~ r_ __Doenças do Coração e Pulmão
O Dr. Custodio Quaresma, especialista das doenças do coração • pulmão 6 en-

contrad diariamento em seu consultório á rua da Carioca _. 8 - d»l as her».
cm nrc 

bana 817 — Telcpbono do residência Ipanema 1(88.

gS'.;_gSgij^^ r—f-rr:*

A Casa de Saude e Maternidade Dr. Pedro
Ernesto — Avenida Henrique Valiadares nu-
meros 101 a 107. Teleplioncs C. 2958 e 5747
dispõe dn melhor installacão de ítalos X (ul-
timo e mais possante modelo "Victor" 8 MA
c 200 mil volts), n cargo do Dr. Manoel dc
Abreu, com 8 annos de estudo ua Europa.

i ., . | 
' 
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ESMALTE
Perdcu-sc no dia 10 um folheado a ouro,

con a inscripção: 5-5-1918. Pcdc-sc a pessoa
quc o nclíou o favor de entregar na redacçao

* NOllAEda  gl_..._

¦ ' ____^t^l^-' ^
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EITE MALTADO

CANETAS TIMTEI80

.nsuperavei para
HORLICK
imãs de leite

amamer.tam

I -W^/VWo^o.. /Cfclcu Jyívt</ f

ttro UrM
Leilão

PHEDIO
— Á —

Uma victroSa em oasã
LE A ÜU3TAS ASSKNATURAS OS TEKPS_3_iS_l

— LYRiSA
PAUL J. CHRIST0PH C0t

OUVIDOR, 98

ffw__«__^_______r__i_si.<.'t_c______-BJ(xi__.n.T.-if-wii_r «.«a—_¦_«_.—¦

REUMATISMO, MTHR1STISM0, GOHA
EVITAM-SE tomando, pela manhã e á noite,

EMOVEIS MODERNOS
COLCHOARIA

Vendas a praso e
por preços sem competidor

CASA DO JULIO
de. Severlano Augusto Pereira

Mem de Sá, 33 e 31. T. C. 1178
mmm

-aioa»—t-
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DRS. H. ARÂGÃ0 E A. MOSES
Exames dc sangue, escarro, urina, vacci-

nas, etc. RUA DO ROSÁRIO N. 131, proxi-
mo n Avenida. Tel. 4480 N.mn*.

São Felix
O leiloeiro AGENOR,

venderá em leilão, amanhã,
ás 5 horas da tarde, em
frente ao mesmo, este ma-

COPACABANA CASIMEATJL

/i . todos vendem, mas... as ma.s
uraVaiaS c)c(f.inle.(i modernas e preferi-
das, no _. Vcidigdsi Una Gonçalves Dias, 10.

¦ ¦_..«¦¦ ¦ ¦¦—..'.¦¦ i nu —* 

Dr. Álvaro Dias °í£0S, ©H^P?^

mn*ii in l~l "**mmm a©00SES
A' venda na Livraria Leite Ribeiro

¦ 'mn*. j—

Pensão INatunsta
combate o alcoolismo e todos excitantes I...
Tratamento rápido das doenças pelu alimcn-
tação, e plantas niedicinacs — RUA S. .TOSE'
S3. Tem Livros médicos da Propaganda.-^mmr—¦

Joven parisiense,/ensina a falar fran-'cez em 90 lições, sem
sutaqno estranReiro. Preços módicos. Mine.
Massony. Rua S. Josc, 54, 2o andar.

mnm - 

tçnsl
CARIOCA — 288

Of f erecem-se a quc in
provar o seu desconten-
tamento cm compra ef-
fectuada na A' ELITE

Av. Mem de Sú.

Presiií. francez
OLIDÁ-PARIS

NA CASA

Centro Commercial
LEILÃO

BRANDEPRÉDIO
— A —

«ui RIachoete ir 366
O leiloeiro AGENOR,

venderá, em leilão, ama-
nhã, ás 3 horas da tarde, em

' frente ao mesmo, este
grande prédio com 3 pavi-
mentos oom uma renda
mensal de 1:800$000.

mtm

LOPES, FERNANDES & C.
Av. Rio Branco N. 138Branco

•mm**

gnifico prédio
pavimentes.

mt*

com dous

GANTA. - Rodrigo
.EI

lilvam E GAR-
ns 5.

ARTE,
ELEGÂNCIA

— E —

CAMPESTRE
Amanlin, ao almogo: cabrito com nrroz do

forno, tripas, á moda do Porto, vinho verde
dc Ãníàraiitè, recebido directamente do la-
vrador. Ourives, 37. Tel. Norte 3(166.

¦ mim*- «

Purgativo?
O melhor é"Tomando e Rindo

Olco de ricino gazeifiçado e espu-
mante para creanças e adultos.

A' VENDA EM TODA PARTE
mm*-

RENDAS DO CEARA'
Desenhos lindíssimos. Preços cxccpc.onaes.

Rc* 5sH a, 125j Jiatro G, Dias » Uj-uguaj-ana.'

^«¦_-__. I l ¦¦.»'! t^^w

COMPRIMIDOS
Em tubos, convenientes pnra levar no boi-

so, tèm VV. SS. agora, ao seu, dispor, a
Magnesia Divina. Torna-se um ou dons dos-
tes comprimidos depois das refeições, para
nlliviar-se de qualquer dôr ou incommodo do
estômago,' devido a Indigestao ou ncidçz.
Os mcdlcos receitam a Magnesia Divina
constantemente, o quc prova ser um reme-
dio de confiança, Encontro-se cm todas ns
phnrniacias e drogarias, em pó ou compri-
midos, deliciosamente nromiitisada.

App. D. N. S. P. n. 1.085. 24|_|23. f
mmm 

_^fá_íÍÊp^^K\ mm
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.. | TELHAS | TIJOLOS I
1 Mnterines de 1* qualidade. Deposito da
1 Cerâmica 8anfAnna
1 450 — RUA FREI CA. BCA — 450

Rio dc Janeiro

BOM GOSTO
São os requisitos

que distinguem os
Mobiliários e as 
Ornamentações da

RED-STAR
RIJAS ¦

69 — Gonçalves Dias — 71
82 — Uruguayaná — 82
—¦¦ ' » mnm1 ¦

Peitoral de mel, guaco e
agrião

Cura qualquer tosse. Desafia qualquer ou-
tro na rapidez de seus effeitos. Receitado pc-
Ia maioria dos médicos do Rio Grande do Sul.
Agentes: Lauro Monteiro & C. (Riia 1° de
Março n. 115, 1» nnd.) Vende-se nas droga-
rins Rodolpho Hess tü C.__J. M. Pacheco & C.•mmm

Temporada RANDALL-FLOKELLE

HOJE — Sexta-feira — HOJE:
A's 21 horas e 45 minutos

15a RECITA EXTRAORDINÁRIA!
GltANDE SUCCESSO da Revista cm 13

quadros f
.;..X*«H'**>*M*W^**X**5**H**t**H*'!*^,'J*»H*,H**I*,
"Nous avoiss tons fai! ça"

,>X'*H**M**^*>,X**í^**lwW*'!**M'*K*<**'H**t**X*
Camarotes e baignoirea 50$ -— Poltro-]

nas, 12S000
NAO SE RESERVAM LOCALIDADES

Vendas avulsas na portaria do PALACE
HOTEL. ^^

DOMINGO, AS 4 HORAS
GRANDE MATINÉE.

-<*t_4t_lt__l___b_li__,_r'

wmmmmmmm mmmmm

CONCURSO NO BANCO
DO BRASIL

Contabilisla com longa pratica do ensino
e do serviço bancário, encarrega-se de pre-
parar candidatos ao próximo concurso dest»
Banco, ensinando por methodo p__tia> * -*"?
pido só o (jue é necessário saber o i-unaídàto
pnra ter bom êxito nos exames. Pódc-sí
provar a quem desejar que quasi todos os
npprovndos nos ultimos concursos foram
nossos nluninos. Ensino criterioso em aulas
dc repetição parn os quc se matricularem cm
atraso. Rua Visconde do Rio Ernnco, 37, 2»,
snla 25, das 8 ús 12 c das 5 ás 3.

—...» _a]o>»' « ' "¦«
^IBBBt!_g_flB_B___!HB__^^

I ii Ji_HyiLH8
PRODUCTO SCIENTIFICO DE

BELLEZA
Para branquear, amaciitr e aformo-

Sacar a peile. Tira sardas, cravos, psn-
nos, espinhas, rugas, etc. Vende-se nss
Perfumarias, Drogarias c Pharmaelais.
Ap. D. N. S. P. — N- 201 — 1|7|9I5

¦_¦_¦—__ i ¦ ^wip ;—¦

HA MAIS DE 40 ANNOS
Existe o Elixir de Cnmomllla Granjo, parn

o allivio eflicaz dos que soffrem do estorna-
go, fígado e intestinos. Experimenta? e te-
reis a prova. mm*

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas cm doenças dos olhes, ouvi-

dos, nariz e garganta. Consultas do 1 
Assembléa, CO...

ús 5

COFRES
Vendem-se por preço reduzidíssimo os afa-

modos cofres M. W. Americanos marca re-
gistada, garantidos guardo fiel dos seus do-
comentos c valores contrn fogo C roubo.
Comprem hoje. não esperem, 103, rua Thco-
philo Ottoni, 103.

mm*
O unico tônico para todos os casos ti:

fraqueza geral 6 o RABIODOL. uas drogarias
e bons pbarinacias..

LUVAS
ULTIMAS CREAÇÕES DA MODA

Lindos leques dc pliim.is, bolsas, carteiras c
agasalhos os mais modernos
LUVARIA GOMES

38 — TRAVESSA S. FRANCISCO — 38
Tel. Central 2-15(1 

r\ CIGARROS A

ít __P_Tvl

mnm*

Jordano da Matta — Breve — "TANTALO"
¦ mt* ¦

CASEIRAS
HRINS E AVIAMENTOS

A* RIJA GOMES CARNEIRO N." 8
próximo ií Rua Marechal Fíoriano

— Telep. Norte 2407 —
A cnsa maio conhecida do Rio de Janeiro

ASSOMBRO NOS PREÇOS

&3_U_ ¥<___«£' «StÍLv-VIOLETA. Petle,
1___W_1 V>3 Cabelíos, Fraqueza sexual

i!__ictilo_e, Anemia. Asuembléa .4. . áa 9.
JR. PEDRO .MAGALHÃES,

1874 ___ 1924
A Drogaria André, commcmoi-ando scu

50" nnno da existência, estn brindando sua
dir.tincta clienteln com preços ewepciouacs.
Rua 7 do Setembro n. 89.

As Capsulas-Scven-J
tt Itraut (Apíol-Sabina-1

I Arruda) ti nos períodos mensaes e dôrcs]
l mcnstriiaes o melhor. Drog. Baptista — |

R. l- de Março IO—Tubo 7$

rÜMtá.

LOTERIA FHÜERAL
ABIANHÃ

100:000 $0 00
Por 1CS000

SEGUNDA-FEIRA

20:000$000
Por ISOOO

Os bilhetes para essa. «oterins
acham-se A venda & rua V do
Março, 110.

•mm*-

Bilhetes sem ágio. Rua do Ouvidor n. 04.
Pagam todos os prêmios da Loteria Federal.
Posto do vem Ia dc cstampillias.

Turbinas hydrauíicas
Reguladores automáticos

Fabricação de machinas em geral
EMPRESA INDUSTRIAL

FUNDIÇÃO GUANABARA
LIMITADA

Escriptorio: RUA ASSEMBLÉA, IS — t»
Telephone Central 670

Fabrica: Roa Conde de Bomítm, 151
Telephone Villa 559

 RIO DE JANEIRO —*-
' .. ¦! mmm* *

_«iJM__Kl__i««i«E___B____

Hotel D_ Pedro - _....__
Segunda parada ndcnnte de Petropolis

Telephone n, 9
Clima nloal en. região inconiparavel

«a'ANTALO": — Jordano ds ÍJatU t-t fátífl

i
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0 SENADO DE LUTO em beneficio da escola | Perfeita a cohesão existente
MATERNAL DE SANTA

THEREZA

DESAPPARECK O SENADOR HER-
NARDO MONTEIRO

A rcpresentacAo mineira no Senado Vi-
-ierul perdeu liuntcin um dos seus roprcion-
tintes, figura tradicional da nos» pollti-
ca, o senador lleiuurilo Monteiro. O culincto. quo ar»

filho d» cidade ilu
VM, onde nasceu em
I8..S, depois <lc ••••li'*
dar em Juls «le Fòrs.
cunoii o F»i'iilil«iln
do Direito de S. 1'iiu-
Io, formnn_o-iç om
1831, c indo ailvon.li-
no seu listado i..it.«l.
o ahi dctllcnuda-se A
pollllea, nlú quo foi
eleito deputado geral
cm 1889. Depois de
de* nnno» de lutas
divididas entre o foro
i< a politica, o extineta
foi nomeado prefeito
de llello lloriiiiiilo.
onde ficou ale 100*1,
sendo eleito logo dc-
poi» deputado fcdrr.il,
por duas legislaturas,
cargo que ni.iiitevc
Indo depois para o

Seaailo, aa vaia do Sr. Julio Itiien.i liran-
dl», qua ara entJo presidente de Minas •
hontem collega de Senado do eatlirclo.

A morte de senador Bernardo Monteiro
«anson funda consternação nos centros da
¦•Mtlcj, onda o finado cantava amizades
•elidas, pele* seu» predicados de Intelllficn-
tm • do caracter.

O corpo do senador Bernardo Monteiro rol
transportado hoje para a Central do Brasil,
atraindo om trem especial para Bello Ho-
títonte». em cujo cemitério vae repousar.

A' residência do exlineto, assim quo foi
conhecida a triste nolicia. afflulram nau-
nma pessoas e amigos, tendo u família ao
amador Bernardo Monteiro recebido de
monitrações de pezar dc todo o mundo of-
fieial e do presidenlc elo Estado de Minas,
«ue se incumbiu dos funeraes e telegraphou
consternado i Exma. viuva.

O extineto deixa os seguinte», filhos: Drs.
OcUvio Gambclta. AI varo. Armando. Josí
(klari.inno c Geraldo; D. Octavio Gome* «lc
Carralho, casada com o Dr. Joaquim Go-
mes de «Carvalho; Marin da Gloria, Carolina,
Maria Auxiliadora, Nlcia e Dora.

i *••*

Senador Bernardo
Monteiro

Um sario literário musical no
Instituto Nacional de

Muiica
Km beneficio da Iii-.Iiih-i-.Vi s educação de

cerca ilo lllll) creança» da Escola Miiterunl
ile Santa Thn-r/u. iiolllulu tunilnilo o mau
tido peln Ordem Tercelru de No».» Senhora
ilo Carmo, da l.apa, e -que JA tem preslado
relevante» serviço» a loclednde carioca, ha-
verá iiiiiiinlui, A» 4 hora» du tarde, nn .»i««"
nnhro do Instituto Nu.lno.il de Musica um
inrao lltõrarlo-iiiuitcal com o seguinte pro-

I •- Hymno do Etlnndarte da líícola San-
ta Thereza, cantado pela» aliimnas; II.— u)
Luciano tlnllcl — ".lorena-.lorena'. I»)
Danoso Ncllo — "Canlliiu"; e) llacliiinaiil-
imlf — "l.c l»rlnlcinp»,'i III—Llll* Delonl?
no - "Clilndu Lu*", recllntlvo peln senho-
llio Maria Salilno do Albuquerque, do curso
Angela Vargas; IV — A. llniiolman» —
"Oltnna" (harpa), pela lenhorlja Jaçy 81-
moen» l.olialo; V — Conferência IW.Oj.5r.
conde de Afíouso Celso; V| — a) Feblrcn
liiibclleh — "Poím": b> Jean Llhellch —
"Valse triste": c) Emílio Peuta - "Les far-
fadeis", paru violino e plano, pela senhorita
Chlqulta de Vasconcello»; VII — Albernli
— "Sevilha", solo para piano pela «ennorlta
lida Castuuhelra; VIII — Hymno Nacional,
pela» alunina» da Escola Sanla Thcrefo. O»
acompanhamento serio fellos pela Sra. Ju»
lieta Gome» de Meneses.

As entradas, que custam apenas .MOOO, se
acham a venda no Instituto Nacional dc
Musica.

i *****

. no seio do fascismo
UM VOTO DE SYMPATHIA E LOU-
VOR AS CLASSES PROLETÁRIAS

IIO.MA, •-';• (A. A.) — n iirenliieute ilo
üon-u-lho, Sr. Ilenlto MusooUnii, continua n
manter diariamente commuiilraçoes com o*
1'lipi'»» mal» proeuilnenle» dn l<-.,-t>nn>. o . v
peclaliuenle com m mcninnis do grande con-
sclh.i íaíclsla,

Nr ._•!« conferência., o cnefa do governo
continua a reafflrmui' a perfeita enhcMbi
e»l»lfiite no selo daquella aggrcmiavAo imi-
lidaria, _u.lcntandi> * cstikl.i ill.ciplina
reinante . .

Durante o dia dr liontem. presente o Sr.
Mii»tnllul, o grande conselho faseltlu nppru-
vou por uiMuimiilailr, na ordem do dia, um
vuln de .ympathla e de louvor As classes
proletárias.

Nccse roto, afflrmiivam os seu» suiiatn-
rio» que .• Justa» relvIndlcaçOc. ohll.lii*
pela» referidas clames vinham provar innls
uma vo/. a poderosa força du ontanlsaçilu
fascista, i «UM» i

_¦¦•

LUVAS
As mais modernas

As mais elegantes

As mais perfeitas
Gonçalves Dias, 75

<§>
Ha dezoito annos que nenhum

beneficio tem recebido!
S. SALVADOR, 25 (A.A.) — Os collecto-

ras e escrivães federaes deste Estado, em
grande reunião, resolveram telographar no
Dr. Sampaio Vidal, ministo da Fazenda, pc-
dlndo apoio ao projecto do Dr. Norival Frei-
lãs, quo melhora a situação econômica «In
classe de que fazem parte, a qual ha dezoito
annos nenhum beneficio tem recebido c
cujas attribuições se tôm alargado conside-
rarelmente.

Telegrapharara ainda ao autor do proje-
çto e ao relator do orçamento da despesa,
Confiando a ambos ¦ defesa do projecto.****** -

Povo!
COLOSSAL LIQUIDAÇÃO
Tudo encarece, porém, no grande

femporio dc meias da rua Chile 25,
dá-se o contrario !

Grande stock. Colossal liquidação.
Meias de seda natural pa-

ra homens, de 12$ por 5$900
Idem, de 5$ por  3$800
Para senhora, artigo fino,

com baguete, em todas
as cores, de 25$ por.. 20$000
Desafiamos quem tenha preços

menores que os nossos. Visitem o
deposito da fabrica ú

RUA CHILE, 25*****

O que é

NEVAL
é o melhor Pó DE ARROZ

Não estraga a pclle. i adlicrcntc. é o mais
perfumado c dc custo inferior aos outros.

— Vende-se naa melhorei casaa do Braiil —
CAIXA 18501». 15 .*ií000

Vendas por atacado: Escatelra ft C." Rua
Bario de Igualem.*-, 58. Tel. Villa 4181. Kl»

*****

•¦¦

A missa da oitava da festa de
São Vicente de Paulo

O conselho geral da Associação das Senho-
ras de Caridade de Sâo Vicente dc Paulo ias
celebrar missa da Oitava da festa, dc seu
patrono, o glorioso São Vicente de Paulo,
om quem tão viva e ardente se accendeu a
chama divina da verdadeira caridade chris-
tã. A missa rcalisar-se-á amanhã, ás 8 l!'_
horas, na capella do Collegio da Immacula-
da Conceição, ú praia de Botafogo, havendo,
após esse acto. a reunião mensal da mesma
Associação.

i -sam ¦*-

JERSEY Saldos da Fabrica do Todos
os Santos, em cortes e em
retalhos. Theopliilo Ottoni,
33, Io. próximo da Avenida.

*****

Quem é o novo chefe do gabinete
grego

ATHENAS, 23 (A.A.) — O Sr. Sophoullo,
que acaba de ser escolhido para fazer parte
do novo gabinete como sou presidente c mi-
nistro da Marinha, já pertenceu no gabinete
Venizelos em que foi ministro do Interior,
è destacou-se nos movimentos políticos ejue
«8 verificaram neste pniz em .janeiro ultimo,
Participou tambem elo mesmo gabinete Ve-
nizelos, como minislro deis Estrangeiros, o
•clual ministro dessa -.pasta, Sr. Uoussos.* Acredita-se que os dois homens de Estado
representem uo ministério grego as correu-
tes políticas chefiadas pelo Sr. Venizelos.

llopeal
Hollandez
O seu luxuo-
so e confor-

tavel
paquete

«Orania»
Sairá a 30 do corrente mes para:

Bahia, Recife, Las Palmas, Lis
boa, Leixões, Vigo, Southampton,

Cherburgo e Amsterdam.
Para passagens e mais informações com

os ageutes geracs:
Sociedade Anonyma Martinelii

108 • Avenida Rio Branco - 108

Com a mesma
Tradicçào!

• dias fcpois raabrt,
anaihí. a aasa da raa

ios AairaJas 11-13
Com uma «Secção de
sedas, modas, novida-
dea, artigos para ho-

mens» perfumarlaa,
etc.

Preços Je (ESTRAGA
DA ZONA!.,)

VEJAM BEM!...
ANDRADAS 11-13

Reabertura Sabbado 26
A's 10 % horas

ATTENCÃO !..,
Será distribuído ¦¦ creaneas pobre*

nm veatldo como homenagem e affe-
oto aos aeus amigo» e fréguezes da
casai...

11-13 - RUA DOS
ANDRADAS- II -13

Começaram, hontem, as fes-
tas religiosas de SanfAnna
e S. Joaquim, na matriz de

Cascatinha
Cotufcarniii, limitem, iu òtfreja de (In-»-

.itllnlui, ai» fei.li!*. i.Ilf|lii.ns coniiigrudu» *of>
|i.iii*.iiii.- ilin|ii. II1 luriiliilaile, SiiiifAunii fl
S. .Inai|uliu, (Iiiiii i.ranili! cunciirrcnela «*
lirlllm ili!jenroUraiii«»o dias, constando de
ladainha o Ii»ii.Au du SunlUsIuio, ccrlllto-
nins celelirailfl» pelo rcipocllvo vigário, na.-
dro llr. I.ucl'i (iiiiuliiiira. Hoje e uimmlui.
01 7 liora* «i.i noite, contlntiarao e»*n» ref'*
iii.miíj i|iie ciiiiipücm o Trlduo Milemnc.

Domingo, serA o ultimo dia dns I.M«»i
com o (csuliilo progmminat A'* ií horn» "'
iiiihi!ii'i. alvorada, cm I rente ii mui riu, |iem
PlillnimiiniiM I" «le Setembros As 7-1 -
missa do ciimmuiiliilo ueral, com c«hIicob
uucro* em «|«« tumnrto íinrlo «i Anojlolauo
ila Uiiicím. Dcvoçilo do lli'«.nii«>. IMI lia» «le
Marl». Meninos dn Doiilrlna t",liii>IA, otei
.'ií. 1» I -' lioras, iuIümi solcmno, canlniln a
grunilo 

'orclicslrii. cnm sermão au Kvan0e«
Tlioi is II lioras do larde, procl»»ilo e. «o ro-
collicr-jo, "Te-Deiim** e bcnçfto do himlis-

Haver* A tarelo * A noile. no pateo da
iniitrU de Cascatinha. amanha e domingo,
dns 0 da tard» meia-noite, lellfto dc pren-
dus, musica, liarraqulnlias. clc.

¦ ***** ¦

iSPÒUTSÍlCANHEiOjüNEBI
Football

08 J0Í3QS UB IIKPOIS UB AMANIM-SIo
e«.ie» o» jogo** omumoii 'i"w ««- "'•¦;••,,:**.;

tnilm. depoi» du nmanlili !"frl?nivn"nii hei oii.ni-locn, no cmiipu iln ™^^JÍP-JS,li_?_2!
Piilmcirns * cluh dn Avenida Mií^»!S"g
Ino. uu eniitpo da rua Mor««"« o Silva: mis
co da Cama «, Mangueira, no eapMj »»*
1'rcfeltu Seraotlclloi *«>rio ll -J-»PlW"aJ
lioniiiiccetso, no flflinpü «''',lf»í,,?,„iii,,1,.! *
•Io IIiiuru': Confiam,'.! «..Mclronoll ano. no
1'i.mii.i dn mu CicncrnIhllva ™I«»1»"',I?I,^
~ àaitipo Orando s KvoreU. no can imi da
cítucío ile Campo ürundei llaino» \ ülar a,
nn íanipo ila ma .lochey-Clul»; Bqaenho|do
Denlro íi liiilipendcncla, uu campo »lu ma
l.n«.'iili.i de Denlro. „.„„_,.,„ ,...¦.,.
CUTIVA DA -\. Mi B. A. - Btn sun ulll-

reunl/lo, u romniliRílo cxocuIIvh «a .m>-

9» l>r. Ü*

IGSOOO!
E' o preço oom que, na terça*

feira, 29, póde-se ganhar

30:000$0 0 0
com um bilhete inteiro da

Loteria Santa Catharina

Allilc-uni ...
ioiliu-fiii Metropolitana «!*-* Bsiwrlea
llros resolveu loinar ns seiiulntea reiolufocii
•) eiiiiimuniciir nm clulis llllado» «uu o cnm-
l„ .mui., dc hnslict-liall lera inlco a l* de
ailoslo proNlniei futuro, o o» dc la-nn-tciinl»
n im.lli.ill a ll do mesmo me/; bVconiniuni-
enr «o» clnlis filiadu* que us lanellaa «l«
linslicl-hull, lavvii-lcnnlH e-toollioll Jl™™?}
orflanUatlas conforme publicação omeiai *
''".NOTAS DO PHOÓRBSSO P. C-

MISSAS
lle/ain-se anianliA.'
Caiidliln dn Coiti Moniii,

Mo nodrlfuei Hoiai, ..s I
de Rnitro Murrlrn. a* fl; t.mli,, M.,inr.'7
Abron, a» Oi O. .Marlu.Puiiiia \iv|,, *
li Tü, nn ¦'. iv.|a dn S. I'raiiili>.'ii d4 |'i|fi
D Oeollla Alves Din . Ai », .., uimij,];
Muniu lilliti D; «Ha Doollndi Bantiní!
li l:'.'. na inalria to Saeraminloi Moitóí
Pomiooa, A* >0l D-vAnlonlq Veriuli»!
Matto.. a» lÜiJMi Cuiidohirlai li. u,
Al vi» Dias, A* li. ua uiii.nl/ ilo Sanla lli','
I), Mnrlamiii da i.uiH'1-K'iiu Pi-.m, A. 9 Wl
„¦, ciíivji» do N«VN. du Oiiu-cl.*,,, cu» tÍ|
lunili.v; Arthur Napoleflo Paea Ujue, a,ai
v iii.'ii.. nu 1'Hie.ln de N. h. du fni'.... j'!
Marli l.eiiuiilln l.c.e.v, «s II, na niilHiSl
N. ,s. de U SalollBi cm Calumby,
KXTBBKOa

Poram scpullmlo» luii.*;
No eemllerlo du S. Prancltcõ Xuviert VtiÁ

nijiirn Alves do Cnrviilliu, nin .luié irwgF
Uli; Mnnocl 1'iiinclsco dç Novaes, nu %
¦mel Mnrllp» Rfli cnsn Mil; r..,r,iii, rtlba*
Tèani .labiir. run Percirn Nnno» iv.'.,\; jj
filho de .Iom! Suare* Coutinho, m., j^
HiiiIrc 58. caíij^X; Irnla, «'«'•luiro, m á,
I.uiz (ion/iiB" IW*' •1"sr "" 1'alroclnlo, Bi»

nm||.''nltal de S. Scliasllno; jCãiilana Rcrr»,
.Mli.-lJI UU l-iunilir..i.*iw ;•,".' .;"*¦'„'-¦ ViM-.lll.l.' d«' M«-ll«'-í'"y •'<: .V.I*'f'T....'||.-'lS!-samlo-se domliiüo um mateh-traliM^Jg -J|?SSó cSrtddlò «I» Cunha, ..... SSftaÇ

equipes do Americano F. C » commiM.io oo «« (( d «w

*

lincha o .loaquim Ornellas, no campo
club, A I hora da tarde. .

— AssembUa geral — O presldcnlo convl-
da lodo» os sócios quite» o se reunirem om
osseihblòa tícral extraordinária (1* convoca-
çAoi. hoje. As 8 horns da noile. afim do sc
proceder A eleição dc cargos vaio». •_¦

t)S TEAMS DO RAMOS QUE, BNFRBNTA-
IUO OS DO OLARIA — Hcalisândo-ae no

no lianiosn, rua vicim u« .i.iv.t ,m; \iUK.
filha ele Burlco du Abreu (.«.iilinl.o. ru» M»
que» I.eSo 27; Honor, filho de Anlonlo Q»
réa Keul, Qulnla «Io Cnjii, sem nunieroj l>
pliutil Nncarnlo, rua Consclliolro Mtgilún
Cnstro IO."»; I.ucln. filha eln .liw.i CacUnoâ
ves, rua Gcuoral «Caldwèll 5!l; Bllsn bi\it;(,
Citnhn ru.-. Puraliybn ."m; lísmeralda, (ü),
dc Dita da Silva, run Bnrao de S. F(ÍU5j||

lu*l."lmo do"ni.Vgo?Vlo,caml..Vd7^m^^o"cl|e^•-i MlnYr. fÜIm dc ..losú Ifcmlas da. t^l.*., n,
Club. os matches offieiaes enlrc os primeiros Camerlno 10: Annn, nilin do .l..>e Mnrln ft

m>*m*

No

o segundos leams dos clubs ncinla, n dlrc
cçúo sportiva do Ramos !•*. C. escalou: os
seguintes teams: ao meio-dia — Amcrlco;
Luiz, nmil, Orlvnldn, OctncIIlo, Gonçalves,
Caio, Álvaro, Hciirlquc, Wiildcmiro. berra.
C. Silva. Moaeyr, Adhemar c Onciro-5. As
'i lioras: Coiicclçnó, Jonnulm. Guerrn, Biifle.
Oldcmnr. Galdino. Abreu, Scbas, Ferreira,
ZciKi. .luvcnnl c Mattos.

OS TB..MS DO A NOITB F. C. Qt'B .10-
Onrnoramma nara O meZ CAIVAO. DOMINGO PRÓXIMO, COM O S. C.

programma para o nic* ;|.|.mknta di: mici.i.o -- fieniisando.se.
lie atrosto I domingo próximo, os jurus entre' us V" c '-!'",

. . * i . . ,,,,- tcnius.dos dòus-clubsincinin, ii comjnlssflo
intiulo dc desenvolver, tanto nunniç- do A \oiTB F. C pede o compai-ecimentoeis sentimentoa iliXK tnin,i„inK i,,.,„,i,,i-. ^ is horas abaixo in-

AS PALESTRAS SEMANAES
NA A. C. M.

possivel, entre os seus socius
iiiurnc.. a» mesmo tempo i\i\c lhes m
novns conhcclmenios Inlcllcclunes, a Asse»-."o»"tcãm. ao meio-dia:—Alexandra: Plnv
cinrnii Chrlslã ele Moços iiii.-l.ui as scgnni as, • 

,(l0 c ,„-,, j. jíarboK Adhemar c Virgílio;
quartas e sexlas-feirus, u noite, umas paics- f. ,„„ ,|IS(i pranc|SCOi Mario c .loão II

. ~ * _ * __ __ *•__!.._ . f-..U

tlPilir» dos seguintes jogadores As horas nl"t..™ rdlcadas: .. ¦
2'- leam. ao meio-dia:—Alexandre:

.ras. .'-•¦, • i.„.. i Io tcam. As 2 horns: — Carlos: .larbasi o ., .„...,¦..,. B(is mnma aiaineirosPnra .. me/, de agosto foi orann.sado o se- Cnmillo. CorioIi ZM c ArgCmiro; Uzo, Mo- | SS, ,",«fr". 
"á 

1; Ar
guinle nrograinm: ,.,.„„. rei. Ilclio. Uszt c .lavmc. 1'{ **.„" 

Èmieiiho Novo. -lil.
Dr. áavljio. Gasparlno - Dins I. Ilygiene , ,.Cí;erva's: ,;rancis,ò Pinto. Cláudio Festa. d%'"" 

^Vio di Pcni cia:, llyK-K'1,0-. 8, Ilygienc. Mine. Brascl-Dias, |{c|„.| Cam Valentim Pelry. Anlonio ^&í2ÍHSDll«^™cScla. ,, ...„,!.. ..,v„.,..s. 1.1. A Acronole: 15. n,te||^ f lodo's 0's joga(Iorcs i„scriptos. da Sili.i, ttospnni «Jiw uiiientia

Box

6,

As cnthcdrnes"gõthicas; 
"l8. 

Arte futura. Dr. .
Ignacio Raposo — Dias, 20. Mythotiigia: In-,
diiuia e Pérsica"; 22. Mythologiã: Egypcia o
Pliruici;.; *_.*). Mythologiã: Grcco-romnna. br.i

retraí estrado do Suiiuirc, üem numcio; yA
ryelicc ela Cosia Oliveira, rua liará.» tio ^>
Inri.j. 25; Zulmira Coelho DrummoDel, n, í
Barão «Ia Gamboa 151; Scbastlno, fllliõfi
Salvador Cnscnrdo, lndclra da S.iudj |
casa VI,

, No ceinilerio dc S. .loüo Uapllsla: ivhiísi
• filho dc Guilherme Augusto líscli, m*i k

Coquch-os _»; Mnnocl Joiiiiitlin «i.-. Silva.hi' Dionysio I-B: Nnrcisn Anialia, rim Dr. Ç»1 p»s iln Paz 17-A: José Ramos, rua iia Coa*;.
t luiçiio 2; Mario Anlonio dn Costu, ma S_
'reis Cnbrnl 2_; Anua Thòrczo da Silva,»
i croterio dn Instituto Medico Legal; Mar.
I Thereza Domingas Alonso, rim do lti.iclnib
I 2_'_; Ciirlindo. filho de Cnrlindo Tino:*) F«

lho rua Jardim Uolanico lilü; AIl-í^.. l*-.rn>
ira.'rua Frei Cariçcà 179; Francisco ela .SIS
! Tn vares, rua Pinheiro (luininrãc.i S3j Lia

filha dc Manocl_dos Snnlos Moraes, travm,
run llcn.i--

istotelino Azeii.

Izldro Maiíl

Si
.•vera
>bllc
Bteui
que

|t«cç
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¦os
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Pedro Campello — Dia
. i *****

A, economia.

ENTHUSIASTICAS MANIFESTA.
ÇOES DE APREÇO DO EMBAL

XADOR GIURATI
LIMA, 25 (A. A.) — Continua a ser alvo

das mais enthusiastici<<. manifestações clc
apreço, nesta capital, S. Ex. o embaixador
italiano, Giovanni Gluriati, que viaja a bor-
do do nnvio-exposição "Italia", actualmcntc
em CallAo. <

Hojo, no palácio do governo, o presidente
da-RepublicaT~8rT~-!.eguiai offcrecerá um
grande banquete no distineto hospede.

¦ ***** i - _.

AMANHA lOO
CAMPEÃO LOTERICO

38 Rua Sachet 38-*_..__.

Grippe? Antipanpyrus

"Vient de paraitre"
Da Livraria Garnicr recebemos, hoje, um' exemplar da excellente pubíicnçâo "Vicnt

de paraitre", mensario em cujas paüinas sc
cncontriiiii ns noticias melhores e mnis rc-
centes ilo movimento - bibliographico pari-
sicnse, bem como apreciações criticas de

' obras diversas c retratos dos iutellectuacs
mais cm evidencia. Esse numero do "Vicnt
de paraitre" c correspondente ao mez do
junho ultimo.

i m*** —

Homceopathia—Preserva e cura—Vidro 2'— S. José, 75 — DE FARIA & Cia
K nas boas pharmaciás

*******¦ ¦ii ¦ —¦ ¦ ¦¦ ****•*************- — —2

ESTA EXTINCTO O COLI-TYPHO
EM NATAL

NATAL, 25 (A. A.) — Considera-se extin-
cta aqui, graças ás medidas tomadas pelas
autoridades sanitárias, a febre typholdc, que
por cinco mezes assolou a população desta
capital, enusando alguns obito3.

¦ m*m 

6.1. C Meias de pura
seda de Lyon
As mais duráveis

EXIJAM A MARCA
IMPRESSA .

"Jornal ie Charadas"
Recebemos o n. 21, nppareeido em 15 do

corrente, do "Jornal de Charadas", interes
snnte publicação da Academia. Luso-Brasi-
leira.

TUBERCULOSE Moderno tratamento, pelo
pneuiiio tliornx tliorapeutico.

Magníficos vesulladòs nos casos indicados;
Dr.. Carvalho Cardoso. Assembléia, 98, él ás
7;*e Bastos Netto, 7 Setembro, 75 2" and. 4 ás 7*****
Prof. Austreges__o7cr«S
ás 3 horas. Telef. C. 1093.

io : Rua
Setembro, 211,

Nio disse como se feriu
Ferido, cm Casendura. no pé esquerdo,

sem declarar como se . feriu, appareceu no
posta da Assistência do Meyer, reclamando
soccòrros. o quinquagenario José Fauslino
Franco, solteiro, portuguez.Faiistino leve hospitalisação na Santa
Casa de Misericórdia.

******
Rotisseriè Progresso

PRF.ÇOS RAZOÁVEIS
LARGO S. FRANCISCO, a

A QUESTÃO DE LIMITES DO
1RAK _

0 govrno de Angora solicita
a suspensão das nego-

ciações
LONDRES. 25 (A.A.) — Agita-se ineva-

mente na politica do oriente próximo a
questão de limites do Irali, cm que a In-
glaterra c parte interessada.

Sabe-se que o gabinete dc Angora veiterou.
o seu pedido á chancellaria britannica, ..o-
licitando a suspensão dns negociações rntn-
boladas e jà em vias de uniu solução sntis-
fatoriiu

Acreditarse .que o governo do Ansorá jul-,
gando perdida *'a.sua causa, propúc-se agora
a submetter o assumpto c outros nrguincn-
tos íi decisão eln Lign dns Nnçòes.

iNada se publicou of!'icialnicntc sobre o
caso. mas acredita-se gcralmcule qne a In-
glníerra uão concordará com n suspensão
solicitada. * -

LOTERIA BE HS
18.000 bilhetes
80 % EM PRÊMIOS

Terça-feira 29

1001II
Inteiros 30SOOO

Vigésimos 15.500
A' VENDA EM TODA A PARTE

FOLHETIM D'«A NOITE.»
LUC.

(37)
CHARDALL

.-_.-¦¦.¦. *m \> ***••••• *-* .

Afilha floc-flo
'-¦ — ' ¦¦'*Jz=Z

[(Extraordinárias aventuras de um
§aiato de onze annos)

VII
A ÇREÀNÇA Pl-IVDIDA

Mas quando chegou a Paris, duas lioras
depois dé estar uo palácio ela rua du Anis-
tildam, conhecia detalhadamente a terrível
desgraça que ferira aquelle epie amava como
o seu Deus.

Foi elle o primeiro que ousou falar na
filha ao general, e fcl-o do seguinte modo:

— Meu general, uma vez que a creança
não está morta, mas sim perdida, ó possivel
aehal-a, e empenho a minha palavra ele
bon.íi, juro por Nossa Senhora ei'Avraj', que.
a hei de encontrar. Com mil bombas 1 meu
general, a França não ei tão grande, nem
tão custosas us marchas como no Atlas. Di-
gu-me somente por onde devo principiar e
pôr-me-ei a caminho hoje mesmo.

O general apertara a mão ao soldado, c
aquelles dous homens, unidos por uni novo
laço, puzeram immediatamente mãos a obra.
Havia, pois, quinze annos que procuravam
gem tréguas, nem resultado algum, ç com-
tudo não desanimavam..O general tinha pa-
ra Üie dar íoiciu" a ultima o suprema von-

tnde de sua esposa reunida ao seu amor de
pae; a Bernard, animava-o a Sua.dedicação
c a vontade firme de verdadeiro bretão quo
ern. .*•¦¦-

Tanta perseverança o pertinácia mereci*in
ser coroadas h final ele um bom.exito, c
apczar ele que Case exito podia estar longe
aindu, era já muito ter .descoberto o caminho
que conduziu talvez a cllc.

Alargando cada vez mais a área das suas
pcsciuizas, IJernard, 'depois de ter explorado
Paris, os arredores ó os departamentos mais*
próximos, encontrara finalmente numa :al-
deia dn Borgonlia, do outro lado eVAuxerrc,
vestígios certos da creança perdida liavia
quinze ainios.

Um aldeno, tle. passagem em Paris, encon-
trará abi, perdida e chorando, mima ntacujp
nome ignorava, mrin nictiina ele dous para
tres annòs. Obrigado n partir, e nâo sabendo
o que devin fazer, nnqiiella occ-i-rcnein, não
querendo, porem, nl ..ndotiar a creança,- leva-
rn-a còinsigõ; e loge. ;i chegada, tora fazer a
ooinpeleiilc declaração ao "inairc" da sua-nl-
deia. O digno magistrado recebem e miniító-.
ra, com -a. sua mais. apurada calligraphia^ a
declaração «lo. seu ailniinistrado, e satisfeito
de ter cumprido com os deveres'da sua*'ele-
vada posição, fora visitar as suas vinhas sem
preoecupar-se com mais coiisa alguma.

Tuelo nesta declaração, que Bernard pudera
examinar nos archivos dn "mairie", tinba per-
feita relação com o desnpparecimento da fi-
lha do general. O dia indicado pelo eilelcão
era exactnmcnte o mesmo dia eni. que olla
fora perdida; a fiirma e a côr dos seus ves-
tidos, perfeitamente cguaes ús epie sc desi-
giuivani; não era, pois, perniittida a mnis
pequena duvida.

Infelizmente o nleleiio morrera havia nl-
guns annos, os herdeiros tinham repulsado
a pobre menina que ern para elles uma es-
tranha, e os únicos esclarecimentos que Ber-
nard pôde colher a esse respeito, fora ouvir
dizer que cila tinha partido para Paris, onde
esperava ganhar a vida trabalhando.

Era já importante esta esclarecimento..

Bernard voltou lmmcxliatairiente a Paris e
iòi coutar oo general o que acabava ele
saber.

Pela primeira 'vez;..'depois de quinze annos,
o general teve uni.'-estremecimento de aic-
gria... scgiiid. . logo ele uma impressão de
profunda -tristeza ....Sua filha'- eslava em Pu-
ris, perto delle, ,e:a esperança dei n cucou-
tr.hr, tomava iio seii espirito c.-ícitailo ns pro-
porções do uma certeza; mas como vivera
cila até ali, que l'6ra feito delia naquelle
abysmo de luxo ondo uquello que não pos-
sue liaveres é quasi miserável? Talvez lhe
tivesse faltado o pão, tão perto da porta da
casa de seu pae í 

'
~ Tratemos do a encontrar,.meu general,

disse Bernard. Depois, quando a tiver uo scit
lado. eíè-lhe taçõçiSi, dobrailus.

. ~ .Mas' como crieontrai-a. como rccònhe-
cel-a, sem íiuncn.u ter visto"-r- Eseni. á;iiuncn'n poder ver. imiriiuirnvn
com .amargura o gcucrál i>eti_aiiilo ua sua
cegueira.,*...-'. Atiuelln que elle vira a ultima vez uma
cretuiçn,. ievia ser ugoi;a umn mulher.--Meu . general, disse c.ntSo' Bernard. eu
volto á Borgonlia, e desencantarei na aldeia
alguém que a couhcça, lioniem.ou mulher, e
trarei .comhiigo essa pessoa. Ha tr-es annos
que sua filha vem para Paris, e por tanto
não deve estar muito mudada.

E Bernard partira, e poucos dias depois
escrevera ao general uma carta, que este fi-
zera ler por seu sobrinho Octavio, annun-
ciando a sua chegada com um homem quevira a moça algumas vezes, e com o qualmuito contava pnrn cncontral-a em Paris.

Os leitores sabem o resto.

Depois da segunda viagem do spahis, o
general, galvnnisado pela idéa de tornar' a"ver" cm breve a> filha, mandara renovar
sumptuosnmcntc toda a mobília do palácio
para a receber dignamente, e esperava au-
cioso o regresso do soldado.

(Confínúa)

A REUNIÃO DE HONTEM, NO
CONSELHO DE JUSTIÇA

0 desembargador Angra de Oli-
veira foi escolhido para a

commissão de syn-
dicançia

Na sala elas sessões eln Côrlc eie ..ppollu'.-.
rão cffectiiou-sc, hontem, a ríiinião elo Con-
selho de Justiça, afim de eleger o substituto
elo. desembargador Ataulpho de Paivu, nii
commissão de syiulicancin, por se aclítir este
magistrado licenciado elo serviço dn Corte
ele Appellnção. em virtude de uma commis-
são qne lhe foi confiada pelo .Sr. ministro
da .lustiça.

Pára preenchimento «in referida viiga pro-
cedeu-sc, pois, a eleição, ieniio reCaido a cs-
colha no deseniburgiidor Angra ele Oliveira.

O MATCH DE AMANHÃ XO CENTIIO NA-
! CIONAI. DE CULTUO A PHYSICA — Hcali-
! sn-se, ainanliã. nn Centro Nücioriiil de Cuitu-
ira Pbysica. o match intcrnacionnl entre Au-

gusto Santos c o ciímpcãb sul-nfricano Jlm-
pn|UTn_ "O' Dixon. Essa luta esta arbitrada cm 1.2
V-Ull iu. ro„n,i5 ,]e 3 niintilos. com liiviis dc -I onças,

i Antes da luta principal serão cffcctuadas'duas preliminares. .
EM NOVA YOftK j

CARPENTIER VENCIDO NO 15° ROÜNI)- NOVA YORK, 2ó (íliivasl --- O nii.p,!'«i
Tunney derrotou Carpentier por knockonl
tcchnico ao dcciuio epiinto roíinil.

Athletismo
í AS QUATRO COMPETIÇÕES DO FI.A-

MENGO — Em obediência ao programma
traçado pela Amea, já fez o C. R. do Fia-
mengo realisar, com muito brilho e apro-
vcitamciito. quatro competições de athletis-
mo com handicap. entre os clubs filiados
á referida entidade.

| Foram esles os vencedores das provas:I corrida dc 100 metros, Waldciniir Ktzinger
(Hellcnico.; corrida ele 400 metros, Lnuren-
ço P. Cunha (Fluminense); corrida de 800
metros, Bcrmerio. Teixeira (1° batalhão de
engenharia), e Tácito B. de Carvalho (Flu-
miiiense.: corrida elo 1..00 metros, Alexan-.
dre Osborne (Fluminense); corrida ele tí.l)00|
inctros* Sebastião ele Uma (Io batalhão de |engenharia..; corrida de 70 melros com bar-'
reiras, José A. Santos Silva (Flamengo);
reláy-rãce, turma do Flamengo; salto cm ai-
tura, Erico Falcão (Flamengo); salto cm

. distancia, Ismario Cruz (Hellcnico); salto
i com vara, Jayme Borelallo (.Fluminense);

lançamento do dardo, Geraldo li. Silva (-1°: batalhão de cngcnharial; lançamento do
disco, Ismario Cruz (Héllenllcó): lançamento
do peso. Elysio P. dc Mello i Hellcnico).

.Somriiniielei-se para ns'instituições a que
pertencem os ponlos obtidos pelos eliiferen-
les uthletus, foi este o resultado: Fluinincn-
se F. Ci 157 ponlos. C. IV. do Flamengo
MS 1J2, Hellcnico A. C; 101 1!_, 1" baUlhno

ele engenharia fil), União Alhlcticã da lisei.lii
Militar 4.">, :i° rcgimenlo de inlanlariu 11,
S. C. Brnsil S.

Uma referencia muilo especial deve: ser
aqiii feita no brilhante resultado obtido peloHellcnico A. Club. Socieilndc rclalivamenle
novn nas competições nthlcticns, entregou-
se decidida mente ao salutar c grandioso pro-
gramma Iraçaelo pela Amea c, nos .piat.o
referidos embates; figurou com ga .iiirdiíino lado de velhos e a.aiiiíidos hdvcrsnrj.ós','I
como o Fliiiiiiiiensc e o Flamengo!, obtendo,'
alem. de quatro victorias pnrciacs, nssáu
honrosas, nm lotai de pontos altamente cx-
prcssivOi

aM8__W_t__MiS*8it*^^MEIAS
tle pura seda para

senhoras
Coras as mais mo-
íiemas, garantidas
Par 16S800

Gonçalves Dias, 75
T-3í_a__a_ií___asi|
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Vae reunir-se, em Veneza, o Cd

gresso Internacional Catblko í
VENEZA. 2.r> (A.A.) — luaugura-so nc;!ia

cidade, no dia lõ do próximo mez ile agoiM
o Congresso Internacional Catliolico, !&.;
de discutir varios pontos de dircilo Inlíl
nacional dc aceortle. com os conceitos iéi
nieleis por S. Thomaz.

¦ *m***—*-
Já usa o

Creme «I! ÃMm»
Wi

V.' a nnvii .creuçãò anierlcaria, o e-remeiis
Moda. V: o ideal para o touçador. liranquii,-.
aformoseia e conserva n cutis, tlaniln-lhc n
tom juvenil. Faz nillicrir ínagiiitlcaiiienuj
pó dc arroz: Xo 1'arc Itóyal c cm todani
perfumnrins. i i-He»»—i TT*.

das Águas rie Colei?
é n Bniiiha.

Perfumaria Lapenm
Rua «io Theatro, 

'
«KW»»

liG ¦fe¦m
»;*',Per onde andará o menor Vi

clarins ?
Désile «) «lia '_ cio eorrenle que ilesàppa

ceu ele sun rèsitlencin, ií Irnvcssn 1)*jiii:«:
Torres n. '.'. o mendr Viclorino Pereira
Silva, dc Kl annos. filho elo Sr. Jo.i«l'
Pereira dn Silvn. O menor c branco, coi
liffli.to pede ciiçarcciiláiiiciiic a -iiièin s*
noticias ilelic lèval-ns ú cnsn nciiiia, i
epie fieiirá muilo gralò.

. d_»_»—< —r-rr
Siibo.uclç Creme «Ic I. .|

Magiiiíicn ereação na s.

—*m
ARTIGOS DE SPORT

ROUPAS PAfiA BANHO
CALÇADOS FINOS - uiümo". modelos
CASASPORTSMAN^*.1^23

—*

'MERCADORIAS DE CiltAÇA!...
Oblem-se comprando na CAMISAMA KM'-

M1XENSE á rua Suo .Iosé n. 8. onele eslá sp
distribuiiulo os "llonus lirasil" ao fréguei!
que fizer compras superiores a _$0I)I). Üs"Bônus"» são numerados eom duns ilezciins
que, sendo sorteados com a Loteria Federal,
elão direito n restituição dn iinportan.in des-
pendida em.-mercadorias. Run Suo .lose1 nu-
mero S — Tel. C; '_2(i-_.

**•*>
Reunião da Liga de A. M. dos

Cegos no Brasil
A directoria o commissões ela Liga ile Au-

xilios Mútuos ele.s Cé;;os.np Brnsil.pedem-nos
avisar que a reunião elas mesmas será se-
guiida-1'cii'u próxima, '_S do corrente, ás ._
horas da noite, nu sede da União elos l.mprc-
gadós-no Commercio, á rua do Rosário 114.

"BRASIL-FERRO-CiRRIL» -
O n. ".íli, nnno XV. hontem distribuído «luBrasil I**".iTO-l'..rrir\ inijioflnnla. revistaile transportes, economia c. liiiuncas, qüé.scpublica nesta '-capital, eslá, comei os ante-riores, cheio ele inlorniiiçõcs uleis o ele ur-ligos ele eollaboraene. muito liitercssaiilcs,

TAPETES E OLEÃDOS
para mesas, corredores c snlns, Cortinas,' slores e capachos '
O melhor sórtimento — Preços reduzidos
CASA RAUL CAMPOS

EX-SEGURA CAMPOS

„ RUA 7 SETEMBRO, 84Moveis de viuve, malas, artigos
vlãgèm c sports

cie

E' formula. . o„Dr. Rufirto Bíòtta
pasta dentifricia "Gly" c se acha a venda

c períuniarais. Superior ás
a
nns pharmaciás
estrangeiras.

A Associação Protectora dos Cé-
gos discute seus estatutos

Proseguirão, amanhã, iis 8 horns cia noite,
na respectiva sédc social, á rua Real Gran-
deza n. 142, os trabalhos da Associação Pro-
tectora elos Cegos 17 ele Setembro, pura a
npprovnçáo ele seus .estatutos.

Dos Ii2 artigos dc que se compõe o respe-
divo projecto, foram ante-bonlcni approvn-
dos, com varias cinciidasf 20, sendo a sessão
suspenso devido ao adeantado da horn.

A directoria pede o,c*..nüarcci_Deuto de'todos oa sócios.

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
tratamento moderno c indolor dos eeze-mns, uleeias, fiiruiiculos e doenças da pelle.Phql.ograpluus (raios X) cm domicilio. Dr. Da-inasccno dc Carvalho.- S. José 30. T. C.»

—5 ¦ —••*' —ZLZ
As grandes attracções do Jardim

Zoológico
Como noticiámos, reapparecerà domin-

n?.-!„Íi-ino iaTÚm\ z,00]o&°, o grande CircoOriental, em variada funeção ao nr livrecxhibiudo-se artistas ele fama, com o segmnle magnífico priigriuninii: The Savar-boy, exiinio mnlabarista de salão; Miss niiextraordinária artista musical; fvvo Vi as'.¦.comparáveis equilibristas de fama „,.,„_
v ' ",f"*l'"_as eoimcas. clowns c cxceniriciisribalhos dç cnyállos amestrados c cães'^'ãST^lZ\ZS'''¦'''

horas da tarde. Os cartões de ingresso ner-manente, nã0 vigorarão depois dSi_.§i£

caes pu-
co-

LHGTflL iiclcria mundial.

Brevemente á vi
*m*Prr.

A "Escola 
para Chaafhüh

inaugura, amanhã, o sen
novo pr

.-Fundaria lia aiiiius pel.. Sr. H. S. l'|[
aiiiela hoje sen director, sempre levc-w
progresso a "Escola puni Chauffeurs ,J
füríccionávu á riiii ilu Hlachuclo.

Como prova dn seu dcsenvolvujitj
inaiigurn-sc limnnhii o novo prcdlii «,;'
eola. á Avenida Salvador ei_- Sú li. "
!!):*{ 1.1, consli-iiielo csp.cciiilincnle. coni «ll;l=
1'icu.s instaHaçõcs c ,jn agora perfuilsii"
apparelliaelo áos ensinos cspecinlisano'..
—¦—i.m-i—m ,__._..__. ,___,. »-^cg-*!.'«0*-*^ —***•

;..:_ __CHI.lt
. Miigaiii-se; LAIIGO S. '!'

Tratar iin loja 011 Asscmbli'11.

BONS m 1
ANClSCp, 1

0 CURSO PARA "LU

NA A. CF.

A conferência de Miss Perkinson
no Departamento de Meno-

res c Moças

.-dote'ios!
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Tciulo por thema
Jiii.ltj.ial da menina"

VO ilcscnvolvuiie nto *

11 professora Mi_s I1:'
kinson. do Collegio lícnnell, realim." n ,')• ,,-.-¦
tu conferencin elo curso puni ''lcmlíi'" <^c,
Departamento ele Menores e Moças, uu .•*¦
ciiiçâo Chriltã Feminina. riucSP

_ Seus principaes tópicos foram: D ""oj "
cin de biogrophia ppra nperfciçoni' n ^7\--
da joven; 2) O centro do caracter rt-IljJLB
Jesus Christo; 3) Os jovens precisam «*i,T|
meio social adoquatio puni iieleiiurirçiii >;
liiludes moraes c cspii-ituucs; 4) (¦"¦¦•',,, .'
ajuda a joven a escolher n carreira <l«* • ¦

.seguir. O valor ele se conhecer a ineiip"«
mais accentiindii: 5) Prociírãr auxiliai'"»

pcrleiiiOiiKí.tí:.'*
A i-oli-íi"0?

(analisi'*';

eom moços ele ediicáção fina,
uma classe ele gente digna) G)ve ser pratica e sensata, sem ¦
exaggerç, mns activa c propensa «> j;r0«* *J
sempre; 7) Coino sc aprendei n soW'resignação; 

H) Preparo ele jovens |i..a
cara.r as rcsponsnbilidnelcs dn vida. .

• 2» pnrte — Demonstra ção do umn ««"
intima pelo Club Brasil. Aniericn. ,

No dia 26 será feita a ultima coutei.*!
•desta serie, •_„_.
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