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0 Sanatório D. Amélia e a protecção das
creanças pre-tuberculosas

As impressões de um medico da Policlinica Geral
.Seguidamente temos ensejo de abordar dl*

i-rrgas questões quc dir.cin com a Saude l'u-
lilli-n e com os destinos da nossa raça, de-
tendi-nos pnrllcularmcnlc nos aspectos cm
que -.viilia n Importância da defesa e pro-
te.-ção das crcanças, seu regimen e trata-
inrnto. Bem fncil £ portanto tlc compre-¦ ui. ,-¦!¦ o interesse com quc acompanhamos
h Iniciativa do Sanatório D. Amélia, graças
aos esforços da l.lga Brasileira contra n Tu-
be>vulo*c, quc vem sc empenhando dc longa

visitante a pensar nos versos dc Dclllle, pelometro adamantino tlc Bnrliosn du lloeagc:
O thesouro cxhuiirindo ú Natureza"
Assim terrenos, vistas, c ngua c somliras"
Duo iis paisagens níovimcnln c vida"
Junte-se no que o honicin realisou no abas-

teclmciito dc cr.vslnlliiiu ngua: uos trabalhos
do adaptação artístico do extenso cáes; nas
nlunictlius ora rceurvns, ora rectos; no cm-

bnreadouro entre rochedos; no viveiro dc
peixes; uo modelar sistema dc csgotnmcn-
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do Sonho e do
Trabalho

o príncipe Humberto o levante

O Sanatório D. Amélia, em Paqnelá. e o ultimo visitante scientista que lhe dè"-
creveu as vantagens c bcllczas, Ur. Diongsio Cerqucira.
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data numa intensa propaganda contra a
poslo branca, e conseguiu ultimar agora o
plano da fundação daquelle estabelecimento,
adquirindo terreno e edifício apropriado uu
formosa ilha de Paquelã, onde farão esta-<;ao dc cura as nossas crcanças pre-tuber-«idosas;

Dos méritos dessa vasiissima obrn já dis-sernm de sobra os luminares dc nossa scien-
cia; c do recanto escolhido, em visitas mc-
ínoi-nváls que nli fizeram, consignaram as
suas impressões, que já divulgámos, vários
.linicos c hygieiiistns; diversos professoresila Faculdade de .Medicina.

Não podemos comtudo excluir dessa re-
lação o nome do Dr. Dionysiò Ccrqueira, da
Policlinica Geral, e que oulro dia visitou
o Sanatório D. Amélia, tendo ensejo, tlc
volta, dc nos transmilür lambem as suas
impressões. -Elias merecem prompla e iu-
íegral reproducçuo niio só pelos conceitos
quc suggcrem como pela concisão e graçado estylo cm qtie são escriptas, revelando
ludo como o Dr. Dionysiò Cerqucira per-tence a esse grupo resoluto dc médicos bru-
sileiros que são tão fãmiliarlsados com a
leitura dos melhores prosadores do nosso
idioma, prosando a arln de escrever com
covrecção, elegância, brilho e pureza.

liis o quc diz o llr. Dionysiò Ccrqueira
do Sanatório D. Amélia, dc sun fundação e
IcsHno:

Dentre os males desesperadores da hu-
manitlatle. culmina a tuberculose, que se
ornou doença social. A peste brauca de ef-

feitos mais apavorantes ria sua pcrcnnc cx-
ansão que as outras, flagellos a minar os
rògòs de Thucydidés, 011 os cavalleiros da
datlc média pela evocadoru pcunu de Man-

zoni, 6 tle tenacidade vci-dadcii-íimentc do-
ida contra n especiu-humana. A ncnliiima
utrá se pode et .nparar a peste tuben-.iilosa,'iveinos, duranle- dct-atlns sombrias, a ver-

l^oulia do mal ãmar.illfcó. A cli'olcí.1 baleu-
os ás portas, ijiereorreii o Valle do Pai-ahy-
a, e retornou ao Oriente de'origem. Assini
ui ras untitlades morbidaS tciniveis, visita-

ram-nos c sc foram. Mns a tuberculoso^...
Veiu com n civilisação, quc nos mandou n

beria. iladicou-se fluidamente e ahi está.
Orgauisou-se, porém, a campanha contra
ella, que é sem tregoas. l.ula. dc titans,

oiqtie silfiiciosa c viva como a própria ab-
egação. Os lionieiis quo formam a legião.

sublime das "I.igas contra a. tuberculose"!"to beneméritos. As philanlropas que se as-
ociai-am para a mesma cnlrepresa torna-
arn-sè admiráveis. N'n liio dc Janeiro, ho-

mètii do nobre coração, Azevedo Lima, in-
igeucia votada ao proveito do próximo,medico e apóstolo, passou o bom da sua

istencia votado a esta pugna sem reiuil-
encia. A "Liga contra n tuberculose" deve-

lho sommn incompifláve! tlc estlradps" cs-
forços. Vciu cm seguida Atitulplio tle Pai-

»'. K' a rara qualitlutle Iiunuyin da clegnn-
a no porte, nas maneiras e na alma. A
óntliidè na sua expressão peregrina tlc mui-
plicar-sc em beneficios nos inforlunados.
iJIaguifica finalidade, que mui poucos al-'ançoni. Jurispet-ito, sens labores no Tribu-

ríl não lograram jamais -preudcl-o,- cxcliisi-
Hímentc, aos complexos casos çiífeixados nos

igos tle autos. O problema suimno da as-
istencia aos tuberculosos o nltrniu, a gei-

dc inapartavcl dever. Dédicou-se*, assim,
om tudas as verás de animo generoso, ii
aUsa dos que langucm. minados pelo mal
orrifero; Buscantlo meios por Iodas ns ini-
ativas ao nlcanco da philantropia, cllc lia
ratiendo santa, cruzada de excclsa valia ci-
ica. Ultimamente, com os recursos adyin-
os, ha tempbs,-da munificencin de.D. Ame-

ia de-Orles ns e Bragança, adquiriu o pre-
íunitorio de Paquetá, para ondo irão as
reanças débeis, propensas á tuberculose. A
scolha do sitio' nno'podia recair melhor.
)ir-se-ia eleito por um Calot ou Kuss, ten-

i em mira os rigores tccbnieos modernos.
Abrigado do nordeste, o vento áspero, que

ate pcls tarde todas as ilhas da. Guanabara,
ilteia-se na encostu de suave comoro o edi-
leio, que comportará quarenta meninos. Ins-

Ilação adequada ao objectivo.quc seílius-
ou. ali está para servir á palria, fortale-
ndo-lhes os filhos retardios ou abalados

or hygiene alimontar imprópria, que do
mmiim le.va ú tuberculose. O ameno nas

res, n suavidade dos vergeis, o encanto dos
íbeços ílovicoroados, as frutas do pai;{, cu-
jpéas c asiáticas, ti disposição agradável

s penedos nos altiplanos o á beira-mar, o
iravilhoso dos quadros floridos, lcvaqi o

lo — o .marulhar tlns ondas, o chilrcio da
passarada e o colorido' vivo.dás pétalas das
rosas, dos jasmins o do roxójnmbo que tn-
pisam o solo c contrastam com o esmerai-
dino dos rclvados macios. As praias limpas,
amainadas as ondas pelos rochedos, natu-
raes anteparos, dão para banhos salutife-
ros, ondo os meninos folgarão descuidados,
ao revés do quc succcdc ás praias abertas
ao oceuno.

Ainda melhores que as tle cstnbclccimcn-
los congêneres, europeus c sul-americanos, o
preventorio dc Paquetá possuc arvores que só
tendem .1 copar-se, dando sombras benéficas
ás creanças,'após applicações hcliotherapi-
cas; arvores que se não estiolam aos da-
Hinos das geadas.

Em ligeiros traços eis a instituição que'
nos honra c que sobremodo agrada ao fo-
rasteiro emparecirado á mesma ordem de
idéns, c a Iodos os que deparam na eugenia,
o aurorecer dc melhores dias para a liuina-
uidade.

1 _tfc» ¦

Será desta vez ?

O Dr.
lamento Municipal
hoje, acompanhado
rães, seu ajudante

0 Dr. Rocha Vaz, novo chefe do
Departamento de Assistência,

visitou, hoje, o Posto
; Central^

0 Hospital de Prompto Soccorro
e outras impressões de S. S.

Rochai Vat, novo chefe do Depar-
tlc Assi..tcii.:ia, esteve,
tio Dr, Gastão Gtilinii-
tcchiiico, cm visilii no

Poslo Central do mos-
1110 depavltimcnto, á
praça da Uepiiblica,

Recebido pelo Dr.
Oscar Godoy, inspe-
clor tcchnico, Dr. Cos-
tallat, chefe do posto;
i.ncdicos tle serviço e,
outros . funecionarios,
S. S. deu inicio,- cm
seguida, a minuciosa
inspecção ás diversas
dependências do edi-
ficio, manifestando, ti
medida que isso in fa-
..•nilo, as suas impres-
tôcs,

Referindo-se, assim,¦io Hospital dc Prom-
pio Soccorro, ali in-
slalludo, u Dr. Rocha
Vaz' declarou que é.
seu desejo dar as ne-
céssarias providencias
pura a sua inaugura-

ção .definitiva, cousa que será feita, uecres-
centóu, nu menor espaço.de tempo possivel.

Quanto ao edifício próprio, achou o visi-
laiite que elle iião possuc, dc um motio gc-
ral, ós requisitos precisos para o fim it quc
sc destina, estando no mesmo caso o ninle-
linl rodanlc quc foi julgado por S. S. iu-
sufficiente, t-areceudo, por isso, de scr au-
gmeutado.

Mereceu lambem particular attenção do
Dr. Rocha Vaz «oflicina dc concertos, seu-
do ali lembradas medidos para quc os mes-
mos sejam 1'eilos' com maior presteza.

Terminada a .visita o Dr. Rocha Vaz, ao
relirar-se, foi acompanhado até á porta por
todos os presentes.
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A époGa de mais activida-
de do Arsenal de

Marinha
NAVIOS CONSTRUÍDOS EM

NOSSOS ESTALEIROS
Nascido ncsln capital cm 1851. c tendo,

consequentemente, 78 annos dc edade. o Sr.Hippolyto José da Costa, decano do ArsenalUe Marinha, ondo labiitn ha doze lustros cnm quadrlcnnlo, é um homem ainda forte,nuo parecendo contar por duus vcr.es o pe-••lodo dc tempo que Dante, na Divina Gome-tlia, logo no primeiro verso do tcrcctto deabertura do canto inicial, considera eomosendo o meio do caminho dn vida humana.Amável, eaprimindo-sc com correceão e
pouco expansivo, dc uma pliyslonomia sua-vc, o mestre da officina de modcladores doArsenal de Marinha offcrece ao nosso exemploe veneração a actividade de uma velhice la-boriosa e serena, sem achaques, nein. rabugl*

Trabalho no Arsenal dc Marinha, dis-sc:uos elle. desde 1860. Nesse anno. fui ad-Diitlido como aprendiz sem vencimento, sen-
do inspector do Arsenal o chefe de esqua-dra Diogo lgnacio Tavares. Kra ua epoea em
que os officiacs gencraes dc mar ou terrausavam, fora das formaturas, a sobrecasa-ca do uniforme e earlola dc nello.Conheceu, dc então para cn, todos os
Inspectores do ArsenalVSim, conheci, como inspectores do Ar-
senal; Lomba, barão da Laguna, barão de
Angra, Foster Vidn!, Marques Guimarães,
barão dc Jaceguay. barno de Ivinheima, Pi-
nheiro Guedes, Robím, Barreto, Heleno, Ito-
drigues, Frontin, o actual.

Certo, sobre todas essas altas pcrsouall-dades de punhos reverbsrantcs de galões, .ovelho mestre lem, com segurança, um con-
ccito individual, mus não quizemos extrairessas opiniões, preferindo tfcixal-as csqUc-
cidas na memória tio decano dos artífices
nayaes, por mio ignorarmos que a gloria,
pnra ser perpetua, nem .sempre exige o dc-
poimento pessoal das testemunhas dos grau-des actos de seus eleitos.E os trabalhos mais notáveis quc as-
sistiu, no Arsenal-»

Assisti á construcção'tie muitos na-'
vios, como -sejam: corveta "Nictherov".
couraçado "7 de Sctenabro", corveta "Io
de Março", corveta "Guanabara", bombar-
deiras "Pedro Affonso" e "Forte de Coini-
bra"; couraçados "Tamandaré". "Rio da
Janeiro" c "Barroso"; corveta Vital dc OU-veira", vapores "Taquary" e "Lamego", do
caixas de roda; monitores "Alagoas", "Pa-
rá"e "Piauhy"; canhoneiras para rio "Ca-
nanêa". "Camocim", "Cabcdello", "Ini-
ciadora"...

Coino o mestre não citava ao lado dc cada
navio, a. data.de 'sua construcção, lançámos
uma phrá.se destinada a estimular .-1 sua
meinoriu, forçando-o a uma rcctifícaçâo:

em águas do Brasil
!<¦»¦»¦¦•»>¦»>»>>»»¦>¦»«»» jmmmrn_-¦»¦»_»¦>>>••>• *m*mmmmm*m ¦»__>_»"•¦•¦•¦•¦¦¦¦«•¦>'¦'¦'»¦»•>¦¦> .¦»¦>•—>»•—

Chegou á Bahia a divisão naval que4«êm a seu bordo o herdeiro da Italia
i-_icontra-.se. desde hoje, cm porlo braíl*!i*lr;, comn nol-o diz o tclcgratumn que nlini-

Xa piih.vniiios, o 1'rlnclpc Umberto de Su-
voln, liertlflrr» tia Italln.

Os acontecimentos actuaes impedem, Infc-
Ih-mcntc, quc sua alteza visite, ngorn, esta
capital c os Estados do sul como cra seu

elementos para bem guvrrnnr o seu novo.
l-iiiii.-ul.-indii ns elreiiinstnnclns, tle todo

occaslonnes, que nos privam tlc receber jú
a visita hnnrnsit c aitsplrinsn do príncipe
herdeiro da Itulia. qucrcnfps aproveitar a
op|iorlunid:ide tla sun rliegada nn primeiro
porto do Hr.i<!*l-liiira dirigir a Sua Alteza

militar em
S. Paalo

Coniiiinnlenilti
dia ãü:

offlciul dns 13 horas 44

tmm
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Iniciaram-se os trabalhos de de-

limitação das fronteiras
da Thracia

COXSTANTINOPLA, 26 (Radio-IIavasl —
Os delegados francezes, inglezcs e italianos,
encarregudos de. delimitar as fronteiras da
Thrtichi, iniciarão talvez ainda hoje os scus
trabalhos. Em seguida, os mesmos delega-
dos procederão á delimitação das fronteiras
greco-, ulgaras c fireeo-turcas,,

Mestre, llippoltito Jor.è da Costa, decano
do Arsenal de Marinha *

Isso foi ouli*'ói*a. Em tempos, que sc
foram.

Entristecia-se a face anciã do modelador,
c, não achando dc bom gosto perserutar as
causas dessa melancolia, demos outra fór-
ma á nossa pergunta:Qual foi a época de mais actividade
cm .iosso Arsenal?

Foi duranle a guerra, do Paraguay.
TrabalhaVa-sò noile e dia. Fundivnm-sc pe-
ças dc/artilharia- raiadas. Fabricaram-se
munições,pni'a a esquadra. Foram construi-
tios inuilos dos navios por mim cütulo-s, os
quties seguiram para as operações.

E como se revisse a nossa Armada Im-
porial,. iiiigmentaiido-llie os transportes, ac-
crescentou: ¦

D governo, naquelle tempo, para a con-
ducção dc tropas, comprou á Companhia
Brasileira de Paquetes alguns dos seus va-
!pores; como o llio .\;ia, o Ptiuce/a Leo-
po .Una, D, Isabel

Desviando-nos do nosso passado csplcn-
dor tutvul, quc parecia rcsurgii- nas cvtilu-
çòcfi tln mestre dos inotlclniiorcs. a recorda..
ção sinistra do fim do "Hio Apa", arrasta-
do, em mysterio, para ò fundo do mar, sob' os iihoml)os de uma tenipístatle. novoòit, porum momento, a nossa imaginação ^c uau-
fragos gemendo c bracejando. dentro da
noite, sobve as ondas encapelladas, ao ela-
rão do raio.
> Voltámos, porém, ú pessoa venerarei do
èiiçaneçido operário .superior ,i fíidigu dos
annos.

-^--¦K nesses 64 .ahuos de Arsenal serviu
em muitas depeudenclsn? . .Desde aprendiz a mestre, estive sem-
pre cln effeclivo serviço .na officina tle mo-
deladores do Departamento dc Màchlnns.

<Jucdou-se, o. nosso interlocutor, num si-
Iencio breve, e disse: ' - ¦ .

i— Agora sou addido.
Pedimos que nós explicasse a significa-

ção dessn -cntíMíoriii
'Sou' addido, por força de um regula-

mento quc extinguiu os cargos dè mestres.
Exerço-o, porem, como se effectivo fosse,
pois desde quc falleceu o cnntra-mcstre
nunca mais tive substituto legal.

E,, sorrindo, . como lhe estendêssemos
a mão, entre pal.ávr.-ifi de agradecimento,
num gesto de quem se tlesncric. o decano

do Arsenal dc Marinha, tio Hio de Janeiro,
cm passo firme, acompanhou-uos até a por-ta da rua..

"As tropas Icgaen continuam a «rançit
francamente, desalojando oa rebeldea i*$
sua* pii«ii*t'if«.

Afiib*! d.- «rr verificada, mediante reconh*>
i ri mcnlo arrrii. a plrna cffliai-l» da acçio d«

honlem dc nossa artilharia sobre aa poaifiM
doa aedirlosos."

Para os sedados e marinheiros
defensores da legalidade

Inforirin-nos a Agcncln Americana:
_ 

"Começou, com animação, o trabalho i_f
Grande Commissão dc Senhoras, que. sob II
presidência du Sra. Arthur Bernàrdes, st
Incumbiu dc iingarinr donativos para com»*
pra ile nh.ieelos oe conforto ó lcmbr.inrjs,
tlcsliutidns nos soldados c marinheiros de-*
fensores dn legalidade.

O altn rommcrcio, ns companhias e oâ
particulares ueudiram com cnthusUsmo «.
justo appello cm favor dos bravos que lutam
pcla ordem e pcla legalidade.

—Completou-se. hontem. a organiiaçãé
dn Grande Commissão ile Senhoras, a qual
ficou assim composta, sob n presidência d .
Sra. Arthur Ueriiardes: Sras.'F.staeio Colra-*
lira, Miguel Calmou, Sclcmhrino de Carva*
lho. Sampaio Vidal. João Luiz Alves, FellS
Pacheco, Francisco Sú. ICvnngclina de Alen-i
i-ar. f,Maor Prata, Carneiro da Fontonrat
José 

'Maria 
Penido, Antenor dc Santa CniVi

Tnsso Fragoso, Hibeiro da Costa, Edmundo
da Veiga, Moraes Ilego. Olynlho Magalhães,
Cornelio Vãz de Mello. José Domingues Ma*
chado, Francisco de Magalhães Castro. Se»
bastião ltcgo Barros, Edtfard Gusmão, Brite
c Cunha, Lufayettc Cruz, Itanulpho Bocayu-
va Cunha, Augusto Menezes, Alberto de Fa-
rin, Oscar da Porciunculu, Álvaro Pereira
II. Alves dc Araujo, Afranio Peixoto, baro»
neza dc Uoinfim. Gabriel Osório de Almeidw
J. Gonçalves Júnior, Hannibal Porto e JeJ
ronymo dc Mesquita.

— As dislinctns senhoras quc compunhan]
a commissão» presidida pela Exma. Sra<
Evangellnli dc Aleucai* deliberaram ineorpoi
rar-sc, eomo o fizeram, á grande commis*
são prcsidida_pcla Exma. Sra. Artliur Ber*
nardes.

, — As pessoas que desejarem fazer donati*
vos cm espécies, assim como agasalhos, do»
ces, bomhons, cigarros, etc, poderão en*>
viat-of, desde hoje, para a portaria do pala*
cio do Cattete, que lhes dará convenientf
destino."

S. A. R.'Príncipe-Humberto de Savoia

desejo c conforme o programma pi-eestabcle-
cido dessa viagem. Não faltai-a; poréb, oc-
casião propicia para ípjc tal suecedu, c esta-
mos certos de quc, no seu regresso do Hio
da Prata, poderemos ver pessoalmente o jo-ven príncipe sobre cujos homb.ros pesa a *iie-
rança da coroa tla Italia, c quc com estn
viagem pretende conhecer estas novas ter-
ras.cm que o braço e a intclligcr.eia itnlio-
nos sc. espandetn, assim como colher novos

tis nossas
viagem.

(Desenho de

saudações c

Seth).-

os votos tlc feliz

BAHIA, 20 (A. A.y— Com dL-siino ao
pol-lo tle Buenos Aires, onde vae cm visita
especial a llepublica Argentina, entrou hoje
no iporlo tlesta eapilal a esquadra italiana,
foiiiiuanilada pelo almirante Uomirdi, c a
bordo da qual viaja S. A. Imperial o prin-clpe Uinbertó; da. Italia.

Zanni tenta um vôo
á vclta do mundo
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DE GRANDE IMPORTAN- Unamnno de regresso do
exilio

A enthusiastica recepção que lhe
preparam em Cherburgo

CIA A SESSÃO DE HON-
TEM. NO REIGHSTAG

Foi votada uma moção de
apoio ao gabinete

A Câmara considera inopportu-
na a discussão dos aconteci-
mentos oceorridos na guerra

I5ERUM,'2G (A. A.) _ .\ sessão dc. hon*lem do Reichslag foi uniu sessão meiiiorn-Vel; tomando parle hella os.elementos maisrepresentativos dn politica 
"nacional.

Falou pc-ráhte niimei-osa assistência o Sr.
{•enreiibacli; es-cluiiiceller da ncmíblica, po-lilico eminente e parlamentar dc- influcnci.ino selo do- Parlamento. S. lix. iniciou como seu discurso uiii grande del.stt. cm tornoda situação proletária internacional da Alie-manha c dn actiisção do actual governo chè-liado pelo Sr. Slrescnutnn.

Interessai-Kin-sc na discussão os "leatlers'-
de vários '-partidos'.

Concluindo n sua oração, o Sr. Fchrenbactiapresentou umn'moção-.de'apoio ao gãbiiie-te. Nesse documento, o orador, falando em
nome dos partidos do centro. Democrata

e Popular, pede que i-; ministério se esforce
por obler « evacuação niilittu- c econômica
do.Ruhr.'

Essa moção foi approvada. e -a .imprensa,
cm geral, applaude os seus termos.

WBRUM. 26' (A. A.) - Nn sessão de-
honteiíi da Câmara, o Sr. Scl.cidei.iann, ex-
cbaneeller* allemão e chefe do Partido Uc-
inocratico. apresentou unia Indicação estabe-
Ieccndò como • inopportuna a discussão tlc
responsabilidades cm acontecimentos oceor-
ridos na guerra..' • "

Falaram sobre o assumpto vários orado-
res, concluindo,'..* discussão do assumpto petaapprovação' da referida indicação, por uma
maioria apreciável,

mim*

PAUIS, 2tí .liava.*.), - l.' esperado. Iio.ic,
cm Cherburgo. ò escriptor hespanhol Unn-
muno, que regressa do c-illiu a que fora
con':ij'iii"iit|o pfló Hirt.vlorio.

Unainuuo, quc acaba tlc »sei- aiiinistiado
cm • cõnsequeliciii do recente decreto qucconcedeu umriisliii gera) uos criminosos pu-lilicos. serã recebido pcla Municipalidade de
Cherburgo. devendo ser-íbe ol'1'crocido, amu-
nhã, Um banquete por diversas notiibilitla-
des fraucezas c pêlos republicanos licspà-
nlines.

Usarão tln palavra, durante o banquete, os
Srs. Atilurd, Henautlcl c Jouhaux,

. mmm* ¦

0 governo (lo Amazonas

FIRPO VISITOU 0 PRESIDEN-
TECOOLIDGE

WASHINGTON, 26 (A. A.) — Üs jornaesdesta capital publicam ti noticia da visita
que-hontem fez ao Sr. Calvin f.oolidgc, pre-sidente tla Republica, o pugilista argentino
Luis Angél Kirpo.

Firpo t£ve oceasião dc manter animitda ccordial palestra com o chefe da uacão nor-.l.te-amci*icanat

0 major aviador argenti-
no viaja em aeroplano

Qual o itinerário dessa nova proe*
za de aviação

A.MSTKFIDAM. '.'6 (Ifavas) — A's 0 horaS
e meia da manhã, 'finalmente, o aviador ar»
gentino major Zanni, que sc propõe realisar
;i circuiuuavegação aerca do mundo, deisoi»-

o acrodròmo de' Shi»
phol, perto desta ci*
dade.

A primeira etapa
será Amstcrdam-Rot»
terdam. Nesla cidade,
Zonni esperará os.bó»
lclins meteorológico»
de Paris, para onda,
cm seguida, levantar»
võo.

'PARIS, 2& (Havas)
— Acaba de chefiar !_¦
nolicla que o aviado»
argentino JCanni' dei-
sou Rotlerdam "com
destino a esla capita).¦BRUXELUS. 26 (Ha-
vas) — A's 10. lio»!
e ló minutos, o avia».
dor argentino ma,|ôp
Zanni, que iniciou
hoje o seu vóo do

Major '/.anni cirçumnavcgação dt»
inundo, passou sobí*

esta capital, com destino a Paris. ' .'. (.,
A.MSTORDAM, 2«.-?(A| A.) — Coiíio estt-

ves sem fu vora'veis as condições atmosphert»
cas nn rnunliã de hoje. o aviador argeutlno)
major Pedro 'Zanni, 

qus aqui sc achava efll
preparativos ha algum tampo, levantou vôo â»
ü hoçgs. afim tle lentttr a antiunciada volta
ao mundo, em aeroplano.

I mmm*m*m*m****-m**-*o***mmommm^mm
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Coniniuiiicuiaiu, cm 'Icinpôs, os Iclcgrum-
mus. de Manaus, tjue o governador do Ama-
zonas, Dr" Rego .Monteiro, tinha parlidáPpa-ra a Europa, cm goso dc licença, para tra-
lamento d« saude, havendo passado o gover-no ao seu substituto legal, Dr. Turiano Mei-
ra. Os 'jornaes tle Manaus, hoje chegados
aqui, trn/.em tlétalhes da cerimonia da trans-
missão do. governo t-, lambem, o retrato doUr. lui-mnp. Meira, o primeiro nqui chegado!
ç que é o qtie acompanha estas linhas. ODr. 'furian^Mcira, 

que ú genro do Dr. RegoMonteiío, \assumiu o governo como presi-Idente, íjueV.e; da Assembléa Legislativa.

Nola da Agencia Americana — O itineraríj»
tlc Zanni è o seguinte: Amsterdam _— Paris

Lyon — Itoma - Salonica — Constantino»
pla.:— Aleppo — Bagdad — Bukliará —:.Ab-
lias — Kíii-atehi — Narisabad — AHahabaíl
-- Calcutlà — AUj-ab — Ilangooii —r K«ra.t
-- Wiiíjí — Cantão Fercha —- Fon -- Shangal

-Whelá.lwêl — Seul —• Sascbo..~ 0'Sa.ká
Tokio — Aomori — IlUa —. Kurillas ^

Piraçl-clt --- Ituriip — Paramonchis —-/Vé*
tropolmv — Alcutinas — Bbering — Attir. -H*
Un.-ilaslta —- Chignik — Seivard — .Prin."
cipe Rnppert — Vancouvcr -- San Friiiiciscó
dn Califórnia — Uaden -— CheyenDe ~*
(iliniii—- Chicago — Clevsland --.Nova
York ~~ Ha.lfáx — Montreal — Quebec—'
S. João da Terra Nova — Irlanda — Ingla**
terra c Ainstcrdam. ¦ ¦'<.

Em diversas estações da escala haverá pro»
visões de peças c sobresalentes para o .p-
párolho. .'i'-

Para o "raid" o major Zanni utilisar-se-*
de tres apparelhos Koker, typo C, 4, de 450
H. P. tle força cada um. • ;r

O primeiro serã utllisado dc Amstcrdam
ao Japão': o segundo, do Japão a Nova Yprl»,
e o terceiro, de Nova York a Amsterdam. '

—-i mm* ' i

Diminuiu sensivelmente a circula-
cão fiduciaria na França

PARIS, 2(i .Havas) — .Pelo ultimo ba,*'
lanço tln Banco de França verifica-se ipie os
adeantamcnlos por conta do Estado.e ã cir'-"
i-iilaçào fldudiaria tiveram a diminuição d»
LÜO milhões e 15 milhões, respectivamente

H
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Écús c Novidades
-.•¦' ,\ lei do lin|iiiliiiiilo fni prnrnpnila pc***
.iiiiiii eiiifiiila ii.i eiiiidii ilo oretituenlo on
Uti-llen, om vlrluile tle nio ler Imvltlo iiMiipn
puni votnr-io o projeclo a respeito, Vlgorau*
•I.i, por torça ilaituilla eineiidii. n lei. multa
gente uílo coniprclicnijeii u deci*cln do cm**
mil.o, une mIu dreliirai' u roíurldn loi em
vigor, Pnrõce 'ine «*>r Iraln cin antigo proje*
riu, vulnilo parn lU-fii/ei' cniilvnn»., Aoim-
lm-, pnrini, r)us u creinjá «oral ntlrlbtie n
iiioiii.iiiciio jiiirii o próximo futuro exercício.
1-Mn |u,,i,>!-iivi*". . iilrelaiiln, dependo iilndii
d,, voto dn Ciiiigressn o í Jii objeelo do *.u,i-
kcMAo rr.lre-iiit' a i-xiiiiie, , ,. , ,,

\ e-ln alliirn do problema vom n peJlo In* "P»l dlrigi.ti, nn Sr. presidenle di.llepii-
•iiierlr pnr que. viu voí de RUecoittlvni próro- '"««i "* •"•gmute mci-jãoi-
iiifüe-, de 

'iíu,! 
lei do oxlalencla precária, .'¦""", Ar. proaldonle rin llrpiihllca

pilo s,. cl.ibon, iiiiiii loi cnri-ploln. «•«urn, o A J mia ^o^orrc orei do Mcrcmloiln» o do
ilurudiuiiii. uohro n liiqulllnnlo ? O Ieni***1 N«*vl«.s do Dlalrlclfi Icilcral. Iiitarprolo doa

FiímCÍP
MS, PU

A NOITE — BnbTimlo. 2« (Io «Tiillio do 102*1

A Junta dc Corretores apoia o
governo

latim,lã levo leiiipo ilc Vstiiclnr ., n.ssftmptp oórnilorea doaiiii classes íipresoiiia.ii :"\
sob liiiloi o-, seus nipeelns. Asiiogiiriincli' u

Us.

fElOS NOSSOS BAIRROS
** ***»*'amem ••*-•** m*4 matmmmm ma*»,

Um novo appello dos moradores
de Jockey-Club

(..un .*in|l iiMiinalurii». f..| ciirioreeario nnSr -,- „n„ ,.„ ri|fflrl*lo hileiul um ,,„vu ap.pcllo do» iiiorndoreí ilni ruas 8. I.uli üoii**.•-.... o. Au,!,, Ser)/ v rim. IniusverMüs noh-ii i.ií, io nçr ivMiilH-lei-iiio prin ConiYmtihln1,'glli o bonda dr .loclicy.f.liiii. cm,, „ ,t,,.,,,.rario «iiIIbo. B'cale n lexlo d,, novo memn.t-liil dirigido .« *->. Ivi,;"Ivxm. Sr, l)r. Alaor Praia, M. D. govor-nnilnr da oldailo <l<, llin ,l* Jnneiro,Ui. nuiilxo asnigiimli,.. proprietário*', nego*t-liiiiic". o moradores d, rua S. I.ub- (liiii".a*mi (do largo d.i Caneolla ao Inri... de i,,i,i-fl-ai, u ni.," Iniiuveniicii da rua n. Anna¦sory (do largo du Pcilrogullio uo l,,rgo do0% mus protéMoa do apoio c MiliiliirlKluilt*. J.ickey-Cltili) o mm», transversac* (bairro cio
ronda Junta u.rnjínnvcl itoiKcnpiincs eiiii-nln-- ¦-  -.-¦ ¦ ¦¦•-• - ,-¦ i «.,,.•• um. .. \,-,„ .- ¦;.¦,;. *....»! .,:,- -.,,;,.-jii,,- ;,
dos t-ui prédio», niiIiiiMii.lt. o ilcsonvolvlmen* ;•** InHnn ('i Kitadn da .Sfui Paulo.UMM |w.winM uih.n':,ü „„.„ „ 

'\ 
J"' J

l„ da cidade ppln conulnicífio do outros o lonham |erturbodn .. regular fiincolo* „ rN,„•„.,„ n|,a|xo ,,(,;u, s,,.l( ll|,IM.||1" 1U*"1"
amparando ni inicr.-sso-, dos quc se utlllinin • "'""f"" "" çominerr n du nuo süo acua (ixm. Sr. prufello - Uo lodo* ns Iwlrrõi da
Uns proprledndo» nlliolas. uma Ici Irnrln be. 1-lçjiiUnitw -iiixlllarea. Samlo <• frnloriililiido. „0IM rorinom "urln" Uni sido « To.so
hoflcliis nnroclavcla. Polo menos com ella * nu J#> Sovorlno da bllvn, lyndlco. ,„„,„„ favorecido nolo- noderoa ...„.Sn
(lesappnroccrlain ur, duvidas o na iiilranqull-
ildacici, quo exigem, Iodos os nnnos. i>roro-
Hiii"iies da lei do emorgoiícln. cm que não st*
provim us cóiisbciueiiclns dc uma situação
do tal natureza,

1C* lempo -- pois não ' *' — do sc legislar
definitivamente sohrc o assumpto.

Um offerecimento do Hospital
Evangélico

lim officio assignado pelo Sr. direclor, Dr.
Castro Araujo. o lluspiliil l'vnngcllc<> offo*
recen ,",(! Iiilos de suas magnifiras britai la-
voes puni quaesquer feridos cm conseqüência
dos acontecimentos dc S. Paulo.

{Legião Fontoura
!*.' um logar commtiin dizer-se que n me-

Uior condição d<> augniento de rendas è a"hon arrecadação, o ilgor, n severidade na
fiscálisaçiln, li laulo islo é verdade quo Ita
governos quo sobem com o prngramimi dc
mi', ngjravar impostos, pautando o ci*cs:l*
«lento dns rendas pelo exci-clcio de unia ar-

..rei-iiilii.iii, escrii|iuloso. li não i só: a couta
muis fi-eque.ntc, no Congresso, 4 apreciar-*''

i*o parecer dos ni-çaiiicntos ufiiuir na ihosinn
toada, c baseai- muis próprias previsões no
t-xécsso dc rigores chi airooailação.

Mus. a vonliiilo ,'• quo sempro sv repi-lc t
. jin-Miin ld eu, sempre se consagra a mesma _

salular doutrina, som que nem pnr isso rti- fl CielCÇjaCia Oe PetrOpoilS CO
uiiiiiiii n evnsiio dus rondas, porque a fraudei
não cessn de archltcclar niclo*s de linnulhiri
loiiiis as boas vontades du administração. .».,..„  ,, . ,
Indispensável, porUntò. se «figura, dar-se. h >7C°".10''.C '«"¦«"" ' '*-.
.j.mnlo antes, uma organisação pratica ú po* « 

,.', 
' ',° '•*.¦"• 

J-Indo n A
lltica de -evira riscallsacâo, sem eomlescc.,---\mr..™"iVtt ". r''"" ->.**• "" dejcgaclu daguelbi
delicias nem favnrts, com a prcpcciipaçilo dc

ciam apuradas Iodas ns respons/ibillda*  ¦..,,-
eoiilrllmiiitcs o fiscaes »'*'* . VÍ'7*T'',e7'l""' '-'**" do lo' l'* "cs",:s

; condições, hem vale a pena esclarecei' m.s
noticia i í.ntercssados, polido ternio uos mal eiitcn-

ml*, eniquanto Iodos „< dcniais recebem me
lliornniunlns a progrlilcm, o iintin definha
o relrograd.,, como se foi>-.e o "roprobo" cia
cidade, ('.mu us meios de locomoção se (IA
a musiui-slma cousoi a "The filo do Ja*
nclr.i TiMinway I.ight and Power Company,
I.un,lui", com as suas modificações do II*
iihas .horários, stipprossQcs. moilifirüçõcs de
illiit-rnrlos. cm vez de melhorar u nossa sl*
luaçiio. proroii-n. IVriiiIttiiMin.s, Sr. prefeito,' quc cxc-iiiplifiquenios:

I O -nosso bairro sempre foi servido, desde o
O Sr. Barcellos Mendanha orgonlsou, comi lempo da tracçlio anliual, pelas linhas "Po*

os sócios do Grêmio Ijoneficcnto Arlhur Her-1 dregulho", que fazia ponlo no largo do
nordes, dc Nova Iguassti. coroa do 1.10 lio- niesiiio nime: ""focltoy-Club", <nie fnr.ln 'p-s;;.*
liicns, n l.eghio Fontoura, qm- jã está poli- ti, no lorgo do Bcni-ficn, c "Alcgiia", qua ra-
ciando uquilln cidade fluminense, na falta da /ia ponta nn fim d„ i-tiu dn mesmo nome,respectiva forço estadual, o quo so offcrc- canto da rua S. l.uiz Oonzugu.
riu no governo federal para iiuxiliur a lc- Como yí, Exití. sciihor, eram tres linhas
giilIdade. A "Legião" eslá inslnllaila no üb bondes, "que serviam exclusivamente nos
Cine 'riii-atro Verde, nijn pruprlolarlo q poz iiióii-ndorcs ,do bairro"; bondes limpos, as-
ii disposição. , selados u sem poeira.

A Uighl houve pnr interesse próprio sup-
prlmlr a» linhas. "1'eilregullio" o ".locltoy

Os funeraes do senador BA MINHA JANELLA fl anfll
Bernardo Monteiro j

Cerimonias tolemnei no cemite-
rio do Bomiim

niíl.1.0 IIOIU/.ONTU, VO i Serviço cspeolnl
«lu A NOITli) — CIht.oii osta iiiaiilifi, As ü
lninis, o corpo dn senador llernardo .Mon*
leiro, que foi transportado cm comboio espe*
eiiil. Da estação, u mun foi traslíiilada paru
n ogrejn, havendo inls-ui o snliulo, depois, o
corlejo fiincbrc para o oemllorlu do liam-
flui. eom grande nconipnnliamonlo.

lim nome da rldndr, falou o Dr. Mneoln
Piai.¦*. iiifinliro du i-.uisiUm ilollbornlivn,

(» Sr, pruildoiilo du Itepublica citava rc-
prosçulada cm todos os netos fiinebrcs, -pu-
foram assistidos, pcssonlmonte, p. I «s mriii*
br,,s do governo.

lui,.- uulriis, vlum*io loliro o otaildo uinn
corta do governo federal o outra da chinelo
dc Ilelio Horizonte.

JUIZ UK .'DIU (Minas), 2(1 (Serviço cs-
prclal da A NOITli) — O falleciuientn do
senador llernardo Monteiro causou oqnl
grande pczar. dedieando-lhcs ns jornaes seu*
lidos necrológios.

¦<» i.i

«li-s c punidos oi
nos iserupuins,,...¦ Silggerc-nos rst.-is considerações a
daquella denuncia que rcecheu o governo do
T-staiio de Aii*.g«*>,is da venda de um sitio do
quatorze conlos, mas de cscriptiira passada'-¦iM-la metade dn vulur. para o of feito do

i*rccnsar |*ngamcnlo <lo imposto, líoniui lo-'niadiis algii!»,.!-i providencias nioralisinloriis,
comij ã suspehsâo «lo administrador da He-
ci-bedoi-ia, quê confessou a fraude, c aherto
Inquérito,

Não vem ao caso. porém. couTiccer-se *> l
faeto eni suas minúcias. O que importa _é
nssignalar — ncslc. processo do fraude, tão ;
commiitii om todo o paiz. c contra o qual pó- ,
(teriam, .som duvida, com grande proveito i
jiaiii ns riniias publicas; exercer salutar re- i
priss.-,, ns nossas autoridades federaes e mu- i
•qieipaes.

>¦;*

,\ poülicu nacional adoptou com muito
,-igor a regra <n'.c aconselha: J.c rui esl uiorl;
nine lc mi! Hontem, logo depois da noticia
rio fnllecimcnlo dc um senador mineiro, stir-
giram »i nomes dns candidatos, quc dispu-
iiun a sua cadeira. Nãu é n iniilbor regra
.essa. mão grado as.*vantajgcili} quo offcrc-
i-eni os eompromissós assumidos". Por outro

_l^ii—-4vw, «ieiiijiro lia—lógica no critério em
ijiie se inspiram os que distribuem presll-
Kio. Ha «iias. morrc-.i o deputudo pcrnaiiihu-
cano Rodolpbo Araujo, chefe do partido
diinlisla no seu Kstado. Vários nonics so

presentirm para a sua vaga, nllcgando-se
que são nomes de políticos jiçrtençpiitcs uo
grupo dentista. Acontece, porém, quc não so
vê entre elles o nome do ritnrçchali Dantas

. Parrelo, ehefe gcriuiho dõ grupo, tão cheio
nue lhe. ilá a denominação. Não lemos cm-,
pciiho cm discutir as trioas partidárias da!
Do.ilioa nacional. Assignnlaiiios apenas us

-íuns cslravagancias'. O appureciinc-nlo de.
•^candidatos cm cima da noticia da morte don,

• políticos «pie exercem postos é uma dellas,
i-é a mais feia dellas, o o critério om que |
..linscni iiispirnr-sc os que distribuem presli-

«íios é oulra. !***
O Iislado de Minas Geraes eslã agora mui-

to ¦preot-eiipario, como se deduz ria meiisa-
Hem do respectivo governo, oom a questão
«Ia devastação das maltas, empenhandò-sc
ua urgente necessidade do reflorestameiito,
conforme é iicenselh.iilo pelas próprias exi-
genciiis ccoiioinicas daquella riquissimu rc-

,. gião. Ii é bem coniprelieusivèl osso interesso
ante ai revelações syinplòmaticas da esla-

irtistica, «jue apontam não só n elevação nssus-
iftadpra dos preços da lenha e do carvão

como, o quc é mais "sério ainda, indicam quc
toda a Arca de Minas jiossne menós dc um
quario dc maltas, ou seja uma porcentagem
inferior de ?5 °\°. sendo que ha regiões,
como a d o. Triângulo, onde existem apenas
3"! "|° do florestas. E' mesmo curioso nssi-"jrialar-se 

quc a zona quc tomou o nome ilc"Malta 
pela sua riqueza vegetal, conla,

7ho,io, apenas 22 o|" de sua área coberta dc
«floresta.'J iisse conhcciniciitn quo, exacto. sc discri-

.iiiina por todo o listado, apparclhou efficaz-
ineiilo o governo para unia noção bem orion-

. tudii dn creação de hortos Horestaes, onde
.se distribuem dezenas de milhares de mii-
das dc cucalyplus o de outras essências.

.Essas medidas hão dc breve estimular os
particulares, cbamando-lhes a attenção para

o reflorestameiito du seus terrenos, o para-os frutos econômicos que dahi derivam.
O exemplo mineiro deve ser registado com

. carinho, e ser olhado com a máxima signifi-
cação pelas nossas autoridades que so devem

-empenhar, dc vez, no combate contra de-
•"- vãstação das maltas desta capita).

brando salvo-conducto ?
ilvn-cnnduclo
NOITE recla-

ntrn «> faeto dc. mi delegacia dn .
cidade, se cobrarem taxas pela expedição dò

rido documento, lüódò ser alguma inter-

llirios.

' El

i m! ¦

aem-
-_-_B-_g-a__-B-aa-g-Bt^
SENSACIONAL 'o mim n

cxhibè nn SECÜNDA-FEIRÁ, 21
ni-ti-*!a*i c 2 iiiiiinues unbio.s cin

um iiii.miici -írogrumitin !!
Dnus films que vão assombrar u Itio I

O primeiro é

A LEI PRGIilBE
iiionuiiKiil.il SUPER-.Hi\VEl;l. do

LUXO, cm 7 actos extraordinários tln
Universal, om que «,e ver.'

BABYPEÇGY
n miraculosa e querida nrlislasitihá,
uo lado dc 8 iislros dc renome que são
Kobert Ellis — William Wclsh — Elra-
nor Koire — Winiírcd Bryaon - - Hoy-
den Stevenson — Vola Valo — Bubby
HmveS — Wiltiain l.r.v.rence c o fantus-
tico gallo sábio AUiXANDItli.

1.
O segundo é o soberbo film "extra"

da Paramòunt,

ESPEiANP
cm fi açtos sujiiptuósos, csliipenilòs désentimento, cm qiis -.c verá .-

GLABYS BROCKWELÍ
ao laiio de 12 grandes artistas quc são
Paulino Starlt — líoltort Mc. Kim —
Noah Beery — Tully Marshall — Alce
Francis — Harry De-jp — Dick Suther-
land — Wlllinm Scott ,— 1'hil Hall —
Kobert Kcrtman — Ed llurn.s — Kck
Baker e mais o admirável cavallo s:i-
bio "BOOMEIIANG"".

Illuii"!! o em substituição a esses creou as
linhas "('uscadiir.-," e "Bomsiicccsso", 11-
nhas i-xtenslsslmus, que longe dc servir nos
niniiidiircK desle bairro, os prejudicam im-
liieiisamciilc, pois iiuiuido os bondes chegam
ii,, largo dli Pcdregiilhp, depois de uma lon-
ga viiigem através de ruas cnipoclradas, jii
vém repletos de passageiros t- de poeira.

O.t moradores deste bairro, para sc diri-
girem ú cidade diariamente; á procura do
seu Irol,;ilho quotidiano, ou lém de vir para
a cidade eomo "plngcntcs." ou tém ncccssl-
ilude dc obter outros meios de conducção. U
qui- iillog.im é f.icil verificar todas .is mn-
nliãs. á hora do trabalho, quando pcriiinlic-
cem cm pé horas e horas ã t-spora de um
lugar pura viajar. As senhoras, moradoras
ncslc bairro, ou viajam de automóvel ou só
podem sair dc cnsn depois das onze horas
do dia.

Por estas razões, vem .-ippelar para V. Ex.,
para quo h Companhia Light (S. O.hrislo-
váol. seja compclllila a restabelecer u linha
",JocI:ey-Club". con, o itinerário antigo, fa-
2en.io os honile*. dc "Alegria" o seu ponlo
terminal no lanío do Pcdrcgullló c niüiitcn-
«l(« ns novas linhas rio "(".asoailiu-a" c "Iloin-
sucesso'*, eom o itinerário aclual.

Não decorrendo desla providencia incon-
venienle algum, os abaixo assignados proles-
litni ii V. líx. os seus antecipados agradeci-
menlos.

Ii esperam deferimento."
¦ m»m* '

Eatorses c Contusões
produzem dores insnpper-
taveis. qne podem ser
alliviada» d'um momentt
para o outro, com o
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Um prograimini raro
ha rie querer perder !

QJi£?JT RH DOS

que ninguém -mam-

HOJE E AMANHÃ somente !
Para rir, para rir perriidamentc !

HAROLD LLOYD em
0 HOMEM MOSGA
os já celehrcs 7 actos dò estupendo su-
per-snecessó dn Paramòunt !

E mais :
NITA NALDI

ao lado de .Taek Holt — Agnes Ayrcs —-
Rcid Ia Rocque — Theodor Kosloff —
Julia Faye c ííobcrt Edéson em
QUAL É 0 MELHOR AMOR ?
Unia encantadora súperpròdiicçfio; em
7 actos, da Paramòunt.

Pezar, em Paraopeba, pelo (alie-
cimento do Dr. Almir

Mascarenhas
PARAOPEBA (Minas), _6 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Causou grande pczar,
aqui, o fallccimento, em Bello Horizonte, do
clinico Dr. Almir Mascarenhas, filho deste
logar e membro da conhecida fnmllia Mas-
carciihas.

mam

RIALTO
86 hoje e amanhã po-

deis ver a obra prima
da mais eompleta e

mais bella das aetriies

FRANCE5CA BERTINI
exhuberahte de moel-
dade e de bellcza, pai-
pitando e soffrendo

na odysséa do seu
ineommensuravel

amor, em

1 BEIJO INDELÉVEL
7 luxuosas partes do programma Ma-
tarazzo absolutamente noras para o llio

NO PALCO
A's 4 %, 8 "i e 10 horas * números
que só por si fazem um programma:
I.A (iADITANA, a rainha do baile, I.OS
FEJINANDE-, os mais cximlos cquili-
bristns, no seu perigoso trabalho "A
RYJtAMIDE HUMANA", Mme. SLUNS-
HV, celebre mágica viciuicnse c MA-
GAUIÃICS com os cachorros sábios.

Desde jã a postos todos aque"-« quo
não vi rum

SAIAS
,i inais esfusiante, mais luxuosa, mnis
sensacional comedia da FOX FIl.M.

A coroa máxima do mnis espontâneo
dos reis dn gargalharia ó famoso C.I.Y-
DE COOK e as provocantes GIP.I.S.

Cinco actos inexcediveis rie graça que
serão exhibidos «o mesmo tempo quo

0 DIREITO DO AMOR
("A LEI PROHIBE")

a 2' superproducção — Universal SU-
PER-.JEWEL. DE LUXO da prodigiosa
csij-ella "mignon" .

rersarlo da a Horg
Outras manifeitaçõei gentis

O "Pnn-Con". a uiaitiiKica revio» tu\»t.no «vn lirilliante nuiun,, de hoj*«. rur.y,,
o seguinte tuliru n nosso annlvemrioi'•Imprensa brasileira. — A NOITE o hnllinnle vespertino carlorn, feslela, á *_"
niiiiiji passada, u teu lü* aunhenailo

Nilo é Inrda para virmos iraier âo ^lente orgAo do Irineu Mrinlm ns uonss ..*!"
djiçói-i eífuslvas por mais ,-¦.. ítiiKl4!'",*

Jornal moderno, eb-ganle, levo *, (r.,ini.
A NOITE «\ li'»Je. Indlspcosavel ao mBX
publico lira-iili-ir.i. que se habituou à .1:
na sua acção o mais lenax clefrsn doa ím,resies populares.

0 ULTIMO ADEUS !
Vonlio chorar nia penln, minha «r-inilo

amigii! Totlni os que mu di» nmaraiii, «ej*«
du o vullio Prliiiiio no forlo Aflil"«í. de»™
llnineii a CoinlO. eliuraiain «iiiiirgin.Hi.i-
iiieiilu a perda do objecto du leu «i»"r —
um filho, irmã mulher, uma eipmla. |«
qtierln-tfl vom íorciililmle, un amava-lo seio
clellrlos roíiianllcns, liem esNMOl «O ¦•»••

s.,.1 cliuiieiilii, iiiiiii amor sui in o casto cnie
o tempo riiera Imlilu» — o liiiblto. cise n*
llio ruinllln do míssil gia>to e dn nona com*
modldade, que. lautas vcaci, seiid» nai a
para iiAr, quiiiido «asre, e.iin 0 tempo *•« «oi-
na tudo ua nossa vida. , , ...

Bccollit-ta entro multa», «nina doMlenlia-
da* por exíeo-lvas, outra* detestadas poi
iiioii>linnr.as. Olhei a Um graça, o logo me
prcndcslo o olhar. .'Isel as luas formas, o
Ingo me caiilivuslc o gosto. «rM"'" » vei-nu*
tomondo-to com enlevo, ns mliiljii* rudes
infios n percorrerem, em levi*s carlclai, ciun-
sl cm ofagos dc volúpia, u limlda slugcleaa
das tuas linliu-.. , ,,.

K assim, OHOÍhldn enlro lautas, delia en*
tro todas, lii torto, ao menos pura o meu
olhar, fiiiicernmeiite para o meu gosto, a
primeira >¦ n melhor.

Hem sei quo ns lu» de mais ostentosa e
brilhante apparcncla. Reconheço, nem o
amor me cegou a ponto do o esquecer, que
são multas ns que por abi se cxlilliem dum
brilho que til nunca altlnglsle, duma rlquc-
-a n que lii nunca asplraste. Mim foi mo-
desta e Humildo que eu te elegi. E ua lua
modéstia, e na tua humildade, em nue havia
a musica das proplciaçôís e a fcitlçarla na
singeleza, trt prenchlas um dos mundos da
minha aspiração.

Poste-mo ii riel companheiro. Mnsticm
me acompanhou tanto, nem de tiln perto,
nem tiln Intimamente — aqui, n\èm, nn r-.s* . .,_uo
pa uin  lirasil. Era A tua fragiliilatlo que i fornç*0. animados de Intenções patriotlc,,
eonfiiidaiiiciite me apoiava — e linha a 0 promptos sempre ao sacrifício pela-, boii
sensação de segurança de quem sc encosta causas,
a unia columnn dc ferro. Era coin a tua In*

I'* a-.-im qua se explica o seu alto ,,«,,,.
filo, no aelo du initirensa do pali, t,,,d,,
cercam sólidas « sinceras -ymputlil*,-, l,.
seus leitores c collegus. **¦

l-Vilcitunilo o popular vespertino, *-,,„
demos os nossos cumprimentos ao iru din
ctor, Sr, Irineu Marinho, actuaJnieate ,àviagem tia Europa, o aos teus dyn'-, i,,,,,
scntanles, Eurycles do Mattos .< Ls-d „
Costa, dois moços de fibra a iadUci-tivei _.nacldado jornalística, aos quaes, mi boi
hora, foi enlregiio o dirccçlo do jom*j >. *

Centls palavras teve, também, "o Malha-
o popular semauario 'Ilustrado 

cario» â
que forain as seguintes: ' '

"A NOITE" — Juntamos hoie ai !„,.,,,
felicitações As muitas quo ptlo seu i> ^B 

*
versaria recebeu o possante e popularissltao
vespertino do Irineu Marinho.

Nunca é tarde para se cumprir um mia
dever como esto de assignalai- mui, orna
vez a indiscutível pujança de um ortla *.,
tanto honra a Imprensa, pnr um f-ün, *-*,-.
nenlemente ntil ú collectlvldade, e ,•;„ nL
lenda moureja honrada o dlselpli,ir,«!.'.int0,,
unia vibrante plelndo do mnços de tnlente •

Ilinld.-idc que dia c noite eominunlcava
e até cm silencio me parecia quc um no
outro nns triinsinittiamos Iodas as nossas
impressões.

Por vezes, distraído, no subir uma cal-
cada íngreme oncoathdo ii branca esbellczn

. do teu corpo, 110 regresso dum espectaculo, __
«onde fora ver a Arte exaltada 011 humilha-- niaceulleo cm Paralsnpolis, Minas fierae*..
Ida, confiado il firma ajudo da tua lealdade,
! arraslavas-te conimigo no compasso lento

Então, alvoroçada pelo meu

Ao brillinnte collega, os nojsoi eo-dlim
cumprimentos."

Agradecemos nos distinetos confrades d»"Fon-Fon" e "Malho" as captlv.int-i feü.
citações.

— '"iimos gratos, egualniente, aoi gentil
cumprlinentos quc recebemos do coronel fio
Dulra é do Sr. Francisco de Castro, phir*

rio meu andar.
silencio, cuidadosa peio meu socego, o quc
lii dizias, como lii fulavas, ora em docas
liizztcatos de confidencio; ora em lamentos |cotritlulos dt- amargura! E sempre, no perto,
c no longe, de dia e dc noite, conitigo a'
meu lado, eu scntlo-mc forte como o Içglo- j
niirio com 11 sua lança, eu senlin-nio inte-
gro como o gueVreiro com n sua espiida.

Tinha a frágil flexibilidade do vi me. não
o ignoro. O teu talhe csgulo, a tua csbcltcza
fugitiva lembravam a infância delicado da
haste, quando ainda brincava ao colo do
tronco paterna). Apesar disso, frágil e cs-
guia, eras para mim a cerlczn duma des-
alfronta leal, a promessa duma resistência
tenaz no caso dc offcnsn ;i minha honra 011
de ügf-ravo ao meu corpo.

K perdi-to, meu amor! E desapporeccste,
minha vldal Um acaso imprevisto, uma bru-
tallilado do Destino, desviaram-te da ml-
nha posse. Soffri com isso o que não sof-
freu Damayanti no deserto, pois essa so-
lüi-iiva c braini.. mantendo accesn a espe-
riiíiça no coração. Soffri -c. não lc desejo
mal. Chorei e só quero o teu bem. Apenas
to peço — c isto é tão pouco, minha querl-
dal — que sc alguma vez me eiioontrnrcs,
nn nia 011 no -theatro, se vires o meu rosto,
sc ouvires a minha voz. uão chores como
eu choro, ncele choro de fundo desalento,
11 desgraça dc tc ter perdido. Se cliorasscs,
ao alcance dos meus sentidos, seria o era-
varem-me, cm pleno peito, a volta do teu
castão, o aço da tua ponteira — ó minha
amada, ó minha raptada bengala dc Ma-
Iaca 1

SOUZA COSTA.

"GUARDA=MOVE!S"
1 (Sob u -«iitrodiiio .Io industrial Leandro Miiitinsl
Chamados : Ourives, 41. T. N. 1500mem

Dl'. Estellita Lins—^'as unnanas (vene-
,-eas c cirúrgicas) llnios X. Labor. S. José 81.

mtiti*
-jQr.-R. Pitanga SantOS- Operações. Uoen-
vas do P.eclum e A nus. Passeio 5156, de 1 ns -i.

Dr. Reynaldo de Aragão, Clini
nlioras. T*. Carioca, 18, 1 ás il, 2", 4"•mam.

icu sc-
e 6".

Dr. Alfredo Herculàno — Vine urinarias
—Rua Rosário 105, 1° and., das 2 ás 0. N. 1150!).

)R. ROD. JOSETTI — Vias nrina-ius -
;irurf"ia geral. 18 de Maio. 3(i. 4 ás 0. 'ô. 10C3.•-mam

DR. PEDRO CARNEIRO - Porteiro,
hiols.. internas. Cons., as ' horas. S. José. 16.

Dr. Castro Avaujo S^da.
Hospital Evangélico. Plione Villa 2261.

' "'¦ '¦> m»mmt{m*Mmmmm  ., ,

Conferência sobre espondythera-
pia e psyehologia experimental

appJicada á medicina
A convite do Instiluto Hahnemanniuno do

Brasil, do qual é presidente o Sr. Di-, I.i-
.cinio Cardoso, no dia 8 do nicz próximo fu-
..turo, ás 8 lioras ria noite, o professor de"iisychologia do Altos listudos, Sr. A. Car-

doso, realisará uma conferência «obre "Ks-
pondythorapiii o psyehologia experimental
applicadi, á medicina".

_ Pela priineira vez será tratado ern publico
;este assumpto, que versa sobre o diagnosli-
-"co c 

'tratamento das enfermidades pela per-
jcursão das vertebras dorsues, produzindo i«e-
flexos, assim como pelos centros motores o
sensitivos ii os diagnoslioos pela fôrma das
mãos, da physioiioinia. dos gestos, das- eô-
res, etc.—.-¦ mmm~

¦ A melhor água do Colônia o a mais barata
A" venda nn

Perfumaria Hortence
,.123 -— SUA 7 DE.SETEMBRO — 123

-— . mem-r*

1 PENHORES?,.. |
Menor juro % Maior ofterta 1

"?s-rvv»t*/-Aís.*>^srfsi*. -f^ÀV-V-. mmm •
Luto urgente

Roupas pnra lulo, feitas
com a mais apurada per-feição no praso exeepcio-
hol de 21 ou 48 horas. Na
Guanabara—R. Carioca, 54,

mmm

dr, Sully Périssé5^^gJtr:;:

A NOVA DIRECTORIA DA ü. E.
C. TOMA POSSE NO DIA 29

Agradecimentos, da que entrega
o mandato, á A NOITE

Recebemos do Sr. Iloraeio Pieorelli. pre-sidente da União dos Empregados no Com-
mercio. à seguinte cominupicaçõn :"Sr. rcri-ictor da A NOITE. — Tenho i.
honra rie conimiiiiicar a V. Kx. que a actual
directoria ria União dos Empregados <lo
Commercio rio llio rie Janeiro lermiiiii sou
mandato social no próximo dia 29, devendo

, tomar posse nossa mesma data a que tora
de reger os deslhios desta instituição, '.lu-

j rante o novo periodo social do 192«tjlí)25.
Interpretando segurumonle o peiisiurjèiito

! dos meus collegus, é com immenso jirnzer
que iipresenlo a V. ICx; os nossos agrade-
oimentos iiuiiti, profundos ,e sincero)! peloauxilio poderoso que prestastes a esto órgão
de classe, notiidamente á obra portentoso da
installáçiió do nossn Hospital Sanatório no
ex-palacio do Ministério da Agriculliira.

Kspeiiindot.que V. Ex. eontinub a honrar
a União rios Empregados do Coiiiniercio do
Rio dé. Janeiro eom o mesmo ii|inio benevo-
volehtu a mesina csllmu valiosa, sirvo-me
do inomento para;renovar a V. Ex. os nos-
sos 

"protestos 
dc 

"subida 
consideração e ró.s-

pcilpsa estima. — Iloraeio Rfcítrelíl, prr-sidente. "

TENTOU ASSASSINAR O
AMANTE DE SUA

ESPOSA
José Galindo foi, hoje, pronun-

ciado pelo juiz criminal
de Nictheroy

O Dr. Oldcmar Pacheco, juiz de direito da
;!*• Vara Criminal tle Mictheroy, em data dc

j lioje, pronunciou eomo incurso" nas penuslio art.. .103 do Código Penal, a José Galindo,
que, sendo perseguido poi- Krancisco du Ro-
sa Teixeira, amante do sua mulher, D. Ju-
licia Moll, no dia 18 -Je março do corrente
«uno. ás 10 horas da I*.iinhã, á rua Coronel
Gomes Machado, na vizinha cidade, desfc-
cliou contra o seduotor de sua esposa dous
tiros de revólver, ferindo-o.

0 referido magistrado, não encontrando,
elementos paru citracterisação da tentativa
de lioiniciiPo, desclassificou o delicto parn
ferimento!"' leves e quanlo ao motivo que le
vou o réo a praticar o crinie, o mesmo mu
gislrado assim respondeu:"O motivo qne levou o denunciado á pra
tica do delicto, somente o tribunal popular
poderá apreciar, afim de isentiil-o ou não da
responsabilidade criminal."

*mmm—
Muita- pessoas ignora ni que no esjinçò do

2 libras os restos rie coniiria, rifices. cte., qu'.-ficam nus ihtérsticiòs dos' denlcs eõincçiini
a fermenlar. Esta fermentação ó que c a
causa da carie dos denlcs e rio imio hálito.
Usando o rientifricio mcdieinal Odorans evi-
ta-sc esta acção prejudicial. Bastam algo-
mas gottas num copo dágua. Compre hoie
mesmo um vidro, pelo preço módico de:i$000. Para auxiliar a limpeza dos dente
use a jjasla Odorans 2*.5000. A'
toda a parte*. -—— -

y.:..>.>.-..:..:..;..;..:..>.*-^..>.:..*..*..:^..:..*..j..;..:..;..:...„:„,

I m< nmnn m mm \
••* Ourives, 5 — • terças, quintas o snbba-í
T dos, do 1 ás 5 horas. Affonso Penna, «19.*i-
X segundas e sextas, de 1 ás. 6 horas. _•¦i-.1 '•?:**!**i,-:";'-'"><"."**!**:":";":**:«!";.*:":**:**i*.;..;..:.<~-.r'
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para rmiR
£M _-- CASA

_____— . mam-*
A Sociedade Central de Archite-

cios reune-se em assembléá
geral

Afim de se -resolver sobre nssuuiplos de"iitcressc 
pá.Tji a classe dos architectos, rca-

isur-se-á n,--. próxima segunda-feira, 2S do
¦ori-cH.s, umn |Çi-ando lamemüsliéa du Sto-

Venda cir I :iédndc Central de Architeclos, em 'sua sede
tocial, á rua da Quitanda, u. 21. 2- andar.

mm ¦¦,. %-».'¦; WwmW
\ m-*mj>- ~i$
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Profissão
duvidosa

Oh ! Jayme. como tens passado ' De

DOSosAS Dr-A- 0uricll,e Machado
OLHOS Trav. S. Franeiiro 9. T. C. M},

Assistente da Santa Cnsa do Riu «lo Ja.
neiro, ex-adjunto das clinicas d<>:> pro-
fessores: J. Meller c M. Sachs, do Vienna.
E. Krlickinan c Silcx, de Ilcrlim.

Exames dc olhos pela llotfrcilicht •
com a lâmpada dc fenda dc Guhitraad

I

Um contraventor que deve com-
parecer á delegacia de

policia
Por edital do delegado de policia do ]"'

districto, está sendo citado para sí vtr pri,-
cessar por aquella delegacia, como contra-
ventor, João Pallut, devendo o mesmo com-
parecer A sédc do referido districto no di.i
28 do corrente, A 1 hora da tarde., m»m ,

hh mii/h i m„m
.ÍERÁQÜEnuSARiíÃ^

ANADIflf
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BABY PEQ6Y
Seis actos dc radiante ingenuidade,

illuminandn fulgurantcmcnto os cora-
ções I Um film que arrebata e commove

NO PALCO
A's 5 horas e 0 1|2 a mais sensacional
estréa do gênero, a luxuosa TIIOUPI*
FOLIES BERGÉHES, coin a remetia

VEM, AMOR L
9 actrizes is nm cômico excêntrico.

•Guarda roupa o scenarios de requin-
tado luxo c elegância I

Um programma
monstro ! guarde bem

de memória !
2Il-FEIRA

^^ —NO 
—Rialto

Não puzeram, hoje- água no leite,
em Nictheroy...

A Inspectoria do Serviço de Leito dc XI.
ctheroy, na correição matutina, hoje, rcall.
sada, (ípprchentleii em poder de vários lciíel-
ros .18 amostras do leite que era dado aoajude vou bem, no quc não vou bem, e que i consumo da população local. Examinada!

não sei o que devo fazer, eu -Tortava de t-sr essas amostras no Laboratório da PrefeiturarsueclaliHta. mas não sei qual tícfla melhor, Municipal, pelo chimico João Langhesdoil,
so ser especialista dos ouvidos ou dos den- toram cilas consideradas boas paru o con-
les. — Acho melhor dou dentei, enda pes- ' sumo.
soa tem .12 dentes c orelhas só tem duas. . mam
Tens razão, c quc fazes aqui, andando para
baixo c para cima, apanhando chuva sem
um guarda-chuva e sem uma capa dc bor-
racha, não sentes frio. — Frio tenho, o que
não tenho é a capa de borracha. «— Poii»,
então, vae á Casa Scliayé da Avenida, Gomes
Freire dezenove que lá encontrarás uni gran*
de aortimento.

mmm

O ASSUCAR
O mercado de assucar permanecia frouxo,

com os preços cm declínio. Hoje, cotaram-sc
os crystacs do 80.5 a 81?, os segundos Jactosde 749 a "G**, os mascavinhos de 70$ a 72S,
os terceiros jactos de CGS n 67."* o os masca

Vão registar suas cadernetas,
Srs. reservistas do 20" districto

O major reformado do lixcrcito, Heron
Koller, delegado do Serviço rie iVecriitamciito
Militar do 20" districto (Irajá), convida, por
nosso intermédio, us reservistas da 1*. 2*
e 3a categorias, icsirienlcs neste districto,
a se apresentarem á série da respectiva junta,
á Villa Marechal Hermes, todos os dias
uteis, do meio-dia ús .*! horas, afim do serem
registadas as suas cadernetas, de accordo
com a letra G do art. fil rio ll.S.M.. mam —

ECHARPES
BUA MARIZ E BAKKOS, 2,15

FABRICA — Tel. V. 404G
VENDAS A VAREJO-mmm*-

SENSACIONAL ROMANCE

A Irmã Dorothéa
ilcia a sua publicaçãoO ""yovidados'

domingo.
•mmmm

Do que vae tratar, segunda-feira,
a C. M. de Nictheroy

O Dr. Olavo Guerra, presidente da Ca-
mara Municipal de Nictheroy, designou a se-

__  ..... .. _.. _ „,....- guinte ordem do dia para a sessão marcada
vos de G4«? a 6G.-5 clf., por 60 liiios. Entraram 11""*0 segunda-feira: discussão do projecto e
7.5G!) saccos e saíram 11.230, sondo o "stocb"|ao respectivo parecer n. 13, dc 1024, regu-

1092
premiado com

1ÜO:000$000
na Loteria Pederal extraida hoje,

foi vendido no
CENTRO LOTERICO

R. SACHET, 4
"" ¦ ¦ 1 mt9^9pm*m» •-••-••• ¦" ¦ —

A nova directoria do Orfeáo
Portuguez

O Orfeiío Porlugiiez, a prospera e estinu-
da associação; elegeu para gerir os seus de-
tinos nu decorrer do anno dc 1924 a 1!)"' »i
seguintes senhores, conforme gentil eoniniii-
ntcacão <|iie nns foi feita :

Asscmblúiis geraes — Presidente, conde dl
Pinheiro Domingues; 1° secretario, Carlos
Augusto Ferreira; 2o secretario, liaul 

'Augusto
Chaves. Directoria — Presidente, l.uiz O
los Heis; vico-prcsirienle, AtiRiisln Monte-*-
gro: 2° vice-presidente, Silvino í-oniiimlts;
Io secretario, ,loa-|iiim 'Duarte 

Monfeir»! '"
sccrolnrio, Henrique Brito Ilorgcs; Io thesou-
reiro, Luciano Monteiro Déyezas; 2o ilicsou-
reiro, José Gomes de Azevedo: Io -u-oem*'-
(lor, Guilherme S. Pinho: 2" procurador, A>-
fredo Alves ile Oliveira; biblloihecarie, Thea;
pbilo Alexandrino. Conselho fiscal — Dr.
Henrique rie Aiiilradc, Armando Hitmo!,
Krancisco Ferreira liamos Eduardo 1'rancif
co Lopes, Carlos Luiz Esmeris, .lonn Thoaiai
de Almeida e Albertino Joaquim Pinto.

¦!•*¦

v

m

dc -13.899 ditos.
•mam¦

lando averbações de prSdios.

SALA E QUARTO
Alugam-se sem mobilia. completamente in-

dependentes, com pensão, a casal sem filhos, jou a moços rio comniercio. Ttuu Espirito San
to, 31, 2" andar. . mam

KOLA SO

A única restrkqão nas trans-
acções do Banco de Credito

Real de Minas Geraes
Coininiinicam da directoria do Banco de

Credito Rural de Minas, Geraes, cm S. João
])'El-lley:"S. João D'E1-I*ey, 22 de julho de 1824.—
Illmo. Sr, redactor da A NOITE. — Itio de
.laneiro. — Amigo e Sr., — Lemos em seu
jornal de 19 do corrente, um telegramma
triinsmittido desta cidade, dizendo haver si-
do suspensos os pagamentos nesta agencia.
A uniea restricção havida cm nossas trans-
acções foi a de dooontos. continuando todas
ns nutras soni nenhuma interrupção. — Gra-
tos pela publicação desta, nos firmamos com
estima, üe V. S, Amif-os Crrios. Obgdos.. Jo-
só Alvares, gerente do Ranço de Credito Real
de Minas Geraes."

Pr. Osbome—Instituto de Radiologia do
IJr. Manoel de Abreu. Evaristo Veiga 20. C. 442.

mmm-
O ALGODÃO

Regulou o mercado de algodão, hoje, in-
alterado e firme, com um movimento activo
de negócios. Os preços ficaram com teuden-
cias para a alia-

Sim!!
Regulador Gesteira i o
Remédio de Confiança para tratar
Inflamação do Utero, Catarro doüte-
ro. Desarranjos daMenstruação, Âne-
mia, Palidez, Amarelidão e Desarran*
joa Nervosos causados pelas Moléstias
do Utero, Hemorragias, Dores e Colicas
do Utero e Ovarios, Ameaças dc Abor-
to e Hemorroidi-ts causadas pelo
Peso do Utero Inflamado I

use Regulador Gesteira!

—" mam

M.sSias de creani-as
Dr. Martinho da Rocha Júnior ?-¦*•

Cons.: run 7 do Set. 73. T. Norte 74111Res.: Praia de Botafogo, 4G2. T. Sul 3045.

è o melhor fortificante. Dep. Araujo, Frei-
tas & C. ç Rodolpbo Hess & C. - »'"

I"iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii iiumiin iiiiiii iiiiiiiiiiiiin "•!PARA EMBELLEZAIt A CUTIS ? |
| Greme e Leite de Cera Purificado]

(Purificd Wax Croam and Mllk) |'iiiiiiiiinilMiiiiMiiiiiiiiiiiiiHHininiuii 11111111111111H11111111111 iiiiiim """g^

SERVÍÇÕJaDIQ METEOMã
GIC0 E 0 EMPREGO DO CODh

GO INTERNACIONAL
A Directoria de Meteorologia
distribuindo boletins a bordo

dos navios
"Sr. redeator da A NOITI". ,..:,A Diractoria de Meteorologia está d"5'"'

mundo, directamente. aos navios iiacion"»
e estrangeiros; exemplares de um holct'"
polo."qual-explie. o «serviço radio meteoro-"-
gico ria mesma Directoria o instruo snU»
o emprego dn código internacional.Sampaio Ferraz. Director." '•¦,.,

Em resumo, o boletim contem i'*- ^"J...tos matérias: Serviço lladio niideomlo"****
da costa brasileira. Serviço radio nieteo*-"
lógico collectivo do Rio de Janeiro, iii"'**'»
do previsões detalhadas para a costa sn "'
Estado do Rio de .laneiro o provisões ge*?-7
Para o resto dá costa brasÜcra meril'»"^
até Buenos Aires. Serviço radio mcleon»
logieo cooperativo de navios naeioiiadí
estrangeiros. Tabellas do código iriternaci"-
nal para a organisação e traducção de «"
pacho radiolelejrrapbicos.

'A-r
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<&Mno interior e no
(P EXTERIOR E SERVIÇO
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.RAPIbA.5 E. MINUCIOSAS

da "A NOITE"

militar em
S. Paulo

m0 LEVANTE talrt ° esta&elcct-l PILO iNTEBCAWB 0~ito de om acudo literária e scientifico
na Conferência

Londres
entre o Brasil e

a Itália

Approvada a redacção final
do projecto sobra o pro-

eesso dos militares

A promoção dos sargentos
A Contara discutiu, hoje. c approvou, cm

uliimo tnruii. o projecto provldcnciuniio so-
bre o processo c julgamento dos crimes «lc
kciHçüo. 1'nraui iiprescntudas pela commis-
sãn «le justiçu duns cmcndus, que foram np*
provadas. Estas as emendas :'¦Acerescente.se : Quund» os rios forem
an tri numero quc •> julgamento uáo possa
terminar dentro dc vinte c quatro horas, po-
dera o juiz interromper n audiência quantas
vo?es forem necessárias para descanso ou
ordenação do serviço."

Accrcsccnlc-so : "Nu cnso de impedlinen-
tu rin procurador d.i llepublica nu secção o
governo designará o seu substituto."

A requerimento rio Sr. Anlonio Carlos,
votou-se iminedlatamente a reducção final,
,|r fôrma que o projecto já seguiu pura o
í«nado.

Foi. niniln, npprovnilo. cm 2' discussão, o
substitutivo ila commissãn dc Marinha c
(iucrra sobre .1 promõçiíd dos sargentos «|iic
se distinguirem n.a suffoeação do movimenlo
scilicloso rie S. Paulo. Esse projecto figura-
rá, «iii ultimo turno, nu ordem do dia dc sc-
giiuriii-fciru próxima.
0 foro dc Alem Paráhyba soli-

dario com o governo
ALEM PARÁHYBA (Minas), 25 (Serviço

especial do A NOITE) — O foro desta cornar-
ca, por iniciativa rio promotor (lc justiça, Dr.
Aristóteles Lobo, cm audiência du juiz dc
direito, prntcstoii contra 11 sediçáo cm São
Paulo o hypolliecou ifpolo c solidariedade aos
governos estadual c federal.

Um telegramma do Dr. Carlos
de Campos ao Dr. Borges

de Medeiros
PORTO ALEGUE. 'Ui (A. A..) — O Sr.

D"-. Dorges de Medeiros, presidente rio Es-
tado, recebeu o seguinte telegramniu:"i".Uiiviiun.i. — Km nome riu governo rin Es-
tudo íle S.io Paulo, venho agradecer, prnfun-
riiimente cniocioiwlri. u significativa c effi-
•¦•••;!«¦ provi ile snlltlarieiludè desse glorioso
Estado 11.1 defesa riulegiilidaric ílíi terra pau-
i„u rtjjirtiicijo á eminente posson ile \.

lix. ii glpricÁsn cooperação rie patriotismo c
.liiiii.l) -.;")-.(¦! i.i!iilcni.c,"".l'«ii 'nctiti (recebida
.*  grando cnlluisiíisiiio c confiança a forte
e briosa trópá «iiiria (lerse Eslado qnc prom-
piamente si: con.fratêl-nisou com os outros"
soldados, paru agir vicloriosaiiiente peios
«•oniniui-..-. ideucs ele pn/. e justiça dc uma
Itcpubiicii prospera c feliz. Queira V. Ex."
«cecitai- inii-.Iins calorosas saudações tle bra-
sileiro e de republicano» (n.) — Carlos de
Campei,'."

Õ^lRÊÜHIMENTG DÃ
VAGA NA BANCADA

CEARENSE
Jh estú 11a Cumaru o diplõ-

ma do Sr. José Accioly
Chegou, bojo. ú Cumaru, o diploma ex-

pcriiílo pdu .imita iipíiradorn rio Ceará no Sr.
.lusa Accioly. cloilo deputado por aquellc Es-
tad". cm lõ 1(0 nicz puSsuiln. Os papeis res-
pedivòs fórum enviados ú conimissão ile po

pnrú

A creação do Instituto Italo-Brasi
leiro de Alta Cultura

O Sr. A. Austrcgexllo jusllf.edu, hoje, du
tribuiiii da Câmara; o reguintc projecto!"O Congresso Naclonul «lecrclu:

Art. 1" -• Fica o governo autorisado 11
crear o Inslitulo Itnlo-Hrusilciro de Alta
Cultura.

Art. 2" -• Terá como progriinnnu u ver-
mula dc homens 'eminentes «lus dois paizes.
quo farão cursos acerca dus sciencia» «¦
leira»'. .. , ... „n.ií

Ã'rt; 3' Será aberta o credito dc ol):0UU3
anniiiics para custeio ilo mesmo

Art. -I»
contrario

SOS COMMERCIAES

ereto ti. 9.2H4 dc
eiiCKiitra.se a — I.Vrrn de... — que refe-
re-ie 11 contratos cuja quantidade da mer-
eiiiluri.i iiúii i positivamente estabelecida,
«píer sc trata «lc proibidos vcniliilnifa gra-
ml nu duqiicllc cujo peso do volume varia
conforme a procedência que os exporta.

t) ulgodáo cm rama estn neste ultimo caso.
O peso «Io fardo varia, quer se trate «le far-

, dos prensados ou nfio, ou dd saccos, confor-
„"'", ." ,"...- ,ii.„1>.w,m cm nte o nsn adplado cm cada praça nacional
Hcvognm-sc as disposições cm 1 _ ej;|)()|,.(( ^ |lPol|llc,0> de forma que nos

contratos ile cumpra c venda dc algodão ora
sc faz referencia u kilos ora a fardos pren-
sados c ainda cm oulros a saccos.

Assim, o uso adnptnu uma tolerância de
muis ou dc menos kilos pura os contratos
dessa natureza para os generos.vendidos a
granel e para os cm «|ue os volumes nem
sempre obedecem u um critério uniformo do
peso.Registada essa cláusula contratual, entre
as demais, procurou a Junta dos Corrcclti-
res ouvir os vários interessados no commer-

...... Todos os dele- t.-0 ,|CS(a ,,rasll c„j„ opiuião estabeleceu os
gados á Conferência Inlcralllndn^ delegações,cxtrcmos ,]CSSI| tolerância de 5 a10_•_• jiara

CENTO E NOVENTA E SEIS NA-
VIOS DE GUERRA INSPECCIO-

NADOS PELO REI JORGE
»'^ • m m——

A revista naval de hoje, em
Spithead

LONDHES. 2lt (lluvas)

Assevera-se que Mac Do-
naid pedirá, segunda-fét-

ra, a evacuação militar
do Ruhr

Desmentem-se os boatos de uma
possível interrupção dos

trabalhos
PAItlS. 20 (lluvas) -- Consta á "Erc

Noiivcllc" que está imminciitc o estabde-
cimento de um aecordo. nu Conferência do
Londres, visando a organisação «lc umn for-
mula conciliatória entre as «uggcstõca bel-
gas e us .reivindicações liortc-itmcrlcanas rc-
lativns il questão das garantias.

PAUIS. 26 (Havas) — Trausmlltcm de
Londres o bnnlo. corrente naquella capital,
dc quo o primeiro ministro britannico Mac-
'Ilonald vae pedir officlnlmcntc. na ecsaao
pleniiria de segunda-feira, da Conferência
IiVtórnacibnol, n evacuação militar do Ituhr.

PAUIS, 2I> (Havas) — A comnilssão do
Reparações examinou os projectos, ctaho-
rados pelo "comitê" especial de organisa-
ção. relativos à instituição do Banco de
Emissão c á creação de obrigações indus-
triacs pura .1 Allcmanha.

I.ONDRES, 21! (A. A.) — Não tem nnie-
nor funda mento o boato divulgado sobre a
riissjbilidade «lc '.sarem intcrroirtpid/on o«s
trabalhos da Conferência, sob a liypothese
da retirada do Sr. llcrriot. chefe do gabinc-

, te frnnccz e delegado á mesma asaemblea
1 O Sr. llcrriot provavelmente irá a Paris,

.iprovcitandoosdias de trabalho concedidos
áscoiiimissõcse sub-commissões para o estu-
do e elaboração de relatórios c protocollo»
sobre os diversos uasumplos .1 elíus confia-

| ilos. devendo regressar a esta capital para

i 
"Tf* 

iS^is con, o propósito dc | ^gjgg^ rWi W?Wfc

O Sr. llcrriot continua .-. realisar sem «lis- ¦ ' . -IJIIÜ^Saa num «ó
crejinnd.1 a política que a França nrspira DlISS IITiprOniinCiaS mim SO
no 

"momento, nâo carecendo, como errada,
mente se propalou, de solicitar apoio ao

Cláusulas contratuaes de
compra a venda no com-

mercio internacional
CLÁUSULA "CERCA DE..."

Cniiimunlcam.nos da Junta de Corretores,
asslgtinda pelo syndico Sr. .Ioão Kcvciino dn
.Silva, e cm data de liontcm, o seguinte:"Nus cláusula-, e condições cunlratiiars
usualmente adoplndii» 110 eonimcrclo Inter-
nacional c quc ligoriiin tuiiilu-iii 110 eommcr-
eio desta praça, registadas pela Junta dns
Corretores «Io Districto Federal — cx-vl —
dn Itegiiliinicnlo quc foi approvado pelo dc-" " 28 dc (leaembro de 1011,

A funeção
Câmara

da A66RAVQU-SE 0 ESTADO DE SAUDE DO DR.
ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA

LISBOA, 211 (A. A.) — lista manlil a««r»-
vnii-se iv|i«"iitiiiiiiiiente o estado de saude do
Dr. Anlonio Josó «l'Ab icldii, cx-picsiilent»
dirilcpubllcii.

QUASI TODA A ORDEM DO
DIA VOTADA

Kiubor.i síibbiidii, u C.nm.-ir.i teve hoje iiuin
l'iiiii-çi'iii ehcln. Nn expediente figurava um
tclogi-niuina do Sr. Miilhlas Ol.vmplo de Mel-
lu, iiiiuiiiuniciiiulii lui ver assumido o governo«in Piuitby.

Um unlco orador — o Sr. Auslrrgcsllo —
f.ihiii nessa ordem dos Irubnlbns, Discorreu
sobre o intercâmbio sciculiflco c literário
entre a Itália u o Brasil, apresentando o
projeto quc vao nuiilieailn cm nutro logur.

A requerimento do Sr. X. do Ooiivía, pres-
tou. ii seguir, o coinprninissii rcglnicntul o
novo deputado guikho Sr. P.iiin Pilho.

Foi, iiiiiilu. npproviidn. rm 2' discussão, o
prnjcdo iibrindo. peln Mbilstcrln da (iucrra,
o credito especial de 183:7.WJOO, pura paga-
inenfi, nos siirgciiton nuxillures dc escripta
dns juntas permiincntcs de alistamento mili-
tar (2* discussão).

Tres oradores discutiram o projrdo revn-
gnndo a luxa do sorteado, Como n.V. houves-
se numero, apenas ponde sei-'eiicerr.iilu a sua
discussão, liem como a do parecer cm dis-
eitssáo uiilrii, negando o credito especial do
300:00(1:?, |»clo Ministério dn Viação, paru pa-
gamento aos cngcnliciros Samuel «Augusto
dns Neves o Christinnn Slocklcr das Neves.

E levantou-se a sessão.
¦ mtm '

C0MMUN1CAD0S
MERCETHYLINA 1

«ia Câmara dos Communs c Câmara dos
l.ords, todos os membro* «Io gabinete c cnoi-
mc multidão, assistiram hoje. á tarde, na
buhia dc Spithcud a revista naval.

A immcnsa esquadra composta dc uo
unidades foi Inspccclonada pelo rei Jorge,
que cra acompanhado do duque dc Con-

O tempo se acha encoberto, c a illumlna-
ção dc toda a «quadra será repelida hoje,
a exemplo do que já se fez hontem.mmm- - 
0 CASO DAS ESTAMP1LHAS

FALSAS

0 P. C. R. offereceu e o juiz fe-
deral da 1' Vara recebeu o
libello contra os aceusados

mais ou para menos das quantidades refe-
rentes a rntrcgns de cada contrato."

mm -

CONFIRMAMDO A SENTENÇA
ANTERIOR

(C< m IlsD
Injrcçõe» intrft.jiUKalarcs.
A Mercclliyllna i o novo medicamenta

recentemente descoberto pelo
DR. ANNIBAL PEREIRA

fiarantldo pelo governo da Repabllca
e «ppi-nrnilo pelo D. N. da Saude Pabllca.

Initleaçõcs: — lnf«cçãu gonocoeclca,
acuou r chrnnlca • suus complicações;
primutilc», oelille», tyitlltk. affecfiea
renaes o mcdullarcs, perturbações do ap.
parelho genltal da mulher, desordena
prostatlciin dos velho», certaa formas dt
iicarHslhrnlii, rheumatisme. *lc.

NAU AUMITTIR SUBSTITUIÇÕES
A Mcrcethyllnn é única e oiiginal, como

Indica a aua formula chimica prlvllo*
filada. '

Vende-se cm drogsrisa • pharmaclaa.
Informações c literatura ¦ qaem at

pedir a S. A. Mercetbylln» — B. Ca.
rioca 40'!' — Rio.

THIOZOL Já está á vend;
nas íí

drogarias

PABA A DEFESA DAS INSTI-
TVIÇÕES EXISTENTES

Um convite da Organisação In-
ternacional contra o Boi-

shevismo
LONDRES, 28 (Havas) — O "Times') an-

nuncia que a Organisação Internacional
contra o Bolslicvismo acaba de lançar um
appello a todas as nações do Mundo convi-
dando-as a organisar a defesa das institui-
ções existentes. - *»» —

ilon riovirio í-stiíílo tio plcilo.-mtm'

nesessanes ao
!?iRten!Q do pvoado de
Governssdor

aforamento perpetuo á Câmara
ftlimjcípal cie asseuras dos ter-

renos tia Fazenda de Sinai
du Cnmara oi-, llli.SUv«\i'.', sobro

seguinte pro.icetp:"O C'."!'.;íesso Nácionn'1 decreta:
Arl; úiiico — Fica o governo autorisado

a cwléi- por ufOramonto perpetuo á Câmara
Miiiiifipiil dc Vassouras os terrenos da Fa-
zciiriu Mnntr. Sinai, coinpnriieiididos entre as
vcrlcíites pura o rio SariCAniíii e as divisas
diis propriedades confinánlos nos vulles' do
ribeirão rie l.'b:i o córrego rio Sertão, neces-
sarios ao desenvolvimento rio povoado dc
Governador Portollu, mondando proceedr
previamente á respectiva tlemarcação, >le
nccôrdo coín :, mcsnín Câmara Municipal,
na qual serão ]u;;o projeetndos os logradou-
ros públicos; revogailiis ns disposições em
i-uulriirio."

PRÒROGAÇÃO D PRASO PARA
UNIFICAÇÃO DO REGIMEN

DAS COMPANHIAS DE
SEGUROS

O Sr. minislro ria Fazenda resolveu, por
.•"•Io de. hoje, prorognv por mais sessenta
riias o praso a terminar nesta data para
quc us coiiipunhias.de seguro estrangeiras
ciiaiiiiiriiis «lo "regimcn «le excepção", sc
submetiam ú lei commuin, visto não ter
sirio iiinriu expedido o novo regulamento
dc fiscalisação rin inriuslria de seguros.

, mtm* '

CONTRA A VIDA CARA
» ^ m mm * --—— .

Funeciona amanhã, em Juiz de
' Fóra, a segunda feira livre

JUIZ DE FORA (Minas), 26 (Serviço cs-
pccial'da A NOITE) — Installa-se'amanha,
na praça João Penido, a segunda feira li-
vre, esperaudo-sc quc, ao contrario da pri-
meira, sc exponha nesse mercado gêneros de
primeira necessidade.-mtm 

Congresso para continua,!- a suu benéfica
àciii.içáo. ,

BEIILI-M, 2fi (A. A.) — Ao caves rio. que
tem succcriido com as .interiores confcr,en-
cius organisadas para discussão rie assuni-
ptos quc sc relerem á Allemanhu, depois da
pranric. guerra, tem produzido excellente ei-
fcilo aqui muitos dos resultados a que che-
liaram us còinrnissões creadas pela Confc-
rciiciii Intcr-AIliada rie Londres. ,

Os jornaes acompanham coni muiio mte-
icssco descnvolvmènto das sessões dessa
assembíéa c publicaiii extensos tclegraninias
sobre os trabalhos reiilisndos.

No Parlamento, a Conferência Inler-Allia-
riu lcm sirio tãflibení a'p,rcciada c nas ulu-
mas üess.ics t-«s polilicos socialistas se tem
manifestado recriminando algumas prclen-
cões anglò-franccza. Por outro lado, os par-
tidos que apoiam o governo do Sr. .Lbcrt.
manifestam-se de aecordo com a observan-
cia das conclusões a que chegou no scu re-
lutado o Sr. Duwcs. desde que a questão
financeira da Aliemanha seja tomada na de-
vida conta. , . ,

Essa altitude dos governistas produziu
boa impressão no seio ria Conferência c com
este proposilo .1 Segunda Commissuo aca-
ba dc elaborai" o seu parecei; sobre o proje-
cto rie restauração econômica tlcsln Repu
blieii solire bases «|ue são acccilas, cm pnu-
cipio, peta riliprensn nllcnni.

0 SR. VIRIAT0 CORREIA OVA-
C10NAD0 NO MARANHÃO

——- ¦» m » 

Todas as classes sociaes e o pre-
sidente do Estado tomaram

parte num banquete em
sua honra

LUIZ. 20 (Serviço cspccinl da A NOI-
— Rcalisoti-se. hontem, no Hotel Cen-
o bniiquetc offcreeidó ao intcllcctunl

Viriato Corrêa, e otrerecirio pela imprensa,
alto comniercio e Acailcmia dc Letras ma-
raiihciise. Tomaram parte cincoentn pes-
sons, comparecendo o presidente do Estado.

Snudou o homenageado o jornalista Dr.
Antônio Lopes, redaelor da "A Pacotilha .

Respondeu o Sr. Viriuto Corrêa, produ-
zinrio uma pagina literária applaudidisslnia.

Os convivas acompanharam o Sr. Viriato
ate o theatro, onde foi delirantemente ova-
cionado. ,mtm

despacho
Como tendo desviado unia menor, em sc-

tembro de 1010, Augusto José Rodrigues c
Leandro Josc Telícs foram denunciados pc-
rnnte o juizo ria I* Vnra Criminal. Hoje os
aulos foram conclusos ao juiz competente
quc considerando a inexistência dc provas,
iinpronunciou-os.

mtm
Banqueiros francezes que vão a

Londres
PARIS, 26 (r.ariio-lliivas) — Os jornaes

aumiiiciam que diversos banqueiros france-
zes, entre os quacs os Srs. Finaly c Scr-
ecnl, irão a Londres dentro de poucos dias.

mtm - •

0 CASO DA DESAPROPRIA-
ÇAO DE TERRAS, NO ACRE

0 juiz Olympio de Sá confirmou
o despacho de impronuncia dos

funccionàrios do Thesouro
Federal

Por despacho rie hoje. o Sr. juiz rcdcr.it
da 1* Vara confirmou o despacho do Io sup-
plento Ilcnianiin de Oliveira, que impronun-
ciou os funccionàrios do lliesouro lodcral
denunciados pelo Dr. Carlos Costa, procura-
rior criminal da Republica, como implica-
dos no escandaloso caso da desapropriação
de terras uo Acre,

0 Jury absolveu-o pela segunda vez
Mais um homicida foi julgado, hoje, pelo

Tribunal do Jury. Trata-se dc Luiz «le Sou-
za, quc, nu noite, dc 1 dc outubro do 1922.
á rua Pereira Leite, apôs uma discussão,
desfechou vurios tiros do revolver contra Oc-
ncslo Marquem du Slva, nratondo-o, por
questões sporlvns.

Dc aecordo com o soricio foi este o consc-
lho «ie sentença que julgou o referido crime:
Manoel Teixeira Paiva Araújo, Manoel Hay-
inundo Menezes. José Climaco Espirito Sun-
to, Francisco Álvaro llaptietu Seixas. Henri-
que Carlos Magalhães, Alipio «le Castro c
Francisco Gomes Carvalho Júnior.

Lido o pocressn, foi feita a aceusaçõo pelo
Dr). Mafra de Luet. 2« promotor publico,
que examinou as differcntcs peças constnn-
tct« dos autos, sustentando o libello aceusa-
torio para terminar pedindo a condcmnaçao
do rio cm nome da sociedade.

A defesn do "aceusado" foi feita pelo Dr.
•lorgo Scvcriuiio, que analy.son, por sua vez,
o processo, argumentando 110 sentido dc de-
ínonslriir não estar provada nos autos a au-
toria do crime, pelo seu cmislituiiiU".

.Encerrados os debutes, o conselho passou
a 'funecionar eni sessão secreta, Icrminan-
do por absolvei- o uc.-iu.iido, pela negativa
do faclo criminoso, coiifirnniiído, assim a
scutençu anterior, pois foi esta a segunda
vez que o referido rco respondeu pote cita-
do crime, tendo sido absolvrio, .no primeiro
julgamento, com o que se não conformou o'promotor 

publico, que appcllou dn sentença
para a Corte de Appellação, mandando esla
o réo a novo jury, o que se cffectuou, hoje.

¦<t>» .«

Os MINGAUS De

FECULOSE
ROBUSTECEM A CRIANÇA

Foi reconhecido cônsul geral da
Inglaterra

A dirccloria geral dos Negocio» Commer-
ciaes c Consulares tornou offieial que o Sr.
(iorifrey D. N. Haggnrri, está reconhecido,
provisoriamente como cônsul geral da In-
glàterrà nesta capital.

mtm

S.
TE)
trai.

Esperado em Paris o secretario
geral dos Estados Unidos

PAUIS, 20 (Radio-ltavasi — O Sr. Char-
les Hughes, secrelario de Estado dos Esta-
dos Unidos, acompanhado dos representan-
lc do Instituto Americano de Advogados, ,é
esperado nesta capital nu manhã da proxi-
ma segunda-feira.

! TAPETES
$E' tão grande e variado o nouo

|sortimento, que V. Ex. encontra
|rá, sem duvida, em nossa casa o

tapete que deseja.
15 o|o DE DESCONTO

I Souza Baptista & C. !
!b — LARGO DA CARIOCA — s|
&í»%.j4.^.M.«<Mli:~Ml**'X'«*W'*">«"!M!->** w0)

•

doSJLSlioi
reconhecida
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O exame clc nccropsla
O pobre homem, apanhado pelas rodas do

S. U. 31 foi projeelado á distancia; conforme
noticiámos cm outro logar, na estação dc
Lauro Muller, tendo morte instantânea. He-,
movido o cadáver para o necrotério do In-
stitulo Medico Legal, ficou exposto na sala,
antes «lo exame de nccropsla, para que fosse
estabelecida a sua identidade. Assim aconte-
ecu á tarde. D. Carmcn Thereza, vendo-o, re-
conheceu-o como o do marido Marianno Al-
fredo Lipcs, que contava 25 annos, cra ope-
rario e residia á rua Gomes Serpa, 47.

O Dr.Rcgo Barros, que fez a autópsia,
attestou como "cansa-mortis": fractura do
craneo, com lesão da massa cerebral.

O corpo do desditoso operário foiinhuma-
do no cemitério São Francisco Xavier.

mim

Isenção de direitos para
batatas

O Sr. ministro da Fazenda mancou re-
mellcr á Alfândega desta capital, para at-
tender, os requerimentos cm que Nunes Mar-
tins & C, pediam isenção dc direitos para
450 saccos dc batutas importadas da Argen*
tina.

mtm
Vae augmentar, em Londres, o

preço do pão
LONDRES, 26 (Havas) — Annuncia-se no-

vo augmento no preço do pão, a partir da 4
de agosto próximo, em conseqüência da alta
no custo da farinha.

mtm

CORTINAS FINAS
Stores, etc, de Ste. Oall (Suissa),

lindos e variados desenhos por .-¦
preços excepcionaes.

v «5. *w d* CarMca. 87—ta»

IIDÉI

0 ministro da Bolívia no Senado
•Esteve, boje, m Senado, em conferência

com o Sr. Lauro i.MuIIer, presidente da com-
missão dc diplomacia, o Sr. ministro da
iíolivia.

Um empréstimo amigável
que foi terminar em

Juízo
A velha amizade existente entre Anselmo,Foi COndetYinddO 3 treS me-

Um recurso irregularmente
Interposto

Por não terem sido preenchidas as forma-
lidados rcgulamentares, o Sr. ministro da
Fazenda deixou de tomar conhecimento do

Íccurso 
da Santa Casa da Misericórdia de

'clotas do acto da Alfândega do Rio Gran-
de que lhe negou o abatimento de 90 ç|; so-
bre os direitos de 400 burricas dc cimento
para construcção do pavilhão pnra tubereulo-
sos a cargo daquella instituição.

Vae receber 520$264
O Sr. ministro da Guerra solicitou do seu

collega da Fazenda o pagamento, 110 Tliesou-
ro Nacional da quantia de 520526-1 a Bar-
thoiomeu Gonçalves da Silva, inventariante
dos bens do fallecido voluntário da pátria,
Manoel Thomaz da Silva.

¦ «»» ¦

Tem paramais 90 dias
prestar fiança

O Sr. ministro da Fazenda concedeu o pra*
so improrogavel dc 90 dias para que o des
pnehrinte da Alfândega de Manáos Leovigildo
Plnagé preste.a respectiva fiança.

«•a» -

da Rocha e José Teixeira da Silva nSO con-
sentiu que o primeiro negasse ao segundo
uma certa quatitia numa hora de aperto.
Mas foi, justamente, este gesto que veiu ter-
minar com a velha camaradagem entre elles.
E' que, depois, Teixeira 'recusou-se ao paga-
menlo .insultando Anselmo qüe, com estas
allegações, por intermédio do advogado OS-
car Riegcl, resolveu apresentar. uma-queixa-
crime perante a 7' Pretória Criminal, que
foi recebida paio competente magistrado.

O TEMPO

zes de prisão
Na manhã de 13 de maio do corrente anno,

o leiteiro Manoel. Saraiva foi preso cm flà-
grante na oceasião em qne nddicionova água
no leite: destinado a sua freguezia, facto
occorrido.no cstabulo de sua propriedade, á
praça Botafogo 102, cm Inhaúma.

Processado e pronunciado pelo juizo da
8* Vara Criminal, foi cqnriemnado, hoje, a
tres mezes dc prisão, por sentença do juiz

E os dous velhos amigos estão agora ques- Dr. Carlos Affonso, que o multou, ainda, na
tlonando, Já sendo ouvidas varias testemu-1 quantia*de cem mil réis.
nlias

Nomeação na Guerra
Foi nomeado o 2° tenente reformado. Bar-

tholnmcn João Baptista Soares, encarregado
do deposito da 3» direcção do intendencia
divisionaria.

Criando um imposto de assisten-
cia para o município de

Nictheroy
Na sessão de hontem, á noite, da Câmara

Municipal de Nictheroy, o vereador Edmini-
do Barbosa apresentou um projecto ereando
um imposto «le assistência, recaindo sobre
todns as diversões pagas,-á razão do 10 T ,
sobre o preço do ingresso ou localidade, re- • riSi ,
vertendo 0 produeto do imposto cm auxilio Yor]t
rio Hospital de S. João Baptista, Hospital
de Isolamento, Asylo da Velhice Desampa-
rada c soecorros mediços na via publica'o
a domicilio.

0 cambio esteve Galmo
5 7|32a5 1|4

O mercado de cambio, abriu e fechou hoje
em posição calma, porém esteve menos ae-
eessivcl, com alguma procura do %bancario
e raros effeitos do particular. .

O Banco do Brasil.e todos os outros de-
clararani" sacar a 5 1|4 d„ comprando a S 5116
d„ mas completamente destituído de in-
teresse

O mercado fechou, assim, instável,. com
alguns bancos a 5 7|32 d.

Os soberanos regularam a B7$500 e a libra
papel a'47?S0O.

O dollar regulou á vista de 1034SO a
10SÓ50 e a praso, de 108350 a 1OÇ520.

Saques por cabogramnia:
A' vista — Londres, 5 5132 a 5 3116; Pa-

8588 a 1515; Itália, 9456 a $458; Nova
108500 a 10$60Ó; Hespanhâ,. 19420;

Não funcGionouo Senado
Com 19 senadores presentes, nâo poudo

haver sessão hoje. No expediente da reunião
foi lido um telegramnia de um deputado, cn-
viando pezamer, pelo fallecimento do sena-
dor Bernardo Monteiro.

Decisão annullada
,0 Sr. ministro da Fazenda confirmou a

decisão da Delegacia Fiscal 110 Rio Grande
do Sul, annullando a decisão do posto fiscal
de Santa Maria, quc considerou contrabando
cem saccos de nnlagcm pertencentes A fir-
ma Costa & Maciel, visto a respectiva guia
indicar a procedência nacional da merca-
doria.

Õ vigário de Espirito Santo che-
gou a Paulo Affonso

PEDRA (Alagoas), 26 (Serviço especial da
A NOITE) — Encontra-se aqui, cm visita á
cachoeira dc Paulo' Affonso, o eonego Isauro
de Medeiros, vigário da parochia do Espirito
Snnto. dessa capital.

mtm
OS VALES-OURO

O Banco do Brasil forneceu os vales-ouro
nara a Alfândega á razão de ,53762 papel por
Í?000 ouro.

Esse banco cotou o dollar â vista ã 10§550
e a praso a 10Í520.

Suissa, 1S940 a 1S952; Bélgica, 8181; Hol-
landa, 4S340..

Foram afflxadas Officlalmente as segum-
tes taxas:

A 90 d|v.: Londres. 5 1]4; Paris, 8533 a
5537; Nova York, 10$350a 108520.

A' vista — Londres. 5 13.64 n 5 3|16; Paris,
«535-a 8540; Itália, 8454 a $460; Portugal,
«292 a 8312; Nova Vork, 108480 a 108550;
Hespanhâ, 18410 a 18115; Suissa, 18930 a
1S950; Buenos .Aires, papel. 38440 a 38480;
ouro. 7S880 a 78900; Montevidéu, 88050 a
88100; Japãn, 48307: Suécia, 28790 a 2883.0;
Noruega. 18419 e. 18710; Hollanda. 48020 a
48320: Dinamarca, 18710; Canadá. 108430 Chi-
lc 1$100: peso ouro; S.vria," S53G; Bélgica,
8481 a 8485: Rumania, ,8051 a 8066; Slovaquia,
?314 a S322; Allcmanha, 8001 por um mi-
íhão de marcos; 28530 por marco-da renda;
Áustria, 1548 por mil coroas café,»«536 a  
f540 por franco; soberanos. 67S500; libras-|c 300 por cabotagem.
nannl J.7SR00. - '- O "stocli" cra de 209.118 «aca

O fazendeiro Hamilton fóra de
perigo

JUIZ DE FORA (Minas), 26 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — Está fára dc perigo
o Sr. Hamilton Machado, fazendeiro, e
quc, hontem, na estrada á caminho de Rio
Novo, sóffren um desastre de automóvel.

¦ mtm n

0 Gafe esteve frouxo
Cotou-se o typo 7 a 47$500

. O mercado de café continuava mal collo-.
eado c frouxo, com os preços em declínio
muito accentuado. Caiu o typo 7 á base do
478500 por arroba, e os negócios correram em
escala moderada ante a pequenez da procura
que se verificou. ,

As vendas realisadas na abertura, foram de
6.062 saccas, fechando.se no correr do dia.
mais 5.651, no total de 11.813 ditas.

O mercado fechou sem interesse e em at-
titude de baixa. ,

Ein Nova York verificou-se' uma alta de
15 a 29 pontos nas opções do fecliamcnto
anterior da Bolsa.

Em nosso mercado entraram 17.740 sac-
cas, sendo 12.553 pela. Leopoldina c 5.187
pela Central.

Os embarquss foram de 10.401 saccas.
sendo 3.000 para os Estados Uqidos, 5.871»
para a Europa, 1.225 para o Ri* da Prata

Temperatura de hoje I máxima,
2 6o, 6; minima, 15°, 7

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

da tarde de amanhã :
Districto Federal e Nictheroy — Tempo

cm geral hom, porem, sujeito á perturbação
passageira.

Temperatura — Noite mais fria era as-
censão de dia com máxima entre 26 e 28
gráos.

Ventos ~ Normaes predominando, os do
qundrante norte.

Estado do Rio — Bom, porém, sujeito 6.
perturbação passageira no littoral e serra
occidental: Centro e oeste tempo bom. A
liste e serra oriental instável passando a
bom.

Temperatura — Noite menos fria em as-
censãò de dia.

Estados do Sul — O tempo aggravar-se-á
no «Rio Grande com chuvas c possíveis tro-
voadas. Instável no Paraná c Santa Catha-
rina. Bom em S. Paulo. A temperatura ele-
varse-á em geral. Ventos— variáveis com
rajadas no Rio Grande c de norte a leste nos
demais Estados.

Synopse do tempo oceorrido '
No Districto Federal (de 6 horas da tarde

de hontem até 3 da tardo dc hoje) —• O
tempo, de aecordo com a previsão feita, dc-
correu bom com nebulosidade ao correr do
dia. A temperatura foi ainda fria á noite,
elcvando-so do dia; as temperaturas extre-
mas verificadas no Posto Meteorológico fo-
rám: máxima 25.5, minima 16.9, respecti-
vãmente, á 1,35 da tarde a 7.50 da ínnnhã.
As médias das temperaturas registadas nos
postos do Districto Federal forani: 26.6 e
15.7. Os ventos forani variáveis á noite e
normaes do dia.

• Em todo o paiz (de 9 horas da manhã de
hontem até. 9 lioras de hoje) — Zona nor-
te: Não è feita a synopse desta zona por
grande deficiência dc telegrammas. Zona
centro: Nas 24 horas foram registadas elni-
V(is fracas e chuviscos cm Thcophilo Otto-
ni, Fortaleza, Victoria o em parte da zona
leste do Estado do Rio de Janeiro. A's 9
horas da manhã de hoje o tempo era bom.,
salvo cm Itnbapoana, onde ear instável com
chuviscos. Temperatura estável. Zona sul:
O tempo, nas 24 horas, foi bom no Paraná
ei parte do Rio Grande do ,Sul. Esta manhã,
ás 9. horas, o tempo cra bom salvo Uru-
guayana, onde cra instável com" chuviscos.
Temperatura em ascensão, sendo «iuc. ac-
ccntuadamcntc 110 Rio Grande. Por deficien-
cia.dc telegrammas, deixamos de fazer a
synopse. de S. Paulo e Santa Catharina.

Dcpurativo enérgico.
Anti-rheumatico po-
deroso. Ideal do tra-
tamento misto para
sypbili ticos.

Dr. A. Ferreira da Rosa *£Sj&
Pelle e Syph. Chile, 9. 3a». 5" e sab. ás 4 l|a.

LHO) AS
e econômicas decorações forrações fazcm-S»
com os PAPEIS PINTADOS E ESTAMPADOS
da "CASA INGLEZA", vidros, quadros, espe-
lhos, molduras, tapetes "CONGOLEUM". Rna
dos Ourives n. 59. Phone NORTE 327,->.
II. D Pordollae dos hospitaes da Mi-
Ur. R. raroeuas, seriCordia e Pn» Ma-
tre. Coração, pulmões c npp. digestivo, dia«
riamente, das 16 em deante. Assembíéa,
74. Tel. 446. C. Res. C. Bomfim. 716. T.941 V.

NERVOSOS
Curam-se com duchas. Instituto Physlo»

therapieo. Largn da Carioca,

í)r. A. F. da Costa Junior^»*;^:
mores, Radiumthsrnpta, R. Chile, 17 (4 âs 6).

Prédios, avenida e terrenos PS£
so em Santa Thereza. VENDEM-SE nas ruas
Uruguav, Maxwell; S. Christovâo e: Copa-
cubana. Run S. José. 59, 1" nnd. T. C. 4812.
n A M^.hAoo Clinica medica. Appa-
Dr. A. Mostoso rclho d_gestivo. con-
sultas de 2 cm deante. Rua Assembíéa 121,

"Petropolis- Hotel"
Diárias, 6S. Slcnsnlmcnte, outras vantagens*

R. FREI CANECA. 02
Pastilhas taxativas,
Tratamento da prl«
são de ventre ha«
bitual e hepatites.

ns
Bionil

O REI DOS TÔNICOS
Opulento fortificante contendo ^osmais valiosos sáes do phosphoro, hábil

mente combinados com a pepsina. Alllan
ça da acção tônica com a digestiva, ln-
dicado na Anemia, Fadiga Cerebral, Falta
de Memória o Convalescenças.

Radioteleplpia
Material e apparelhos de recepção de ra-

dioteleplionia dos melhores fabricantes.
Insinuações cleclricas de luz e força, in-

stallações de água, gaz e sanitária, concertos
b enrõlumentos cm motores, geradores e ou-
tros apparelhos eledricos. Concertos em Ícm
ros de engoinmàr c fogareiros electricos.

Material electrico cm geral.
NA A INSTALLADORA. RUA URUGUAYANA

N. 150 — TELEPHONE NORTE 810

Loteria da Capital Federal
11092. , ...,100:0008000
6523  20:0008000
19622.-»..,., ..1 „ 10:00080011

10448. _. „ ... ,...,..,...,.., 5:0008000* 2950,,, * m k ;......,._..,.,..,„.".'- a:000500Q

— Saborosa prepa*
ração remineralisa*
dora — Tubereulo.
sc, anemia, escro*

phulas, convales-
cença, esgotamento, gravidez, lactação, den«
lição. A' venda nas drogarias.  ¦

Recalcina
STORES

Fino gosto, bons preços
Largo 'da Carioca. 9 — Tel. C. 640

SOUZA BAPTISTA & C.

m

¦« h

.¦! y,*

Uersey de aeda — Roa
Maria e Barroa
235 — TtAtmK
Y. Mil — Vea.

das a vareja.
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Margarida do Souza Ferreira
França

f
ni A

i KrnoUo PoiTOlra Pratica, Josí Ma-
,i'|i..-h. 1l0 Sliu/.l, l.eliliolii •' filio,', Mu-
•.i.i Jesus de 81111111 1 filhos, llmn da
Silva li..Ii-ii,o, espnait o filbus, Auro-

AiiRiiila Luiiiv'i',1, Cinilldo Alòil.o l*'l-
Ihn. -..iiliun e lillin o ileiilnli paronlc»
agradecem, siiii-crniuriiin recnnliocldos, 11 In*
do. quo foiii|iiii.-i-.'i-4iii nu ciilerrauienlo de
nu*. siiuiIomi esposa, lnn.i, riinli.iiln e tia
MAIKiAIIIDA Dl' SOUZA PF.ItlllílllA PIIAN-
ÇA, « iinviimeiiln euiivlilnm sen» p-roiilo.
r iiiuigos para nv„i,.iii- a ml-s.» _¦¦*.-> peiu
eterno repouso do mia alma, muiiduin ceie-
lirar «Miincla-frlra prnsliiia, ÍÍH do correu-
te, ás II lioras, nn nllar-inor da eiircln de
S. Joaquim (S. (.Iirlílovflo) por cujo enin-
pareelinenln se confessam desde Já eterna-
mente agradecidos.

Anna Cândida de Barro»

ti 

A família da Indilosa * Inesquecível
ANNA CÂNDIDA 012 liAlilliiS vem
por esle meio agradecer, prnlioriiillh-
simo, 11 Indus as pessoas que n.slsll-

ram e prestaram o sim concurso o éunfur-
to, tanlo pnr palavras, como por aclo*. nos
•eus ulllmos innmeiilos, bem ussim a to-
4o* que a acompanharam a sim tilllma mo-
rada, nüo enrnntrandn palavras himtanlet
parn manifestar o seu reconhecimento. Ao
mesmo tempo convida u todo* para assistir
¦ missa rio 7* dia, que será celebrada na
egreja de S. loão HiipliMa dn Lagoa (rua
Vn.untarlos da Pátria), terça-feira próxima,
39 do corrente, as O l|2 horas, o mie mais
uma ve* agradece esse aclo de caridade.

America Castilho Delduque

t- 

* Eduardo Sajio Delduque, tua mãe
• irmã. Dr. Homero llaptlsta e senho-
ra, Llnenln Paiva e senhora, Dr. Acis
Pereira Cnstilliu, Dr. Arthur Pereira

Castilho e senhora (ausentes), agradecem,
penhnradissimiis. a Indaa as pessoas que
acompanharam a ultima morada os restos
mortaes dn snn inesquecível esposa, nora,
milhada e irmã AMERICA CASTILHO DKL-
DUQUE, c de novo as convidam para as-
•istir a missa de 7* dia que lerá logar
terça-feira próxima, 2!) do correnlc, as O
horas, no nllar-niAr da egreja da Candeia-
ria. nnloclpando desde já 03 seus agradeci-
mentos ,

§
Julia de Souza Martins Ferreira

I Liil»: Antônio Martins Ferreira, Dr.
Armando de Souza Martins Ferreira
senhora o filhos .auscnt».-0, tenente
Orlando do Souza Martins Ferreira,

e senhora convidam seus parentes e pessoas
do amizade a assistir a missa quo mnn-
dam rezar na egreja de S. Francisco de
Paula, segunda-feira próxima, 28 do cor-
rente, is 9 horas, sexlo mez do lallccitnen-
to do sua idolatrada e incmjuceSvel esposa,
»i3e, sogra e avó. Desde jú agradecem.

AS INSTITUIÇÕES BENEME-
RiTAS

Registo do que houve, no mez
de junho- na Pro-Matre

I.' Ii,'iu uma prova viva, flagrante •<'• -
reacs serviços iiiip a l'ri,*.M.ilif vem pie»-

I uni,, ,-, população desprovida dr recnríns, n
l'stlllislh',1 que ali.lUíi puhl Cd Ulll., Itclclw'-
H ni„'iii* mo 111,./ th. juiilin, nino pnr ella
se lera iimy nnção exuel. da ulllltladc djssa
liem iuc, ila institui,A.t, quc ..ssiw enut, ,|.u •
iiibroiiuiinlrn iiura uiliiiuar 01 loffrliiiciitut
dns abaiidonaiías da fortuna.

LMe o movimento do mea de Junho na-
qurllc Prilulielcclmento de raridade:

¦'•I |ii'*.,n,i-i ox,Monlc» uus «nlcrmarlas.•mi,Io, na «níermarla de geslaules, I); na
de imrrpuras, 311; nn do gynccologla, II; nn
du .-,.<lamento. Oi noa quartos particular. 1. Ií
-• Total. Oi.

Entraram 07 mulheres, londos para o ser-
viço de obstetrícia. 70: pur.» o de gynrro-
Inala, IR; para o de Isolamento. • — To-
tal. 117.

Sairam H.. mulheres, sendo; dn serviço
de Restantes. 4; do de pilorperas, S7: do de
Kyi,.col,,.I.i operada. II; dn rie uyneeolo-il;»
a pedido. N; do de isolamento, 5 •— Total, H.%

Nasceram 53 ereanças, seiidot rio sexo
masculino. VO; do feminino, I6l nati-innr-
tas. II — Total, 53.

Saíram S9 criança», «rntio: do sexo mas-
cullno, 3,1; rio feminino, IA; nutl-mnrtos. III;
falleelmenlos. 0; aborto». 3 •- Total. 50.

Óbito» rie adulto. 0: óbitos reines. 0.
— Movimento geral dn Ambulatório:
Consultório rie gynecotogia — Matrículas

feitas durante o mez, 98; matrículas feita*
anteriormente (antltuis), I3<; curativos gy-
necolnglros. 232; Injecções. 80; receitas, 0».

Consultório de obstetrícia — Matrículas
feitas durante o mez, 157; matrículas feitas
anteriormente e observadas durante ¦» mez.
74: receitas, 50; exame de urina, 8(1.

Operações. 16; Intervenções obstclrlcas, 6;
Intervenções gynccologieas. 10; cirurgia «e-
ral. 0.

1 mam 1
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<> iiho diário ilrôtò tônico Inçôniparnvcl rc-ji
pilnriHii ns fuiHrçfiflHdigestivas, cstlimiln o*!;
:i;i|M-tltr c dil on organismo o ne.HíNfinrloj{;
equilíbrio. Usa-se Imlii't'ci'Ctitemòiiiu |úivp-i

ou com ajçua, syplion, vórnioiitii- etc. :|:
ÚNICA CONCESSIONÁRIA $

Soc!ett ümip HartlBBlfl
Kio ile Janeiro - S8o Paulo - Santos

e demais Estados do Brasil.

1

0 íalloGiraento do corres-
pondeiite (ia A NOITE em

Barra do Corda
- _ - . ma m mw • ' ¦

Traços da vida desse illustre po-

li.sco, ..--presidente du Estado

do Maranhão
Com a venera.Ao mi'' ••'"• hi-t--k- » >'|*-

o,.., Ia do iinsmi miiiiIii-ii i.ori;uH|iimdeiile «m
liiinn do finrilii. MnranliAo, ln»i"iliiioi uu a
NOI'1'U. .1 qual elle -.*•• viu lim bem. lis »t-

gllllito. linhas:"Sr. n-dnclor «I» A NOI li
ço lelegrnplilco de «ou

I uniu lolcgrniniiiii pi

VICTOR ORBAN INTERESSA.
DO NOS DESTINOS DA NOSSA

IWENTAUDAPE

Uma carta do autor dc "Littera.

ture Brcsilionne" ao director
geral de Instrucção dcs.a

capita)
IVi Sr, Vi.tiu Orl.in ' Illustre r-w)-.-*»-

1,1'lgn. giiiiclv iiiuicn il.i Urnsil (. i,ut„r m
livros ¦'l*iic*.lc ll"-l!li*iiiii'' cl "Llttc-r.-,),,,,
Ilicviliviinr" leerbeu n Dr, A. t^raclm
1,1'iui. il.nriiir UfruJ de InMriioçAn, a |,ruill,
i,iln iln publl M'.i'i,i 'l«»s "Deveres das i,.,,,,
giMitciiei. brasileira»" o .mLi quo ai,,,^,

— Nu urvl*. iiiiii-rrceiiio-:
•inim.ilnado jornal,
.leuic dn clili-dc de

"Sr. Ai Carneiro l.cflo, direclor ueral ,;,
lusirucçnii l'iihll>'.i -• III» do Jmitlro -_ |j',

liiinii d» iloidii. no Mnriinlifiu, » iioliciu dn ,.m,|ru ,11,,, „ Llvriifia Oiirnler riivlou-mc

•:"S•M?^•i-•>•i-•!••H••^•^•^•t••!••^^•^•^•!'•^•^•^'^•!••^•^•^•^'^•^•^•í•'^•M••^•^¦^':'•^•^•^•^•^•^'.'••l'
0CX30COOC^ODCCOODC0O0OCOCX-_:XOC^
*t~*M*«fr^«jp.;;.;..->.*..*..*^^

¦_«IT' tfi
•_•

Iiy"17&_í' 20 °l0 de abatimento
rnos preços doi Tecidos de II, Astrakans, Planellas, Cobortorca.
ÍPellcs, Casacos, Blusas, Echarpcs, Gorros, Capas e Vestidos
'.i malha de lã para senhoras o orcanças.

CASA SUCENA
CO_>OOC)COCOOOOCOC__X_X_0_^^

Cabellos á Ingieza, a domicilio

Dr. Lutíalla Haddad

Ínizcnlla 

Ifndriad. Shicralla Haddad,
viuva N.icif Haddad e famílias convi-
dam os seus amigos a assistir a mis-
sa, qne será celebrada nu egreja or-

«hodoxn ilo S.io Nicoláo (Avenida üomes
Fruiro n. 10»), nmanhã, domingo, 27 do
corrente, ás 0 1|2 horns. pelo pranteado e
saudoso irmão e parente Dr. I.UTFALLA
HA DOAI), fallccido em Monte Libano, no
dia 18 do corrente mez, pelo <jue antecl-
pa-i os sens agradecimentos.

Crescentino Baptista de Carvalho

ÍA 

familia Crescentino Carvalho par-
ticipa ans amigos de scu pranteado
chefe o scu fallecimento e convida
para acompanharem os restos mor-

taes dc seu querido chefe, cujo íeretro sairá
amanhã, domingo, 27 do corrente, ás 9 ho-
ras, de sua residência, á rua Áurea n. 70
(Santa Thereza), para o cemitério de São
João Baptista.

Antônio da Silva Ferreira

Í 

ISABEL GONÇALVES, seus filhos,
genros c netos, cm intenção á alma
nobre daquelle scu grande c veneran-
do amigo, compadre o padrinho, man-

iam rezar uma missa segunda-feira pro-
xima, 7* dia dc seu fallecimento, ás 8 ho-
ras, na capella de N. S. dn Piedade (rua
Marqucz dc.Abrantes).

Henrique Baptista

compradas nos leilões do Monte!
Soccorro e casas de penhores, ven-1
dem-se com lucro de 10 %. Com-1
pram-se o trocam-se jóias usadas na!
Joaiheria Indiana, Largo de S.Pran-
cisco 24, esquina Becco do Rosário.

¦ -¦¦**» »

E'ASSOMBROSO!
Eponge Franceza de 109 por 3$
Crepe Cliinc superior, 24$

|)OI*« • • •eeeaeeaaeeeeae X ie\\f
Linho Liége, corte, 18* por. 12$5
Voilagc Suissa, corte, 15$ por 10$
Meia» seda, typo MoüBacli-

ne, par.  5$
Meia* pura seda e| baguete,
par. 12$

Ia Femme Chie
OUVIDOR 141. PHONE N. 721

RESPEITANDO TRADIÇÕES
OS NS. 11 E 13 DA RUA DOS

ANDRADAS
Ila casaa peraecuidan por nm fado hemfa-

zejo. K' o caso daa dc ns. 11 e 13 da rna dou
Andradas.

Ali funecionou durante longo tempo um
estabelecimento qne creou lama. Tola jú

hojo ae inaugurou outro do mesmo genero,
ncerescidu da doas novas e importantes sc-
cçõea — de seiliM e dc confecções.

O novo estabelecimento ó de propriedade
do Sr. II. Campou, um doa nossos mais
-onecitnadus _ conaclenciosos negociante-,
que conhece, cnmo poucos, o "melier".

Isso é uma garantia segura do suecesso
qne alcançará o novo estabelecimento, que
está tniliilladti com todo o rigor, apto a at-
tender, pelo» preços maia con,modos, e ao
alcance de Ioda» as bolsas, o mais exigente
f regue**.

Inaugurando o seu negocio, o Sr. II. Cam-
pos offereceu aos seus conviva» um delica-
do "lunch", trocando-se, ao "champagne",
os mais cordeaes brindes.

A' l.n-Giirçiinno c Dcmi-Gnrçduhc. Pòrfel-
ção c rapidez. Pedidos a Ar„i;í,o. Ni.ric 811)2.

nnoeUioS
iar*Zffieatco
Óptica Especial
Preços Módicos

IUTZ FERRANDO
CIA LOA

40 OONCALVES DIAS <\0

l,,ll..ii„.„io du H1I-..II..I l'ifil>'i;L'n l'i«,i"l' •

iliriit.it ,• rediiclov |ir«|irletarlu do Jornal
"(1 Norle". ,. „

Sc merecer iienlhliiienln dc suo parto a
presente nilsílvn, lhe direi i|,ie. n au mo
.„iii.. poiiil. nin dn A SniTI! iiaipiel a eli »••
de. fa/iu Ju'* a iiina referencia n I""' '"•.,(''' ^
excclsai iinalltlndéi ile cniaclcr e inle llKcn-
ria an par <le ...iIIiii.i iolldn ilev_ilnila em
lieneflein. cni(|uuiiln viveu, dn tena mara-
iihensr, 0. mnil.. .snerlalmentei da xonfl >"r"
taueja de -iuc era lídimo re|i.esciitnnlc.

Ci 
'in. 

,ioin.i:i..l.i, séua am,',..» miiilni. dei-
l.s. iranscrlploí nn Imprensa rarlnea. sem-
ine mererernm o> mais riisdailos "•""..,"s»

pcln oleviidn mndn por i|ii« dlH-iit.la us 1 *•
Miniptos inn Is iiiifiatus, lulvo-iiiiiilo coni •**--
iiiidn dcsassonihro ludo «iiuHln Htiç, uii!'';"**

•snsse ao proxrcss alerlal c moral Ho Ma-
dc TI ranliitn, ,,.

V O "O Norle", fundado pcln re|»ubliMinfl
Dr. lauac Múrllns em LSKK. p.lrn conibuler o
iniinarrliia, leve desde .. seu; começo como
rollíiliôiiídor l'redcrlco I*.l«uelra-. 1 c.» lal-
Icciinciil.i de Imiiic Mnrlins. poucos annos
depois di- finuliidii n llviiub leu. passou a
linipiivilailc ilo jiiriiiil 11 fretlerje.-, que «le
liu pouco 11 .lírica rnm criterln e aalieilor.li*.

Como polilico. mui ar.,'1.1" ntoderntlo c jusia
lhe mureceii 11» xiimi de sun Ihrincur a con-
cclln clã verdadeira esti  nicsmii uc seus
adversário.. ,., , , ¦ -

Foi prcsidenle do lisla in (|iii*lldtidc do cn» a mu
ilillislítuto Icj-n! do saudoso Luis Doiniiijtue» : ti-rwtila «110
quasi mn anii»i ileisundo Irnçns que firma-
iam sun reputnçi.n dc esladlsta de vistas
luruas c hoiicsiiiliulc exemplar. Orador nc
raça, duma hnnjtiniiçnM stiperinr. fn/la
ouvil-o, quer na Iriblinn dn (.1111111 ia
dual, da qual foi presidente diversas v07.es,
quer nn pmçu publica nrrebatniido de en-
tlilisinsinn us mullldi.es. ('.oração bunissiiiio.
amiuo sincero e honrado, Frederico l*i«in'l-
ra morreu aos llll e poucos annos. deixando
a familia paiipeiriiiiu

um,-

qat

g<J —-J _._¦,¦¦¦¦¦

|*n ri a o sen hiilavel Irnbnllin "th
,i,is novas ijcriivões hrasllelras" e m nu- n;
a br o scu livro cliílo dc novas idc-is ,. j,,'.'
Ia. riinsiilvraçfics sobro um nsuiiii|itq
sempre 1110 Inlçrc.silii.

Sun amável dedleulurla ntii-|irrli(-ti**(.||.|n.
r |laiill);cilll-lliO an iiksiii'1 leinp i, |iQ|ti „.
Krnnde mulifíi das lelnu brasileira," |f,.,.
Iiiiivii-s* ninda com Irlslc.a dessa rc-tutaçns
iiniK iiiulo.ii ilo que esperava do mu modc.i»
linhtilho. Mole '''"" "»''i hldlslvcl '.iirpiiii
iccelift, Irnlisinlllldii lambem de Paris -u,
un I.i huinlliflca, lil.i.iill.' de -.M,||,;,l|,i;, (t,,
cripta iiiiiii iiiiiii frhiiMX) quc me .ncmi,,,,
líseicio-lli- sem demora pur.i lhe c-prlmii
linlii ,1 minha adinliaçâü c *(ratld,'lii j..!„ ic,,
lielln Inlciilo, sen iinlnr ronsnítr.idn ,'i culta.
in brasileira e vti-t dcllcub ntteiiçAn,

O ficiilio,' me lembrou .1 niiiir.iidc ,!., |)r
(ili.cita l.lmii quc foi sempre tido par., m;Pj
cinn.. iiiiiii das "liriMiih", cnuscicnelns" ,|i,
llra-.ll, unn p.iidjn ser melhor 11 s„„ ji|.-,, f,
iiiiiii liilellitleiícln Mipilior, 11 nm ;,ln,a 

'•„

isciil. um coraçiio d.- "iiio
l'Vlicilii-nic rela M1.1 iitiii/.adc IS,, r-*.i,n.

Iiiiicii e ali¦¦•rii-inc pm- saber quc o ninlío
IiiiiiI.iiii dedicil a mui pcinin au quc o nn-14
pai/, tem ile miiis •'•irn o dc ninis mal conhe-
ei.In nu csliahiielrn. I.crcl com vivo int"rí*w
se ii seu iiiiiaiiiricn IrúhnlIiQ c ficarei cneani
liido em puder assorlar-ino dc tudo o ,i"ra.

insii défeiidldii com Innio brilho
mii'o. nos meus s.ntii;ieni01

ile vivo .yiniiatliii, liilcllccliiiil. — (;,| vi.i„r
Orban."

—. ___K__*s»—--

;,.sl
cslu-

esi arrivéc avsc les der-
nières aouvcautés des pius

A 
'cidade 

dc liana ilo Corria. Sr., fedaetor, \ frrantiés mai^CnS d*> [tflnrf-.-ricara iniiilo asradtíclda c o "O N'»'te |grana«J in«*ll,.W«_i U_. I.IOQC.lhe
lambcni se derdes uniu npl
ta cin relação ao j',raiulc «n
Alts. — Anlonio llnúdniru.

RESTAURAÍíTE, RIO DE( JANEIRO
Hua Luvruilio 11. 5. Alieno ate n 1 liorn.

,or.omatudSe*^,\dé Pârís- Avenld?» Hio Bran.
_____ cò,,170. Acoté du einoma

Or. Si.vlno Mattos, I Central.

ARROMBARAM A PAREDE DA
CASA EM OBRAS

• ¦¦*»-.-»—*

E, depois, assaltaram e rouba-
ram a loja de modas

Audaciosos larápios, aproveitando a cal-
ma reinante pela madrugada, conseguiram
arrombar a .parede do prédio n. 18 da rua
Uruguayana, pelo lado que fica proximo a
uma casa em construcçSo. Ahi estão instai-
ladas as dependências da casa commercial
da firma Gastos & C, as quaes foram vas-
culhadas e ronbadas.

Os larápios carregaram grande quantidade
dc peças de crépc da f.liina e de sedas, tudo
no valor de 10:0008000.

Os Srs. Bastos & C. apresentaram queixa
ás autoridades policiacs do 3" districto, que

1 cusgmuMii
* h!

laurcudo especinll.la cin
tlcntixlliras d 11 p 1.1 s c
parciaes. para 1, boa mas-
li(-;,cã() o bclli'/,! 1L1 boc-
ca. Preços módicos. 7 Se-
tèinliro: _'lt. T. H>óü. C.
Das 7 ás ú.

Dr. FRANCISCO EIRAS5 1 9^m
Prolcssur de , l,n"'n de ¦{ NAKI/,

na Faculdade do Hio. I OUVIDOS
Cirur_ia — Pliysíolh'-í:a|iia da especialidade:
Tratamento das isscrofulns: IL liltra-viulcíu.;

11. S. Josií 01 — *') ãs (i h. - T. C. IC^.">

(Aptiga Carbolina Cara mu rú)
Preparad pelo Instituto Chimlco "Caramurú"

CONSERVA A BELLEZA E A SAÚDE DA PELLE
Applieada sobra ferimentos c machncadura», desinfecta e apressa a cicatrisação.
Seu nso, para depoi» da barba, ó uma delicia:- rcfresca-o-dcsinfccta.
Inestimável como loção contra caspa e coceira do couro cabcllado.
Em somma, é nm artigo indispensável em todas as canas, pois encontra a todo o mo-

mento occailões do uso o é de applicação fucilima o sem perigo.

m Antônio Baptista Azevedo o seus Ir-
t-Lt mãos e mais familia convidam a to-"I" 

dos os parente-, c niniiío*: pnra assis-
v*. tir a missa de 30° dia, que mandam tomaram as providencias necessárias, íare.n-

ielebrar por scu querido pae, sogro c ;m>, do photographar n loja pelo profissional do
segunda-feira, 28 dn corrente, ás II horas, I Instituto Medico Legal
na ogrc.ja do Bom .'esus do Calvário, con-1 -*ü
fessando-sa desilp JA agradecidos.

A' vencia nas principaes Pharmacias e Drogarias
ÚNICOS HEPRESENTANTES:

ASSUMPCAO & Cia.RIO DE JANEIR5
Rua Oainerino, 80 — Teleph. Norte 4828

COMPRAM-SE
moveis, piano.*, c cusas mobiliárias. Chamados
a Castro, pbouc Norle 7_..0.

—mc». -
_JL'IÒI\ compr,
^"Ç jóias com s,
Valcntim", rua

ar, vender, concertar ou fazer
cricdadcV procure ,1 ".loulheria
Gonçalves Dias .'17, íone Uíi-I C.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physica c do iilóas, desanimo,

! duvida, medo, iiidiflercnça, tristezn, anaus*
i tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
1 intestinos. Emprego local c íjeral de radia-

SÕca ullrii-vlnlctas dcllncli c ila sug-iestão
pelos methodos iiiaisTTTi*Ttrnttts-i—Pm—Cuuha
Cruz. ll. S. José lil. 3 ás 5. Tci. 4i>25 C.
¦— ¦' ¦ ¦¦ '¦¦¦'¦ ¦ ¦. . .¦. »'-'HMa»i.¦—¦¦ — .. ._.__.

mem*

Francisca Torres de Oliveira '
Bastos

t| 

Por sua alma, sna familia fará re-
aar snfíiinda-feira próxima, 28 do cor-
rente, ús 9 1|2 horas, u missa de 2»
anniversario dc seu passamento, na

egreja do Ilomfim, Copacabana.

Agradecimento
Esmcraldinn França Lopes, Sylvio Braz

da Cunha, seus filliinhos, irmãos, cunhados
e sogra agradecem, penhoradamente, As pes-
soas qne sc tlliJiinram acompnnhnr ns res-
tos mòrlnes de sua inesquecível filha, cs-
posa. mãe. irmã. cunhada c nora ELISA
LOPES DA CUNHA.

ESPADAS
SOLINGER - as melhores

PAIU MABINHA E EXERCITO

CASA MORAES & ALVES
116 — AVENIDA PASSOS — 116

DROGARIA BAPTISTA v-d8aso eeraa
varejo. Preços baratissimos. Bua 1" do Mar-
ço n. 10. _

Dr. Enrico Villela: Móis. ints. 7 de 7bro.
|5. ís 1. MmrasíT^T- c snbs. Tel N. 654.
CS

Dentro em pouco, a Inglater-
ra reconhecerá os Soviets

ESTA' SENDO ELABORADO UM
TRATADO DE .AMIZADE ENTRE

OS DOUS PAIZES
I/OVDRES,'211 (A. Av) — E' crença ge-

ral que a Inglaterra, depois de estudar ma-
duramente a cincstão, reconhecerá dentro do
pouco a l.epunliea dos Soviets.

As negociações russo-britahnicns, nesse
sentido, prosègücm animadoramente, haven-
do':¦ constante entendimento entre as chan-
cellarias dos dous nalzcs.

O Sr. Ramsay Mac Dnnald, chefe do ga-
blnetc, elaborou o projecto dc um tratado
commercial o de amizade entre a Gran-Bre-
tanha e a Rússia, devendo esse documento
ser lido na Câmara dos Communs, onde re-
cebcrA emendas e suggestôcs.

Depois dc approvado será dado _ publlcl-
dade em nota official do governo.•mam

SANÀ-SYPHILIS .XTJmX
Nariz, Garganta e Ouvidos ffiyJSJ
('F.Síin DA- SILVA,, ex-assistente dos profs,

/ Killian e líriihl, de-Berlim. Com niiatro on-
iiôs de pratica nos hospitaes dc Paris, Ber-.
lini c Vienna. Consultas rie 2 â* õ. Rna do"Ònvidor, 

189, 1* andur.
•mem

mim-
W ¦
wi'À
.V- ..aí
(Âiy 

*.

ANTIGÜIDADES
$ Pelo facto dc pasnr os melhores preços
mantim 11 Galeria Esstlnger, rua Barão SSo" Gonçalo 22 (C. 4243) amais interessante collc*
cção de prataria, moveis, quadros antigos, etc.

litasolaio
DK

ernesfa Son?a
BftONCHITE
Rouquidlo. AsthrM,
Cattiihoi cbronicci

ausini
ániOfiKiimfai

brtisaãur

Formula:
íreosoto

Vegetal
Iodo-Hy*
pophos.

phitos de
cálcio c bo»

dio.
Glycerína

Fartos
elementos

para a
hygiene

dos pul*
mões.

App. n, 50 de
t do 10-18M

0OC5OCX_3C__>O<O<OC_X__)OOC3C<_X_^^
ROSALINArATOSSE

1^311 oí EiPÜ S
-<:o>»»-

CO-tllELllCllt;

PATHÉ BABY
O Cinema no lar. Jóias, metaes, roupas,

etc. Ein club com sorteios -pela Loteria Fe-
deral. Peçam prospectos a BARBOSA &
MELLO. Rna Asscmbl_a, 27. Teleph. Central
5028. Acccitain-sc agentes para a capital e
interior.

mem
ESPADAS

Encontram-se de superior qualidade, para
officiaes. na casa Salvador Sciammarella, á
rua Rodrigo Silva, 8. Tclcp. C. 1527.

mam

Dr. Fernando Vaz^,."'^.0,'*".11y_. • *"•»»•"' » mm ^ 1-co. dc Assis.

«OU*.* (IACIOIM1
hcvili-iao* no
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As roupas de fabricação nacional da invenção de
llcuüquc Sçhayé são superiores ãs estrangeiras,
mesmo ás de melhores procêdçneins, o que aliás foi
conslatado na secção de Obras llyriraulicas do Mi-
nisterio da Marinha onde foram feitas experiências
quc, segui,,!,) ntlcslado firiunilo por esse Ministério
o qual conservo cm meu póder pnrn -piem desejar
vcl-o, enlre muitos encoriiíos destaco as seguintes
palavras: "isenta o mergulbador ,1a liimiiiliidc. con-
serva a temperatura rio corpo, mais resistência do
quc as estrangeiras, mais prmnplas para qualquer
serviço após ler mergulhado, porque scccahi cm

cinco minutos limpando.a ihtcfiòrrnênta com uma
toalha, o mais econômicas devido a maior durabi-
lidade".

HENRIQUE SCHAYE'
AVENIDA GOMES FREIRE, 19 —

Tel. Central 1074

II. (te
. Ci*

1 rurgia geral. Diagnostico e tratam'', ciiiirg.i-
j co das affecções do estômago; iulnstiiios ,•

rins biliares. Utero, ovarios, iiretlna, bexiga
i e rins. 'Irai", de câncer, heinoiTbugias, luino.
! res do utero c da bexiga pelo radium. As-
scmbléa 27. Res. C. Bomfiin. ti68. T. V. 1223.

Prédios — Terrenos
I Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

011 comprar sem procurar o leiloeiro Palludin
Bua S. José n. r>7. Cenlral 5,.:i8. Serviço com-
pleto dc informações; photographias e auto*

I inovei para levar o pretendente no local.
. « mam •— _„
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Concurso do Ban-

Mais adhesões á Sociedade Bra-
sileira de Engenheiros

A commissão organisadora du Sociedade
Brasileira dc Lngenliaria recebeu mais as
seguintes adhesões: Gabriel Osório de Al-
incida, Luiz Freire, Euvaldo Lodi, Euclidcs
Kiixóí Alberto Flores, Lucas Soares Neiva,
José C. dc Andrade Pinto, fíaldino César dn
Bocha. Júlio Miguel de Frciln.i Filho, Rr-1
nani Bittencourt Cotriin. Irineu Leite dc '
l*ri:itás. Eduardo Ciccró de Faria, José Lins
\11no Osório-de Almeida, Herinann Guima-
rnes Palmeira, Braz Jordão. Flrminu Salles
llotclho, Arthur Duarte Ribeiro, Francisco
de Sou*a. Mario Gordilho. Lincoln de Al-
incida, l.milio Amarante P. de Azevedo,. Joo-
quim Francisco Simões Corrêa . João da
Silvo Campos','

TOSSE? _<£_«__.:_rio_p___:

Doenças da pelle e syphilis
BR". WERNECK MACHADO

Largo da Carioca, 11, 1' andar (só atten-
do a doentes dessas especialidade*.).

VERMIFUG0 EMIL
O melhor para a» crianças com lombrigaa.

lífficas xarope, laxiitlvo, preparado com vc-
KCtaes da flora brasileira. Vidro '_,.500, pelo
Correio 3Í50O. Deposito geral -- UBUGUAYA-
NA, 66 — Rio — Pere-trello Filho & C.

*'

¦i "raio ¦*.',--* .* 1. .*. .

Empresa Guardadora de
Moveis

A MAIS BEM 1NSTALLADA
Rua do Lavradio n. 144 — A. F. Alves & C.

Ltd. — Tel. C. 1039
Tomadas a domicilio

Más

Curvello envia uma sau-
dação a Diamantina,
por intermédio da

A NOITE
CURVELLO (Minas), 25 (Serviço especial

da A NOITE) — A população curvellana,
penhorada com a inequívoca prova de esti-
ma do povo diamantinense, por oecasião da
romaria da Liga Catholicn Jesus, Maria,
José, ein visita e homenagem a S. Ex. Dom
Joaquim Silverio de Souza, arcebispo desta
archidiocesc, por motivo do seu anniversario
nalnlicio, pede-nos enviar, por intermedia da
A NOITE. ,i culta cidade de Diamantina, um
cordial «braço de sincero' reconhecimento.

co do Brasil

.--«a _**-_.

Me prédio novo
, Aluga-se o cypnçoso prédio n. 21

da rua da. Marrecas, coín 22 quartos
e mais dependências: grande arma-
¦cm, separado ou junto; trata-se na
ruu Uruguayana 85, com o Sr. Bento.

SANAGRYPE
1 mem ¦-

PARA INFLUENZA E
CONSTIPAÇÕES

Dr. EsSevam Rezende fS_]?
'Ex-adjunto dos profs. Wcingaertncr Gross-' mann, Passow, rm Berlim, c

Neumann, cni Vienna.
TRACnEO.HRONCHO-ESOPHAGOSCOPIA

Tratamento cirúrgico dn ozènii (technicu do
prof. Seiffert) c das ilncryoeystiles (opera-
ção dc tVost). Carmo, 5. esq. S. Jose, 'i :'is 5.

C 2652. Bes. Regina Hotel.
¦ mam. .

EDREDONS
Especlnlistas cm reformas

CASA,MONTEIRO - QUITANDA, 2»

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmrm^wmmmmmmmm^m^s^^mmmmmmwmssmmmmm

Eacripiorio 'Vccnhico-aüiicario

Professores idôneos preparam candidatos
no .concurso do Banco do Brasil na Escola dc
Coininerclo Aviilfred, a rua S. José, 100, ser-
vindo-se ila secção hancaria-nuidelo c inale-
rial technico dessn Escola. Aclm-se aberta 11
matricula para o curso completo a iniciar-se
em lo dc agoslo p. v. e para matérias avul-
sa s.

mem
CONCURSO NO BANCO

DO BRASIL
Conlabilista com longa pratica do ensino

e do serviço bancário, ciiciirrc'í,a-se de pre-
pnrar candidatos no próximo concurso dcsle
I...11CO, ensinando por metbodo jiralico e ra-
pidu só o quc . necessário siibcr o caildidálo
para ter bom exilo nos csnnies. Póde-s,,
provar a quem desejar que (|i,nsi toilns ns
appfovadOs nos ulliiiins concursos foram
nossos aluuiiios. Ensino crileiloso em nulas
déorcpctiçíib parn os (pie se nnilricitlarciii cn,
atraso, llua Visconde do Hio Branco, „7, lí'\
sala 25, das 8 ás lá c das 5 ás 8.

SOLUÇÃO SAPHROL
O MELHOIl TÔNICO DOS PULMÕES —

Poderoso nas Tosses, Hcs,fri.-i(los e Broochitcs
Lie. S. P. 781. Dcposit-.rios: Viuva Silveir
& Filho. — Gloria, (i2.., (

f

Exclusivamente vegetal, dc effeilo rápido
e garantidoInfallivel dissolvente dos cálculos do

figndo, rins e bexign
Efficaz, no arthritismo, liicumatismo,

moléstias da pelle e eezomus.
Como elimiuador do

AGIDO URICO
não tem rival, é o mais poderoso.

DR. FELINTO COIMBRA
,|-< Hospilnl Evangélico, ex-assistente dos ser*viços dns Profs. Kràuse. Ilicr e ll.lzn-r ,|.
Berlim, de vnltii da Allemnnhn. abriu'sw
ooiisiillitriii n rua C.iinniiig 11. II, das 11 *j 

|-im lliispllal lòvangelic» ilas ,'i ás 12, Phònè
Villn 22I1L Cirurgia gerai, nervosa, partoivi.-is urilinrias e moléstias dns senhoras,

y**B*»|-*8*B*BM*IH*t-aiK!ft«

BsJP |ca M Uftff ji I a

DR. GONÇALVES JÚNIOR - partos
R. 21 dc Maio, 94 — Tel.: Jardim C.l

-____¦

THE LONDON TAIL0RS
Avenida Rio Branco, 142, 3o, elevador-mee

SANATOSSE^oSl
-mem~ BUO.NCH1TE3

Caixa de Pensões dos Opera-
rios da Imprensa Nacional e"Diário Official"

AVISO
A Directoria comimtiuca nos se-nliores coiitrilniintcs, pcn.innista^ «•

proprietários qne a sédc desta. Caixa
acha-se inatallada á rna do Lavradio
11. J74 (1° andar), e scu expediente
será feito nos mesmos dias c liorasdo costume. — O Secretario, (a) IRubem tlorião. j

mam

\
Loção ric petróleo ir.edicin-,1

FORMULA E PREPARAÇÃO
— DO __

Pharmaceutico Francisco Giftonij
l-crfumn, ondula, aiuncia con.ci-va o|

cabelio.
Extingue completamente a caspa.

U_a-sc como qualquer loção.

| Deposito: Rua Io de Março, 17J
RIO DE JANEIRO |

Lie. D. N. S. P. n. 74Ü cm 1-1-021 |,3_----_8_-_-_SIR____^^
**—— —1 __»___¦ 

A^PRODUCCÃO DO ALGODÃO
BRASÍLEÍR0

A expoyíação do ultimo anno
A propósito dc tuna informação -pic-jiu.-

bli.èámii.s sobre a producção c e-tiiortnçâo.do
njgodâo, rcccbciiiOs n carta abaixo:"Sr. redactor dá A NOITE. — Com o t:*
ttilo acima publ.icastes ante-houtem nn vos*
so biilliniite vespertino uma noticia refere:,-
te á producção iln algodão brasileiro e ,', sua
exportação 110 ultimo anno. A vossa local
bii.sedíi-se, segundo mesmo affirninstcs, iíâi
informações da Süperinlcndcncia do Serviço
do Algodão, ájipnrellío que "eslá capacitada
n nsseguriir as promissoras esperanças .3
lavoura ulgodôeirn hõ;paiz, eiii franca prós-
pcriiladcde produc-oão". Reconheço .1 uliljil.'
de. da SiiperinlciHleneia e os relevantes ser-
viços que n mesma vem prestando a uíiiada"
nossas fontes dc riqueza nacional. Ache,ci1*
Irctaiilo, omissa em parte, a cstatisllc'
,i|),Tseiila(l:i pela Superiiiteiuleiiein, reliiliv-j
á prodiicçãò algòdocirn 110 iiltimu a„n„, Ij
a mini,:, proposlçãó^sc firma no seguinte: sí'
o meu Estado, o Ceará, exportou no ulllni"
anno, algodão cm rama e outros csiiccicí,
lio valor total de 67-OÓO:000..000. Qucr';lsUdizer quc exportou mais do metade du .1'
exportaram os demais Estados algodoeirosi
como Rio Grande do Norte, Peruam!)!!".
Maranhão,.. Sergipe, Alagoas, Pará c Hahia,
tendo cm vista a cifra dc 120 mil contos
apresentaria pela Superintendência.

O, meu desejo, Sr. redactor, t evidencia!
este ponto, quc muito recóinmciidii ü "-"".'
nistração do Sr. Ildefonso .Ml,ano on Çcãrí,
E' possivel quc as informações colhidas |içl?
Siijjcrintciidencia não alcançassem a pro-J'
cção do'meu Estado, ,011, se'islo oc-orreii,**»
facto vem provar o incremento ip,c a InSüS;
triu algòdocirn vao tendo naquella iinida.ii
do Norte. Era só. Grato pela publicação; so»
leitor assíduo. — Isaias Hrota Cavalcante

|CACHEPOTS E CRYSTGFFLESJ
Apparelho». de Lavalorio *

j' Ãppafellios de Serviço |
y Jóias, Ohjectòs de julorno *;
* fVickelados, Ajuininio, Prata •;•

Ouro, Vidros c Cryslaes 1
i, deveu, ser l,nr|ios c conservados com oV

| PHAROLj
\\. não arranha .• hem rtllcrti a cór;,;
'jiuttuiul dó melai, proporcion.niivj
ído-lhe brilho ãem eguíil. Re8Ísffl|
íaps cííeiios dòacdo -niar. ,f

Fvnccionarios dos Telegraphos
desembolsados de maio

e innho
Dn cidade dc Diamantina, recebemos asegui nte caria:"Sr. redactor ria A NOITE. _ Ciimurl-•,i-i,loS),,fle.t,,osoS. -- Os funcciõnarios',1„3,1° (liMnclotcli.graphico, cuia sédc _ Ijh"mnn.ma, ale hoje não receberam o.s seusvcncimeiilos de i.i.aiã e .innho, c o.s dos *>1»

e 22" cujas sedes são: Juiz de Eôfri e TiclldH01.Mzor.l6, que, toinhcm, ainda não rocei fcram os sons vencimentos dc junho, pedem ovalioso cone-irso^lnss.i folha Junto ao minis

Pelle, Syphilis. Vias Urinarias
Rua da Ass_mhl.ii.', M, das 0 ás 19

. UII. PEDIÍÒ MAGALHÃES
sem -—~~

M áSCRÍSNÇAS
<~y DE PE ITO
*S\\ íS__Q/J»S'MAt'S 0» AMAS St ÍOmfíCAM COMO]

^^WBHOBIOGEWCOt"3*1,1 \ oeGãFFGKI ..
j wti/ierirMéiftsOificAH bhm

ROBUSTAS 1 DíSífíVOl VISAS-
\ P i'f-1!' *,.*. Blító \>MflBMAClASi Dí,"0''|f;-!S''

m!«« Iro dai,Viaeão. Certo rie que V S •« „V 
"

ilveiraiem eon\ideraÇão este jiisto^^ gh,"->ubscc, to-mc, com a estima c considefn.Vn »

_____U7"*TV --D_Pü&,TO. . ;,
^%!J fe DROGARIA FRAnCISOi ftWM
J-i-i^^r* li _-^*" '" ""*'xni'C»r«fíPtu. '.'*»j?» '*'t~mmjz3

|==r^—oor_-Tralajnenlo allemão das .."'•''J
e consideração, ^regras, ^euMIif ÇfrS&S ||

"... * '-
-.-¦ *---*Í;t:Í'V'--,-'l'*';-i'Í*-*^-Í''.'.:''^ ¦--•! '
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A NOITK — Stanflo, 20 (ío .Tullio <le 1!>2!
MM_nMN»MuMltU<«>Vi. ,h. .,..., -,.j,.._„„,j..». i -ji...

0 Laboratório Nacional de
Analyses em defesa dos

resses do fisco

UMA OBRA DE ARTE
i ¦* mrmm t - ¦-»

Retábulo orocloso
Aclin s» uin PxpiisIçAi) iiuiiia

1'11','S lili.il>. 1'Hlllll,, 'IV|ilt'1 d.illmiici», um ii «liiilii» de nj-iniilc
t,tif, iv ,u'iii» .| ¦ i

Como o director destn repartição
technica responde a uma con-

sulla da Keccbcdoria do
Districto Federal

ti Dr, Alberto Pinlo llmntli.fi, .-pir iilrigi
Kliialinenlo ti l.tlioratórlu «Sncliiiiiil ile Anu-j
l.«*.;->, i,tilii»ii uu direclor ila IlecvlictlnNa
il.. Dlslilíl» Federal nns soguliilcn leriniinil"Sr, illrcêloi' n,i It,'.-. i> • i...:, ii» Dlstrlçio
IrHriiil Por offleln ii, 28, il» an d,, nuiín
priisliiiii finilti, siili«il.i>ii's f»»«n iiifiirtniiilo
,i (">i iT|!.n'iiv!.ii, .i luin ilu» Itilcrvtecs d»;
lisèo, r*t' u pixiturlti ildiitimliinili) "Aiiiiliiil
i iiloiiiiilt*" pi'nle -cr ciinsi li'i-.i.|,i "eiiiwr-1

-> i", para ni effcltus de Incidência du Ini-j
;,, ,1» ll« l'1111'.tllll»,

\ .nii,i".|iii que tm rcmeltldíi u este Lnlin<
iilon.i vel ii «'iiiilld.i cm it ii i.i luln, de Inr-
uiiiln especial, liiucndo, entre ouiiiis, »s
.(••'.iiiiilrs lll/clCsi "Adubo (kiinriiiilc — I)
iiielhur Icmiicro pnrn n cozluliii — l'»1iiicn*
rã» especial — llua Cortinei Pedro Alves
ns. lll o 'Jl — Iti» ile Juiiclri»".

A im.ll.vtiB (Icilliíti. lrnii qut* a 1'i'lrrlilii
jvsinslr;i ci.iilrui tiliiihiiru, tuliii di* mi li»,
suliotuncin r.riisa . iirucii, coiiMiliiltiiln assim
mini mistura que lei» iipplicuçâu uu tule
riilliinrlii c eslã appruvailii peln Insiircliiilii
«I • li¦..'.,Ii-iicã» de llcneliis Allliicilllelus.

Com» o Ciiltiriiii «• outros iirodniiiis híuii-
InlVS qili*. KCgUlllIu ,-Iimi illfiil mrirlil, gusaill
ile isenção il» Imposto «tr eiiii.siiiii», » •siliiluil
I ,!i r.iiiti* i' um i niiliiliiirciu picparuilii cx*|
,¦ iiM.riMicnic pnr.i Irmpcrar e culurlr cer-;
(os iiliiutiiii.s »ti I luarliis,

Nu míi traindo "tillidc iiiiiliqiic des miIi-J
slanrcs, n II meu In lies" Lcprince c l.croq cs-:
crerem: "Sons In iiiiin da ••('.iiiiillniciils",
iiiiiin llè.slglions plus |i.iillculli*i'iiUi'Ul dei
prepares pimr ãssalsiiniMi' les tiliiiiiiits.', .".

O pruiliielu em uprrçii, ó liciuclliaiiça "il»

Colora ii, que jã fui iili.ilyisiulii iic.sii- liilin*
i.ilnii». í, sem duvida, um condimento cttll*|
ii.ii i» compostii. .

Dc um modo geral, » imposto dc con*'
«iiiii» rncãc si.brc oi rondlmentiis, simples,
mi Liimposlo.s, qun nd» «t.h n fórum dc "cou*
ferva", como sc verifica un letrn "i". pnra-,
gra pho 7", do nrt. 4*, du Regulamento que
baixou cum » ilccrcln ir. H.lilH, .Ir 'ii\ tle
jniieii» de lil-l, iinili* foram Incluídos a
"iiiiissii tlc miislardn, » molho inglez, os con-
dinieiitns culinários «.iiorciliineos da iiiautci-
'., «• nutras preparações semelliiiiilcs"*'.

Parece-me que » "Adiiliil Ciiliiiniile". «illl-!
bom não sejn iigiirosiifiii*iilt' umn ciin.servu,
ciiquatll'.vse ii» final "outras preparações
M.iiiellianlcs". cm visln das suas njipllrn*
ções «illiiruriiis c. sobrei mio, porque ni» Indo
ila massa de nnislaiilii e llu molho illglcü,
figuram os "ciinillmeiilos ciiltiiurlus siicci*.
ilancos dn hiiinlelgu" c Ines siiccetliiiicos, re-
prcsciittitlos pelas graxas tlc origem animal
(margarinas) o pelas graxas tle origem 

"Fc-

getal, cujo lypo principal é a iliuiitciga de
«•«Vo. r-tin constituírem conservas proprie-
menle ditas são como tnes consideradas
para os effeitos dn incidência tio imposto
de con*unio.

Aproveito » ensejo pnra vos reiterar os
protestos dc meu elevado apreço c illstincla
consideração;"

, mtm —

tfPSNTE AQORAc^
vae nmm ? 3

*£ Corte e envic-nos HOJE, comni

'^P ¦¦>.']:• a
'¦¦iy^kW^. M.'A /;*AV"'! M

R li,
.•uu

ii.is prlticl.
IVIÍIlIllil ltl»
valor iirlli*

lilíule nclu rsciiipior*
liiliillinilor, Sr, AiUo»
imi (iiuiirs Hlbcir»,
ii.liiiim qm* pAilu li*
-.•irai, sem favor nl*
Itiiu, iu lie .is inclliU'
ns prçiik ile lalli.1 iln
Vclliii Munilii,

IleiuoiiüiilH esse iv-
iiilml» de "Ceia do
Senhor", uiuli* st* vi,
tm relevo, ,t figura
.ln iimi- litlilt, e seus
.|,||stlllllN, M ml» tinia

* peçn ciiiisiitiiiil.i |i»r
ii 11 bliic» tlc iinlniya
ll» P.ll.lll.l, u quv Uu'
dã nindii iii.iiui real*
.*.- r vulur, que In-iu
tlcfiii-iii ii coiupiUii-
.¦in, «li* svu executor.
¦ino si* iimi* orgulhar
de app.iivtTr ii» ines*
iu» plnuu dus iiraniles
mestres mi genun»,
nmllu raros hiiju vm

ill.l. !¦ ..ii«n n.s l'll|...|..i.
I)r*llna.se o prccliisu iiinliulu nu palucetti

iln Sm D. Aliei* llnavista 1'crrclni. |i,ini >cr
ctill».'.i'l,i cm nicllíi píopriu » i saiu ile Jlill*
li.r, coiiiii ileronillvii aivlillccloiilcn desse pn*
Inccte, estylo "Spiíniwh Mlsalon". a única
rcijlilcncl.i neste csivl» fclln u» lli». e cujo
formoso imçn «• dò nrchllcelo Eilgard P.
Viiiiiiiii.

| PALÁCIO CLUB
¦•! llun tl» PiismI» III

Grande Suceesso
du

Nova Troupe

inata

% R__. *iOf^BT^fFl^l^fiordapartiü-se...

i«k j Ou.
ticirti

i—e— fifUtiW w
f" iê^Y-tm-t 

' ¦

' .¦«VÍ'»',lVí,'flit-*
^^ik4r. *

¦ MIM Illl I" -• -~ *

¦I Judith Vttrytis

tlc bailiiilus «• mulos,
pinte:

ila «piai far.cwij

GARMEN MENDOZA.
a rainha dos "cóuplcts".

MARINOVA, celebre baila-
lillíl cliisslci

LOS ALCAZARfS, von,
ii vasto repertório.n li lil crus uos os de

N-í»iEJCIsa-_SB-I_t.W irEROT, —_»s>
/^T5K2stí*:«B3W''^' ütesseess

1 COPACABANA^ GAS!

mm< o seu nome e endereço, este
70Coupon Grátis:

Desejo saber a fôrma de pintar. ^J
envernizar ou esmaltar, com perfei-"^
çã», o.s artigos abaixo, que indico _*

^ ass,m: A- «
***" Paredes Interiores ..-..Moveis•---*

ii Paredes Kxtcriorcs ...firndis u
Bancos dc Jardim Tcctos

J2^ So.ilhos Portas JÒricllns ^2

— Tintas, Vernizes, Esmaltes »—

itSHEINÊIM-WlLLim**

temporada ItANDALL-FLOItELLE
HOJE — SABBADO ~ HOJE]

A's 21 horas e 45 minutos
15" RECITA EXTRAORDINÁRIAS
GltANDE SUCCI1SSO iln Revista <m 131

quadros .
t*m*m*m*m»Ktht*t*Ut*^m*^"Meus avoES tous fait ça"
,*..:..x..:**;**;**x«:**:**x**:*^*>*>*w**.**t**w*'M">**'*"
Camarotes o baicnolres 50S — Poltro-

nas. fiiOBO
NAO SIC RI-.SI-UVAM LOCALIDARES

Vendas avulsas nn recepção do PALACE
IltJUlL^

AMANHA, DOMINGO
GRANDE MATINÉE

A'S I IIOIIAS
GÍtILL*KOOM — Todas as noites dinerS

c soiípcr dansante. Hoje é obrigatorlol
_ traje dc risor.

NÒTÍCIAH
A primeira ile ho|e

•> rpmp.iHlii.i , liras!letra ilu ilccinni.içAo,
qu.' Ui.l i'i «llii licnli. ii*. liiíuus |iIc>IIkI»"H'1il«. Iiiil.n Pnu-ilii í> iluAii llnrluiH.i. ivpirscu*
lawtolé. im iiiiiiiilni uu IlrpulilliM, a pi'v,i"lis .|..i- ijiinitiis", il» ii.pcrl.iliu d» Lha*
iclii, dr Poi., o uriglnul ile Pierre llecnur-
rclle r»l Irnduxlilii pelo conlieelilo etcrlplor
linlrlciii ii,...«. liiirroN, Os prulagunliilai, ne*

,i'fiu ilf.rnípciili.uliis pelas «ctri/i*. I)nrii
llriiiiiliin ¦¦ |.u|/,i N'a/iiiflli. A ciinneillu
ncl ri/ Ilalia 1'iiusin f.ii.i a liélciiu.
A fvüta dc iinii.iiliri. mi Itccrcln

Lm i.«|nti.i«iil.i min*
I» nllriiiiilu realisar*
si**n, ...ii.Hihi, cm mi-
iliiOe. ii» Itcurclu, K'
¦'lll' lill li'l.i ni Ii*I,i.i
lis Sras. Ilalhliin .Ml-
Nhi» t> .luiliili Vargiif.
.'Iciiiiiiius dc ilcMatpiu
.In 1'iiiiipaiilili ilaiiuul*
l|> lllc.lllil, Dcilil.lllrl .1
S 11. A. T. «• u» lt.i*
llllillm l''milli.ill Club,

i Icst.i ii.i.'i » program*
um seguinle: represen;
t.lçftll, lill |ll lllliil',1, lill"rcvucllcV cm um ucto"No campo c ua cida*
ilu". iirlglnnl ilu licr*
ii.inliiiii Querido c mn*
slctlil.l pelo •aiiibis»
maestro llrll» fernan*
il.es; ruprcsciilnçãõ d»
1" ucto d.i revista dc
. Marque*, porto o Af*
fiuiMi de Carvalho "A*
In .garconui*", com Inu*

o.i il«* SA Pereira; « ncl» dc vtirlcdaijce, cm
que loiuiirãii parlo os prineipaes clciuculos
ila «'(iiiipru.iila
A "rcprleo" de "Acnciitn Pelipiii"

lista uns iillimu.s represciil.içôes, nn Sn».losc. a revista dc llaslos Tigre c liiluanl»
Victoriiii»; ••Dii» e fellnl". K' que a I- du
iigusl» priiximn hiivcrr. ali "rípfisc" dn fes-
tijailii rcvlsln "Agiientii. pellppc", que terá.
agora, mio sõ novos interpretes, como nu*
muros iiiivii** r scenas rcinodelailils.
Qual o srnrro de "O collar dc pérolas" ?

Ivm quu iienero de lheairo classificar íi
peçn Inglo/.u "O collnr dc pérolas", que a
Cumpanliiii Abiguil Mala nos vne dnr, n»

i Trianon, lerça-fclra próxima? Não 6 cousa' muito facll. "O coibir de pérolas" e umu
i dessas obras Ihealraes que só os inglc7.es
costiiniam fazer, uma comedia irreprchen-
hcnsivcl Icehiiicu c cheia dos mnis complica-
dos o tlcsopilanlcs scenas de "vaiidevillc",

I que mant«iii u platéa em couslnnle glirgit*
J Ih.ir. firáça toda brltannica, sem "splccn"

c sem "fog"... lí "O collar dc pérolas"
í isso, unia comedia bem leiln que ncceltu
esplêndidaniente us scenas ilaquellc gênero
de theatro francez. A sua "pretniérc" scrú,
como dissemos acima, na terça-feira, es-
tando assim despedindo-se do cartaz d»
Trianon a eiigraçadisslina ''Secretario de
S.líx.", dc Arinauilo Gonzaga? e um dos me-
lliorcs trubalhos do apreciado actor cômico
João l.ino.
O tenor Pezzi foi para Paris

O tenor brasileiro Francisco Pczzl, que
trabalhou aqui nu thentro de opereta, re-
vista e comedia, bem como uo cinema, po-
sando para diversos films, partiu, hontem.
para Paris. Atiles, o sympathico artista
enviou-nos o seguinte tclcgrnmtna: "Sigo
amanhã Paris snudo-o apresentando despe-
ilida grande vespertino. — (a) Tenor Fran-
cisco Pcizii"
Uma "troupe" de variedades, no Rialto

Com a denominação tle "Folies llcrgcres",
eslá organisada uma troupo ile variedades,
que estreará, na semana próxima, no Hialto.
listão A frente desse elenco os artistas Raul
Barreto, Magdn Villar, Rita Ribeiro e Olga
Marreto. A estréa da companhia será com
a revuctte "Vem, amor".
Léa Candini

EstA por dias a "rentríe" de Lcn Can-

rm3Hma
BPNCBHBaMns-m

dliii. insiii iiiiiltiil, ^ Inlercssunla "vcilci.
in v r,i li.iliiilluir uu I yrlcii.riiiii Mia ciiiii*plllllli.l, t)|H> (¦ um i (Im |„,|jt< IlulllOgCIIOUÍque nus |,i|ii vínIIiiiIi». a estivi, w iIiiiA nmi'' 'íi V,"0i*'"1'*''"""*'* i'Ui'<'l'iii, t» npcrflti "|"r.i*i*
tjPll i . dr Iriuií Lelmr, » Insplruito nutor•li» '\Iih,i iilcRrc" u ,i.i "Uva", tloni »Iritsqiill^» oliUvu a companhia lliimliiii
«rainlu Muvrss». iniiilfiiH nic, nu S. Paulo.
I!in,i nova piç.i di* ilaalAo Tojeiro

Sr a vimurlufiH n-vlst;, "A* |,i giirçuniie"n prrmillir. ilfvcrA, n» pruxliiiu nu** tlciUii^i», miIih f, secnn dn lli-iiflii, mais um
jirlglnali iln ap|iluiidliln ctcrlplnr thr.ilrnl' .isto» Tiijciiii, Tmln-si', il.^la \r/. .!«• uniu

E o Jeovali não realisou
os seus desejos si-

nlstros
Causas intimai que o «leses*

peraram

seus ciiiiiiiaiilieinis,
iiim liiluliM Corcovmto, ciiiifiuii vllv, ii d»r
jliitiiiiii .pi.- » uiiiiivri/avu. Sem luliir tt uin.

.IA Im vim», dins, ondiiva n operário .lcn
. ,  imiIi d» Sllvn ...mim', visivclin.iili' nriiliriibuli.)'*, que o nutor iiiiiiiI.iu ~ "O luimcm nlin.lii, A nenhum iluliltlSiM , giiivutlllii pel». «eus il.tU iirlus, qu»-
possiicni partitura ile SA IVreirn, as iindiu*
.cns du vl.l.i ciiili.cii. visln, jl claro, alrniís |..,„.„,,' jVi.vnh Iwàvii » dia Inteira em si» míi aspcclti çnnilcii.pl liiiisru. o qu.. rr. ii.M1.|o, iciiilht.iiiI.i-M' cíd» A cnsn om tpieMilia de iiiiiii shmuliir iiliscrviiçãii iln uonq iiinrn. A rno Miirquv/. iln S. Vlcriilc II».eiiHiiiiipul lUnui. "O limitem iiiusea . Jul* cum ,( ,.Sii„s,, 0 ,,..., ciitcada do 17 iiiiims.•11•"|,," Pelii.rei Iicçldii çuniprliiiclii ilt» nii*. Ahi, nitivinui», i_ que *c ileseiicaileavn a iInr. c, liiiiibii.i. pel» liilliiiMitsutn qui* rol* luiupcstilde ticiiHiidu quu lã» clnriiiliciik* »e ,nn uns uli ¦nu.*. CIIS.IIU1, t.i'1'A peçn eoiillnim-.dmiJui^vu nu mui plivsimiuiul.i alterada oilur.i du grande csllu ilu leiiipumilii de In* i I1IIS Mllts atIitn<U-i iliiscsiiermlH». li» que aivenin no Recreio.

VÁRIAS
A .'lll llcslu nu-/, farão sua festn. no llc-

creio, as n cl ii/.cs l.uizii Ciihlns o líiiiiliu tlc
Siinzn.

límlilfrcnil puni Snntos, onde foi u no*
inícios dn tiiipivsii Piischuul Scgrcto, o
Manuel Ueriiurdliio.

lleiiliaur*sc*A n .'ll desle mez, nn Sãn
.losé, » Icstlvnl dc Lectlcln Flora, csllmnd»
ulcmculo ilu compuiiliiu dnquelle theatro.

—* Alllilllllã, neiá a ullima ui.iliiiec tln
comedia "O secretario ile S. lix", uo Tri-
iimi», pois nn tiiçii-fciru próxima, sc reali-
sa all/n primeira ilu cohíedln "O collar dc
pérolas".— lista magnífico o numero desla sc-
imitiu du "Clazclu Tlientral". o Ititeivssnnlc
r.iiii.inriiiii illustiiid», tlc Arrliluictlcs Suilli*
nho e lirtítssto llocha.

ESPECTACULOS
HOJE, ás 7 7Í e 9 «iTEMIMario de l. fi.
tlc Armando Conznga

Icsiiiin, liilvcit piir excessos dc clunie, exercia' .i.Iiic .Ivoviili vlgiluticla Implciltisn, pois, eu-
• m» ili/i.i, recciavn qne •'•> encantos ilu suu

lilhii il» prluiflru iiiatrlmoiiii) c perturbas*
tii-iii muito.

Itnru ern a Inrdc cm que o opi-rniln. iiiill*
. amido, nn.» iinitcsluvii contra o proectliiiicn--"^-jtti qm* luciilcavii liieorrccto, da mulher.

Assim, ns uliurrcelmeulos de Jcnviitt fu*
nun crescendo tuiit» ale quo, pela iiiuilriigu*
dn dc liolú, num ili'.M'spti» Inenarrável, elle
iiiiiariiimlo umu corda u» halonte dc uma j
porta, pendurou-se, nu intenção siuisliii dc
enforcar-te, NA» t» conseguiu, uo emtanto.
pois, a corda, fraca tl cmiiis, p.irllu-su fiiul
elle ílcnii suspenso.

Alflliins, a miio c a filha, correram a ehn-
ninr os soecorros d:i Assislencia o a nvlsnr
a policia tl» 'Jl" districto, que compareceram
pi'om|itiiliu*litc.

Jcovah que conta Ü7 nnnos, depois dos
soecorros recebidos, teve hospltnllziiçáu mi
SnulaJJasa.

0 cuniinissario Mendes registou o fatio.
. mytm —

Enfrentando.a carestia da
viria na Hespanha

A ATTITUDE 1)0 DIRECTORIO Mb
U iii» \M \'i\.:Vt I)A AI.TA 00

lkRKQO DO PAO
.MAIlitll). •.'« t.\. A.) — O l.irectorlo Ml-

litar .'..iiiniii.i ii iitiii-1-.Mir*».' por nirlliu*.
rar a • ii».» i>. pcunomivu nesle pai/. rar«cle>
n*...l,t ,.,- ..in. ini iite pela c«réstia creiceut*
do» grnrros tln piiiiivlra iic«i*sr.lila.lr.

Cum aquelle iuluiln, acalm de ter ani»
iiii.nl» um ilccreti» quti, alem ue outras pro*.
viilcnclns, i-laliclc.c » augliiflitii do preço d»
pAu, iici.iiiilit-» sitiueiiii. a cinco eenlavoi

U, ..tu» de i-.iiilicli'1'ii' um accordo entra
•is ltiliicsi.es di» pniiliii'li.1 e do consumidor.

IHxtc inuilii, lliu •»Iiu'Iiiiiii.Im uma queitie»
<iu«* vem iirtiiicupnntlo a liniirenia e o ro-
verno, ilcanlu dus movlmeuios dn rcacçat»
popular.
IU_„V_. lyplillltlcas — MANOEL ciiroti*s«Uicer«»l)t, uicero, gyphilltlcai das per-
nin, cm 30 diiis, cum '2 viiii»*. do Lutilyi ¦
gastou lixniin. ~ ANTÔNIO curou-se de ul-
ii.-i.i-. s.vphlllllrns das pernas em V«n dias (4
me/cs) cum tio vidras de outro depuratlvo •
H.vliui 

',.'1*1 i'.l.

l.tKTVI. sA cm Imãs pliarmaclas.

COFRES MINERVA
Se desojarem ctimprtir um cofre verifique»

cm primeiro Ingur a qualidade, os preços

.EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
THHATItO CAKL03 GOMES — A'a 8 9i
L Fróes — O GRÃO DUQUE
THEATIIO S. JOSé — A'« 7 54 e 9 %

DITO E FEITO ...

|Tjjeajro Reergo n^Sfâ
8 A's 7 »4  HOJE  A'a Õ^j

Â LA SAROONNE
L._^ m» W

os nllcstnilos destes iifiimudns cofres na Casa
Julin Itiigrr, 1.111, rua da Quitanda, 15S. Ven*
dus ii dinheiro e u prrstiiçOes.¦ —a» i
Primo de Rivera. como rimple»

peregrino, toma parte nas ce-
rimonias em honra de San

Thiago Maior
MADRID _!» (A. A.) ~- Commnnleam mt

Snntillgo de Coiiipnslclln, hoje Suntiago d*
(i.illicln, que n general Primo de Kircra, pre-
sldcnto do Directorio Militar, como slmplea
peregrino, tomou pnrte, hontem, nus tradi-
cioiines cerimonias rcaligiosns cm honra de»
San Tliiiigo .Mnior, fii/cnilo-lhe offertas.

lissa inaiiifcslnçã» religiosa rie'Primo d*
Rn cra calou no espirito publico, causando
liou impressãoi

¦ «— '

CALÇADO "DADO"
A MAIS lÍARÀTEUiA DO BRASIL

Avenida Passos n. 120 - Rio
A CASA GUIOMAR lança no mer-

cado mnis uniu inurca dc suu crc.-irão.

JARDIM ZOOLÓGICO
ABERTO DIARIAMENTE DESDE 8 HORAS

Ainda sc acha em exhihição o macaco

«Gelada»
Amanhã; domingo—"Reprise" do gran-

dc circo Oriental — A's 3 1|2 horas, "ma-
tince" ao ar livre. Artistas dc faina!
iiiuxdial.

O ingresso no Jardim custará o preços
habitual — ISÜOO.

,<3§«i
RIO'ALFÂNDEGA 94/100

Jg TEL. N_ 1870

tflPINTE AGORAc/.

Ha tres mezes não recebem os
seus vencimentos !

l-oiiios procurados por iiiiiii comniissão dc
opeíuriiis dos Próprios Miinicipiaes, Uirecto-
ri» dè Obras c Limpeza Publica, que nos tlc-
cl.iiini não iccclicrem seus vencimentos ha
quasi .1 mezes, não obstante jã liiiveréiij soli-
citado provitleiicias a quem dc direito, afim
de que seja solucionada essa irregularidade.
Não nos esconderam os pobres obreiros a
situação de desgostos o tristezas por que
passam cum as suas respectivas fnmilins nes-
sn quadril de vida cara e quando ainda não
recebem os seus parcos-ordetiados, já insuf-
ficieutes parn o sustento da familia.»

Nãó seria justo e luimnniliirii* que o Sr.
prefeito providenciasse em favor desses mo-
dcslos operários da Miiiiicipaiidii.de.
.^ , Mg»» •

mt

1

•motm-
O unico tônico pai-.i todos os casos de fra-

«picza geral é o RAB10DOL. Nas drogarias e
lioiis pliarmaciiis.

.. .-¦—. * mm^eÇfm ,», i i„

Prof. Dr. Alfredo Andrade. Exame* de
urina, sangue, fezes. etc. Uruguayana, 7.

- —»mmm •
Imprensado por machina, foi para

o hospital
Empregado da fabrica da listrada I). Cas-

lorina ii. 130, o operário •Waldemar José
Gonçalves, em serviço, hoje, ficou impren-
sndo numa mnchinn, recebendo ferimentos
no braço esquerdo e nas costas.

Waldemar, que tem 17 annos c reside à
rua Dias Ferreira s|n, foi soecorrido pela
Assistência e internado depois no llospilal
iivangclico.

Dr. FELIX GUIMARÃES — Com o curso tle
puericultura è hygiene infantil tio Prof. Per-
nandes Figueira. Prescreve indicações solire
as águas mincines dc Cambuquira. Cons.:
Avenida Rio Uraneo, 17.ri. Tel. C. 21, nas
2as., Ias. c sextas, das 3 ãs 5. Res.: P. Ser-
r.edello Corrcn, 8 Copacabana.-¦ mmm
WISMUTHAN EHRLICH
Tartro Bismuthato dc Potássio e Sódio

— SOLÚVEL E 1NDOLOR —
O mais perfeito sal dc bismutlio que se

encontra a venda. Preferido pelos grandes
clínicos. Vende: Fernandes .Malino & Cia,
Buenos Aires, (14.

mtm
ROLOU 0 MORRO

O vendedor ambulante .losc Zagari, de 39
annos. marroquino e .morador á rua Vis-
conde do Rio Branco n, 18, quando, hoje.
transitava pela estação rie Mangueira; íoi
victima de uma quída tendo rol.itlo o morro
uli existente e ficado ferido "em varias par-
tes do Corpo.

A Assistência, chamada para o caso, pres-
tou ao ferido os soecorros de que o mesmo
carecia.

¦ »n»m ¦

Rão üa ©âiio
Que Resista ao"iETS-ST"

NSo imporia lia quanto tempo lem V. «rallot.
tun qulo maus cetào, estejam brandiu oii

r vi A>^T\l

Copaca bana Casino - Theatro
Temporada EANDALL-FLORELLE

Amanhã, domingo, dous grandes espectaculos, ás 16 e ás 21 h. e 45 m.
17 RECITA EXTRAORD9NARSA

GRANDE SUCCESSO da revista em 13 quadros

l Nous Avons Tous Fait Çs"
Camarotes e Baignoires, 50$ —Poltronas, 12$ — Não se reservam

localidades — Vendas avulsas na portaria do PALACE HOTEL

^^-*m\élr^____\\__*__\'*!%"•*•* 
^*^^m\m^mmm^T*J___%^

LI \

BA-TA-CLAN
Em vaqueta escura t

dc ns. 17 a 26 — 58500
«lc ns. 27 a 32 — f.S500
de ns. 33 a 40 — 8S500

Jínvernísailas :
dc ns. 17 a 26 — SSOOO
de ns. 27 a 32 — 10S00C
dc ns. 33 a 40 — 12S000

Pelo correio, mais IS50Ü por par.
Kcnieltem-se catálogos íllustrados.

Grátis para o interior a qucin os so*
licitar.

Pedidos a
WUO DE SOVZA.

. .nt»-» .
Dr. Alvarenga Netto m*d3 g£g
iiicreial. Escriptorio — Assembléa, 71, Io
andar. Tel. Central 2295. DA consultas.

-mtH>t)m-~

PIANOS

ooooocx^oooooocxzxr>"">ooooc^^
^iiiMiiaffiiBiiiniin^iiiiicBiiiiHiaiisaiiiiB IExijam as cápsulas dc

SANDALO ALPHA
para as moléstias da bexiga e vias urinarias

• Lie. Dcp. Saude Puhl.'N. 27 tlc I2|1|191G

.. autopianos allemães. Peçam
preços e catálogos a 11. Ferrei-

ra & C. fiua S. Francisco Xavier, 3S8, T. V.
39611. Dá-se grandes prazos.¦ mtm ¦

Auxilio á pobre velha da rua São
Luiz Gonzaga, 232

Recebemos 10$ de D. Anna Becltem, para
a pobre velha da rua S. Luiz Gonzaga n. 282,
e que se encontra sem recursos, conforme
noticiámos.

Bi

Kl

nBinaiinoKfaiiii ii:B!:;:Bii!;Bii:!B;i;m:iiai:i:"ii;!!E"a!i;;i_iiii!B!_'K;:!;i:H

durou'nlo importa o que haja cxperimentadj»
para «13 curar, acredite V. n'lsto>— Get»-ll ,
mala com rapidez na dores «lua «autoo e beta
depressa oa pode desprender cora os seus
dedos. Acaba com aa callosldadej da (neíma
forma simules. MtlliSes o usam G»raate-ae
que devolvemos o dinheiro. Custa -uma
ninharia—em quatiiuer porte.. De vend»
uuinillal. E. I-awrcncc Sc Co.,, faoricantc».
CUcaeo. E. U.A.'.

-mm»—

blenorrhagiá:?.?.

ELIXUtfÊUMUEIRA?
6RAHDEDEP«WÍÍSWÍÉ

irn em
cas

injecções iiitramuscularès. Largo dr. Carioca,
lõ. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. IT1NCO -
Assistente do Instilulo Oswaldo Cru.

1 liei» ¦ . . | 
' .'

LOVVORES AO SAGRADO CÓ*
RAÇÃO DE JESUS

. ... . m» m <»> ¦

Na matriz de Nossa Senhora
da Luz

.Realisa-sc, amanhã, na matriz de Nossa
Senhora da Luz, a festa do Sagrado Coração
de Jesus, promovida pelo .Apostolado da Ora-
çfio dessa parochia.

Haverá missa rezada, com communhâo gc*
ral: ás 10 1|2, missa solemne, com sermão ao
Evangelho, pelo conego Conrado Jacarandá.
secretario do bispado de Nictheroy.

A's 7 horas da noite, será entoado !'Te-
Deum", eom benção solemne do Santíssimo
Sacramento, pregando o Revm. padre João
Gtialberto do Amaral'. A parte musical, cou-
fiada.ao maestro Antônio Romiialdo da Silva,
executará o seguinte pro gra mina:

'.Missa — Prelúdio, tle P. Brauchino; In-
Iroitus, de Pozzetti; Kyrie e Gloria, de F.
Vittadini; Gradual, de P. Grlesbacher: Ave-
Maria, de E. Bottiglioro; Credo, de F. Vilta-
riini; Offertorio, de|I. Muller; Sanctus- c Be-
ncdiclus, de F. Vittadini; Agnus Dei,*de F.
Vittadini; Commtinio, de E. Volpi; Marcha
Final, de L. Bottozzo. Te Deum, O Salutaris.
dc G. Piazzano; Te-Deum, de Singenbergcr;
Tantunm ergo, de E. Volpi; Salve Regina, de
G. Gcrli.

"¦*¦ •

£SuuSwctJ
Pelo professor João Pereiro

Lições a domicilio
Informações no Cavaqul-

nho de Ouro. Umguaya-
na 37. Tel. N. 3291, e
Casa Mozart. Av. Rio
Ir.inco, 127, onde est.i
a venda o Novo Melho-
do para Guitarra,- pelo
preço de 5$000.

Aluga-se a esplendida morada da rua Go-
mes Serpa, 75, Piedade. 3 minutos da esla-
cão grande terreno cercado, próprio para
ãrantlc chácara, ver e, tratar na mesma a
qualquer hora. Está desoeciipatia.

. .craotr»*. < ...
EXAR8ES DE URINA

O "INSTITUTO I_HRI.ICH" tem para tal
fira um Laboratório Especial, sob a direeção
do conhecido cldinico Dr. Isiiac Werncck.
175, Av. Rio Branco. Tel. 21 C. das 7 ás 19
horas.

¦ •ntm- .

Reabriu seu consultório. Quitanda, 11
— 4 ás (i horas. Tel. C. 903. Clinica geral.
Partos. Mol. senhoras e creanças. 

MINSON STEAMSHIP LINI
Administradores dos vapores da
United States Shipping

Boarcl Fleet Corporation
A rota mais rápida para a

America do Norte
As próximas saidas do

Rio de Janeiro para
Nova York são :

WESTERN WORLD.. Agoate •
SOUTÜERN CROSS. Agoato 21
AMERICAN I.EGION Setam. 2
I'AN AMERICA...... Sete». 17

Para o Rio da Prata
SOUTHERN CROSS. Agosto V
AMERICAN LEGION Agoato IC
PAN AMERICA Agosto»
WESTERN WORLD.. Setem. 12

E qulnzanaíment* a «gol»
O PAQCETB

1

southern Grass
Esperado de Nova York cm

31 do corrente, sairá no dia 1*
de agosto, para:

e
Buenos Aires
—*—

¦oilrmos vano______-
binam n rapidez com muitus
opportunitlatlcs de descanso e
dc prazer durante a viagem,
be «ma limpeza inexccdlvc!,
camarotes espaçosos c bem ven*
tilatlos, lâmpadas para ler
e todas te comuiodidadcs ma*
dernas, em sua maioria com
banhos privados. Grandes e
espaçosos salões c excellent»
co/inliu.

Preços espectacs para via.
gens de ida e volta aos Esta*
dos Unidos da America, vi»
costa do Pacifico, e volto pela
costa do Atlântico ou vice*
vr.rsu, intuindo a passagem de
Buenos Aires a Valparaiso pelo
?'rans-Andiuo._*—

APENTES *

The Federal Express Co.
Avenida Rio Branco, 87

BIO BE JANEIRO

Para irritações;
da pelle.

UM PRINCIPIO DE INCÊNDIO
Virando o fogarciro de álcool, cm pouco

o fogo se propagava ás roupas que estavam
perto, enchendo de pavor os moradores do
prédio n. 197 do rua du Alfândega. Não fo-
ram maiores os estragos produzidos, devtlo á
pronipta ritervciiçfiò dos bombeiros, que era
alguns minutos dominaram as chaintnas.

O quarto sinistrado era oecupado plJlo
Sr. Anlonio Corrêa e sua esposa, D| Nenla,
que se queimou nas mãos e no rosto.

Os moveis do casal estavam segurados em
0:000$ numa companhia nacional. :,

,A policia do 3' districto registou o faeto.
. -li» i

Apanhou um menino na rua São
Francisco Xavier

O menino Canuto. de 11 annos, filbo de
Sebastião de Carvalho c residente â Ave-
uida 28 dc Setembro n. 38, ao pass.iT hoje
pela rua S. Francisco Xavier, próximo a ile

- Gcrrêas
Segunda parada aileaiile de Peltapolis

Telephone n. 9
Clima .'denl eni região ineoinpavivçl

> tmt)*t}_9m-

isao Empregad&s
Mstiercio -!..:

dò

Posse da nova directoria'
De ordem do Sr. presidente, tenho li honra

de .convidar «is Srs. lissoeiadbs a assistiretti a
Itamaraty, foi apanhado por um auto. snf- í nssémblca geral ordinária que será rcalisada

entre outros ferimentos generalisa- | ncfrendo, ..  -_-
dos, fractura do braço esquerdo. .

Conduzido, em seguida, para a Assistência,
o menor foi devidamente soecorrido e reti-
rou-sc para a sua residência.

no dia 2!) do corrente, ás 20 horas, ci nossa
siide social, pnrn a posse «ia direeloinfi > tio
conselho Ciscai. re'fé;v«it'!?*. " -ci-<,',*t->
de 1924-11)25. Secretaria, 25 do julho <& 1924.

,'•— (a) Orlando Ribeiro, 1" secreturiu,)

DESPEDIDA
José Pereira da Silva Santos (da firma Sil-

va Santos & C.) tendo, devido a seu eslado
tlc saude, de ausentar-se para a Europa, pnra
onde parU juntamente com sua família, ama-
nhã, 27 do corrente, a bordo do Andes, apro-
veita a üpportiitiiiiiide pnra manifestara seus
amigos, a todos com quem tem mantido re-
laçôes pessoaes e cominérciaes, bem assim
n Ioda a praça a profunda gratidão pelas
iittenções recebidas c no mesnío tempo lem
a honra de offerecer-lhes seus prestimos na-
quelle continente.

mtm
Liga Brasileira Contra a

Tuberculose
SOCCORRO GRATUITO

Quem está emagrecendo e fraco do peita
procure os Dispensarios da Liga (Barão tle
S. Gonçalo n. 54 e Avenida Pedro 11 n. 138).
Se não puder freqüentar os Dispensarios, será
soecorridt. em casa, (telcplione norte 3930 do
ll horas ás 2 horas). Medico, remédios, in*
iecB"ies a leite grátis.

T 3E3_E=S.2_=t_.__ElIW O £»—Vendem-se, na
Penha, 5 lotes dc terrenos juntos, á rua Me-
sico, esquina dc Cuba, com 2.200, m. q. Cartas
a Fred. Sauer, r. Amazonas 51 (S. Januário).

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas eni doenças-dos olhos, ouvi-

dos, nariz c garganta.. Consultas de 1 ás 5
Assembléa, 60..?

INICIARAM-SE OS TRABALHOS
DA COMMISSÃO DE C00PE-
RAÇÃO INTELLECTUAL DA

LIGA DAS NAÇÕES
-¦¦.,_..,» mm— ..¦¦¦ •-

Ao professor Einstein responde o
Sr. Lugones

GENEBRA, 20 (A. A.) — Sob a presi-
deneia do celebre descobridor da thèor.iá da
rcliitividatle. professor Albcrl Einstein, fo-
rum iniciados, hontem, os trabalhos da copi-
missão dc cooperação intclloctual da Liga
das Nações.

Ao declarar aberta a sessão, o Sr. Einstein
pronunciou um ligeiro discurso no qual res-
pontlcu o Sr. Lugones, membro du mesma
coiiiinis5ão.

¦¦ -ii— I iflfrfri I 
__mi__.nii_p_.__ii—

inflaniniaçõçs e purgações. Collyrio Moura
Brasil (nume'registado). Em todas as phar-
macias f drogarias.
—"——-- ; ' ¦ -mn^fim* »-—— .,

I
NA MATRIZ DO ENGENHO

NOVO
Dous festivaes de caridade

em prol de associações
parochiaes

fleallsam-sc, amanhã, na matriz do Engt*
nho Novo duns solemnidades em beneficio
dus associações parochiaes, o Dispensario do
São Vicente de Paulo, a fundar-se em 30 d«
agosto, e a Escola Popular do Engenho Novo,

A's 0 horas da tarde, haverá na referld»
matriz um grande leilão de prendas, promOK
vido pelo corpo coral da Pia União das Fl*.
lhas de Maria c abrilhantado pela banda da
musica "4 de outubro".

A's 8 horas da noite, haverá um sermão
dc caridade, pregado pelo Ilevmo. vígari»
conego Antônio Pinto, director local da Al*
soclação das Senhoras de Caridade.

Os cartões do ingresso acham-se á dispo*
sição das pessoas caridosas, na sachristla dâ
matriz, ou cm mãos da presidente da dito
Associação, professora M. Noemi de Souza
ou eom qualquer senhora de Caridade, d«
parochia.

¦_»¦. ¦¦

NOS E

THERMOMETROS PARA FEBRE i
St') CONFIEM NO |"CASELLA i «iMrsftM»»

HYDBAKGON EHRLICH
A melhor injecção mere.urial no tratamento

de Syphilis. Efficaciii e ausência absoluta de
dôr attestiitlás por mais de 2.000 clinicos,
dentre os quaes os'notáveis Profs. Austre-
gesilo, Abreu Fialho,. Rocha Vaz, Henrique
Koxo, Ed. Magalhães, etc, etc. Vende: Üo-
dolpho Hess & Cia.. 7 Setembro. 63.

Calçados, chapéos e meias, por preço» mo.'
dieos. Chapéos Prada e Ramenzonl

CASA VIUVA TORRES
MERCADO MUNICIPAL, 139*141

Em frente á Cantareira
¦ mm» _i

V. Ex. TOMA VINHO ÁS REFEN
ÇÕES? peça então BODEGAS

FRANCÒ-HESPANHOUS.
-ni»

Operações em geral ^^^
todas as demais affecções do intestino, rins,
figado, vias urinarias, etc., diagnostico 6
tratamento,pelo DR. ROBERTO FREIRE, d«
Academia de Medicina, pratica dos hospitaea
da Europa. It. do S. José, 33, 2", 4" e _m»feiras, ás 4 horas. Tclenh. 2148 C_i
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Com graves queimaduras
pelb corpo '

„ INEEUZFoTlNTKKNADA NA
SANTA CASA

iNüo se sabe. ao corto, ao «o traia cie um
¦iiidriitu on do uma tentativa de «islclelio.
A policia do a»" dlutr cto, a resnel o nada
Informa, ma» pelo Imlollm d« Assis enç a,
fornecido no Poslo Central, sabe-se quo Hs-
ineralda Isabel da Costa nreta. g:0 •¦"•*•
na su» residência, a ladeira Tabajaras IS»,
recebeu queimaduras pelo tliorax o rosto,
produ/l.las por água a fervor.

'Esmeralda, em eslado grave, foi Internada
na Santa Casa do .Misericórdia.

í:

if-

W:

fc

.{_$*.^.X''XX-W-*+*'K--^

Soda Cáustica «Coração»
M. J. FERREIRA

Depositário - RUA DOS OURIVES N. l32~Teleg.:"Nelfe"
CAIXA 010 — FONE MORTE 2010

RIO DE JANEIRO
>&.»3_4»M»>frM-»*^^

i="â nr

«.____«__—«—•-¦>¦¦ p ^^^ ^^

CASA de SAUDE
E MATERNIDADE ¦

DR. PEDRO ERNESTO
3.VEN. HENRIQUE VAI.I>AUARI« IM a IM

Tri. Central 2»58 • 0747' DIÁRIAS: 19», 20». 25» o 31»
__4_Dirtamcutos com o máximo coniorto «It

Partos. Incluindo Internação na maternl.lada
« assistência medica, 3.10$j em quarto 80-M

Raios X para exames e tratamento
Laboratórios para todos os exames

"- ¦

Vm guarda civil atropelado
iNflo so sabe o numero do auto <jut atra-

Mlou na avenida Mem do SA, pela madru-
. ceda, o guarda civil Kugenio Magalliies, que
conta 35 annos e quo recebeu contusões na
¦ema direita.

A «Assistência preston-lhe es soecorro» pre-
cisos e a policia nfio soube do facto.

iNDÜ

Voluntários
da Pátria 216

Lindo e moderno
palacete, com con-
fortaveisaçommo-
daçSespara faml-
lia de alto trata-
monto, installa»
cães completas, de
acabamento esme-
rado e com gran-
de luxo, q leiloeiro
Julio venderá em
leilão terça-feira,
dia 29, ás 5 h. da
tarde a quem maior

offerta fizer.

> i| ^RT^__r
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MACHINAS PARA
OFFICINAS MECHAHICAS

Temos para
prompta entrega

HENRY. R0GER8,s_rB*íi;- LTD.
It. VIR. DB INHAÚMA, 15
"Çalia Peitai 1117,
Rio de Janeiro IRUA 

DA QUITANDA,
17-A

Slo Paulo

Largo da 2.1 feira
2 PRÉDIOS

47e 49
RUI fELH DA CUNHA
O JULIO, leiloeiro, ven-

dera em leilão, terça-
feira, ás 4 horas da tar-
de estes dous prédios
para moradia de f ami-
lia, com jardim na f ren-
te e ao lado, 4 quartos,
2 salas e demais depen-
dencias.

EDMUNDO
(Minando Novaes)

Vende em leilão, todas as quartas-feiras,
As 13 horas (1 hora da tarde) em seu arma-
tem, o rua Buenos Aires n. 163, moveis, pia-
nos, crystaes, melaes, etc, acceita prédios,
terrenos e quaesquer mercadorias para ven-
der cm leilão, no local ou no armazém; suas
contas de venda suo pagas diariamente das
Yi ás 16 112 lioras, com a máxima pontua-
lidade.

mmm

lll.nm.llt* MOSP.S — htíòin niminliij «
iiMbhittti-iii ilu mui «lata nalallciii o Dr. nor-
licri Moses. (Ilrocior-lliosotirulro da HoeiflU»-
ile Aiioiiyinn ila A NOITK « conliooldo ««•
voltado do nono foro, ando ó reputado eomo
um «lon iiinlorei npaelnlIilM cm (luutow
ilo ilircllo iniliiMii.il. Mn*. ni''*- não ri-uteU-
mns -fole nnniversnrlo por tor ciih-Jo Uo re-
,-,11,1.11- tis litiiliis du iiiinlvorxnrlante, cuja
«ctl-.iil.iilc su multiplica por «llífeientcs cs-
píiorna o ro reparto pelo mundo da liupron»
da. «Io ftiiit, tln conimercio, dt» *imrt « uo
nmndanlsmo, o sim por salientar a cnlnci-
doncla du cair efitu nnno n sua dala nutalicla
num (InmiiiKO, o quo valo por tllmer que o
anniversariuiilo nAo terá as cxcuhiis dos ai-
fnioroR paru prestar-se aos cumprimento.- o
inaniroítncOcR tio scus amigos. 12 essas nno
Ilio hilo tio fallnr, «*imv.J« antecipadamente
ellas viio «pparcecnilo, por Isso «pio noJe;o
Di*. Ilciliert Moses fui alvo tio nma Muniu-
cativa homenagem de seus amigos no seu
próprio escriptorio do advocacia, onde tru-
hulha cm companhia do, Dr. .Insto II. Men-
ilcs dc Moriten, e na redacção da A Miliiv,
oiiil.* conta as mal» antigas nmlandçs o «rm*
piitliius, nfio *6 pelas suas qualidades du II
mexa «Io caracter como pelos predicados na-
turaes do seu curafAo c iutclligcncla.
iSNIVERSARIOS

iMiíicm'aunos hoje:
D. Tlierczltn Porto da Silveira, esposa do

nosso collega tle Imprensa Dr. Porto da Ml-
veira; Sr. João IJaptisla Rossl, fazendeiro
rm Minas; a sciihoilla Sylvia Durante, filia
do Sr. Itnphncl Durante; Sr. Josó QuelroB
dc Almeida, nosso collega do imprensa •
dlrector-gcrcnto do "O (icrminal", semana-
rio da cidade de Marlanna, Estudo dc Minas;
Sr. Eduardo da Costa Ferreira, antigo com-
mcrcianlc em nossa praça; Sr. Dr. Manoel
Lavrador Filho, nosso collega do Imprensa.

Par anuos amanliã a menina Miracy.
fillin do Sr. Nelson Soares, alto funeciona-
rio do LLoyd Brasileiro, « dc D. uara
Soares.

MAGNESIA RAY EM P0
fJ^mWr^m.U^rr.y ~- O melhor ,
formula oe • 

^ ^ dos oongenorüt

•IR JAMES MURBAV j SOU - PUBL.H

•ntl.

r • todos o» quo iolfrem do

MC0MMKNMK CAlOBOfAMIlTi AS

Pasfilhas VALDA
as v«rd«il«i»,*"e

PASTILHAS VALDA
vendidas em latas eom o soa»

VALDA

vinda ren «t«c»oo m
NOSSO DEPOSITO OESAk

us. au»ol" ANOR»*»»»
RIO OB JANEIRO

wascif-¦"«"•• o1*
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Escola para ehauffeura
RUA SALVADOR DE SA', 1IS A-B

Com as novas e completas installaçôes na
secção de machinas e clcctricidude do seu
prédio proprio e acquisição de novos carros
para direcção, a escola estA perfeitamente
apparclhada para o seu mister.

Curso regulamentar j;r;iluilo.- «o» -

PREPARATÓRIOS
Os quo estiverem marcando passo por ahi,

pondo em perigo scus exumes, devem pro-
curar a Escola Hrasileira, Avenida Hio Drun-
co, 129, onde, cm turmas pequenas o com
mestres notáveis, poderão tirar grande pro-
veito cm scus estudos.

mmm
Breve -, "TANTALO" — Jordano da Malta

Dr. Rolando Monteiro ™* gj-tóas-
Operações. B. Aires, 58, 1 As 0. Res. V.

mmm

Xolhicto-|^^
pedra

Quando trabalhava nas obras do Jockcy-
Club, na Gávea, o operário Francisco Ma-
thias, dc 28 annos, nacional, morador à rua
Jardim Botânico n. !», foi colhido por um
bloco do pedra quc se desprendeu dc um
guindaste, ferindo-o nas pernas.

A Assistência o soecorreu o a policia do
IIo districlo registou o faelo.

2001).

BO SUPERIOR IE IflffilUUB
DIURNO RUA DO OUVIDOR,_..,.„  __ , .. N0CTURNO

E' O MELHOR: queira visital-o; procuro informar-se. Além dos CURSOS ^GERAES
do preparatórios, acham-so funecionando com rcRuIaridade os cursos especiaes dc ad.rnis-
são us escolas: POLYTECHNICA, MILITAR, NAVAL c dc INTENDENTES c CONTADO-
RES, "MEDICINA, PHARMACIA, clc. Ouvidor õO — I c II andares, esquina do 1° do Março
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E* o melhor paia tosse e doenças do pei-'to com o seu uso regular :
lo — A tosse, grippe, constipações ou de-

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

2*  Alliviam-se promptamente as crises
'(afflicções) dos asthmaticos e os accessos
da coqueluche.' 3° — As bronchites e inflaoimaçoes da
garganta cedem suavemente.

4* — A insomnla, febre, suores nocturnos,
(desapparecem.

5« _ Normalisàm-se as funeções dos or-
gãos respiratórios.
ALVIM & FREITAS — R. DO CARMO, 11,

SOB. — S. PAULO
1 mmm '

CASAUESTOS

Rcalisoit-sc bojo o enlace matrimonial do
Sr. Ângelo Domingo, runccionnrlo da poli-
cia civil, com a senhorita Ida Celestino, li-
Um do negociante .losé Celestino e IrinH «o
tenor Vicente Celestino. O acto civil efíc-
ctuou-se, á 1 hora, na 2' Pretória Civel, e o
religioso, ús 4 lioras, na egreja de S. Josc.
Serviram de padrinhos: no civil, o Sr. no-
miiiKon Gãrgalhdno c senhora e no religioso
• Sr. João Magalhães • senhora.

Itciiliiiuii-sc, quarlu-feira o enlace ma-
Iriii-onial do Sr. Antenor Soares de Maf?a-
Ihães, funecionario dos Tclegraphos, com a
senhorita Erothides Dutra Fernandes, filha
do Sr. Antônio Fernandes, proprietário na ilha
do Governador, e da Sra. Ermclinda Dutra
Fernandes. A cerimonia religiosa rcalisou-so
na egreja do Sagrado Coraçüo, no Zumby,
tendo abençoado os nnbcnlcs o vigário da
ilha do Governador, frei Angélico, que fc«
brilhante oração. Durante o acto as senho-
ritas Francisco Dutra c Maria Magalhães
cantaram no coro, ncoinpanhadas ao organi,
pela E-tma. viuva Dr. Rcnvcniiln.

O acto civil íoi presidido pelo .inlz Dr.
Campos Tourinlio. Serviram dc padrinhos,
no religioso, o nosso companliciro Mario
Magalhães c sua Exma. esposa, D. Diza
Magalhães; c o Dr. Horacio Benvcnuto c
sua Exma. esposa O. Emilia Magalhães Ren-
vciiulo; e 110 civil os Srs. Carlos Martins
dos Santos c sua esposa, Exma. Sra. Fran-
cisca Fernandes dos Santos o o Sr. Mano
Magalhães c senhora. A' noile, cm sua rç-
sidciicia, á ilha do Governador, os paes da,
noiva ôíferccêrom ás pessoas de suas rela-
ções um lauto jantar. Os nubentes o nuas
familias. muito relacionados naquclla loca-
lidade, foram muitos cumprimentados.

—— Rcnlisou-so honlcm o casamento 00
Sr. lírnani Baptista,; filho do Sr. .leronymo
Biipli.sla, com a senliorila Sylvia Romero, so-
brinha do Si*. Joaquim Carneiro. O acto ci-
vil rcalisou-se fia .">' Pretória, ao meio dia.
Foram padriulios o Sr. Octáviò Genlil c a sc-
nhorita .lulia Sbuginillo.

Rciilisou-so íintc-liontein o casamento
da Sita. nuleila Saldanha «in Gama, profes-
sòra municipal, filha da Exma. viuva Sal-

Idiinha da Gama Ferreira, com o Sr. Miguel
nmÍM"il'i, «ln nn-iio nlln «-nminrn*io n filho

do Si*. Mario Caminaila.
O «cto civil cffeetuou-se na residência dos

padrinhos da noiva, á rua Maia Lacerda nu-
mero 117, sendo paranj-mphos, da noiva, o
Sr. Ilainlct Baptista c senhora c do noivo,
o Sr. Antônio Pereira c senhora c a Exma.
viuva Saldanha da Gama.

O religioso sc rcalisou na egreja do Sa-
jírado Coração de Jesus, á rua Bcnjamin
Constant, servindo dc padrinhos, da noiva, a
o Sr. liamlet Baptista e a senhora Hclia §
Rodrigues Pereira; do noivo, o Sr. Alfredo ||Pereira c senhora. |

Terminadas as cerimonias, .partiram os |
noivos para Pctropolis. * ||
KASC.ni ESTOS 11

Dr. Paulo Brandão, Ouvidos, gargantn
c nariz. Assistente

na Fac. de Mcd. e no Hom. dc S. F. do Assis.
Con"de 8 ás 5 hs. Avenida Mem de Sá JJ..

(Sanatório Cinirgico). 1.-N- '"•'•••
•m 1

_^^ ÓPTICA MODERNA '

6h "'T _q_t_a
4f qJ _?4|| Hz.»0i if&j!9'

Honrada com a
confiança «Io»
Srs. médicos

oculislas
Arthur Jacintho Rodrigues

RU* SETE DE SETEMBRO. 47

fEU NORTE 7313 - • - HIO OE JANEIR» '
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¦llí**>*>>i<<i
horas no SALÃO dl¦** MUSICA

Sesunla-fcira, 28 An 21
INSTITUTO DE

RECITAL dc
ALFREDO OSWALD

(Piano"! c
BART WIRT2

(Violonccllo)
Bilhetes: Acham-se á venda cm todas ai

casas dc musica.
IM

Aprazível moradia
Pára senhores «le tratamento, alugam-st,

com entrada independente, bellos quarto»,
uoufortüvclmcnto mubillados com o w-vi;™
de roupas, liiuilnis, telephone e luz. ['"reco
150ÇOOO mensaes. Local socegado e siiuiUvi
Ituii Laranjeiras, D30.

mim»

iiivd

Jordano da Matta — Breve — "TANTAI.O

mm

Dr. Ernani F. Alves gS"*- m
I nhoras. Quitanda, 33, ás 5 1|<Í. Tel. .N. 711

m*B»0<mem0mmmm0mÍ*j.
O VERDADEIRO DRjTitUIl.V í

DAiJ BAI_.YAS
Espérimcntcra a :.na fff!c.v'i'

Ven«Ic-sc ein. loiia. a »_t« ,
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PÔAZUL
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1 CURA DA
% Curas dc repouso, de nr, dc engorda (Mastkur.), etc. Directoi- «crente e in<« >o> re
I dciitc: Dr. Alberto Cavalcanti, eom mais «le 10 nnnos_.de pratica nns Sanatório»-,.,
i Suissa e Allemanha. Enfermeiros e enfermeiras especialistas. Uotct «lc 1 ou^ 

^
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O Dr. Attila Galvão, director da Conlalil-
lidade diV Departamento Nacional de Sauflo
Publica, c sua Exma. esposa tem o seu lar
em festa, por motivo do nascimento dc Uin
filhinho.
BAKQUETES

Atropelou o desconhecido e fugiu
Vm auto que fuiíiu, colheu na rua Ban-

to Lisboa, em frente á casa He 11. 172, mn
homem desconhcciilo, He 'lii annos presumi-
veis, que soffreu còmmosãó cerebral.

Na Assistência, o infeliz foi ineflicailo, e a
policia do 6o districto ignora a oceorrencia.

--[OBJ.

Apanhado e morto por um trem
Na estação de Lauro Muller o trem S. U.

41, passando em velocidade vertiginosa, opa-
*nhou um homem de identidade desconhecida,
jepparcntando 28 annos e pobremente vesti-
_o„ projectande-o á distancia. Com o corpo
contundido o a cabeça fracturada, o infor-
tunàdo poucos instantes depois veiu a fal-

, íecer. No local ninguem o reconheceu, e o
commissario Baptista, que estava em servi-
ço na delegacia do 15° districto, removeu o

ícadaver para o necrotério do Instituto Me-
dico Legal, afim dc ser submettido ao nc-
oessario exame de necropsia.

¦ mmm <

Presunto francez
OLIDA - PARIS

NA CASA

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

SOBRADO „Aluga-se, com contrato, o da rua Uruguaya*
na, 74 — Elevador.

«MB

r^f^tlr^
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"TANTALO" — Jordano
.1 . mem

da Matta — Breve

Quando trabalhava
A operaria Dcolinda Sayão, quando traba-

lháva, pela manhã, na secção de fiação da
Pabrica dc Tecidos Carioca, accidcntalmentc,
feriu-se no pc esquerdo, pelo (foe teve os
«oceorros da Assistência, no Posto Central.

¦ -.; A .policia do 21° districto teve conheci-
mento do facto. ¦

CABELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE<

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTQS DE RÉIS

A "Loção Brilhante" é o melhor espeeifi-
co para as affccções capilares. Não pinta
porque nno «i tintura ; não queima porque
não contém sács nocivos. E* uma formula
scientifica dò grande botânico Dr. Ground,
cujo segredo foi compr.ado por 200 contos de
réis»

E' recommcndada pelos principaes institu-
tos sanitários do estrangeiro, e analysada
e outorisada pelos departamentos de hygie-
ne dó Brasil.

Com o uso regulai* da '*L(,;ão tírilhante":
jo _ Desapparecem completamente as cas-

pas e affccções parasitárias.
2° — Cessa a queda do cabello.
3» — Os cabcllos brancos, descorados ou

grisalhos voltam á côr na.tural primitiva, sem
ser tingidos ou queimados.

. — Detém o nascimento de novos cabel-
ios brancos.

5> — Nos casos dc calvicie faz brotar no-
vos cabcllos.

(i° — Os cabcllos ganham vitalidade, tor-
nam-sc lindos e sedosos e a cabeça limpa c
fresca. .:':¦.'.

A "Loção Brilhante" 6 usada pela alta
sociedade de S. Paulo c Ilio. /

A' venda em todas as boas pharmacias,-««árias e perfumarias.,

Mordido por um cão
O menor Paulo Barbosa da Silva, residente

ã ladeira (lo Leme n. 2, níl Avenida Atlan-
tica, loi mordido por um cão, na coxa es-
«[iierilu. ,

A Assistência prestou-lhe os soecorros nc-
cessarios, findos os quaes, recolheu-o á sua
residência. ,

A policia do 30" districto soube do facto.
mmm

Os melhores Juros aos oepositantes
SIQUEIRA CAVALCANTI & C.

(Casa bancaria sob a fiscalisação 
^oN«'Avírn0')

Wüâ dO CarmO 71 Teleph. Norte 768

Bealisa-sc amanhã, ao meio-dia, no Palace
Hotel dc Copacabana, o banquete que anil-
Uns do Dr. Oliveira Motta lhc_ offerccem
como testemunho de apreço e estima.

FKSTAS
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O Exmo. Sr. Dr. Plácida Barbosa, inspector geral da Prophylaxia da lu.ierui (J
se, chegando dc* improviso ao Sanatório «Ic Palmyra, ahi passou dous dias e dcuot :]
cbusighada no livro dos visilanlcs a seguinte impressão: í

"O tratamento da tiil)i*rciiliise, que a póilc curar e «uic esla provado que n cura, i
c o, tratamento h.vgicno-dielctico. Esse é u tratamento que se upph.ca no Saiialono |
de Piilinyra, e sc appiica ile aecordo com ns principios scicnlilicos ç » pratica aos 3
grandes sanatórios europeus, _1j a direção coínpclenlo do'Dr. Alberto Cavalcanti [
dc Albuquerque. „,.,,. , 1

Palmyra, l de março dc 1924. — (Assiguado) Dr. J. Plácido Barbosa.' {
Informações uo ilio: Tel. Norto 1250.

íniiiiiiiiiiliiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiniiiiiiliiiiiiiliii nmn iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiil iiniiiiini itimiim In nniiimi mn un"
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senhorita Annita Paranhos llainlio, filha «Io
Sr. Sinviil Pnranhos c de sua Exma. esposa
D. Amélia Paninhos.
ENFERMOS

mi

<¦»'II ¦•__-_-M W—^^fW^ , .,.,. ....

914 LEGITIMO por 15$000
Applicação e medicamento.: Inf. R. 1° dc

Março, 143. .',.'¦

Nice, filhlnhn do casal Roberto Di-
niz Alves, vê passar hoje o seu anniversn-
rio natnlicio. A' noite, cm sua resideneia, á
rua Pereira dc Almeida, a annivcrsariante
offerccerá um chá-dausanto ás familias in-
timas.
VIAJANTES"~A"bordo 

do "Duca d'Aosta" partiu hoje
para a Itália a Sra. D. Concctta Lopes de
Souza, esposa do Sr. Lopes do Souza, dos
Armazéns Brasil.

Acha-se nesta capital, em companhia de
sua filha senhorita Noemi, o industrial ma-
ranhense coronel Cândido José Ribeiro.

O coronel Cândido Ribeiro, que reside em
S Luiz dn Maranhão, chegou hontem a bor-
do do "Ceará", tendo sido recebido por ele-
vndo numero de pessoas de suas relações
do amizade. . _—'Parte amanha paro n Europa, a bordo
do "Andes", acompanhado de sua Exma.
esposa e filhos, o Sr. Herminio Maria dc
Moraes, ántigò negociante da nossa praça e
presidente da Companhia de Fiação e .Teci-
dos Corcovado.
PEt-AS ESCOLAS

Terminou o curso de piano no Instituto
Nacional de Musica a 6enhorita Annita Pa-
vanhos" Raiiiho.

—— Acaba de concluir o 8o anno do cur-
so de piano, 110 Instituto Nacional de Mn-
sica, a senhorita Clarice Mallabcr Lirlò, fi-
lha do Sr. Carlos Augusto Lirio, já fallc-
uido, e quc foi por muitos annos thceonrci-
ro do Banco do Brasil, e de !D. Laura .Mal-
labci' Lírio; , , 

",.
 Terminou o curso dc piano no Insli-

tuto Nneional de Musica a senhorita Adcli-
na Eugenia da Silva, filha do Sr. Joaquim
Teixeira da'Silva.

. Nos exames de violino, hontem reali-
adosno Instituto Nacional de Musica. o'b-

tiveram nota distineta as-nlumnas Maria
dá (íloria Ribeiro França (6o anno*». Maria
Alcina dc Mattos (1° nnno). Nadir< So-
ledade ("7» anno) c a-violinista quc .10 e
uma concertista pelos seus dotes dc tcchni-
ca c expressão Almira Silveira, todas alu-
ninas dn professor F*i'ãnc!isco ChiaffitelH.

;— Terminou o curso do íl" anno. tam-
hem com (listincção. a senhorita Marina
Tclles Ferreira, pertencente também á mes-
um classe. . ... '¦ •. •

Terminou o curso de violino no Instituto
Nacional de Musicai tendo notas distinetas, a
senliorila .lulia Flòrindn DriesJler, alumna
ilo professor Humberto Milnno. # _• _Concliiiu.com approvações distinetas. o
curso de piano.do Instituto Nacional de Mu-
sica. a senhorita Marie Heleno CharmauA,
alumna do professor João Nunes.

Terminou com brilhantismo o curso dc
piano uo Instituto Nacional de Musica a

Operado de grave intervenção, está cm
tratamento 110 Hospital Evangélico o nosso
estimado companheiro ile trabalho; Jdií.quiiii
Alves Martins, chefe da expedição da A
NOITE. Foi seu operador o Dr. Castro Arau-
jo, auxiliado pelos Drs. Fclinto Coimbra c
Pedro Carneiro.
LV ro

Foi sepultada hoje, pela manhã, no cc-
miterio do S. João Baptista, a Ninhorita
Aristotclina Azevedo, funecionaria da Agen-
cia Americana.

O seu enterro foi concorrido.
—> Falleceu, hoje, em sua residência, á rua

Aurca n. 7C, o Sr. Crcsccnüno Baptista de
Carvalho, antigo funecionario dc Fazenda.
O enterramento sairá amanhã, ás 0 horas,
daquella casa para o cemitério dc S. João
Baptista.

— Falleceu na madrugada de hoje, em
sua residência, A rua Bambina n. 24, cm
Botafogo, :a -Exma. Sra. I). Iilalinn Caldas
Baptista Pinheiro, viuva do Sr. Ezequiel
Baptista da Araújo Pinheiro, antigo funecio-
nario do Ministério tia Agricultura. 1

mmm

Coisas que existem, mas !
que não se conhecem:

O Ilolcl do Cdrcoviíçlo cm Paineiras com
as suas modernas installaçôes, agiias cm*
renles nos á|>pscntos, npirrlamcnlos coni sa-
lã «le banhos, a aliinontiiçào esmerada, offe-
rece a seus hospedes thdo o conforto 11 l«i

clima precioso que revigora o or^a-tie 11111
iiisiiiii.

¦**3MMíiB»**-
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CREME HFMTIL
(em pó dextrinisado, 12 variedades, Um dos
melhores, iillmentos para creanças e doentes).
Pacote no Rio, 1$200 c no Interior 1 $300Prevenimos ao publico que não aiignientii-
mos o preço deste nosso popular produeto
que continua o mesmo dc 191!).

Será indevido o que cobrarem a maisí
DU. RAUL LEITE & C.

C.[ CARLOS J. WEHRS
47, Raa da Carioca, 47

Junto 00 Cinema íris — Tel. Central 43isf

OPTIMOS
.1

1 E AUTOMÁTICOS
reduzidos c vendas facilitadas

R. M. S. P. m
(MALA REAL INGLEZA)
Mt» S« J^a« Cx»**

(CIA. DO PACIFICO)
PRÓXIMAS SAÍDAS

DAR1ÍO 
HIGHLAND PIPER.'..
AVON

ANDES ..
DUSEADO
AHLANZA

PAUA EUROPA:

PARA O SUL'.
 31 do julho
 5 de agosto

1*1 ile agosto

27 dc julho 0
6 «lc agosto

10 ilo agosto

PASSAGENS, FRETES E INFORMAÇÕES
j NO ESCRIPTORIO DA COMPANHIA

! 51, AV. RIO BRANCO, 55 .
Norte 8000 Q

'vaoi__í__s_E__o_n!oi!_s__2__r3oao^
Alu{;um-sc «luas, jimtM
ou separadas, próprias
parn escriptorios. "i«S&LÂ do Ouvidor
se na loja¦> -mmt^

141
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Preços
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GUIRANA' % Maués
Em frfta, e
ral, rih do
ss TI|,. N

em bastões e cm pó. Deposito ge-Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ',

SÍUí; ¦'.-'.¦ ' - ¦
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^fM:mm^^ssmmiamsísisss£S^.'^!^^«Tônico Iracema»

O mais 
"antigo 

e melhor dos fortificai"-
tes para o cabello.

20 annos de grande ácécitáçãp.
Unico premiado coni medalha ile ouro

na Exposição do Cchtunaíio c nas ExposI-
ções: UNIVERSAL ÜE TURIM, NACIO-
NAL DE:; 191)8'.

A' vcnilil cm toda a parle. 8Ei T. Mell,, & Comp., REPRESEN- ü
TANTES" Rua dn Alfândega n. 1*1

^ sub. Telephone 1775 Norte. .Jj
^^^*&wsiimm^^mssi:^issiBf^^^,

I 
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Restaurante Tavares
RUA CHILE N. 33. T. 1787 C. Aberto toda •

noite. Cozinha de primeira ordem. Acònipsa
nliado no almoço c jantar Uo auarlcllo rü?"'
Irmãos khpilniiiu Lcu.iuc,

l. .(S

¦"'''¦¦á'*' 'w. l__iK___l
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Uma visão da capital gre
ga por João de Barros

).' tnhlrio que. a convite do governo
Ío, 

o
limite

gre-
lui-* uiciipturói «isi iiiotlviuu iíciucúii «Iu

n Sr. Julio «le Barro**, um dns mais
„-i*u«;úiiPorltitful, lui n Aliiunni. fo.or uma série du

eniifurenclas que des-
pertaram uraude iu-
Iui-ukku nos circuleis

.»"..*,__<_»¦ ***wm**»*jmmmm*mm

Modernos bandeirantes 1
m^Tm^SSmWx^ ««¦

A mensagem dos escoteiros de
Laguna ao Sr. presidente

da Republica
Cliegaiiilii a esta cidade, as escoteiros dc•Muna, cuja primeiro vinlla nn llio loi • ait'ilat'çA.1 da A NOITB, pediram utnn oinllen»ria ao Sr. presidenta da lUpulilírn, afim ilee roíarem u ,s, |;X, „ niiguluie inciiinitoni.

Z„ * «"»<•« «ru»o ilovuinvnto de pulriutis»nio e de lé cívica:líxino. Sr. I)r. Artliur da Silva llernar-1108, líinliioiitu profldonto «1.1 llepubllcá lira»
„. i""•,"-, «oiiresenlad» neloi elementos tlcma or ilcitaquo ua tua vlitu adiniuistrativu,
í.i i" 1'!1",''i"»«« a cidade rie Laguna, no Ks»
...'.ii i tan,P. Jr"Wi'iirliMi. tem a honra c aHinilíilnin •...Um,,.,,,,, ds uprfsenlur n V. \'.\-os inclbiiier, uiigiirloi, du iclieiilnil... «|iier uurcceixo-iie teu inr modelo «Io virtudes, quer
!!L i '" «.Pw-f-ciio -inverno «ln naçnu, tanpramlMor ila beiicflcns resultados.Ht*r«o ilo liçrúos, «iu rujo numero sc desta»io «. vulto snlurbo da Annlta (iurlhalril. «iiilzi.ii«iiii,i tine os norlmloros «lu,, , — »ua nifiisa»

Intellectuaes Dotiiiolln.! fS ' " '«"lenlo il/jnlf cativa, fossem ns «|uo»
•apllol.«rir;S da !£ valo!ot™ »>0.<" <l«c. liivòstln.lo»«e da
tavn% eíivloii nara o 3^n,_*_,,n -«"man '««» •rnillclònal

"DlfflòWLM^dS ,W,A, ,,u, »?l'"'»l <••'•¦ «alnm «Ias fileiras
,. lc 

"com ilíl 
!.?"„. d_Kí"l«'rn». I»^»r.d«.r« de ho-

il rtrcun,
f. «lc Ju»

vrnla traiisciiivemos, a
st<;'iilnle clirniilca, «pie
é uma vi..ín> iU ni',-
íli-niii capital i;ii*i;.-i
em tinta d- '
nha iillliun:"Sete horas da tnr-
«le. Atlislins, toda
Alliena... estil nn rua.

It-lii» hu/.lous e clit»
Lsons, pnliih sereias
Ir
r
ts
autobiis, llpolas o i
cyclotns; pelns

meus sAos nn moral, un physlco o na In-leilijíencla. o se propuseram a realisar nmImnortnnlo "r..id" pedestre no lllo «lc Ja-neiro.
Ãlodernoi Ilantloirantcs, cuja ncção re»coma u época brilhante «las opopíus, ellesconduxotii a V. Kx., através «le todos os pe-rliíos, dlfflcnlJiitlcs e sacrifícios, a incnsu»«cin «le saudações tla cidade quo. cm lísr.i,rola capital dn llepubllcá Calliarlncnsr.

s.H.s i.ivi- MTtr.s i. vlu.oira V. I*..\. rcccbel-a, como positiva de-¦S&Ct. «cn "mil «ffi S/W,"" f "m ""v'v sem-
um velilculos - nu- ' *?, 

_T£,i_ "T U"tmUo» ««wrosos .o
.movéiu. tramwny».|*.»,c,i,>"B Çl»"lndor das suns «lorinsus l.nrii-

l» ao

OSSPORTS

lfl»n, dltfne ouvir tnmhcm o vehe-"' "" '.'  Snin-vE nü".* i ni'0,,,c ;,I)'),,,Jo de s,,cforr» fl«» » '*»««"" '"*
pelos i-i-éj-o» dos rendeSdòs JohiiicVò rt_.'l^íi^e."í FÈ! íl" ^ia,nobT? c <ln
Lio ruído ensurdecedor que sni «ias por as I ™Sfl»,ini«i 

.»„?.? as""';iç,,l,sf' !|p c"*" c0'-
„ . cnfOs l sobe <la> suns tcrrnsses cbelas* I """ '"?'to, ''^pc-nüo o sen futuro, a sua

nela tcniurn molliuila S"«%IvíwS c' I?1*» W»h vida.
«Ios ,a Ilida pelos trilisi,

iiju.l nej-lq, no niitlso Jsnllm i*onI | proJ-Iemas inclonnes, «nis.1 o dn escolha"definitiv..) tio porto que vac servir «lea sun ba nnun i.i vibra u-

•i dç niuihurcs;
lüxihòc¦ ,i eitlatie compõe

«lu festa iia;;i*«.
I.cmbra Lisboa cm

Uiin ou Siío aloão...
As cem mil pessoas que passam, riem u
iiilcrpellaiii, e se snuiinin, «¦ correm, u se

.vam num ni,,vimento tlc„ jjrniiile metro- j- dixum, pulo oüiar a pelo Kcsto o pela '

Ksnui. Sr. presIdõnloT Aclín-se etn vespe-i*;is tle snlução uin «Ins ilrnndcs c mniiuos

vésperas da Santo An-
 «sscou-douro tlt» carvão extraído dns varias minascm exploração. Verdadeiras siimmiriúdcs nn

cnitçiihnria c nu, liydrnullcn, entre os qunesio saudoso almirante Calholros tla (irnçn, pro»
I uunciu) .nií-se a favor tln Porto ile Liutuna.recentemente,

Corrida»
AS Dl. AMANHA -» InilleacOei ila A NOI-

TI. paru as corridas do amanliA, no .Uu-K.-y-
Cluh t

Plraju' — Frniifian ~ 1'loronle
Allienlx -- Sunliailoi' — Menino
Anilromeila — Maçara — N«e
Salerim — IVrtlnnx — Nero
UruaytJ .- Media lllenrla — (ialarlm
IMIIMAXIA -•» 1'AIUIiUAVA - COIUNOA
Mnslrador — Soberano ~- Nenroals
Olymjm — Paullsln — Arlsléu
MONTAIUAS li I.VHOIIMI.S - I" piireo —

"Adolnlio l.inu" — i.yiiu mel ros — r«-
iiilost AtOnill e ihiii.-.iu.i — Mnniiinonlo. f.l
Itilos. II, llii.iiis, Antln bem de preiuirn. 1'0'J-
«o far.ii lliiinnlr. .1:1 kilns, .1. Sulfate.
Apranipinu niiliimitiieiile. Tem chance. Ilrln
do Sul, Ml lillos, T. HiitM... Ile',iilnrniriilc
movido, Não tem chance, l-iraju'. f.l Itilus.
O. Stiurex. Tirou optima prova; l'.' o prcíc-
rido «Ins ciilniidltlnK. Deve ilnnlinr. Pcnuery»
1.(1 kilns, su correi. II. Astor-i*. Tanilieru
api'oiii|iliin rm bons «*iunllc>'.e,;. IV.de cunhai*.
Il.illvla. .',ti Itilos. N. Guiikiilo». Anda bom dc
preparo, mas estú mal collornda nu turma.
Nada furí. l'enjlx. Mi kilos. 1). Vn/. rteitular-
mciiie movida. Não tem chance. Iluliln, .Ml
kilos, II. Astorda. Trubnlhnu opliiminicnto.
Hon) i./nr. I;m:(iisn. iti kilos, C, 1'criiniulwi.
Tirou cxccllunlé prova, Ha fé na sua vlcto-
ria. ltcul. 18 kilns. .1. Affoiiso. Andn bem
d.» preparo. Fraca pura u turma.

2* parco -— "lanado CorrOa" — l.fiOl»
metros -• Pri»nilo',: .lifllWS e CC0W00 — Al-
bernix, .'i,'» kilns, .1. Sulfala. Apromptou «lc
modo a min pcnler. Deve vencer. Menino, 51
kilos, D. Soares. Também apromptou «pli-
uiiiiiienlc. Iti té uo seu triumplio. liei tle
üuros, .M kilo»; W. I.iin.i. Trnbnlbou rcRU-
larmcnlc. l'or emqiisinto nulininos quc nuilu

, farú. fluposão. 51 kilns, R. AstorKu. Tem
I prof-rcillflo om Irahiilhn. Pouca chance. So-

iihador, 50 kilus. A. Feijó. Apromptou repu-
Inrmcnlo. Pôde entrar placè. Hoiileus'.', W
kilos. 1'. Káliuãu. liem movida. Não tom
chance.

3* parco — "Saturnino IJnxiié" — 1.0011
metros -- Premfos: :-'.:00n«5 c 0008000 —
Aiitlroinoda. ô-i.kilos, Ç. Fennndex. Aprom-
liloti em biina; rotullçõès; li' si preferida dos
entendidos. Klaffara, aa kilns. 1). Snurcx.
Nns condições eni qne correu tt« domingo.
Mesmo indo muito pusndn. tem chance. Noi-
vu. 52 kilos. Nfio correra, lllo Pardo. 51 ki-

o pelo Kesio oi ne a iijusirados enfienheirns l)r. Ilelford Vieira e::"''"'11' 1,l!1:,s>* a ,Ú^!1 yt":}^CL'l': ! »r. lA-.Coeq «le Oliveirn. luiinifestaram-seiver. Athcuns cheira u crjivos, nesta hora
uavisslinu tln tarde. A cravos rubros, du

rfiimc forte, «iue n lodo o Instante os ven
iffcrcconi, com um tãoJi'.; • C. "off "cecnS 

Zm 
'üm^ 

,S- j^„Í,ffi,S^„f rJii,,, i„,i,..„,u,ito .*, .compra que a su,! offcr- S ^X 
* 

^m?ovaia 
' 

o, ola inleresscira quasi parece uma saudação «le „i,ni,i„u „.,Ai..,„ .?. r..„..L_-I:* Z. ....„quasi parece uma saitdai;
boas-vindas. Umn ntmospherá de amor pai-
t.i sobre n cidade, envolve-a c cnvolvc-nos
penctraiitcniciitc.Ma*, iião lia sensualidade neste ambiente
amoroso, nem no olor «Ios cravos, nem no
nudni* rápido das raparigas, nem no sorri-
so dos homens...

A curva do llimetn. tle um lado. a Acro-
polc do outro, e os ciprestes ria Praça da
Constituição — vasta como o itncio — es-
piriliiali/.atn o crepúsculo volicincnte; O de- !
te.io, assim
i, [inixúgçmlarjía esplanada dc ondu se vc o mar
ii.1.. necorda eni tios, com o appello voltt-
|,liio>,, da :i;'iia incfavclinciitc azul. c a pai-
:.l,i inquicln «pie outros mares «lispcrtam.
inia serenidade iiiimciisa vem «lo norizoii-
le. Palpita e quctla-se: e

Ios. A. Pcijó. Anda bnrii «te prenaro. Se n-
m Iuiiiin«Is(Vs'"rcÍal<)rÍ'ií's""us raia estiver pesada podo vencer. Noé, -l!) kl-

.a.s. M. Conciçno. Tirou ciccellentc prova.
Vac leve. Muita chance de viclorln. Jnibiiin,

fronenméiilõ favoráveis ã prosecucâo dns *•¦ kll,,sa •>• Criia .lunior. Nas condições em
obrns que se estão rcnlisníido no referido I fmc correi» domlniío «• nada fez. Nnda fura tle

, porto. Semelhantes opiniões, shnllsadns c novo. Tribuna, U kilos, V. iktlsln. Anda
tia ponln dos cascos. Dom axar.

4" parco — "Benito Víllantieva'* — 2.200
rabilidade, cnchcin tíe esperanças o cora- ! metros — Premior.: 3:500$ c 700SOOO -- Per-
Cão tios lafiunenses C levam nus espíritos í Unax, 5.". kilos, D. Suarez. Anda bem «le
mais prevenidos a convicção da que o porto ! preparo, mas corri» pouco cm distancias lon-

lhe uns ssuns axas tie candura ti febre se-
i|iii,isu tln multidão para a consníjrnr A bel-
lexn tlc Ãliiciias, numa caricla emotiva...

V noite, no Pliálcdo, janlaiulo sobre a
ondulação melodiosa do Ejíco — entre a
musica das orchestras e o clamor dos jnzz-
li.uids. vendo tlansar ns raparigas da socic-
tlittlé elegante e aos adctiiidinha.t «laqui os
.liiminics e os maxixes tle toda n civilisação

preferido deve ser o «la Lat-una, tanto pelnsua (losiçãn iiydrofirnpbica, que constltue um
seguro abrigo, como porque, a suspensão dos
serviços de pi-ofundidndc da barra represen-
ln um enorme prejuízo pnrn ns cofres pu-
ll|la*OS.

Por.Isso, Extno. Sr, presidente, o-Laguna
apnella t-onfiantementn pnrn o abnegado

sitnndo-líie
se re-

ideal
qii" senipre fez vibrnr a alma dos seus oito
mil babilnutes, espera quc. não dcspresatlo
o sen porto, prosiRam, cfficientciiieiitc, ris
obras projectniliis na respectiva barril c se

„,„.|..-„in ... rn lirocedn ú dragagem do porto c competente
huluuhuu-su, tu- j conserva

 - i, nifna inniiiinieinenii» pnra o aone,. crepúsculo volicincnte; O de- ! 1)atriolÍ5mn de v< p^. x-, deposltnndt
quc nasce morre no .contemplar ; „„, „,aòs - (1(,stinos os 

,qniK.s 
S(e. tx ceu. E o próprio tappeioii suraem n!k rMijsa,..-1(>, do mngestosb :

O carvão, diariamente depositado nas duas
i secções do enes, construido pela contribui-
I ção do comniercio local, necessita dc

, transporte. E a Laguna, enviando n
| V. Ex. o seu appello, por interinc-
: tlio tios novos bandeirantes dc Sun-', ta Cnthariha — os Escoteiros, abriga. n'alma
; n çnnsoladorn certeza tle que V. Ex. não lhe

recusará o seu auxilio c apoiará provideu-11*'* <*¦*<-

que sc presa — a mesma impressão dc lt-!cias no sc,,lino de screm emfim terminados,-gelr^üi ..ímmatcnal e depureza esparsa con- , (), , ,..,-,„ 1!los (!a sua j,arrlli a lnais ec0nomt-
Iene a mnis segura rio sul do Estudo. Creia,
i Exmo". Sr. presidente, quc a alma da Lagu-
i nn lhe será eternamente reconhecida e que' | sobre a cabeça de-V. Ex. hão de chover ns

t.isii.-:
Como r.o Rio de .Innciro, as luzes duma

ii ven ida illuminada dcsabrochain mais sum-
ptuosnmcnlfi ua água. Drancos, os barcos ^
pequenos fliictiiam á beira das praias, aden-; j)S()- (Io ,-,„ ünr povoj que glorifica a

o colinito tln noite, onde se perdem ViM,it ama ,, jüètíçá c preza a gratidão. —
Itespoitosas saudações. — Laguna, abril de

João Guimnrães
, r . ,...,„,„,, Mi|r.->j„,[„ü[,uC municipal; João

lmin.-Iivoça o gpnho de fugir, mas nao ••» Guimarães pinho. Pinho & Cia., Octavio
ansiedade trágica dos adcus.es sem esperan- pin|o (,a cósta CaPne|P0. Hcrminio Teixeira,
ça. Evoca o amor, mns nao o delírio i-o- Mario Mattos <• Henrinue liamos Fortes, con-
in-intico, soluçantc de barcarolas piegas pn Vclliélros municipaes; Luiz Sév.crliio Duarte,
crispado no pânico da morte... Partir —•„¦;, de (**..cjto cm exercício; Antonio Guinia-
mns para alcançar aqucllas ilhas tao per- ;..- c bra| promotor puhlico em exercicio;. Amar-mas para K ,., f ,'t R ,„

os mastros leves. Tantas prnias conheço, c
iicnliuiiia è ctsmo estn! Evoca as viagens, mas 11po^ __ (.Vssianados)náo o fervilhar pullulaiitc tln luxuria mari- :(. -b: 

," SupCHntciic]'cnte

lo, uo ar cryslallino e fino rregndo do Te-
somente abranger meino.r, na exaltação dos jho yiccnle Góes Ribeiro, agente pos-aentidos extasiados, o amor fraternal, o ,ai- Arthur ria Silva Teixeira, administrador
amor universal das cousas... . (Jn 

'Mesii de Rendas; Antônio Dessa, dire-
Venus brilha, prolectora. Nao c, porem, J ,.tnp ,,„ .lf) AlhorV.» João Nunes Netto. vice-

a estrella matutina oue, severa,. ens"u\ ao'. presidente da Associação Commcrcial; Ro
homem a magna tio remorso quando duas '„,,.. .,.. ¦,,„„,!, ¦*
Ia bete assoupic un aiujc se rcucille". E'
uma estrella amiga tios homens e da natu-
rr-:a. um astro sem malícia, caslo como uni
sorriso adolescente quc apenas inspiro ter-
nurav..

. No emtnnto, os pares dc daiisarinos vno
passando, na cadência lasciva dum shimnnj.
Vejo alguns dos mesmos rapazes, e das
rnesinfts'-raparigas que liontein vi no theatro,
applaúdinda a grande actriz Kively c flirtinido com graciosa desenvoltura

c.ha tlc Mehdoiiçii, Pnülo Cnlil. Pompilio
Bento, Titto Montenegro, Bento Rocha, phar»
inaceutico; Miguel Alrino Filho", .loão Clc-
mente Cnrvnllio. presidente do Club Elon-
diu; Góes Rabello, eommereiante: Luiz Sc-
vcrlno Si Cia., comnicrcianles;-Lebnrbenclinn
& Cia., esportndòrcs; A. Itemnr, exportador;
Eugênio Vianna, eommereiante; Sizino Ma-
clnttlo Filho, eommereiante; Dr. Aurélio Uo-
tolo, medico cirurgião; fletulio Pinto da
Luz, agente dn Capitania do Porto, Jacintho

Felliil lliU-H, I., ite de Gaitrn HiU-iI. Cello dr
lurrt.s llia..*». Moraes Cardnio iUI»5. Cirv»'-•io Correia !H»a. Arey Tenorln 73-1. Lul»Vlniiui 72-íl, ll.ilil.iiiit.ro Carqueja M-3. Drecorjl ilo scorai (li) pcrleneo ,.,« Sr, Ou»inerc nrio «le c»»ilro. o reenrri ile pontas purfil*. «o Jogos (Í3) perlence ans Srs. tiiimci»

«•iii.l.i «le Cua.lin f |,lUn, ,.1IMÍ,„.
Premiu A. <".. I). — I.10..11I Silveirai:il»ll. Ciim.hIíi. Moura 198-H. .1. n«»tlrlRues«br.Miallu 127-7. Hanms NoMuelm l*J,*fll. (!«•

iiiorçlnrin rio (Uuilrn isa-il, llonorlo NálloMaoliailo 192-0, Allierllno M. Dins 121»»,Mello Nr||o .Mnehuiln I2il.lfl. I.lnriolpho IU-lmlr<i lis-lii. Marlun Nelto .Mneluriu I1,t»in.Il.iiiuiti «le Freilui llü-.i, Fa rache Nelto110»/, r.iunh.ittn Ainnrnl |iM»tl, Sylvio Vas»
quiM 0ll»2, Itiihd,. dn Silva n.VO. Ainmliujiilareelhís 115-1. Amorlcn ile ílarro» «Ml. ftol-
lim Plnliclrn 03.5, Axevctl.i Sanlos 80-4.Dvldlii Coellin 711-1, Jorge MorUer lid-tl. Osreeordi rie scoriu (lli o «Ir pónloi pnr «Ha
ie Jogos (23) pertencem nu Sr. (iumerclndo«le Castro.

Accrlarnm «eorem os Srs.: ilo 2x1 riu An»«lambi, Osmar Grana. Hunnrtt. Nelto Ma»wiadn, llfallo Nctto 'Mat-lindo. Manoel Gnn-ralven, Adsucto «le Assis. Carvalho Correia,
líriwnl Sllevlrn, Custodio Mouro, ,T. Rodri-
gues ria Mol tu, lliiinos Nogueira, AllierllnoM. Dias, I.in.lnlplio Itihrlru, Mnrino Nelto
Maohatlo, Sylvio. Vasqur... AzamliuJa liar-
cclliis c Ovlaio Coelho: ilu 'Jxt dó Vssco da
(lama, Osmar Graça, llbllm Pinheiro e A*e-vctlo Sanlos, Nrnbiiin dns ronenrrenles
ocerton no »-.-ore du 3x0 ria vietoria tio Mnti-
guolni,

OS Ci.fHS FAVOIIITOS •• N-.s lugo» <l,»
anlc-hnnlcm foram feitos favoriloa prlnsJocnallslna «In Assoclai-áii de ClirónliitrisDosporlivos ns segulirtc* clubs: Amlarnby38 Indlcavões, lliver t o cuipalu I- Vasco duGiima 40; Cnriocn 31, .Minijfiiclr.i ft e clilpà»Ics '• Confiança .Ti. Progresso t c empates¦I: Fidalgo .').*i, Americano 1 e cinpulc 1: SSoPinlo e ltio lt); KngcrVIin dc Dentro 3!) ct.ampn Ürailde I; Kverrsl 31 c Olaria 0. ülelnl «le gun!>» nutrendoa pnrn witlo islub foieste: Anilnrah.v PJT, lliver 41, Vasca tla'iiiin.i J38, Mnckciuic 81, Carioca 3.r>. Mm-
glielru 41. Confiança .".7. I'rogrcíso .'ifi, Ft»dnlgo 00. Amcricíino 41, S. Pnulo e lllo12.1. Esperanço 13, Kngenliú dè Dentro Illi.(.niiilio Griitidc 37, K*.f-es<; Ü'.l õ Olaria 51.OS GOALS DOS CLUBS -- II.iI.iuit.kIo.-. tts
goals pró e enulra dns clubs principaes daAnieii e du l.ign Mclropnlllniin 1' cete oresultado de caria tini: Kliimlneine 'IH próe 1,0 conlra. saldo IS; Flainengo lfixll. sal-rio 2; S. Clirislovnn 10x11. sald.- .S; llsdlc-nico llxll. ivftn siildn o nem déficit; Ame-rica 11x17, déficit ii; llotafogo lftxll. saldo•I; llangii 18x20. ilcfleil 2; Hrasil 13x37.

3' Iciiii -- Aniiniiiloi Álvaro e Fuinho;
Mario, Cuinutau e Agusliultot flrniiiio, P"
«Iro, Doca, Ncco • Melo,

Itr.ervusi llaaillo, Fortuiialo, llornanllno,
l'»|i.*ridiãn e Presclllnno,

A LIGA Dl. SPOUT.S DA MARINIfA TJÍM
NOVA SK'DE • - Da secretaria ria valorosa
Ll|a do Sporls ita Marinha, rrorbonws « su-
Ktiiiilo ciimuiunicaçáoi "Sr, Itednctnr hpor-
um. da A NOI II.. Tenho n praier do com-
miitilcar-vns que a Liga rie Sporls ila Mari-
nha mudou sua série, iloClub Naval para o
Arsenal «lu Marinha, (ai Jnlr do Alliuquor»
que. ilinu-liir s«»cretarto."

INDEPENDÊNCIA A. C. x MRÍUDIONAL
F. C. — O director «lc sporls rio Indcpcn-
ilcncln pede, por nosso Intermedia, o com-
pnrevlmeiito dos Srs. jogadores rins 3" e 1"

CANHEHH0_ FÚNEBRE
MIHHAH

llinnm-se «l-j» U ila amanlih.
Cnronel Pedro Carlos rie Andrade, is l*»l

I.niíi Maria «lu Divino Salvador, As 0; Car-
.¦•i Américo rins Sanlos, tis 10 1,2; D. Ame-
lia Vieira ria li «ilu.. Ai li l|3, im Csmlela-
lia.

Cominenilarinr Antônio ria Silva Ferreira»
tm K), na «ureja riu Carmo11), Uocmll» A*
Mlguex de Mello, As 9. ua egreja do Parto|
capitao-truruto Dr. Fernando l/>»e* fiou-
ealvi», As 10; D. Aurniintla Hosa ilo Anriia*
ile, A» « 12. nn egrelu de Sio 1'rtiKlsco «Ia
Paula; Manoel du Ksplrilo Santo, As 9 li-',
lin inalrLc «Io Saerameuto,
fNTBrtRCW

Foram sepultados lioJe:
No eemilcrio de S. Francisco Xavier —•

Muiiud ila Silva, Simtii Casa da MlM-ritordla;
Anna Catlinilna Cuvalcaiitu do Alliiiquerrfiio,

teams, icspeciivamenic, as ia o 3 uoran. no Jiio i.umiido Uenlcio n. -•¦!; •'»««**»»»'»»-
muipo Ho OrtanoF. Club. IMeainiltranlIo; \<\ r«»« «Ia Alcijrla 11. 4<l; H]M,.illlurd«
Arara o Krigar.1: Oonzulei, Llndolpho o llcu- Jp»? í}™*»""- ¦™ve,'c".,„.° áfi__lrlnuat llrniiro. Ilenaln. Alio. Mattos o Ary. »,¦»•¦ Marletta Curvello. rua Silva Manoel

desenvoltura. (Os thea- | j ^..Wiitc* consular da Itália; Mimicl Iba-
tros aqui sao, ,110 tempo do calor, grandes 1 & Fjll còmmerciantes*; «Sabral, Irmão.

...,» Umin c nifnloomntilr. "w™ *" * '. ^.. « . . r*  1?selas abertas; o «jiie lorna singularmente
arejiídò o flirl mais intenso...) Nn verda-
de i a ínesmii gente. Mas. não sei porque
suii-tilcaio da noite puríssima, e da graça
Iranqíiillà da paizagem, e tle toda a belleza
vista e ttdiviiilinda na minba peregrinação
através da llellaile; não sei porque sorli-
iegio, quasi sacrilego, parece-me admirar por
vezes, cin certos corpos de nlhenienscs mo-
dernás sacudidos nn bnltnlldatle da dnnsa,
o impeto alado, o rylhmo divino dunin vi-
etoria sem azas..."

i ****** *

STOPYL
do Instituto Brasileiro de Mleroblologio

Para furunculos, espinhas e cravos
POTE 5$000

NAS CASAS DE CIRURGIA B
DROGARIAS
.. ***** ¦-

0 espectaculo de amanhã, no
Zoológico

Obedecendo no programma que hontem
publicamos, realisar-se-á amanha, ás 3 ho-
ras da tarde, no Jardim Zoológico, a fim-
cção do Circo Oriental, ao ar livre, onde fi-
curarão artistas tle nomeada. Funcclonarã
do meio diu cm deante, a porta dn rua J.
Patrocínio, transito dos bondes de Uruguay-
Engenho Novo. Das 11 horas em tlennte,
trafegarão carros extraordinários da linha
Jardim Zoológico, partindo do Largo da Ca-
rioca. .

1 m*m «

A Herança trágica
SOBERBO ROMANCE.

Nas livrarias c na Emp. Romances Populares
Rua do Carmo, 35 — 1»

******

Conferências Evangélicas
Realisn-se. nn .Egrejn Evangélica Metho-

dista do Instituto Central do Povo, ã rua do
Livramento¦ n. 23.3, uma serie de conferen-
cias pelo Itev. Hyppolito dc Oliveirn Cam-
pos, ex-padre catholico e acltinimente missio-
nario protestante. Essas conferencias.se ef-
fectuarão nos dias abaixo e com os seguin-
tes thcmns:

Dia 27 tlc julho —A Verdade. Dia 28 —•
O que devo fazer pnra me salvar. Dln 29 —
A salvação de Deus. Dia 30 — Não ha con-
(Icmnnção pnra os que estão cm Jesus. Dia
31 — Um só mediador.1 Dia 2 de agosto —
.lêSüsú porta do peccador. Dia 3 — A Per-
ueverança.

cõüinierciaiitcs; Oliveira Castro, Francisco F.
tle Oliveira, Teixeira k irmão, Ilcmy Ulys-
sía, despachante aduaneiro; Carlos Wilck f
Cin, commcrcihritès-, Luiz Nicolazzi 8 ri-
lho. Luiz Gonzaga & Cia, Ismael de Souzn,
administrador dn Mesa de Rendas Esta-
duaes; I3<Yaventura Barreto, escrivão do He-
nisto Civil; Hanl Ferreira, tabcllitin: Álvaro
Pinlo dn Costn Carneiro, presidente da l.om-
missão Reglonol.de Escoteiros: .loao dos
Snntns Arcão, director tcchnico tln C. II. us-
coteiros."

LICORES

FOCKINK
Sio «a preferidos por todos os apreciadores

de bebida? finan ,,*****
ÜM NOVO CONSULTÓRIO MEDICO

O Sr. Dr. Alvini Horcadcs, nosso nnti-
go confrade, de Süo Paulo, teve n gentileza
de coinmuiiicnr ter montndo o seu consulto-
rio medico nesta cnpital, A Avenida Rio
Branco, entrada pela rua da Asscmbléa 88,
pnrn a clinica exclusiva dc senhoras c sy»
pliilis. *******
Prof. Godoy Tavares Coração, pul-

mão, rins, dln-
betes e, por seus processos, estômago o in-
lestinos. Av. Rio Branco, 137 (OdconV 3
As 5, menos quintas. Vol. Pátria fiG. Sul 317C.

*********

Mais uma exposição de
canários

A SUA INAUGURAÇÃO AMANHS
Tnautnira-se, amanhã, á 1 hora da tarde,

A rua Úruguaynna n. 27, mnis uma exposi-
çno de canários. Esse Interessante certamen.
que se destina a amadores, c promovido peln
Sociedade Expositora do Canários.

O seu encerramento, serA scgundn-felrn
proxinm, ás 3 horas da tnrdc, com a pre-
sença de innumeras pessoas gradas.- m*m  '"Terra Nataln

Num mesmo fnseiculo acabam de nos che-
gar As mãos os números 4 e B, respectiva-
mente, de maio e junho findos, dn primorosa
publicação "Terrn Nntnl", qne se edita no
Rio Grande do Norte sob n competente di-
recção dos Srs. Pedro Lopes Junior e Reis
Lobo,

gas. Pouco fará. Salcrno, 55 Itilos. fc. Fer-
nnii.lez. Apromptou oplimnmchtc. 15' animal
de fundo. Multa chance. «Ie vietoria. Nero,
h\ kilos, A. Feijó. Tirou oxccltcntc prova.
Vae leve c se «IA bem cm tiros grandes. E*
o preferido dos entendidos; Mosquete', f>')
kilos, II. Astorga. Nas condições cm «|'JC
Iriuinphiiu nn domingo passado. Pódc ven-
cer.

ã" Pareô "Franeiisco J. llazlcy", l.fiOl)
metros. Premios: 3:000.*! o 00(115 DçtraquiS,
55 Itilos, Ci. Ferreira. NVo condições em que
Iriumplion nn rentiinn rio Derbv-1'lub. Al-
Kunin cliance. Paimella 54, Itilos. se cor-
rer, R. Araújo. Apromjitòu oplimanieiite.
Se a raia estiver secca, 6 uma das forças da
careira. Pôde triumphar. Gala rin, 51 Itilos,
.1. Salfatc. Trnballiou optimnmeiite. Dom
azar.. Uruayí, 53 kilos. (;. Fernnmlcz. Ti-
rou exccllente. provn. K* o iireferido dos cn-
tendidos. Media Rienda. 53 Itilos; D. Sua-
re«. Nas condlçõoa em que triumphou no
Grande Prêmio Cosmos. Revcry, 53 kilos.
W. Lima. Vne renpparccer cm esplendidas
condições de entrainement. Ila fi na sun
vietoria.

fi° Parco "Grarfílc Prcmio .Torl:c}*-Cluh tle.
Ruenos Aires", 1.600 metros Prêmios:
050 argentinos, ouro, 130 e 32 1|2. Corin-
aa, 53 kilrrt. G. Ferreira. Anda tinindo.
Seu slud deposita esperanças nn sua vício-
ria; Tymbira, 53 kilos, R. Astorpa. Nas
condições cm que triumphou hn 15 dias'.
Também tem fumaças. Az tle Ourns ki-
Ios. Não correrá. Regente. 53 kiloas, .T. Sal-
fate. Anda apurado. Vae disputar essa pro-
va, com muitas pròbabilidhdcs tle vencer.
Review, 53 kilos, Lydio de Souzn. Também
tem pretensões. Achamos que pouco fani.
Tupan, 53 kilos, C. Fcrnandez. Nas condi-
çiics em que tem triumpliado ultimamente,
ílom azar. GtirtioA. 53 kiltts. Não corre-
rã; Mimi Ali. 53 kilos, se correr, A. Fei.io;
Tiroii cxeellenlc provn. Achamos qua n dis-
tnncia excede aos seus recursos. Pouca
chance. P.iyuyo, 53 kilos, T. Raptista.
Apromptou em optimas condições. Também
í candidato A vietoria. Pamir.so. 53 kilos.
T.. Torllla. Anda hem. mas é fraco |i:ira n
tiirma. Fox SlinoiT, 53 Itilos. Nâo correrá.
Brilhante, 53 kilos, O. Mnrin*. Nas condições
cm que tem corrido. Niída fará. Atlversnrio,
53 kilns, se correr, N. Gonzalez. Trabalhou
c anrnniptnii juntamente com a sua eom-
pniiheíra Primazia, da -qunl perdeu-. Pouco
deverá fazer. Primazia. 51 Itilos. T). Suarez.
Açromnlou optlmamenle. E' a força da car»
reira. Deve ganiin.r. Paraguay. 51 kilos. R.
Arauto. Tirou e.Tcelleirfe prova ;E' a preferi-
ria dos entendidos do Maracanã. Muita
chance.

7" Pareô "Martinez de Hoz", 1.600 me»
tros. Prêmios: 4:000$ e 800$. Mostrador,
55 kilos. It. Ai-nujo. Apromnloii em condi-
ções a náo perder. Leblon. 55 kilos, D. Sua-
rez. Nas condições cm qne corem no domin-
go. Nada fará. «pezar da distnnein ser dn
milha. Soberano, 54 kilos. AV. Lima, An-
da-bem dc preparo. Deve entrar pl.icé. Neti-
rosis, 54 kilos, J. Srilfnte; Trabalhou nnü-
mamente c corre melhor na pista do Jockey
Club., flrin azar.

8" Parco "Joaquim S. Aii:hnrcnã","Í Í75Ò
metros. Premics: 3:500$ e 700SI Nassau, õ.1)
kilos, C-; Fernniidcz. Nas condições em quetem corrido nltimameiite. Nada fará. Pau-
listano, 53 kilos, .1, Salfatc. Tirou cxcellcn-
te provn. Muita eliam*e. ¦ Nlünsky. 52 ki-
Ios, R, Rojas. Tem trabalhado regiilarmen-
te. Pouco fará. Olympo, 50 kilos, R. Astor-
ga. Apromptou oplimamenle. 15' o preferi-
do dos entendidos de São Francisco Xavier.
Deve triumphar. Nympha, 40 kilos. Não
oorrerá. Arlstéa, 47 Itilos. N, Gonanlez.
Aoda bem de preparo. Achamos quc n fi-
lha dc"noxann é fraca pnrn a turma. Não
tem chance,

Football
OS .IOGOS DI5 AMANHA - São estes os

jogos1 officiaes marcados peln Li^n Metropo-
lltnnn para serem disputados amanhã: Se-
rie A — Rivcr x1 Carioca, no campo tia
rua .loão Pinheiro, palpite; lliver nor 2x1;
Palmeiras x elub rin avenida* vinte e oito
de setembro, nn campo.'dn run Moraes c
Silva, palpite: elub da avenida vinte' e oito
de setembro por" 4xt; Vasco dn -Gania x
Mnnaucirn. 110 campo dn run Prefeito Ser-
zedelln, palpite: Vnsco da Gama porÜxO.
Serie B — Esperança x Bomsuccesso, no
campo1 do Marco VI. estação do Bangíi, pai-
pite: Bomsuccesso-por .3 x 1; Confiança x
Metropolitano, no campo da run General
Silvn Tclles. palpite: Metropolitano por
2x1;. Serie C — Cnmpo Grande x Everest,
no campo da estnçno de Campo Grande,
palpite: Evprest por 2x1: Ramos x Olarln,
110 campo da run Jockey Club, palpite: Ola-
ria por 3x1; Engenho de Dentro x Inde-
nendèncin. no campo ria run Eníenho de
Dentro, palpite: Engenho1. tle Dentro por
3x0.: .

OS CONCURSOS T-iK PAT.piTPS — r<vvi os
iogos officiaes effectnadòs domingo ultimo,
ficou sendo a seguinte a colloenção dos con-
eorrentcít nos torneios dc palpites mantidos
pela Associnrão de Chronistas, Desportivos:

Taça America — Hernnni Aguiar 142 pon-
tos e Hscores, Osmnr Graça 130-11, Ernes-
to Flores 125-9, Gumercindo dc Cnatro
123-11. llonorlo Netto .Machado 12*2-8, Rrin-
nl .lunior 120-11; Hnllo Netto Machado
'20-10, L«k> Osório 118^10; Manoel A. Gon-
•alves 117-8, Eduardo Maia 11B-0. Octavio•'Uva ll(5-fi. Adaucto de Assis 114*11. Brin-
ni Netto 113-10, Julio Silva 111-5, Romeu

«leílclt 24; Vasco ilu Gama 1lix.">. snldo II;
Andurahy 15xR. «snldo 7; Mangueira 7x1».
riefielt 3; Carioca 10x12, déficit 2: lliver
10x12, déficit 2; cluh «ln avenida Vinte o
Oito dc Setembro 13x8. saldo .'.; Mnckcnzie13slH, déficit 3: Palmeiras 7x20, déficit 13.Os SCORES — Damos a relação dos sen-
res quc têm vingado nos jogos «!us primei-ros teams ria Amea e «Ia Lign Metropolitana:
2x1, quatorze vezes; lxii treze: .'1x1.onze; 3x'J
nove vezes: 2x0 oito vezes; 2x2 sele vezes;
lxl. 4x1 e 5x0 qnsilro vezes; 4x2, 3.\3. 3x0 e5x1 tres vezes; 5x2 «luas vezes: líxõ, 0x2.
7x1. Il-til. 7x2. 4x0, 0x0. 7x5 c H'.i uniu vaz.

AMKItICAXO F. C. — Paru amanlifi,
11 comniissão sportiva pede «. compareci-mento dos jogadores abaixo, para Irei-
liarem no I" e 2" teams, com o Pro-
gresso: Deco, ICphrnim. Aulo, Euclydes, Be-
nô. Gavião. Ücriietrio. Manduca,' Snixas'
litluurdo, Myro, Anfrisio. Argentino, Marli-
ncz, ,DagA, César. Nalhnnnel. P. Leme, Tas-
so, Iliibem, Alvnro, Cícero, Faria, João, Car-
linbos, Pollux, Costn, Conceição c Pacoba-
hyliai

OS TEAMS DO A NOITE F. C. QL'I5 EN-
FRENTARAO, AMANHA. DOMINGO. O S.C. PIMF.NTA DE MELLO - IVealisando-sc.
Hinanliã. domingo, os jn{!os entre os 1"* c 21"*
•cains dos «lona clubs acima, a commissão
«io A "NOITE F. Cr, pede o comparecimento
dos seguintes jogadores ás lioras abaixo in-dirndns:

2o team, ao ineio-ilia:—Alexandre: Piro-lito e João I; Narbal, Arihcmar e Virgílio;Carlos, .Tose", Francisco, rMnrio e Gomes.
Io team. ás 2 horas: — Carlos; Jnibns eCamillo; Coriol, Zázá c Argcmiro; Izzo, Mo-

ret. Hclin; Liszt e lavine.
Reservas: Francisco Pinto.'Cláudio Fcstti,

Henrique Campos, Vnlcntiin Petry. Antônio
Ribeiro c totlos os jogadores inscriptòs.'.Noto ,'Ju directoria — Paru esse im-
portanto encontro, 11 directoria chama a at-
Iciíçno tio seguinte: O preço dn entrada serátie 1Ç000, e endn associado, com a presençado recibo corrente, bem como os «Io Jornal dnCoiumercio F. C, poderá fuzer-sc ncohípa-
nhar de duas senhoras.

UM. AGRADECIMENTO DO FÍíÜMINIíNSÍíF. CLUB — Do Sr. Ibero Uurnarrics; II sc-cretario do Fluminense F.C., recebemos o
regitiíile offieio:"Illmo. Sr. redactor chefe da A NOITK —
Tenho n bonrn de miuiifestur n V.S., cm
nome da direciona deste elub, o seu mnis
sincero reconhecimento pelas expressões de
amizade como tnníbcni pelas referencias elo-
giosas publicadas 110 s,'u conceituado jor-nal. por nccasião da passagem do 22* anui-
vçrsnrjn do elub, noticia ipie causou a mais
grata impressão á ris.rcetoria, que. por este
meio, affirma a V. S. os seus agradeci-
mentos.

Aproveito a opportuniilade para apresen-
lar u y.S. os protestos dc minha especial
estimn c nitti apreço."

CASA COLOMBO S.A. -. O director spor*-
tivo solicita o tsòriipurcèiinenlo dos players-
abaixo, 110 field rio Hellenico A.C, á rua
Ilnpirú 137, amanhã, às-8-horns du mnnliã:
Team A — Celuril,. Marques. Moraes. Car-
vnlho, Picorelli, Rodrigues, Souza I, Dnrcy,
Barbosa. Silva e Brandão. Team 11 — La-
Corda, Braga. Salgado. Oscar. Adão. Souza V.
Oswnldo, Agenor, Cintra. Moye e Abdon. Re-
servas:. Ventura. Alvam c demais inseriptoSi

SPORT CLUfi, lÍElÍEOIA (Nota official) rf-'l
Realisandorse, .rininn.hã1, o match do cam-
peonulo tln Liga Sportiva Suburbana com" o''
S.C. Cniiipistn, nó campo do'Argentiiiii F.C.,
o director sportivo pede o comparecimento
dos jngndores, na sòde, ás 12 horns, afini

.dé, tiniformisados, seguirem para o campo;
acima.

OS TEAMS DO SPORT CLUB RRASII.
TREINAM AMANHA — Realisa-se amanhã,
ás 3 horas da tnrdc, no campo dn Praia
Vermelha, um rigoroso treino entre os prl-
meiros e segundos teams do Spor.t Ciiib
Brasil.

LIGA GRAPHICA DE SPORTS — (Nota
official)— Em sessão tle directoria, rénli-
sndn, hontem, foi lida e ntiprovnda ns actns
das sessões nnteriores: officios do O Jornal

¦ V. C, pedindo .Inscripção pnrn-jogadores;
officios do A NOITE I-*. Ce S. C. Pnpeln-
rin União, ctimmt.uicundo os campos pnra
os jogos tio tlln.27;, nn parte dc interesses
üérnés, foi npresenlndn uma proposto, pelo
Sr. secretario geral, dando nmnistia n to-
dós os jogadores, juizes e reprcsentnntes,
com exeepção do Sr. Guilherme de Oliveira;
sendo lambem, pelo Sr. secretario geral,
apresentaria uma proposta, para modifica-
cão dos estatutos, que depois dc discutida,
foi adiada para a próxima sessão dc ac-
cordo com o autor tln proposta.

OS TEAMS DQ 5 DE JULHO PARA AMA-
NHÃ — Para o match tlc amanhã contra o
Amazonas F.C, na ilha rio Governador a
commissão de sports do 5 de Julho F. C,
escalou os seguinte, teams 1

1° team: —,Moysés — Barctto o .Torge—
Newton. Pnnasco e Conceição *— Andrade,
Armando (cap..), Cicero, Coelho e Von Pi-
chncho. -'

2° team — Luiz— Leite c Roberto — F.
Roberto. José e Atautpho — Campos, Lin-
doro, Bianor, Bili«5; Miro, e todos os joga-
dores não escalados.

.Para nço alterar a hora de partida, os
jogadores e reservas devem estar nn sede,
sita ú rua Bomfim n. 59, ás 10 horas da.
manhã.

OS TEAMS DO BOMSUCCESSO PARA O
JOGO DE AMANHA — O director sportivo
do Bomsuccesso escalou, para o jogo. de
nnianhã com o Esperança, os seguintes
tenms: 1° teain — Ary; Alvarenga c Pedri-
nhn; Ernesto, Eurico e-Jorge: Affonso, Ca-
ballero, Nico, Lúcio e Mancquinho,

O 2* team serí escalado em campo. — O di
redor do sporls, Unhai to Flores.

Box
, O ENCONTRO OB HOJB. NO C.N.C.P. —

neallsn-se, hoje, as 0 l|2 lioras da noile,
110 Centro Nacional de Cultura Pliyslea, o
encontro entre Jlmmy Dexan. sul»afrlcsnn
i* o brasileiro Augusto Santos. O match
serA em 12 rounds de 3 minutos,, cada um.
com luvas de 4 onças. Serio disputadas,
trcs preliminares. 1'ara o Ingresso dos asso-
ciados no recinto seri exigida a apresenta-
ção do recibo n, 7.

Rowinff
NOTAS DO CI.IJII DE NATAÇÃO E RKGA-

TAS — Devido á reforma dos estatutos do
i-ltib, a directoria do Club do Natação e
licgnto-i renunciou collectivãmente o «(11
mandato, lendo em reunião «lo ennsellio dc»
Mlieratlvo, realisada um 34 do corrente mez,
sido delta n seguinte dlrccloria quc com-
pletárA nn direcção do cluh n anno socinl
corrente: Presidente, Dr. Octavio Ferreira «lc
Mello, reeleito; vlcc-prealilenle, Antonio Au-
rello Pcrei 011, reeleito; .sccrclnrlo geral.
Dr. Jonntlins tle Mello Ilnrreio Filho, reclcl-
lo; 1* secretnrio, Nelson S. Pereira; 2" sc-
crelorio. Waldemar Mlrándella; I» thesou-
reiro, Alexandre D. Cunha, reeleito; 2* thc-
sdurelrò, Gastuo Cuba, reeleito; director ge-
ml tie sports, .lonquim dos Santos Crespo;
direclor dc regatas. Adriano Mnichesini. re-
eleito; «lircclor «lc nataçio. Ernani Menezes
Gouvèa. reeleito;- procurador; Adamostor de
Almeida Hocha; bibliolliecário, Álvaro do
Ai tuc ida.

Kjii audiência esperl.il foram, hontem.
recebidos ptlo prefeito do Districto Federal
os Srs. Drs. Octavio de Mello c Mello Bnr-
reto Filho, presidente c secretario geral do
Natação e Regatas, afim de ser resolvido
nsstitv.pto de máxima importância pnra o
elub. ... ,. ,Em reunião extraordinária, n tlirecHi-
•-ia reccm-elcita do Natação e Regatas ini-
ciará os seus trabalhos segunda-feira, ns
S j|2 horns da noite.

1 ,' ¦ ****** •

n. UA; Annunciata Costa, roa do Rlaeboelo
11. 210; José, filho do «.-arlindo Cunha Frei-
Ias, Santa Cata «Ia Misericórdia 1 Maria Pinto
de l.ima, rua Dr, Fábio da Loi n. 1.003;
José Corrêa Marques, fionrltal do N. S. d*
Saade; Dlogo José IíoKo (mimaria», roa Pa-
raiuajr n. 53 A; Cutliarina Cttend. Ilospi-
tal de N. S. da Saude; Adhemar «a HocIui
Crnz, Hospital de S. Sebastlio; AroaMo, fl-
lho «le Manoel Vlannu, nu Araújo Ulti«*f
n. 51; Eulalla do Oliveira, rua Tenente Cos-
ta 11. AO; Adelaide Ribeiro, Hospital da Si«s
Francisco de Asils; Ângelo Waden, Meras
Anlonio Torres Gonçalves, morro da Si.i
Carlos, i|n,i Lui/n Cordeira de Góe», roa da
Rocha n. 32. ^^

No cemitério de S. João Baplista — Optie-.
lia, filha «te A Iria do Carmo Gonçalves, rm*
«Ia Lapn 11. 41; Idaünsi Caldas de Aranja*
Pinheiro; rua Bninbinu n. 24; Unsll. filho tla
llaii Dasll. rua tias Laranjeiras n. 3; Vicenta
«in Silva Parnulios, run Marques de 8. VI-
cento n. 77, casa V: Celeste, filha de José
Luiz dn Sllvn. nm Miguel do Lemos n. 2R:
Nniirio, filho de Antônio Soares, ladeira dt>
Castro n. 181. *¦**¦",

No cemitério do S. Francisco de Paoli1 —
Oscar dt Oliveira Guimarães, becco do Sal«
(fileira n. 13. ... .,, —

No cemitério do Carmo — José da Siiv»
Soares, Hospital do Carmo.

No cemitério dn Penitencia — Ermellaaa
Moreira da Costn. Hospital da Penitencia.

 SorA iniitiinutlo amanhã:
•No cemitério ds S. .lono Btiptlst,. —Crês-

cèntino Baptista do Carvalho, cujo feretr»
snirã As 9 iiorus da rim Áurea n. 76.

******* -

Photographos I
Expcrlmentne a»

Chapas-autoehromasAWm
c obterei» photograpliias em

CORES NATURAES
rrocurae-a» em todas as casos de artigos

photosraphicos
JOHN JUERGENS & C.
CAIXA 104 1110 DE JANEIRO
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"Brazilian American"

lista iiprerinda reviste «iue se imlilicn. se-
ninnuliiienle. cm inglez nesta capital; vem dc
pôr ii víndá mnis uni numero que, vulc si pciin
ser lido pelas pessoas interessadas cin ns-
siimplos relacionados com o nosso paiz c a
Ki-iindc ItòJHlblicii do Norte. "A. Itorrachn —
Fonte tle llitíuèza do .Valle do Amazonas,.,
meticuloso estudo do Sr. Gcrt H0I111; ' O

.Donteiro", chròuica humorística tle Fnirfax;'"(*omincnlarios". do Dr. Herbert Moscs, suo
nrtisosi «jüe so lém com interesse: ' Kstfto,
eKualmcntc.diiíiins dc nota us outros secvõçs
«lo cosi ume. . .¦ '<m*m ' 
r-m

JOCKEY CLUB
AMANHA

G. P. JOCKEY-CLUB DE
BUENOS AIRES ,..,kilos
Primazia 51;

„ Adversário 5-1
Corlngo 53

Paraguaya 51
Tjmhira 53

A*, de Ouron 53
Itogente 53

,, ltcvicw 53
Tupan 53
Garup» 53
Mimi Ali  53

lt) Plyiiyo  53
„ Panurgo  53
„ Pox Simon  53

11 Brilhante  53

HSs»

NOVA CRISE NA IRMANDADE
DES.JOÂOBAPTISTA.DE

NICTHEROY

Foi decretada a intervenção
pdo Sr. bispo

Km sua ultima nsscinblúá, os irmãos dn
Irmandade de S. ..loão Bnptista dn Cnthc-
dral, cm Nictheroy. clegürain a administra-
ção que terá de servir durante o corrente
nnno. Os trabalheis, que foram presididos
pelo jindre Xavier de Cnrvnllio, correram cm
perfeita ordem.

Acontece, porém, que nm grupo dc irmãos,
não sntisfeitos com a eleição do Sr. Jandy-
ro Alves tlc Pinho parn provedor, decidiu
rcCorrer parn o bispo diocesano. Hontem,
S. Es. Rcvdmn., ajiós uma conferência ha-
vida 110 pnlacio episcopal, resolveu intervir
nn irninndnde, nomeando uma junta gover-
nativa, afim de dirigil-a e realisar nova
eleição.

A significação de 27 de julho
no mundo das industrias

nacionaes
H« alaiins anno» e»tnbelecea-»«. irmoraía

nesta cidade, nma modesta offtclna de mo-
veia de escriptorio, dirigida pele. Sr. Jove
Palormo, qne mais tarde seria a celebridade
quc hoje todos admiram como um exemplo
digno de figurar no Poder d*e Vontade de
Smil«>». MaitON acharam graça na offldna,
j'ro»hctis.i»i«Ío-lhc próxima mina poit|«e «JU
zlam, o Bio não poderia aupportiir estaoele-
cimentos da especialidade. Erraram os Caa-
mtndras. O modesto fabricante que «e lastal»
lou em 27 de julho dc 1914, oito annos de»
pei. uh mesma data commemoratiw, neoaa
mesmo 27 de julho, abria nma casa de vare»
jo ií run Sete He Setembro n. 211 para vea-
der directnmciite no consumidor os seaa ma»
veis o objectos «lc escriptorio. Um onao de»
poin. e no mesmo 27 de julho, já «ntSo duas
vczfii árntb aos anrtaes do nciso commeicio
e industria. Inaugurava a Casa Palermo a
maior fabrica dc moveis de escriptorio da
America do Sni; monopollsando qoail -esta
especialidade de fornoelmcnto, com a actl-
viitade febril do novo estabelecimento, sito.
á run Riachuelo.

O exito foi tamanho qne as mais repu»
tadas firmas estrangeirais, como Wiltan Boj{,
dt* Nova Yorlt, chefrnram o_ envltir nm re-
presenla-tnlc ao Brasil para importar artigo*
de madeira brasileira, que era aobretnda a
matéria prima e inegualavel dos moveis da
Cnsa Palermo qne impressionavam os com»
pradores do estrangeiro, qne diziam também.
rcferindu-He aos moveis "the best finished
in the wovld" o que quer dizer "o melhor
•ícnliiimcnit, do mundo".

Mas n oíiacrvaeiio não era original rsorqna,
desde 1911 as maiores empresas tt escripto-
rios «lo Rio haviam conuagrado a cxeellencla
da matéria, execução c gosto dos moveis Pa-
lermo, que rie 1922 para cá ficou cem o do-
minto abioluio do mercado, a bem diser.
Nem outra «ousa resalta da nataresa e qnan-
(idade das cncommendss qnc sio feita» ai»
industrial de moreis da roa Sete de Betem»
bro n. 211.

Foi commemorando a data de 27 de jaUio,
tres vezes notável, que a Casa Palermo r».
itolveu conceder durante 15 dias Improraga»
vei» emi reducção dc 10 •\" sobre os seua
moveis, conforme se poderá verificar cosi»
stillando-se os preços do catalogo. Os qao
forem até á rua Sete de Setembro n. 211
não devem perder o ensejo de visitar o moa»
trunrio dn Casa Palermo, onde encontrarão
desde a mais aperfeiçoada «secretária até O
mais singelo objecto de escriptorio.

ALTA COSTURA
NOVOS MODELOS DE PARIS
Vestidos e Chapéos para grand»

cerimonia. Theatro e Visitas com a
nova nota da ultima moda de Pariij*
assim como artísticas Bolsas, Pivel*
las e dollares, de grande novidad».
—- "ELEGÂNCIAS". Rua S. Josí,
120, sobrado.

«aso»»
"A Agulha Ôca'

Um foco de moléstias na travessa
Marquei de Paraná

.itistissimn a reclamação quc nos poderes
competentes., por intermédio dn. A NOITE,
fazem os moradores dn travessa Marqucz do
Paraná, nn rua Senador Verguoiro, em 13o-
tnfogo, contra um foco dc moléstias nli exis-
tente, pois outra' eousa não é unia poçadágua, já putrefncta cm frente á casa n. 7*.
E' preciso esclarecer que por isso nenhuma
culpa cabe á familia residente no predioacinia 'mencionado, a qual até muito vem
se esforçando para exterminar o viveiro dc
«nosquitos cm que acabou também se trans-
formando a mesma porção dágua empoçada

Estáá venda o n. 17 deste romance sema»
nnl, oditndo pela Empresa dc Publicações
Modernas. Traz o episódio "A agulha ôca",
da sério Arsenio I.upiu, c que, como os ante»
riores, é do mais palpitante interesse, sa»
gundo podemos ver da ligeira leitura que fl»
zemos do exemplar que nos foi offerecido,-,

¦ -»**** '**

Casa de Saude 8. Lucas
Directores: Prof. Godoy Tavares e D»,

Silva Pinto. Especiniisada em regimens. Pre*
ximo da Prnin. Parque, água,corrente em to»
dos os quartos. Diárias: Quartos, 158 e 30*^
apartamento 50s*i c enfermaria, 10$. Taxa d*
operação, 505!, 1003 c 150$. Vol. Pátria, 66,,
Sul S176. Medico ou cirurgião a escolha da
doente.

m*m
PELOS CLUBS

SOCIEDADE MUSICAL BOMSUCCESSO. —
Mais uma exccllente festa dansante propor»
cionará, hoje, a incansável directoria da Se»
ciedade Musical Bomsuccesso aos seus innn»

„.... „.__. ___..._,  meros associados e Exmas. famílias. At
Assim, justa essa reclamação, estamos cer-i dansas serão iniciadas ás 10 horas da noi»
tos que ns autoridades ' competentes nada ] te, ao som da magnífica banda dc musica dà
demorarão para pôr-llic termo. <¦ querida aggremii;ão..

-T$r— »ii. ,.i;- üs.
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o team oroguayo, vencedor do
campeonato olympico

¦ ' r**- ¦**¦*¦

Como toram recebidos os footballers amigos
lim viagem de regresso «o ien pai-, pns-

¦ou, lioje. peln nossa capital, o leam uni*
fu.ijii de funlbull, veucedur du campeou»-
to ol.vmpiio,

U "Vnldivia",, ¦ cujo burdn elle viaje,
•travou no cães, e, rm seguiria, nu pliyeii
uiugiujus iliseiiiliaiiviir.iiu, sciiilu rcrelil-

A recepç&o preparada aa capital
aruguaya

MÓNTKVIDKO, UÜ*(Á. A.)— Bitlo ttn-
ilu ultimaria-, nn aiirotvn pai» h grande re-
i-ipç.io 1105 lunibuilcis iiriiguayoi que. nus
joiíii*. ol.viiiplciis (Su Kiíropa, ciuiseguuan,
o illii.',i lie ivnipvóis alu llillll-lii

MiiSi-.V.i,- "':¦-—:--z.m~,ni"Tm mm '¦¦¦ ' "**¦ ",¦'*¦¦»¦»¦¦¦¦ n mi¦ -*» »w————
O leam urnguayo, dc/m-s àc drse nibllTctlf nn cats do porto.

dos com grande*, innnifcstnçúei de apreço
pelos representantes rio Uruguay ai-in1tt.-nl.i-.
Junto ao governo rio brasil, pela cnmnilssJo
de jornalislas e foniballcrs uriiguayos nuo
•qui vieram esperail-o c cm cuja companhia
regressarão, con,missões sport, vas, além ile
enuitus outras pessoas e membros da colo-
Bia.

Km automóvel, deixaram o cães, afim de
realisnrem alguns passeios pe!» capital, sen-
do-lhcs, mais tarde, offcrccido um almoço
tia legação do Uruguay, findo o qual regres-
•aram para bordo do "Valdivia", quc zarpou
é tarde.

O vapor "Vulvidia**, a cujo bordo viajam
os rapazes ria delegação sportiva, seni reve-
liido nn cáes do Porto, por varias blindar» ile
musica, associações, autoridades e us prin-eipiies familias monlcvidcanas.

I.ojn após n ssu desembarque, o« fonl-
h.lllers tomarão parte nmnn marcha atra*
vis d.i ciri.ide. precedido* por hnnrias de um*
siea, associações patrióticas com os rr-ape-
divos estandartes, etc.

O governo d» Republica, coniuicuioian-
do o auspicioso facto decretara feriado o
di» de su» chegada a esta cidade.

Muitas outras manifestações serão inclui-
das no programma das festas.

•:~-.»M»»H»»M»*'M-i~m*H*»>*^^

A LIGHT FAZ 0 QUE EN*
TENDE...

UMA FEIRA LIVRE PARA
0 ANDARAHY

~Jtecebemos~imia 
carta" dos mor.iradorcs do

Andarahy pedindo no prefeito aproveite uma
grande praça em abandono, que existe á rua
Barão de Mesquita, cm frente á rua Souza
Cruz, para ahi fazer funecionar uma feira
livre, a exemplo das vantagens de que jã
gosam os outros bairros, lisse o pedido dos
moradores que endereçamos ao prefeito des-
ta cidade, afim de que S. Ex. preste ouvi-
do aos clamores do grande e populoso bairro.

BONS ESCRIPTORIOS
Alugam-se, LARGO S. FRANCISCO, fi.

Tratar na loja ou Assembléia, 72.
¦ m*m inmomovBi tm

novo e perfeito, 30 H.
P. 8 cyliridros, double-
phaeton, typo sport, o
JULIO, leiloeiro, ven-
dera, segunda-feira, ás

3 horas da tarde, na por
ta de seu armazém á
Av. Rio Branco 183, pe-
la maior offerta.

Um pedido que fica pedido
Ainda ha quem tenha a ingenuidade de

pleitear eousas que não tenham a iniciativn
da direeção da Companhia nesta capital, em
materin dos serviços que essa empresa mu-
nopolisn. Por exemplo, o quc perdeu tempo
dirigindo esta carta ã A NOITE:"Sr. redactor da A NOITE — SuudaçõeJ.
Constantes leitores do vosso indispensável
jornal, pedimos venia para solicitar-vos o
seguinte: A I.ight, em boa hora, lembrou-
se de fazer trafegar nas horas de maior
movimento um bond "Gancella". que par-
tiniio do largo de S. Francisco, faz ponto
terminal oa rua S. Luiz Gonzaga. Acha-
mos quc, sem nenhum inconveniente para
a Light, esses bondes poderiam ser leva-
dos até A rua de S. Januário, esquina de
Teixeira Júnior, afim de poupar os mora-
dores dessas adjacências de uma longa ca-
minhada, principalmente para aquellcs que
vem da labuta diária.

Julgando justa a nossa pretensão, pedimos
para que o vosso paladino faça eco do nosso
itlvitrc junto á directoria da Light. Gratos
pela presente. — Os moradores de S. Ja-
nuario."

. «aeta» ¦

Seringa e agulhas£„>{$$£.%&]
em todos os tamanhos. CASA IIERMÀNNY,
rua Gonçalves Dias, 54.

i -aa**» ¦

LA-PORTA & Cia.
¦'¦ é .utipDHÉQlfE .i/

7 ComprandoJ [-i,:.y

LOTERlMiÊÉilA
-m*m

SYPHILIS
tratamento cfficaz c absolutamente indolor,
faz-se com o B1SMOXYL. Nas Plíarmacias e
Drogarias. Pedidos F. Spino. R. Andradas,
59. Norte 2112'.

Um caso a
estudar

V. Ex. deve hoje mesmo ir
á "A Construetora" adquirir
uma CADERNETA EC0N0MI-
CA pela insignificante quantia
de 20S000, para aquisição de
aeções da Companhia, habili-
tando-se, deste modo, a con*
struir uma casa e pagal-a em
120 prestações mensaes, sem
entrada inicial em dinheiro.

Uruguayana, 112 — 2° an-
dar. Tel. Norte 6181.

Amanhã, a Companhia at-
tenderá ás pessoas que se in-
teressarem pelos seus nego-
cios.

AS CHUVAS DE DEZ AIDEFENDIDO OS CAFEZAES
VINTEDE JULHO

Resumo intereuando ii planta*
çõe», estradai, rioi, pastos, etc,

sobre observações cm
todo o pais

P.<te n loiimn dn llolcllm ile Melenroln»
Jlla 

Aftrlrnla. relalivo A -.cumula dvnida de
nllii» de IMI. elaborado nn Instituiu «.entrai

dn IU» de Janeiro t
AlipiilAo ~* " lempo pouco »*iioiil,' c-svc

CONTRA A PRAGA DE
SAO PAULO

*rwmf*m-m •_¦"¦¦ «a—

O governo tiv Minan tom»
varlaN miMlUlas

O «ovcriíii dn Kslaitii de Minas firmes,
cnm o Inliillo de evllar ipie a liirrlvcj |)r«Rii
do nif»* «pie invadiu as la/emln* de ban rim*
In, Une nu* eeltsuw mln-lin» ns estragos
verificados naquella*, fa-endas, lonmii vn

ro, com altliima* rliuvus em IVinanihurn e r|:l, providencia* de eaiarler defensivas A
Alagoas, favoreceu a* i-uHura*. que cMrtn se wiet.ina da Agrleiillurii di"iÍRiinii u ngioiui*
Inrnaiido muito promissora* nu noile. <'.«•!rm. Krnimn ,'|,i,»iel pira e>.tiiri.ir ns mnlidii-,
Ilícitas rm Minas, S. Paulo, fíiivu-, rnm pc ' 

'
quiiu» rendimento r iiiliiuil.is im Pará. Mu

MUSICA
O -í" recllitl Allrinfo OíwiM-

llnrl Wirt»
liste iiiinvailii puiii o din liBi s«iiuiidii*f«li'«i

o •(-iiinilu e ullimo uopcerlo em qun,«« •''"'•
.__!„______ m,vir o feslrjsdo |di*

iilsta p-4tiii.li) Alfredo
Oswulii »' o iiprri'!»*
dn vloloncelllsl»,,/.»'*
lande* Sr. llnrl U irj*.

Rata hciunde de*
moDitrtKno »* *Pr0"
cludü nrle du* dou»
ci)-i;ertiMii» IhiiiI-miu
íe reullsu, coinu h mi*
tcrlnr, no Institui'»
Nerliin-I do Muslce,
ubeducciidu n um pro-
Kr.in»in:i orneiiisiiili»
cnm '• menino ciiprl"
chi» do prlmulri».
li' etitv i» |iru«riiin*
mn ilcMu eiiiweMOi

I" purlt -- Soiiiitu
vm ri, llu-.Ii; AriiiKH».
Allcuro iiioilerelntAu*
duiilc; Alleuronioili'*

rolo tVlólonèollo.amn-
nn); Arrole do "ií*

hi — II.Villu-l.ub*is. I. Ilnniiiuinhn -- A
boneca dc loucn. ií, Mureiiilinu — A """*¦
cu de iiiusMi. II, (:»bluclliibn — A boitocn de
burro. 4. Miiliiliuliu — A bnuece dç bnira-
uh-t. 5, Xegrlnliii A boneca dc |»Ao. fi, A po*
IiicníuIih — A liiiiiccu dc Irápo. 7, O policlil-
nello ~ 1'ollirlilnclle e 8. Ilru.xa — A bo-
uccn dc puiinu. (I'i;ino). .

2* iiiirtt» -- llmuiiu'* e Klciila — »* •*•"•
cafí, | -amIiI. CVIòloncello e plnno). Sonata em fa

3) Nilo p-rmillir » culi';uln no município -- |*_ Slr:ius>. Allenrii cnn brio; Anriaiile
;,l quu *ii»ii do vehiculo n | unu Irdppo; Finiilc (Allegro vivo). (>jo*

,, ,. ,...-., . . inaiw. i-.niMi *iejtnu snecos. lícmcntcs, mu* lunccllu c pianu).HhIiIíi c devido i, fjillu i c eliurii-, pre-|(|lis iitenxlllnü do npaiihar ruir. ele Sctul,»! , O 32' lonrrrto ila Socleilnde i
•iU_.*_*^L_^".^f.-.?!?M"**^*«_?I^€.'lt^.Ltllir"**Ív7Pr9\l»i*~ío melhor meio dc alimlratumciilo o iirlinçlul: rf|, <;„//Mra M,,*iial

ÍIS

rnnliAi» r .tlrurrt. 1'icpiirii rir Ivrnis Inti-iatiin
fiu Minais. Pliinllii nu llin (iniiiilf riu Niiili-,
|'.ii"i,)vIm, |'i'i'ii,imltii,(i. ,\lii||iiiis i» Un hia,

Arma — Tcuipii puui',» i|iirntc, rnm nl*¦iiuii.1* iii'ii,l.'-. i: sci'1'ii. *:-ii-i-! résiiliirniriili'
rliiiiosu nu Uin (iiiiuile ila, Sul. Ciill,i'lliis un
mn le e Irriiiiii.ulMs uum pripieiu» leiiillmcn*
In, nn centro e 1111. 1'reparn de lerras em
Mina*, (in*'*-, Matlo (Irossn, K-taib» dn tliu.
S. Paulo e Hio (íiande do Sul.

Cacdo — Tempo pouco chuvoso c pouco
quente na Rulilii, favorável lis cultural*. Co-
liicila- no Amazona- e com per.sprcllra re-
guiar na Dabia.

Café — Teiiipn pouco qiienlc, com iiI;;iimi.,s
Heada* e nerco no Cenlro e Sul. fui pouco fn-
voravel »s cultura*. Collieitn* com pequeno
rendimento r.i» Norte e Hahlai o taiiubem ci-
lando quasi terminada*, nn Centro e Sul cm
Mina-, S. r.iuln. l;.-|>lrllo Santo o Blado rio
filo.

a kerciu adoplnila*. I'.s>e proflsnlniiijl, do-
pnls il<> peironcr divcinos puniu-» riu líilado,
(ir,:i»iii*-nn 1» spititliile planii de «li-IVsa :

nl Oi'uniil'nvii" <l 1 fniftinlsffln :
li Srrí mi.'iiii-iidu 110 imiiilciplp uma rnm»

,nis»Ã" ri»' rielV'» it.vSIciníillcil ninlia 11 "Mo*

plmiiuilrtii riiffriii'" rnniiiuslii du lii/rnriei'
ms i» prcldIriu peln iircMilenli' ria fumara
Municipal.•JI O lliunlelplo serA divlriuh» em nina", fi-
Clillilo cada 1111111 dellas 11 ¦•urtfn -It um nu
mais inembros dn comniIsMlo.

.11 Compele <i cnininUàliü liispccciunar ou
cafcunés, fn/endn iippllear as ncecssarlns me-
dldas prcvoiillva» contra ai prntfa, c, .'ain
seja esla encontraria, comrininlcar iimucdia-
tiuiieiiii- á srerelarlu riu Asrlcullura, por In*
lermrilii» rio presidente da euiiiiiiissâo,

h) Mi-ilirias prcvenllvas:
I) Ouviniar ou enterrar * pulha c lodo»

os detrlrla* provculenles dn beneficio do

_r . jB

______R __1

*-»¦—•
llnrl Wirt:

"'**_- « .-« '•¦' N'*o PtrmilllrOinnii -. O lempo em «eral. pouco quente, ,je qiinlíiurr ninleiineslev-1 fnvoravcl.ineiilo pouçi» chuvoso 110 Nor-1 pnra. ertino sejaiile o lialiia e. devido a fala ric clmeu*. nre- .i..„ ..»-...,„..„ .1.. .

Uma bibliotheca que se
opulenta

OFFERTAH AÍMNSTI'11 To
HISIOIIICO

Punsiiluilo um MllMJIl u,iiiieiilii,|„ ,,nt,
eio«liljite* uolavois e uma híliliuiiir,,, 'r
nui.-. vallusiis ClillO as desla eapilal o |_l(uiu lllslniic» 11 (ienfii'aphli-n liraillolm ,,cura inccRsaiileiiieiilc iiustiieiHnr .is »»,."J*
iii.ii.tuii» i'niii'i\r.i-s. '*

Para esse aii-iiieulo eonlrlliuein, d, m^asslanalnvel, dádivas e nffcrlas ri» «_,|B72
e eillliires. sendo que so nn porloilo ,i »a 10 do correnle recebeu as leiulnl** „1!bllcaçóesi h "(* **

"Ilaclcrloloula e Irataiuenlu da cihh, 1.
che". peln f)r. Moncorvn KIII101 «m ,,1das llolluMe* no 1'laiihy", ,,,„. ,_'P
Cunha, Therexliia, It>*it; ",\ nntui f i1
rio Anlhhlo Pelliipo CainiirRo". de 

' 
\ ,•*reira ria Cpsloj llcclfe, llinn, offerla da'11?Carlus l'e,'i'lr., dn Cisla; «Tlieies |||st"*Í

tfim", riu pariu' |)r. Manoel (Jnnçalvei _Aiiniriiii, iiIlVrla ilu Dr, Carlos Pa-rV »!tlusta; "Ih-miiiisc.Mivi.is tlu Cam na nin 2
PariiKua.v" (I8Í15-187Ü), ri„ Kcncral ¦'• *

Kí- 1 •" - ,'- • ' ii' "»'. 1,s ""..¦"'-"•anii:,.,, _, „ cu|ono ,„ ,.,-, ncip.1l lran>n,i-M»r ria praga; ""  ., ,*;„..,.,Plauhy (.rara. PuraM-lia, llnliui. Miuns. .„,_. ht„, ,l(V(. Ml. |>rohlbicln n miu outiiiil.i Amaiiha a larrie luremos iiluiini st-lioiiii
iiova». Matlo Grosso. S. í'huIi» c listado do' jw_, _,0tns Imléitinos qunndu nrocerier de «o-Icscellentns de nrle nn salm» dn Iiistiluio isu
Ilio. com perspectiva- regular cm Campos. ___,_, inivstixla*. sem a cdmnlctu dcslnlcccàu eloiial rir Musica,.giiiviisú Inlfiiiliyu ria hu
Preparo de terras em Pernambuco. Estrido do',)., s,j._ baeiiiicin iclcdadc rio Cultura Musical, quc ali rculisa
Rio, Minas c S. Paulo. Planlln cm 1'arahv- 

'.., 
a»s •iiiarnciis rias cslradas que passam •>« ' -.oi*»*** da tarde, svu .'!*-" concerlo, con

ba. Pcrnambucoi Alagoas c lialiia. __„__ mttún será IVila, a culhetln 0111 lim- Migrado esle ã audii-ào 1I0 músicos russos
Feijão -- O tenino em cerol, nouco f„ii»i». „.,., „„ m\«\mo ,|c no mtljns dê caria lado. •''• 'luiv.uian as iirlnelpacs interpretes n *»ia

le. coin geadas, foi seceo no Outro e Sul e
rcgnlarmente chuvoso no Ilio flrundc dn Sul.
Colheitas com pequeno • rendimento U-rini-
namlo nn Cenlro c Sul c já iermlriiidas no
Norte. Preparo rie lerras cm Mi,ms. Sã.»
Paulo, IU', Grande do Sul, Santa Cathnrbi-i, I
Paraná, alistiula» rio P.io. Goyaz c Matlo Grosso,!

Fumo •- Tempo pouco quente e. secct», i,t:iia<lu*;sendo regularmente chuvoso no Ilio Gran- j 7» |.-s|-,. medidade do Sul e alguns pontos do norte. Colhei-', .<...., absolulii riulus no Maranhfin; Kstado rio Hio e São
Paulo. Preparo de lerras cm Parnamliuco.
Plantio em Parahyba e Bahia.

Milho — O tempo, em geral, pouco quen-le, com geadas, foi secco no centro e sul
c regularmente chuvoso no Rio Grande d<»
Sul. Colheitas no norte e Bahia, c quasiterminadas com pequeno rendimento no
centro e sul, em Catalão, Guaratlnguetâ.
Formoso. Ivahy, Guarapuava e Antonir»
Prado. Preparo de terras em MinasTliao
Panlo, Rio Grande do Sul, Paraná, SantaCatharina,* Estado do Rio Goyaz e Matlo
Grosso.

Trigo — Tempo regularmente chuvoso efrio, favorável ás culturas. Preparo deterras cm Faxina. Plantio em Paraná. San-
ta Catharina e Rio Grande do Sul.

Pastos —• Seccando 11.1 bacia amazônica,
estão bons no norle e pouco- regularcs nocentro e sul.

Hios — Em geral em vasante.• «o***

pe/a-I) Após a nrilieilu. o caíc/nl «¦>:'< mantido
liuipo, livre rie temente:,, lauto na arvoro
como lio cliilo,

a») A tiiciliila que fór colllido o ralé. ric-
verá ser expurgado, assim romo saccos. ca-
sas di» niiieliiuai, liillia. utensílios dc cblliellá.

iii Ciifeciros nhiiniloniirius devem srr cli-i

si,. Ce,queira: "ti impi-rarior no l'«ili„" I
Ul',,,.*,, Celso, Ilio. I89:i oferta ,!!, \?Tnnercila Paiva: "A ImlIavAo rio (,l,ri,ini
(IrmliicsAo em venii). ilu Affonso Celso ,rfeita tio Sr. Taneredo Puivii; "OroíMnM.
do Ilio Grande ilu Sul", de Itotlólpho Sioffcrla dn Sr. Tancrcdn Paiva: "l)|-'|„ ,?¦
ner Nhambiquaras an*. Zenlral llrasillen"
offerta do Sr. Taneredo Paiva; "ScssBò _lemno da Sociedade dc (Icogranhla do ntade Janeiro em honra dos explorailnr-i I
Xiirgú". flio, ISS4. offcrla cio Sr. Tnnc_í
Paiva» '.'Discursos Parlainenlares". ai- y\,Z
sca vianna. 1SS4. Rio, nífcrla dn Sr' «2
èréilii l*ai»n: Álbum granhlcn rio I„ta_>do .Maranhão, offcrla do Dr. Cuvalcan||'ll*I
mallin; "A|ion!auiriilos hiMorii/os" ,|„ ^
II. da Cosln Cabral. Lisboa |88|» f.p| ,.„»le argentino" limiiressões e citados dcl n_aná), do,Marcos Siwlre. Ilucnos Alrcj iv.T.•Quer iliireli .SiidrAiuertkn — llei*u -'. sulxc„ nus riem .laliiv )8!)0". rie Mnril- s^íim?
Hamburgo, ISO!: -Une parisicniic auf BrSsil*' farte pliiilogr.iphics nrlginalcs) ,ia.Mtnr. Iiiussninl-Sitnison, Paris. I833» vj.'i,cpltieopiil ilõ llevilmo'. I). ,lnsí Pcrelr* í\Silva Uairtís a íilguinns parnchiae i|0 n!.
firuiiilc do Noile, Natal. ISSJ- '.'Dcsvobêrlsl
.' dcseõbridúres". Dfogn Ciio, l.ticintio Cor."Coiiqüisla •; colonisacAii il<, noite

I
4

' 
s!niir
csEl
,n
W*

do liraisil¦'. lünllio Macedo, p.ai" :"•¦ * r', ¦* i ri i "" hiiimi • iiain,i' .'iii-eoo, l',:,.a l»'i'|. va,Mas e preciso recordar quc na parte r uai ¦ s ,, ,,,!_, _ ,,, ,- ¦ , „..,. . ¦„ •¦•
lisura a üi-anrie violinislu professora Pnu- K,,,,,., ,„s ríns ví,,..,,,,,,,, |•!-„,!'.,!.''0A0,Wna d Anibi-psio, e ajuri.i os Pn\emm | z„ ,„ „ ,„,¦ MilMl.|l| y , •• aim»
llumberli) Milauo.-Artliuivbl.ru I ¦i-lberc lio* |.K.ÍU!, |tlo, i st.:; nilctlo.xôc, sol ro nU,â

s serão impostas até a cer*
linreão da praga nas zo-

¦luliêllii Telles ,1» Meneses t» „ schhnriln .Iii;
c.vra Aiiioriin. esta conhecida c apjilnudlda
piiiuista, e aquella cantora de e.^,'.ii lunia.
.Mas é preciso recordar ifuc nu parte final
li
il

me.* Giossii, eoiitorme melhor Indica o pio*, _.___.__.__.,.,_„, „__, |.,v>íi»_ fí;„ |j*o] D\,_."ÍW
gritniiiiii que e o scgiilpte:^ rioro .lo.s,i fli:iiiearrit:/"M. Thlers et lê-liJí1 - Mussorgsk.v -- ),-.,l.,ssoriu pora.de (,tf ,„ ,,,-*„- ,,,„ ,K-(, ..A«N '.
Mcv-r Sa. ,la_ev.n Amor 1; 9 -- a 

;c-, Te (|(1 „,„,.,,„ |}C '•' ¦• -. >u
».ar (..11 - .lavais la Io jads...; I Rins- s,„ , *,•• ¦
ii.v-Korsaliov — l — Soir paisible; 11 — I.a
rose cl le rnssignol; c) l.iadov — l.icd. —
Sra. .lulieta Telles dc Mene/.es; 3 — Sn
riabine — Fnnlasiu — Sta. Jacyra Aniorini;

I — a) Hailakiiev — l.e sapin et le palmier;

nus infesiarins.
Alíiinias rins mcdiihis preventivas rio jri.-i-

no foram convertidas um leis. cm diversos
municípios. Este plmio deve scr escrutínio
uinqu.into houver a praga no Estado dc São
Paulo, pois c do se esperar quc a praga se
CSParàCo 

expurgo d» material que possa lÚ^'!^ _ m^^emSS^Í -
trodu-ir ,. praga, o Estado porá nos pontos g?™d,"ln 

~ 
.s! s~± f,%* eha" es'- Sra.d^entrad^caixas dç expurgo, principalmcn-, £,"»»»». Çf>» ( S 

'SaT 
.5?^ Giaíunovle nas Barreiras onde passam colonos, e cn- 

Qaatttor _ 0p; 64; a) Aiillanle - Alie-carregando destes serviços os vigias fiscaes. -V 
Am*aI„._ c) Vivace - Scberzo; d)Os prç.s.denlcs das Câmaras Municipaes sc- *su' _ Finaíe; Violinos - Professoraran inteirados do plano geral c com ns quaes "

o cenlro dc defesa se porá cm eontacto
Caso oppiireç.i a praga, devem ser ;

das medidas radicaes. eliminando os
ros atacados, isto t\ cortando-os rentes
chão c pondo fogo. Em tres anuos elles pro-,
du-irão novamente. Sc o numero fòr acima
dc mil. o Estado indemnisará. pondo um pc
quent» imposto cm todos os cafez.ies isentos

ns Pr.',
mnis provável,Rodolpho It. Schiiller, Rio. 1911: "f,|,,

viagem á Provindo ric Minas Gcrncs--.
Memória sobre ;» mineração rio Ürasil" ,n
José Anlonio Nogueira, Ilio. ISIS: *fíntep*
pretacâu do Aclo Addielonnl — Parecer ihcommissão rie Asscinliléos Provinciacs c'tlaCoiistituivâi) e lioderes sobre o projeclo 1I1Sr. Paiilino de Soti-a"; "ExposleAo ile ai.
gunias t|'.ic««lões cnnccrnenles nos limites *
modo de c.xercleio de varias altribulçAísciin.
feridas pelo Acta Aililieionnl ós Assemb!
legislativas Proviiitélacs

paes sc- -iii,,,,..,, _ Finale: Violinos — Professora 't-"),"."•'•"¦ ',," ,\"""""' ilv ¦"«mi.líi*
's("»"» P níi a d*A« is o cí professor llümbcr.Ô . ,fjjf» ^.! ^'"^'^..f ,-"\ ?? ^>cin.. Milano; viola - professor Arthur Slrutl; 1*1™* "'i1.''1 V"i~ ' "í!" k'.vfT" '?•«
«PP''CV Vidloncello - Sr.'lherc Gomes Grosso. . | '?_"£ ',n,°. **/» lf™*" " '.'• st» " sobro:

eafeei- () ,l)fl,<M)r ,jarrozo NcUo (arà os acom. ¦ pro»li en o rie,5bene nos eçclesias .cosrpio.
ntes ao I __,„,' „.,.,,„ | teelo ric lei ric inlcrprctavao rio Aclo Aildi*pnnhamciilos. cional, apresentado pelo Sr. Páiilino

FUMEM

Trocadero
C." Souza Cruz

da praga. Nas pequenas fazendas será inde
mnlsado uns tantos por cento do seu nu-
mero de cafeciros.

¦ ¦*¦..*» 1

•-  1 , mmmmm ¦..»¦..¦¦¦ .. r»». -.. h-.-.m.  ,-i . i iTiuiin <u
•¦jfli» !•..».« D...: Cirurgia geral, gy-iS('nz?: 1'rojeeio ric reforina da iiislrucjài
>. lUr. Jayme rOgglnceo|„8l„_ n,,,, *.__„.., Publu-a, uprcscnlado pelo Sr". Piiiilliio ili
's;quez de Abrantes. 192. 3". 5" e s«.!'b. 2 ás i Souza; projeclo rie Uri para a utlminislra-

Jockey Club

CUTISOL REIS
Ciaria a. pelle, fisa o pó de arroz e realça

a belieza! Notáveis professores da Fae. dc
Medicina attestam o seu valor no tratamc.ii*
lo da cutis. Nas perfumarias c plíarmacias.Deposito: Ourives, 88.

Tc**701ira« Vitrv legitimas, para todoslezouras viiry,os fins c ALICATES
para unhas e pelles. CASA HERMANNY.
rua Gonçalves Dias, 54.

•MC*-
Mais duas conferências de Os

Estudantes Bíblicos
Como de costume, realisam, amanhã, os cs-

tudantes bíblicos internacionaes. & rua Luizde Camões, 22, duas conferências publicas.A primeira, á tarde, concernente à ecrimo-nia do baptismo: c a segunda, á noite, sen-do o assumpto: Guerra 110 Cco e paz no In-terno, thema que será illuslrado de. muitas
projecfões luminosos.

i A CORRIDA DE AiMANHÍ
.0 PRÊMIO DAS LIBRAS

Para o inundo do turf qne acompanha"pari-passu" essas mutações continuas du
I scenarlo. onde se desdobram as lutas que
: constituem a nectar do nobre sport. ha sem-
| pre um caso novo despertando maiores at-
1 tcnròes e absorvendo o espirito dos nossos
turfmcn, que proeurlin desvendar a final!*
dade de todas 09 pleitos esboçados nos cam-
pos dç corridas.

Esti neste caso o prêmio da*» Libras como
é geralmente conhecida, essa prova institui-
da ha onze annos peln Jockey Club do Bue*
nos Aires e reservada aos animaes portado-
res de sangue platino.

Raramente o seu campo se tornou tão in-
leressante como desta vez, já pelo numero
considerável de candidatos, já pelas preten-toes alimentadas por vários sluda que pos-
suem animaes inseriptos nessa importante
carreira.

Primazia, Coringa, Tupan, Paraguaya, Mi*
mi Ali, pj.vuyo. Tj/mbira e Itegente, são to-
dos candidatos de primeira linha c nada mais
diffieil do que apontar o herde desse prelio.¦MC-*

Como se limpa o es-
tomago

ÍVota de interesse
Para evitar os incommodos communs dadigestão, aconselham os medico» não tomarpurgantes, magnesia nem blcarbonatos sim-pies, muitas vezes impuros t» de cffeitM du-viciosos. K' necessário, dizem elles, limpar oiestômago tomando blearbonato esterizado emum pouco dágua, remédio agradável, pnro-ecfficaz quando se sente o estômago pesado de-pois das refeições. No nosso paiz o bicarbo.nato esterizado de alta qualidade se pôdeeonseguir so em vidros bem fechados, porém ¦

nunca em caiias ou pacotes de baixo preço I

TUBERCULOSE Moderno tratamento, pelo
pneiiino thorax Iherâpçiilieo.

Magnifiens resultados nos casos indicados.
Drs. Carvalho Cardoso. Assembléa, 08, ài ás
ã.e Bastos Xcllo, 7 Setembro; 7o 2° and. 4 ás 7

VERMES usem ABROL
Effeilo seguro. Nüo é tóxico. Nas' Piiar-

macias e Drogarias. Pedidos !•'. Spino. !i.
Atidradasôa Norte. 2112.

4, faz cinbalsamamentos.
¦ *eem

Hotel Gloria
CHA DANSANTE

AMANHÃ — DOMINGO
das 17 ás 19 horas

i**m
Escrophulas ? Elixir de Inhame

Cão local, apresentado pelo Sr. Paulino Jj
Souaz; Conselho das Presidências c refor-
ma do ('/tiKsrlIu) de listado.

LA REINE LITRO
ISIMt

A RAINHA DAS AÜCAS DE COI.OMA
Perfumaria Masrotle — P. Tiradentes IS c .0
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PROVEM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

-ae*--
0 embaixador Giuriati recebe

novas homenagens em
Caliáo

I.I.MA. 'M (\. A.) — Cuntinunni ais ma*
i liilestaefics de .ipreÇo e de sympalliia an cm*
í hijjxador ns|ireiaal Italiano. Sr. (jlovaiuii din»' ,'iiili, r. á líTpiilasâò do navio "Mailiai", qu*
pri-senlcuiente se eneontra cn, Cal.liiò.

O Sr. Uiuriàli lem sido alvo dc níiiiinJ
nbseqfiips c gentilezas por parte do !*ovcrilo.
Ainda hoje, o ministro das Hclaeõcs Yrterw-
res offcréeerá ao iMus11*3 díploínaiii um
grande banquete. ,¦ —se*-"

FOLHETIM D'«A NOITE» (38)
LTJC. CHARDALL

lliil
XExtraordinárias aventuras de um

gaiato de onze annos>
vir

A CREANÇA PERDIDA

.sTo momento cm que penetrámos no pa-lacio de Montcharmont, isto é, na manhã
seguinte á noite da ceia, dada por Octavio
na "Maison d'Or", o general, assentado no
seu quarto, junto do fogão, parecia domi-
nado ora por um desalento completo, ora
por uma exeitação febril. Umas vezes perina-
necia assentado eom a cabeça baixa, os bra-
ços pendentes, outras "vezes erguia-se viva-
mente, e passeiava a passos largos pelo apo-
sento, o que provava que, apezar da sua fal-
ta de vista, o habito e'um perfeito conheci-
niento do logar respectivo de cada inovei lhe
serviam de guia.

Vinha rompendo o dia, e os primeiros ela-
rões matutinos filtravan,-se através das cor-
tinas de seda das janellas, e faziam empai-'liderei- a luz de duas velas que ardiam sobre
o fogão,

O general levantou-se bruscamente da sua
poltrona, dirigiu-se a uma das janellas,
abriu-a de liar em par, aspirando com de-
licia a brisa da manhã, e voltando para o

seu logar, caiu de novo no-seu torpor ha-
bitual.

Còm 66 annos do edade. o general pareciater 75; o pezar e ns pneoceüpa-jões de uma
idéa fixa tinh'am-n'6 envelhecido dc/. anuo:*.
Tinha o corpo alquebrado, e a fronte pare-cia curvai-se sob • o peso da desgraça;, os
cabellos i-aiimi-llie, alvissimos, ao íongo ilas
lai-cs; os espessos bigodes, últimos vestígios
da sua nobre vida de soldado, brancos Inin-
bem como a neve, confundiam a sua côr pra-toada com a pallider.. das faces. Os seus olhos
sem brilho e sem vida, acabavam dc.dar á
sua physionomia unia expressão de: tristeza
suave, sublime de paciência ede resigna-
ção.

Naquella manhã esperava Bernard, espe-
rava-o desde a. véspera, e Bernard,'que era
de uma pontualidade inteiramente militar,
estava já em atraso de uma noite; ora, para
quem conhecesse o spiihis — c o general co-
tihecia-o'melhor do. que ninguém, sô uma
desgraça poderia ler levado Bernard a faltar
ao itinerário marcado,

.Por isso era extremai a inquietação do In-
feliz gelieral. Além da affeicção real que con-
sagrava ao soldado, este representai-a para
elle o unieo homem no mundo com o qual
podia contar.

O 'leito estava intacto a via-se quc o ge-
ncral não se deitara. Decorreram duas horas,
durante as quaes o infeliz velho, cujos olhos
não podiam seguir no relógio a marcha dos
ponteiros, consultou dez vezes a repetição
do seu relógio de. alglbeira. Quando ouviu
bater nove horas, exclamou: .

—'Bernard deve ter morrido, aliás estaria
aqui!

Quando pronunciava estas palavras; le*,
vantou-se o reposteiro da porta e apparcecu
umí criado trazendo numa salva ,de prata
um bilhete de visita, que vciu .apresentar
respeitosamente ao amo, dizendo:'

Um cartão de visita para o Sr. conde.
Leia o nome que tem, Josc, replicou

o general, que reconhecera a voz do ercado.
O ercado leu:

Jaffler. offieial da policia

.-.-*• Que podo querer de mim esse homem? I..Ttlaniou o general," surprcliendido de unia ital ..visita, ¦¦- Diz que precisa falar »o Sr.cond-respeito do Sr. Bernard.--• Mande entrar depressa:
Pouco depois apparcecu á portamem bom vestido, que, depois dmentair o general, lhe explicou ona:

UNHO PURO
dircct.imente da fabrica ao freguez só

DAVIDS FRÉRES
Tcl. Central 1902

DECIDIDO, 0 "CASO" DA PRE-
FEITURA DE PETROPOLIS

0 Tribunal da Relação não co-
nheceu do recurso

O Tribunal da Relação do Estado dò Rio,decidiu, hontem, cinfini, o caso ria IVefcilu-
ia rie Petropolis. Relatou o recurso, inler-
poslo pclo.Dr. Eugênio l.opes Barcellos. ilaidecisão da Caniara Municipal daquella citla-ile, diplomando para o ear,;o rte prefeito oür. Joaquim Moreira, o desembargador Gó-rioy e Vasconcellos. O recorrente, usando
da, palavra, sustentou o seu direito, argu-iiienlando não só com as nulllilarics rio piei-In, como com avihèligibiliiladê rio ciinriida-
lo diplomaalo. enumerando os compromissos
existentes enlre o tiiiusmb c a muíilcipáli-dade. '

Pela recorrida, falou o Dr. Henrique Jor-
ge ItüilriHiiL-s, qm, conleslmi Iodas as aliei-a-côes ilo recorrente, levantando, un hiesuiòtempo, a preliminar da ilIégiUniiilãtic da
parte, porque o. recorrente não oblivera amelado da votação dó candidato, cònlestaria»;

Ü Dr. Nunes -'Ferreira, 
procurador yei aIrio Eslado, pediu que o tribunal não coniie-cesse do recurso, passando-se. então, a deci-ilir sobre i» iiri-liniinar. O relator a; o dosem-liargaalor.líloy Teixeira liavam provimento n.,recurso, jiiii; considerarem legitimai a parte c'^,S:"i. Antotii-ip Neves, Nor(iieir;i Torres,Custodio Silveira. Silva Brandão cT-inlu, .l„Inior çunciirilúriim com a preliminar lcv„„-

lailai pela vecorriila. Nessas í-òridli-iVc.s; o
j triliiniail deixou ale conhecer du
! por cinca, yptos conlra dons.

¦ m*m .. 
Nayalhas suecas 3 coroas, n. M-ílfStí-ia.í , „. -venia. mc,,h«
legitimas reis 18*5001). CASA IlEn.MANNV. !S:' ". -i«l. sciid iircsidfdn pelo cliclc il»
rua iHinçalvcs Dias. 01. | firma ¦ Daudl, Olheira, » Cia.

Todas at mSp«! devem ler em casai tsuucí» as maes Cèrú ,_,,, |_„st„f;li c0„.
tra a dòr de dente; Tubo para IU íipplfa»
ções, íííOÜÜ. Exigir esla marca.

mém

•¦*t-»*~

CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E, MANCHAS DA PELLE

POMADA RP^Y¦—m**t*mm*s)m!rxtmBaxmmmmm*'
—— i _l__*i ———

recuí.sii,

0 concurso da carta enigmática
da Saúde da Muihcr

Kcalisar-sc-á no riia lll rio corrente, aÍJ
I 2 lioras ria tanlc, o scyiínüo soV.lciò ilu con-
••urso dn curlai eiiigiiintica rio álmanaclr.ili

m**m-

Av. ltio Branco. lU*tm*m

DOENÇAS 00 ESÍOMUGO SSilí
SAS. RAIOS X. tlr.

Moderno tratamento

"Hora Social" na A. C. M.

um ho-
ue iminpri-

que quc-
--Desculpe o Sr. conde'se venho intu,„-modal-o, mas trata-se de um"¦ Indivíduo quetoi preso esla noite ua praça da Bastilha,por gritos, e motim nocturno. Divertiu-sesegundo parece, uunracccsso.de cólera Jn-cmprçhensive!, a.quebrar o deitar por terraos.;estrados e barracas dos saltimbancos .és-estabelecidos na praça, por oceasião das fes-•j.;,.do, ,An"°" Nov°. Conduzido com grandeclitfiaildadeao posto da guarda mais pro*xinio passou' ali anoite, e está manhã, lc-vailo á presença do commissario do biiirrôdeclarou chamar-se Bernard. ter sido offieialinferior rios .valorosos Spáhis, c servido ásordens de V. Ex. nas lonsinquas. terras riaAtrica;
O .general, escutara com grande agitaçãoaquella historia exquisita, e tentou por duasou três vezes interrompei-a; mas o Sr. Jaf-ner, convencido de que falava bem, fitisiranao pperceber, c continuara, imperturba-vel. ' •' .
•— Senhor, exclamou o. general, o homem

que os seuse agentes prenderam tem vividocommigo ha vinte annos e respondo por ellecomo por mim próprio. Não .compretíendocousa alguma do crime de que. o aceusam;
ha a esse respeito' o quer que seja dé cx-traordinario qúc só elle pôde estplicar'; maso que desde .já. lhe posso afflrinár é qlicBernard é um homem leal e honrado, e cm-
hora cu tenha de ir pessoalmente' f.ilar rom
(>_ prefeito d;,.-çolieia, nn com o ministro,
não permanecera preso- nèm mais cinco mi-
nutos. - I ... '¦:•'-.', .'-...

Hcalisãr-ss-à. anianliã, ilomingo. nu As-
a j soeiação ("llirislã de Moços, a Hora Social,

• I sob os auspícios do Depairliiiiiénlo Kspirituai.
Para, breve conferência', o Dr. nicurilo' Inlie.
lenle rio Collegio liaptisla. Haverá iiiiii,
parte literária e.rie.canto. ü (|tiarteiii da
Fgreja Haptista rio Meyer, composto rias ,Kxmas. senhoras Anna Watson, Sophiii In* í
ke; Dr. D. Iulie e Sr. Ulialriino rie Souza,'
cantará hyninos espeeiaes. A senhorita
Amélia Martins, dirá uma poesia. Haverá
ainda oulro numero por disllnetos amado-
res. O aclo começará ás 4 horas da tarde
em.pouto. sendo fiança a entrada.

4óe»

prof. Ia„,,,dade. It. ^'Sns^^V^'^, íí^S": i Í^mV^ 
^ ^'

•¦ —-—' m*** ... ^_ i "¦ll ll-','

OLHOS
ICx.iniC medico gratuito':alas i-;i ás ll: •;ia,s.. .",.¦,«. -,.

los ossos c rio s.vslcin»
dè sol no HELI0Tll.fr

aí nin llacldòcli l.obi», lil. \*. í-til).

Wêm'
ImPf*

-'ns.. .Ias. e •Ilas,,
,,. snlihadoii-, das 1 ias Ih lioiiis.^.A.SA MliltliVO - Ouvidor !«•;

DÁ-SE DINHEIRO
A Tiniuraria Ailiauça ilá cm dinheiro, no

acto da entrega riu roupa, o valor ria mesma.
JI. Viseonalí Hio l-iraineo,- i?S. Tela .i.Vil fm*m

NOTICIAS DE BOM SUC
CESSO

SEDAS A Comp*. .Jòàlhéira- S. A.*-• Assembléa. 7.',. recebeu
nova, remessa ,le linriissi-

mos padrões de Uiunchini,
Itoubauril e oulros.¦'* 'müim

TIm XAROPE DE HORIAO
de umm

Drogaria Central — A»seml»lca. 75
'0 Sport"
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{Continua)
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;-x.
mk '

L E © \j £

v

Dedicado quasi todo ii;'chcgjdn dos playcrsuruguayos. ca,(fn>aões iiiuiidiaes rie 'football.
foi posto, .uijer-eni 

'circulação, 
mais'iim bello

numero ile "O Si»ort", bem leito bi-semana-
rio illiistrailo carioca.

Além riessa justa homenagem, traz ainda
o presente numero as secções rio costume i

I muitas informações daqui e do estrangeiro
sobre o assuuipto a que se dedica. '

V

liifmina-nos o nosso- ebiircspondenle rie.
an'l',,,v'-C',SS0' 

Cm Mini,s- fm '^la. de 22 do
"Acham-s- riinccioiiando as nulas rio Col-e;ia.a .Xlmetro tle B„m Suecesso. adnaln,'.,,-le, soo • ;rilrecçao dai educador, professor .la-cinthr, nc Almeida, rx-ilirector ,1o Grupo Ks-vnlar.de- Ollyrita., l.oçãlirliiil,. ,\, un'^,superior, a Dll-t .,ne!ros .jF altiliidr.'d. ud lín.,rià.M,i,a, „•-,„• nnlayijl, Bom SiVciieViri ,!•¦ vesen rjielerida pelos pnes para cdiicaçaosao.is filhai.s e.in |ifj|-s ooJlt.gt.ls 1'OIHll

ala;
; a)

íi.'a)r'oiii?l
ilioonluiidi-

Mineiro.
..._... f-Hoceij n.o povoai,],, r';, oslaa-án ,|,,;1'H.a,,;l-.,'ll's-i- município,- o. cidadão ''

José Ilibem» Campos, vulto rlevel presiigid e bondade en, nossa soeieil',-rie. Beniqu.slo do todos. a>. finado deixa líu-merpsos amigos e um nome abençoado pelos
-—T Estes tlias tem baixado sensivolniPn-te a temperatura, geando nos logares bai-xos, mas sem causar prejuizo aos cafezaes

^"~T~ l'-!,"°, luasi concluídas as obras deconstrucção do predio para collegio o asvlode ornhas. nesla cidade, já for„m eollocadôs
,os. Rura-raios e feita a installaçflb electr:-

-—-¦ Oclebrou-r*e nos ali,a,s lli e 20 a fc-laimodesta rie S. Vicente de Pau o •;, ,|S
¦IZtu" "1,7leve "|,a,l,,e *"'«mpS..i."-

Pelo nnnivprsnrio da A NOITE en--,nnioS aos seus illnstres rcdaclores ihiiitosnrabens. pois é um jornal ,„110 honii otr-ISii; pela sua independência
informações."

SlittlW!
dos p engoinniiidos !•-*¦••

IERU OLORl
OoHarlíiliós iHvailos

DKPOSITDS :
UMvM.v CENTRAI, e ASS15MHI.1.A. I.J
.—«. >¦¦¦¦*-«*-*. 

"

UM LIVRO ÚTIL
O QUíi Ji' O aMAiNüAT. DE CON»

TABIUDAÜE
>'HO sabciiius '«nu**» 

ontiu friilialhó iiic|ll0,r'
liem maiis «.•onipl,.!,;. üéiilru chis liniiti-S-''!*iilllidaiH*. visaulai. |..|i||,.| iipparecirio nai Hv"**
'•'^.braavila-ira, O '''Manual ile Conlabilldo*i.e . dc aiiloriailo professor .MilunioMIP*1I in to. que nos ollcreccu „„, volunib dessa
cura Editaria em S. Paulo, ó um serviço'*!*!*esse çiiulahilisia presta a quantos se tN1'
líairi ás letras e numerus da èscripln l,a
traiisacções entro casas dc i-onimer-ipi Ç»'tre eslas e o go\-i:n,(,, nu, sóniculc, nus,1!'''
Sócios dó.. Eslado; O 'detalhe e a cxpósif!1"
precisa, com ns definições cbnclsiis e geraes.coni,nuam nesse niâriiiãl um traço tlffini'*"
vo. Alem deturio é, ainda, um curso portei'to. que abrange desde as primeiras noCÍ?
até a eontabiJiriáde ria elite, e tão nu1"*1™
que ali as contas a?sia?„ailas vão nfcllc •''""

I uni eapiiuio désmivulvido.; Não ha. "" r0S
íiiluliriiHii' íniiderni,, ponlo que nau 'cn''',
s.tít, estiiilail.i com admirável scguránir!sem- pertiii ale palavras peio professai' r
Suei Pinlo, qm> é o fuiidádòr riu IC-sccln '
Cominerclb ,1c S. Paulo e cs-chefe ila t.""'
tadoi-::, do lístailo. Esse livro riestiim-'8 !!
curso elc-mentar. das escolas rle comnicrí''!

os fins do lir0'e optimasje preenchera, ccrtaiiicntc
grauuua. .
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