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0 Sr. senador Antônio Azeredo relembra epi-
soclios da invasão paraguaya em

Matto Grosso
riiT.ih.s flu conferência quc o vire-presidente do Sena-Mo la/. esln noite, no Centro Mattõgrosscnsc

liei'. ':Ti^1^^ZtmtWÂ 
^lÚttStni^ t 22* i"°-
bens doa brasileiros c ..áo tcn.io sido bc

0'
ii, > - -
e,..] ij.íii faltar,) o i".i
eis): .tu.- - "suirOs'' t causadas'pela n|.re*
ciada ii,!'*!!';,!'.':':.!. A liola predominante d.i
Ki.oSà>i fl. I-. ii«i!." í. porém, a conferência
«.in <i'ic • M"tií..liir Anlonio Azeredo, vier.-
prt!'ii"i!|! sio Senado redcral b presidente
ilo rrlrriüa .miro, ri.irã inicio -i testa*. Ca-

jfaÜfccMl.- orno poucos os faclo.* d., nossn
iWslorhi |w!iii<. principalmente ns qne so
jntmlfni .i" sen lorifiü natal, vao o confe-
jinclsla ••.ive" mu gmndc numero de epl-
sodle" ii.lcrnssanles. reteremos á Invasão
jiOTguija nu Mallo (iro***>u. fii =/tift*-: Inteira-•mal inéditos, pouco conhecidos outros,

.,'i.m expostos eom csclnreclmenlis no-
vos, .">•• ll.es iiiodificnin <i aspecto á luz do
d«-n*¦•¦ ¦•!•!¦; iuipurlaiilcs, .p.c o confcrenelsla
jo«i:t. cia seu urcliivo particular.

Datii .. '¦.." .sitiado que win despertando
ku i ¦ ¦¦• •' senador nintlogrosscnse, rc-
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Senador Antônio Azeredo
whíenios, com antecipação <lo algumas lio-
ns, offcrccer á leitura vários trechos desse
jrsliallio, o ipic; conseguimos, graças ã ge.iti-toi do conferencisla.

Rcnionta S. I£x. .*ios antecedentes da guerracom o l-aruguay,. apreciáudò a situação das
Rcp-ibücas do 1'rnta, estudando a sua" poli ti-
ra interna e exierna, o fazendo uma resenha
sos governos anteriores a Hosns e a I.opez,
m Arsehlina c no l-áraguay: De Carlos Lo-
K. Ar,:, depois da outras considerações, (pie
{« decretar pelo Congresso uma Constitui-
jKK (|uo lhe dava o direito dc designar o seu
MRessor cm tcslanicnto privado. Assim foi
t|ue, fallécendo em 1862, foi substituído no
Wdtr absoluto por seu filho U. I-Vaneinco
Solam* l.ope*!, n qual fi-e.iuenlnra os salões
ias Tnlherias, ao tempo <le Napoleão JU.Imprcsslonavl, enérgico, inlclligcnto e am-
fcjtlosn, deslumbrado lambem com o pode-nu militar, Solanò I.oi.ez sonhou cm reali-
HViio poder, a política de predoininio, pela.orça dus armas. K contiuüa o confereu-
cltl.i:

Ao iiisumir clle o poder absoluto, cu-Miitr.iu „ Thesouro rico. um exercito dis-clplina.lo, f,,i*(L* c iniinòrosò .'.' i.iflammar-11'Ç o orgulho o a ambição. Estabeleceu fa-«ricas de armas, adquiriu canhões, construiu
S-anues depósitos de munições de guerra,
çicyoii a esquadrilha a quatorze vapores,levantou j,3 loriificiições (ie HümaytA c exer-
pu ns mas reservas em grandes acampa-
mm de instrueção militar. O seu podernilllai' lornoü-se, incdritòsfavelrncnle, muilomaior que o das llepublicas Argentina e""Çiilitl, arvorandorse, por isso, em arbitro» ucleiis,,!* político das ' 

nações do Prata.
m••j.liil, ipiandó ,i general flores, ebofe dolaritlri .colorado", (|iie havia sido, em 1855;««torrado de Montévidéo, invadiu o terri-«mo uri.fíun.vo, para depor o governo dosiLucos , llucnps Aires manifestou-se ac« ln vor, iniscendo dalii divergências entreuias rrpublicas. Tendo a Argeiitiiui, no
„"'í S°S. •- u1t.ncla.-.lo umn pequena es-
W«i estacionar junlo á ilha Martin Gár-
cuav ?.*"u*n" " eonflucucia dos rios Cru-
hmi/'*¦'!''-"•¦• *-'• P-**' conseguiütc, a do
ao m ''''•'""-¦isen Soleno Lopez enviou
c(,iii,.'K'"1'1' -"'.Wliud unia nota reclamando
co n' 

" 
n!xllio (ly(l" •'¦> general Klóres e

Mar ii 
c(X|)llt':"*'íil's sobíc a fortificação dc

Lu,,, *-.,?1'cla. 0 governo argentino pro-
rin A, ;'s e*'"l,!i<:".Ões. Tendo-as, pò-
Iin',,!. °' " fiòvõrrió paragua.vo iiisis-
icgilr >."'nenle- scni* eJ'1-fÇluHto. nada con-

as diA"11 "u.l,to lensas a.s relações entre
lida m .rc|-"1)li*'as> tlúantló violências de
d»,,,;,,; -t0 emm pratictítlas por nutoridu-
silei 

', s"""\'',:i t0l'tra a vida e bens dos bra-
San 1, 'í*-'-1?""^» na banda oriental, obri-
Ll,,-- 

','..'"'lf"' "• intervir na (fiiestão. O se-
iiàüoA "'¦¦'•¦•¦' ,!l"-»f-', tla tribuna do Se-
Í"l''mi v 

l'!'|JI'(':,l-',llil,ll'-s <!'> Hiu Grande do
Hieninni""'"'" '''',s deputados, formularam
piivi'-'. 

"' '"'''"'-íL.s e reclamações contra
fc n« ¦c,-i-?* ° odiosa por que eram tra-
íiri„v.R ^'««'Iclros ua fronteira orientai o•iu oom -.o governo para pugnar pelasluas e jiilercsscs. foi, enlão, tpie o'„ -\-".>*'d h>/. partir para Monte-•epiisclneirn Saraiva, (|uo ao apresen-' - P eredeueiacs; a (i de maio de 18IM,•IM;i: eiiiguiiyo, declarou "(pn; a

lente por fim con-
umn polilicu pre-

executada, fos*
o -os interesse!,

(lãos domiciliado.

,....1,1 "-.-»-* - ".•¦* iuiiuu oiuu nem
Hr-.Ail !.** ? ,UCC,fi,Ü C0"i,,"t0 «I» Inglaterra,

__nv ll 
ll'"lal' ,,ü1- CSla1, •"¦,1 Ã-V8W-»me cido (,ue o «overno do 1'aragua.v viria

ui ia. o minislro Saraiva, ., -i tle agosto
•-indo â .'_0S|CnlO,U 

'"" •••'¦"¦"»"«...", de-inmmio quo ni recorrer ao emi.reeó do
SS %M-mno* ao vfce-Baul.i <m.inda e quc aa exercesse, com os ünvltuBi/,2=^-'. r^szs*
•°» kovoriS R ?u,'íí-ust<?' M«a«ntniIo quê> soveii.o iju Republica .o Pãraiíí.i.v ,.,„,

vos o L,,do tS, 1.,."*,,.,n:"Y;. Pel«« >"'.li-
agostoi-corr2hl? •£ "ll""*''lun." dc 4 de
Cio-Prata". 

C0,n° :"l-'''l!"'"'ia do equl-
O minislro do flra.ii .... ¦

setembro. q__--0--Si 
reipondeu -» ] c,,i

governo não seria

ü Corte de Justiça In-
ternacional perante

as nações
e=,' ¦.., -*-*r**-:~r7;-^=

O delegado brasileiro, Dr.
Raul Fernandes, é ven-

cedor na questão re-
lativa á jurisdicção

Ò seu ponto dc vist» dc
1920 recordado com

applauso
pENEBRA, 20 (A. A.) -- Ao estudo ,laprimeira cniiimissiio da Assembléa da J.iga',.J/i**"" l'"' «"bmottldn lia" dias a propôs--obre as emendas ovc.l-

luaes tio paclo tla
mesma J.iga e reto-
(pies no arl. .'I" do lis-
lutulo Oa Corto de
Justiça, ufim do so
resolverem pacifica-mente os conflictos
Intcrnnclonaes o fu-
cililar a adlicsiío a
obrigatoriedade da ju-risdicção dn mesinií

la aii*rlo-fn nceza

^:l:!;-^^.:*Zmu, no cumpri-

,.' ,-,*'-.* "e s-iis subdi os." ü minislro

vérao só vcrl 
^ 

,aCS ProtMl**''« o seu go-
W.na_ eff- . , a U •";"0•'ií, «««sidadò de
jo.nai 

elfecl.vo se„ protesto dc 30 de agos-

sllelrVcm 
duSaS *-_-»sn>. -> ministro bra-

.•maLa •. ^"",?sa0 c ° viee-almirante
V'"" d?. 1 mJycnir''"- no Ceflcral Manoel-•'«nntlio Alhim, de Carvalho, presidente
prouüene.as para u caso (J a»ercs-sao provável do governo parag, o 

"IS-
eonimumeaç, es chegaram'a C .aba a J5de outubro de 18G1 *-«J"mi •( ia

C*,r"ího'"^!1" !"*'' ° ;;e,">,•;,1 All)!'"> de
c. "V. '<¦ ¦"SU,T ° coro,iel OãrtM ••<•-glisto ile Oliveira, com toda a forca de II-:¦ dispoSrel, para n fronteira, e VuVn ú.
bá» ::s..'r:?. c,"*°,;i r,i,orcs ¦¦•¦'¦«-«# w

r,il ,._Li?b5Í iosscm «"•-nados do melhor
,os'f ÍC •SBfiuIssém a estacionar

rirn, I 
°n° "fe1''0" dC, CoÍ"'l"-"<" Mandou O

o vlA? 
•y:1,."',*"*'"i «la província g.n.rnccero jorte de Coimbra, ficando ««sim, a g.iarni-çao elevada ;, f-0 bomen.s; deixou o .Mm-¦ilhao de artilharia a pé, em Corumbá o Tezseguir para Miranda o easeo de batalhão deeaçadores da proylncia, para com guardasac.onaes do /• batalhão vigiai; a fronteirado Apa, sob o coinmando do tenente coro-nel do Corpo de Cavallaria, .losé AntônioIJ.as da Silva. Na fronteira do haixo Pa-raguay e .Miranda, o general Albino de Car-valho, com muita difficuldade, pbude reu-ull* ..!'3 homens de. todas as armas. Para adefesa de lao vastíssima província, a se-gunda do Brasil e.n extensão, limitando comduas nações, cujas linhas de fronteiras lèmum desenvolvimento do mais de quatro-eciitas legoas. havia, apenas, unia guaruieãode pouco mais de mil homens disseminados

por muitos e importantes pontos, e, eomosua auxiliar, uma flotilha — composta de
pequenos vapores •— quasi sem poder olfen-s.vo — o "Anbambahy", o "Jaurú", o "Co-
nimba", o •'Cuyabá*', o "Alpha", e o "Pa-
raiiíi" ,em concerto. Foram tambem eliu-n.ados a destacamento 231 guardiis-nacio-iia.es para fazer o serviço da.guariiição dn
capilal c de vários pontos dn província, na
ausência da força de linha. E* indesculpa-vel o abandono em que o governo imperial

0 dia da unifica-
çao da Itália

Commemorando a fa-
çanha de Victor

Manoel II
O '20 de scleml.ro C* a dala de mnis si-•.".ilfieiição para u Itália, .pie nesle din com-

memora o aiiuivcrsariu da suu .mlrica.;.*'....
foi jie.ite dia. sim, i.a pouco ...ais dc níeio
íccolu, quo as forcas• italianas penetraram
em lUihia, pela brecha d.. Poria I*jn, sob u
confinando tlc Victor Manoel II, o rei "Oa-
laiituonio", a cuja política, ousada e perti-
na/,, deve a Ilalia a sua integração, A um
punhado tln hcrócs, a cuja freuté eslava essa
figura que lão querida nos c lambem Oiuscp*
pc Garlbaidi, r.e deveu o arai.de iieonlcel-
ineiit*. Inicio da pliuse. de tlia liara dia mais
brilhante, que a Itnlia vem atravessando
e mm com justiça, a collocou entre as maio-
res nações do mundo, li', |«,is. muilo fliére-

ASSUiN.vinns
Por 12 m-/<"i  sníooa
Por 0 me*fi  18SÜ0I»

WormM nylM, 100 nii •— Ir.tirior. 700 réis
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De Ho famoso a
governador üa parte

oceldental de Marrocos

0 autographo e tres
livros de Santos
Dumont por 9.550

francos!

Córle. c, por essn oe-
rasião. o Dp. Itanl
f ema mies, membro tla
embaixada do Brasil.
Insistiu por qne se
suhnictlcsso o caso a
umu discussão geralantes do inicio' tios
trabalhos da sub-com-
missão, cuja consti-
tuição fora silggcrida.

¦*,-¦'-,„ •** commissão tlivl-ur. hmil Fernandes dfu-se, mas a propôs-
. la tio Sr. Itanl per-muulcs foi api.rov.ida por if, votos con-tra 1_.

Aberto o debate, o Sr. Itanl Fernandes,
lembrando :'. commissão a decepção de lfl-0,
quando as grandes potências recusaram aobrigatoriedade da jurisdicção da Corte, con-
grntulpu-se com a conunissão pela altitudeactual riu frança e da Inglaterra a favor da
paz. Achava, entretanto, omisso o projectoMae Donald-Hcrriol, c. por isso, convinba
que as delegações, sobretudo a franceza c aingleza, se manifestassem.

K' que era preciso que fossem afastadas
duvidas quanto ao arbitramento amplo, e
que as decisões dá Corte fossem prestigiadas;O projecto, entretanto, parecia admiltir rc-
seryas de certas potências quanto ã eompe-
tencia fia Corte nas questões mesmo júri-dicas.

Se as potências, acorésèentou S. V.x., pre-lõririam uma instância mais flexível para as
questões jurídicas (|t.e implicassem questões
políticas, bastaria, neses caso. a supprcssão
(ie lim trecho do arl. lii do Pacto, ficando
Iodas as questões da alçada do Direito In-
(ernacional passíveis dc julgamento obriga-
torio da Corto ou de arbitramento. Depois
de outras considerações, o Dr. Raul fernan-
des sustentou que o art. 3(i do Estatuto da
Corte permitte a adhcsão dos Estados, mes-
mt. com reservas, sendo perigoso modifi-
cal-o.

0 discurso do delegado brasileiro foi mui-
to applaudido,

O delegado inslcz, Sr. Ceei] Hurst, res-
ponrieu ao Sr. Raul Fernandes declarando
que a Inglaterra exceptuaria da jurisdicçãoda Cflrle os actos da guerra naval; e o da
frança disse que seu paiz desejava o julga-
mento da Çôrte ou o arbitramento para to-
das hs questões,.

0 delegado japãncz não se manifestou: c
o da Itália mostrou.-.? propenso a guardarliberdade e a reforçar a aeção do Conselho
da Liga.*. sub-cnmmissão acceitou unanimemente
a opinião do delegado brasileiro, Dr. llail
fcrhandés, dispensando-se uma convenção
addicional, fncilitandò-so a adhcsão iin.Iie-
dia!;, dos Estados.

A iniciativa brasileira de 1020, suggerida
pelo Dr. Raul Fernandes, foi recordada com
applauso.

¦-^^Ê**iWi^^Ê/ã/- ''-'A
m^/-^^^-'¦'¦:¦••*!

'-'.'/'''¦ 
i 

' ,:i%- %*«>if''v^ftí / -¦-.¦„'-

R V 4^'í^^»v«,A:

I 
'¦¦ ¦¦¦'¦Mà^^/l^J^/-

A'-:í-;..' •¦•¦•-—.¦"¦¦ ¦."7r:/:

j /*\:'-i''.*''-'''-' '*¦--:-*¦ ¦•*'¦ ¦ '/.-*¦'*.* \'.y*4

cida .*. veneração quo fodos os italianos dc-diçnm a Victor Manoel II, o verdadeiro crea-eor tla Ilalia moderna, forte o bemquista,cujos progressos assombrai., e são motivooo orgulho para o surto da humanidade. Pa-rece que todas as virtudes o todas as quali-dades da velha o gloriosa casa do Sávolã scremuram nesse rci-soldatlo, nvò dc VictorMa.K«;i III, ,1. soberano aclual. que tão altotem elevado a Itália. Victor Manoel H,*p..ruma grande causa lutou sem désfallccimen-
tos, ntó quo a victoria mais brilliiinlo veiucoroar seus esforços.

¦As mais sinceras felicitações ao nobre
povo italiano pela data de hoje,**********

ÜM P0ÜC0 DA HISTORIA AC-
CIDENTÁDA DE RAISULI

Os que soffreram a brutalidade
de sua oppressão, têm-no como

uma victima dc grande
injustiça

MADRID, •..lembro, íl'. P.) -- liaisuli...... dos mais famosos bandidos do mundo,
tem agora nm riovo papel. Segundo as pa-lavras dos políticos, acaba olle "do entrar
ua ivgr.i". 0 Directorio Militar Hespanhol
nomeou-o governador da parle occiilotifal
da zona licspanholn dc Marrocos e agora
elle lança lodo o peso da sua autoridade j0 poder do lado da lei e da Ortll-llí.

fu/muitos annos quc lloosevell tro veiou a I
si.a lainima sentença: "Ou Pcrdienrls vivo jou rtaisull morto", quando o terrível I.a.nii- i
do sequestrura o cidadão nòrlo americano
daquelle iionie. Ilaisiili ó a inearnação do
turbulento esperilo do norte-nfricano. Agn*

/ra, pnréui, modificou o sen tempera incuto e
não está longo da rcspcilnhllldatlò uuu. paizcomo Marrocos. íl que a llespanha fez foi
tornar o ladrão em fiel, como se tli/. vul-
Sarmento, dilla eomprchcudeu afinal, queseria muito mais proveitoso para os seurt
inter.." .ses ter a seu lado esse temeroso indi-
viduo do (pie arriscar unia lula aberta com
elle.

A"historia de Ilaisull tem as suas luzes e
Sombras; as opiniões variam quanto ao seu
verdadeiro temperamento e não <5 raro víl-0
subitamente passar na lenda de bandido a
íicroo de gestos cavalheirescos e scUuetòrM',
Mesmo aquelles que soffrcm a brutalidade
da sua opressão chegam a confessar que
nem du tudo ¦'¦ elle responsável. Parece ler
sido elle, eomo aliás <=c diz de todos os ban-
di-los celebres, uma vielinia dc grande Injiis*
tiça ua sua mocidade, azedando assim, ne
seu peito o doce leito da bondade humana.

Ila sessenta o cinco annos passados, Ral-
suli nasceu dc alta linhagem, numa familia
berbere, com posição na sua tribu. foi edu-
cado eom esmero, recebendo a instrueção
qne lhe poderiam dar os seus progenilorcs.
Era nm bello rapaz, dotado de temperamen-
lo aventureiro; As empresas pacificas não o
seduziam, razão por que so fez ladráu de

**********

. "-  -**•*¦• "_-*-•-¦' •*•* **,'*¦ • -* UU Hlljli..deixou a província dc Matto Grosso, quando""'  " "" ' iS pre- J

¦ll.- , ,scjl*, *'" ''"Im (-rfiftria
viiltL*1"1'' m' ""'¦'"¦ -1

,^T ¦"•'" do Republ

Hio k)nW"-¦¦*¦'* fo>'.

«fltea ,?';,rre!f*¦»!-fiò \L • '«'nunda

. ""fí.dc guerra.

me

anç.-i
lios
ii;
ícii'

ro

governo dò Rrasil
is na fronteira do

o eommando do
c deu ordem áo

para apoiar a
i! m ira nle, com oi-

io apresentado uo

-  *-****-** uv jtíii uw vi i ...;i;i., ijliestava sciente, havia muito tempo, dos
pai-ativ.os bellicos do presidente do Para-
guay, preparativos qne não estavam de ac-cordo, tii-m eom os recursos econômicos do
Parnguay, nem com a sua população.Tendo unia columna do exercito do gene-ral Menna Barreto feilo um reeonhecimen-
io até á villa de Mello, capital do departa-
mento do Cerro Lago, o governo paraguayo,em 12 ri-; novembro, dirigiu uma nota ao
ministro do Brasil em Assumpção, declaram
do "estarem rotas as relações do Paíàgüny
i.oin o Brasil." Esta nola, nnte-dalada, fo.
entregue ao nosso minislro a 13, á tarde,'epois de ter elle enviado, A.s 10 lioras da
manhã, uma nota pedindo explicações rela-
livi.s ao regresso do vapor mercante hriui-
leiro "Marque- de Olinda", que saíra do
porlo dc Assumpção para Matto Grosso, ás
2 horas da tarde de 12, levando a sen bordo
o coronel Carneiro de Campos, presidente
nomeado para aquclla província, e se acha-
va desde, a madrugada, ancorado no porto,
debaixo das baterias do vapor de guerra
paraguayo "Taquary", estando o eom.nan-
dunle, passageiro-, e tripulação do paquete,
delidos e incoinmuiiieaveis com a terra.

Não lendo lido resposta esta nota, o ml-
.listro brasileiro; a 1-1, protestou, de modo
o mais solemne, em nome tlò governo do
lirasil, contra o acto de hostilidade prati-
cado em plena pa/ contra o paquete ".Mar-
que/ de Olinda", c pediu passaportes para
si, sua familia e secretario dá legação e
a comitiva, afim de seguirem viagem uo"Marquez dc Olinda". Nesse mesmo dia, o
governo paraguayo responde esla nota, man-
dando entregar os passaportes; sendo, en-
Irelanlo, o "Marquez de Olinda" couside-
rado como boa presa, os brasileiros prisio-
tieiròs de guerra c toda a carga confisca-
rin. Não satisfeito com essas violências,
ainda determinou o governo -paraguayo aos
eommandantes dos navios mercantes, que
estavam ancorados no porto, não recebes-
sem ã bordo o ministro brasileiro. Assim
procedendo, queria l.opez, ou reler em As-
si.mpção o nosso ministro, como refém, ou
obrigal-o u fazer eom it sua familia e sun
comitiva a viagem por terra..*.

Devido á intervenção enérgica (lo minis-
tro dos Estados Unidos, o governo pura-
gUii.vo eonsenthi, afinal, no dia 19, na reli-
ralla ria legação brasileira para Buenos Ai--
res. Essa intervenção importou ua salva-
ção da vida do minislro, sua familia e co-
miliva. evitando assim inais um aclo dc
selrngèria ria parte rio dielador. Em segui-'
da u esla declaração de guerra, a" província I
de Malt.i Grosso foi invadida por terra c
por agua por forças paraguayus."

Entrando a descrever a invasão dc Matto
Grosso, (ícélaru o Sr; Azeredo:

(Concluo na 2* paírina);

O incidente de Corfú em
debate na Liga das

Nações
Vae ser examinado o "raid"

ctTectnado pela Itália
GENEBRA, 20 (U. P.) — A sessão desta

manhã da Assembléa da Liga das Nações foi
adiada alé ás 10,25 horas de hoje.

Ao ser reaberta a sessão, trazer-sc-á ao
debele o ineidenle dc Corfú, exaininando-sc
o relatório da Commissão Internacional dc
juristas (iue fez investigações sobre o caso
e deu parecer sobre a competência da Liga
em tomar eor.hecimei.to do "raid" cffcctuado
pela Ilalia. *********

'— I I

Dazentos mil operários da indas-
tria de tecidos, sem trabalho

na Inglaterra !
NOVA Y011K, 20 (C. P.) _ Uma investi-

gaçao folia nos distrietos da Nova liigltitèr-ra; sobre a situação da industria de' teci-dos, demonstra que sc acham sem trabalhoduzentos mil operários, observando-se amaior depressão.
.',•¦¦:.•¦•••'.••"'•"••,"*'.'•" ¦"¦"""'""•• "•' .'"r- Hssas informações completarão o relato-ça Publica de S. Paulo e que ha pouco ter- rio universal sobre a referida industria nucminou a sua tarefa. .,evc 5,_ publicado brevemente. Q"tiiitimiinimimimc-iii iiiiiiüiiiiiiiiiiiciiiüiiüiiiiHiiiiiiiiimHiiiniiiiiiitiiiiiimiiii-.imn iiiiiii.iiiiiniiiiiufi riiiBaiitniiiitHe.rMiututitcauiimuiiUiiriU

AIXEGORIA ATAMANCADA

Embarcam hoje os mem-
bros da extineta missão

írancezíi de S; Paulo
S. PAULO, 20 (A. A.) - Embarca boje

para Santos, do onde seguirá para a frança,
o Sr. general Ai.toine Nérel e demais íuein-
bros ria missão franceza instruelora da for-

***** 1 ***-**-*-.-.

NOVOS E VIOLENTOS TRE-
MORES EM ERZERUM

—--—*¦ ¦***-***•********

Precederam-nos pavorosos
ruídos subterrâneos, sen-

do mais de 300 aldeias
destruídas !

. CONSTANTINOPLA, 20 (II. P.) _ Jfoti-
cias recebidas nesta cidade dizem que se sen-tiram novos tremores de terra cm Erzcrum.
O terreno abriu-se em grandes fciidas nesse
districto, ouvindn-se pavorosos ruídos sub-terrancos. A população acl.a-se tomada dc
grande pânico.

Accrescentan. as informações quc se regis-taram sessenta mortes e mais dc trezentas
aldeias destruídas.

No districlo de Passinler, o numero dcmortos eleva-se a quarenta.
O governo accclera a remessa de soecor-ros.

¦¦4-1&Ü
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Recordação da ultima
viagem do glorioso
patricio á França

'Imio 
que di/. com homenagens 'recebidas

por Sanlo» Dumont nos rii/. lambem piirli-culariueuie ao coração e no orgulho, que «
uu. envaideci" t*. a oulro evalla, n lembrança
constante da gloria do aviador patrício, quc

lanlo concorreu para
o nosso renome, e foi
..... elemento rs-.rn-
ciai, graças ao tatu
gênio inventivo, do
esplendor e progresso
a que altingfu a avia -
ção. IÍ' por Isto quo
l.áo dcvcmo| liirl...'
no couhcelméulo pn-
lilico o srg.iiiilr tre*
cito ric un.a carta
pKfÜCUljtl', llíl p-JtH'-»
chegada tlc Paris, >•
firmada por mu atui-
go c companheiro dr
viagem do glorioso
inventor dn mais .«•-
sado ipie o ar. lauta*
vezes ncclumr.tlo na
capilal rio mundo.*"S a n I os Dumont;,
nosso glorioso patri-
cio. está prestes ••>
partir em viagem tlc

regresso'a,, posso querido paiz. Muitíssimas
e sobremodo significativas, as manifestações
de larga csliniu o alto apreço dc <\uc tom
sido alvo nesta encantadora Paris, que foi,
durante vários annos, o melhor scenario cm
que esse nosso ill.islrc amigo firmou o sen
extraordinário renome. Porque Sanlos Du-
mont é. sem duvida alguma, o brasileiro
mais conhecido, mnis apreciado c. por iss'i
mesmo, mais riislinguirio no estrangeiro, so-
brctu.lo cm Paris, onde o tempo nüo ihcclie-
gn para hllcndcr ás provas ile carinho c du
merecidas homenagens (iue lhe têm sido tri-
bütudus, numa escala sempre ascendente.

Dentre as distineções que muito penhora—ran. a alma boa c simples de Sanlos Oi*.-1
mont, fui testemunha de uma que suppouho
ser ignorada ahi. Foi a seguinlc:

Kii-siin ullima viagem, a bordo do "Lu-
tetin". á mesa dc cujo commandante Santo»
Dumont lem sempre lim logar de destaque,
realisou-se umn tombolu, com leilão dc pre-.nio-; offerccidos pelos passageiros. Quatrodc seus livvinhas c ...na gravura por eíl« as- .
.".igimieis para rjisa^.uria' (1-ijjcavidw'le alcan- #
ça...... aT.ríinlosa tjnlínllu dê (i.',30 francos.
O primeiro iolc foi arremnlari.i por .'!.1)0*1
francos pelo Sr. Alvarez de Toledo, illustre
cniiiaixridor da Republica Argentina em
Pari;.

Saulos Dumont, que ficou duplamcuto li-
songer.do com esse. facto, .p.e muito o com*
moveu, affirmou á meia voz:•- Isso nãb é um suecesso ric aulograpl.o,
nem um exilo literário: acredito mais nuuia
expansão de caridade, o que muito me sa-
tis faz.

Santos Dumont pretende voltar pelo mes-
mo paquete quc o trouxe para esle lado do
Ajlanlico. Mas irá mesmo, quando tantos
são alndn os convites que lhe foram feitos
pela fina sociedade franceza que, o admira
e adora ?"

*• •**Ü**}'lK- •- ...
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0 que Portagal vae receber por
conta das reparações

LISBOA, 20 (II. P.) _ a commissão exe-cnt.vn da Paz tomou conhecimento de quecompele a Portugal, no mez de setembro,
por eoota das reparações, 506.000 marcosouro da verba fixa, devendo receber em ou-tubro quantia não inferior.

No mez de novembro, os allemães entre-garao variado material ogricola, numerosaslocomotivas, vagões, carruagens o materialrodanle destinados aos caminhos de ferrodo continente c das colônias.

(DESENHO DE /i.it/L.)
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Viva o wuQ.ísso da "hmnpiüdadc!

Ilaisull, o sulltto das montanhas, do
Marrocos hespanhol, na companhia tlairüreutiihr. es\itlo,radofa iiiífleita Mme.
Itosila Forbe-i, por oceasião dc sua cs-

tadia cm Tazrut
gado. Nesse afanoso mister, ganhou lar-
ga notoriedade, mas, infelizmente, avançoudo mais e of rendeu os direitos do Sultãode fez, que, immediatamente, em represa-
ba, poz a sua cabeça a premio.Raisuli foi traído por uin dos seus com-
panbeiros om quem confiava e caiu nas
mãos do Sullão, quc o mandou encerrar
num cárcere.

Emquanto o joven enlnngiiescin na prisão,os sens inimigos confiscaram todas as suas
propriedades, de modo que cinco annos tio-
pois. quando foi posto em liberdade, se cn-
conirou em extrema pobreza. Diz-se quesaíra da cadeia com bons propósitos de con-versão a uma viria pacifica, mas como não
conseguiu receber rio Sultão nenhuma in-
demnisação pelos seus ben-, perdidos, exaspe-
rou-so e jurou vingança, palmilhando os
perigosos caminhos riu, nma guerra sem Ire-
guas. O seu intento era complicar a vida
do Sultão, para isso seqüestrava subditos es-
trangeiros o os retinha eomo reféns. Quan-
do as nações estrangeiras mandaram na-
vios de guerra, exigindo rio Sultão a prrim-
pia liberdade dos seus cidadãos, não leve
elle oulro remédio <scnâo allenrier ao pedi-
do de dinheiro feilo por Raisuli, que, desta
fôrma; se pagou ri('s prejuizos recebidos.

Raisuli capturou, cm differeiiles vezes.
um ..obre inglez, uma correspondente dc
jornal da mesma nacionalidade e dois ame-
rica nos. Os seus prisioneiros raramente se
queixavam de serem maltratados. O ge-
neral MacLarcn. um desses prisioneiros, af-
firmou quc o admirava c sentira que nqúel-
le bomem fosse victima de uma grande in-
justiça. O jornalista não foi lão afortunar
do: rocufiòü-se; lormirinhlemenle a ficar eo-
mo refém. Raisuli, porém, encontrou um
ineio fácil de convencei ,ó. Certa manhã, o
jornalista foi désportãdo para dar sua opi-
uião sobre um corpo humano sem cabeça
vestido com as suas próprias roupas. Dia..-
te desse argumento impressionante, o rapaz
cedeu e tudo voltou á paz.

Quando os nmèricnnois Perdiearis e Vur-
ley foram seqüestrados, o negócio tomou
uma feição -mais seria. Era presidente tla
Republica ò Sr Rooscvelt, cujo secretario rie
Eslado, .lohn Hay. enviou ao bandido este
lacônico despacho: "Perdiearis vivo ou liai-
suli morto."

Esse argumento lambem convenceu o ban-
dolciro, que logo deu liberdade ao ameri-
cano.

Raisuli, comoé natural, tem muilos inimi-
gos, quc se comprassem, cm aniiiinòiiir, de
vez oi.. quando, a sna morte. Elle, porém,
passa bem de saude. sobretudo agora, no ai-
to cargo de que foi investido.

A Kespanba. reparando que uão podia do-minal-o, lomou o partido mais iiitclligenl-
de fazei-o seu alliado..

Excesso le ii e
JlFiÉ

1
Desappareceu, depois de ferir, a

faca, o ílcsa.íecto
.Ila uni mez, se tanto, .losé Pcrjiiimbuco

vinha ulimentamlo ódio profundo pelo solivizinho Antônio .Magalhães de Ainicid;*, tpieoecupa, com sua familia, a casa n. 2 da niaMarquez de SapucaJiy. Assim, encoiitranilo-
**¦ hTT"*""""" "" mm*1'"' ¦¦"¦¦¦¦¦ ..

Antônio Magalhães tle Almeida
se eom elle, pelu madrugada, próximo noarmazém n. 2 ali existente- provocou o ad-vorsario, eom violência. Magalhães- deferi-dendó-sc- reagiu, travando os dois 'desafie-
ctos renhiria luta corporal. Em meio desla,o I eriiaiiibuco, num impulso dc perversida-tlc (lesleriu-lhe, no llanco esquerdo, um vío-lento golpe de faca,, cva.lindo-se em segui-dai l.n.ndo, a coutorcer-se em dores, n victi-ma grilou por soecorro. Seus gritos foramlogo,_ ouvidos pelo próprio liih,,, Svlvio Mií-galhiies, que passava perto, ncciileiilaíiiientK.
li loi em verdadeiro desespero que elle, st*
guiou o pae, caído, as roupas em sangue, flassim --e eonscrvi-u alé quc a ambulância «InAssisl0ne.il, chamada com itrgencia; chegassee o transporlasse parn o Pbslo Cciilral.JJcpois rie coineiiieiilenienle medicado,Magalhães recolheu-se ú su.i resitléricin'. ahilieando cm tralnmenlo.

O commissnrio Freitas' Aln eu. em serviço
na delegacia rio 1 i- dislriclo, .Ao.ipâr do ia-elo, iniciou syridiraiieiils, liiiiirãíVdo ipie iieriiiiinoso, que se eiiconlr.i 1'OrijgidVi fiiibn-Ibava aetuálmente na Lighl
_ No encalço de* .Pernambuco foi o.sío lim, invcstige.dur.
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t»,,i,i ,ln famosa "lei «ir. milc. " » •'''»!•£•
i,i„, iiiif perdura, im ensino .uprrior. Noi
•Ituitiirlflino». em pouco». ««• regimen lllw-
ml ipii- .o |iivli'iiilc,i iiiMlliilr. »iin <»« malfll
(lil ....II.> ,ii„i 1,1 ilr,qii(li,l 1.1. Alllllfl MMO.IMI
incnmrlii de imlns a" eonsenuenelai dn MlW.
Numa i-cimiliiS-iii MMi-inrliiiiHl noi llvomoi
l„M'jo dc dl Ilio,,-Uni i,», (•«lllipiMulldll um
llltll» de im-ilii-ii para uin «Io•> .noiMi «»»»"
liuno-, em um dò. muilo» oil«l»«loçlinonHw
mir to riiiiilnrnni A lonilirn dn "loi orgaiilen .
Medidas po.lcrlorcí, pordin, proçu-. rom-çor-
cliílr ni _Mandnlii.i e.lalM-Iecendo » nerlcun*
dc nu insim». Ao ":»" iinreoe, eutrlnnlo, un
diroilo) adquirido**. <f-, celebre» direito» «d*
iiuirlrio-i coi,.ej(iic.ii ülleror o» esforço- vm
iiciicllch, ,l,i reslnbeleelinenlu do rv_|HH«.
nnriniil <• nii.lv.ii. A. re-mlu.iies a respeito
(bi*. iiuiliieiilii. 0 «lc diplome» *!a PBOUldttUO
llnliiiciiiiiniilnmi parecem demiuulrar •*•¦'¦•

i ,„!,,„ iraueada» diverti» malrlculai o_ ro»
mm declaradus uullo. diplomai..cm virtude
li- irrefiiiliirlilndei «|uc o Conselho superior

do i;„-i,i,> upurou, ,.
O rosti n.o «'¦ nuo, Infoll.ilieiite, c o noll»

(.iiirlii I. lei» rc. i.indo outro., colhido*, mis
iMiidos. As faculdade» livre-, herança dn
"hi orgânica", iii*.» comiciiulrara nuiicii es*
iiiiiilr mim .llunçítti de .ef_u.an_a._A pas»
•riittem, sem estagio», d» re«lmun nnllgo, exi*
conio u moroso, puni um regimen livre, qne
,i,ii margem a uicnndalot, onnrenlsou com-

pldiiniciitc ii ensino o o**- esforços das nulo»
rldado» niio conseguiram nle agora rotto»
fiekccr ii normalidade. Por liso mçsnío.so
torna mlst.r rorlolcccr n ncção do Conselho
..uperior do Ensino, alargando a mio fi*.cn*
lis.u*:*!,, ,- punindo scvcrnincnto „:> conlravcn»
ç.„'s. Só assim poderei,»»- ver corrigida n
oiiarehltt «|uc l<*m nilirario „ valor /.los tllu-
|,,s t* oii- lemos visto denunciada varias
vc/.»-. Aluda oftorn lia, nu Camaro, um pro-
jccla cslnbelcccmlo normas rigorosos para
,i admissão do medico» estrangeiros. Os me-
dlcos estrangeiros »iio menos perigoso» <io
i|„e os falsos médicos.

*'*
Vac sc»' Inventariado, afinal, o Hotel Sete

de Setembro, nue foi numero ilo sensação
tias festos do Centenário. Transferido pela
Municipalidade, parn ucilc inslallár-so uma
clinica tlc mulheres, ni|iicllo próprio. per-
mnueceu fechado até agora, contrariando
„ curiosidade publica, muilo justa.

Toilu a geivle snbo euc o predio, construí,
do naquellc recanto tranqulllo, custou pnra
mais de sete mil contos; Quem soube desse
custo ua» resistiu n„ desejo dc visitar as
Mias dependências, examinando fechaduras,
portnes c solcirns. afim dc saber a qualiria-
¦i- il,, material gosto. <» porphyro, .o mar-
in,,,*,- i- o ouro macisso deviam ler sido em-
oregados largamente. I>>* oulro modo nao so
,-omprehendc quo nqulllo lenha subido a
semelhante preço. 0 famoso llolel Sete do
Relembro só nfio constituiu um exemplo
histórico porque leve para compcnsal-o o
rcslaurnntc cm-iclrnçado do Passeio i u-|
blico. <> mais curioso, porém, é que tan-
,o o ItoU-l como « restaurante nenhum ser-
viço prestou no povo. Dc portas fcehailas.de
obras por acabar, um c oulro, daqucllcs

próprios municipaes, só serviram paia rc-
clicar o noticiário suspeito da época mira-
liolnnte ,ias iniclatinus.

A respeito do restaurante envulraçado _a
•í- conheça i, transferencia feita u »»!:, om-
Jlrcssn, que vne irnusformnl-o em Ihealro.
Agora, n curiosidade volta-se toda para o
llolel Sele (16 Setembro- que vne ser inven-
lariado. Ii' possivel que o inventario es-
clareça, em detalhe, o preço n que monta-
vam as olirns. Se islo acontecer, scra nm
,o„;.olo assistir no pagamento, ha dois an-
nos, de coisas qne, actüalmente, com a ta-
réstia excessiva tia vida. eslão custando mc-
nos da metade. E' o quc torna muito, in-
.eressante " inventario que vae scr feito.

*»

Assoberbado pela alta montante de preços
e,,,s vlvcrcs, o governo fri,,!cc7, vae. lomar
medidas (-'itreniiis. começando por cstalie-
lecer reducções de direitos aduaneiros. Comp se
.é o problema das tarifas sc liga virtual-
ríicnle ao problema du carestia da vida. Aqui
lemos renovado sempre os íippellos nesse

-sentido; aproveitando os exemplos ile oui ros
paizes, que se encontram em condições i>»a-
logas ás nossas, on melhor, aproveitando os
exemplos de lodo o múndò contemporâneo.
A lei de emergência, mais recente, concedeu
entrada livre a determinados gêneros. Uma
lei dc emergência é, por forca dos seus
intuitos, occusional c o combato A vida
cara não púde deixar dc ter nm caracterdada

lanei-
ras. líssa medida, porém, não daria resul-
lados, :,e medidas accessorias não evitassem
a continuação das explorações. Xa França
agora será feito um inquérito completo so-
bro a organisação dos mercado.., no empe-
nho dc rcfórinnl-òs, creando serviços eco-!
nonileos nos dcparlaniénlns, Aqui seria de
boi» alvilrc adoptar providencias da mesma I
¦natureza, aproveitando-se a organisnçãp ilas
feiriis-livrcs, 'inc lão bons resultados lèm
produzido; Ninguém, quc tenha demorado
a attencão no caso, acredita que o pheno-
mono du carestia seja passageiro. Trata-se
dc uma conseqüência extensiva da guerra,
quc tende a liuginefilaí e que lia de exigir
leis cffectivas e duradouras. As leis de
emergência são comprchehslyeis emquanlo
sc aguardam as leis cffectivas. As reformas
indicies, que se preparam na França, tèm
grande opportunidade c devem constituir
para nós uni modelo necessário. Só por
esle motivo queremos que sobre cilas mcilj-
tem quantos podem influir na dèbcHaçãó
da crise que nos affligc e qne íifflige princi-
palmente as classes menos favorecidas da
fortuna entre nós,

Dr. EstcllitãrLínS-Vias urinarias (vene*
rcas e cirúrgicas) líaios X. Labor. ii. Josc oi.

-_.-*•»-

COMO SE FINDOU UMA EXIÍ
TENCIA CANSADA

Quem é n velhinha que morreu
O <*|ii.iiillii diilorn->ti , .,,,„,„.,v,-,l„.' ¦!.-.¦..!

velhiuli;, im,,„i.i •!•¦-- caiu de um homle m
run Teixeira du Mello o em comequcncln foi
¦if.ii» i i,„ I'.. i,i d- v->-i*i,-ii,i.. dn prnçu dn
Republicai A deites «iup multo de parto fa*
Im» A iiim.1 v muilo iiupre.. ioiim», ('um exis»
lenoia long., o'lento nono., iivliln_ uu luta
Iniaiin de Iodos os diu*. .ndremln o .unir-
Kòr dai mais eriiít. iiccoitldniles, linha o ln«
tiirluiii.dii imillier itiie, ao rivolhei-.e & ._.»
cn, que rosldla. o ti. ». I_ «Ia Btlrada Oela»
\%uo, em r,,f}'i,.ni, -iiceumhii' u»>lm. de
modo l. o horrível. , , • ,

K o qm, malt iidmir.ivM i.»*-*.i v.llilnliu d.
corpo fraco o de alma furte, «»»li» como noi
Informaram, era a lerenldada eom nue en»
.reatava n» vlclulludei da vida atlrloulndii
dc ilnme-ilica. ,
,0 eadavor da desgraçada nuciA, que se ehn-
mil Maria .lngd.il.uo das Dores,, uo neero-
teclo do Instituto Medico Legal, onde «sl.i
recolhido, foi, A Rude. autopilado pelo l)r.
Rego narro», que nllotíon como "cnu-üi mor-
lli"! froelüra da base do craneo e lu-mor-
rh.'.,., con>eeutlv(i,

Mnrln Magdalcna das Dores era viuva o
trabalhava nn cas,, u. Wi d» awnlda »lei-
ra Sonlo.

mmm -

REVOLTIIRTE!
O crime do enfermeiro

do "Mcduana*

Os feitos brilhantes da
nossa historia pátria

UM CORAÇ/.Q DE Müli FF.RIIW I **"

.'... w«r.*wí.*?»-*V-í.tt*.«-^^

| PENHORES?... '
& Menor juro •$ Maior oftcrta
I cor Mi» '"•UM 7 8,-emb,°"

PETRÓLEO S?/iYA

II, Avenida 1'as.os, II .{
Í4i' V&SiiaS$Xl#$i''#S&S
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Luto urgente
Roupas pnrn luto, feitas

com a mais apurada per-
feiçSo no praso cxcepclo»
i,nl dc 2! ou IK lioras. Na
Guanabara— ll. CarlocOi 31.

mmm
Tônico perfuma* i
do, 1'onlr.i u

c.is|iu c qucii a do cabello.

Só o amor pro-
teje a virtude

Quantas vezes ncontcec euconlrnr-se uma
creatura perdida no monluro dn desgraça,
que não obstante guarda lio fundo do r,c„
coração nma lorlc encrgln de virtude. <|„e
apenas espera qualquer mão salvadora quc n
ajudo ii erguer-se o a liohllllar-so. O mundo
é mais culpado dò que ninguém dn maioria
das misérias mornos «pio infelicitam a mu-
lhcr.

(.Ul.,. Il-IQ |»VI.I_- Vt*_.t.»l.* — -. **. ..... 

permanente. Dahi a preferencia, ora i
na França, A revisão dus tarifas adua

N -'^mím --w ¦-'¦:¦ ]

Goanvlc H**ní ..i.tw-j.it.» i\h
;iuioi'iil;i«lt*s IV;iiin*/as

l.'niii os navio, entrados, boje, uu Ouii*
tiíilinrn. fleuni o piquete rraneei "Medua»

nn". dn Oiiargeiiii Iteiuil., proceilento dc
Dordõaux e esealn., Tennlnrada» ns vi.ltns
,>• miI.iin.-ui.ii-s dn Saude c Alfandegu. •>
"Mcdiiniin" recebeu n da i'olieln Marítima,
ii-pn-.i-ot.iil:, pelo sob-liisiicclor cnpllAo Jon»
i|i,lm Mii.iinlii, ii qual, loffa no chegnr a
bordo, foi informndo pclo comml.snelo do
navio de uni fnrio revoltante oceorrido du-
mole n vlaxem. e nn qunl *,* nelin serlnmcn*
to .¦nmpromellldo um tripulante de nacio-
iiiill,Inde friiiice.n.

Km l.elxfl*.», onde o nsvio escalou, to*
„,"ii piissiiRcm cm terceira classe, ciim des*
Um, nu Itio, Frnnel-cn liorges, pnrluiiiic.u,
iiiompiiiihiidn dos seus filhos Jofio o Adi*
luldc, rosnectlvamoute de 'Jl c 9 nnnos do
edade. Dins depois, como sua filha mcoor
is ferisse ligeiramente mimo perna, ella
procurou o enfermeiro dc terceira cla.se.
l.o,iís Qòanvic, que, promptaincnle, soecor-
rco a „ii-iiin.i c conllnui,,, a (ratar ntf- que
,i ferida cicntil-assc. Diariamente, A hora
nnircnda, D. Franeisca levava sm fllhinlia
pnra os curativo», mas lioittcin. por motivo
do forcn maior, deixou quc olln fosse só*
tinha í enfermaria, o qne foi motivo pura
(l„,> Qonnvle desse cxpansiin nos seus inslln*
etoj do bruto. Aos gritos dn infcll/'. menina,
nccorròrani passageiros, que surprenendç-
.um o enfermeiro quando procurava cobrir
a itraocente coni o roupa delia própria, «pie
elle mesmo tirara.

TniliH os passageiros portugllO.es fi/cram
voheincnto pmtrslo ao commandante do

1 '.Mcdnnnn", capiiá" Hartol, que suspendeu
o enfermeiro d.is •'.„!,% funeções nltriu ioqiic*
rito o. mandou quo Adelaide fosse exami-
nadn pclo medico du holdo, sendo negativo
o resultado.

O sub-inspector, capll. o Miranda, cm lace
dn Rinvidadc do fneto c por sc tratar «lc pus-
shgciròs portngoo.es que vinham paru esli
rapitnl, tomou todas ns providencias nuo

julgou acertadas, conduzindo para n Policia
M.-irilimn D. Franeisca c seus -filhos, bem
como o aceusado, nflm dc envial*os depois
para i, terceira delegacia auxiliar.

A principio, segundo a referida nutoriilo-
tle. combinara com <> commandnntc Hartol
l.ouis Goanvlc regressaria pnra bordo, onde
ficar',, |)CcsO e depois, qtlnmlo o "Meilunnu

regressasse A França, seria entregue as au-
tòrldndes íranecüas. Mais tarde, porem, om
virtude dn intervenção do cônsul frnnce.,
ficou resolvido quc o aecusiido seja cinbar-
cado, amanhã, no "Mendoza"; com destino
nu seu paiz, onde responderá pclo crime
quc praticou.

l.ouis Gonnreic, quc, como ju dissemos. 6
francez, lem 30 nnnos, é casado o trabalha
como enfermeiro ito "Mcduiina" «a uni
anno o íioiico.

Fràiiclsca Uorgcs e. seus fi*!,os vem rc-
comnicndados a Iguaéio .losé Ferreiro Oui-
mitrães. residente á rua liarão de t.uarati-
bn n. 3, ou Catt.tc n. 107, Fabrica dc (.cr-
veja lirasil.

mem

O Sr. senador Antônio Azeredo relembra epi-
sodios da invasão paraguaya em

Matto Grosso
Trechos ila coiifei»ciícl._ quc o vice-prcsldcnto tl« Heiia-

do fa/, esta noite, no Centro Mattogrossensc
o commandante Baiduino, nuda. nicnle, Ini-
ciou ns liõilllldadeii cnuinndo ;muito« [»«¦

Experimenta melhoras a peque
nina Lydia

ÜETTY COMPSON

Quantas flores do vicio não poderiam scr
exemplos dc sã virtudo sc o amor sincero
c um coração carinhoso as quizesse proteger.
Esta pobre menina era por natureza vli-tuO;
sa c leal e bastou que um amor devotado u
honesto lhe mitigasso o soffrimcnlo para
que se tornasse de uma FI.0B DO VICIO a
mais pura das mulheres'. Para tnnto bastou
que um homem ingenitamente bom lhe qui-
zesse ric sincero querer.

V*' V"^-*'•''-¦¦ ¦** '-.**>'' ' " J

2'-FEIRA — COLOSSAL
PROGRAMMA DO

C1MEIVIA ÍRIS
TUDO POR 2S00O

A Wmm M ALDEIA
Supcr-producção da Fox cm 7 netos

GATO POR LEBRE
Comedia di, Sunshlne e nm film do

Aclualidadcs da Fos-FIlm.
NO PALCO ¦— ás 3, 0 o 9 horas —¦ S
números ücnoacionacs de verdadeira

attracçüo
1» M1SS OLGA c o seu excêntrico.
2" IAJ1ZÁ SALAS — cantora.
,¦]•' ROBERTO FERRI — Tenor.
." .IliCA-TATl." — Unico no gênero.

,**,•• METAMORi nOSI! ill*»:vNA, ou
transformações de sexos.

(Oonc.ut.--0 da 1* pagina) ¦
A 1. dc dexembrb de ISilt a esquadra pa-

rngunyn, sob o cominundo do capitão do
fragata & tom* composta «los vnppj*os <|e

guerra "Taquarj¦", "1'mngnuy", • Iguorey .
"Hlo liraoco" e "iporã", rebocando n» cy-
couns --Independência" «• "AquidabanV,

com quatro peças cada umn, o "Itosurio ,
com «luas peçns, « dons chulas armadas com
canhões do liH, levando n seu bonlo força»
de dcseiiibnrqiic, em numero de 3.200 Im-
mens. zarpou «In «idade «le Assumpçfio o
i-onqoisla o occupaçfio da província ue
Matto Grosso, Knti-e ns tropas embarcadas
ORtnvam o fi1 e 7a lintnlhocs, de 8IKI homens
i-ndn uni, considerados as melhorei do Exer-
oito pnraguayç peln sun disciplina c valor.
O »• orn commandndo pelo inrgonto-mor I».
I.uir. (ion/alez, quc figurou nas mnis suu-

pontas batalhas da campanha, A bordo
inn, como forças de desembarque quatro ba-
Inlbôes dc Iiifnntnrln, levando U poças min-
dns de artilharia n cavallo o foguetes a con-
greve, du 24,"Todos os soldados ostentavam uniformes
novos e suas fnrdnmentns vermelhas npre-
sentavam um aspecto muito pltlórcseo.

Em Conccpciot. Incorpornram-sc-lho os
vapores "Snllo", "Itio Apa" c "Marque/, dç
Olinda", « mais mnn força dc deseinbar-
que. A expedição ia sob o cnm,«ando do oo-
ronel Viccnlò liarrlos, cunhado do presi-
dente do Pnraguny. Pnr terra c soli o com-
mando do coronel Izidoro Rcsquln, uma
forlo còlunirm dc cavallaria dc cerca de
."..(IOO 'homens, levando sois peças dc campa-
nha, partiu com destino ú •fronteira do rio
Apa i: ás Villas de "Miranda c Nioac c ás co-
lonias dc Dourados. Coxim e outros centros
povoados, .lo. c «lias levou a esquadra a su-
iill- o rio c n '_!!, -á noite, os seus vapores an-
enraram n trrs milhar, de Coimbra, omlc se
offccluou o desembarque das tropas c da nr-
lilhnríit. Coimbra já sc havia tomado noln-
vel; cn, 1S01, pelo assedio quc sustentou
contra os hcspanliôes c paraguayos com-
mandados pclo general I). Lázaro de Ri vem.
governador do 1'nroguny, qne o atacou com
cinco golctas o '.'0 canoas de guerra gnãrne-
cidos com GOO combatentes. Commatidnvo o
forte o tenente-coronel Ricardo Franco de
Almeida Serra, sendo seus defensores, ape-
n-iií., .'_ homens de tropas regulares.

A lli de setembro nprcsentdu-se á vistn
dc Coimbra a frola bespanlinla. mandando
,,o riia seguinte o general uma nrrogarrte in-
timação a Ricardo Franco para capitular
dentro do prazo dc uma hora, no3 seguintes
termos: "A bordo de la goleta "Nossa Se-
nhora dei Carmo", 17 de setembro dc 1801.
— Aycr á la tarde tubc cl honor dc contes-
tar cl fuego que V. S. hi.o de esse fúerle;
y liabieiuio rcconocldo quc Ias fuerzas con
quc s-oy immcdlatamonte A atacaria son
mui superiores á las de V. S. n-o pitedo me-
nos de vatlcinarle cl ultimo infortúnio;
poro como los vassalos de S. M. Católica
saben respeita,- las Icyi dc ln humanidade,
hun cn inedio dc Ia guerra, portanto pido á
V. S. se rindri A las armas dei rcy mi amo,
pues ric Io contrario, A canon y A espada.
decidir-* de ln sue.rte de Coimlira, sufricrido
su <lcsgraciaila gunrnicioi. todas las estre-
midades do la guerra, de cujos estragos sa
verá libre V. S. se convchlerè coii ml pro-
P-i'csüí, conlcstando-mc categoricamente
esta ei termino de una liora — D. Lázaro
dc Rivcra."

Ricardo Franco, que não eslava preparado
pnra o assalto, respondeu dc maneira nobre
e altiva
17 dc
respond
dcsegualdnde de forças foi sempre .ini cie- j mandante do "Ánhamliahy", do quc resul-
mento quc muito animou or. portuguezes a J tou ficar resolvido não sc sacrificar inulti-

*;%__?__H_T-^ií:__.i__?^'.y'?-5>-'-
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! RLALTO SABONETE — TALCO
l*ó DE ARRO/:

«cs»*»

jiil-oi„ atirando sobre .<• bater ne Inlmlíiw
o sobro ns columnni de Infníilarla que omio-
javam i»nr(1 nssnltnr o forto A roíaguuraai
peln encosta du nioiitnulin.

0 inimigo que. nlcm «Io» seus vanpreii
trazia Imlerlns flucturtutei (chata» artIUm»
dns), respondeu com o fogu do «eus eo-
nhòesj os sco» projcctls, porem, caiam o
mela distancia, 0 'orle conservavu-su mu-
«Io: o inimigo aindn nfio eslava no nlcon-
ce dc suu artilharia. A's 2 i._ da tarde,
quando o Inimigo nc nppioximou mnis uo
nlcnnce «lo seua cnniiOcs, rompeu o logo g''*
rol, tnnto «lc artilharia como do fuzilaria
em torra e no rio."A Infuntnrin paraguaya avançava poio
lado do Sul o peln inibiu d,, innnliinlui, ten-
lou, por vezes, escalai' os pnrapcitoj do for-
te, mas foi sempre rcpollldo pelo valente
segundo tenente Jofio de Oliveira Mello e
outros offieiaes."

A artilharia do forte respondia, sem ees-
sar, ao fogo siuiultnuoo e errado das ilo.i"
cbatns, do,, vnporcs, ilas Ires baterins lio
artilharia raiada, assostados nn fralda uo
morro, c no dc nma bateria du foguetes •'>
Congròvc, assostada A direita do forte.

Apezar da bravura e audácia da infinita-
vis paraguaya, liem como da sua Incoin-
puravcl superioridade nmricrlca, o Inimigo
leve dc cessar o fogo ás 7 1|_ dn noile c ba-
ler em retirada oom prejuízos ri>! mnrlos Ç
feridos. Nesse dia foram gastos, dos Itl.OOU
cartuchos exletcnlos, U.r.tiu nn defesa de
Coimbra. Nessa difficil emergência, ns mu-
Iberos que existiam no forte, passaroin; a
noite, animadas polo exemplo du heróica
esposa do valoroso Pòrlócarrcro, a tazer
cartuchos, enquanto os homens nos poriipol-
to« do forte vigiavam o inimigo.

Toda a noile passaram essas patriotas
u trabalhar, conseguindo fazer COOU cnrtu-
chos parn a defeso do dia 28. Nesse dia, "es-
dc os primeiros alborcs dá manhã, procurou
o inimigo con, as Mias baterias raiadas abrir
uma brecha pelo lado da montanha, teudu
durado esse fogo até ás 2 horas (ia larde. A
essa hora, a infantaria paraguaya preeipl-
lo„-se ao assalto. Os nossos vulenlcs ao Ir
dados iam receber o choque dc 8.200 ho-
nieixi com varias baterias, além do foge» dos
canhões da esquadra inimiga!

A infantaria paraguaya. animada pela sn-
perinridade do nu mero, apezar da nossa
terrivel c certeira fuzilaria c fogo de metra-
lha, chegou até ús muralha» do forte, po-
róm, »,',o „s poude transpor! O comondan-
to do -,* balalhno paraguayo, Luiz Gonzalcz;
que cm pessoa dirigia s'*us soldados, íieixou
soli as muralhas dè Coimbra. 'iOM homens
dos seus, saindo elle próprio ferido! A's ,
horas (!a noite, ao escurecer, os Inimigo,
bateram cm retirada, deixando junto o'
parapeito c muralhas do forto e na cneos
ta d.i montanha, para mais de -J00 hoinen
mortos o feridos. A heroicissima güurii.lçã)
dc Coimbra cstavii exhnusta pela sobreliii
mana resistência desenvolvida c pcl.*, vig
lancia continua dc dia c de noite, sem possi-
bilidiidc de se revezar; n munição dc bocçn
er;, cada vez '"-',Í3 escassa, e da de guerra
restavam somente 1.000 cartuchos para a
infantaria e poucos tiros para a artilharia.,
Em vista dest.. situação affllcliva o. consi-
derando que os pnraguayns não tardariam
a se aproveitar da péssima collocação do
forte, pondo-s» a cavalleiro delia -pela

occí,pnçno dc um dos câbeços do outeiro que
o domina, e qu . a intemerata guarniçúo de

Ao contrario de Iodai a. _ .pe. IMI*,..,,4m
uln-H de milagre nulnvel, u peq-i. „jii„ |,_-,||.
que pornianecero liorai a i ;i n> iu* »rti.j__*
p,<!„ imiilruiinda abriu oi ullios, in.rlwijj
lou.so na «iiiun ein «pie repouia no llotului
ti..ini, ,„.,„!.>,ui" l!«perniiçQU-»« uoiib, t, -u
lllOlilco assitileiile. i]UU llfii) CMIOU d* nijnj-, .
trar-lho os mal» urgente» a poderoso) mr.,
lho», on IntOUcAo nobre v generoni ,Ik «rnu,,
uti-a du nwrtu que parecia roa.»••___ ,
Ivlio branco. ¦

JA n liiforluiintU I..».llii "tm Hn-nlif.. (
sim máe alfllcln «put deli* nio ie »(__,.
n_tlm como '» iou irmío-inlio Atitonifl rj-jJ
nán eauçu «l«' sieicrovor o horrível iIoIum
dn eôtoção du a, Clirislovfio, moMninilo*.
nu Itigi-nuldnde d"s sins poucos «nr,.., «j,
iiilrndii |i"r quo <i deillno naVi o iacrintu.!
deixando, noiin.il e boa a snudc de l.>ilu.

Assim, Jú Im inoiliiH eipeniuv.il ,|c im
snlvniiiuiilü, i' <|u<' aiiluia «• inche de cun
gem o i-Otira infio que tcio, de nivJo ly
brul.,1, o cr.içáo foildo,

QUEIUA V. lix. |i«-.ur uu hirTuiu*
riu Lambcrl, Kiiu 7»*V2 «; obter mni
íiiiiiiln lciiiliriiiK.il ilo -.iilr.r. (jralls,.
um lulm |i«'i|ii«'i:«» «l«» ologónlQ íi.-..
dor Stacomh, |»or 19000.

FLOX PARA LAVAR S1.DAS, I,»_
r. TECIDOS ll'.*!,-;

Multas pessoa» Ignoram que «" ,,,.,; ,.t
3 lioras us rostos «ie comida, ¦!..-«, olc, qi>t
ficiioi nos ínterstleio» <l»s dentes coincça-n
ii fermentar. Esla fermentação ,'• que ,; 4
causa «In carie ilos dentes <• rio „,,.„ luditp.
Usando b dentifrlclo medlelnnl Odornn- cv|.
Ia-se estn ncção prejudicial. Ilnslam tl:;.
„„,s guiiiis num copo «íngua. Compre luifc
mesmo twt vidro, pelo preço iikíIIò., _9
;i*MKi,i. Parn auxiliar ;< llmpczu <l-iv deslti
use n pa.tn Odorans 2.ÜÜO0. A' \ciula cjj
ioda n pa;*,<!.

¦ -_¦.-*. ,"QUARDA-MOVE!Sw
(R,,:, . |_,r-..m. ..', ill.llll ll i.t!.il,,„ :.;,

Ciiainndos : Ourives, 11. T, N. 1301
mem************ ,^...-|-»jf,inV--F« ***** ¦¦¦__ — -.-_..„__^.,

DESASTRE IMPRESSIONANTE!

A autópsia do infeliz, operário
Marques Sanios

Foi Impressionante «> desastre que se vc.1.
ficou no cair dn tarde dc hontem o qiu \
NOITE divulgou dclnlhndumcule, ilcscruvcn;
do o modo horrível como pereceu o opew*.
João Murqtic» dos .Sai,Los a como ficaram ei
oulros trnbnihndorc» seus compnuliclrnt,

A' tardo, no necrotério do Instituto Medi»
co Legal, o Dr. Ilogo liarros untopsioti o c_-
davçr do dcsventuiiido operário, lendo .11: •
tudo com '•ciiusa-morlis": co„ge:,tâ-) vir*..
rol, cleclroprcssõo.
-¦¦ -1 -mem .

LINHO PBRQ
directameiilFi .-la fabrica -.io iv:^.. .*.ró

lÜÍR-Ümm
Av. Uio íirsutco, ll&lí. iV!. C. )90.!
-_—_,.- ************ ' ¦ » «t_fi>y>*->-* ————«—'*************,
/^»Jíj_______W,í3S_5r^7-'.'Ji_i.•'.¦¦' " &a&' ¦•

TOSSES c GRIPPE3
7 O L ü te L. ¦ üs .. & .

Faruiula do Prof. Sarmento Ilarata,
Fac. de Medicina de I'. Alegra.

Dcp. Araújo Freitas & Cia. c Hodolplio
Hess «.t Cia. — Itio,

,._*._i____--*-U-'-^tó:_--. *B_3fia_a_a-S5íB_

,

•a, nestes termos: "Forte dc Coimbra, Coimbra poderia oecupar se dispu2c_.se de
setembro de 1 SO 1 — Tenho a honra de-gente e munição, Fortoearrcro reuniu os of-
ider n V.ICx. categoricamente, que ajficines em conselho, inclusive o bravo com-

Dr. Aifred.o Hèròülaiio ~ vias ««pwfiâ
—Hoa Rosário 1U5, 1" and., das _ as G. N. J,>6_.

tr. ü. _-..ai-__i_ ÜáÍltÒsVUpcrn.ôes:Doeú-"..•eluií, ™ .Mi,,-., ("asseiò S6, dc l us •»1*.
-sz&il*—»-

DE; EÜD. JOSE^Í>Wins.uriiiú;ii,s.;:
Lirurg,:, gerul. lil de Ma,o. .!,,. -I ns li. ... 1 lli»»»

-«ll»tS>-tit-»
Clinica sc-

e C"
Dr. Roynaldo de Aragão, u\n\
nhora!*;. í. Carioca, 18, 1 ás 3, 2*., -1"

DÍ7~PEÍ)I10" tSÃRKEIRO - Partelro,
mnis. íiiteruiis Co,,-,., ás l horas, a, José. It»
.._«¦ _-._.._.__.——******** -w*-**sfrs>rjex

pr; Ca-ii*o A_fiujFi (.iuuiujiáu.
.liu i--ii pr.ivtuia

Hospita! Evàngcliço, l'l,o„e Villa 2201.
_. —i •>*-«r,i*W'wc'--< —•*-

peios Drs, ,1. Moraes e II. Monteiro. Cons, e
chá ni. 15. Aires 58, 2o, das 2 ás 5.

Mir_r^4t____-i

RIC1IARD DIX
Para vos convcnccrdes deslas verdades não

tendes mais aue ir na SEGUNDA-FEIRA aos
salões do CINEMA AVENIDA admirar I5ET-
TV (*giMPSOX, UICIIARD DIX e LEWIS STO-
,Nr. iir__n soberba e emòcioiuinl. pcllicula da
Parainõünt A FLOD DO VICIO

1 .____,-•" F

A opinião pubSica na Ingla-
terra contraria ao tra-

tado anglo-russo
LÒNDHESj 20 (Havas) — O "Daily Tele-

graph" nssignala que a opinião publica bri-
liinnica já sc mostra quasi inteiramente fa-
voravel á rejeição definitiva (lo tratado an-
glò.russo. 'tema*

A conferência de amanhã, na Fe-
deYação Espirita Brasileira

A convite dos directores da Federação Es-
pirita Hrasilei.a, o nosso companheiro Leal
de Souza rcalisará amanhã, ás -1 horas da
tarde, uo edifício da Avenida Passos, uma
conferência estudando assumptos psychicos
sob o titulo genérico: 

"O Espiritismo".
i -meto* »

FLOX PARA LAVAI! SEDAS, LÃS
E TECIDOS FINOS

)—at*"} (_ff—«r— •»¦¦ ¦
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I NO TRATAMENTO DA CUTIS SÓ I

1 CREME DE CERA PURIFICADO I
(Purified YVax Cream) |
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Dr. Manoel «k Abreu 3SS
pia profunda è intensiva (8 M A 200 kv...
Evarislo da Veiga, 20. G. 442.

***m*f**VfS*

RIALT0 SARONETE — TALCO
1'ú DE ARROZ*_ ". , , ,

AS FORCAS NORTE-AMERICANAS
DEIXARAM A REPUBLICA

DOMINICANA
WASHINGTON; 20 (U. P.) — O Ministe-

.Io das Relações Exteriores niíminçiou hoje
que o ministro dos Estados Unidos na Re-
publica Dominicana linha enviado um tele-
g.amm.. cómiiiüiiicnlidó terem sido executa-
Uns toilas as disposições relativas á evacuação
das forças ahiericanas do térreitorio desse
paiz.

Todas as forças dc oc.upação deixaram o
paiz.

El i «Bkr iPVf-TP^ ****** ^ n m5vi H n __.

^/NFAUtVEL^ÃfTHtifi.
i ENA BRONCWTFASrHHATKA
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.-.-.Ia- Pára homens o senhoras.

HíIiO ingie_. M(,,,.„_ kjsõOO. Ourives, «7.

rir Ochornft—Instituto de Radiologia do
Br. iManocí-'. Io«VlíreÜ; Evarislo Veiga 20. C. 442.

. —<wt» •

Um téiõgraifima do rei da Ita-
üa ao senador Azeredo

S.M. o rei Vitlorio Emmanuelc enviou ao
scnrtdor Azeredo, vice-presidente do Senado,
o seguinte Iclegriimmn:

"lleingrazio eoniunicazione mollo corlcse
che. lio nppre.-so eon viva compinçimento, *~

Ja) Vitlorio Eminutiuele,"

As próximas sessões da Ordem 3a
de Nossa Senhora do Carmo

da Lapa
No próximo sabbado, 27 do corrente, ha-

verá reunião rias dircetorias da Ordem !!*'
dc Nossa Senhora do Carmo, ás il e 4 horas
da tarde, respectivamente.

No dia 28, ás 8 lioras da manhã, o Rcvmo.
eommissario Frei Thomaz Jansen celebrará
a Santa Missa e dará communhão aos irmãos
terceiros. ,, . ..

AV, 3 horas da tarde doses dia scra real,-
sada a reunião mensal precedida das ceri-
moiiins do costume.

, -mem- »-
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REI DOS
LIMPAMETAESi
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| du mmm de mello |
a Ourives, 5 — terças, quintas e sabba-X
•|* dos, de » ás 5 horas. Affonso Penna, 49.S." segundas e sextas, de 1 As 3 horas. •?
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Dona Mariquinhas ilesgostosa dn recusa
que scu marido lhe fazia de um collcte de
boT-iiC-in ria invenção dc Henrique Scluiyé
da Avenida Gomes Freire de.enove, diz-lhe:
— Olha. fazes-me morrer dc desgosto e o
meu funeral te custará mais caro ! — E' ver*
dade, menina, mas isto será uma despesa que
não se repetirá !... "S_S

PAPEIS PINTADOS - Nffo façam
suas compras sem verificarem as novidades
e os preços da CASA OCTAVIO. rua Ouri-
ves, (!l) — Telephone, Norte, 4030:

TENHA SEMPRE EM VISTA
que a tacíiygraphia o n dactylofiraphia são
matérias de que actüalmente depende o exi-
to na carreira commercial. Matriculem-se na
Escola Ilcmington, rua 7 dc Setembro, 67.

não desamparar ò seu posto c dcfcndel-o
até a ultima extremidade, n repeli ir o ini-
migo c sepultar-se debaixo das ruínas do
forte quc lhes foi confiado. Nesta re-
solução está toda a gente deste presidio,
que tem a distineta honra de ver cm frente
a cxcelsa pessoa dc V. Ex. a. quem De-js
gunrde. — Ricardo Pune.o rie Almeida Scr-
ra."

I). Lázaro investiu debalde violentamente
c tentou ainda durante oito dias a tomada
da fortificação e no nono dia desistiu da
sua empresa, regressando á Assumpçfio, cs-
lupcfacto deante dn resistência brilhante
desse pnnhudo de homens. Os defensores «lo
forte de Coimbra, cm 18G4, souberam com
heroísmo conservar as suiis gloriosas tradi-
ções. Ao romper do dia 27 de dezembro, as
scn.tii_cl.Ias do forte descobriram, inespera-
(lamente, uma esquadra, ao longe, no estirúo
do rio. A's 8 1|2 c'á manhã, Vicente Barrios
mandou um piirlamentarlo com a seguinte
intimaçãò pnra render-se o forte, também i»o
praso de uma hora."Viva la Republica dei Paraguai* — A
bordo dei vapor de guerra paraguayo "Iguc-
rcy", cl 27 declembro 1-8G4 — El coronel
commandante de la division de opóracióhes
cn cl Alto Paraguay, em virtud de ordens
expressas de sn gobierno, vem á tomar pos-
sessioh dei fuerte ba.jo su commando; y que-
riendo dar una pruebn de moderácion y hu-
rnanitad, intima a V. S. para que dentro
de uma hora se lo entregue, pues en contra-
rio, espirado ese plaso, posará ú tomnlo A
viva fuerza, qi,cd:i„do-se la guarnicion su-
jeta A las leyes dei caso. Micntras, cs de
Vd. attento servidor. — Vicente Barrios. —
Al senor commandante dei fuerte de Coim-
bra."

Portocarrero replica:"Districto militar do Baixo Paraguay, no
Forte de Coimbra, ,27 do dezembro de 18B4
— O tenente coronel commandante deste «lis-
tricto militar, abaixo assignado, respondeu-
do á nota enviada pelo Sr. coronel Barrios,
coinüiaiiíiante da divisão em operações do
Alto Paraguay. recebida ás 8 1|2 da inanhfl,
na qnnl lhe declara quc, em virtude de ordens
expressas de scu governo, vem oecupar esta
fortaleza; c quc, querendo dar uma prova
de moderação o humanidade, o intima para
quc se entregue dentro do praso de umn
hora, o que, caso o não faça, passará a
tonial-o A viva força, ficando u sua guarni-
ção sujeita ás leis do acaso; tem a honra
de declarar que, segundo os regulamentos
c ordens que regera o exercito brasileiro, a
não scr por ordem da autoridade superior,
a quem transmitto neste momento cópia da
nota .*, que respondo, só pela sorte e honra
das armas a entregará, assegurando a S. S.
que os mesmos sentimentos de moderação,
que. S. S. nutre, também nutre o abaixo
assignado.

Pelo que o mesmo commandante, abaixo
assignado, fica aguardando as deliberações
dc. S. S., a quem Deus guarde. —- Hermc-
ncaildo de Albuquerque Portocarrero. Ao
Sr. coronel Vicente Barrios, commandante
da divisão cm operações no Alto Paraguay."

A guarnição de Coimbra naquelia oeeasião
era de 120 homens de tropas regulares. A
defesa foi coadjuvada por seis paisanos,
quatro vigias da Alfândega, 17 presos e dez
índios cadiucos.

Entre os civis e com a tenra, edade de 15
nnnos se encontrava também com as armas
nn mão Amcrico de Albuquerque Portocar-
rero, .filho do commandante do forte, hoje
general reformado do Exercito.
i Ancorava no porto, hem no meio do rio,
o pequeno vapor de guerra "Anhambuhy",
commandndo pelo Io tenente Baiduino José
Ferreira de Aguiar. Assim que os para-
guayos tiveram conhecimento da altiva res-
posta do tenente coronel Portocarrero, co-
meçaram a se movimentar para o assalto
pela margem direita do rio e para estabe-
leccr baterias que da margem esquerda |>o-
dessem damnificar o ferie. Nessa oeeasião,

lli LIill

mente :, vida dos combatentes
Em virtude dessa deliberação, ás 11 horas

da noite, todos os homens do forte e 70 mu-
lheres, no maior silencio c na melhor or-
riem, passaram-se pnrn o vapor "Anham-

bahy". Embarcados Iodos c nrriada n bnn-
deira do lorlc, que foi levada ú Cuyabá pelo
próprio tenente coronel Portocarrero. su-
bin o "Anhambah.v" o Pnre.guay, sem ser
perseguido, facto este de que muito sc nd-
miram todos o.s historiadores deste épico
episódio. No dia 2!) occupararn ps para-
guayos o forte dc Coimbra, cuja guurtik-ão.
auxiliada pclo valente conimnnilimle 15al-
duinb «le Aguiar, tão honrosamente havia
protestado pelas armas contra a invasão do
território brasileiro. Seguindo o "Anham-
bahy" íio acima, encontrou o ".laurii" c o
"Corüm! ", uo traziam soccorros para o
forte e õ!i praças do 2" de artilharia n pé.
Esle pequeno auxi.o, deante da enorme
força dos invasores, veiu demasiado tarde
e tiveram todos os que o compunham de re-
gressnr para Corumbá. De posse dc Coimbra,
a esquadra paraguaya seguiu pelo rio acima,
devastando tudo em sua passagem.

Narra, em seguida, o Sr. Azeredo, as atro-
cidades quo soífrcram o piloto José Israel
Alves Ciuimarãc.., o Sr. Albu(merque e outros,
que foram mortos pelos inimigos, tendo as
orelhas cortadas e enfiadas cm um cordel,
ficando depois presas no mastro grande do
"Ioorá",.para serem aprcsenlodas ao dieta-
dor Lopez, e dá grande animação á passa-
gem épica em que se salientou o tenente Oli-
veira Mello; e, depois dc descrever vários
lances da historia que o oecupa, assim con-
clue:"Eis ahi, senhores, os factos mais impor-
tantes oceorridos no momento da invasão e
oecupação da parte da província de Matto
Grosso, cm dezembro de 1804, e que servi-
ran, de motivo n esta exposição ligeira, pu-
leslrn que foi mais longa, entretanto, do
oue cu desejava, para não cansar a attencão
dos que me ouvem. Ao terminar taes liar-
.ativas cm qne os nossos corações acabam
de experimentar todas ns vibrações dos sen-
timentos, desde os mais ternos até os mais
impetuosos, desde os mais enthusiaslieos até
os mais cruciantes, todo o nosso ser é im-
preghadb do mais justo orgulho com a re-
cordação das epopéas escriptns nas paginas
da historia pátria pelos heróes de Coimbra
e de Dourados. O nosso orgulho e admirar*
ção, porém, crescem de ardor e gralidão á
mulher brasileira, ao relembrarmos que
ella, como symbolo do mais puro nriun- pa-
trio, ha 60 nnnos, tão bem representada na
esposa do bravo commandante do .forte de
Coimbra, nesta mesma hon, em que vos
falo, dentro das sombrias muralhas de um
forte brasileiro, A luz tremulaute das cs-
trellas, manipulava munições de guerra,
com as suas valentes companheiras, para re-
pellir o invasor audaz do só!o sagrado de
nossa Pátria!"

Estimula c regularlsa a nulri;ão, f.ivorcc.r.»
do o crescimento das creanças e manteud. -
equilíbrio vital nos adultos.

Puramente: vegetal. — Uso interno c inj:-
cções. Caixa Postal 1402 — São Paulo.

- f m/em* »

Ferido por uma machina
O operário Francisco Alves Teixeira,iíí

32 annos, residente á rua Cardoso Júnior,
301, trabalhava na fabrica Corcovado, a
rua Jardim Botânico, 118, quando, ds rè-
pente, foi colhido por um., machiiia.rcce-
bendo fraclurn exposta dn mão direita, t

Depois dos soccorros da Asslslcncla, Al*
vos foi removido para o Hospital Rvanft»
lico.
¦ _, — .¦_.,-, .iu i ¦ Mm»—I -'—¦¦-» **¦' >+"
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¦ mHfs Dr. A. Ouriqiie Machado
fl OLHOS Trav. S. Francisco 9. T. ('. 5»
S Assistente da Santa Casn do !li,, de ,'a-

neiro, ex-adjunto das clinicas dos pra-
fessores: .1. Mellcr c M. Sachs, de Vienna
E. Kriickman e Sílex, de Berlim.

Exames de olhos pela Rotf.eili.ht c
com a lâmpada de feilda de Gullslrãnd

ra_ia_&_r____it-_st->¦•'•'' -¦ :-;*;i--_"._-_*'Wk"*
 . ¦ .v—-wa*****-« --—

leiloeiro, avisa «oi
seus amigos c cll:

entes que tem sempre á vendn, en, sen ci-

criptorio, — Rosário, 70 — prédios c ter-
renos. Telep. N. 8591.

0 AZEVEDO,

RIALTO fíSABONETE -- TALCO
ró DE ARROZ

_______ —. mmm* —

Cuidado com os olhos
EXAMES GRATUITOS DA VISTA

Não sc deve comprar óculos ou piriee-
nez sem primeiro fazer examinar a vista. O
unico estabelecimento quc possue nm gahi-
uete medico oculisla para esse fim. sem
nada cobrar, e A Óptica, rua da Quitanda,
esquina da run Buenos Aires.

BEIRA MAR 20-40
ARMAZÉM COLOMBO

***MQl******>
Praça J. Alencar

FLOX PARA LAVAR SEDAS, LÃS
1. TECIDOS FINOS•*******-

DR. NIC0LAU CIANCI0
Assciublé,. 02—11.. Aurca, 42—Tel... 324 ,C,

Sim S S
Resoi-iom Gesteirj» í 6
Remédio át CphHançá .cara tfAtsr
Inflamação do ütwc,,Caiarrc do üie-

ro.DesarraniM de.Menstruas.ão, Anc-

mia, Poüdez, Amareiidãoe Desarraiv

jon Nervosos cau. ado_ pslftsMoléstias
dd.Ütero, .!crr.or;'_£;.as, Dores cColiws
do Utero e Ovarios, Ameaças de Abor-

19 e Hemorroiciís causadas pe!"
Peso do Uicro Inflamado I

useRegumbor GesteiraIf

ns!,

----- i —_.¦_¦» « ¦ -—— jr

Levou uma queda, ao saüa'. co
bonde

Mesmo em frente A Imprensa ,
hoje, ao saltar de um bonde de Bolnfo.o, t

vou uma qu-da que lho fraettirou o m9?'_
lar superior, o funecionario publico u-'L •
do Pereira, de '_5 áutios, residente a r"
Slella.

A victima teve os curativos na
cia e depois, foi removida, para
Casa.

«¦_•»>

Istei."
Santa |

Syphiiis í
LIPO-H'f
Injecções líidolorcs sen, analges;

intra musculares.
Creação do Dr. Vital Urazil

Eu fiz a barba esta manhã com unia
I-ETTE; E Você? __
ii...... F «F_|».»»-F —-~*

Mesfa dscroaü^i..
t)r. Martinho cia Rocha junicr.i;í
peln Uiiiversidade de Berlim, docente (.'d!'
nica pcdlatrica, etc. vm-

Cons.: rua 7 de Sct. 73. T. N?tta«
Resi: Praia de Dolaíogo, .02, T, &« r?

.**.,¦ -
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rica

i om a importância
das operações

Süo pouco numerosas
perdas das forcas

hospanholas

as

l-roscguo a ollViisivu paru
soccorrei* a gunriiiçfto

quc iiVlV.nl,' (ioifiiirs
M.MJIlIll. ün illadlo-llnviis» — Offieial —

,\a tona occldontnl do Marrocos, certn» po-ilcões c diversos secloros foram atacados
pelo Inimigo, A-* forca* hcspiinhulss, ipie
;*l.i„ occupndns nas oporaçooi contra o ma-i-Ijio do (lorgucs, i>ro.*,e;!ucni no avanço. As
Ilidas do Indo dns forcas rcaes, embora
«us-lvcis, vem sondo pouco numerosas com-
pjrntlvamcnto com a imporlnncla dns ope-
''"maÍÍIIID, 

2(1 (U. 1'.) — Offieial _ In-
fornlnçoeii chegadas da África dizem quo.v.A /,,n.i oriental, dovido a terem sido ob-¦.-rvndiis coiiconlraçüca nn zona franeoza o
afim de demonstrar ao inimigo » nossa
força, umn coliiinnn do cavallaria r.mlisou
,.nin Incursão na região de Melai*.-,, cnlrnn-
ilo cm Açor e Sldinli, «egulndo adiante, ulo-.hefâr a Zoco e Tclatu, de ondo vollou ua
direeção da- linlias licspnnliolns, via Sldi
i Tsgub.

Ao mesmo tempo, snirani outras U-opas
ijut occupnram Mcscaltns, afim dc cooperar
em uni movimento i-ommuin com a-* forças•:ue Iam clicgnndo a Zoco o Tcloya. O tiroteio
fei escasso, mas. intcnelficou-sc quando os
hc»panhocs sc retiraram, cspccialmcutc nn
.altura dc Gou,

Os licspanhocs tomaram numerosas cabe-
vai dc gado.

MADRID, -.'Ü (U. P.) — Offlcinl — Com-
• uiunicani dc Melilla:

Xa zona occidcntal, os inimigos rcBislcm
encarniçadainente ;an avanço das tropas

pcnlnsulares. A operação iniciada com o
objecl.ro dc soecorrer n guarnição que dc-
lendo Gorgues, continuará amanhã. Ini-

oiou-sc a primeira operação de soccorro com
um movimento envolvente, commandado pc-
1'* general Cnstro' GIroua. O inimigo reais-
liu, nas foi vencido. Nessa manobra, mui-
lo «serviu a coopeiução dns esquadrilhas de
aviação. O inimigo derribou um aeroplano,
tripulada pelo capitão Alto Uiguirrc c o
sargento Martiiiez. Xo seclor Xaiicn abaste-
mimc a guarnição dc Knla, tendo o inimigo
Opposto fraca resistência. No seclor du Tc-
taiaii, 0 adversário hostilisou Ilcnisalas, sen-
r>i répcllido por um veliemcnto ataque de
metralhadora feilo pelos lirspnuliocH.

0 anniversario da lei orgânica
do Districto Federal

A CÂMARA TIOS DEPUTADOS
CüíiIPRLMENTA AO CONSELHO

MUNICIPAL
Ulnn cominissão da Câmara dos Depu-

laido* Federaes, composta dos Srs. Adolpho
liefgaimlnii Francisco.] Peixoto o Pires do
Ilio. cstei-c, ai tarde, no edificio do Consc-
!',() Municipal, em visita de cuinprimontps
eu legislativo da cidade, por moti»-o do an-
niversario da lei orgânica do Districlo Fe-
li.ral.

.\ commissno percorreu todas as princi-
paes dependências do palácio, acompanhada
ila maioria dos intendentes, do director da
Secretaria e outros altos funecionarios.

Kslivei-am presentes também, cm caracter
intimo, oulros deputados federaes.

\u "ehampagiíe*' saudou ao legislativo mn-
nleipal o Sa-, Pires do Oto, dizendo da ma-
.;;iiifi,:i impressão que daquella visita de cor-
dlalidadc tiveram o orador -c seus collegas
do rçprcscnlaçáo nacional.

ílcspondcu á saudação o 2o secretario do
Conselho, Sr. Vieira de Moura, quo ali se
adiava representando a mesa.

Os vencedores do raid
Lisboa-Macau em ca-

minho do Porto
..LISBOA, 'JO (Havas) — Partiram para a

Çiiinilõ do Porlo os aviadores Sarmento deBeires e Hrilo l-n-s. os heróes do raid Lisboa-
Macau".

0:, dons aviadores foram acompanhados
Por coiiiniissões dc estudantes das Aaidemiasüo Lisboa e Coimbra.m*m

isoiolosais...
B' Incffieax o actual appa-

rolho judiciário para a
dcfcaa do operário

i:.llll<'iinlt* imiTccr ile um
promotor adjunto

ni'.'!,' .""i"' (,cv''0 '¦P «écWontb do trnhnlho,procewada numa dns varas desta capital»
Vi.. , l,rom,1,l"«' mljiiiito cm exorelolo l)r.Jo«ó Lyrn. cliamnili, ,, -.,._._. *¦,._„.,, 0I re__,__j.
Si."' ».' "*¦• wn y*i»«los durante 2. mo-«s, emlttlii o seguinte parecer:U ncclilciitc du «ue aqui so cogita, oceor-
Mil'» '•" ""*!? °? ',0,s «mios, o que impossi-IIJU a acção dit,|a proinolorJa adjunla. Sena menores (cnnlrn os qtincN n prcscrlpçlonao correu) Isto não eslã provado; puix cons-tn ilos autos, npciius, quc n victima vlvln emestado do solteiro, iuí„ lendo filhos, so seuni sabendo do um irmão dc edade e para-«lelroe ignorado». Ví-.v. pnls. de qualquerlunnu, quo estes nulos vieram provir a incf-ficada do actual appurollm judiciário, paraiieioniicr os interesses dos operários — os
quaes -,'osnm ou devem gosnr dc favorca dccxccm-iio, iitleiidcndo-sc a sllunçiio do des-egualdade no pleito judiciário, coutrn o pu-trfio, poderoso, e, não raro, iníquo. A repe-ticuo ilostcs faetos cm quo a prcscrlpção apa-
ga o direilo do buinililo ~ e qm» mais e
mais convencem dn necessidade dn creaçãodc um Juizo operário, como hn o dus Fuitns,o I-.leitoral e o de Menores, pois conhecer
prestaiiieiilc dos accidentes, por orn, e dasdemais lesões do coutrato do locução du
serviço, quando fòr benéfica realidade essa
esperada aspiração dò Código do Trabalho;
lí dc nolnr, em homenagem á verdade, queestes antot» dormiram, u somno sollo, du-runlc '£'£ mezes, em umn dns Varas cm mãos
que deviam nccclcrnr-lhc o movimento e
não o demorar, com negligencia n mnis oen-
suravel. llcstn-nosj pois, pedir o nrcliiva-
mento do processo c fazermos volos para
que tenhamos uma Lei mais apropriada e
um Juizo Especial para curso dos interesses
dos operários — até certo ponto equiparados
aos menores — Lei e Juizo mais em conso-
iiancla confo espirito de velocidade c dyna-
mis,no, que c hem H característica dn mo-
mento social que passa. ltio. 17 de setembro
de 1621. (a) —José Lyra.'!

0 grão-duque Cyrillo procla-
ma-se imperador de iodas

asRussias!
LONDRES, 20 (Havas) — O "Daily Mail"

publica um telegramma de Kcrlim em que sc
anmincia quc o grão-duque Cyrillo assigriou
nma proclamação dcclnrnndo-se imperador
dc todas as Ilussins. ,

PEDIRAM LICENÇAS E NÂO
PAGARAM!

Mas a Prefeitura vae agir
A Terceira Stib-Di rector la de Obras da

Prefeitura ji concluiu a relação dos nume-
ros dos automóveis cujos proprietários rc-
quereram licenças e não cffcctuarain os res-
pecliyos pagamentos, no praso legal.

Essa relação devera ser entregue, dentro
de breves dias, ao Sr. director de Obras
Municipaes, arin» de que S. S. determine n«
necessárias providencias no sentido do ser
impedido o trafego dos mesmos vehiculos.

Para o exame dos assum-
ptos relativos á repre-
sentação de Portugal

no nosso cente-
nario

LISBOA, 20 (Havas) — Installou-se a com-
missão nomeada pelo govorno para proceder
á liquidação dos assuiuptos que sc prendem
á representação de Portugal na Exposição do
Centenário da Independência do llrasil, em
1922.

-se*»
Ficou queimado com cal virgem

Teve, hoje, os cuidados da Assistência,
Manoel Ferreira, pardo, de 20 anuos, resi-
dente A rua Laurindo Rabcllo, n. tli. Ii' que
Ferreira foi victima dc um accidente nas
obras do predio em recònstíiicção dn rua
D. Eugenia, n. 122, da firma Campos & Fer-
nandes, saiudo bastau-o queimado com cal
virgem.

. Após os curativos, o operário foi tra-
tar-âf» em sua residência e o accidente no
trabalho, para os devidos fius, foi registado
na delegacia do 0o dislricto.

As varas federaes, creadas
nesta capital, S. Paulo e

Minas Geraes
!V ESTÃO JNSCRIPTOS 29 CAN*

DIDATOS
j Paru os logares de juizes federaes. recen-«mente orçados nesta capital, S. Vaulo eíluiiís Gemes, já se acham inseriptos os se-fiuintes candidatos: Julio O. Ferreira, H.vm P. Coelho, Affonso O. Penteado, D.
;)elra Carneiro, Carlos X. Paes Barreto,¦fos-i A". II. Piedade, Alberto A. Diniz, Ii.•içcnte ale Azeredo, Abner C. Leão Vascon-
Jfllosi Angelino R. Lima, José A. MeiraUiiiilns, Pedro Monte Ablas, Augusto Sil-Wstre Taria, Octavio M. llodrigues, Anto-".".M. Fernandes, Cândido V. M'. Oliveira,uiniz do \'allc, T.uiz Af. Chagas, Octavio-oai/ai Lbtío l.nslosa, Octavio Souza Santos•loreirn, João llodrigues do Lago, Raul Au-
ajisto dn Mnttn, l.eão Vieira Starburg, José••'lorres.Cnniara. Fausto Alb. Mello. An-
S-"0';.Mttgai'lnos '1'orre.ç, Octnvio S. Couto,'jvmcisi.--* |j. Pereira e José Alcides Pereira.

WÃTIPó passou a cha-'«AR-SE RAUL SOARES
111.1:1.0 tlOUIZO.NTÊ, 20 (Serviço especiala A NOITIi) -- I*ô'i sãiiécioriádà ;ii lei dan-'"' •; Ijouie de llaul Soaires ao município, de

!_W*i, conforme antecipámos. ,

A~~ 1 
•****•*¦ i

propósito do levantamen.
*o de um seqüestro

ai ! Si', ministro da Fazenda, Iransmittindo
(lãí 

S°", Cu"1''1*-' da Marinha o parecer emitti-1 \ic\c, Sr. consullor gerai da Republica.'"'c o pedido de Gustavo Olyntlio• de Aqui-"'ivo no Icvaiitaniciilfi do seqüestro
ulela de mil apólices no portador,1 seu eollega daquella pasta provi-

sentido de serem adoptadas as
ggeridàs no alludido parecer, ne-

revogação do seqüestro de que

Mais uma Vara de Direito, em
Minas

¦JUIZ DI3 FORA (Minas), 20 (Serviço cs-
pecial da A NOITIi) --- Vae scr creada nesta
cidade a 2* vara <lc direito, pnra a qual será
nomeado o Dr. Hugo de Andrade Santos,
actual juiz municipal aqui.

0 que a Prefeitura pagará se*
gunda-feira

Serão pagas, depois de anianliã, na Pre-
feitura, as seguintes folhas dc vcnclmcn-
tos, relativas ao mez de agoslo próximo
passado: Secretaria do Conselho Municipal
e Directoria Gorai de Fazenda.

«íe***-

UMA GLORIA
de ili conquista

Facilitando ao pescador
a venda directa de seus

produetos
Não foi conferida, aos
expositores deste anno,

a medalha de honra
Vinte c um votos em

branco...
A medalha de Iionrn, por sor conferida porum jury composto uxcliisivnmcnto dc escri*iilnrcs premiados em exposições anteriores,o o prêmio que os nrlistus Já formados tlambem ns dc nume feito, cobiçam e dispa-tam como uma dlstiiicçao que consagra o

mérito dc uns c redoira a faina de outros.
i-sto iu,im, feilo, na época regulamentar,

a convocação dos c.\pnsltorcs JA premiados,os quc compareceram nfio attiiigiam a 30,numero Indispensável, segundo o espirito doarligo (11 do regimento dns exposições gc-rnes, parn a constituição do Jury»Us artistas que Julgavam merecer essahonrosa nicdnlha solicitaram segunda con-vornçno nue. ao principio recusada, foi, de-
jmis, concedida c folia cm edital publicadono "Diário orricinl".

Mareada para lioje. As 3 horas da tarde,a convocação nllrniu % c-xposilores pre-mlndos. Constituído o jury e iniciada a vo-laçai», apuraram-se 21 votos cm branco emais cinco distribuídos entre os Srs." Fan-i-eres, .'t. Carlos Oswaldo c llrcnno Tradl.um, cada.
Dispondo o paragrapho unteo do citadoartigo (11 "que os ortistas quo Julgarem qutnenhuma das obras expostas merece esle

prêmio, escreverão um zero cm sua cédula,c deste modo, se cilas formarem a maio*ria, mio se proccderA ao segundo escruti*nio , o presidente da reunião, que cra o
professor Rodolfo A mordo, encerrou os tra-ballios, deixando a concessão do prciulo ao
juizo do Conselho Superior de Bellas Artes,
nos termos do regimento.

Xão foi, pois, concedida a medalha â*honra, elevada, assim, A categoria de uma
gloria de difficll conquista.

Desses trabalhos foi lavrado a seguinte
aela:'"Aos vinte dc setembro de mil novecen-tos c vinie c quatro, presentes numa dassalas da Jiseola Nacional de Dellas Artesvinte c seis expositores nas condições de-
terminadas no Regulamento das Exposições
Geraes de Bellas Artes, para o fim de esco-llicrem pnr suffi-agio, qual o expositor me-recedor da medalha de honra na XXXI Ex-
posição Geral de Dellas Aries, realisada no
corrente anno, assumiu a presidência o
professor Rodolpho Amoéilo, que convidou
pnra secretario "ad-boc" Raul Pederneiras.
Keitn a chamada c apuradas as cédulas, ve-
rificou-se o seguinte resultado: vinte e uma
cédulas declararam "zero", na ifórma rc-
gulamentar, I.cvino Fanzcrcs tres votos,
Ucnno Treidlcr e Carlos Osivaldo, mn cada
nm. Assim nâo foi conferida n medalha de
honra no presente cerlameu. E, para cons-
tur. foi lavrada esta acta por mim Raul
Pederneiras, secretario "ad-hoc", e por to-
dos os expositores presentes. Rio, 20 de
setembro de 1924. O expositor Miguel Cap-
plonch declarou qu» se estivesse presenteno momento da votação apresentaria sua
ceduln cm branco. Era et snprs. —j Assi-
gnados) Raul Pederneiras, secreta-to "ád-
boc''; Ilodolplio Aniocdo, membro da com-
missão organisadora: .1. Haptista da Costa,
Adalberto iMaltos, Magalhães Corrêa, Garcia
Bento, iMòdçstiriò Kanto, Paulo iMazzucdicli,
Levino F.-inzeres, Edgard Parreiras, CunTia
Mello, Gaspar Magalhães, Gutlman Bicho,
.loão do Azevedo, Oswaldo Teixeira, C. Por-
tiiinri, M. Coiislaiitihò, .1. B. de Paula Pon-
seca, Irene França, -Armando Vinnna, Joa-
quim da Rocha Ferreira, Arthur Lucas, Ma-
noel Faria, 'Margucrite Fiori Bracet, Au-
gusto Bracet, Theodoro Braga c Marques Ju-
nior."

Um officio do capitão de fragata
Frederico Vfllar io luperinten-

dente do Abastecimento
O 8r. Dr. Dnlplio Pinheiro Machado, su--icrlnlendcnie do Abastecimento, receboa do

«•«pilão du fragata Frederico Vlllar, diivcloi»
do Serviço de Pesca o Saneamento do Mito.
rui. o seguinte officio :"1 — De posse do vosso officio n. 797,
da IS do corrente, lenho a honra de vos
informar que esta Dlrcs-torln recebeu com a
mnis viva satisfação o Entreposto Fedenil
da Pesca, upparcllindo pnr essa digna Su-
pcrintcndenclii para os serviços qua Ilio lo-
ram determinados pelo decreto dc emer-
fencla.

— Muito agradeço a vossa constante boa
vontade o infaligavcl solicitude nos traba-
lhos que vos foram attrlhuidos, rcalisando
o máximo no vosso alcance com os reduzidos
recursos postos ao vosso dispor para a
rc-ilisnção dos nossos velhos objeclivo*,, de
facilitar ao pescador a venda directa dos
M»its prnducliis o o conseqüente barateia-
monto da vida A população carioca.

•- A vossa clarividcncia patriótica o de-
votamento A causa publica vos tornaram um
verdadeiro benemérito, digno da gratidãonacional. — (n) Frederico Vlllar, capitão de
frng.it.-i, director."

¦ m*m i

Degolaram
uma innocente
de dous annos!
Na retirada do saque,

os bandidos ainda
fizeram outra

victima

Estuda-se, em França, a quês-
tão dos direitos aduaneiros
PAUIS. 30 fltnilbi-lliiMis' - 1'lcvi rtiint-

ilu n sucção Industrial dn Conimlssilo Supi'*
rim' do Commercio o Industria, s»b n pro*
i.lili-iii-in dn ministro dó Goiiiinorolo* !>r,
llll.VIIIlill.V.¦Foi examinada n i|iu»l!",i> dns d Ire] los
nduanclros o a dn accôrdo comiiicrclnl com
a Allriiinnlia.

mgmmm*—i——« i»»i»i*»nw**i innnan—n

CÔBlIlNirÀlHÍS

0 restabelecimento das rala-
çõet rassa-ffraaeazat

*¦—-*»»«•»•» mm- —

Os soviets pedem o seu reconheci-
mento incondicional

•MOSCOU, 20 (Havas) - O "Izvestia",
orgao officioso do governo holchevista, tra-tendo das ncRocinçõcs quo se vão iniciar
para o rcslnbelechnenlo das relações russo-francc7..is, diz quc os Soviets pedem o reco-
nhecimento incondicional por parte d.i Fran-
ça, a qual, segundo o "Izvcslia". não deveesperar quc os russos coiisiiilum cm sacrifi-
cios consentidos cm favor da Inglaterra. O
Jornal affirma quo foram feitos unicamente
para a obtenção do empréstimo liritaunico
e não para o reconhecimento político.O "Izvestia" termina dizendo qne o «elo
de reconhecimento offieial da França devo
estender-se também a Geórgia.

¦¦»»•*¦ .

0 juiz federal da Ia Vara jui-
gou tres executivos fiscaes
Por sentença de hoje, o juiz Federal da

primeira Vara, julgou os seguinte» executi-
vos fiscaes, como improcedentes os embar*
«os e subsistente a penliora, contra: tlomcu
Loureiro Costa, 5000; Josí Gonçalves flou-
véu, 419400 c Joaquim do Araujo, 2005000.

mem •

A opínhlo publica indigna-
da o sentida

CANGUSSU*. (ltio Orando do Sul). 2(J
(Serviço especial da A NOITIi.) —¦ O crime
quo so dosonrolou aqui, a sela léguas da
villn, i sem duvida iitiihumii o mnis hc-
dioudi-, n façanha mais des-jraçadu cm queo$ bandoleiros su tím Imposto .i evidencia
funesta que os acompanha. Uc tal modo
t- um attcntndo grave aos instiuctos de hu- i
manidndc o nin refinamento de maldade,
que a população, dc si nie*>ma, deseja empe-
nher-so para fazer Justiça por suas próprias
mãos. Não temos ainda detalhes da cruel- .
dade. Sabemos, somente, quo ús 3 horas dn
manhã, tres bandidos assaltaram e saque-
aram a casa rio fazendeiro Honorio Fngun-
dos, destruindo o que não puderam carro-
gar n degohudo uma filha do dono dn pro-
prirdade, de dois annos do edade, npcnns.

Uma outra, mocinha do dezescis annos, fi-
cou estendida no chão, romo morta, li." que
o*> bandidos teutaram e-strupal-a, seccio-
nando-lho o pescoço e quando se retiraram
a pohreslnhn volton a si, em grave estado.

IV intensa a indignação publica cm toda
a circninvizinhançn.

¦ m*m ¦

UM ENCONTRO DE TRENS, NO
TUNNEL D. LUIZ

LISBOA, 20 (Havas) — No tunnel D. Luiz,
da estrada de ferro do Douro, deu-so um
encontro de trens. Houve dez feridos.

As novas filiaes do Ban-
co Brasileiro Al-

lemão
O Sr. ministro da Fazenda assignoü as

cartas patentes que concede aulorisaçãó para
1'unccionaineiilo ao Danço Brasileiro Aliemão,
eom sede nesla capital, bem como ãs suas
filiaes em São Paulo, São Salvador, Porlo
Alegre c llccife.

mt*m :>-
DO REFUGIO Á0 GABINETE
MANAOS, 20 (Sen-iço especial da A NOI-

TE), — O jornalista Paulo Eleiitheilo, que,
devido á situação, estava refugiado cm De-
lém, acaba de ser nomeado offieial dc ga-
binete, causando essa noticia boa inipres-
são na opinião publica

Homenagem ao prefeito de
Bello Horizonte e ao fu-

turo presidente de
Minas

BEU.O HORIZONTE, 20 (Serviço especial
da A NOITE) — A Escola Operaria Donnto
dai Fonseca' vae prestar, 'boje. uma üionie-
nagem aos Sra. iDr. Mello Vianna, candi-
dato á presidência do Estado, e Dr. Flavio
Santos, prefeito desta capital.

A homenagem coirstará de uma sessão ma-
gua, para a qual foram expedidos muitos
convites,

m**M

INTENSIFICA-SE A VENDA DO
PÃO M1XT0

0 que se vae fazer a começar de
depois de amanhã

Em vista (Ia aceitação que tem lido o pão
fabricado pclu padaria experimental do MI-
nisterio da Agricultura; vae ser intensifica-
da a sua venda, de accôrdo com a capacida-
de de producção da padaria. A começar de
segunda-feira próxima, será o pão mixto
exposto á venda na praça da Republica, en-
tre .1 c 7 boras da tarde, no mesmo local
onde actualmente é distribuído o leite pela
nianbã, favorecendo assim os moradores dos
nossos subúrbios, que por ali transitam nas
re feridas horas.

Nn próxima semana será installado um
novo poslo de venda fixa, na estação da Leo-
poldina, c serão iniciadas vendas matlnaes
.junto aos actuaes postos dc leite mais impor-
tantes.

A data italiana em Minas
JUIZ DE FOIU (Minas), 20 (Serviço es-

pecial da A NOITE) — A colônia italiana
està festejando condif-iiamento n grandedata do sen paiz. Pela manhã liouve alvora-
da, seguida de pase.ita cm bondes cspeciács.
A' noite haverá uma solemne sessão na So-
ciedade Umbcrlo I, devendo ser orador of-
ficial õ Sr. Viccnzo Capillo, director do
jornal "Você Colonialc", de Bello Horizonte.

¦ *¦*»*•*¦ i

QUEM QUER COMPRAR PUBLI-
CAÇÕES RECOLHIDAS ?

Está aberta concorrência no
A. G. da P.

No Almoxarifado G;ral da Prefeitura,
acha-se aberta a concurrcncia publica para
a venda de todas as publicações recolhidas
no Arehivo Geral da Prefeitura. Essa con-
ciirrencia encerrar-sc-á no próximo dia HO,
á 1 hora du tarde, podendo a \enda ser
feita dc uma so vez ou cm pequenas parti-
das, correndo a «separação, arrumação e
transporte por conta do comprador.

As publicações a serem vendidas são as
sesuintes: 300 volumes sobre o Centenário
da Independência do Brasil: 200. do Gente-
nario do Fico; lãO do Indico da Ilevista do
Arehivo do Districto Federal; 350 do In-
dustrial Fabril (1008); 50 do Hcccuseumcn-
to do Rio de Janeiro (190C); 800, do Al-
btim da cidade do Hio do Janeiro (cxein-
piarca inferiores); 420, da Assistência Pn-
blica e Privada do Ilio de Janeiro, (excra-
plares inferiores .

***m

Fundas infecções
gonoccocicas
PODEROSO MEDICAMENTO

InJccção inlrn-iiin-iftilar d» Sr. Dr.
A,inlli.il Pereira

Opinlüi» do Exino, Sr. llr. Assis Prado,!
muilo Illustre Director da Santa Casn il*|
Abaetíí"Sirvo-me dn presente para conimii»
nlcnr a VV. MS. uni», ullllsando-me <1»i
preparado "Mercélhyllha", om varies!
cnsim de hlciiorrhiii-ia .vnialai a oltinnica.l
nesio hospital, pude verificar imu efu-l
cnçln. mesmo oin casos rebeldes ein fine
nutro*» lintainciiloK foram oneetados .->en,|
nenhum resultado, Iludo ns Seus bcucfi*i
rns elTclliiti niiii» se iiccentiium ó m»]
tr.ilnnn.nin d» sexo feminino, o t[v;\\ drs-
afia oulrus Ir,itnmcntu3 i.lé ontno lisii»
doh."

Voiide*fe cm droK.-irlas e plíarmacias,
Informações o literatura n quem ns pe*]

dlr i» S. A. Mercotbyllna •— It. Carioca,|
tO. — f — Itio. '¦r\.'IMJ.'.Vi*WeilKB'
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RECUSA DE ISENÇÃO DA
TAXA DE REGLSTO

Foi indeferido pelo Sr. ministro da Fazeu-
da o pedido de isenção da taxa de ro-jisto,
feito por Josí Samuel, residente em Palii,
Itio Grande do Norte, (pie nllcga forneceu be-
bidas, fumos e pbosphoros, na qualidade ile
encarregado do Santuário de Nossa **e.ibor.-í
de Lima, mal chegando as vendas realisadas
para pagamento do registo.

«MB

Foi multado em 500$ porque
desrespeitou um edital

Pela Prefeitura foi multado cm 5008 o
Sr. Carlos Snckow Joppert, por ter prose-
güido tias obras que estavam sendo cffectua-
das nos fundos do terreno sito á rua Ma-
chado Bitténçòurtí 1,2, desrespeitando o edi-
lal quc fora affixado no local em 6 do cor-
rente.

¦ -**?*•*»

A Cruzada Republicana vae a
Capella Nova

BELLO HORIZONTE, 20 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — A Cruzada Republica-
na vae fazer anianliã um "raid" a Capella
Nova, distante desla capital oito léguas, de-
vendo fazer o percurso cm ordem de mar-
cha.

\ " -
VÍMiiiia
H-Ui,n *,.*
V?!"*ias no
Filldas su
Jíssãrina íi'pirata.
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* Iftllr,
""•cínsta,

beneficio do Hospital de
Sabará

HORIZONTE, 20 (Serviço espe-
NOITE) -- Em beneficio do Hos-
ibani, realiaa-se amanhã, no Club
Horizonte, unia' festa mundana,
i de um chá dansante,. „

prorogação dc praso para
prestação" tle fiança

O Sr. minislro da Fazenda concedeu pro-
rogação, por 00 dias, do praso dentro do qual
Francisco Vieira de Almeida devcra'i prestai'
fiança do corpo de thesoureiro da Alfândega
.dc Corumbá.

Fallecimento de um senador
alagoano

MACEIÓ", 20 (Serviço especial da A NOI-
TE) — Falleceu o Sr. Otlion Corrêa, poli-
tico antiyo c senador estadual ueste Es-
lado-

Demoliu prédios sem licença e,
por isso, foi multada

A Prefeitura multou em 500$000, D. An-
gclina Orinaldi, residente A rua Paysandii,
n. 22, pnr estar demolindo cinco prédios de
sua propriedade, sitos à rua Machado de
Ar.sis, nos. 9, 11, 13, 15 o 17, sem a neecs-
sairia, licença municipal

Fundaram, no Amazonas, mais
um partido político

MANAOS, 20 (Serviço especial da A NOI-
TE) — Em reunião realisada nesta capi-
lal, foi constituído o Partido rievisioiiista,
composto de elementos conhecidos, entre os
quaes os Srs. Adriano Jorge c João de•Freitas..

NEM 0$ PNEUMATICOS DE AU-
T0M0VEIS ESCAPAM !

¦ —¦ ¦¦--«** •» m*,, ¦—

Continuam os roubos de merca-
dorias na Central

CURVELLO (Minas), 20 (Serviço especial
da A NOITE) — Parece que continua em
operação franca a celebre quadrilha que, ha
tempos, foi descoberta na estação dc La-
fayette, da -Central do Brasil, pois os roubos
nessa via férrea continuam so verificando
de maneira assombrosa, sem quc as partes
possam tomar qualquer providencia.

Ultimamente, até os pneumaticos desappa-
rccerani, chegando aqui os vehiculos com
as rodas completamente nuas, não sc falan-
do cm accumuladorcs, câmaras de ar c ou-
trás peças destinadas a uma agencia local
de automóveis.

Foi despachado para S. João dlIJl-Ilej*
uni engradado com uma machina Whilê,
chegando a mesma no destino completa
mente estragada e com as {{avelãs arromba-
das, verificando-so o desapparcciinento de
accessorios o objectos tle uso.

Urge que o Dr. director da.Central tomo
providencias enérgicas no soulido de mora-
Usar o serviço, de maneira a quo o publico
possa ter absoluta confiança quando despa-
char suas cargas,' ¦ -**>¦-*¦ i

Nomeação approvada
O Sr. ministro da Fazenda resolveu ap~

provar o acto do. delegado fiscal cm Santa
Catharina, nomeando o 2* escriptúrario da
respectiva Alfândega Pequillo Capella paraexercer as funeções de offieial da Caixa Eco-
nomica .anne-ta á Delegacia Fiscal naquelle
Estado.

¦ ****** ¦

Rio das Velhas tem comboios de
subúrbios para Bello Horizonte
BIO DAS VELHAS (Minas), 20 (Serviçoespecial da A NOITE) — Cansou boa im-

pressão na cidade o acto do Sr. ministro
da Viação considerando os trens mixtos da-
qui a Bello Horizonte como de subúrbios.
Preparam-se manifestações para o dia da
inauguração.

INFRINGIRAM A TABELLA DOS
PREÇOS DE GÊNEROS ALI-

MENTICIOS
¦*. . m* »*-». ¦¦.-¦¦

Vários negociantes paulistas
multados

S. PAULO, 20 (A. A.1 — Os fiscaes da
cominissão dc Abastecimento multaram,
huntem, vario3 negociantes, por infraeção da
tabeliã de preços dos gêneros íílimenticiòs.
Essas multas renedram 3:5001000.

Nada ha quc deferir
O Sr. ministro da Fazenda decidiu nada

haver que deferir no requerimento ém que
Jouathas llequião Bcnjamin, agente fiscal do
imposto de consumo uo interior do Estado do
Pará, pediu o pagamento da differença de
vencimentos a que se julga com direilo por
ter desempenhado as funeções de seu cargo
na capital do Estado.
——- ¦ ¦*»»**-» «

A CÂMARA DE DIAMANTINA
IND1FFERENTE A TUDO ?

Um gesto de grande altruísmo, a
bem da população

DIAMANTINA (Minas), 20 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Não tendo a Caniara
Municipal tomado o encargo de fornecimen-
to de carne verde, a população ba dois mo-
zes se resente da falta deste gênero.

O coronel Jocundino Pio Fernandes, por
sua iniciativa particular, resolveu tomar
providencias sobre o fornecimento ao preço
de 11(1200, sem auferir o menor lucro.

Sabe-se que esse cavalheiro terá prejuízo
devido ao alto preço, por que adquiriu o
gado.

A população applaude essa gosto magna-
nimo do referido cavalheiro, reprovando il
condueta da Caniara, indiffcrento a tudo.

» ¦ • • i **—¦ ¦
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Guarde bem - C. 3586 - este numero
BONIFICAÇÃO :

Compras a 300» 500? 700? CúO"

Guarde bem U. lí 3 25 0
:; íc r> % s r- g %

Rua Treze (1 e Maio 35 — Tcl. 3586

TECÍDÕS GHÍGS
tidamascados e fantasie, em seda o
merceri3ados, desenhos lindos, cô-
l*es da moda. O maior sortimentt»

pelo menor preço.

US.' Una tt» Cariar-. 07—IU»

iis-lll-
Apesar clc tudo ainda i a nossa caisi que

vende mais bãrntò. O iiiniur surliuieulo, os
mais variados nadrõesá

í) -- LAI1GO DA CARIOCA •- 3
Sou;:a Báptista & C.

e Sypbillti-
tratamento mixto pro-

j Material o. oppareUios de recepção dc ra*
dioleleplionia dos liioliíòròs fabricantes.

Insinuações elcctriciis de luz i, força, in-
stallaçôes de agua, gaz u sanitária, concertos
o curplameiitbs em motores, geradores e ou-
tros appárelbos clcclrieos. Concertos éin fer-
ros de engòminar c fõgnréiíps clcclrieos.

Material electrico cm geral.
NA A INSTAIXADüRA. 1UIA URUGUAYANA

N. 150 — TELEPHONE NORTE &10
"Petropol lis-Hotel"

Diárias, CS. Mensalmente, outras vi-blngoii*,
11. FREI CANECA, <A;'.

f\v R PnafíírsUio dos hbspitues ria a\|i-ur. k. rarnenas, nc,,i(.l)r;!ill „ j,,.0 Míi
Ire. Coração, pulmões u app; digestivo; din-
riamente, d.-ís 3(1 em ilcniiíc. Assoiiíblôiiv
71. Tcl. -140. C. lies. C. Bdinfirri; 7!«. 'J'. «41 V.

Indeferimento de um pedi-
do de pagamento de mui-

tas em prestações
O Sr. ministro da Fazenda indeferiu o re-

querimento em qne Micliele Notari pediu per-missão para pagar, em dez prestações do
100S, a multa de 1:0003. imposta pela 3' col-
lecloria da capital de São Paulo, por infra-
cção do regulamento do sello.

Os "sportmen" de Juiz de
Fora, á espera do "Vasco"
JUIZ DK FORA (Minas), 20 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — li* esperado hoje, aqui,
o Club Vasco da Gama, dessa capital, e quevem jogar com o Tiipinambás unia partidainterestadual dc. íraudu interesso, amanhã.

O TEMPO
Temperatura de hoje: máxima*

20»,2; minima, 17°,6

Boletimda Directoriade Meteorologia
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 ameaçador com chuvas.

Temperatura — ligeiro declínio á noite:
estável dc dia, com máxima entre 20." e
ai!0».

Ventos ¦— De sul e leste, frescos.
Estado do Rio — Tempo: littoral, serra o

leste: ameaçador, com chuvas; centro c
oeste: entre instável o ameaçador, com cliu-
vas.

Temperatura — Ligeiro declínio ,i noüe:
estável de dia.

Estados do Sul — Tempo ainda perturba-
do com chuvas em S. Paulo, instável no
Paraná e ibom, nublado, nfis demais l£sta-
dos.

Temperatura — Estável em S. Paulo; em
ascensão nos demafs Estados.

Ventos — Em geral de norte e laiste.
jYofí'^— As previsões estão sujeitas a rc-

clificação com o serviço da noile.
Synopsc do tempo oceorrido

No Districto Federal (das G horas da t.lr-
de de hontem ás 3 horas da tarde de hoje)— Contrariando a previsão hontem feita, ó
tempo foi ameaçador todo o periodo, com
chuviscosj após 14 horas. A temperatura foi
estável. As médias das temperaturas estro-
mas dos postos do Dislricto Federá] foram:•20"ü e 37°U e as tònipcrniiiras c.ttromas vc-rifii-ada-j no Posto Meteorológico foram:
máxima 20.1! c minima -j7°G. respectivamen-
to as llh.íOm. c 'J horas c 35 da tarde. Ou
vuniuii tonraroiii Uo aúadrantc sul» frescos,!

A PRÍSAO DE VENTRE
desnpparccé com o uso regulai* das ".MIMO-
RÂTÍVAS", Pastilhas taxativas que não pcu-ilu/em laa-licas .'

Dr. A. Ferreira da Rosa .7;:!;u' íí
Pelle e Sypli. Chile, 0, ¦>*, 5" c sal,, às 4 1(5.

:?

A INDEPENDÊNCIA ,
Mailiiliario pára úiiiá casa, com 3G peça»,2:G")0íl — Una do Theatro u. 1. Tel. -Í7G C„

Dr. A. MõscòsóM^^ÍI^ ^reino iligesth-o. Con-
saltas de 2 em dcímlc; Una Aiiéeiiibléu, 121.

Mèrnòria, sãò
y NeufãSlIiciiiai
viclofiosaiiieiiti

com o BIONItí; rei dos Tônicos 1

Falta de
combalidas

Dr. A. F. da Cosia Jumor,,];«:
mores. Uniliiuntlurapia, T\. Chile. 17 (-! us Oi.

Prof. Gadoy Tavares ty™$PvM$man, rins, dia-
betes e, por seus processos, estomngo e in-
tesliuos. Av. Ilio Eranco, Ki7 (Odeon). I!ás 5, menos quintas: ,Vol. Pat}»iã lili. Sul *it7(i.

PERDEU-SE
uma cara mm, taxi; ás 1!) Iiorns, da Avenida
á n,a_S. Francisco Xiivléri 393. Péde-so nocliaiiffour pára entregar, â rna, aaciiua, ou la-lar á Villa 1137, qne será i!rnti''icádcj.

MALA DE MAO •
Passageiro do vapor "lUipnea" pede á pen-soa que, por equivoco lançou mão de un,;*mala de couro, lendo nai etiqueta o uome duLuiz ile Oliveira e Silva, o obséquio de n>-tituil-a a esle uo Ideal Hotel. Tcl. Noke 3858.

w
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'4 'A NOITE — Sabbado, 20 flo So, ombro flo JL»2*

Jayme Augusto de Andrade

f\
PAI.I.PCIDO KM al.MOI U.I.A ~ 11)11

TlKiAI,
Ayro» ,\ii|{ii>li» Ue Andrade e eapo»

lia, Adelaide Aiigu»iu de Andrade, Ur,¦Almru AiiguMo de Allilnulc, espnia f
. fllhoi, Dr. Aiiluiilii lliiRHiérc, cipuMi •

filliuii, Aiiliinln .luiuiiiini ile Amliailu e mala
Íuironles, 

feridos pioluuiliiiiH-iil'* com a ilu-
niusii noticia iin passamento ?It» leu ines-

quccivel e iiucriilii fillm, Irmflii. cunhado,
tio o solirliifiii .IAYMIÍ AUGUSTO DB AN»
Dll\l)l", convidam nu pcsíuns «h> sub» rj-
Iuciich c .inil/iidi* pura nsslsllr n mis-iu ila
7» din nuo lim* mu cli-iiio «lii.oaiit.il te rela»
ri na egreja du N. S. ilo Monto do Carmo
Oi rua 1" dc Marco), At ll lü hora» «le
quarta-feira próxima, 84 do corrente. Por
esto ndo de religião at confessam ctcriiu-
manta grato».

Antonia Cândida d'Azevedo
Roque

Dr. Luii de VUlemor Amaral
França

A •¦¦ família, narenlae • amiga*
malla amaiecenda a «mio» aourllr

m* tiveram n hondaaV dt drmaanlrarii
meu oetot pot «rraalla da mu falleei

mento, participam que a missa de 9Q-* dia,
rm noa InitmçAu, aeri raiada, »»»amlii-ii-
ra, St d» corrente, ia 10 hora», na esjreja de
Nesaa Henhora do Parlo.

JL ""*f* w

(PAI.I.KCIDA RM l'(H\T|IOAI« AI.FAN»
D15GA DA VA)

Í 

Amélia iPAxovotlo lloquo Janeiro,
Cnrlus d'A«cvodo Hoquo (ausentes),
Abel ilMncvcdo Roque, Anlonio «VA»
«vedo lloipie, l.uclnda de Ascvedo e

Domingos Bonavita
41 

Viuva, filhos, genros, noras e snlirl-
I nho» agradecem a todos que acnin-

; piiiiliiiiinn n suu itllluiii morada ti
corpo de seu querido esposo, pae e tio

DOMINGOS IIONAVITA e convidam paruassistir u missa do 7* dia, que será ruiud*
urguiidu-felra, 22 do corrente, ás 8 lioras,
nu iilliir-iiiór dn egreju dc S. Joaquim.

Waldemar Souto de Oliveira

¦í (CAPITÃO DO KXKHCITO)
A vluvn a p.ics do suuiluso capitão

XVAI.D1-MAR SOUTO OR OMVP.IIIA
•oiivldum ai pessoas de sua amizade
|. .. -.ur .. .o and, que scrA lexuda

.— -,- ;,-.¦ . , .i i... i™ por sua alma segunda-feira, 22 do corren-
l.ui/. Louronço ;l Azevedo, Artliur Janeiro , kn 0 ,|2 ,, gioju dt S. Francisco
(ausentes) convidam os seus ninhos c« cu- dt iinuiâ'
nhcclilns a assistir u missu do tri|lcsimo
dia que na próxima segunda-feira, 22 do
corrente, será celebrada na «greja dc Silo
Geraldo, cm OJuria. ás 3 lioras, pela alma
de sun saudosa nute, cunhada, Irmã c sn-

8ra, 
pelo i|tic desde Ja sa reconhecem deve-

ores de eterna gratidão.

Mercedes Sussekind de Almeida
Rego

} niz Maria de Mattos
T Seus filhos, genro, noras e netos

participam uns seus amigos e paren-tes o fallecimento, hoje, de seu pae,
•ouro e avô — LU IX MARIA DR MA-'TOS. ..cu enterro se rculisurn amanhã, tis

II horuii da manhã, da rua Ilaul Pompca, 65
(Copacabana), pura o cemitério de São
Francisco Xavier.

1 Frederico de Almeida Rego Filho e
scus filhos, Olga SusscUlml Alvares e
ns famílias Sussekind, Susscklml de
Mendonça. Almeiiln Rego, Plínio Ro-

elfa, Tácito Reis dc Moraes Rego a José
Pinlo de Miranda Montenegro agradecem,
peuhorados, a todos cs parentes c amigos
que acompanharam o enterro de sun que-
rida MKHCKDICS, r, de novo, os convidam
a assistir a missa dc "• dia que, por sua
alma, farão celebrar, tis 0 horas de segun-
da-felra. 22 do corrente, no altur-mor da
egreja dn Candelária.

I
I

Maria L. de Souza Mendes
(VIUVA CONSFXHKIRO SOUZA MENDES)

Seus filhos, nora, genro c netos par-
I ticipam aos parentes e amigos o fal-

Iccimenlo de sua idolatrada mãe, sn-
gra c avò MARIA V. DR SOUZA MEN-

DRS e convidam parn acompanhar o seu
enterro, que se roallsar-i amanhã, saiudo o
feretro, ás 10 horas, da rua Buarque dc
Macedo n. 46, para o cemitério de S. João
Baptista.

t•a* i

Dapmar Murgel de Resende
» O Dr. Astolpho Resende participa

( 4a pessoas amigas o fallecimento de
•ua querida filha DAGMAR, oceorrido
¦ 16 do corrente, cm Campos do Jor-

dão, e coiiiliiuiiica que u missu de 7o dia
sera rezada segunda-feira, ás 10 1|2 lioras,
na egreja de N. S. do Parto.

Agradecimento
Restabelecido, após a operação praticada

pelo grande cirurgião, Dr. Castro Araujo,
auxiliado pelos Drs. Ovidio Meira c A.
Uretas, no Hospital Evangélico, casa dc

bondade, venho demonstrar meu reconhe-
cimento c satisfação pelo carinhoso traia-
mento por mim recebido dc todos que uli
trabalham.

Ao corpo clinico, nos enfermeiros c aju-
dantes c aos meus amigos que mc leva-
rnm a siin expressão dc coragem c fc, mi-

>nha gratidão.
João Corria Velho.

¦Apura-se uma aceusa-
ção no, Foro

:"viWi,rSts¥lUy

ii .,¦«*>...,>., tx.J :.v^'^^¦J•;^:^^S^j^'.¦1^í \>\
\.,\ '¦:"¦'.- ' ui..,.ii,-, .,,,,., .,„..¦"'.».-;!"•'_'.'^Kiiss a vm a tmo*mmmm*m*m*mmjm*mtà*m

|Íi
Appr. D. G. S. Publica, N." 754, de 15-3-1922

Para acalmar dores rheumaticas
Usae "RHODINE"

¦>ri»in,iM„

Agradecimento
l-.u abaixo osslgnada, impossibilitada defazer por oulro meio, venho por meio des-lc agradecer ao Dr. Souza Mendes os honscuidados que mc dispensou c pela feliz

cxlracção «pie o mesmo me fez do cniniolagrlmal pelo nariz, citando eu completa-mente rcsloboloclilo. Rio, 18-0-21. — Mu-ria /'. SamiHiio.

LUSTRES
Preços espeeiaes

C SA BERTHOLDO
FABRICAÇÃO PRÓPRIA

.UA THEOPHÍTo 0TT0NI 90
MUITO PRÓXIMO A' AVENIDA

rs*

Livia Guaragna Caruso
Salvador Caruso, filhos e demais pa-

J rentes convidam os scus amigos e pa-
rentes, paru assistir u missa do ter-
ceiro mez, que será rezada ein inten-

tão ao repouso iinmorredouro de sua Ido-
lutruda esposa, mãe, irmã. prima, tia c
cunhada LIVIA GUARAGNA CARUSO, se-
gunda-feira próxima, 22 do fluente, ás 9 1|2
horas, no altar-mór da matriz de Santa
Anna, hypothccando-Ihes desde já um sin-
cero agradecimento.

Antônio da Cunha Bastos
Arminda Maria das Dores Bastos,Cnrlinda Hnstos dc Mello e filha, An-tonio da Cunha Bastos Júnior, Marict-ta Cid Bastos c filhos, Evelina Ras-tos Mendes, Eduardo Borges Mendes e fi-lha agradecem a todas as pessoas que acom-

panharani os restos morlacs do seu idola-
Irado esposo, pae, sogro e avft ANTÔNIODA CUNHA CASTOS, e de novo as convi-dam a assistir a missa que mandam rezar
por sua alma, ás 9 1|2 horas, no altar-mór
da egreja da Candelária, segunda-feira, 22do corrente, antecipando scus agradeci-mentos.

Juana Arosa Garcia
FA1.LECIDA NA HESPANHA (ARANTON)' Seu filho, João Lois Arosa e demais
|X parentes convidam seus amigos e co-

I nhecidos para assistir a missa que por
m$> sua alma será celebrada uo altar-mór

da egreju dc S. Francisco' dc Paula, ás 8
horas dc segunda-feira, 22 do corrente mez,
por cujo comparecimento desde já se con-
fessam summamcnte gratos.

Christiano Gomes de Mello

*

No altar-mór da egreju de S. Fran-
(cisco de Paula, terça-feira próxima, 23do corrente, ás 8 horas, Laura Barre-

/,', í? Gomes de Mello, Marietta, José,Adelaide, Lourival Gomes de Mello e fanii-lia mandam celebrar a missa de 1)0° dia porannu 'iiorisn. nae. sogro e avò
CHRISTIANO GOMES DE MELLO

e convidam os demais parentes e amigos
para assistir a esse acto e desde já immen-
sumenle agradecem.

IRosa Baptista de Carvalho
Sebastião Baptista de Carvalho, ir-

ma e nora, penliorados, agradecem atodas as pessoas que acompanharam
os restos mortacs de sua inesmiccivcl

mae e sogra ROSA BAPTISTA DE CARVA-LHO, e de novo as convidam a assistir amissa de 7 dias que em suffragio de suaiilin- nmndnm celebrar segunda-feira, 22 docorrente, às 10 1|2 horas, na egreja de SãoFrancisco de Paula, pelo que desde já seconfessam eternamente agradecidos.

Agradecimento
Achnndo-mc completamente restabeleci- \

do da intervenção cirúrgica a que me sub- ]mctti nn "Sociedade Portugueza dc Benc-
fiecnein", venho, por este meio, agradecer i
a todos os amigos que mc visitaram nn-
qucila benemérita instituição as provas dc j
amizade que me dispensaram e lenho n;
prazer de communicnr-lhcs que já mc cn- I
conlro á frente do meu estabelecimento"ALFAIATARIA VILARINIIO", á rua Gon-
raives Dias n, 83, 1" andar, onde continuo já disposição dos meus bons amigos e fre- |
("''••-¦es. Rio dc Janeiro. 17 dc setembro de
1924. — Alberto Vilarinho. I

Dentisia — Octavio Euricio Álvaro —
Carioca 50- I". Phouc C. 3392.

DROGARIA BAPTISTA v™dsaso ™
varejo. Preços baratissimos. Rua 1» de Mar-
ço ii. 10.

Loteria d» llio Grande
¦ ¦>¦> ao i —-

Resultado da cxlracção de hontem :
421-1 (S. Lourenço)  200:(W0ífin0
3B92 illlo)  20:000*0(11)

11751 (Rio)  5:0OOÇO0O'355 (Rio)  2:OOO?O0O

Ferido a faca, no thorax
O posto central «la Assistência soecorreu

o operário José Macedo, do 25 annos de
edade, morador 4 rua du Misericórdia Mt,
por apresentar um ferimento produzido por
fuça, nu Ihorax,

Sobre o facto ¦ policia do %* districto
nada informa. ¦ mm** -

Escola Pratica da Commercio
"AVALFRED"

H^fjÍ^S %\J?3B2t mVm\ ^mlí'lmt\mj

wÊ^^p^r' '""'Bri^jW W *t^rt^^mw^mmm\

km.ímmmm^BÊ*m\\mVmm\Wri^ *^lsisiK^ -vJSBB

a^'r •M*tf*w vf

Interior de om Escriplorio-teehnleo
INICIO DO CURSO EM OUTUBRO

ENTRANTE
Acccitnm-sc alumnos para complemento âs

turmas do Curso Pratico de Commercio por
meio dc 3 cscriptorios-modclos. Cursos espe-
ciaes avulsos: — Concurso ao Banco do Bra-
si] — Linguns — DnctyJoKraphia.

Unia repreNeiitnello de uva-
IladoreN uo proeiinidoi*

geral do diMtiicto
O Sr, Dr. Amlrí do Faria Perelr», pro-

curador geral tio DDtrirlo Federal, tomando
ciinlivclinvnln da representação feita pelot
iiviiU.iduiTs do Faro coiiliii o Si*. Dr, Can-
ilido de Ollvelru Pilho, mamlnii dlstithiill«a
uo primeiro distribuidor, a um doi juizes,
pai-n o ifliu du Instaurar processo.

A rtpiiMiitaçàii eslá redigida nestes ler-
inosi"Exmo. Sr. Dr. procurador geral ilo Dis-
Irlctn 1'nlural — No jnrn.il A NOITE, que
se edita neMn capital, em data do 0 dn cor-
rente, fez publicar uma entrevista precedi-
da do tilulo "O espantalho da Justiça", o
professor Cândido de Oliveira fillm. onde
expemlu conceitos sohre o funecionamento
da justiça e de seus funecionarios auxilio-
res — sendo que em phrusc* offcnslvas se
refere aos avaliadores da justiça da fôrma
seguinte: "Avaliadores que elevam propn-
siladainenlt os valores dos hens, afim de
modificarem o laudo, mediante gratifii-jiçiin
do que tem de pagar imposto", Esso con-
coito, i ml tt ido pelo entrevistado, vem dirc-
rtamente offcndrr uns signatários desse, ava-
limiares quc são dos diversos Juízos c Cura»
«lorias da Justiça Local e da Fazenda Muni-
clpal, collocadns em situação quiçá de des-

0 DESAPPARECIMENTO DE
UM REPUBLICANO HIS.

T0R1C0
Traços da vida do Dr. Luiz

Naiareth
No largo ilo llntlcarli» n. 4 (Aflum i-..iras), falleccu limitem o Dr. Lu,/ Vj

¦iiyuivii nu iiiiiiii, in-ui im.-uiu.ni,- ,|,- Mf.ii,.,.;
dn Rio «le Jniielni, •"

O oxllnelo fui nm republicana ardor*.»i.lKtaiiil.i-M- duranle o aeu iin»,,, „ ,",*•mico ua plMliiiig.1 «im nuo cuiiiuateram SSprooliniBiçãu da Rejuihllca. ' ¦*
eiúl)oleeeu<« ,,,Termliiiidu u seu curso,

Cal loto, «nulo fe» clinica, nlleiulcmio com Et.Ilellude a Imlns qiiiinios nwoiiHavam 71sins icrvlçoi de profliilonal toloio ç C(,inr.lente. 'f'*
O» deverei de iiwdleo nin o flicrum t|.quecor os seus princípios de sliu-rro niníuiti ".Pula. Viveu M-mnro iibraçnila imi \,\.m,lailoplmios im mocidade, desejando um ,7num o iwlltlcu proipero. caiiaz dc tes*. «folleldado «lo povo. '"" •
Oiinmlo, em 1893. reh-ntnii n revolta ,!•« de selembrii, elle. em companhia dr i-JIrmão, o professor Nainrelli, frirmou ao lidade Klarlniio Peixoto, ••m defoia da Icínlldodfo primeiro servindo tm varloi iMintní uritàcapital o o segundo em Nictheroy, no bala!Iliâu Ucnjumlii Oiiistant, «pie tomou mninn eouibate de 9 th* fevereiro.
i.\o ser iniciada ua Prefeitura a adminiu

tração do Dr. 1'urqulm Wcrncck, foi no*
... .............. ,..„.,. .,...,.. ... ..... meado direclor «la Escola Normal. p»,l0 , 

*
confiança perante os honrados magistrados q"c M noiive com critério e dedlcaçlo to
ondo servem. Querendo, porem, que se es-i«nslnp. Deixou o Jogar para acoinpanhi,
clnrcça ante a Justiça e a opinião publica' aquelle prefeito no «edldo de demlsiü,,, »,
a fôrma pcla quul exercem as fiincçôei para oceasião dos acontecimentos de f, de iinvtV-,
que foram designados, pedem n V. Ex.. »"»• <"» período prcshlcncliil do Prudente di
eomo chofe «Io Ministério Publico, digne-se Moraes.
determinar a um rios Srs. promotores pu-' *» Dr. Lula Nazareth era viuvo e dclxitun
bllcos para cm juízo criminal fazer citar o filho, . o Sr. Paulo Nazarcth, fimccinimr;,!
alludido entrevistado para precisar clara-
mente as malévolas alcivnsias atiradas con-
tra os signatários, proccdcndo-sc assim de
accordo com a lei, salvaguardando o bom
nome da Justiça. Saudações. Rio do .lanei-
ro, 12 de setembro dc 1924 — Francisco Au-
jnisto de Mello Sampaio, Joún Ferreira Ca
vnleanti, Delio Ouaranã de Barros, Cllberto
de Toledo, Fernando Vidal Leite Ribeiro.
Hamilcar Nelson Machado, Olymplo Cami-
nha Tavares da Silva, Valentim Peres d'Oli-
veira Filho, Armando Leite Nogueira, Ro-
drign Victor de Lomare Fartas, UOancrges
da Costa Mattos, Oscar Euzebio Rodrigues
Roxo, Tlto Dias de Moraes."

i ItH i ..

IAS I UI
RUA 3. J08E', 106

(Em frente ao Hotel Avenida)¦«ata»

AsTM^iientft
O pretto da minha profunda gratidão ve-

nho trazer, nestas linhas, ao distineto c hu-
manitario clinico Dr. Flavio Pessoa, com
consultório á rua Sachet n. 21, nesta capital.

Atacado de uma prostatite quc mc prendeu
ao leito durante mais de quinze dias, fui ap-
proximado, por intermédio de um amigo, ¦
aquella illustre facultativo, quc me submet-:
teu ao mais dedicado tratamento, rcstabcle-
rendo-me em poucn_tçmpo, sendo de notar o
carinho e o desvelo com que S. S. sempre
me revelou no mister de sua nobre profissão.

Legitimo apóstolo da Sciencia, de quc c
um dos luminares, o Dr. Flavio Pessoa não
6 sô o especialista cm doenças desta ordem:
c, tambem, o cavalheiro dc linha, o homem
digno, em quem sobejam magnânimas virtu-
des de coração.

Manifestando publicamente o meu grande
reconhecimento e a minha sympathia pelo
conceituado facultativo, devo declarar que
assim procedo por minha espontânea vontn-
de, c não por solicitação de S. S.. como fa-
zem certos médicos "chantagistas" e interes-,
seiros á clicntella inexperiente. |

Queira, pois, o Dr. Flavio Pessoa, oceei- i
tar os protestos da minha sempiterna gratidão.

Joio Soarea Pinto
(Rua Pedro Américo, 58).
Rio, 15-9-924.

JÓIAS PELO CUSTi
Por motivo de balanço

41 - URUGUAYANA - 41
COMPRAM-SE, TROOAM-SE E

CONCERTAM-SE

JOALHERIA LÚCIO & MWM

AUTOMÓVEIS

^àHUDSON^msupEiyip

compradai nos leilões do Monte
Soccorro e casas de penhores, ven»
dem-se com lucro de 10 %. Com-
pram-se e trocam-se jóias usadas
na JOALHERIA INDIANA, Becco do

IjI^ Rosário, 1, esq. do L. S. Francisco,
e Uruguayana, 110. Attende-se a
chamados pelo Tel. Norte 3111.

i mo* i

Um homem baleado em Guaratiba
O carpinteiro Pedro Ncry. com 28 annos,

solteiro, morador em Guaratiba, nessa loca-
lidade fo! baleado na coxa esquerda por um
seu desaffccto

As autoridades do 2(5» districto tiveramsciencia do_ facto e abriram Inquérito.
O _ offendido teve os soecorros da Assis-

tencia no posto central.
mm*

Prédios, Avenida e Terrenos JJ™;
se cm S. Thereza. VENDEM-SE nas 

'"ruas
Uruguay, A ven. Suburbana, Paula Mattos,Lad. Senado, etc. C. 4812. S. José, 59, 1? and.

¦ ¦ i -"»—i -

municipal, casado cum a professora OilcttíForlunato dc Rrillo Nazareth.
Seu enterro vffectnou-so hoje, tendo ul,do o feretro do local acima indicado, mi-i

o cemitério do S. João Rapthta,
¦ —— «ata»»
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DEOUNDA PACHECO
PIMENTEL

VerdaíeTa
Líquidaçãoj

de roupas brancas para;
senhoras, homens e cre-
ancas e saldos de artigos
de outras secções.

Grande variedade de
TERNOS E CHAPÉOS
para meninos.

Exposição no 1° andar

Casa Sina
Avenida Rio Branco 76 a 86xmmmws&mmti-K

Menotti Punaro Baratta

I

1° ANN1VERSAHIO

t- 

Prospero Punaro Baratta, senhora,filhos, noras, genros e netos convidamos seus amigos e parentes para as-sistir a misa que mandam celebrarsegunda-feira próxima, 22 do corrente, poralma dc seu sempre lembrado MENOTTIPUNARO " '" ' ~"~'
laria, ás

CIORETO DE CAL

»™ ac,i,|«-c ícmuraoo fllCINUlVllI BARATTA, na egreja da Cande-9 1|2 horas.

Dario Pereira
DARINO

i* v v'"Va c filhos, irmã c cunhado con-
m, vidani os demais parentes e amigos

ç liis-iii "iu* pela almai- do seu inesquecível DARIO PEREIRA
seri celebrada terça-feira próxima, 23 docorrente, ás, 10 lioras, na malriz do Santis-sinio Sacramento, á Avenida Passos, ante-cipando desde já os seus agradecimentos.
aa* ii

Maria Carolina Guimarães
Bahiense (Zinha)

mf *5'iri fiiniIMn riartieipa a todos os pa-•te íentes e amigos que o Rvino. monse-
'*..., 'dl ;-'N'C) rezará na se-

gunda-feira próxima, 22 do corrente,
ás 9 Horas, missu de 30° dia do seu falle-
rm-'-!», nii capella do Asylo Isabel, á rua
Mariz c Barros.

(AGRADECIMENTO)
Nelson Vaz Pimentel,

Y v o n n e Pimentel Cor-
tez, Álvaro Cor tez, Ma-
ria Margarida Pacheco, Jo-
sé Luiz Pacheco e familia,
Eduardo Luiz Pacheco e fa-
mil ia, AlvarO LuiZ PacheCO I Marca "Urso Branco", em tambo.
e familia, AugUStO Luiz Pa- ' "»' preparado pela Companhia
checo e familia, major Er-| JBrasl,eira de Produetos Chhnicos

, nesto de Andrade e familia!Rua Visconde de Inhaúma, 36 ¦ Io
e Fernando Amaraes Pi-
mentel e familia, não o po-
dendo fazer directamente,
vêm por este meio agrade-
cer a todas as pessoas, que
acompanharam os restos
mortaes, e que assistiram á
missa de 7° dia que manda-
ram rezar por alma de sua
sempre lembrada, mãe, so-
gra, filha, irmã, cunhada e
avó DEOLINDA. — Padrie-
co Pimentel- Rio, 18 de se-
lembro de 1924.

Manoel Rosa Bento
# Empregados dn Ciné Theatro Mode-*f «.«^.''¦T«'1S. !1!,r<'>ites e amigas de
| MANOEL ROSA BENTO para assistir*p a missa que mandam celebrar no al-tar-inúr da egreja de N. S. da Luz, ás 9

horas de. segunda-feira, 22 do corrente, á
rua I). Anna Nery, estação do Rocha.

Coronel Francisco José Alvares
da Fonseca

/? Sua familia fará celebrar missa porw\ alinn de seii sniVdoso chefe, segunda-
feira, 22 do corrente, ás 0 112 horas,
ua egreja de S. Francisco dc Paula

(N« S. das Victorias),
t

MISSA FESTIVA
A IMPERIAL IRMANDADE DE

NO«SíV SENHORA DA GLORIA DO
OUTEIRO, cm regosijo pelo feliz
regresso dn Enropa de sna Irmã
Provedora, Exma. Sra. D. Marianna
de Albuquerque, manda celebrar cm
sna igreja, uma missa cm acção de
tíraças, amanhã, domingo, 

'21 
do

corrente, ás 9 1|2 horas'
Para este aclo religioso convido a , ... ... 

todas „ pe^oas de rCacões da Fraque ^SfSatldT íí? íiliítftxmí». «rn-in rroveríora, assim como mou 1 vidro de Luctyi; ficou forte, ãuôníéií-as Dijüít-iidãdcs e irmãos «Ia nos«a Im- !o" 3 ,lilos L' •-í*'"-sln" '',mw ~ HEl.ENÃ io-
pcriul Irmandade e suas Exmas. fa»,m,)U 1(l vi(1,'os ^ ",1,,i,^;,dePuri,tivo> fi<-"****' ... '""'^ •"* "o mesmo c i<aslou 40*000• — LUETYI sóiiiiiuiM. cm bons pbaniiacias.secretaria da Irmandade, 20 de r—r~— ——mm*-.— _ .__«<fíle?»bro de 19211 — Anlonio Co».Dr. Rolando MonteirO.Y'" "rÍ!,,a,ias
mes Soarei, secretario. ¦ Operações. D. Aires. 68. 1 às 3. WTsSo».

A REFORMA DO NOSSO CA»
LENDÁRIO E 0 NOME A DAR

AO NOVO MEZ
Bem interessante as linhas que se seguem

aqui:"Hio de Janeiro, 18 de setembro de 1924— Sr. redactor dn A NOITE — Chegado iindois dias do interior de Goya:?, só ho.ie pude"ficar cm dia" com as noticias da 
'NOITE,

através da sua colleceão, conio leitor quesou de tao bem feito o orientado vesperti-
no. Ein umn das suas paginas; chamou a
minha ntléívçãò —- um quadro relativo á
reforma do nosso Calendário, propostaapresentada ao Congresso de Contabilidade,
ultimamente reunido. 15 muito me admiro*!nno a proposta etn si, que nenhuma riovidií-
de encerra, mas o baptismo a fazer-se do
novo mez que se ha de ecoar, inexplicável
duplicata do nome de "Marte", pois não c
outra a tradúcçâo latina do mez de "M.ir-
ço"... Que Júpiter tivesse taes bonrarias,
curial seria — já como pne dos deuses, jíicomo iiseiro e vezeiro em mascarar-sc. ora
de touro, ora de cysric, etc. etc, c por-tanto digno preito de um paiz essencial-
incute carnavalesco, como o nosso... Assim,
que não dirão os illustres membros da Liga
das Nações, a quem vne scr entregue essa
proposta, ao ler tão excclsa homenagem,
prestada pelos contabilistns brasileiros ao
execrando deus da guerra?... Oxalá os
meus collegas possam, ainda, emendar a
mão, eis os votos dum — Guarda-livros
sertanejo."

«««it*

Os modelos de 1925
com

PNEUS BALÃO
representam a ultima
palavra em conforto

e elegância

Em stock i
LIMOUSINE DE GRANDE LUXO.

DOUBLE-PHAETON DE 7 LOGARES

SPORT

; O porto, pela manhã
Chegaram: de Southainplon. o paquete in-alez "Arlanza", com passageiros; de Bor-dcaujc, o paquete francez "Mcduana", com

passugeiros; dc Ponta d'Arcia, o vapor na-eional "Ipanema", com vários «encros; deIguape, o vapor nacional "Piraby", com va-rios gêneros, e dc Cabo Frio, o hiate nacio-nal, "Coral", com sal.
¦ -!-**-- ¦

Aggrediu dous operários e fugiu
A policia do 2o districto está no encalçode Luiz'Corrêa de Almeida, empregado nocommercio, por ter aggredido, a barra deferro, 03 trabalhadores Irineu de Souza eSilva, residente ú rua da Abolição 67, eClovis Pinto de Carvulho, morador á ruaSilva Nctto 2, ferindo-os na cabeça
A Assistência prestou ás duas victimas ossoecorros necessários.

• mt* >

1 ^ |r
T. L. Wri-tht & Cia. Ltd».

113 — Rua Evaristo da Veiga *>- (441

Recebeu um ferimento nas costas
Chama-se Quintino José de Freitas, è par-do e contn 36 annos o estivador que na

rua Senador Euzebio recebeu, nas costas,
ura ferimento por bala. Medicado pelo
posto central du Assistência, Quintino reco-
ibeu-sc depois ú sua residência, á rua Vir-
gilino 6, ern Madureira.

¦ mc* ¦
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AS CRIANÇAS
DE PE ITO

(UJAS MÃES 01) AMAS SE TONIfICAM CON 0

VINHO B10GEHIC0
mHttlTAHotPlSQiflCMt BtLlM,

ROBUSTASl MSWVOIVIBAS.
fl lírnOJI ItAS BOAS PmAUMACIASi DüOGÀRIAS"DEP-O&lTO:

yOROOURlAFRflMCOOlFFOniaC
VE%W RUA l?D£ HftRÇÜ;\IlPÍ0MSH/Ífi/ta

mm*
Por que teria ella tomado

creolina ?
O motivo, é ignorado. E, fosse lá porquefosse, a rapariga de nome Maria da Concei-

ção Chagas, de 18 annos, preta, residente á
rua Itapiru. 258. teve hoje, um gesto trágico
qual o dc tomur certa porção de creolina
ria intenção dc suicidar-se.

Soccorrida pela Assistência foi ella postafora de perigo. ^»-
LIDO AIMTARCTICA

nESTAUnÀNTE DE 1" ORDEM
Copacabana, Av. Atlântica, próximo Palace

Hotel. Aberto toda noite. Cozinha Interna-
eional. Sul 803. Todos domingos Boillabaisse

¦ ---t- ¦

NUM ACCESS0 DE NEURAS-
THENIA

Nem sempre o
que é bom

custa caro...
QUEREIS UMA PROVA

DISSO? IDE A

AlfaiatariaALBIRTO
SO —CARIOCA —S0

onde vos vestircis no rigor da moda, comconforto e por preços que não encontrareisem outro estabelecimento.

A Suissa nega a extradição do
ex-prefeito Camporini

BERNA, 20 (U. P.) — A Corte Federal deJustiço nao accedeu ao pedido da Italia daextradição do ex-prefeito Camporini, ac-rasado de ter assassinado ura membro dopartido fascista.

Fracassaram as negociações ma
resolver a qvestão da pesca
entre a Hespanha e Portugal

LISBOA, 20 (A. A.l - ¦ Os Jornaes launt*
nlious nffirmaiii oue fracassaram as ntj «ia-
ções cntaholadas pnra resolver a questão rc-
latira á pesca. 1111:1 águas purlúgucxns e nes.
pnnliolas, fíiiistniiiJo que ó:i delegados iiesjpa»
nhoes aconselharam ao Directorio .'.íiüturi 1lari-ar mão do i'cprcsa]iãs.
——~ .—¦.•_+»'*¦»-« . ..

/»BRflaKtxoi3a«zeíí

fot* tti£B&«-r!r± ,
i';'iíí-*ii;l>*''m

-— õuc tal são os novos üuick;
1925?

— Oh, homem! vale a oena
vel-os.

ROA

. A assucareiro e a cafeteira
O Posto Central dc Assistência soecorreuJoão Chaves e Isolma Guerra Marianna, dc24 e 22 nnnos, respectivamente, feridos aassucareiro e cafeteira, na cabeça e no na-nz, o primeiro á rua Carlos de Carvalho,e o ultimo ú rua de Catumby, 55.18,

—«)«•»
THE LONDON TAILORS

Avenida Rio Branco, 142, ,3° and. (elevador)
mm»

Preso porque aggrediu o com-
panheiro

Nas obras que estão sendo feitas na ruaReal Grandeza n. 52, houve, hoje, umadesintelligeircia entre dois operários Joa-quim Silva, de côr parda, e Manoel Bonifa-cio do Faria, de côr preta. Discutiram du-rante algum tempo e, afinal, Silva aggrediua cacete o antagonista; que recebeu fortescontusões na cabeça, sendo soeeorrido nelaAssistência. '
Depois de medicado, foi Bonifácio parasua residência, á Ponte das Saudades nume-ro 181, e o nügressor para o xadrez do 7"districto.

JSÊ

Dl BLATGE PASSEIO

Havia ido o Sr. Antônio Maisnnctte, fun-
cciòhiirlò federal & estação de Bombeiros do
Cáes do Porlo, cm visita a um seu parente
que í official e ali trabalha. Num momento
dado. impulsionado por um forte necesso de
iieiirastheiiia. moléstia que, ha muilo o ata-cava, o Sr. Maisonette apressadamente cn-caminhou-se para uma determinada dcpçii-
delicia onde. juntando
fo.*ío mettehdo-se en

Pouco depois, cbe^
soecorreu o dcsvcnturndn que conta 28 iiiinòs
ê solteiro c reside á Avenida Francisco BI-caibo, apresentando elle queimaduras «ene-1 íralísadas de Io, 2" e 3o gráos, t(

Dr. Oenesio Pitanira, — Tuberculose,Pneumolhorax artificial. Ourives <I3 3" ¦-,»»
e sab. — 4 1|2 ás o hmas.

mt*
Com um pê contundido

Na gare" da Central, hoje. caiu dc umirem, ticando eom um pc contundido ln,-,i,.(O vanos papeis, ateou .leronym.o (los Santos, de 38 
",õs 

re idè,.tre as ehammas. tc á rua 21 de Mal, 03. Pc a \ss^ti cl'«ovo a_ Assistência que foi elle medicado. A-!>»»tciici:

jlÇ Trotameiito allemão das bemiv
rhngias. cprrimèntòs e falta d

egras, 7. Setembro 130. Dr. l.urio Santos,

• m»» 1 «
DONATIVOS PARA SEREM EN-

TREGUES PELA "A NOITE"
Recebemos para serem entregues pela A

NOITE os donativos offerccidos ás seguia-
tes pessoas:

Para D. Gloria Costa:
Neves & Souto, 50$; Alves Ximenes 4 <!..

50$; Marques Silva f: Ci', 50.*; Souza Valle
& C, 508; Alfredo Soares Bastos, 5'0Sj José
•Moreira, 50$; Lixa Costa & C, 50*; Grillo
Paz & C, 20$; Alexandre G. Amaral, 503|
Alexandre Silva, 20$; Julio e Rezende, 2wi
Hercilio Nuircs, 5$; .Motta & Filho, 208;
Paulo Dias, 20$: Galdino B. Schimidt, 'Mi
um anonymo, 10$000.

Ainda para I). Gloria Costa, acomiianha-
das as quantias da seguinte carta:"Florianópolis, 9 de setembro de 1924 —
Sr. redactor da A NOITE — Amigo e Sr.

Um grupo de viajantes coinmerciacj,
compungidos pelo desamparo em <iuo m
acha O. Gloria da Costa, pela perda do seu
esposo, resolveram angariar alguns donati-
vos cujo valor total dc 230$ (duzentos «
trinta mil réis), converteram em cheque sob
n. 9|152 a favor de V. S., que a esta anne-
xamos,' A importância do referido cheque
pedimos o obséquio de receber e fazer a sua
entreita á sòbredita senhora. Juntamos
uma relação dos sübseriptóros, assim como
tambem o clidié publicado pelo jornal ei
que sois gerente.

Ficaríamos muito gratos se nos enviasse
um exemplar do jornal em que por cerlo
V. S. publicará o recebimento dos donati-
vos, constantes da relação aiincxa; pa" "
"Hotel MHaina. em Pelotas" (E. R. V,M-
de do Sul), para o Sr. Manoel Augusto
Pires.

Sem mais, agradecemos esta gentileza «
subscrevemo-nos com estima o considera-
Cão — De VV, SS.. amigos Altos'-., Obrjdos.

Manoel Augusto Pires, Antônio de Sa o
Antônio G. Bertão."

F. A. M„ 5$; A. Sá, 10$; M, Pires, 10}i
A. Rcquixa. 10$; R. Ribeiro, 10$; A. Ivers-
sei». 10$; B. Manita, 10$; A. fi. H*'*'*1'0'
10$; M. Punes, 108; A. 1*. Baptista, IO:.;1 •
Moreira, 10$; .1. Dnut, 10$; F. Fraga. m>
1. M. Coiitiiiiho, 10$: ,1. Minlari' Jorge, IWi
Leandro TeiNcim, 10$; anonymo, S-51 :'.'
Toives, 10$; .1. Muniz .Júnior, 108; G. W
va, 5$; anonymo, 5*3; 11 m maçou*, »?l "r
inonymb, 5$; C. Fernandes, 10$; ^ni%.

fiOilios, 10$; José Patrocínio Lima. m'
Max, 10$; Mario. 10$; o do invciiláriaiue.MÍ
íinõame .Tnlla Calihârinà SUtigè, em 'W
lão ile sua alma, ,-iíOOO. ,, .

Para Rita Alves; Max, 10$; Mario, 10?!/
Io inventariante de Madanie Julia l-a11*"
•na Sutigô; BãOO.O. , . -.„

Para José Teixeira dc Oliveira: AnW"*
raga; 5$; Albarfo Ferreira, 10$000. .
Para a familia do àKáiate José Lo1"''.. V., 5$; ahon.vnid, 108000. ,,,,.
Para 1). Adelaide. Gloria: de Pinho N»

vi 2ü$000;
Para os pobres da A NOITE: A.

-0$; anoiivuio, 105000.
Jl..

t^-^y
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Caáe.4«bo <U TREPAH80L
contem 30 comprimido:»
riqorbaamanto dosados,

GLOBO
RÂ'BIODOL

O MELHOR C O MAIS
SARORUSO

*****

II tônico mnis possante e dc melhor goslo.
fia> drogarias c bons phnrmiiclás.
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PRIMEIRAS
"Casta Kuiaiiiui", uu Jofio Ciielann

0 synipntlilco ennjiiiilo nnclonnl que orooecupa o cx-h, IVdro representou, limitem,em prlniclrn, ii "CnM.i Su«niiim". 0 tlicatrotuye concorrência refltilar, que iippliiiidiii «isírlnolnne» Interprolca dn oneroln, une foramUils Aroiln, Vlolorla Soarei, Vicente Ceie*.tino, llrimdiln Solirlnlio, AmIi-iiIi.iI Miranda.João Celestino a Uuiionlo Noronha, Um nem»co mnis dc vida nu roprcsciiInçHo, n,i parleuos coros o de alguns nrllilns, daria mniorrealce a "Cnila Siniaiina" de lioulciu, pon»uo-n a cavnllolrò de compnrnçõus possíveis.Mns, niORitio assim, u onoroln do Jcnn (ill-nerl coiisllliilu osnoclaculo liilcivssiiule, sen-(lo Jusliiu os iippIiuiMm quc o publico deuno decorrer dn representado.

NOTIGIAS
Conipnnhl» Lombnrdo-Caramba

E' eslo o elenco da companliia iliiliaundu nperelas Lonilinrilo-Cnrainlin que, ciiiciiuibliiiiçiio com a empresa Pnsclionl Scgro»lo, vlrfi Irnbnllinr no Joflo Caetano no mez
próximo: Enrica Pancnnl, dlrcdor «rllsli-co) Pielro Mclllno, administrador; Inc* Li-delba. Marin llnicony; Anlla Collliri, Maria(iiilli. Smidra Gnrlenno, (leu Olfillo; UnilllttMarchcsi, i-Mcr Oral, Annclln Perrctll, Lui-so Snlnni, lole Del llc, Mnrin Munem, LlllglA role, llobcrto Uracony, Enrico Pnntlnl,
ylçcnzo Tavcrll, ll.ilo Grnvlnn, Arluro Mnsl,mulo Miírtliiolll, Alfredo Orslnl, Gnelnnoloniincsiini. Armando Fiirkl, a SalvntoroMele, nr listas i Giuscppl Canepa o Lamber-lo Bnldi, inncslros. A companhia tem ninda:i-' bailarinas, 27* corlslos mulheres o Vi co-ristas homens, além dc trazer dez mi.vlli.i-res tio pnico. Como sa vc, limln-so do num
grande companliia dc operetas.
"As noras dc Mine. Ilrloimc"

O suceesso das representações dn cnciiii-
ladora comedia "A.s noras dc Mme. P.rion-
nc" no Trianon ó notável. ,Iá dissemos qne.além da critica unanime dn imprensai u peçae scu desempenho lograram calorosos op»
pluusos de outros tcchnlcos do llientro, comoo.s do (listinclo nctòr-profossòr Carlos San-
tos. Agora, um outro critico competente, es-
criptor c elironistn, o Sr. Lafti.vettc Silva
prestigia os iiclunes especlnculos «Io Trianon
com sun opinião, cxpcnillda nn seguinlc car-
ta enviada ao nosso companheiro Mario Ma-
galhães, um dos tiviductorcs da peca :"Meu caro Mario. — Saio do' Trianon,
dando, como todu n assistência, por bemempregadas as duas horas felizes nne ali
passei, dc riso sadio • pelo desenvolvimento
dn interessante comedia quc lu e o Mario
Domingnes traduziram com a habilidade que
pennittlu conservar nn vivncldadò do dinlo-
go o graça giiulezn da peçn, não obstante nssubtilezas c ns difflculdades ipie a línguaoffcreee. E como ando agora relativamente
folgado quiz te dizer isso, nestas linhas ra-
pidas. que traduzem umn impressão rigoro-.sanicutc sincera, porque acompanho comsympnthia a lim evolução rio Ibcalro, onde
a golpes de constante traballio c dc mui InCOQUELUCHB honestidade nos processos voes impondo o

% cmnnir-Lft ni<i il-v . ... , ten nome. Na triidncçâo ilc "As noras dcA SUPREMA BELLEZA ! que tado domina Mndainc Brionnc", a

Allemães legítimos, com 8 peças,300$000; Carteiras de couro, com
guarnição de ouro de lei, 25$000.
JOALHERIA INDIANA, Becco do
Rosário, 1, esq. do L. de S. Prancis-
co, e uruguayana, 110. Attende-se
a chamados pelo Tel. Norte 3111.

********
ii\ \J O A Lé 1 JN A COQUELUCHB

****** i-

nppnrcccs como o legiti-
mo, o fiel rcspeilador da idéa alheia e como

m.i ¥iw* *« .• _ nm tcchnieo que não encontrou óbices na,lEí'KEZA-.M?"sa?;!?.s-Par?.*****' as_ruBa8_.e transplantaçúo"da peca dc um idioma para

coiiHeffuil-a-ão VV. EEx. com o tratamento e
produetos da ACADEMIA SCIENTIFICA DE

DA^AvIIllkiiiUJ nlco do gangue.;rcccii0 das ti...... Re8p0|lt,

ODr. Álvaro Alvim c^'nuniC!«»s=u*s
clientes que rcas-

sumiu a direcção do scu Instituto de Ele-
ctrolnqia c itndiologia, no largo da Carioca,
11. Cons.: dc 1 iis II. Tel. G. 4748.
********* — ¦ i—nagé-tá— *

menton, desde 10S0OO. Limpeza da pelle,
para tirar capinhas, pontos pretos, etc,
desde 7$500. Ondulação Mareei. Lavagem,
corte e pintura dos cabellos em todas as cô-
res, com a duração de 2 annos. Destruição
dos pcllos pcla Electrolise. Afinamento das
üombracelhas. Manicurc. Tratamento doa

] seios. Reducção do ventre, dos braços e cor-
recção das formos. Resposta mediante sello.
Rua Sete de Setembro 166. Rio. Catalogo gra- f^tto' Silva

, ^*m I O cartaz do Palácio
Leiam hoje — "RI0 THEATRO" A companhia Alves da Cunhn-Bcrtha Bivaf

Nos principaes pontos de jornaes ' representara até segunda-feira a engraçada
comedia "A ventoinha". Tcrca-feirà, esse

AOS SENHORES DENTISTAS
E PROTHETICOS

Qhamamos a allcnção aos amigos c fre-
fiiezcs quc o ouro dc nossa fabricação é ven-
diilo exclusivamente no nosso estabeleci-
mcnlo á rua Pedro I ns. 28 e 'AO (antiga Ks-
piriln Santo) c não por vendedores a do-
tnicilio. pois somos sabedores que indivi-
duos iriescrupiilosos utilisam-se da nossa
firma para coliocareni produetos de infima
qualidade.

VIANNA, IRMÃO & CIA.
Seeção dc Afinação de Mctacs Preciosos.

"' '"" > "¦^OOEt^ ' '¦¦'¦ ¦

Doenças nervosas e
piesa da vontade

Fraqucsn physica c de idéas, desanimo
duvida, medo, indiffcrençn. tristeza, angus-
lia, manias, snslos, ataques, ele. estômago e
intestinos. Eníprègó local c geral dc radia-
çõ;s ultra-violetas dc Bach e da suggcstão
pelos iiielliodos mais modernos. Dr. Cunha
C-uz. 1>,. S. José 61. 3 ás 5. Tel. 4625 C.

¦J—¦*-**_*_*•***--**

outro, devido n conhecer süfficichtcmcnte o"metier". Mnnilo-tc um abraço vigoroso
pelo teu suceesso, um suceesso para o qualé justo reconhecer muito terem concorrido
os artistas que se encarrega ram dos papeisprincipaes, a empresa que montou a come-
dia com muito capricho e o nosso João liar-bosn, que com tanta competência dirigiu a"misc-en-scénc". Muito omiao. — (a) La-

pior 1'nulo Mngallilei\\nller Mn '
listo»

iimlnrá o empresário"ilu, cm mune du Cuni dns Ar»
Mnnóela Mallirua «.ntrou pnra o 8, José

l)oil|goii>to ilu cniiipanliln d» lleerelo eentrou iiiira o ,S. 3a*i u nrtrlx Mnnorln Ma-liou«i rtiuniu.i biMiinte iiiHieiadii pelo pu-meu ciirliica o, liiiioKnvelmonto, um do* me»llioraa du nosso iii,„t,„ {\v rcvisla. Mn»noelii Mnlliout faiíi sua eslrío, un tlteatrodn empresa 1'nselmnl Segreln, iá na sesln-rolrn proxlmn, un revista "Ollm o Quedai ,lillernrotnmlo papeis que u parceria llilten.coiirt-Mcnexea eslA escrovendo, especial»incute, pnrn cila.
A ti-mporaila francesa do Lyrico

Vau lemlo algnlflciillvn nccollnçfio n ns»|.
gniiiuin nlierln nu Lyrico pnrn n próximatemporada An coiiipnnlilu franeeM de ope»
reina e operou comlrim, quu ora se encini»
Ira no Tlicatro dn Opera, de IJuenos Aires.
Silo quinze us rcrllaa da nsslgnnluro dessa
troupe. Além dns prliielpnes operetas do
mitigo rcporlorlo francoü, ira/ a companliia
ns scgulnlcs novldadeii "L*amnur mnsqud",
dc .Suclin flullry. musicado por André Mossa.
ger, o nulor do "A Verônica") "Clboulotle",
pncniii de hler.s, iniislcn dc JteynnliJ Ilalin;"Lu llaul", do Maurlco Yvaln, o maestro
favorito dus apreciadores do lla-la-clau: "Lo
pelli elmc". do Sxulc, o "Modaiiie". de Chris-
tlné. o conhceidlsilino compositor du "l'bi-
Phi".

VARIAS
Pnrn n Huropn, no porto de .Snnlos, em-

barcou, lionteni, a joveu uclri/ Lygla Ilu-
bio, qne vne em viagem de recreio.Kstú multo tiltrnenle o numero de lioje
do "ltio--Theiilro".

Kegrcssou no Hio a companhia (inrrldn,
que estreara no Carlos Gomes no uicz pro-ximo.

PPECTACULOS
HOJE, is 7 « e t V,

AS NORAS DE
MME. BRI0NNE

W
imias—pi ¦ ***** <•** *<** " ww *******mi""»i«¦»^»»jiiii-»iPi_»wJw»j<ia__aaa^Mi»ia«aj»o^

mu

rLIlí EpHfllu I
0 menino prodígio

KMPIIESA
RANGEL à C.

¦ ************** JiMHUMl

Theatro Recreio
I A'» 7 %  UOJE  A'a 9 »4A JA1 CELEHItB REVISTA

A' LA GARÇONNE
m******wm******mm*mmm*mm*mm****mm

1

il.I

[EMPRESA PASCH0ALSEGRET0;
TIIEATIIO CARLOS GOMES — A'a 8 *i"

L. Fróes — O GTGOLÔ I?
THEATRO JOÃO CAETANO - A's 8 »

Â CASTA SUZANA t
THEATRO S. JOSfl — A's 7 % * 9 % I
OLHA O GUEDES !_ 

"
Wj3*WÊS-***1.i--. ¦ •..'.»-

mmmiHm *mmmmm*WMK**mmm
F.W-PT..V-SI. .TOS». T.OUP.TüTB.Q

THCAi llll Kl.1'1 I1I.ICA — A'h 7 % e Ü %\
CHA' E TORRADAS

IPALACIO THEATRO — ás 8 3141
VENTOINHA| ^ ,^m____m__w_m__í

A SENHORA TEM FASTIO

fraqi

Dr. Fernando Vaz ^Ê^-Ít
n.p.a geral. Diagnostico c tratam", cirurgi-
w das nffecçõcs do esiomngo, intestinos i
íias Mijares. Utero, ovarioa, urethra, bexiga
- rins. Trat". de câncer, hcmorrhagius, turno-
res do utero e da hexiua pelo radium. As-.çmblia 27. Res. C. Uomfim. 6G8. T. V. 1223

conjunto porluguez estreará a pc«;a de Kis-
tcinacltcrs, "A labareda", cuja distribuição
c esta: Tenente-coronel Felt, Alves (la

A senhora dorme mal, tem dores d-estoma-1 .fciiSSS?5^1
«o; evacua com difficuldade, tem dores de. aíaKSft? 

'Y^ÊSJt\\\^^*\^'êl\^^C
cabeça, vertigens, tonteirns. A senhora não M^"fâi^"o-^tfSalllh° Ks.HStem animo nem forças. Cuidado comsigo. A E^MR&wT,ftó,anemia lhe espreita. Aconsclhamos-lhe então Br„ 

'' 
O n rc d ! ia' i™'Z 

da",Ve^I^Í{Í^Í^,?ti^0 "S FeuTrlba ftívhVs^&StótS
h í™fS^ UlaS Valletr-na^dôse iin, Maria Pinlo; Thereza Dcnian, Carlota
). ,***Z2 l*\ 

" ' ° C°!?C?.0 d° Cada r?f?'Ç,U0- S*ndc< A'"">. EHm Mattos.e quanto basta, com effeito, para restahcle- 
cer em pouco tempo as forças dos doentes j 

IIomcnaScm ao empresário Mocchi
por mnis exhnustas que estejam, c para I A Cnsa dos Artistas tomou a iniciativa de
cura seguramente c sem abalo das moléstias promover pnra hoje, quando a companhia
de lnnguidcz e d'ancmia, como aqucllas que lyriea officinl estrtía uma nova opera bra-
são mais antigas e mais rebeldes a qualquer silclra, "O coutrntndnr de diamantes", uma
outro remédio. Por isso, a Academia de Me- i homenagem ao empresário Waltcr Mocchi,
diciiia dc Paris teve a peito npprovar a for- : como signal de apreço e gratidão ao qucmula deste medicamento, tanto para recom-' esse homem do theatro vem fazendo em
mcndnl-o A confiança dos doentes, facto este - estimulo da nossa arte, ora montando ope
muitissimo raro. A' venda cm todas as phar-macias

ras brasileiras, ora fazendo cantar artistas
nossos, Assini, ú noite, uma commissão de

no intcrvallo do 2* para o 3° acto, o escri-
*****

1§ÍP1 ernislo Souja
K|bronchite
IRMHW Rouquidão. Asthme,
Hp^^l Calarrhos chroniuoi
w| *\m\\.w.

^^«.niiipprtleiimilBi

cT~

Formulai
Crcosoto

Vegetai
lodo-Hy.
pophoa*

phitos de
•aleio e so»

dio.
Wycerina

Fartos
elemento»

para a
hygiene

dos pul»
mões.

\pp. n.SGdc
__ I do 10-lHOi
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•õmiíco industrial
1'i'ocui-ii-se, competente, tendo profundos

conhecimentos em apartação de mclaes pre-ciosos pcla electrolysc. Informações com Vi-
_aa, á rua Pedro I n. 28, loja.

*m*t&9*
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C3-IX-TQ

I 
AGENTES NA EUROPA : I

iLHayence&Cia. I
\ 9, ROB TBONCHET, PAHIS I

I 19,21,23,Kudgate Hill, 1
Londres. |

P.-S. — Como querem vender ás vezes, | sócios e admiradores de Walter Mocchi irá
mesmo com o nome de Vallet, pílulas que ao Municipal. A_ homenagem será publica,
não são preparadas por Vallet, e que' são ' ~" '"'" '""
qunsi sempre mal feitas c inefficazcs, convém
exigir que o envolucro tenha estas palavras:Vcritables Pilulas de Vallet; e o endereço do
laboratório: Maison L. Frcre, 19, rue Jacob,
Paris.

As verdadeiras Pilulas Vallet suo brancas e
a assignatura de Vallet eatá impressa com
tinta preta em coda pilnla.

mi**»

JAM Z00 OGXO
ABERTO TODOS OS DIAS

DESDE 8 HORAS
Amanhã festival infantil, cm

regoBijo pelo 4° mez do 2° filhote
do JAGUAR NEGRO.

A's 3 horas — Funcção ao ar
livre pela troupe "TUTU". Acro-
batas — Clowns — Trapezios, etc.

Rações ao "GELADA" ás 10 c
§2 horas.
_^___iíi__\
/\*__Uf****m *m***--i-***f*i****r

COPACABANA CASli-THEATRO
HOJE  SABBADO  HOJE
A's 21 horas: "Flor do mal", film em

seis partes, por Gabrlelle Robinnc.
Grande Suceesso de ISABELITA RUIZ,

celebre dansarina hespanhola.
Poltronas 2$. Camarotes c baignoires 10$.

GRILL-ROOM — Todas as noites diner
e souper dansnntc — PAN AMERICAN
JAZZ IJAND.

Hoje obrigatório traje de rigor

********* ir**if*^mn**m0m^*^****m**^Ê^*^mmi**********m****************

| Estreará no pai-
I co do Parisiense!
i tm_iss__

.

DR. FELINTO COIMBRA
do Hospital Evangélico, ex-assistente dos ser«
viços dos Profs. Krause, Bier e Bctzner, de
Berlim, de volta da Allemanha, abriu seu
consultório A rua Canning n. 9, das 14 ás 16,
no Hospital Evangélico das 8 ás 12. Phonr
Villa 2261. Cirurgia geral, nervosa, parto-,vias urinarias e moléstias das senhoras.

-sua»
Nariz, Garganta e Ouvidos BDARST,sAo
CÉSAR DA SILVA, ex-assistente dos profs.Killian c Brühl, de Berlim. Com quatro an-
nos de pratica nos hospitaes de Paris, Ber-
lim e Vienna. Consultas de 2 ás 5. Rua do
Ouvidor, 189, 1° andar.

ONDÜlfiÇAO DOS GiSBEiLOS
Cabellos crespos com poucas applicacões do

CÜESPODOR
SÂO COM SEGIMNÇA OBTIDOS

Vidro .... 1OS00O—Polo Correio. . 12.?000
Na Perfumaria "A" GARRAFA GUANDE"-66 R. Uruguayana

PEEESTRELLO FILHO & Cia.
EM NICTHERÓY : DROGARIA BARCELLOS

v\*Jiifèik!
elo professor João Pereira

Lições a domicilio
nformações e o Novo Mc.

thodo para Guitarra no
Cavaquinho de Ouro.
Uruguayana 137. Tel.
N. 3291, e Casa Mozart,
Av. Rio Branco, 127.

Liga BrasiSeira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem está emagrecendo e fraco do_peito

procure os Dispensados da Lign (Barão de
S. Gonçalo n. 64 e Avenida Pedro II n. 138).
Se não pider freqüentar os Dispcnsarios, será
soecorridi cm cnsa (lelephone norte 3930 de
11 horas ás 2 horas). Medico, remédios, in-
l**c.*i>p.s u icite grátis.ms****--

|ComiKunicacão|

LEITURA PORTUGUEZA
Cartilha Maternal ou Arte de Leitura —

Aprende-se a LEU cm 30 lições pcla ARTE
poeta lyrico JOÃO DE DEUS. Vontade e me-
morin, c todos aprendem em 30 lições, ho-
nicns, senhoras c creanças. Santos Bragu o
Violeta Braga — S. José, 36, 2o andar. Vne
á residência.
-'•*- . ***** ¦ ¦ ¦•
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l-HERMOBIETROS PARA FEBRE I

Só CONFIEM NO I

,\"CA8ELLA, LONDON" \¦ *»,,,,„„ ,|, ,, imiiiiiiij Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

ttÍrDEAKGON ÉHKLÍCH
rial no tratanicnti-
sciicia absoluta dt

mais dc 2.000 clínicos.

Ai melhor injecção mcrctiri
55-.í\5'Pli'li.Si Efficacia e ansdò i-ímtestadas porodil«o os «piaes os notáveis Profs. Anstreralo, A!)rcu ííialho, llocha Vaz, Hciiricjíie
Voso. [íd. Magalhães, etc. etc. Vende: Uo-m-«. Hess & Cia., 7 Setembro, 63,

Doenças nervosas, estômago, intestino
. da nutrição (arthritismo, diabetes,
ibesidade, rlicumatisino). Moderno tra-
tamento pcla ilietetica e physiotherapia
(duchas, banho de luz c de sol, luz
litro violeta,, etc). Dispõe de um bem
montado serviço no Sanatório Rio Com-
;irido, para doentes internados. Cônsul-
!.ns dc 3 ás fi. Largo da Curioca, 3.

Doenças da pelle e syphilis (Propaganda
DR. WERNECK MACHADO

Largo da Carioca, 11, 1" andar (sò atten-
dc a doentes dessas especialidades).

CARREIRO & NATAL — Alfaitcs-Im-
I portadores, comiiiunicam aos seus

amigos e freguezes, que acabam de
retirar da Alfaiidegai grande qtianli-
dade de linhos inglczcs, liso, lona e

U tela, para a confecção de suas roupas
1 »*!! e vendas em peças, cortes c metro.

R. do Rosário, 152. sob. Tel. Nte. 280.1

PARA 0 CABELLO
UM PREPARADO MARAVILHOSO

A loção "BELLA COR" é dc effeitos ra-
nidos e maravilhosos contra a cuspa, queda
do cabeilo, etc. Tem a grande vantagem de
não ser tintura e dar aos cabellos sua côr
primitiva, lentamente, sem queimar ou pre-
•judlcar o couro cabèllüdo. E' usada e acon-
selhadu por notáveis médicos, conforme os

cr, mios rnc estão sendo publicados.
"BELLA CÓR" é suavemente perfumada
não tem contrnindienções c foi approvada
ocla Saude Publica, sob n. 2.177.

Encontra-se cm qualquer pharmacia ou
perfumaria (lo Brasil. "ít»

"¦ «rgOC»» ¦ —
nos jornaes c revistas, des-
ta capital, S. Paulo, lista-

dod do norte ç do sul do lirnsil. Procure a
Empresa dc Publicidade "A Eclóctica", Av,
Hio Branco, 1Ü7, 2" .Phone Norte 70ÜCJ.

Larga-me, deixa-me gritar!

¦ %*' _ %*\\1r***. ''&T* '

O XAROPE SÃO JOÃO
E' o melhor para iosse e doenças do pei-

to com o scu uso regular :
lo — A tosse, grippe, constipações ou de-

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

2« — Alliviam-se promptamente os crises
(afflicçõcs) dos aslhmaticos e os accessos
da coqueluche.

3o — As hroncliitcs e inflammações da
garganta cedem suavemente.

<1° — A insomnia, febre, suores nocturnos,
desappareccm.

5» — Normalisain-se as funeções dos or-
gãos respiratórios.
ALVIM & FREITAS — R. DO CARMO, 11,

SOB. — S. PAULO
i mem* i

Pulseira de Platina iÉlg
restaurante da casa HI3IM, ou no Cine Pa-
1 ais, uma de platina com brilhantes o nt-
bis. Tratando-se dc objecto de estimação,
grnl i.fiea-r.e geiicrosaínento á pessoa que a
quizer devolver ou der informações á rua
Conde de Lagc, 58i Tel. C. 45-17.

¦ ******>-**** * ¦
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Tem corrido célere, a noticia sensa-
cional da próxima estréa do palco no
PARISIENSE, o querido o tradicional ci-
nema da elegância carioca.

A principio houve quem duvidasse da
naticia, achando inviável um palco na
freqüentada "bolte" da Avenida, em vis-
ta da escassez de espaço.

i Mas vae ser uma realidade essa ino-
ração, que bem demonstra a boa vonta-

de da empresa Pouco, Irmão & Cia., cm
servir cada vez melhor a fina platéa que
freqüenta os seus vários cinemas.

Ganhando espaço para o fundo e para
os lados, com um feliz aproveitamento,
não poupando esforços nem despesas,

,vae o PARISIENSE ter n «eu palco, onde

Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
Rua da Assembléa, &4, das 0 ás 19

DR. PEDRO MAGALHÃES

já na próxima sem'ana estreará um nn-
mero de verdadeira sensação e que por',si só valo por umn legião de números de

(variedade, pela sua novidade, que acaba
dc assombrar Montevidéo e Buenos Ai-

;res 1
i Referi mo-nos a PETIT ENCANTO, o
.menino nrodigio, que eom 7 annos ape-
Jias é nm notável eançonetisto, imita-

:dor e parodista cômico de variado re-
I pertorlo.i.) Kio em peso irá apreciar no PARI-
iSIENSE esse pequeno genial de pheno-• -elci.ti - artsitica, numero co-
j mo nenhum outro, próprio para fainl-

lias o o publico de escól que freqüenta o
PARISIENSE.

!"-_-¦__-__-_

minoeULoS
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Óptica Especial
Preços Módicos

WTC FERRANDO
CIA. LOA

40 GONÇALVES DIAS 40

i «»ifliM—-«<—

SANAT0SSEp^JSSE
UER comprar, vender, concertar ou fazei-
jóias com seriedade? procure n "Joalheria

Vãlcntim", rua Gonçalves Dias 37, fone 99IC.

V. Ex. TOMA VINHO ÁS REFEI-
COES? peca então BODEGAS

FRANCQ-HESPANHOLAS.

Pianos
*****

e autopianos. Peçam catalò-
fios a IV. Ferreira & C. Una
S. Fr. Xavier, .188. T. V. 39C8.
Grandes prasos.

-*ftC*i*\m*--*-*l'"" ¦¦¦ ' ¦¦¦ ¦>—

inflaiumações e purgações. Collyrio Moura
lirasil (nome registado). Em todas as plinr-niucias c drogarias.

LEILÃO DE PENHORES
23 DE SETEMBRO ~ CASA DIAS & MOYSÉ3

Rua Imjieratriz Leopoldina n. 14

Plissa 

kbcct ___¦______. _____>(___. n

KL i oUL 1
Loção de petróleo medicinal

FORMULA E PREPARAÇÃO
— DO -

Pharmaceutico Francisco Giftoni!
Perfuma, ondula, ainacia c conserva o

cabeilo.
Extingue completamente a caspa.

Usa-se como qualquer loção.

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

Lie. D. N. S. P. n. 740 cm 1-4-924
vt!S*T*^msm**iémx,

¦m
*-***•*-**
V PARA INFLUENZA __
Í4 CONSTIPAÇÕES

RESTAURANTE RIO DE JANEIRO
Una l.avradio n. 5. Aberto até á 1 hora.

i .<,-¦ ,,,_¦____¦ ****** ?___WflQ,0|jBfc,^«
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OATiGANTA
NARIZ E

OUVIDOS.
Ex-adjunto dos profs. WelnRacrtiicr Grosft

mann, Passow, em IrTorlim, o
Ncuinnnn. cm Vienna.

TRACHEO-DltOMCHO-ESOPHAGOSCOPIA
Tratáirieiilh cirúrgico da ozena (tcchnica d^
prof. Seiffert) c das diicryocystitcs (opor*
ç:io de WesO. Carmo, 5, esq. S. Josí, 1 As I

C. 2R52. Res. Resina Hotel.

BLEN0RRHAG1A ggSB
injecções ihtr.iihusculiires. Larpo dá Caroca
16. Tel. C, 3128; Dri JORGE A. FRANCO *.Assistente do Instituto Oswaldo Crus,.
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PERDEU A AMANTE E QUEL
XOU-SE DE QUE FORA

ROUBADO...
li Dr. Manuel Mii-limlu Sabrlnliu. del«"

ftiln do '_»• (IMrlcti*, i".l,\ apuiMiido um.

tíí..SJ'í.,!!:k;-í;!;,£^;

,ias ròntl-iiiliiii. I*'" «l*«rniltt mio ' « , •' '
. fi.ii. bon a»* lil nue l.u í da Um*.I tem

Bi, 
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1 MAGNESIA RAY EM PO"
Formula clc 8lr Jamoa Wurray — O mo.hor anti

aoldo o o rol doa congonoroa
3!R JAW.ES W.URRAY A 80N — DUBLIN
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HEWRV ROGERS, Ltd.
111* \ VISCONTM. 1)15 INHAOMA. fil

Caixa Pontal, 1017
mu dj: janeiro

SONS & Ç\
OP IlHA/II.

RITA DA QUITANDA, 17-A

SAO PÀÜLO1
—  - '- ¦*" "-—"

KlUlaehlo .Unes — I'fl_.il liujo a iiaia m>"
alicia dn iiosmi pre/iuln ciiiiipaiihiMin «I. rc-
Ineçflo J-Utln-lilo Àlvu. <iut'. pulnn mio*. <|ua-
.hliiilfi du conicfioi tòniporanieiilii liònuoM «
i.-Miiilhi, fc/ lio cada eoll.(|ti uin lillilRo,.

lio caria iiiiiIko iiiii ailnilratloi' do .0118 liroill"
•iiilns nhiri.iildiiaoi, o ilo min oletfníila dosen*
,'iillui.i rie pelllin, iiMi.i.l.i a .'in iliaiirie lu*
illncto do próprio officio, visto quo l.uito-
ohln \lv._ sempre se ilUUiipIti |u'l«i m*ii
fnru do i.'p..i'iii_em, polu mui follolilndo om
iipprelieuricr o. impérios, mnl» Inloroisnnloii
rins coImis. e iTilcclll-i»H com vlvncldmlo o
penetração. Mus mio encroviiínoi c«las linhas
por Ici' necimlÃn ilo .mor <• rcRlatn «Ins «ma-
lliliitles oo jnillftll-llli NOliilo apenas o ria ale*
«ria tpn* ninllva pialllns trabalham 110»-
ta va mi a lembrança lio aiiiilvcisarln lio tao
prc/uilo ciiiiipanhclin, tpie será alvo. como
iieinprc. tias inclliorcs mnillfuslllCi.es tlc aeut
colliiás, tlc seus iiiiiii.»*i o udmlrnuon».

Imi/imii muniu hoje:
Senhorita Áldiií filha ri» Dl'. Arlliur \\'nn

-.ier. oiiiteiilielro du Llglil! Sr. Cailil» A la-
lo. rifsculiisla o carleaturlsla: l>. JtlliOln
1'unlon, profoRiorn municipal o ospnsn «'•
Sr. Dllormiihdo do Alliiiiiiicniiio, c.erlvnn clt
policia: Hhihorilu lõln, filha tio Sr. Joíto
Kiriiilno lliicba; scnlnua Naii* Malta, espn

a rio inaestrii_!l*iiiicu Malta.
—- 1'mtein nnnos aiuaiihã:
U. Klclvina tlc CiiHlro Soves c Aliiioldn

esposa th» Dr. Álvaro do Castro Neves, depu
lailo cstudlinl tliiiiiincnse; sciilioiita .Iiiran
ily, flllia do capitão Josó iVAviln, liinceio
imrio tia Policia Civil; D. Aiiuila do Mornos.
esposa rio pliarniaeeutien Arnaldo AUKUSIO
ric Moraes. ..... . ¦¦— Per. nnnos honlem D. Mana Amélia
CelilÒ Cavnlcaiiti. Illíio do Dr. Abelardo <.a-
valciinll do Mello, <> tpie foi motivo para
ser muilo cumprimentada,
CASAMENTOS

.^*¦**.^mmtÊÊMÊetttmmeemmmmvmnmtmvnr^-.m^^
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f* O NOVO MODELO j OJ

REMINGTON N" 12
TRABALHO SILENCIOSO

ncmotla-nos hoje mesmo esto_emino.ro lho duremos, sem nenhum compro»,,,,

ric mu. parte lhfòrm^_:iiwj»^Sffla^i!&'.". ¦ ¦ *;--•'"""s^-ToASaVrATT — Caixa Postal, 1025 BIO.

NOME .

CIDÂDI-
s«kK!H1
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«Tônico Iracema»
O mais iinlitío c melhor tios forlifican-

les para o cabello.•jn nnnos dc Rrandc ácecilação.
Unieo premindo com mcdallia dc ouro

na K.niiM.ão rio Centenário c nas Ivxposi-
tfes: UNIVKllSAl, 1>K TÜ1UM, NACIO*
NAI. 1)1" 1U08.

A* veiiria ein toda a parle.
15. T. Mello & Comp., ltl-PW-SIÍN*-

TANTES. itna ria Alfândega n. 139,1
sob. Tèleidione 177.1 Norte.

•mmm
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CURA DA TUBERCULOSE

Suissa e :.llcinai:li.i. làilci.neiros e Cnfcrmeli*ns espcclatistns. Hotel de 1" ordem.

O lVun Sr. Dr. Plácido llarliosa, inspeclor geral dn Prophylaxia da Tubemilo*
i sc diSdn de improviso ao Sanatório rie Palmyra. ahi passou dous dias c dei.iou
< con.hmadn no livro dus visitantes a scgulnto impressão:

*'n .,. !¦ cito ria lubcrculosc, qnc a pútlc curar c <n:e estu provado que u cura,
• „ T,.ni_mc in' bvíle^diolclico. Esse '* o tratamento .pie se appilea no Sanatório I

í de Vaimyra e pp . aeci: rio c.un os priucipios scienlificos e a pratica dos |

] írantíes sanatório, europeus, sob a dircesão competente do Dr. Alberto Cavalcanti 
j

í 
ll° ;1 

..lmvn!.Tric março ric 1021. - (Assignado) Dr. 3. Plácido Barbo.a." |
Informações no llio: Tel. Norte 1259. §

'1— iii mil ""'' "'"'""-1"

CAFÉ JEREMIAS «Sgag»
" ¦ " ""

llealisoii-sc nnle-llOIltcill, em Santos, o Cjl-
snillCIllO «Io Sr. Paulo Cnyrcs Pinto, rio alto
conimeieio sanlisla, o filho tio Sr. .los" Cay-
res Pinto, siih-dffleial da nossa Armndn, com
a scnluiril.i /iilmira tios Sanlos .Monteiro,
lilha tio Sr. Prancisco dos Sanlos .Monteiro,
gunrdn-llvros desta prnjn, c de l). Alice Mon-

-- llcaiisou-sc :intc-lioiilcin. na ."i* Preto-
ria. o enlaço nialrlmoniiil tl<> Sr. Manoel
Prancisco .Machado com a Sra. D. .luve nia
Itila Cardoso, filha do Sr. Olyinpio Cardoso
c de 1>. I.ui/.n Ililn C.artloso. Foram padri-
nlios o Sr. Antenor rie Araujo Braga, •*•'»-'
ecionario rio Conselho Municipal e D. Caio-,
Una Alves. A' noile foi serviria unia lauta
mesa rie doces aos convidados,
BSl-nilÒS

... HX'A.. .T..r. r.*  •".•'••.»». I

 ESTADO ÍiniÍmÍmimiihii' T

*B»mm%Wmm\Wm\Wm»Wm—mm———m^^^^t^it 
- 

^ _m  mmmm

___,___,__,„ ~? l II ¦"_____¦ ___*i____i f__ll__________Art_fclfcJBil^

GABELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE.

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE Rl_IS

\ "Loção Iíríllínntò" é o nielhor sspcctti*
eo para as affecíões capilares. Não iiinla
porque iião ê tintura ; não queima porque
iião contem sács nocivos. Ii" uma formula
.cientifica do (irandc botânico Dr. Grounri,
cujo segredo foi comprado por 

"200 conlos d*.*

V" rceominendatla pelos pcincipaes inslitu-
los ¦;..iiitarios do estrangeiro, c nnalysaria
r. aulorisada pelos departamentos dc hygic-
ue do ilivisil.

C„m o uso regulai' ria "U;ao ilrilhanto' :
\° — Oesapperccein completamente as cas*

pas c affccções parasitárias.
2" ~- Cessa a queda tio cabello.
yo _ os cabeilos brancos, descorados ou

grisalhos vollam á côr natural primitivo, sem
.ser Ungidos ou queimados.

40 Detém o nascimento de novos cabcl*
ios brancos.

5» -- Nos casos dc calvicie faz brotar no-
vos cabeilos.

G» — Os cabeilos ganham vitalidade, lor-
nam-so liudos c eedosos c a cabeça limpa e
fresca. , ,

A "Loção nrilhante" é usada pela alia
sociedade de S. Paulo c llio.

A' venda cin todas as boa» pharmacias,
drogarias o perfumarias.

WISMUTHAN EHRLICH
Tartro Dismulhato do Potássio c Sódio

_ SOLÚVEL IJ INDOLOn --
O mais perfeito sal tle bismutho que so

encontra a vcmla. Preferido pelos grandes
I clínicos. Vend
j Uucnos Aires, lil

Fernandes Malmo & Cia.,

r 
COFRES

Ventlém-sc. por preço rcriuzidissimo. os afa-
Uiados corres M. \V. americanos, marca rc-
gistratla, garantidos; guarda fie! ric scus rio-
cumenlos e valores contra fogo c roubo.
Comprem hoje, não esperem. Hua Thcophilo
Ottoni, 103.

Acha-se quasi em completo restabeleci-
mento tias operações que soffreu cm um
ricrio ria mão direita n violoncellistij J»o
foslojadn pelo nosso publico Cnrmen tlc An-
rirailc Braga. l:oi seu medico operador o
Dr. Arthur (iuimarães.
VIAJANTES

_W____J_\ i«Kei».

ÓPTICA MODERNA

fç_fri \—_-

1CBRSO SÜPEMOR DE PREPARATÓRIOS

Vindo da liahia. encontra-se nesta capital
o Sr. Manoel Coelho Cruz. nosso correspon-
dente em Patrocínio rio Corte, naquelle hs-
tatlo, onde é tanibeiii negociante.
luto

Falleceu hoje, na avançaria criaile .de 90
annos, a Kxma. Sra. viscontiessn tle. San
Christovão. mãe rios Srs. Jloberto. Lucas

Honrada com
foiifianra «los
Srs. incdícos

oculistas
Arthur Jocintho Rodrigues

RUA SETE OE SETEMBRO. *V»

TEL NORTE 7318 - ' - «'» "i J»NBIR»

i"LAMPâDJiS mkW
Dc grande economia c durahilid .ili. T. isin

buitlores geraes Casn "OTTONI ALMAPA*
Hua general Câmara. 211. Tel. Norte 160)1

i «*_t- *¦

.loi nC ria Cosia e Sá c rias Sra*

DIURNO RUA DO OUVIDOR,
K" O MELHOR: queira visitai-o; procure informar-se

dares, esquina ric 1" dc Março.
IBM/»»--rt^

50 NOCTURNO
Ol"V!DOn, 50 - I e II an-

_jmL^—mu,tmmmiwinci <i_h»i>»ii«inT-rn

PÓAZUU
mu mmmi n ¦ i '
VERDADEIRO DESTRUUWH

DAS BARATAS
Esperimentem a sua cfflca.ía

Vciidc-sa em toda a pari».

O Prazer dos Deuses!
clu,-^i..-. '!_^ r u,* i:*f ::í.4.°^.-%;-'^' ...rs:;,^"^.-?'*
Um 

^m..Z-rle^aotalcanec,ric todos, des... que .SC f»^_^:_f^_^
lYPSO Ui, r. Betheneourt da Silva, cuja especialidade e a VliNDA ÜI. 1 mu lmi^ 1

DE LUXO A PESO !

PERDIDO
na Avenida, um braceletc com -1 pérolas e
•l brilhantes e por sc lialar dc lembrança,
gralifica-se bem a quem o entregar na rua
Conde de Lage n. Í17, a Mme. André.

PREDIO
Vende-se por 46:000$ o da rua Santa Lui-

za -8 (praça da Bandeira), terreno próprio.

¦ mem ¦—— ' i

1 Cigarros tlc Tussilagem Q ,
Dr. ISicolau Ciando B O

I Uniçò Iralamento para se evitar _\\_\
I. liabito nocivo rio fumo. ¦{»
¦ ' ¦ Deposito: S. Tcdro, 128 ¦

%f____mmmmwm«immimkimmm~»~e»
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SEGUREM
seus predios, moveis c negócios na

_.Í«HÊÍÍ_!I8-._II_Í!_
,V andar, salas 9 a 12. do edificio rio

"Jornal do Commercio" —
Avenida Rio Branco, 117,

a qual possue Hs.

19.513:6785410
em' imiiioveis, apólices, aceões e dinheiro. —
Dc ti cm li annos, é gratuito o iiriliq seguiu-
le (SÉTIMO ANNO) dos seguros terrestres.

Eni caso de rèedhslrucçãp ou coiieerl-.s,
por sua contii, de predio sinistrado, a Com-
panhia sc obriga á indeiniiisaçãp do respe-
etivo aluguel INTEGl.AL durante o temjio
empregado nas obras.

A Companhia ALL1ANCA DA BAHIA c a
primeira companhia línclonál de seguros ma-
rilimos o terrestres, em capital, reservas e
receita. 15" o companhia de seguros njaritl-
mo.., terrestres e fluviaes que, no Brasil, em
1112;), leve a uíaioi' receita dentre todas as
companhias congêneres, inclusive as eslian-
((.iras, que òpernin ueste paiz.
TAXAS MÓDICAS — OPT1MAS CAltANTIAS

LlQUIDAÇõlíS UAPIDAS

Agente geral: ALEXANDRE GR0SS
—— ..... —¦—¦-*— t—*it*ft!fr»-—* -—¦•

Pixmi "Mí.IÍIái.n^
SEM COSTUItA

pnra níialqucr pressão e applicação
JÜH000ES

E. PETT3RSEN & CIA, Ltcfa.
KIO DE JANIilltO

(MALA REAL INGLEZA)

9 JB_."9.o 
"¦tetfO

.(CIA. DO PACIFICO)
.. PRÓXIMAS SAÍDAS 1'ARA O SULs ,
fl A1.LANZA  20 do setembro,,
ODESEADO  _„ de sclcuibroo

PARA BÜROPA: ! U
A?iI)ES  2tde sctemprõO
DEME1-AI1A 1 cie outubro

PASSAGENS, FRETES fi INEORMÁÇOES
NO ESCIUPTOillO DA COMPANHIA

51, AV. RIO BRANCO, 55'
Norte 8000

As perturbações estomacaes
rapidamente remediadas

As perturbações cptomacacs são geralnieh-
Ic causadas pelo accumulo dos perigosos
.-cidos quc fermentam os alimento» causan-
d» muitas vezes dores. Rasta livrar-se do
excesso dc ácidos c fortificar os tecidos do
estômago e desla fôrma desapparcce todo o
mão-estar. sendo a MAGNESIA BISURADA
o medicamento recommondada para esto
caso. Desde a primeira dósc dc MAGNESIA
BISURADA, todas as possibilidades de do-
res estomacaes deixam dc existir, pois este
produclo remove a causa desse desconforto.
Não imporia qual seja o seu so.frimento ;
indigestão, xastrite, dyspepsia ou o motivo
das suas dores estomacaes. A MAGNESIA
BISURADA dar-lhe-ã os alllvios que ha tan-
to deseja. Adquira hoje um vidro dc MA-
GNESIA BISURADA cin qualquer pliarmacia
qnc é vendida tanto cm pó como cm com-
primiilos, sendo diminuto o seu custo. Des-
do a primeira dose convcncer-sc-á qnc _c
este o medicamento necessário para allivio
rios scus soffrimentos. pois é cspcclalmcn-
to atle.quario ás condições climalcricas deste
paiz, sendo acondicionado ent vidro azul.

D. Maria i
A-í-inide Savão Lobato, esposa rio major.
Savão Lobato e D. .losepha tia Costa c bn|
Velloso, esposa do Sr. Manoel Vclloso .lu-|
niòr.

O enterra menlo realisou-se bo.ic mesmo,
saindo o feretro á tarde, ria residência fia
extineta, á rua Barão rie Mesquita n. l)_-,
para o ceinilerio de S. Francisco Xavier. ;

•—No ceinilerio de S. Prancisco Xavier foi
sepultada boja a Usina. Sra. D. Allina Mas-
safem Campos Porto, viuva rio saudoso ta-
chygraphí) rio Senado Federal Manoel Ivrncs-
tO*Cainpos Porto. O feretro saiu ria casa nu-
mero 03, da rua Souza Barros, Ln.eiilio
Novo. . -..ri

— No cemitério dc S. Francisco Xavier foi
sepultado o menino Newton, filho (Io pri-
írieirô tenente rie engenharia Joso.tle Lima
1'igueiretlo o tle D. Hercilin C. tlc Figueiredo.
Sobre o feretro, t|iic leve grande aeninpunlia-
niento dc pessoas rie relações e rie amigos da
familia ria ihriitosa creança, viam-se, enlr*.
muitas outras, as scguinles coruas ric llorcs
naturaes: ., , ¦„

Ao chorado Newton, hcijos rios teus (leso-
latlos paes: rios scus riinriinhos; rio coronel
Lisboa o senhora; ria vovó Adcliaj rios avós,
maternos: do titio Francisco; ria tilia-avo:
ria bis-avó; rios amigulnllps Dr. Mano e sc-
nbora; tia amiguinhn Lúcia, tio Dr. O areia (
familia; do Dr. Sylvio Teixeira c ianulia;
do Dr. Aristides Ferreira e. família; tlc Joa-
quim Alves e familia; tios am|guinhos,Os-
waldo. Osmar e Aloysio Lisboa; do Mme.
flailaiinv; Leonlina Torres c laniilia; Si.
Affonso';o scnliora; de Leonoi* c Arilicmin;;
rie Mine. Machado Monteiro: tia taimlia
Montrezô; tlc Mme Sylvia Santos: ric Mine-
Octavio Santhiago; de .Iosé ria Silva c tam-
lia; tias litiás Lili c Ocircma: ria titin Ma-
ricota e filha; ria família Mcrgulhao; do
commandante Heitor Moura e senhora; te
.lacvnllio. Rlith o Victor; dc Octavio ç 

Mn -

g riria- de D. Win Mello Leite e filha; rie
Aida Câmara; rios capitães Pacheco c/.ova-
na, representantes do 1" B. C; iIo lenciilo
U.ui*al v; -le Manoel Ferreira e filhas; tlc

Maria Dulce Valladarcs; ric D 'ihere/.a

e filho; rio Sr. Beneriielo A. da Silva: dei
M .nocl V. tle. Araujo e filha; rie Miguel e
.amilia; tía familia Simões; ric Octavio
'^"ÃpõTlongos 

pariecimenlos. falleceu

CREME INFANTIL
Cem põ dexlrinisario. 12 variedades. Umi dos

melhores alimentos para çreanças e doentes).
Pacote no llio, 1$200 « no Interior 1$300

Prevenimos ao publico quc nao augmciUa*
mos o preço desle nosso popular produclo
une continua o mesmo de rJl.,

Será indevido o que cobrarem a mais.
DR. RA1L Ij-HK & ***"• .

BELLEZA SeiEHTIFIGA
\ TOILLTTK DO ROSTO EM CINCO TFJIPOS

lo Lavar o rosto com a
Past» d*Amcndoas Rainha da

Huncria.

Tolo 0?000ww
V

Cura radical pei»
dlathcrniia e nii*

iiltra-violcta, apparelhos tle allo*polçnclil
(tcclinica tlc Nagclschinilh. Berlim, o Ko._r.
shilt, Vienna). ür. Coclo Barcellos h-assil*
tente ria Fac. tlu Meti. Das » ás 11 e das .
ás li. Tel" C. 3804. S. .Iosé 53,

i mom -

Coisas quc existem, mas
que não se conhecem:

O Hotel tio Cõrcovado rm Paiuelras ctr.ti
ns suas modernas installações, a|U«J cor-
rentes nos aposentos, apartamentos com ?.
Ia rie banhos, a alimentação esmerada, oflc-
rece a seus hospedes todo o conforto a !>"
dc um clima precioso quo revigora o orga-
nismo.

. mmm- i

Prédios — Terrenos
Leilão on Particular. Ninguém deve venJa

ri» comprar sem procurar o leiloeiro Pall-il.
Kua S. José n. ii'*". Central 5533. Serviço <.->
pleto de informações, photographias e ul*
movei para levar o pretendente ao local.

il mmfttBTl" mMmmmm

O Cofre IVIIWERVA
déstaca-so entre os seus congêneres pw W
apparcncia quo desde logo inspira canlui^
EVa sua qualidade quc o fn. vender.. GaH
.101 IN UOOElt. Quitanda, 155 e 15Í. RIO. ,
________ ...— v—-tf**'-^?*»' ^ 
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2" —• Itcfrcscar a pelle,
limpar os poros c tonificar
os músculos com a Abuh Rai-
nha da Hungria.

Frasco g. 185000
.'."." p. 12*000

3» _;; yar còr às faces com
o "Uonge do Vie" Rainha da
Unngria (liquido) ou em pó,
que dá _. pelle uma carnação
ideal, no tom desejado.

Liquido . . õaOOO
Vá ... . 2?500|

.o --• Applicar Creme Rai-
nha da Hungria, quo brau-
'.jueia a pelle, evila a forma-
ção ria ruga, dando-lhe um
avclludado encantador.

Pote 10ÇQ00
5» .„ iPolvilhar o rosto

com 1*ó d'Arroz Rainha ria
Hungria, quc, sendo muito
leve e não sendo oleoso, dei-
xa respirar livremente a pcl-
Ie sem obturar os poros.

Caixa 12*000

Aleijado Com os
Callos? üseGets-lt

O Maior Ceifei— do Callo* ne
Mundo.

To.» »lente, . m toda a píttt, ncceullj
conhecer o «uc mlüi-ta de mmmOJ»
¦«-iber.1!.-^ * tcípcito da "Ccti-Hi i •

 
\mis loii.os patleeimcnios. íauceeu s(i lls;n. durante tres (lias na sua. toilcttç

hPC nela manhã, a Esma. Sra. D. Maria 0s Protluclos Rainha da Hungria, reconhecera:
í Teixeira tle Souza Mendes, viuva do con- que a sna pelle tem frescura, transparência'*._-•__ ,'i.,..;,. .in SniiM Mendes. Ir. um .-ivellndiiilo incnmnnruvel.

mOE=£ZS2—0—SQ__ aojaot.

mkmWmSrWf^

DENTISTAS
Completo sortimento ric dentes, arlifieiaes

c demais artigos dentários. Consultem nos-
sos preços antes de fazer suas compras. Gen-
Ul, Minmda & Cia. Rua Gonçalves I ias, JO.
llio dc Janeiro - Caixa Postal n. J081.

mem *

scllíciro Anlonio ric Souza Mcutles.bCA 
èxtincla, que contava a avançada et ade

dc oitenta annos, era mao dos Drs Al\ ai o,
Flavio, Antônio c José de Souza Mendes o
avó dos Drs. Octavio, Augusto c Paulo de
M^.Se-í--:íramcn.o effectuar-se-á amanhã,
ás 10 horas, saindo o feretro ria rua Biiar-

que rie. Macedo 40, para o cemitério tlc Sao
João Haplista

sparenci
o um ãvelíudSdò inconiparavcl.

Os Produetôs dá ACADEMIA SCIENT1PI
CA OU BELLEZA obtiveram o Grando l're-
mio na Exposição Internacional do Centena-
rio. Itcsposla mediante sello ; ACADEMIA
SCIENTIMCA DE BELLEZA, Rua 7 do Se-
lembro, 1G0 — Rio de Janeiro.

LEILÃO DE PENHORES
Em % dc Setembro de 192-t "Casa Gonthicr"

Uua Luiz dc Camões, 4u-l/ 
¦ i -mmm.

r>

\ Kua Buenos Aires, 17S — Tel. Norte 6531

~m-*atri*m~
DR. VAHIA .;- ''""if11 .'" .'''"fi u^3'^
rins,SRíilibras — Cons.: S. Josc 4i — - , 4
o II", «lus . ás ã. Tc!: Ccnlral 2.0i.

_, „.„ y—t**»—" T
rv i M tf.«. Advoga no cn-
Dr. Alvarenga i.síio im. .,;.;,, (, ,U1M.
mcrcial. Kseriptoriu -;. Assembléa,.71, 1'
andai*., Tel. «'.entra! 2295. Da consullas. .

„,...„_. ... .—¦ypMtsow**
ylEIBSiOEi*-1*!'**^

TSE_H«;S:,»1"Í',£,=.
e irrecnlares? Tome Cápsulas Sevcnkraut,
(Apiaí. Snl.ina. Arrutlã), App. I). N. S. 1-
d '14 11. "i rie Setembro ns. M e 8.1. Dioü.

9 Hubcr c Berrinc-; Tulxi .7-.000.
WJ_Hí^ílS"í^&•*'f'^'^^,-'','^^

_. , i. ¦¦¦ -¦¦ —¦ ¦_***—«It-t-t--!***1 ' *****"""•"

Drs. Leal Junior e Leal Neto
Especialistas cm doenças rios olhos, ouvi.

dos, nariz e g_i-jj.nt«.* Consultas ric 1 as 5
Assembléa, 00. 

^^
FÍTGBNIÒfi': IVcnptínreceu esto poderoso an-
tíscptlc-i e dcsinfcetanlc. Prodiyioso nas
úrlimações, luxações, ele., me boi* .pie

i ,e liÁiifl oxygenáda,. Infallivel nas mo-
es ias de senlioras. Vende-se por atacado e

í varejo. Uua.Ledo ti. 03, Droüana Cen-
temirio.

s
Castro Sr. Waldcmar Praça 13 ric Novembro 42

tu melhore- juros aos ilepositaiitc-O, memor JglQUEIRA 
CAVALCANTI & C.

Casa bancaria sob a fiscalisaçiu. 
^«gJfV??)

fíi.a âo Papo lií&ií «0% ?co

ATAGA 0 MAL PELA RAIZ
A Preparação rio Dr. Crossman é

particularmente efficaz nos casos agu-
dos c chronlcos tle Blenorrhagia e lo-
d*is as enfermidades secretas, assim
como iiiflamniaçõcs de bexiga c nns,
tanto num cõmò noutro sexo. <

Nem as injecções, nem as irrigações
ehecani á raiz do mal c, alem disso,
destruem, os tecidos. A Preparação do
Dr Crossman anniquila os germens,
estimula os lecidos para quc reajani
eonlra a invasão uiicrobiana o a ella
resistam, c mlnmtc.ee o.s onjuos affe-
dedos evitando assim qnc as lesões
causadas pela infecção sc desenvolvam
ou se estendan;.

lTm único frasco, empregado de mo-
rio fiel, islo é, seguindo-se 11 risca as
instrucçoes que o acompanham, bas-
tara para provar a verdade de. quanto
dizemos. Dous frascos baslain para os
casos üsitiies.

•_ Preparação do Dr. Crossman cum-
pré o que os outros tratamentos nao
passam dc promctler. . .

A' venda cm todas as principaes
Pliarmacias e Drogarias.'mmm-

Exposera le 23 Sçplcmbrè dans

son magasin de 1'Ávenida Central |
ii. 170, les três elegants modeles dc J
cliapeaux printaniers arrivés def

Paris cl ses dernicres crcalions. |

ÍÃRÃNA' - Maués
1 "m fruta, em bastões c cm pó. Deposilo ge-
¦ai rua rio Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ'.
_ .-KL. N. 1215.

mem»

P.BDE-SK 
a quem aebou um guarda-chuva

ric cabo tle osso bordado e capa azul ma-
riulio com friso, o favor de entregar nesta
redacção quc ser;\ gratificado.

ale*

HkJS. X X^liM! I Gerente de fabrica de tccidos
mámmVdm\- mmm _!_«__. mmm 1 Procura-se um competente para uma f

..médio garantido P«» &x[°,i ?¦___
¦idades. Todo o callo, nüo Impo*«
quão profundas ceiam as ralíts. ayzt_f.
foce louo que o VGcUi-itV chrs»..A*
iniravclmcnte -impltf. ao mesmo iwm
•iinpleamcnt. admirável, poi» qtie toa>
a dflr de-appar.ee coni :i "J"™'™
.ppUesiC-Jo. Llvre-se doa eetis ealtoM
«ií calcado nue, "•" *"'••»• 

,.,,'.*•pena» uma ninharia—«m qualquer
parte.

fâbrle».o toff
t«wT.nce !: Co., Chi-
etto, E.U.A.

Unfco. distribuído,
res »o Hr_.il:

GLOSSOP & CX).
RIO

Procura-se um competente para uma fa-
hrica de r>00 teares, localisada no Estado ric'Minas Geraes. Carlas a A. Fernandes r—
Cx. 1'ostal 1382.

mem

Exames
—¦"-"iiip ' ¦'—-¦ 

Prof. Alfredo Andrade
Urina, sanipie, etc.
— Uruguayana) 

-mem-
PENSÃO CHIC

PAU A FAMÍLIAS DE TRATAMENTO
Em majestoso pnlaccte, com lindos salões

rie recepção e recreio, alugam-se confortáveis
e luxuosos apartamentos com banho privado.
Hua rias Laranjeiras, __l.

'

BRIGOU ?
Alfândega 00 -rua

mas convenceu o noivo
a comprar os moveis i\
CASA MARTINS. .

C. CARLOS J. WEHRS
47, Rna da Carioca, 47.

Junto ao Cinema íris - Tel. Central :181fi

OPTIMOS

3EDA/\ ,

0»f

¦*j.¦_— —x.JrtaE.rg C3iS —Veudem-sa. tu
Penba 5 loles dc terrenos juntos, á rua Me-
xico. esquina dc Cuba, com B.^OPsní.i-q. Curta.!
b Frcd". Sauei*' r, Amazonas 51 (.is. Januário),

E AUTOMÁTICOS
Preços reduzidos c. vendas facilitaria.- f

H!lB?KS_%5I_M_a^-;X2íSS.a5>

Dr. Castro Nunes Advoga no
° Nictlieroy.

00. Alvares de Azevedo, 2õ..

Rio u en
üuvidoi.

r0E FIWPALAOAÍ,
STADLEQ 6Cí
RUA SCHWST0VAO 705
TEI.EPH0NÊ. V.2S53

****** "8

. "Sloool pastedr
Sem cheiro. Especial ás hidiisU*ia» m

Iperfumarias ébchidas finas. -?°i_*,(i'.*' ._", em litros e toneis. Drogaria lierruu .
11. Buenos Aires, 18

Escola paia Chauffeur»
Director proprietária Èng. »• S. I'lnt0'

Tel. Villa 5300 ,„(
Série transferiria da rua Uincluicloí a*», L

ra predio próprio á Avenida Salvado! ac
19ÍI A. e li. , , | , stj

Curso rápido dc 20 lições. Aprendei e ,
reis independente. ____-—i

¦ —__** ,

PERDEU=SE £%?«!
rioca, um alfinete, rie. ouro com pe •*

uma cruz ric ouro, uma pedra ;;ÇPin;Va
orla dc ouro e 2 medalhas cum rctiiios.. i
rie-sc a <piem achar o favor te ei luí»"
rua O. Dias, 12, «pie será aratlticadt*. ^

•met»-

Mú 0. Pe*ro-,Ço5*!fi
Seísüüdh parada udennle do l-cuoi»' J

Telephone n. ,
Clima Ideal cm região mcompain.*^

1 —_> '— —

Dr. Paulo Brandão. ™ffij$$
ia Pac. rie
.ohs. de

Me
ás ¦>

(Sanatório Cirúrgico)_. T.
e no Hosp. ile S. F. tle Assis
lis. Aveniila Mem ne. òá a.ia.

11)02

Operações cm geral S^íie^r ** . _ , ••¦leslinoi'"

fígado, vias
Irntttíriciilu pol
Acíitleniut tle Meni'

todas as demais aflccçoes do í ¦•-¦-^
urinarias, clc.,- '"¦¦- .:,: m

,1o 1)11. ftOI-EU'r.O.-1'l..tV j-i-jj
pratica d.PS.-Ejtiilí

da iíuropa: 11. do-S._•"-»*. -{Ji,.""",-
rias 11 ás 12* -•• .'cl. Central UÜJ..;

siü UBw
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A NOITK — S*il»hatli». 20 do Selo mino fr* 102 I

0 Rio Catholico de outr ora spcnTb
«
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Recordações e aspectos do culto de SanfAnna - A Matriz de Santa
Anna do Campo, a Matriz Provisória do Largo da Cadeia

Nova e a aetual
0 mal» bollo altar-mór de todo o Brasil o uma relíquia oentenarla — Um appelioaos paroehianoa de SanfAnna — Torres ao alto I

(A CONCLUIR)
A}!f7ni«n!>r"P*,con!r, 5SfllA_.WAi* ú? Cflpel,a de ^nVAma no roípcctlvo Vl(tp-

de Sanla Prliclllnnn ficou por « Ias1,rlom ...»« f ni!,.'\7Tlor''^..''i'1'*1-m ifi.i|io depoalliü-i ii. ranollA ile São ordens u_r_ li i. C?i»£°ri,,Ic,,lü?* 0,t,,f(ll,,° °"
BÍBclifo dfl Pra nha, nuo perfensU d o-- mio n!BPi„»_ .. ' (lar '."-«Míflo pe!» imrto'..' do Mo Pr;n3l»?oP tíSnl Snâ. ..'rffjbri "li,"íiV™t,", Vi S»""/"«?'
ado dMomliarcado, .coin Isenção ü. t\l- Vaseoheelo^ ~ í,; Z ""'í"'1,0 ,treif,",de

13(81, no lr.ipl.he nlfande.udu eniin 
"il ,i"i.v":í'.í.?,'i ~ Ao «• *ÍK«rlo capitular

Sobre a vinda d* Santa l'rl„*ll*
llio 1840 foi fértil tambem om
canimlnliolaa a-, mals cstannfur-

epo-
retudo o "Anntinrin histórico, poestatístico do Brasil'' do Dr. Si

mísIcii.*.
IlilMi '
j.nentJ
ii». Secundo uma dessas vcrsScs lenda-
ilu, a martyr de .luliano, o "Apóstata", se-
7Íi um* nov» « formiisi» trigueira, resi-
(iciii,-* li liar!» Oi lailor. <lo "Aterrado", ex-'•Ciiiiinlii' das Lanternas", no tempo de•i. Joio VI, devido m um tablque 1. exis-

tente*. aJumlntlo i« intervallos -por Iam-
..(õc* Ae nzelto de peixe para ovllur que
o* rrar.. côches literalmente "caíssem no
Jliaguo", como dizem o vulgo « o l)r. Pa-
iiuil.ii onde cn II isto. Ameaçada, de inees-
<• pclu próprio pae, a Dulvinoa Uo Mangue
ilfitiir-i a correr pelas ruas como louca;
ttmpro perseguida por elle, até homlsinr-
H im cgrcjlnlm do SanfAnna, a.indo o bar-
baro fora cncontral-a dc joelhos, du mãos
posta', i* ali mesmo a deguliara. Enter-
mia * infeliz, o encontrados seus restos
morlaís, longos annos npús, perfeitamente
intactos, teria sido, então, proclamada san-
t-c o partir dahi, venerada pelos fieis, lal
u,i..l è, em corno e osso.'Tildo Isso, estú visto, ú puro dominio
ilos contos ds caròcl.a; não merece sequer
rtfolação. O ras» dç Santa Prlscillinna é
um í;«c!<« histórico, dos nossos dins, .por
jisiin dizer, Quem melhor quizei* infor-
inar-st* •'. respeito, leia os jornaes da
m, sobretudo
lilico e
;:nii], «im* lhe consagrou uin extenso nr-
ti.,o, al.-.n «1«> curioso folhetim da "A No-
lida'*, di* 23 dc janeiro, de I90C, cm o
«uai o saudoso mestro Dr. Vieira Pazcn-
di recorda quo a 3* Imperatriz do lirasil,
p. Thcrcsn Christinn, se encontrava om
iJf.int.nlo estado dc gravidez quando
jeompanhoii essa procissão, segundo voto,
«ine fez; «•. entrando n pi, ao lado do Ini-
|.-:rail««r. seu esposo, nn cx-CapclIa dc
SinfAuna, íui-s_ ajoelhar contrícla cm
nente i«o rsquifc da santa martyr romã-•„j, ii implorar-lhe a sun protccçfio celeste
t.ara aquella i)ii<* em breve serin dada ã
ta. a 20 de julho, do mesmo anno, de•.••'*•, — :. Princeza Isabel, u ''Rodcmpto-
i.i".

0 "Largo c'a Cadeia Nova". hoje de"SanfAnha", como se li na Carla Cndas-
trai da Cidade, fica enquadrado enlre ns
calãn mns d.is Piores, do Alcântara, S.
Leopoldo c íianln Ilnsa. A «primeira, aclual
«¦; "SanfAnna", foi assim jionicada por
«usa das grandes chácaras de floricnltu-
ra; a do "Alcântara", aclual "Bcncdicto
Ifyppolilp", cm liomenageni, respectiva-
nsente, ao visconde dc Alcântara; (conse-l.eiro ,luão Ignacio da Cunha, _° inten-
dente geral rií- Policia c ministro dc D. Pc-
iro I) c a uni conhecido ex-chefe politico
çarocliial, vereador ria Mnnnrchia, c inten-

:nlc ilo primeiro Conselho .Municipal da
|l_epübllca, o coronel pharmãceUtico llche-
rlicto liypnollto de Oliveira, typo mode-'.ir d epobreza honrada, de civismo e ca-
íidade catholica; a de "S. Leopoldo", cm
liotira ao visconde do mesmo titulo, ex-pre-
sdciilc da Província dc S. Podro do Hio
Branda rio Sul, ministro de listado e funda-
io.- presidente, em 13.18, do nosso Inst. His-¦rico o Geographico Brasileiro, finalmente

a ile "Santa Rosa", hoje "Marquez dc Pom-
bal ("iliu*; mots qui hurlcnt de se trou-
fer cnr.emhle).

Sobre Santa Rosa, corria entre as boas
yelhotãs cie nhtanho uma palarata quc,stilncnticamente, vale tanlo como a pri-:".cira, ou talvez tivesse tido até. o mesmo

editor. Eu próprio já ouvi referir essa ver-ao oral do facto, que é o seguinte: Deu-

bispado.

Aéí1ÍJ S?nl,APn? P<"' íorça do decreto dcAssem ia Lçglslollvn dc Regência, n. 100.
a_hii_i». í rl««v«m-lho jinlsdlccionadns n.iscgiiinles cnpollas fillnosi
rn» An* iÜnnn. A"lunl'! I'0'»"'. fundada nn
•.?«_ 

'"VjUdos (amiga Nova dc S. Lou-riço), devido n um omlorio de pedra ao
í nl?.,... "''"'"'i «'o Campo de SaufAnna.
ít,.^,i * em-.17?l .Pel" vice-rei conde deRezende), por Antônio .losò dc Souzn e Oli-
J0lrn.com provisão do Tribunal da Mesa «In
Consciência e Ordens, datando do anno dc
Pobres) 'Z <lc S"nt0 Anton,<* d("

;»«V ,).c s,;Dio'J<*' siluada além do campo,«endo Incerta a data de sun fundação, jãexistente quando o capilão Duclerc Invadiui. cidade em 1710.
:)•) Dc Sanla Thcrcza, erecta tambem nomesmo sitio» c provlslonada novamente arenuorlinento d«. cnpitSo-inór Antônio l\n-
_1 ,í 'vls' cm ,lal" ',0 !l ''o al.ril de 1741);
.i.) ",e *N* S. da Conceição cm Cutuinby,edlflcada por .Im.o Pro.nclsco da Costa.I-.ni 1851 não havia sc executado cm anossa maior praça publica um regular tra-•olho de terrnplcnagem. e era ninda malmiimimida pelos funinrcntos lampcões dogancho c azeite dc |)ci*:c. Até o vicu-rcinndoilo conde de Rezende não havia illuminação

piiinica na cidade, apenas alguns cnndioirostilnos c solurnos ã frente dos templos c dosoratórios de pedra nas esquinas das masonde o povo cantava o terço e fazia a Via-Sacra. No temno dc Luiz do Vascbncclloseram no todo 7.1: 22 na freguezia da Sé, 27na Candelária, 12 na dc S. José c 12 cmSanta Rita.
O conde de Rezende mandou colloear qua-tro candelabros nas ruas prineipr.es c donsnas de menor transito. Em pricipio dc 18.9,¦invln ao todo 550 lumpeões publicos no Hio,

;.'' •¦¦"-'•uaianie no conirato da illuminaçãor.scal.sado pela Intendcncia Geral ile Policia, ora-Nicoláo Pnbrogas Sürigné, como scve do edital dc ,'l dc laneiro ,1o cniwUfélrn«arrctto Pcdroso, publicado no "Jornal doCommercio", dessa data. Só a 25 lie marçoue l«i>,"| apparcccu o gaz no Rio, tendo sidoas primeiras 'Iluminadas: 'n praça de Dom1'çdro II (hoje 15 de Novembro) e as ruasDireita (hoje 1" dc Março), do Ouvidor. Ro-sario. Salino (General Câmara) c Si Pedro.'Desmcmlirada da matriz dc "SanfAniiii'"
a de "Santo Airtonid dos Pobres", por for-
ça dor, decretos ns. 7Í>8, de lü de setembroc 1„ do dnzenil.ro de 185J, referendado
pelo conselheiro José Thomaz Nabuco deAraújo, .loi-lhe reconhecido por territórioIoda .a rua do Lavrádio aberta, no começodo seu vicc-reinudo, pelo segundo marquezdo mesmo titulo desde o 

'"Caminho 
daBica • ou de "Matacavallos" 

(cm 1S(*5, ruado 'Riachuelo") alé .ao "Campo da t.nm-
pa-dosa (chamado depois "Rocio" c "Prn-
ça dn Constiluição"), comprchenden-Jo assuas ruas a direita, a sai.cr a rua rios "Ar-
cos". a rie "Malacavallos" e a rua "Nova
tio Conde desde o chafariz, mandado cons-truir por Lnvradio, até sair ao "Campo daAcçlamaçao", e deste toda a -face direitaaté 'a rua do "Conde", e toda esta até areferida "Praça da Constituição".

tm 1852, inaugurou-sc «no "Campo de
um :-"™ * co"' "ni l)ai,e tle mascaras oThealro Provisório", quc deveria durarIres nnnos. mas quo dc ifacto durou alicerca de 23 ániios, -passando a .ser "Thealro
Lyrico . Foi mandado construir pelo fio-verno cm conseqüência do segundo incen-dio que destruiu o "Theatro S. Pedro", in-*'- "*"« ™» ""> -" *> ««•'«; P^ IdaWMnuTnr^drula^m
de agosto de 1851, e apus a representaçãodo drama "O captivo de Fez", quando alitrabalhava uma das companhias organisa-das pelo grande trágico nacional João Cae-tano dos Santos. O interior do "Provisório"
era de installação soffrrvel, com qualroordens de. camarotes, e tres tribunas im-
pcriacs; a frontaria, porém, voltada para

direita da nclual estacio e mesmo em II-nha rcclr em frente ú egreja de S. Joa-
quim. Nesse ponto, obedaceu<*i« «s ia-/..cs da convenlcnclas oflerccldas pelo vn-
.cnhojro (1. K, Aiistln, Por.seu turno, o
engenheiro C, ll. Lane mostrou as ilesvnn-lugcns do eru/aincnto ao nível da rua ile
S. Dlogo, tio Junto ãqiirllii í-iiivio, npi-liando pelo as.ejitunuuio da "gare" eleva-dos os trilhos em todn o percurso da ruas. Joaquim, nn Pnilnhn, juutu au Arse-nal e armazons de café, pois desohvolvcndó-se o trafego luveria a inconveniência fre-
quente dn passagem e ropassagem de trensno cruzamento da rua de S. Dlogo, ou peiorainda, trens parados u obstruir o transitoda rua, Xazcmlo-sc mister elevar o leito damesma, urçando-so esta obra em multomais de 50 contos.

¦Km 1S57. demolia-se, tem nccccsldademaior, a ".Matriz do SanfAnna do Campo"o eram ns iiiiagcn.. dos seus cinco altares,incl.is vc n relíquia de Santa Priscllliana,trasladadas cm procissão solemnc pnra •vi/ inia egreja du São Gonçalo Clareia; ca i'.i de março do anno seguinie, I). i'c*aroi II Inüugurava o primeiro trecho da tra-(liclonal via férrea quc, pnr Ioiikos nnu..J,teve o seu nnnie. hoje "lislrad,, dc PerroCentral do Brasil".
No terreno c obras do largo da Cadeia Nn-va, cedido cm 184(1 pela (legenda á matrizde Sant Anna, erigiu**..-, enlão, uni,, capei-la provisória, para receber as imagens que

pai'a ahi foram trazidas com a mesma <o-leninldude.
0 governo concorreu para a construcçãodo templo, com o auxilio dc cinco contos

do réis. Annos depois, cm lü dc setembrodc liHij"!, 0s ludrõm entraram á noite na
quelle recinto sagrado, cujas
abriram á sorro"
objectos dc prai«nin. de 1805, cm que estalou o conflicto

UMA FESTA SYMPATHICA NA
QUINTA DA BOA VISTA

Passeata infantil, exercicioi mi-
litarei e regatas

ReallM-ne an.inhi, nn Oninli da llua
Vi.i,i, um l,.*lli*,->im«i fettlval em liencfirlo
dn liiMitiiln Pioie.i.ii do» Polirei e CrenilÇflS,

Oorridu
, AS np. aIa.VIU — I...II,¦:,t,'„*i tta A

NOIII' para a« c.iirl-lna de amairiiü, no Jo*
CKoy»Ciiilii

lyimail,! -- Paraguaya — Tupan,
Fragwii •*- Penlli — Trltflu.
Snntiuzn — Klumlm<nie — OlAo
Major — lf írillage — Cnpata».
fitiüBila — •«*.(.. — 4mlromr.l.i.
PnraitgiUiii -- paranitii — Pequery,
Magnlfli-Mce — itevé d'Arme« — Porltm.
Orarlna — í**llna -- Ouvidor.
MONTAÍitAS V. IN'1'ORMP.S -- Parco"Grande Itvml- Vplramta" • 'J.UflU me-

tros •- l'i-,».ii.»: |ii;iiiiiií, '.itiiut? (• ,100*1000-¦ Ousado, fi.t kilos, O. I.<»pe/. Apromptou
Juntamente miii Itapu».'««.. dn i|ii(il perdeu
por vários cilrpni, Se nin loa u montaria,
sua victoria areia corta. Volta, SU kilos. C.
Fernandes, 'fllrou nptlina prova. Tainlioiit
iWnle ser u ««needora. \nilroiuedn, fill I.i*
los, .luli» l-Sfiihnr. Ili*íul...-..«*iile movida.
Uni., azar. t»li.*lls:», .'•.'. kilos. I), Su....*/.
Anda hem deiirenar» mas a turma i forte,
Nnda fora. Cyiiçà, .'..'t kilos. NA» correra.

Pare» "(irailde 1'remio Importação" —
1.750 metnts — Prêmios: Hciinu-iiun. of-
ferecidos pelo lanverim federal; '.iOflflí e
MiiiMiin) — f^n. 50 klloi. (',. Fernandez.
Tirou optlniK' tsm\n. Tem «hanee, Tyinblra,
51 kilos. I». Igtpea, Anda bom de preparo,
mas é fra.n iHira a turma. Paraguay, 18
Uilos, A. Pri}(.« Nns con.llcãrs em (pie cor-
ren liuji*. Pôde uanhar. Aiiversavio, f>| kl*
los, "{. 

AmueboJlAiul. Apromplou em remi-
lares .'miiILlies. Vlie ajudar a sua compa-
nheiia de box. tPriuazia, IS kilos, 1). Sua*
rei. Tirou «ixrülvim* prova. Deve vencer.

Parco "Cbii.aice, Visconde de Unrbaeena"
— 2.200 imUrosiír- Prêmios: 6:000? e
I:200í000 — NusAii. 50 leiloa. Nilo correra;
Nolvu, 45 kilos. JNnò correra. Revê d'Ar-
iue>«, 67 kilos, C. Fernandez. Aprotnptott
"|iliin:ini.*ntc. llóde ser o vencedor. Mnjnl-
•ficen«'c. 53 lill>*i, !>. Suarez. Anda Iwm dc
preparo. Dcvc Qgunir com destaque. Fcuil-
lage, 51 lillos. K. AÁnuchasteguI; Anda em
innKnlflcas coniMcórst' .lc preparo. Tem ni-
gumn chance. I*...'iti|». 58 Uili»». A. l*V!.i<>.
Nas cóndiçSes cm rjua tem corrido. Tambem
pôde vencer;

Pareô "Conde dn r*strclla" (7' elimina-
torin) — 1 .(',00 metrni — 8:000? e 1:000 --
Parm-.-itii, 53 kil.iN, I*. Zabaln. Anda liem
de preparo. K' ilci««'".li_ri«i de grandes espe-. «iranças. -Rorrn.v .vi t.fis, r. Araújo, iiai menugem, em Veneza, aos mor-
quinze dias fez ««pti.oi carreira, chegando'
em 3» Injtnr. Ostenta iP.ncsmn fArmn. Bom
aznr. — Borracha. 51 kfos, W. Lima. Anda
regularmente movido. A sua chance não

é grande. — Porangnlia, .51 kilos, I). Suarez.

CANHEljriO FÚNEBRE
MISSAS

llOUlll-ie dopoll de nmnnhã:
liiiniliigns Danaria, As S Imh.ii. na nintila

ile S, .loaqulm; Antônio du Cunha llnslns, ,i»
tl llü horas; I), Mercedes Stiktickliid dn Al-
iinfiln IJego, As tt. na Cundolarla) I). Ma»

fiiiSffiíriSlr" lnien|aíÍvaVa.l» ÜÍ SSSTíffi 'i'" ''" °»"vWn "«drigues, As 0. na mi.lrl-

a_a*__lvr ***• "•UMUm {in Poü,eca $»» * oiilfeilíiTfttfl&oõhüSó
UlrlitlrAn festival uma commUsfio eom- !„,|,?..?ií,,M« '" '»' "» ^'^ «'« »¦ PraucIlBO

posta dn* Srs. M«n..«*| Jouqulm Monteiro dn . vn i ifiiaSilvn, io*i Ribeiro de Süuia Peixoto, Alfic-, 1±_1__!__!1
d.» Pcnelon o Itellnrinlnu Xavier da Costa.' Foram senultndns «hnie*
0 programma estA orguulsado do seguinte I J" ".,,,?'', 

, 8 ." , „mndo: .,*n çoijjlttrlo de S. Frnnclsfo Xavier
l« parle - Passeata Infantil com enntlcos. í'¦Wi£•"?!" d!,?AS;,i'.,"s* V,',". V1'. A1,"2* parte — Hymno Nacional eaulado pelns 

', 
i. ' V,yi' ' i,0í ;Alv:"*" Veha •S"n,'i"

orphfiòx dn Instituto, iicouipanhado pela ^'AJí. .i. !LNmusica do Kseoln 1.1 do Novembro. ,T par- 
ütm*-il* SW!"i

te — F.servlelns militares pelos aluinnos tia
1'u'ola 1'roflsslonnl 13 de Novembro. I» par-
le — Leilões de valiosas prendas.

Alem disso, nos lagos du Qiiluln lorlln
dKjmtadas regatas pnr tres clubs, linvciid.t
(«ilida grande baile an ar livre, durante »
dia. Km diversos pontos do lindo parque to-
i-i.rão bandas de musicn, rmquuntn nns In-
noa serão postas barcas A dlsposl^o dos vi-
sitnntes.

A Oulnta será profusamente embnndelrn-
da e illuminnda. havendo barrnqulnhns com
serviços de "luiffct".

O corso de automóveis e a batalha de fio»
res terão Inicio As I horas da turde, ennt.in-
do a commissão organisndorn com o auxilio
dn população rnrl.icn.

mm*
SANTA WEREZA

Rua Joaquim Mur-
tinho n. 111

Vcntlc.c ente bello pt-lut-ctc. |>ro»
nrio para confortnscl rosiiltmdn de
Isunilia tic fino tratamento, cm leilão, j
sexta-feira, 26 «lc ttcltmiliro, peio lei
loeiro JÚLIO.

Veteranos
¦ml***—

da guerra prestam ho-

íL «J .« • «'^'"V ~ Pcquery, 53 kilop. E. Ainuchastcgul. Ti-
&^STSuC.?. Sieí- r,?u*"",im" -'"•-»• ^ «A"liir a s«» «"•">--

coin o Pnragúay, o estado d» "Campo dn
Açelamncão'.' era de lastimável abandono.

.. ,i.."ri?.uV?^,n^%a,^„:íL°»WíOKi0' 
,i""!,mr* llcgularmcnto n-»vid.% Por emquantoii du íigura do "Progresso", como de- nnda fará. — Handcir._Kc H*> kilos .1 H;ih-

.^ nmvi^ íf .loUMhf1'rer''i,nVa,n Í'S f"" U-n". Nas condi..>sTm «* eôncu hoje.
ia. irò „„,,. V 

is.„Gcri,t*J- 
Í° ,U0 N5° ,<ím t"™™- -l'ci*4iz. 9 kilos. E. Ami-)MT'4cmT 

Í?_SÍ:|__; ch»slc««'' •''-" «eeSi.tofn.ova nue lhe

apezar de crnuerciii-se .li ns fachadas do"Provisório" e da "listrada dc Ferro de I).Pedro II"
lo*
pois
li*
d.
risnín
urtisln quc foi Henrique Flciiiss, eiii seu
u ii mero 241, dc 1805, as seguintes refle-
xões ..cerca do Campo do SanfAnna", do
popular "Or. Semana" ao seu indefectível"Moleque":

"iltídão-se os nomes, dns ruaj
.Mas a nossa clilidadc
Devia usar nnt. mudanças
Um pouco mais dc equidade.
Pois o Campo dc SanfAnna
Não merece este favor?
Quando se melhora tudo
Não deve elle ir a melhor?"
(Ju."ilqucr (lestes nomes ha dt
Agradai" aos mais casmurros:
On "cemitério dos Gatos",
Ou "nccropole dos Burros"!

Só cm 1872, começavam as obras de a*far-
din;. mento.

A 7 de setembro de ISSO, As 5 lioras da
tarde, foi offieiiilmcnte inaugurado nesta
cidade o espaçoso parque da "Praça da Ac-
clamação", alé enlão denominado; ns obras
nttingiram o custo de 1.185:2035463, dirl-
gidas scicntificamcntc pelo Dr. AiiRnsto
Francisco Maria Glaziou; c foram inicia-

uheira. Sc houver iVita jóíle ganhar.
Piircõ "Manllha" — iCiow metros — Pre-

mios: 3:000*! c 600* — Fragoso, 48 kilos.
.1. Gomes, Apromplou em ovtlmas condições.
Pôde «linhar. •— IloR-via, 19 kilos. J. Esco

tos em defesa da Itália
Fir.MIC. 20 (IJ. P.i — Chegaram, hon-

leni. a estn cidade ni! veteranos dn guerra,
presididos pelo deputado popular Drenei,
portador da medalha dê ouro, vindos dc Vc-
neza, afim de prestar uma homenagem nos
mortos na defesa da Ilalia nn grande con-
flagraçãn coropéa.

A delegação veneziana visitou o cemite-
rio ondo repousam os restos mortaes do.
caldos im campanha, depositando unia pai-ma de flores.

MU1I

assegura figura dc alto rclcíu nn parco. —
Favorita, 50 kilos. A. Itosa. Anda hem de
preparo. Ha fc no seu tritnnphn. — Hnli.v,
52 kilos, II. Cruz. Apromptffi cm oplimas
condições. O toml-o «jue levou com o seu
piloto não teve importância, ltim azar. —
Pancho. 6,'l Kilos. Não cdjrrera. —Tri tão, ál
kilos, C. Fernandez. Nas cond|yt>cs cm quc I
tem corrido. — Brilhante, 47 Itios, O. Maria.
Tem progredido ultimamente- "Leva muita
chance.

Parco "Rohdcn" — J.600 miJIros — Pre-
mios: 3:0004 c 6005 — Major, VA kilos, P.
Xabala. Nns condiçõc cm que correu hoje.
Podo ganhar. —Sombra, 53 ktrtjts. Não cor-
cora. —Gigante, 54 kilos, C. Ferreira. A.s
suas condições «ric preparo são .•»; melhores
possiveis. Tem chance. —-Mttlat.nha, 50 ki-
los, C. Fernandez. Regnlarmcitt: movida,
mas pouco deverá fazer. — rfilclidarf- 48
kilos, K. Amuchastegui. Melldiro* depois da
sua estría. Bom nzar. — Fcufllag-ri, 54 kilos,
D. Suarez. Já falámos desse pavelheiro no
jiarco "Barl.accna". Pôde vencer» —Querol,
54 kilos, R. Cruz. Nas condiçõc*} *n que tem
corrido. Não tem chance. —'tnpajóz, 55
kilos, N. Gonzalcz. Apromplou cqirmãmente.
Ha fé no seu triumpho. —Capatajk 51 kilos,
W Lima. Nns condições cm que correu no

EMPtASTRO"'^^'1

Marca f»
CURA • ",c___RrtMPHENJX

das pelo ígabineto. Rio-Branco. (1871-1875,. j ultimo" ^omhígo"'AÍB_h^?cí^cc;sendo ministro do Império o conselheiro
João Alfredo Correia de Oliveira, senador
por Pernambuco. No dia da inauguração

psia c morte lípparcnle rie uma joven, ali
moradora, dc nome Rosn. Conduzido o">rpo pelos convidados, num esquife aberto,
,,0,ra-° ^ ,:.s<1* l""'a !ls "Catacumbas de Sair-
tAnna", jã noite fechada, ficou ali inhu-
raado. As catacumbas dos abastados fica-
vam, como se sabe, no soeavão das pare-des nicitrus, no lado esquerdo de quem en-trava iió templo c as respectivas bocas eram
tomadas dc tijolos c massa, pòndò-se, na
parte externa, legendas da nomes e datas.'Kitída a cerimoniai retiraram-se todos;nas na manhã seguinte, quando o sachris-
liio reabriu a egreja, ficou muito intriga-
uo de ver o cinboço de fresco da catacumba
atolo e rachado em parte, com visíveis-'Snaes de vilencia. Fez alarma, veiu
pnte, poz-se abaixo o tapume da catacüm-''¦'l c, com r.orprcsa geral, foi-se encontrar,dentro delia, o cadáver da moça, mas sen-tado do seu leito mortuario. O povo achounisso um milagre; e começou, dahi por dc-anto, a dar o nome de "Santa Rosa . á ruaMije ella, em vidn, residia.
, Viiercm oulros haja sido o nome devidoa influencia dc Snnta Rosa de Lima, n<>-'"'Mira da llcpublica do Peru' e de todaa America Latina.

Os Alvarás de 13 dc dezembro dc 1814 c 4°- setembro de 1817, que erigiram em fre-
puezia colhida a antiga capelia de Sanf An-«a. erecta pula Provisão de 30 dc julho de"•ttj. sob o padroado c mestrado da Ordem
f. (;"!"isl0> não fazem referencia alguma áaiimiiuatração a titulo precário, dado pelo' »>s|)õ diocesano de S. Sebastião do Rioac Janeiro, I). Mascarcnhas Castello Bran-™. ao então coronel commandante do Regi-
jiicnto Novo (2- de infantaria de 1'inha, do''»), Vicente José Velasco de Molinn, pelaWrtaria episcopal de 5 de outubro de 1793,^ qual constava, alias, n cláusula expres-*a' -mquanto não mandamos o contrario".

|a actividade de Molina dá testemunlio.ea-• i-ianto, uni contemporâneo seu, monsenhor
plíi e, Aríui.«°, en» sua obra, notando que
,'c> «e facto, deu ã capelia de SanfAnna
", íi e durável subsistência com que a re-ini icoii, fazendo em deante celebrar an-
cm' n •!• !! feslivitlade do seu orago pelo
,.;,, ii mill«-ar do sen commando com devo-
;" «cniplarisslma" (textual), o quem fi-lJ«.tambem o trato do templo".

fi,''? s? ,'<'),!e dizer o mesmo dos suceesso-
donViV _nri-<'d'*lro Molina, que, julgando-se
líorl " c-'íri;in. cm virtude dessa mesma
Li '." S ('° despncho do provisor do bla-
\Z' !! <ic al)riI de 1780, foram pouco c
nu* i-'imn , " mnrS°m os seus legítimos do-
colli i va'-il 'Iue foi SanfAnnn á matrizi.ioa, representou contra ÍS30 ao governo
jjSliriine_l.ro vigário collado, padre Anto-
•Ai1"'"" Ribeiro, resolvendo o caso o
m <ie 28 de abril dc 1838, do illustre ini-
í«iiic"u Iml1crio, Bernardo Pereira de Vas-
.,_c_*uos, «ma concedeu ao parocho ampla?(lmii:rinui...

. lisiii.
•ííiniicrllaça° dc cal,ell>' c diremos de fa-

,),,. "'."'({'"ii-se, assim, o supposlo padroado
lliiio i S ''" regimento, o enlão o 1" bata-
«jLjii .-."asadores. uma vez que a referida
!íi«""-r ¦ i" sitl° ercct!X em freguezia col-
c iW« ,m!l) l",r 'sto sujeita ao padroado
sJ,i"'° (la Ordem do Christo, que pas-.lp'1*!"'!» á Nação.
°Acrdn U-"ias cstas |,,iz3es (finaliza o longo
vro ]« «, "P> r"1P eu! próprio co|?iei do li-
in A' Um"<> An Egrejn) o regente interi-
eon,0"' lln,m' do imperador, conform'ahdò-se
f«i-iri', •"J,'eecr do referido eonse'heiro pro-
K>"r TL''¦'' (U,rf'n e Soberania Nacional, Ha
lém v- '"'" VosS!* Senhoria faça declarar
MüAT " ménèiõnãdo Porlar'!i de r> dé**"> ae 172H, o entregnr a administração

a face meridional <iaquel!a praça, era semcstylo architeetoHico algum, dc linhas ge-
,raes banalissimas, pintada de côr de rosac ostentando, como emblema, uma lyra no
tympa.no; e mal nllumiado por pares de
primitivos oandeSabros a azeite de peixe.Isso nao obstava, que nas noites de especta-cnio a praça ficasse coalhada, ás portasdo theatro, <lc seges, cabriolcls, traquitanas,
peclrestres, .prégoeiros e vendedores dealoa", o refresco ambulante da época. Jánesse tempo a policia acossava os cam-bistas.

Na platéa se envergavam casacas de raboe reluziam "cracbats", dragonas, calvasconselheiraes e os decotes atrevidos e as se-das roçagautes, éoruscavam adereços de .pe-
dras caras c lindos oühos negros sonhadores(Ias elegantes de 1850, enfunadas de s.a*ii-balão, cintadas a Maria Stunrt e irrepre-hensirelinente perftendas pelo Toussaint cmbandos collados c lusidios como era a inod-itda época, introduzida aqui por esse anjoda Bondade, que foi. na terra, sem rebuço
algum, a "Mãe dos Brasileiros", a impera-triz D. Theresa Cliristirra. A' luz da ribal-ta do "Provisório", fizeram-se ouvir as
maiores celebridades dá época entre os tra-
gicos — Rossi. Salvinl, a Ilistori; cantores— a Stoltz, Tani-herlick; e pianistas —
Thnlberg e Luiz "iforeau, Gotlschnlck.

Com o ájárdiríámento do "Campo do
SamfAnnn", por Glaziou, deSappareceu dal
o então "Theatro Lyrico", que n:>. opinião
de mn competente, Araújo Vianna, bem
pudera ter-se aproveitado, coin a modifi-
cação dc seu frontespicio, se outro houvera
sido o risco do maior parque (850 m. mui-
tiplicado por 341 m.) pelo nosso "Le-N6-
tre". O seu espectaculo de despedida, com"O Guaraiiy", de Carlos Gomes, foi dado
nn noite de 30 dc abril de 1875.

Tratando o governo em 1855 de lançar
a "Estrada de Ferro D. Pedro II", que" a
principio comprehendia apenas 32 milhas
inglezas, ou cerca de oito léguas (51 kilome-
tros e 488 melros). com cinco estações
(Gampo, Engenho Novo, Císéndüra, Ma-
xahiibomba e Qneiinndos) ouviu a respeito
is engenheiros Auslinj e Lane, que apresen-'iram "eus nafeçércs respectivamente em
20 e 22 de dezembro daqueile anno. Achou-*ie preferível, então, tomar por assento da
estação inicial o quarteirão do campo dc
SanfAnna. Serviu de avaliador no ajuste
e desapropriação dos predios c terrenos in-
clúidos nesse traçado, o coronel de enge-
nlieiros Frederico Carneiro dc Campos. Foi
empreiteiro das obras da coniixinhia rxi
primeiro trecho entregue nté Queimados oengenheiro 'Edward Price. Se desde logo sc
havia -reconhecido, em face dn planta, n
desnecessidade de ser demolida a antiga
i-grei-a de SanfAnnn, por outro lado se en-
tendeu conveniente remover o pequenino
teimplo em cstylo jesuitien de frente dn es-
tação. ' nara o que a companhia concessiò-•laria offercceu logn ao governo o ureço de'tesaorupii.Tão avaliado cm 40 contos, quc-;c*pois 'iccrcsceu dc. mnis cinco contos.

A "f- •'<*" dn Central não foi própria-
mente levantada no local onde se eneon-
fcavn oi«tr'orn a é«íí*èia, nnis. como iá «lisse,*-«nto e.sln coino n tninorio dn Divini e o
i>reshyt""in se ergu-nin nos chãos «Ia nclual
praça Ghristiano Ottoni, cm freute á ala

dizia I). Pedro II no barão Homem de Mel- , seu triumphoIo, ministro do Império do gabinete Sarai- Não correu hoje para não se fatigar, Aprom

Pareô "Niebln" — 1.450 metroá --- Pre-
mios: 3:0005 c 600$ — Mouro, 52 kilos, J.
Escobar. Tirou excellente prova. Iân fé no

Salvatus, 51 kilos, A. Fcijó.

Mobiliários e in-
st-IIaçces de
Escriptorio3

para :
Profissionaes
Residcncias

CoiriETisrsfo
Bancos

J. PALERMO & C.
211 - SCTE DE
SETEMBRO — 211

va quc o repetiu cm carta:"Deve-se a João Alfredo, a elle devemos
agradecer; foi preciso muita perseverança;elle a teve e venceu. Não está o João Al-
fredo? Desejava encontral-o por aqui."

¦ *•*• ¦

MOVEIS
Leilão

UM Mil líl
O JÚLIO, leiloeiro, venderá, ee-

gunda-icira, em seu armazém á Av.
Rio Branco n. 183, ao lado do Tria-
non, bellissimas e modernas guarni*
ções para salão de jantar c dcrmilo-
rios de casal e solteiro. Ricos mo-
veis de cstylo árabe, moveis avulsos
diversos. Tapetes Persas e Inglezes

ptou opliinanicntc. Pôde ganhar. —*)láo, 51
kilos, A. Araújo. Nas condições cm que cor-
reu hoje. Tem chance. —Snhtüzza, 5. kilos,
W Lima. Tambem nus condições din q*tecorreu hoje. —Fluminense, 53 kilos. 1), Sua-
rez. Anda hem de preparo. Tem chitot-c.

Parto "Ousada" — 1.G00 metros — Pre-
mios: 3:000$ e 600? — Niagara. 55 fcrirfs, C.
Ferreira. Regularmente movida. Pódc g.nhar,apezar do peso. —Ouvidor, 45 kilos, J. Es-
cobar. Nas condições cm que correu- hoje

Belmttião: Kb^unin .m-
rua dos Coiiuclr..*, nu-mom 23; Manoel Plnlo Vápin, Hospital da•N. S. dn Siudej .Inn,'. Anionio .1,. Mlva, nmlurn-s llunif.u n, .'14; Aliinn MnssafuriCainpoj Porlo; rua Sunzn llorros... 0.1; Kdu-acln Sampaio, rua S. Carlos u. IU; Domtii-

gns dus Saulnii Mnlnehlus, lf••-piiitl de S-,.o.vlinsli.*...; Wlhiiii», filho de César Lynch dosuuxii, rua S. Francisco Xavier ... 005; An-lonla Lopes de Oliveira, rua Sergipe n. I.'I6|/nleik.1, fillm de Augusto Pereira, morr»da 1'ormljn sln.j Alzira Rlchara l.oalouc,rua Santo Christo n. 110; João Ferreira doAbreu, Hospital do S. Sebastião; Joio Amo-rim (.anão. ruu Itapln. n. 1128; Tcrtullan,"»liaptista du Silvo, rua S. Jamiarin n. 21;¦Iotô tiomci. travessa A.vrei Pinto n. 111);"egluii. filha de «Carlos Francisco Xavier,rua Om ..nel Flíiierr» de Melln n. 385; Lul/íMaria do «Mattos, run Raul Pompeia n. 05;
Manuel Lourcnço, iKcrolerio do lmtltutu»
Medico Lcgill; Siarla das Dores, idem.Nn cemitério du S. .loão liaptista •—
Luiz Carlos Nn.arolli (Dr)-. lm*,:o do lloti-
cnrío n. I; Diiuir.ih, filhi. de Armando Sil-vrirn. nni dns Arcos n. 20; Zlld.i de Jesus,
Ihdclrn do Leirie su.; I.tiçrcclu. flllin d.i
Joaquim Diinrtó Mnnities. n.s dn Riachttc-
Io ii. IS7; Aliiiiiviln Ãlvcii Miircir.-.. rua So-
rocahn u. Ill,, cava l; Orlo ndo, filho dc Ce»
sar AutRIStu Teixeira, run liarão dc São
Fcli.v d. 1.12; Al.iri.i Isnbol fionies, bnixadu
dn Vllln llic-i s]n.; Affonso, filho dc fia-
mnn Mico. rua Silva Heigo il. 51; Nilson,
filho de Leonardo Cas.ii.no. travessa Cns-
siiimi n. 7: Aur.ünno, lilliu de Anionio Oo-
me*, ruu .loaqulm Silva n. III, %-iisa III.

No cemitério (Io Cnrim. .— Tlicrcza
Adelaide dn Costa e Sã, rua liarão de Mc:.*
quita ii. ií;i'_.

Scrú inhiimadn, nmnrrhã:
No ccmitcrio do S. João liaptista — Maria

i I.ldphKia Teixeira de Souzn Mendes; enjo
| ferclro sairá, ãs 10 horas, du rua ¦lítiacquu

le Macedo n. III.> -man* i . ¦

Eosprep .e capital
Vcndc-sc ni.'1'.nii'ira avenida com

122 pi-fiüo--. si rua Barão de Iguatemy
1114. Praça da Bandeira, excellente»
! monte edil içada, cada predio com 2
quartos, 2 salas, etc. A' frente dtt
rua tem dons predius para negocio.

; Esla avenida roín alugueis antigos
rende 33:f>00$00O anniiacs. Será
vendida pelii maior offerla, pelo lei-

k loeiro JL'1.10, quinta-feira, dia 25,
ás •! hnras da tarde.

| PELOS CLUBS

—gOE-—1 m-
s5K33»r1íí-'

Augmenta o capital da Compa-
nhia I. de E. de F. da

America Central

«REMIU 1IECRKÁTIVÒ JARORANDY —
I Animada, hem animada", fõi a noite de hon-
| leni, no Orctuiú llecrea.tivò ¦laborandy, á ru*
: dns Ar.iujos n. I. onde se effcctuon o baile
I mensal desta querida sociedade. As dansa-i
j proloiifianiiíi-si! a lê' ús •! horas da manhã
i para salisfiição dus in.nuitienis p.ccs que >o
I delicinirniu ü«i sum dè ínngnificn tirchestra.

LUSITANO CLUB - ¦ No Club Lusitano,
de Nicthcroy, renlisa-sc iiiiiuiihã um chá-
dnnsnntc em beneficio da capelia dò Sagrado
Coração de .íc.us, da cafiiedral da vizinho
cidade. Acha-sd con trair, da nina orchestra"j.izz-hiiiiii" c ns dansas sc.iniciarão ás> *i
horas dn lardc.

| MIMOSAS GAMPONliZAS — Rcalísa***sç
hoje_ um i.rar.dioso Imile no Lyccn, pro-
movido pelos seus associado!,* em honra á
direelorin. o qual será ithi'iRianÍado pelo"jnzií-ln..i«l" do Batalhão Nnvni". A sedo sorã
galhárdamcnle enfeitada dcfl-õfcs e haverá
hastanlií prbfiisiió de luz para maior realce
da festa.

I »¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦> ¦¦>¦ «^C,f»*—t «¦--....I*---—.— ¦¦¦«-_•

| do Institulo li ras! leiro de MlcroMologia
Para forunculós .espinhas e cr*i'os

NOVA YORK, 20 (U. !'•)
Internacional dc Estradas d

Ha fé no seu triumpho. —Ócarina, 40 kilos,1 America Central ganhou, em oito
E. Amuchastegui. Tirou optima prova. Tem .$2.50 por acção. O capilal lotai da e
alguma chance. — Ondina, 53 kilos, D. Sua
rez. Apromptou em excellentes condições.
Pódc vencer. —Aeroplano, 51 kilos, P. Zn
bala. Nas condições cm quc correu hoje.. Nfc
tem muita chance nesta turma. —Noii^-
kilos," J. Gomes. Tambem nas condições ani
que correu hoje. Pouco deverá produzi*;.

Football j
UMA ASSEMBLEW NO PENHA _ TelÉIoo Sr. João Antônio Pereira renunciado, oicargo que exercia de presidente do Penha IJ'. ç., bem como dc seu representante jtfl*ola Liga Leopoidinense, são convidados to«ir<os|os associados do referido cinb a se reuwl

em acções ordinárias c de

\ companhia
Ferro da

mezes,
empresa

$ 30.000.000.

POTE 5Ç000 •
NAS CASAS DE CIRURGIA

DROGARIAS
**«i]t>s-*-

I Professor 6ÜDIZ8 mi
Será vendido pela maior offerla

este magnífico predio, apalncetado,
em leilão, quinta-feira, 25. ás 4 1|2
horas, pelo leiloeiro JÚLIO.
———¦..— ,.¦¦¦ i MBHBPl» ¦¦¦¦¦- ¦_¦—,..ii — „,

DUAS POR DIA
Uma an almoço nutra ao jantar, é a dose

Indicada nas enfermidades do esí.o.nngo. fi-
proviZ « ú fral extraordinária usa gado e intestinos; prisão dc ventre é a causa
8 horas da&M°In' ?2 d.°.co:r*;nle. •* de innumeras doenças, livre-sc tomando PI-
rmiinteor^S VIRTUOStVS; Pílulas de Papaina e. .gniiue ordem do rl.a* «- «,,„-.. ..„„:„.__ [podophyiina^ Vidco .$500. Rua do Rosário 17UEstatuas de mármore e bronze legi- t0 da renuncia acima referida; b) eleição «Je

timo. Louca dç Limoge.. Chriirto.,ca^^^^ Í?^,_.«S™«. ¦_..__
fies. Metaes. Muito objecto de arte
c meudezas de valor e enfeite. .

O catalogo será publicado, ama*
nhã, no "Jornal do Commercio*".

mm*A segunda conferência pa-
ra os enfermos do Hos-

pitai dos Lázaros
A administração do Hospital dos Lázaros,

da Irmandade do Santíssimo Sacramento dn
Candelária, como jã temos escripto, teve a
feliz idéa de organisnr conferências para os
enfermos ali recolhidos, minorando, assim,
os soffrimentòs destes, pois ouvirão, cm
cada domingo, a palavra dos nossos homens
de letras que hnmniiitnriainente nquiesceram
o convite feito. Proscgnindo na série orga-

nisa.la, falará, amanhã, o jornalista Dr.
Porto da Silveira. Como na conferência an-
terior, será essa presidida pelo provedor Sr.
Albino Ferreira de Sá Coelho, e realisnr-se-á
á 1 hora dn tarde, com a assistência da ad-
ministraeão do hospital c de toda a mesa
administrativa da Irmandade.

MODELOS
Verdadeira oceasião por duas se-

manas: Vestidos c Chapéos a preços
cxcepcionacs de grande reclame."Elegâncias", Rna S. José 120, sol».

TERRENO.
16 LOTES

O JÚLIO, leiloeiro, venderá em lei-
lão, terça-feira, ás 3 hora» da tarde,
16 lotes de terreno, ás ruas do Mat-
toso e Dr. Araújo. Plantas e infor-
mações no escriptorio do leiloeiro, na
Av. Rio Branco 183.¦ -UTI- ¦

A delegação parlamentar hunga-
ra homenarrea a memória

de K.OSSU&
TURIM. 20 (II. p.) — A delegação ('

Parlamento húngaro, que actualmenlc visit
a IlnÜa depositou unia coroa de flores p
lapide ccmuieinorativa do patriota Kossuth

SPORT CLUB UNIÃO -- Para o cncontitfc-com o Mack F. Cluh, amanhã, 2l do cort-rente, no campo do Independência F. Clulia commissão de sports designou os teamT-nliaixo e pede o comparccimcnto dos Srs»amadores na sede, ás horas tambem desi-
gnarias, nfim de juntos, seguirem para o rc-*ferido campo: 2- team, 10 horas, na sede,trem dc 11,07: Bastos; IVAvUa e Garcez; -—*-__-
Shio0, Tud?nthao,^]„^tieagoI_0Sin(^1,^fBiia do Uruguay 260

Humberto. Nepomuceno e Marcolino; Nel- ..«ça-feira, 23, ás 4 112 horas, pelo lei-son, Sohral, Carneiro I (cap.). Javine e,i ¦_ mr ir* 17. 1. c.Fernando. .Reservas: Honor, Pinho!,. CòcHio. -loeiyo JÚLIO. Este predio fica na
Brnsmo, Marcelino c todos os demais inseri-f esquina da rua Maria Amalia, e será

— Tendo de ser realisado nn próxima l^_2d_Ído Pc,a m-'0"* offerla.
quinta-feira, 25 do corrente, um rigoroso'. _—7 —?--*«*»_-,_^treino com o Fidalgo F. C, em seu campo, 

'A 
AsSOCiaCaO IlldU-trial. de LlS-a conimissão de sports pede o compareci-.- . . -mento dos Srs. amadores do 1" quadro na-í DOa, tatTJDem Confraria 85 DO-quelle campo, ou na sede, ás 12 horas, afim* i-j

de juntos seguirem para o referido canino.!. Vas nfôdldãS gOVeTnameil.aeS
Athletifimo I LISUOA. 20 (U. P.) - A Associação In-

n I)í\ nni jthiptii a - -.«ustrln» approvou uma moção de apoio aosU U1A Uüís AlHLbTAS — O domingo quo. protestos da* Associações Commereiaes ásamanha passará .foi reservado, quer peln medidas governativas, conttudo isentas dcAmca e quer pela Ligu Metropolitana, para qualquer fim politico.as suas provas finaes de athletismo. As da*
Amca serão effectundas no Stadium e as du ————*  ': '"" '"' ' ¦-

As atíràcções ds amanhã,
no «Jardim Zoológico

Fcstcja-se, nninnhã, no Jardim Zoológico,
o quarto imv. dc vida do 2" filhote do Jk-
guar negro "Ncro", nascido cm 21 de maio.
O novel rebcnlo felino, encontrn-se cm ma-
gnificas condições, vivendo na jaula com ,\
sua progenitcira, a terrivel onça '"Pureza",
mas vao atravessar o periodo critico, do S-"
ao 8" niez. "Crcoúla."; pois que é dn sexo
fcniiuuio, é muito parecida com o malogra-
do "Creoulo" morto ao completar seis me-*
zes, mas, còmquan.to mais alegve c brinca-
llionii. apresenta .iái evidentes signáes dc fe-
.•ocidíide. Ahinuliã, as creanças terão uni
dia cheio no Zoológico; onde haverá cor-
ridas, balançou; carrpussel, aranha qne falai
etc, a funeção ao ar livre, ás il horas, pelaningnifiçn ''..troupe'-" "Tutu", com traba-
lhos de ncrobacin, trápcisio, palhaços e o 1"
lony brasileiro o impagável "Tutu".

,—mm*—~«* -'"—
i<umH.í_(BaB_ui__(»-~-u«uia-«eoinEvnanaiiaHS

PHfNíx «» •
i CURA .

iMl.CU t»
nsc.sra^p»

Ugn Metropolitana na praça de sports da rua lllis c'nco das mahs importantes obras mo
"- -'¦* " ¦' %Prefeito Serzedello.

Basketball
O CAMPEONATO DA AMEA — Em prose-

tlenins sobre xadrez.
Pelota

S. C. LA' DE CASA Em sua sede, ã
gúimento ao cumpeonato de hasket-ball dn ?\v _ln í c Qua,ro de AIaio r'**"« ° Sl'ort Club
A. M. E. A., encontraram-se, hontem ' 

no ,ul de, Oasa tara proséguir) amanhã, ã 1
ring do C. R. do Flamengo, ú rua Paysandu* ,10Ta da tarc,c* ° campeonato de 2' turma
']« PRilliarlraa mni-n-itiitistiiin- .Ia i_ V* r> ClUtrCis esquadras representativas do S. C. Brasil e do Fluminense F. C. O club tricolor
foi o vencedor das partidas, marcando 35•ontos contra 9, nos primeiros teams, e15 x D, nos segundos.

Xadrez
O QUE VAE PELO FLUMINENSE - Na•essão de aiite-hontem, 18, marcaram pon-os os Srs. Miguel Pereira Filho. Ribeiro.oures, Firmo Pereira, Oswaldo Cruz Piího•opoldo Franca c Aubrey Stunrt. Hoje o.go será iniciado ãs 10 horas dn manhã;

.'ara a bibliotheca do Club foram adquiri-1

da tarde
enitre os nmndoren Vovô, Christo, Hcacção,
Odvon e Piroüto, e ás 4 horas, da tarde serii
cffiíctuado o desafib cnlre os amadores Mu-
nlseca e Turquinho, contra Centenário e Ti-tuninw. A funeção official terã inicio á 1hoiju da tarde.

Box
' EM NOVA YORK¦ BlimiNBACl-f VENCEU 0 ADVERSÁRIO

NO 8«* ROUND, POR KNOCK-OUT — NOVAYORK. 20 (U. P.) - O pugilist. Paul He,'-

TOORES MAS COSTASsSíSnS?
"Brazilian Ainéiicari"

Eslã morecedor de unia leitura altenciosa
o numero que 6 "Brazilian American" vem
de publicar esta semana. O seu artigo ini-
ciai, é uin histórico da acção da Gariíara
Americana d** Commercio desta capital des-
de o seu inicio, pòdcndò-se avaliar, utravó-i
do mesmo, o alto valor representativo desta
corporação. Além de outros niligos, do
grande utilidade, desta 'nm-se, cntrèirieiadlís
dc nitidns phptograpliias, as secções costu-
u.eiras que estão repletas do informações:
dc interesse geral.

¦ *g«i»^' ,.

L E M E
R. Buarque 47
Vende-se este bello predio, cm

centro de terreno com 5 quartos, 2
salas, etc, cm leüão, quarta-feira,
dia 24, pelo Icilodrb JÚLIO.
—— _>_^Be»_<—
As conferências tle amanhã

dos estudantes bíblicos
Os estudantes bíblicos fritòriiacionacs rca-lisam, amanhã, ã tarde c á noite, ã rua Luisdç Camões n. 22, as suas conferência-.' pu-blicas. O assumpto da conferência da noi-te. quc sera seguida de prójocçõés 1hiii%*<*-

linbael. venceu, hontem, ã noiVc.Tpôr'"kuo-kA %Eik o, 
C^'a.< 

,rercrcnda . "já cm Actos,
n,,l r, cr,, nnll,,„.. r,nAA:.,. ... _í.__ KI'°A 12-1:15-21, e: "A resurrciçao dos morlos ai-$!$%gSPpS ne^^^^m^^ d° *****>> -*resurrciçao

dO Cc«),
dos Espaços 1"

''¦jm%t\irlfi '¦
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s A NOITE

S «TECIMEN-
TOS MILITARES

,S rcluniin dc offMucfi «In ftirga Pu«
lilirii il<* Si Puniu

S, IUI l.ti. 80 (A. A.) — .Sesiuidu pro-
JiYln apresentado ua Caniara dos l)i*|iiiliiiln»,
jioilcr.i ii governo tl« l'i*lml» reformar uns
piii>lii> liumpillnlnmtonto Miporlorei nflleiaes
«ta l'niv'i I'iiIiIIim i|iic ('(inlíircm nmis do iln
ii ii nns Ho serviço, lula illiposlçfla '¦•'..- datUa
Aproveita iiui Iciitíiite-coronelti Graça Mar-
Ilu», Antônio Siqueira. Alexandra Qnmn Ki-
ti*vi<«, Mnnncl (iuiimeclfl e H...I.. ,í:.-- Mon*

¦loiro, (*Miiiui,iiiiliiiilc*> dn vnrios-corpoi) Ur.
lAinarantò Cru*, direelor iln Hospital MUI-
l,ii', i|iio ennlani entre .'II o 111 uoiios de ser-
vii,*u mi Força Publica.
Nndn :i|Mii*iulo conlrn um iiroffgnor

ila Itiiiiiniiii
S. PAULO. "II (A. A.) — Fui posto em

libcrdndo n Sr. Axor ile Araújo, professor dc
educação elvlcn d.i Jíscoln Normal du Uniu-
cíiIú, conlra «|ucin nndn flcuti apurado uo
inquérito Instaurado sobre as occorrcnolni
verificadas naquclla cidade,

,\ sttbsortpijíio, iilicila cm S. Paulo,
cm l>i*iii*ficio «Inn 1'nniiliiifl dos

-idilnilu" muitos
s. PAULO, "a (A. A.i —• Sobe a quasi

ÍMiU cunlos dc iéi*> a subscrlpcSo aborla pela
. iiiiinilmlo de senhoras, em beneficio das
viuvas ii filbos ílos offícacs e praças mor-
tos pela legalidade.

Kssa cifra deva ser acerescida do auxilio
iiiis Câmaras Municipaes da capital c do lu-
icrlor do l.-l.ulii, quo representa cerca do
: o contos dc réis.

O biliieto ii. 49554 premia-
lio com 20 contos ita Loteei:!
''íMlirnl extraída liontcm.

ini vendido uo

CENTRO L0TERIGO
lí. SACHET, I

mm
Um sitiante paulista recebe uma

carga de chumbo
v 1'W'l.u. so (A. A.i — Quando prclcn-

dia ilémniistrar umn nrniadllhn existente na
sua pequena propricdnilc agricola, um ;.i-
lianlii residente nas proximidades da Ba-
iiiery foi altlngldo por fortíssima carga de
chumbo grosso, ficando gravemente ferido
na cabeça e na pnrto superior do thor.ix.
A ricliiná foi internada na Sanla Casa.

-mmm*
CUIDADOS ÁS CRFANÇAS DÉBEIS

(Jiient llver fillios fracos, retardados, ano-
micos ou rncliiticos deve tratnl-os no IIK-
1 lOTIlEHAPIUM -- Parque dos creanças dc-
lieis — Cura pelo sol —.It. llnddocll I.obo, (II.

1 <ti»i ——"Revista dei Commereio
brasiliano"

ítalo-

..cana ui chegar n esla capital o n. 7 do
incnsnrio "llevísla dei

üirnsilcirn", editado cm
iuara di Comniercio e
sempre, Irnz o presente
iiilcressantc siiiumnrio.

1—«rin-

conimercio ilalo-
Oenova, pela Ca-
Industria. Como

numero variado e

Limas para unhas^os ,""',i',vs """
riüanps, etc.
calvcs Dias,

CASA
.VI.

;los,fi'_ineczes, ame-
liKllMASXY, rua liou-

OS NOVuS SENADORES 1TA-
LIANOS

—- t»-» .._».«.«.

Entre oi nomeados figuram o
compositor Puccini e o hiito*

riador Pietro Orsi
nüMA. 20 (ü. P.) (Ofíklíl) - O rcl VI-

e|or Manuel uíslgnoii, liojo, uin decreto no-
meando oi ••.¦mnii-. Miuuloies; eompnsltor
Piteelnli «.primeiro mlnUlro, l.tilgl ('acta;
ex-ministro, ttolosiniu Pnlnerli eMeMiudòi
l.ulal l.uiüiii. Anlonio ile Túlio, príncipe Oli-
beiio llorromeo, l.ui.;i Cellalanl. 1'lelro SU-
ta, eonde Oerolnno Márcello, llolmill. Cotia-
l'«vl, ('ao Pinua. Cnmerlnl, Itntta. Faleoni.
Negrotlo-Camblsioi ex-prefeito dr Turim.

Itleiirilu Cuttaueoi presidente da ilrlrgaçáo
provincial de Rema, IMelrn llaeeell*; e.vpre-
feito de Milão, UaiNno-Cahba; o director th"Oaixotln dei Popolo", conde IMflno Orsl»
prefeito de 1'alerino. príncipe Gluseppe l.m-
M dl Seoleai to iiidiMrlaes (ilovannl Silves-
tre, iiiiiiiili.iii.iii lllnnebi, condo Curlo llatf-
...o e (iliivininl Trecarinl) o egyntologo Seba-
parollli prpfessóres liolognniiiil Alblnl, Cl-
rltielonc. (iugllulmn Ouelpn, Antônio Mar-
eblei'1, Glusenpo Muioian.i, condo (iloviinnl
.sablnl, e l.ulgl Sliuonctla; os governadores
dn IToreoçit. Sr. IkrbaMO. ile Naiioles, S>*.
Augliilll e da Veneno Sr. (ilordano; os critl-
cos do arte Oietti e Venturl; o direelor do"Sccolo", Sr. Ilcvlone, o historiador Pletro
Orsl 0 o presidente dn deputaçâo provlnei/ildo Florença, conde Celll-Pnbroul.' i mmm n.

S&Slililuulu. 20do8H(MiihnMle102l

I QUINTA-FEIRA I
looiolom

loteria do Rio Grande!
1 Vende-se cm toda parte I

NICTHEROY CONTAI UMA
NOVA PAROCHIA

Será amanhã a initalfaío da
de N. S. du Dôrei, i\o Ingá

Km regoiiljo p.*la lii»tallaçã<ydi« utiiii nova
i.n.i.*lii,i, em Ni.'tiielv,v, a ue i\n-* Senliura
das Uores do InBA.^realIsanél q-ic, amaiibi'i.
grandes festas religiosos uu ri.kpeetie.i e;irc
Ja iiiAtrl/, por oeeuslilo ilaiy [oleimiidailim
coimiromliiiiac), cm Iuuiim mn excetua \<:i-
droelra. [

lii-iilr o dia 14 do corrente Viuo se reallsam
aclos prpparalorbm das emlinoiilas fluais,
eelelirando-to o teptenarlo d|* St/st. Seubn-
ru da» Dores Ao 8 boras da iin*i;e, eom ser-
indo. \

i\n soleimildadei Uo amanW, - eonetam do
seguinte! >

neeopcSo do Urmo, ne\in, hn bispo dlocc-
nano. ás 1 borns da mantUt nvi^ira eom eom-
niiinbio geral, As 7 1|3 borlis; poise do
llcvin. vigário, is 0 t|3 dn niaphií, e logo em
seguida mina solemne emu ,'serntio, pelo
Rxin. Sr. nen». Sr. bispo, i

^'s 8 horas da noite, "Tetftcum" e ser-
mio; • u
LA REINCr isiom

A IIAINIIA DAS ÁGUAS fc(£ COLÔNIA
Pcrf amaria MaacotU — P. Tli Mentes 18 o 29

i mmm ¦ i"Revista Brasileira dc En-
çmlianaf

Sobra a nossa nicu de 'trabalho aeba-sc
o numero 3, tomo VIII, da.~ltcvlsla Brasi-
Irlra de Engíitliavia", ifati *tem o seguinie
summarlo: Seccio techiurli — O ilo.loi-a-
inunlo longitudinal ou ,c /iminliamento dos
trilhos, por José C. An*r.H* Pinto; Secfüo
Industrial — Estudos pr .liminares para o
reforço io abaateelmenlÉ), de ngua no nio
do Janeiro, por Henrique,.*de Novaes; As ca-
nallsacões subterrânea;, por Daniel Me-
nlnger; lUHiotclcplionia]' por 3. tiayoso Nc-
ves; Um novo typo do medidor dc energia
elcclriea; Normas do /.*ngcnbaria civil; Sc-
cção Kconornicn-KinuncJ.Mr» — O mes com-
mercial; Chronieas o Informações; Secção
do Consultas, Uibllo.rit jnliin o Ilcvlslas das
Hcvistas. *

¦ — m ¦

0 DESCONGESTIONAMENTO
DO PORTO DE SANTOS

A S. Paulo Railway espera, den-
tro de um mez, regulariiar oi

transportes para o interior
li.i secre In ria da Aasoolicfio Commercial de

Sã» 1'itiilii rceebeiiHis u seguinte coiiiimml-
eaçflo,"A Assoclneüo Coiniperclnl do S/io Paulo
neriba de ser iiifnriimilu pelo superiiitcnilciite
da .sa.» Paulo II.iIImu.v do iine i'*ta cmiireiui
ferroviária Jil eoinecoii n receber os novos
Vagões de carga quo ba mezes bavla eneom-
mondado, em nuniero de 7<"i0, Coin esle mn-
lerlal -• (íüorcsceiitou o Sr. superintendente
da São Paulo llulluny — a companhia cslil
appnrclliadn para noriiinllsar enmplelaiuente
m seus tcrvlços, dentro do Ires mezos. Au-
lllil, mili*-. dn (Ini do nnno, o porlo dc San-
lns pitnrft do todo descongeitlonado e rostu
beleelilii a regiilnrfilnde dos transportes cn
tro uipiella cidade v «capital do ICstado".

LOTERIA DE MINAS
80 f* EM PRÊMIOS

Terça-feira, 23

II$I
Inteiro 15S000

Décimo l$50o
V VENDA EM TODA A PARTE

O QUE E' DIGA-SE:

NWAL
vayaiMat.

0 Fundo Cárnegie premia vários
actos humanitários

HOMA, 20 (L*. P.) — O 1'undo Carncglc
para recompensar os licrocs concedeu a me-
da lha dc ouro n cinco trabalhadores romã-
nos, (|tic pereceram ásphyxládos em uma
tentativa dc salvar tres crcnnvas cm üm
cano de esgoto.

Também foram concedidas Ires medii-
lhas dc prata o vinte e quatro dc bronze
a diversas outiai pessoas quc praticaram
actos humanitários.

mmm
l'u fiz 11

GILLETTE;
barba
E Você

(v.tii manhã com uma

—«•»»>-•llD.i CAPICÜÀBA'*
I),. Victoria, onde se edita, foi-nos envia-

ilo mnis uni nünicrò, o de 15 do corrente
da exoetlenlo revista illüstradn "Vida ca-
pieliaba", I)estacaiij-sc, dv^n edição, além
de curiosas gravuras, escolhido còllãbcírajãp
lifrrãria c Viii*iad,os trabalhos (ic redacção.

—Sr»?.'—
1 ,„.:.,. Gillclte, Valet Auto Strop, Apol-
»•««»»»«'«•> !„. DÜrhíiiri; púplcx, Oein. Kvcr-
itcmly, ele, Cnsa llerninuiiy, rua (ionçal-
ves dias. ú!.

+-«4mm 

Sobre o desarmamento geral, a
Liga das Nações aguarda a

futura Conferência Inter-
nacional

iJENF.BHA; 20 (A. A.) -- A siili-coniniis-
tán de amiaiheiitos navaes aprcscnloii nm
ifclàlorio á lercclrri còniinissãò dn ássejnhlca
du I.iga. nlvitraiidn i|ue aguarde n re-
solução do mesma eamniisaão sobre os prin-
cipios qiie deveiii presidir ao desarmamento
fera) e (|iic terão dc ser apresentados á fu-
tuni Cniifrenrin Intenmcloniil.

O minislro Frederico Clark, da ehibaha-
da do Õríisil, fez salientar/ entrotiinto. o
rissenllincuib (ln suh-continissão h certos
princípios que huvinm sido assentados desde
a terceira nsscniblçíi sobre os casos parti-
i-iilares do lirasil, os ouücs, na opinião de
Lord Roberto Cçcil, deviam ser toniadiis eni
especial ctinsideriicfió; qiimVdò se celebrasse
a conferência,

O "Medtianu" cm viagem
para o Hio da Prata

O paquete ".Mcduaua" fundeou no porto,
esta manhã, vindo di* Bordeaux e porlos dc
escala dc costume, e as suas condições sani-
tariiis foram julüiidas boas pela Saude do
l'orto. Ü pa(|iiete francez poucos passageiros
trouxe para esta capital c conduz muitos em
transito para Utienos Alies, para ondo partiu
hoje mesmo, ú tarde.

¦ ^a» i . i i

O 5IA1S ADHERENTE
O MELHOR Vò DK ARROZ

Ü16 DE
•i.t*mmm-

ARROZ
®i"AiAúi\m» dc passagem

pela; Guanabara
J.in.;on fciTos£na Guanabara, As primeirashoras da inanhfc, o phipicto inglez "Arlan-

za ; proredent h -dc Soutliaiupton c escalas
do costume. /£. nnldado da Mala Itcal, de-
pois de rcccbctó a visita da Saudc dò Porto,
que a cncontiàju cm bom estndo sanitário,
foi airacar aoJi.*Acs, onde se cffcctuou o des-
embarque du£ passageiros quc transportou
para o nio, dni grande numero. O "Arlan-
za", zarpou, Lá tarde, com destino ao Ilio da
Prata. ?r-

CUTIS0L REIS
Clarca a *c|1c, fixa o pó dc arroz e realçaa belleza tjíKplaveis professores' da Fac. doMcdiciua aOeStam o seu valor lio tralnnicn.

|o da culliky Nas perfumarias o pliarmacias.Deposito: 'ynjrivcs, U3.
«Mb

O "Boletim da Sociedade Ento-
1 lógica do Brasil"

_ Tleunidob num só folheto, os números •!,
•> o 6, relativos ao anno findo, do "Bole-
tim da Suciedad* Jíntomologica do Brasil",
tn»**'-nlêni da longa lista dos numerosos
membros , dessa associação seientifica. in-
lorcssanttj» estudos dignos do apreço doa es-
pcciàlistata;

Syphilis ? ELÍXIR DE INHAME

Festa de Santa Ephigenia, no
templo da rua da Alfândega

Nn egrejii dc Sanln Ephigenia, a pad.ròel-
ro dos homens çlc eór. á ruii da Alfândega,
rém sendo reãlisadps os aelos da novena em
stn louvor. Amanhã; domingo, será a sua
grnnde festa da gloriosa padroeira, cpnstiin-
do de missa solemne, ás 10 horas. íima alio-
eução pelo llevm. padre Anis Memória, la-
(luiulia o benção do Santíssimo Sae.ròniento.
m*i*ymfM9MfmmV*ttli^^

"EL GVAJSTE»
(lomo de ordinário, os números du ulli-

ma remessa de "El guante", o brilhante
diário dc (iiiaraquil, Equador, estão palpi-
laiiles de interesse e repletos dc informa-
ções nacionaes e estrangeiras sobre os
mais variados ássumptos.

¦ mmm* »

Más digestões
Como sc corrigem dc

immediato
O excesso nas refeições, como o abuso das

bebidas, i a causa freqüente das más riigcs.
toes. acideü, dores, c estômago pesado. Pou-
cas pessoas dão a este facto a importância
que eiic merece, pois muitas vezes delle. de-
correm transtornos graves. Os médicos pres-
crevem, nestes casos, um bom bicarbonato eu-
Uri sado guc è agradável, cfficaz, nlliria o cs-
tbníiigu o lem coibido admiráveis resultados.
\.i 1'osiio paiz onde o bicarbonato esterizado
jn é tão aconselhado, se deve prncural-a em
vidros bem fechados c não cm caixas ou pa-
cotes de baixo preço.
"La Revue de France"

Offorecido pela empresa de publicações
Braz l.ainin, temos cm mãos o n.° 1G da
apreciada publicação literária "Ln revue de
Krãnço"; lJssa edição, quc foi dada A pu-
blii-idade no dia 15 do mez de agosto fin-
do, traz. como sempre, assignados por no-
mes dos mais festejados das letras france-
zas. trabalhos sobre cuja escolha torna-se
difficil qualquer pronunciamento, tão in-
têressanies e equivalentes são todos elles.

«t

FUMEM

Trocadero
man Cl* Souza Cruz

vs^

PROVEM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

U/.p estabulo que funeciona em
pjbsimas condições hygienicas ?

(•Sobre a conimunicação que a Liga dos In-
Hpilinos e Cousinjjidorcs fez ao director da
IjpiKle Publica, nblieia quc publicamos sob o
tjltflio acima na jipssn 1" edição de 10 do
cairrérile', fomos plvcurados pelo Sr. .loão
ííoares Pinto, proprietário do estabulo in-
ti aliado nos fundos da avenida du rua Pe-
(|ro Américo u. 119- Disse-nos o Sr. Pinto<íue só agora soube dessa coinmunicagão, ra-
aão pela qual veiu pedir, a bem da verdade,
á colhida ás seguintes' informações :
í lienlinentc n Liga' dos Inquilinos e Consu-
pudores officiou ao director da Saude Pu-
f blica e á Prefeitura Estes dous departanicn-

tos públicos, affirma o Sr. Pinto, manda-
ram examinar o refeaido estabulo c encon-
trarani-no.em excellentes condições de as-
seio e h.vgiene, ficando assim desfeita a ac-
cusação que o Sr, Pinto julga improcedente,
contra o seu estabelecimento.

MAIS UMA APPLICAÇÃO DA
LEI DO INQU1L1NATO

Coiniminic.vnoJ a Liga do3 luipiiliuos e
Consumidores:".Molchlados Martins da Gama é locatário
do sobrado*do prédio n. 122 da avenida Pas-
sos. quo faz esquina com a rua Marechal
rioiiami. tendo como inquilino dc duas salas
do mesmo sobrado o Sr. Dr. Leonel do Oli-
veira Lima. Por motivos não nllcgados, pro-
pOiS cm Juizo uuu acção de despejo, decla-
rando iirccisar da iiarlc occupada pelo inqui-
lino, para sua residência.

O Ur. Leonel de Oliveira Lima recorreu
11 Liga dos Inquilinos e Consumidores, da
qual faz parlo como associado, tendo essa
instituição, por intermédio dos seus advoga-
(ios, apresentado a defesa, c, depois de cs-
tndado o caso pelo Dr. («impôs Toucinho,
juiz da 21 Pretória Cível, foi julgada Impro-
cedcnlo .1 acção c coudeiiinado o Sr, Mel-
cidades nas cüslas.V

SYPHILIS
tralainciito efftcaz c nbsolutanicntc indolor,
faz-se com o HISMUXYl.. Nus pharmacias c
Drogarias. Pedidos I". Spino I!. dos An-
dradas; óO. Nòrtc:21l2.

mmm-
As pregações da Escola Do-

minical
Ka egrejn Mcthpdistn do Cattctn, à praça

José de Alencar, realisã-so amanhã, a re-
união da Kscola Dominical, sendo estudada a
segunda lliese; "Jesus, o Mcdieò mis3Íona-
rio", líssa i;i*t'dica scrâ As 9 horas. A's 10,
haverá pregação do Santo Evangelho, pelo
jirolessor Antônio Marques, e ás 7 1(2 da noi-
te, falará o Sr. Syllas Pcrr.iz.

-mmm*

VERMES usem ABR0L
Effcih» seguro. Não 6 tóxico. Nas Phar-

maeias e Drogarias. Pedidos F. Spino. l{.
Andradas Dí) Norte. '-'112.

•mmm*
A Convenção da Mocidade Ba-

ptista do Districto Federal
A Convenção da Mocidado Baptista do

Districlo Federal; ora reunida, reolisá anui-
nhã, domingo, sua ultima sessão, na qual
será obedecido o seguinte programniu:

1. Culto devoeioniil — pelo presidento da
U. M. Jl., cm Pilares, 2. Hymno, pela U.
M. Bi, em dacarépaguaá. 8. Acta da sessão
.interior. 1. Quírtetlo da U. M. B., na ilha
do Governador. 5. "tAlguns planos para o
próximo anuo" — Dr. T. B. Stover. tí. Mu-
sica, pela orchestra da U. M. B., doKngc-
nho de Dentro. 7. Discurso, pelo irmão co-
ronel Antônio Ernesto da Silva. 8. Hymno.
pela U. M. 1!.,. em Pilares. í). Parecer .so-
bre a terceira assembléa, cm 1925. 10. Rc-
sumo da segunda asscmbiéa — pelo secreta-
rio. 11. Ilynino •1511, do C. C, por todos os
unioiiistiis. 12; Uiiceiraiuento.

Dr Tavme Pftfftri Molcstias de senho-
o", 5" c sabb, 3 ás 5 horas. Hua Marquez
de Abrantcs, 11)2,

FOLHETIM D'«A NOITE» (62)

LUC. cãlAKDALI

(Extraordinárias aventuras dc um
çaiato de onse aiuioi^

XI
MAllANGO I.N'

logar do moço de roca-
,c coiitriiriedade, £ olliou

Vendo .uescrío o
dos, fez um gesto
cm torno de si,

O pequeno linipii-çliaminés, parado no
passeio, quatro passos nlrás, olhava para o
nr, como se esperasse que o chamassem de
iilgiini terceiro mi (|ii.irt6' andar.

Ü barài.i dirigiu-se pura elle e perguntou-
lhe:

•-- Qucrçs fii?er uin recado?
O limpn-chíiiiiiiíes loiiçou cni roda de si

um olhar inquieto e respondeu.:
 j.*u queria, sim. meu senhor, mas se o

meu patrão me visse, mòin-mc com panea-
das. Tenho medo tio castigo...

 Ora, o leu pnlião nao eslá agora aqui.
replicou o barão: além disso,, não vaes
luiise: tr.ita-sc s!mpldsn>enlc de ir ú c;isa
n. 7 da nm Cadut.

-- ]•: quc farei, quando In cliegarí
-- Dirus unicamente ao porteiro <iae pre-

vina tínui si-iihorn qiio nioni lá ~-a Sra.
dc (jue llic quer fiüar um judividuo,,.'J1I'.S

| ç que espera por ella ali, naquclla confoita«.i
i ria. 13 apontou para unia loja situada dfoí
•outro lado do faubourg Montmartrc, f

-- Não direi inais nada? ; '
— Nada mais; avia-te. I.
O hiiráo nicttcu uma moeda de vinte skjl-

tios na-mão de linipa-cliaminés, c emquaá/.o
eslo se dirigia correndo para o u. 7 da laia
Cadet, entrou na confeitaria. \

listes eslabcleeinientos, (jue são ao meti-
mo tempo uns venladeiros botequins, dc iíi-
vençãu moderna, e cuja exploração, correjs-
poiidendo a uma necessidade da época, tqni
feilo ,(á a fortuna de um certo numero t)-e
iodustriaes, compõem-se geralmente de uma
grande loja onde se vende do ludo, cseepi.o
os gêneros correspondentes ao titulo fali-
cioso da enorme tabolcta, e de uma pequena.
sala no fundo, com tres ou quatro mesas deií
pedra", á roda das quaes algumas mulheres^
do bairro, em precárias circumstancias, vèrj-f
reconfovtar-sc de manhã e á tarde-'com'urott
cliavena de péssimo café com leite c uni bifjc
de carne de cavallo. i

'Foi nessa segunda sala que o nobre bav
rão entrou de cabeça levantada, sem se fi h-
gir envergonhado, Como passara já a hoj*a
do almoço e não soara ainda o do janiAir
das taes freguezas do bife, a sala estiiva
absolutamente deserta, c o barão poude íes-
colher á sua vontade n mesa menos au.'/a c
a cadeira menos quebrada. .

(.liiiisi em seguida abriu-se a porta di i es-
liibel.eéhnéhti) e deu passagem á velha que
vimos na véspera A noite em casa de Ifhais.

Ahi é o senhor! esejamou ella reco-
nhceciido o barão, e de um modo que-' dava
bem a conhecer uma grande desiliusáp.

li ãccrèscentoU com desdém: j
Se soubesse quem era, não me. tinha

apressado tanto!... Se pensa cm fa?#.'r as
pazes e me cluiiiíoü para isso. acha-set muito
enganado... demorou-se no eaminl*i. Klla
ligora não precisa,.;. Vac-se um barí.ci? Não
faz mui... ene do céo logo uni visconde!

0 barão, que lhe importava pouco'nm aeo-
lhiini'iit.0 mais ou menos amável, uão te for-

de
náo

iiKilisou e vcapundeii;

Uueira assentar-sei' Sra. I.ouis, e faça-
se_ servir do <\ue lhe flor mais. agradável.
Não vim cá por eausadisso.

—Agradecida, disse a;,yílha com máo hu-
mor. Pensei... todos começam assim;, des-
denhando para comprar.- 15 6 isso eó o quco senhor quer dizer-me? Efclou fazendo fal-
ta em casa; é a hora do.chocolaíe..,-—.Não Sra. Louis. tenha: a offereccr-lhe
um bilhete de mil francos que pôde ga-nhar em quatro dias. Eu me lembrei da se-
nhora... ..

O rosto da velha harpia, 6m vez de. ficar
alegre, como o barão esperu}'a. manifestou
uma' duvida que offcnderia ojtro hoinein.Não se rnc dava de ver'-'a tal* .ficha
mil francos, disse ella coni.ironia. Já
me fio ein fidalgos....

! O barão abriu fleugmaticaniente o porte-monaie e tirou delle uma nota de banco
que mostrou A velha, e em 'seguida tirou
mais cinco napoleões que collócou em linha
a uni canto da suja mesa. '.

Olhe, Sra. I.ouis, respomlcu elle com
uma mansuetude que, provava; bem o inte-
resse que tinha em tratar crfái attençao a
ex-mãe nobre. '*

Aqui está o bilhete de mil francos; tenho
porém, a advertir-lhe que :só o receberá
mais tarde. Eniquanto a eslçs tem francos,
vão ser seus imniediatamefité', ' mas com
unia condição. ,

Vendo n nota de mil francos e as cinco
moedas de ouro, a pliysionomia da velha
mudara completamente. lJrin.eava-lhe nos
lábios um sorriso e tratou tle assentar-se
logo em frente ao barão.'• -r- Desculpe... enganei-me a seu respeito,
disse ella; vejo que è um bom rapaz, o não
quero dscnnflallsal-o recusando b seu re-
fresco. Vou tomar um eopinho de aguar-
dente quc um doutor me rqceilou, e cm
quanto o saboreio, dir-me-á qual é a tal
condição Se não for causa quc envergonho
uma gloria da scena. do vèrtfideirò lliea-
tro...

Sfí>nf|n.iln?

'Brasil Ferro-Carril"
llecebcmos o n. 861 da 'fBrasil-JFerro-Car-

ril", revista semanal de transportes, eco-
nomias c finanças, muito conhecida c apr«-
ciada.
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Seringas para injecções, 2 ce. Preço re-

clame 3$50ü. AGULHAS de pia-
tina verdadeira1, l.uo.r e Loty, marca espe-
ciai. Afiam-se e concertam-se. CASA H13H-
MANNY, rua Gonçalves Dias, 51.

» mmm

Novas 3teõ8s*ao próximo
Congresso de Óleos

0 Dr. Paulo de Frontin enaltece a
realisação desse certamen

ü Dr. Paulo dc Prontin, presidente do
Club de Engenharia e senador federal, que
sempre acompanhou com grande carinho o
p.rogresso du industria de óleos vegetaes uo
Brasil, respondendo, de Paris, ao iDr. Joa-
quim Bertino, escreveu:"Felicito-o pela realisação do Congresso
de Óleos, cujos resultados serão certamen-
le muito úteis para o nosso paiz; tive a
maior satisfação em saber que o conselho
director do Club de Engenharia cedeu os
seus salões para se effcctuar o mesmo CoU-
gresso". ; ..,,.

S. Ex. foi eleito, ultimamente, 
'para 

a
eommissão permanente do Congresso de
Óleos e deverá chegar a esta capital ainda
a tempo do lomar parle uo referido Con-
gresso. O Ministério da Justiça designou os
Srs. Drs; Alfredo Leal de Sá Pereira, di-
reetor dos Serviços Sanitários, c José Thom-
pson Moita, inspector da Fiscalisação dos
Gêneros Alimentícios, para representarem
esse. ministério no Congresso de Óleos.

A Inspectoria do Hygiene Industrial
c Profissional, designou os Srs. Drs. Ma-
rio Magalhães, José de Alencar Teixeira Co-
imbra, Ernesto Tbibnu Júnior, João Ramos
c Silva c Miirtiiilio dc Lima Guimarães para
representarem essa repartição no Congresso
de Óleos.
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Precisa de dinheiro ?

A finturnria Alliança dá em dinheiro, no
aelo dd entrega da roupa, o valor da mesma.
n. Visconde Hio Bríinco. HS. Tel. 5551 C.

APRESENTEM-SE, SRS.
SORTEADOS^

Os convocados pelo 21"
districto, em Jaca-

répaguá
0 prato termina em 20 de

outubro
Solicitam-nos a publicação do lejjulnloi"U Icnento Ernesto Cony Filho. prc»i-

dento da Junta do Alistamento .Militar do
districlo do Jacarépaguá, fax saber «pio fn-
ram sorteados parn o serviço du Exercito
os cidadãos constantes das relações abaixo
transcrlptas e quo deverão se oproienlar
a sede da Junto, á listrada dn 1'rcguc/In UO,
do dia IU ao dia 20 de setembro vindouro,
e os quo o não fizerem flcuráo sujeitos
is penas estabelecidas uo It.S.M. I'. para
que chegue ao conhecimento do todos, In-
vrci o presente edital iiuc serA affixado nos
pontos centraes e limitronhcs du districto
o publicado ua Imprensa."

1" batalhão de engenharia — Classo de
1902 — Adelino Marques Caetano, filho do
Oalhito Marques Caetano; Waldcniiir lli»-
hlenso Lopes, filho dc Pcrlclos de Araújo
í.opes: Francisco I.eoni I lllm, filho du
Francisco- Leonl; Pedro, filho do Joanna
Oliveira da ConcciçAoj ülcgarlo üarrlii Tc-
reira, filiação ignorada; Nelson, filho du
Pcrciliana Maria Ludovina; João, filho de
Manoel Lopes; Itoqun Pusconl, filho dc Ml-
cuel Pas.na); Romniildii, filho du Alho dos
Santos; Sebastião Silveira de Souza, filia-
cão ignorada; Joaquim, filho do Josú dus
Santos; Ancstor, filho dc Joaquim dc Sou-
za; Sebastião Corria, filiação ignorada;
Augusto, filho dc Josii dc Souza ilunlto;
Odilon, filho dc José lirnciuno Üandct; Joa-
quim, filho de Scrnphlm Jcíus Coelho.

Classe de 1901 -- Luiz Paulo da Silva,
filho dc Manoel Paulo da Silvu; Ayres José
dc Castro, filiação ignorada; Ucilto Cha-
gns, filiação ignorada; Affouso Mieas Muros,
filinç-o Ignorada; Mnnoel Scnrtcs Rodrl-
enes, filho de Dcncdicto Josô Hodrigucs;
Jorge Manoel dc Andrade, filiação ignorndii;
Francisco Floriano Paulo, filho dc Flnu- \
zina do Espirito Santo; lldcfonso Hosa. fi-
liaçáo ignorada; Waldcinar Pinto du Silva,
filiação ignorada; João Soeiro, filho de ,
;Vbel Soeiro; Waldendro Fernandes Claro,
filiação ignorada; Manoel Alves Plmenla,
filiação ignorada; Piragibe Fernandes iti-
beiro, filiação ignorada.

Classe do 1000 —¦ Artliur Uezemoní, filho
dc Alfredo Uczcmóni; Waldemnr Paulo dc
Lemos, filho de Coiuta Amélia do Lemos;
Jacintho dc Campos, filho dc Sabltto liar-
bosa do Campos; Samuel Pereira da Silva,
filiação ignorada; João Severo dus Neves,
filiação ignorada; Job Rego, filiação igno-
rada; Anlonio l.eile de Castro, filiação
ignurada; Ernesto Simonim Hubclspcrgcr,
fiiho de Rubelspergcr; Custodio Justiniano
da nocha, filho de Saturnino da Rocha;
Innoccncio Seguito, filiação ignorada; Se-
bastião Leão Pimenta, filiação ignorada;
Mclchiadcs Fortunato de Mendonça, filia-
ção ignorada; líduardo Soares, filiação igno-
rada; Luiz Ramos, filiação ignorada; José
Hodrigues Chaves, filho dc Rita Nogueira
Chaves.

Classe de 150» — Antou.o Alves de Assis
Azevedo, filiação ignorada: Qucrino da Fóu-
seca, filho de Honoralo da Fonseca; Pe-
<lro NicòlAo Pereira, filiação ignorada; Ed-
•gar di; CiUTÓlhó. fUiio de Francisco H. de
Can*alho; 1'ranciuco Diogo, filiação ignora-
da; Nedes da Silva Mattos, filiação igno:'a-
dá; Euclydès Pereira dos Santos, filho dc
Roberto Xcve3 dos San*t03i Clorindò das
Neves, filho de Rosa Maria dó Lima: Josc
Heis Figueira, filho ds Jarbas Figueira; Fio-
vavanti Giriali, filiação ignorada; Ádãrd
Paulino da Britto, filiação ignorada; Auto-
nio Francisco da Coita, filiação ignorada.

Classe de 1S9S — Antônio Gonçalves, fi-
liação ignoTada; Carlos Ferreira Alves fi-
Ração ignorada; Waldemlro Hihciro Rosa,
filiação ignorada; Claudino Ferreira, filho
de Claudino Paes Ferreira; Joaquim da Sil-
va Scimneas, filiação ignorada; João Ma-
via, filho da M. José.

Classs de 1S97 — Francisco Cláudio dc
Albuquerque, filho dc IManoel Ferrão dc Al-
buquerque; Arislidcs Leite do Castro, filia-
ção ignorada; Antônio Libanio da Rocha, fl-
lho d.*. Saturnino Rocha; Fclis José da Sil-
va, filiação ignorada; José de Araújo, fl-
liação ignorada; José Gomes du Almeida,
filho de José O. da Almeida; Calixto du Sil-
va, filiação ignorada.

Classe de 1890 — Guilherme Fernandes da
Silvn, íilho de João . Fernandes da Silva;
Manoel Augusto Simões, filho de João Si-
mões; César Hhering, filho de Antônio
José Ribeiro Bheriug; Julio Cardoso da Luz,
filiação ignorada.

Conipanhia Carros de Assaltos:
Classe de 1902 — João Caelano da Silva,

filho de Manoel Caetano dá Silva; Manoel,
filho do Antônio José Freire; Álvaro Tava-
¦res Alves, filho dc Anlonio Augusto Alves;
Domingos Pinto de Carvalho, 'filiação igno-
rada; lldcfonso C. Vieira, filiação ignorada;
José de Oliveira Maia, filho de José Cor-
reia Maia; Euricó Pacopahyba, fiiho de
Juvenal Ferreira dos Santos; José Soeiro fi-
liação ignorada; Germano Machado, filho
de José Machado Coelho; Antônio Leite do
Castro, filho de Ernesto Leite de Castro;
João Custodio, filho de João Custodio; Gns-
tavo Cclirro do Amaral, fiiho dn Gustavo do
Amaral: José, filho de Manoel Jacintho Car-
reino; •Epaminòndas, filho de Eugênio de
Freitas; Francisco, filho do Maria Fran-
cisca dos Santos; Humberto, filho de José
do Sá Motta; Alberto Marques Rodrigues,
filho de Hcnediclo José Rodrigues; Ernairi,
filho de Ernesto França Barbosa; Miguel
Pereira dos Santos, filho de José Pereira;
Lourenço dos Anjos Cunha,' filho de Joa-
quim do Nascimentos Cunha; Henrique do
Vasconcellos, filho de João Augusto da Sií-
vá; Moácyr Lcmriçal, filho dé Miguel Alar-
tins de Barrofi, e Antônio José Peixoto, ti-
liação ignorada.¦ mmm ______

SOLEMNE DEMONSTRAM) b?
FÉ PUBLICA

i m • » ¦

Á communhão cerni da |,|w ^
Sanlo Antônio

lAinunlifl, (IninliigOi eitu Liga eff»,-iui,,fiii.t .'iihii. iiiiii, i.> o.. íi .1 it.i ciimli.i ilo i. '
üo Hom 1'imtor. **•*

J'iir.i ev>i> «cio «olcinno ile «mor _i j,„,Siii*i'iiiiii'nl,iilii, i*iuivliliiiii-s,<, nfi„ Miniq,)!:
confrades úa Llgu du Sttulo Anlonio rJ't. min iu os vleiuitliiui ii sanlos ilnn l,r*st,
lliollcas .lusus, Maria, .loné, a Innwitiii i,
lu no lagnitlo liiiiiqiii-U' nirliiirl.u,*,,, '

O ponlo do encontro será » imi-tii, nti.
elpol da vgrcjii ilu Sento Aff.n, .., 4Í.,r-'.*•
ilu umlo ns runfr.iilrs tiArtlrJn, im-urr,!,!'
dos. re/aiulo 0 cnl< In i'liliti.*iis ,[,,,'
percorrendu as icgiilnlus ruas, rm dírSS
an As.>ln; Major Avllu, pi-flça Hii-m ysrDrsviiibargudnr Idldro, Uar.lo de Piraulnst!
ga, Ruiu Pastor o As.vln, Ahi vlicsando, lu"verti iiiIsm com coininunliflo gerai din tmIr.ides ús 8 liorns,

li* de esperar ftinnüu concorrcneln a {Sss,
cerimonlaD.

JERSEY Un labriiii A1L.\.\|;.
CAI garnulldii ii,i, M

0 lia liliilln, yres

, do
Tel.

<h; varejo. ]\iSilcinbio, 107 i
4510.

107. |,

Por motivos da inaugu-
ração de novas pontes
Cmnprínicntos <lo cujiinieiw

ci» dc tTnnusirJu sio st*.
creturio <la Agrioiil-

fura <lc Minas
Comiminlcniu-nos de Januarln, cm M*

gramma do hoje:
i*Devido aos benefícios de quc o gwtrvdo C.slado «caba ile dólar ¦> norte de Min".íimiItini.i numero de commcrclanles d"ifapraça passou o seguinie telegrnnima eo Ui*Daniel dir Carvalho, secretario da Aarlíul'tura:"Como representantes ilo emnmerdo f»«.limo-nos rcahnento satisfeitos ante a c-m.c.usã» u ciilregn an trafego publico dc eii.-i

pontes quç llgoln esla município n iim,„
sobre os rios Cochos, Macnbyba, llor.-acliinl.j
Catulá e S. Domingos, quu concorrerão vuo grnnde surto cummcrcliil du zona do nwl;O referido inelhoraniento tornará Iniicí
qucclvel enlre os Iiabllanlcs dc-,!.i rcglâa ènome de V.IÁ. a quem prazoiitclrantinte mi.
uifeslnnios o nossn tributo de gratidão, (jjã.
fiamos que a ultima dns pontes do ivferidg
percurso continuara a incrcccr.de V.Iiv, oluesiin» interesse."

¦ mmm* .__

C0NTKA BARDAS, PAN1T0S,
EUGAS, CRAVOS, espinhas

E MANCHAS DA PELLE

usar

POMADA Bun\

"BOLETIM DA LIGA PELA MO-
UALWADE"

Recebemos o numero ápparccidò a 27 do
junho próximo lindo, do liem feito "lloletiin
da Liga pela Moralidade", que se «dita cm
üòrãíi capita!.

'"¦•¦ ;é um.-'CHE(ÍUE;;:$ :'X
'¦'" 

pomp/án0á:. ,.-jp.¦?>*

"Commerce Reports"
O n. 31 do 'fiCòmmerce Reports", revistado conimercio, finanças e economia, eslácomo os. anteriores, repleto de valiosas in-formações.

mmm

QUINZE ANNOS DE ZELO EPIS-
C0PAL

Os catholicos de Campanha com-
memoram o anniversario da

sagração dc seu bispo
As festas em homenagem a Dom

João de Almeida Ferrão
A população catholiea da Campanha prí-

parn grandes festas uo seu grando pastor,
o Exmo. Sr. bispo diocesano I). .loão út
Almeida Ferrão, quc, a li) do corrente, com-
memora o seu 15" nuuiversario do s.ijm-
ção.
.; Xessc dia, ãs 7 l|2 horas, o K.inio. Sr.
bispo rezará missa, na qual haverá com*
iiiuuhúo das associações religiosas. A's 8 1;1
horas, solemne pontificai do Exlo, nioa:-:-
nhor Paulo de Vilhena. vigário scr.il o r'0'
tonòtariò apostólico; ks 7 horas da noilíi
benção dò SS. Sacramento. A*3 '2 horas irá)
as associai;ücr. religiosas, alumnos dovcõ)*;
lesios c creanças do cnlecisino cunipruneii'
tar a S.Ex. Ilevniii. eni palácio. '

A's fi lioras*. no Thealro Jluiiieiiial, ttiirf
teiiimciito dramatico-musicai — 1' parlei
1. V. liellini. Sjmpliohia da opera "II üe
pulelli". orchestra; 11. Discurso dc saail»-
ção ao Esmo. Sr. bispo, pelo brilhante ora*
dor Dr. Nicoláo Navarro; III. (\. Vcrdi, Córl
di zagári da opera "II Trovatore", orches*
tra.

2* parte *— Xo palco: Acto variado —
I. O Lchliador, poema do festejado cnn(êt
dos sertões broollèiròs, Calulo Cearens«|
.losé Augusto; II. O Semeador, poesia lii
Amélia Rodrigues: Alicinha Chaves il'
Mello: TII. O Punhal, cançoneta: Çórii Ponij
pou; IV. Raio de sol, poesia: Luiza Moraes!
V*. José de Anchieta, poesia composta |iof
Machado de Assis eni liónienageni uò ApoS*
tolo do Urasil: Mnriiin 13i'essani ; VI. A M°y
le e* a vida. leinln sertaneja, de Calullo; João
Ayres Filho.

3". parte — I. Rcllini, Diictlp para ÍIsjlli
e violino, da opera "II Capuletti": orentí*
tra; II. Discurso em nome (Io clcrtí; III. j*Maseagni, Tntermezzp du opera "Cavallaf"
Rustieuna": orchestra.

4» parte — 1. ".Ensinae a ler", episódio
drániaticb, em I acto, d'_i propaganda coiKr; ¦
0'aiialpliabelismo, do Dr. Carlos (ióes («
Academia Mineira de Letras) — l'*1"!1,',1'1'
geus: A mãe, D. Encarnnçfio Abreu; 0 fUM;
Sylvio Ilulkool; Ü pae, Bernardo do Abres.
O professor. Amadeu Pòhipèu.-'; O vagabuiW;
João Ayres Fillío'; O vizinho, Josú AugusW.i
soldados, populares, cti*.; a acção passa*»
no Rio cm 1015. II. Enrico Toselh, 5ea-
nata, pela orchestra.

Na direcção c execução das peças ."HSÇJk
tomam parte distineta ó professor Ov"ja'P
llrillo, senKõrllns Maria Garolli. Ilesa D«?J
15 Srs. Floriano Gaínn, .luliji Lemes, a»»
liiiifo Villaiiiuriiii i* Xozor Grillo;

Prestava seu valioso concurso pnrn ai"'1'
lhantar a festividade a banda Zoroaslr.'
tle Azevedo, sob a cnuipelchlo dlrccçno u»
maestro Hermogcncs de Sá.
- - «m*m -

T_».__I«„ «» ».»«__. devem ler cm casa •'
Iodas as maes(.,,.,;. fír. LUSi.0sa,.coii*

tnf a deu* ele dentes. Tubo para 10 hppljca*
ções, 2S000. Exigir esta marca.'.» ^mmm»- '¦¦. —~~r',

DOENÇAS DO ESTÔMAGO INTESTINOS, Pi.
GADO E NERVO-

SAS. BAIOS X. Dr. Renato do Souza Loues,
prof. Faculdade. Ií. S. Josc 39. Vol. Pátria 33, mmm -

BARRA DO PIRAHY Sl-
TIADA PELOS LADRÕES

BARIIA DO PIHAHY (Estado do Rio) 19
(Serviço especial da A NOITE) -^ Torna-ísnecessário o nugnionto, com urgência iiõnumero dc soldados do destacamento poli-ciai desta cidade, que se compõe, hoje, ape-nas, de quatro soldados, visivelmente insuf-fiçiento para o policiamento da cidade, quealem do movimento intenso é ponto de cn-troncninenlo da listrada dc FerroiCentral doBrasil e da Rede de Viação Sul Mineira ce, freqüentemente, visitada por larápios detodos os pontos.

K' a terceira- vez que .*. população fax ,)nrutermeciio dessa rediicção, estú rcelfiíilasao.

"Rio-Psychico"
'Recebemos o n. 2!1 rlcslc periódico auf,

com esle nuniero. rcalisa o seu sct{9_nds
nnnivcrsario. Entre os artigos, dcslacavi
"A G.vmuaslicn da Vontade", firmado pe.»
directora Edln de Moraes Cardoso, <l«c ¦«
uma dus pioneiras do espiritualisino "'¦
Brasil.

Dr. Aristóteles Dutra f^^csciniwtp' 
,Vs - borns.n senilismo. Assembléa, 30

Res. Hotel dos Estados.
«-«Hom». »—¦¦—— —"T

Uma avenida, em Nictheroy, ape-
drejada myrteriosaiRente

Xa carta que os moradores dessa l'iv'|.',j.
conímodos escreveram n A NOITE, l"-'1" '

du a sua intervenção junto dos poderes 1"
lilicps de Nictheroy pnra essa irrc-iiiHu"J*1
de, reclamiim ainda eòiitiíi o fdclo "effi.
relógio da luz elcclriea desligado as U !.-
ras da noile, irrcvógaveljneiiic, o!in;i:1"'
os inquilinos retiml.itaiios a undiii* com
Ias no bolso. .' . ;

Na rua Marquez de Pnraúá, 203, na >«'
nha Xiclhero.v, existe uma avenida que '
o nome de Soares, lia cerca dc dons av
¦íes vém ns casas de que sc compõe «»
mu avenida sendo alvejadas por pc"1'0'^'
sem que alguém descubra quem é o F""
liador do socego dos moraiiiurs. l(

A 'policia 
já foi avisada dc líufo Jl« 

'

passa c. no cnitniilu, não se sabe dc I
boiito vém aí pedras boutra a úveâiua.


