(

¦Toseis

/.nno xrn ...

Hio (]<• Z?.v>ufi- — Qiiinta-fclrai 15 fl*1 F*?vcro!i»ó do T023

- *-».'»*^¦' ¦" w»'»mi*

KOJB
O
5.VI,

TEMPO •

J-1UJ JQ

Máxima, X)'t;

mínima,

OS MBHCADOS
6 d. Cuia-, :i3íl!)ti.
.V,S,SlrtN!A'l I ttA.S

Par IS mem,
Po'i (I mem,

Ketlaccão, Larso dn Carioca w, sobrado - lílflcliias, nu '«»> Carmo. WriSfi

.iflsnnn
SMílJfl»

NUMI8KO .*, VÇI

..

-01.KI S' l.i

l|-|.l,l»IIONP,S: REDACÇÃO, ch*iu. J23, 5383 ti ...h.i.m

im i<r;m

erm-.vnv^tSM»^\K,mMmve»^*»i*ti *-_.a_n*.'^-ru*aa
|

DETALHES DA GRANDE ROTA AÉREA
"raid"

O íovernn argentino, por Intermédio do
Ministério dn Guerra, acaba de concede/ a
devida permissão ao arrojado
piloto capitão
(Pedro /".jnni para a conquista suprema do

rirlear n
cont a iinpnrUneia dc
KSti.OOÕ pesos, ouro, ou sejam l.hrj.-iiitai.*, em
nossa inotda,
lia lies mexes Pedro Z-nni. pcrsislentcmente, i-.lnd i o teu Krnndinso plano de «loria.
apoio pntrinlieo, proiiiinciandii-se
favoravo)monte n 2'i dn me/
"raid",
findo,
ao
/anui i pnpiilarineiile
rm*Bmm*B*&mBmnamr*wm
o lioinoiu dn victoria
rin UUcnoe Aires. Toda a Ri-ntc confia deniRSladiinieiite nu ruiser
Io, que lia dc
mundial; toda a goulc eslii n sonlir do arrojo formidável
daeiuelle iiicmiio hcroc
£%#
.-'""í..7- tr ¦ ^J^aW^-S ejue
o 11! de março dc |
120 liateii a victoria i
da dupla travessia dn j
Cordilheira dos v\i»*
des, entre Meudoiíu e
Sun tia ([o, sonho acalenlado e- iuvidi-iiiado
desde ift". E! ipic a
iiiniu popular urgen?
tina conhece de porIo, porque1 lem (sabido
aecliininr em delírio,
-i vnlòr dn
glorioso
piloto militar.
Sc^uiiiio está iisscnlado.
Pedro
Zannl
partirá dr Roma para
. conqiiitíla ela gloriai
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franco belga DO PRESIDENTE BffliyOSf Sil 11 í

Realisoii-se» em Bruxellas, uma A NOITE saúda e ouve a palavra das dipissimas hospiBd(
que pisam o solo carioca
grande reunião publica, sendo
unanimes os oradores em

1,6.0 kilomelros; '.' elap.i ¦— Cons.antluopla-Siiiyrna — ,1,VI kllotlietros; .V etapa ~Snivrna-llaridad — 1.600 kiiomotrot; 4' elapa — Bígdad-Habiil
(.Uglianistiinl. 2.3011
o" etapa — Kiiiiul i.iilciil.i —
Kilometros!
'J.ildO
kilometros; 6* elopa — Calcula-Pckiu,
3.,'lüO kilnmetros; í' rlupa — IVkin-'foklo,
'.'.100 kilometros;
I Üuando surgiu no horizonte cheio do sol
8' etapa -- Toklei-PotropaI dn bahia o vulto branco e enorme do palow, nn península Kslhlehnkn, 2.400 LilomeIrosj 9* etapa •¦ - IVIropalu.v-llliir. Aleilliltas,
nuele da
Munson l.inc, "Pan-Aiuerica",
i.Himi kilomelros; I»' etapa —¦ Ilhas-Alnska,
I houve, no longo dn eiie.s do armazém 17, um
••••
1.200 kllonictrns; II' elapa
\laskfl-V«ii*
murmúrio de alegria, pois que n navio vicouvei*, 2.000 kilomelros; 12' etapa — \',iii.
apinliiiihi dc |iassiiiieiros vindos
I iiiui
dn
rpiivcr-S, Prnueisco el» Qnllforiila, I SOO kl*
Ainericu do Norte, a' proporção iiu- o paloinctros; l,'l" olapa — S. [''iiiiielsco-Chlcago,
se
.ippi-oxiiiiiiv.i,
,i intilliilãn, de Icil*
|l|llçte
3.000 kilmiicliii'.; IP elapa -• Rhl.ugo-Xuyfl
, ços, acenava da terra pnra o vapor e dc borVurk. 1.200 klloinclrosj ló' elapa •¦•• Nnvn
lio
tetra,
para
Vork-1'crra Nnvn, l.tioo lilloinclros; lií" cln*
Km cerlo punln do ciics, nm vasto numeURI \t:u.,S. 15
\'ota\çl travessia do Allatiílcãi-Tcrni
(liava.-) •
rtealUoii-sii íI
p,i ¦
N'yva-lrlaiiila, em Dublin. 5.000 Itlloniclros; acata capital ume grande reunião
r»uhiiu,
17 elupa — lliihlin-l.oiidres. 450 kiloincln-is: •¦""MSJirrriiiln á occupaçio dn Ituhr.
(I primeiro oradeir i|ur sr frj; miitít foi o'
;s elapa • I.niidne-siParis. .'150 kilomelros, C
ip etapa
I!'*
Parls-ltoina, LIOO kiloiliriro*.
Melol, director da
Sr.
"KÓVIIf
(lónèral»-",
Chegada a Ruma com 35.050 kilomelros,
Pelu traçado technico, Zanni lc>rá assim
qne iIi-i.iiíh dr- riesrn-1
iVilii a \'nlla íio ijiuuil". sem lna'ar, comliidoj
Volver diafrKa*. eonrtl-,
na Vllicrlcil do Sul ou na África ou na \u:,ri»*rni,'nfH Holirr u ;ts- I
Iralia, lim Ires parles do globo - ¦ liiiropn,
Rumplo, lamentou oue
i lincricn Scplciitrloiial)
Ásia •• Anieri a
» Inglaterra nio tivei
Ziiniii coiiqulstará a iminorrcdouni gloriado
k*
ncouipauhado
n
v.ilo dns ilomaia nagigantesco feito nerco Itara ri sun palria.
Orlo não poderá Ô arrojado piloto precisar
çfies ia 11 • .1 i- na ulll.
as cslapas do seu a-An roni n dotcrnilnnçffò
ma reunião "iuc íir elf*?ct0OU vm ParÍR imra
prn.ieel.nla. Os nilllll'H/.'S COIllriltCJlipns ela via-eni talvez nlirigiieiu olilrii lõla a seguir,
iralHr
do
prublcma
Isimdo pontos outros, inlernieilinrios úqucldas reparações.
les do prnjeelo.
Km scipiida falnn o
«rnador IVron. que- ítf*
O .ippaiclbo escolhido será o do mesmo

lamentar a attitude da
Grã-Bretanha

cidade flucluanle, tüo <*sp.i<*<as,. « |.,
modo í'. Sendo largo c lun alio, i «101
Curioso '.ne a sua velocidade v\% rr»|.

(CTS!bIhMIí

\
Min
dia,

como í'. pondo Uova Vork hio perto a,
de Janelro.il

r.hegiirain pessoas que dese-javani ,-,,,,,.
iiieni.iv a Tiossn bondosa inlcrlorulnra, f
se voltou delicadamente ãos qu,. a pró-i
viiui. Disse duas palavras .nua ..k p..,..-.
Indo c pnrn outro; ouviu ouir.,
mis nãn deixamos escapar a uo
l'1'PWl
dndo quo se nus anlulhuau:

lyr

ms
tos
pnr
emi
..-ti
easi
iia

dos
i

c

strú

¥m

mel
su I
Ca li

até
de

i

dali

cio
areu
senl
Ti
iam

:

cio
de I

tirr.ii-ii lititift nina vez
n direito
une têin a
Trança c a Bélgica do
obrig-.irc-m a Ailènt.nha a cumprir a- claunulas do Tratado dc
Vcrsa!hen
referentes
::,, pagamento d.is rcSr. T.e Trocqucr
B t^fl^jfw v-HW*pj*l**B''fv V *?&
Iiaruçõis,
It
O senador IVron concluiu o se-u dincnrso,
defendendo á França das aceusações dc impcrialismo, que lhe têm sido feilns.
- Ok jornaes, referinPAUIS, 15 (liava-.)
iln-B«
ás nitimns declarações dei primeiro mi*^T^llTfn*,'T*"'>T^riTi~Mri_«-W-»wiMliiii
*^k«
»¦¦»!-**—Tn-r-ii-M»,^
/¦)
O
•*& _B
, uii,tro britoiinico, Sr. Bonar Law, a respeito
'/¦uni
da attitude da (irã-Uretanha na questão do
l1^*:***•*^HHWBM-'-'_'--m_Í'-H_^_BMMMN_MIM!M_'-^^
¦*>-M-«M-«Bl^iM-lEaM
o aviador argentino, uktorio so ,-ondor
i
da Cordilheira dos Andes, e. ano ra
o sonhador da travessia aérea
Ituhr, Iamcntiiin ainda a falta dc precisão
a volta do mando. \o graphico, a rota a seguir
os
c
do qne h« resentem os palavras do chefe do
pontos dc etapa assujnalados
Mrs
e.
Carolina
Volaio
Jlf/ss Abigàil Tfafding, irmãs do presidente ]Yarreii
"raal"
•ao ambicionado
dc Londres.
aerro á volta do
,1o visando Tokio, na 1"
(',. flardintf, dos listados Unidos
.
aerco
secção do vôo typo daquelle que o rnc.lieu dc Iriumphos no governo
grande
mundo Dentre as
O "Petit Parlsien" che**a mesmo a di/.cr
imiiimeras "demarches" em As
"raid",
etapas
prováveis
do
salvo eas ac- accesso á Cordilheira rios Andes, porem ele qne, em réu dc alimentar a esperança de
loruo ,á projeetada façanha, era, certamen—• Então, a senlioritu
ro ele pessoas gradas, dc representantes das
u
se deiuorará nu
cldehtes liaturass da grande jornada, estão maior potência: um S. V. À-, au"«..,.,.„
le, obstáculo maior a concessão ora relta
de possível mediação, o governo injrlez doain autoridades e de membros da embaixada o pouco, entre nós V
assim determinadas, com as respectivas dis- .'iíiO 11. p.,
pelo
yclocldadc média ile 250 kilo- declarar simples o eatexoricamenle que em da colônia dos Estados Unidos palestravam
Boverno, por isso que iniporlariii offieialisul-a tnneias, approÁiiiiadaiiienle:
íiielríis por. hora.
— Não, ngorn, pois epie, nprnveilandv
caso noBlBiü a Allrmanha node.cia contar animadamente, apontando
i'„ dc facto, í.ii o que se fez eom o acto
paia bordo. !••' viagem deste.- bello
Partida iremos nelle"vki
go:i!
Uülitii.
(1 inicio do "raid" está malvado pnra o cóm a Iiiiçialcrra para tlral-n da
vernaniciilal. o Thesouro
situação e:n que ali viajavam duar irmãs do Sr. .Varreu Uiienos Aires; mas paqúctir,
argentino
vae
o iulenio da nossa
1" elapa Roma a Conslanlinopla
iliez ds .julho próximo.
eme se acha.
G. Havding, actual presidente ela Republica da á America do Sul é
visitar o itio de ,1a
PARIS. 15 (Ha»-as) — Otninnnicam par» dos Estados Unidos da America.
?..-»,.*.
neiro cmqiiantò permanece aberta ,i
esta capital que, segundo
gnml.
nl^t:• da Agencia
custo,
Exposição
alirados
do
os
cabos
A
dc
Cchtenario
amarra,
o
da Inriepcudenci:
Wolff, n população obrigou um olficiul frando
seu
hellei
enatracou,
Por
e
o
iiso.
grande
seguiremos
paquete
ali
paiz.
povo que
ccz a dewer de um comboio em Gclscnlíirchia o eáes o invadiu. A bordo, uma orrhes- Buenos Aires e voltaremos neste mesmo im
citou e p^rsçjntirj-o.
"foxvio ao Rio. Então, nos deimirartmós
nm
furioso
ui.
O nfficlnl, armado de rovôl"er, enfrenlnu tra americana ulaçava
iunltidno prov.nc3:lon>, até que. finalmente, Ir.il". C OS passageiros .••breravnri. eom Cf- pouco. Cointudo, hoje, n'ís cíperameis pn*interveiu n poliria. ,i qual o perseguido cn- fusão, os amigos ejue <>;; tinham iel" esperar. sar o dia inteiro em terra.
Siiüdáiiiõii l:\iiilieni a Sra. Carolina Vo.
No convés, já cercadas de amigos e elos Srs.
tregnil a armn.
)>
rio
Sr. ta\v, n quohi manifestámos o pra/"i que liO official franecz ficou li-jciranicnte ferido SebusUãò Sampaio, representante
ministro do Exterior e de sua senhora; Ur. nha a imprensa brasileira
na rnbe-ça.
cm
ver. como
.3
LONDRES, 13 (Havas) — (l "Daílv Mail". Butler Wright, commissario americano júri- nossa hospedo, ;i irmã rio homem que, erahora
to á Exposição Internacional
noticiando a chej-ada do Sr. Letrpcquor,
sendo
e
rreem-nopresidenta da grande nação norque
vem conferenciar com o governo britanuico meado 3" sub-secretario dc Estado da Ame- te-amerlcana, não se esquecia nunca, se* «
a respeito da questão dns linhas férreas do rica do Norte c senhora; coronel Dnvid Col- gunilo as suas próprias declarações, dc ser |
Ruhr, faz votos pam que seja coroada de/ lier, commissario
o jornalista que sempre foi, aquelle que, em f;.
geral dos Estados Unftlos
êxito a missão que twu: a Londres o minisá Exposição do Centenário; capitão E. Ohio, estava sempre na estacada, ,-i fre.nti
junto
tro das Obras Publicas da França.
Erckenbrnck,
director
da
United
States dos' seus dous diários, a tratar dc todos os
-£---—nr=rz -¦ iç__
¦ mm»
. Shipping Bonrd, estavam as duas illustres problemas e_ assumptõs relevantes enie, dusenhoras Carolina Votaw e Abigail Hnrding, rante os últimos cincoentas annos. tém pi!WASHINGTON, 15 (Havas) - Foi aprea primeira dus quaes lembra flagranlenien- oecupado os Estados Unidos.
HOMA, 15 (A. A.) — O Grande Conselho
sentado ao Senado
Como a sun irmn, a Sra. Votavr, ..írâ'
te, pela physionomin, a expressão bondosa
pelo Sr. liorali um pro- Fascista, reunido sob a presidência do Sr.
jecto em que se considera a guerra como
decendo ns nossas palavras, referiu-se il
e serena do presidente Harding.
Henito Mussolini, oecupou-se do "Fascismo"
sua velha curiosidade pelo Urasil c (Hsse dl
no estrangeiro, verificando a existência de
Approxiniiiino-nos de ilaTsfres viajantes,
M
excellcneia elo sua viagem, que correu como
150 "Fasei" em diversas nações estrangeiras;
que, no momento, davam a sua atlenção ao sobre uni
mar de rosas.
figurando culre estas as Republicas ArgenSr. Wright:
Em companhia elo representante elo Sr.
Una e do Panamá.
— Perdôe?nòs a senhorita Abigail Har"fascista"
ministro
do Exterior, as duas iliuslres seA imprensa
no estrangeiro rcading, se lhe perturbamos a palestra, mas
nhoras ,e mais a sua secretária Miss Marlisa optima propaganda a favor da Itália,
&•
queremos aproveitar o ensejo para dizer-lhe
Bcrnett,
garet
seguiram para 0 Hotel Gloria,
dedicando o maior interesse ao seu desenmanda
trazer-lhc, onde o
que o jornal A NOITE
iuiinil"ii reservar au
governo lh
vnlvimcnto econômico e comiiiercial.
assim
como
á
sua
illustrc
irmã,
as
boas
Interrompidas pela ampla folia carhava
luxuoso apartamento.
O Grande Conselho resolveu que os "fasPAULO,
S.
vindas.
15
A.)
Na
lerça-feira
(A.
Nesse mesmo hotel scr-liies-ii orf.-vecido.
ci" existentes no estrangeiro devem ser o lesca, reatam-se agora as grandes hofhcmn gorda verificaram-se os seguintes
Muito obrigada. O Brasil é sempre gen- boje, á'noite,
crimes, no
reflexo magnífico e ininiaculado do "Fas- gens com que n nossa população distingui interior do Estado: cm Cravinhos —
pela Sra. do Sr. ministro d"
—
Henria
respondeu-nos
vicloriosn
til
ella, sorrindo.
i
audácia de Walter Hinton
Exterior, um banquete, a que comparecerá
cismo" italiano, evitando, sempre, intrometTomasclli matou, a tiros dc revólver
que
Diga-nos,
Pinto
Martins,
agora,
Miss
ligaram,
Harding, como o nosso grande mundo.
numa serie d
que
lerem-se nas questões internas
dos paizes
Oscar de Andrade; em Pinhal — Estevam fez a viagem...
vôos. Nova York ao Úio de janeiro.
Pie Camargo de Almeida
As illustres senhoras almoçaram, no Joque os hospedam.
matou Eufrosino CustoMagnificamente.
Este*
è
um navio de ckoy-Club, em conipaiiliii
Foi crendo um Escriptorio Central
ilo
embaixador
rios jc-ctam-se bellas festas aos aviadores, cnflí dio, a tiros de revólver; em Barrelos Al"Fasei" italianos no
ordem.
Vive-se
nelle
como
numa
dos Estados Unidos.
estrangeiro, dividido as quaes já se pode noticiar a homenaglli bino Cruz assassinou Francisco Claudino primeira
em cinco secções: America do Sul, America que a Associação Commercial do Rio de /$• ainda a tiros; em Presidente (Prudente —
uni
elo Norte, Europa, Ásia e África. Essa nova neiro lhes fará, tio edifício da Bolsa, á Mi desconhecido assassinou o Sr.
José Aguilorganisaçào envia uma calorosa o affectuosa Primeiro de Março 0(i, ás 2 1[2 da tardc,de lar; em Sertãosinho — José Antônio
Xavier
saudação a todos os italianos residentes no amanhã'. Iodas as associações commerciffl matou seu
próprio sogro, o Sr. Manoel LSore inelustriães estarão
estrangeiro.
representadas
nisa ges, a cacetadas.
festa de classe.
Hoje, pela manhã, esteve cm longa e |lrdial visita á A NOITE o aviador Pinto Mrtins, que entreteve com os que traballim
nesla casa uma demorada palestra, durite
a qual narrou, com muita'simplicidade, ormenores da gloriosa viagem aérea. DseDali è que a gemte vê ! — dizia o ho.
nos, com a naturalidade que o caractesa,
mem, mostrando uma
forquilha
formada
dos instantes de duvidas e alegrias, anis e
PARIS, 15 (Havas) — O Conselho Na- numa arvore do largo de S. Francisco.
depois dc vencer cada uma das innuirras
O povo ia se juntando, a espiar pela tal
difficuldades que se lhes antolharam ira- cional da Federação dos Mineiros approvou uma resolução em que se recommcn- forquilha.
vês da arrojada travessia.
Dous dedos abaixo !
Agradecemos ao intrépido companhciii de da aos operários que não faaçm a projeTres dedos acima i
nem
ctada
se
deixem
geral
levar
greve
Walter Hinton a gentileza de sua cordii vipor
O sujeito encolhia o pescoço, esticava o
O Sr. director da Despesa Publica deu a sita.
promessas iflusorias e discursos charlataseguinte solução a uma consulta do chefe
nescos e absurdos.
Senador Rorah
pescoço e... não via nada. Saiu.
Viu?
dn Contabilidade da Estrada de Ferro Nomeio iilegal para resolver divergências inroéslc do Brasil :
O sujeito, como aquelle homem da ane"Em resposta ao vosso officio
tèrnacionnos.
sem nucdota que não queria passar por outra cousa
O projectò propõe a creação de uni Cormero dc 2ti de janeiro próximo findo, caberespondia:
te Internacional.
me coimiiunicar-vos que o Sr. ministro, por
Vi.
despacho de 1 do corrente mez, em solução
E todo mundo ia vendo...
fTi!kíft*í*
á vossa consulta sobre se podem ser manO homem que descobrira a estrella (pois
di
Niefheroy vae ter uma egreja com »aâ
lidos pelos mesmos preços os operários .jorera uma estrella que se dizia estar brilhan- architectura
toda especial, até agora não
iialeirpa dessa estrada, admittidos anteriordo ao meio-dia) veriu á A NOITE e contou encontrada em 'quaesquer
dos templos innllmenle ii vigência do art. 134, da lei do ora descoberta.
meros
ha
no nosso paia.
que
I
çamchto para 1023, resolveu que. dispondo
Mas de onde se vê ?
(DESEXHO OE RAUL)
artigo unicamente sobre admissão de
Da forquilha, no largo de S.
SenÀ o Santuário il _
- Consta nos esse
KOVA YORK. l5-.(.Hnvns)
Francisco.
funecionarios extraniimerariòs ou exlrnqrN. S. Auxiliadora « m
Fomos. Pelo caminho, o homem, que está
eirculos marilinios que foi abordada em diuarins, nuc não se fará, durante o exerciegreja que, assim, Ml
desempregado e troca as pernas pela rua,
nlio mar, por uni liando ele piratas; uma cs- cio de 19211; não cogita de admissões e saser destacada entrevi
ia dizendo:
nina Ingleza, epie se viu forçada u entre- farina referentes ii exercícios anteriores.'
A gente andando
que, até aqui se env
•"nr-lhe behldns alcoólicas no valor dc i|iiipela rua vê cada
li (iuc. qunhti) á segunda parle ele vossa
vain
não só na eapil»
cousa...
nhentos mii dollaresi
consulta, so podem ser considerados mendo visinho Estado, co*
E nós, que não tínhamos, afinal, grande
solistas, éxpcdindo-ièe liLulo do nomeação,
mo
c uoutfll
nesla
prazer em trocar pernas com um sol de rácom salário fir.o mensal,, os diaristas adiri.itcidades.
char, íamos pensando:
tidos em 1Í123, cuios serviços são indispenEssa
conslrucíMi
E a gente, cm
saveis e exigem diária superior u 10S, pôde
jornal, passa por cada
que tinha sido ícíeaii*
cousa...
ser resolvido pelo Ministério da Viação, dac chegado a ser inr
Chegámos ao largo, olhámos pela forquida a natureza ela consulta, qual seja a adciada
pelo archlteott
lha e não vimos nada.
missão rie pessoal."
Domingos
DelpiaB*
Viu ?
•KW
M'a
vae
salesiano,
Todo mundo tinha visto e nós vimos tamí
agora,
continuada
àím* r
bem...
acabada palio reverta*
De volta á redacção, cTiorando,
do padre Ernesto V<*
pelo effeito dos raios solares, pensáramos: quem
archlleCW
WlNlinKS. lã (Havas) — Tclegrãpham
pingniini,
"cadescobridor
sabe
se
o
da
estrella
não é
dislihclo, que ha Pr'*'
ifta Smyrna :
inelot" de alguma casa de- óptica ?...
"O chefe nricipnalisln MusjiiphA-KeinuI- ,
cos dias, já ci.trc n«i
viu seus méritos aP**
facha parte iíniahhã para Angora. )
Padre architeclo Vcs ciados pela Real AW'
8egundo se informa; a Assembléa Xaciopiaijnani
REKTM; 15 (Hiivuíi)
tlemia de S. LticaSi«
Eslá marcada para
Ral sô decidirá se a Turquia eleve romper
'¦!'")
Moina o pelo projrw
dn corrente a reabertura da sue_s- não as negociações com os aluados, rie- o dia
rei da Halia, que, de "niolu próprio".
jsols dn ouvir »s explicações riiic lhe forérii cur.-aes rio Baiié-õ liidustrià] ria China nes]»'
BERLIM, 15 (Ilavasl -- Xão foi confir- cortfcriu
a coiuincnda ela Coroa da Italijj
ílndas por Ismet-Piici :>¦ chefe iiri delegação ta capilal, cm Tien-Tsin, eiii SUánghni e em
mada n noticia de qúõ liiiliam pedido de»"»...«"" ".". «slçve eni Ijiiuíainnc."'
O Santuário de N. S. Auxiliadora ^
Haiikõw,
0 GARÇOM ; — O frequez diteu-se 1 Estou gelado 1
os
missão
(lirectores dei "<'<_]:;:!:;;••'
moldado pelo "Bossam-Glvlc
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|5vjaí!e^rooíitino Pedro Zanni vae emprehender o voo gigantescq em julho próximo
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Im redor do mundo em aeroplano
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Resoluções do grande conselho
fascista, presidido por
Mussolini
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Admissão de operários e expedição de titules, na Noroeste

do Brasil

0 director da Despesa resolve
uma consulta do chefe da Contabilidade daquella via-ferrea

n

Pinto Martins visita A NOITE e
nos
soa? e yiasem

S.

Cinco assassinios, quasi todos
a tiros

A

Federação dos Mineiros de
França recommenda aos operarios que não decretem a
projeetada greve

teiiiipalí*^p«g
estrella da forquilha

0 padre archiíecto Vespiagnan
vae fazer, assim, o Santuário
de N. S. Auxiliadora,
de Nictheroy

A FORÇA DO CALOR

Unia eseiçna liígle. mm
m afifo mm psír niii
eis pmm

Só depois de ouvir Ismèt-Pàçhá,
a AssèmbUà Nacional de Angora resolvera romper ou não
q$ negociações com os
Reabertura das suecursaes do
Aluados
Banco da Çiii<?á era TieriTsii?., Shàsghái e
HanKòw

Não se confirmou a demissão dos
directores do Reichsbank
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Mão e fiiha apanhadas por

um trem

Uma teve morte instantânea, c a
outra ficou com as pernas
decepadas

{/>, j'tos!re senhora, que systematícarncnte não fala á impren*
sa, falou á A NOITE

A' ultima Imiíi, um linprossinuonlc ilesastre se verificara nu esluçil.t
do Engenho
Novo, deixando eni quantos ali sc encontra«am e assistiram a» horrlvol acontecimento
uma profunda impressão do Irislc/u c dor.
Fui um trem dc subúrbios que. em dire'•cá,. fi cidade, no momento cm que deixava
aqiieli» cstiiçán, colheu uma senhora «pie, de
mão dada u uma sctiliorila sua filha, pretçndia atravessar a cancolla nli existente.
A ilui.i fiitalidade iinpelliu n dcsventttrnda
senhora, bem como a infeliz luoçoilu. alirtindo-as, iiiinia rapidez incrível, ao ronls doJnroso e Itagien dos destinos. A pobre senlior.i, com iiiniiineras frarliirus. leve morte
instantânea a a filha, qne nppnrcnta 17 annos tle Clllllie, envolta pelas pesadas rodas
«In locomotiva, teto ambas u» pernas d eco-

Sul)

a

oirside.K,,,

do

Sr.

II»,1../

(In
ii t horas
quando o paquete
"Poconé" Urde
foi
desimpedido
pela
[i, l.loytl
Vcltl elle dc Nova York,
;,im,;.- do Porto.
..¦¦¦¦
qu,,
rarres-do de passageiros, pois
V*.ti'h' rtrantle a sua lonelagem, ns 1 IU puso
seu
trouxe
n
h.gfji-os que
ex-alIcfliAo
j, r.|.i davam parn apiuJial-o. IJutfe elles,
iniiiiiu' vinhani dos portos do Norte, cunio o
Bos.m collcga da imprensa paraense Jorge
^.llllos.
Nova YorU veia. |.rlo "PoCOIlu , a
,s, l.lííh Krn.icl ftooscvcll. viuva do rm'StadiMa liorte-iimericano, que presi- padas
.. ,,.is destinos do sen grande pai/ diir:.nIminctlltttiinieiilo foi chamada a Asslstcn*
;; atltios seguidos o brilhanle conhecedor cia do Me.ver. qii", rccnlhcnd,, em sua nmbll«uiinlerior
cujo
elle
Hi.isil,
laucia
,, corpo ensangüentado da in.lilosi.
percorreu
,
', intente em companhia do general liou luoca. levou-o
pttrti u po.slo. iu,du O Dr. Dario
,,
.
i a.
Silva,
auxiliado
por outros médicos o .'tifer.
•Piiiosititniun-iii.s .).. illustre
viajante, meiros, quando escrevíamos estas notas, ia
'c..
..-. mãos apertamos com reverencia:
dar inicio a uma rápida Intervenção cirúrgica
M,s, llousóyellj ., Imprensa brasileira com ;, devida chlurnforniisnçíio.
d.t
; ni ,i honra de a saudar nas agitas
O estada <h. senhorita. que. como s*u. proifjiiattabgru.
genllurii, de cerca dc ão 11.10u.-1 prcsusilivcis.
¦ tiú agradew os seus ciinipriincntni — c de cor branca, crtt dcscsperndor.
I ii,i,!,leuilos ellu miiilo risonli.i. IIIU3 eviA policia <lo pj" districto
providenciava
r .i.«',,i.-,,i'- contráfciln.
para que o cailaver da referida senhora fosse
!'.-¦ ,• j.iriai.iM'. ouvir unia palavrinha removido cura o necrotério.
,..;.,, i sua itnpresMlo de viagem <¦ ., in.
Dns duas Infelizes vjcliipas desse einocioi-ii.i, d, ¦ua estadia no Brasil ..
nanli' desastre, uno sc sabia a identidade
\ illustre \ia.ianlc disse quo iria ver a nos primeiros momentos.
Ji'.»isagri.l, da entrada da bahia c depois.
I li.ivçr. lios falasse..,
"'"¦'l
M-. muito
risouhiimc.nle, nuin
T"VJf»os fins c ALICATES
Mo- p.,i.o l.uig". cordial, mas
perturbado'.
(iiih
CASA HERMANNY,
c
prlip:|r..-nli,r- :.pós, nós a encontrámos 110 COUVCS.
Dias, 54.
IMrigimbs-lhc, dc novo, a pala-vra, ,• Mrs.
O CXCCBHO »¦¦***¦ rp|>irí((v*. como o ^hnso dal
Khi.tII nos declarou, com unia encantabebidas, •'¦ a causa freqüente ,las más digo»
e ra simplicidade, que tiniu, aversão a dnr
lões, aeidez, dores o o estômago pesado
çulrcvistiif) ;*os jornues.
Poucas pessoas dão a este facto a Importam
• Terei muito prazer cm palestrar com
cia quo «.'Ho merece, pois muitas vc/.ct dellol
,,' brasileiros, mas talvez não diga o mesOs medico)
decorrem transtornos graves.
leu iiiin relação nus jornalistas brasileiro...
.tlli-mács prescrevem nestes casos nm bicar
Mas poderá, então, ver eni nós nm
hnnalo esterizado, que ê agradável e limpl
amigo brasileiro e não um jornalista brado imniediuto o estômago. No nosso paiz
fileipi. . .
ondo o bicarbonatò esterizado já é tão aconAh ! Vh :
- Oue vem fazer. pois. a nossa illustre
Tendo a firma Mattos, Durão & 15., requcri- mIIihiIo, deve-se procural-o em vidros cspfif
1-.-in¦.!•- .' li' o .-iniico respeitoso quem per- do ao dircclor da Ilcccbctloriii Federal fosse ciaes r. não cm caixas e pacotes dc baixe
sustada a intiiuaçiío que receberam paru sei- preço.
gmtla. M,*s. Ilooscvelt...
s'áo sei.., nAò lenho nada qssente.,. larcm a ^'üm o
par c não ti $1110, como viBizéni que ti senhora c a SUil secreta- iibiim fazendo, as meias tle algodão mesclann. Mlss Caroliun l.ondon, irão a S. Paulo, «Io com sedo artificial, tle seu fabrico, o di\isitiir um ¦•''ii fillio c. depois, seguirão ao r.vior 11ü mesma repartição mandou que seja
idiil. a ailmirai' as mudas do Iguassú, "iny efféctuado o respectivo exame pelo Labora loi mania eousa invcridicti se. tliz,
i in Nacional, aI*iin tle fiiun- conliecidii ;¦ c|iiã(iod" ! Não se sc poderei ir ver a unira- liihol,' du miitcria) quo con,põe ãqucjlc artevilli.i do Iguassú. Mas pçrdôe-m.e ! Eli vc- facio. podendo a firma n-iiiicrcnte continuar
j,l,ii apenas em viagem' de recreio. Nada, n sollal-n ,io modo por que vinha pratican)• .,-iiiiiío. tenho a dizer á imprensa.
tio. reservado á lazenda Nacional o d irei Io
lambem sc tilVirtini quo u senhora. (!í* íuVvcr, CI15 cni;iíííuí.'!* tviivjH». ti cmliol-s/i tlu
Noliciámos, cm i.uirq logar,' a chegada jp,
lesuindo o índio ,'M-'ii|ilo ,1c ttoosi'- 'lirtVivii^-ji jíü ;i:'i;;a,i-'' ;.j>:u\:i .t|im.tn -pltlUíÜ Cslá capital das Kxrhas. 'irtnns do presidenta
.". escreverá um livro sobre ns-Vuãü via- "iá
ITarding, nos tsàiititios t-uiuos.-t) annOvo >rfsiíjeJln o tnaioV ta-.a.
; ii á África, á America do Sul, a ccrlos
ferecido, no .Torkey-Club. ás nossas distini oi iosos da Europa....
ra^r^i^.^m^.zs^uã':^s^^r7m^iimBESS!ssB
hospedes, constou' do seguinte menu':
ctás
1!.'. como resposta, nos estendeu, riso— ""Melão, ovos mexidos e palmitos, pefsu
se
ii'.a i bondosa, a mão direita, çiiiqüanlu
'"**
á brasileira, costòlletas de porco com chuÜl
H
;,i"i:.a com a esquerda na uiniirada do
cliit' c arroz, fruetas e sorvete, café c claicte
ÜdlicitUaincri,,
lucila
como
navio,
pedir,
cttp."
i
:;.i não insistíssemos. Não insistimos
—.
<?«*» .
i .';•,, pelo conlraro:
petlimos-lhc perdão
jn.ir¦¦nnler forçado u sim gentileza: lão refrà!
c
;*¦ íutpiTiisn c aos jornalistas...

Tezouras Viirv

1 tar uma casa ci#
marcial

leS'l'í.**'a'*' i|!"'« todos

M$ DIGESTÕES

Como sc corrigem de immediatti

HOSPEDES 1LLUSTRES

almoço ofiei-eéifto a.1
Exmas. irmãs do ]>re~
sidtMiít" Harding' (

O

Nova edição do livro do Dr. Solidonip Leit.-. aitgutentadn, posta dc accordo com r, Co,i-n fiiil c seguida dn jurisprudência cm ortieiii alphobctica, 103000. na livraria ,1. Leite,
á rua Tobias Barreto (quasi canto dc Visconcie do Ilio Branco).
.....
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í»§s?3ea§ãa na pasta da Fazenda
11

Sr. presidente da Republica assignoú,
ti pasta du Faz,¦mia. o decreto nomeando
ji ia o cargo de 1" cscriplitrario da Recebedii.ia do Districto Federal o 2" official aduai "'iu riugenio Castello Caetano dc Oliveira
Fillio,
fJÍ/j"*# allemão. legitimo, só sc deve comprar
HÜ 8
em cisa de toda :, confiniiça. còtno é
ti Casii Meriiianny. Gonçalves Dias, 51.
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hm insiaBlà^ão das dalega" "
cias io
m Estadas
director ,1a Despesa Publica recomdou providencias ás Delegacias Fiscaes
«¦os Estados do Ceará. Alagoas, Minas, UaHa. Pernambuco,
Catharina c Rio
Santn
(irai ilç do Sul, no sentido de serem adquiri<
ns moveis, utensílios e demais ohjectos
ssnrios á installaeão das delegações do
'I
rili una) de Contas, junto ás mesmas delegadevendo solicitar previamente os netrios créditos.
-«stw»-

CONSULTAS GRÁTIS DE HYGIENE IXFANTIL (D. N. S. I\): 142 — Rezende. 139 •Venezuela. 17 — Maria Flora, 2!) — Major
lAvila, (Escola dc Mães. Creche niatcrnal).
^«C-&í*

Ps que Umm resabidos pelo che
Lpnferòniiarain á tarde com o Sr. preKi('eiite da Republica os Srs. ministro da
Vi ação, Fazenda, prefeito, tihcfe de ooliei.i,
Oli". Citi-los Chagas, dircclor da Saude Pu-

100 GOiTOS

davel Eiquidaçio
KOVOS ABATIMENTOS

para a entrega do prédio, l filial
ROUBOU E FOI CONDEMNADO A da JOALHEEIA ADAMO, á na Ouvidor 98, que o transferiu i Paul
DOUS ANNOS DE PRISÃO
.Jesus Vidal Valverde, em 17 dc dezembro J, Christoph Company.
-e--igS«i>fr-pj—<-

de 1Ü22, á rua dó Lavradio n. 171, arrombando a porta que communicava o commodo
'por
elk' occttpado com aqnelle cm que residia o encarregado da referida casa, Sabino
¦ «^C^ l
Rodrigues Pires, ahi penetrou, furtando um
Objecto de ouro no valor de 180$ c 1:410S em
Substituição de agente fisial
dinheiro.
Respondendo a uma consulta du 2 collePreso e pronunciado, foi, por sentença da eloria dc rendas federaes em Campos o Sr.
,3" Vara Criminal, condemnado a dons nu- director da Receita declarou que, estndo o
nos de prisão,'Sõli,coin niullti de ,", °|°, gráo mi- agente fiscal òfféctivo Thomaz Joaqiun Tacombinado com os arts. itão vares á disposição da Recehedoria do.Distri(líimo do art;
e 3<38 do Código Pena!.
cto Pederal,; é seu substituto naquellcmunicipio o agente fiscal interino Ántonp Novclino.
nomeou
liuje,
aclos
de
O Sr. prefeito, por
José Ignacío da Rocha Werneck para o lojíar tle inspeetor de alumnos da Escola Proc Aristides
fissional Visconde de Mauá.
Brasil Baptista, para o logar de inspeetor
418 C.
chefe ile alumnos do mesmo estabcleciineu- AVENIDA GOMES FREIRE, 1-A. Tel.
Prédio especialmente conHtruido para lotei,
to de nsiuo.
moderno, água
i «a»». «•
60 quartos com mobiliário
corrente, telephone e elevador, DIARAS:
desde 5$00O. Com pensão, desde 10$000. 'ara
t
casaes e famílias, grandes reducções.

(% .

Motor 08èçtH"bò

Vende-se barato um motor dc HP 15, (icItei-a) Electric, promptò a funecionar; tratase á rua de São José n. 16, nos dias úteis,
das 2 ás 4 da tarde.
-<»*»¦—•-

Pagamentos na Prefeitura
Será para. amanhã; na Prefeitura, a folh.i
(ic vcnciméiilo:; dos fiíiicclònárids e t:!;ili
dos da Inspcctorio dc Maltas e Jardins.
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ESGOTADOS;
HÃRÜREAVES iC.
R. Quitanda t

Premiado com 50 CONTOS na
Loteria Federal extraida hontem, 0 MOVIMENTO DA V PROfoi vendido no CENTRO L0TERIC0.
CURADORIA DA REPUBLICA

R. Sachet4 â taertea Cables quer swbsütuíí- a concessão cio cabo
Os inspectores do imposto de
consumo dispensados
Ü Sr. director da Receita Publica fixou
um
o prazo dc 1)0 dias aos diversos agentes fis- Mas o M. da V. quer primeiro
cses e escriptui-arios das alfândegas c deleprojecto de cláusulas degacias fiscaes nos Estados, que se achavam
em serviço de inspecçâo do imposto dc confinitivas
«'mio
se apresentarem ás suas reparpara
lições.
Pará cgual fim marcou o prazo de oito
dias ao 2" escripturariò «Io Thesouro, Frico
Campos.
Dessa providencia deu aquellc_ director
«onhecimento ás diversas repartições,

i

Vão ser insperfores de alumnos

CEMTRO L0TERIC0

--— ,-___„.______».—nfr^HiB— »-r-ií1.._..'_,¦". . ....>.

Para fechar a Formi

i

Ü
'iien

Amanhã

8 DIAS

VENDE-SE EM TODA PARTE

Havendo a Ali America Cables Incorporated pedido substituição da concessão do
cabo Rio-Cuba, feita pelo decreto K) .Soo, de
23 de outubro de 1910, por óulra, que tenha por fim o lançamento e exploração de
um cabo entre o Rio de Janeiro e Recife,
tocando em Victoria o Ilahiu. com estações
ubnrtas ao publico nessas localidades, para
ii serviço internacional e interestadual, o
Sr. ministro da Viação resolveu determinar
á Repartição Geral dos Tclgraphns qutüoin
á Repartição Geral dos Telçfraphos que orim.iise o projecto de cláusulas definitivas,
que deverão acompanhar a concessão peditln. nus quaes se exigirão dftqdçllit companhin as mesmas contribuições com que, para idêntico serviço, concorre The Western
Tcíegraph Company Litniteti.

DURANTE 1922
Procuradoria da Republica apteA
sentou hoje o seu relatório, dando conta
rios seus trabalhos durante o anno de 1952.
Assim, vemos qoe perante a Justiça Federal. por ali passliram :
Acçoes ordinária, 18; acçoes summarias
especiacs. 14: justificações para montepio,
08; justificações para prova, 34; protestos,
24; execuções de sentenças estrangeiras, 1;
vistorias, 3;
interdictos prohibitorios, 3;
iicçõcs de nullidadè de patentes de invenção, 4; especialisação de hypothecns, 3; retraquerimentos avulsos, 4; accidenlcs de "hahalho, 3; embargos de obra nova, 2;
arbitraheas-corpus", 12; vistorias com
mento. (i: desapropriação, 1; manutenções
de posse, 2; notificações, 2; acçoes diversus. 2: cartas precatórias, 2; cartas rogatorias, 3: perdas de títulos. 1; reintegração
de posse, 1: despejos, 1 ; interdictos possessorios, 2; execuções, 1; e executivos fiscaes,
3.261.
Perante as auditorias : de Marinha, justificações de montepio e meio soldo, 5: de
Policia Militar, justificações de montepio o
meio-soldo, '.'. e da Guerra, justificações
de montepio e meio-soldo, ci. Expediente:
recebioffieios expedidos"; 116, e nflicios
dos. 96.
1"

Vaideiuai', o cliofe <lt» ban«io, adiava-se. eoiidci
mnado pelo juiz ún .1*
Var;i Criminal

A

»'o .1.o,i.i, -.o passado, um do» agentes uo
s(ill'iiuvn, or.. a serviço do l)f. Salvador
Cuceição, chefe dn policia do listado do
Hi, "b .o um. cm uma tias ruas de. Niellicrr, as tnaneir.is sttsjieilas de um corlo Indiidtio, razão pur que o levou ú presença do
cmnilssarlo Octavio Ramos. Ksio roeohhe*
cjt-o como sendo o ladrão Waldemár, muito
cUihccido nestu capital por suas proezas..
contou o plano
Reconhecido, Waldemár
</ie delineara, Naquella noite, elle o mais
» ladrCes ArgonlirTo, Cardoso, Cearense, Ll/bares, deviam assaltar a Confeitaria Pi"
franco, da rua V. do Riu Branco n. 837, para
o qne trouxeram as necessárias ferramentas.
Outros assoilos estavam combinados, dado
0 desvio dos puliciaes para o serviço do Carnaval.
Cotu esses ponnenorcs, o commissnrin
Octavio pò/.-.se em campo, para a descoberta
dos demais assaltantes, tendo conseguido a
captura dc dous outros, continuando as diiijehcias, alem da guarda que, desde logo,
montou aos prédios visados para o nsstillo.
Waldemár Muniz confessou, clllao, tertamIst-in o nume. de José Silva, com que foi processado pelo Dr, Salvador Conceição, o anno
do ti* districto, por
passado, quando delegado
liaver praticado um roubo no Catlele.
Foi cundcmniido pela I' Vara Criminal •¦
lã mezes dc prisão, e, quando se transporlava da Colônia <h: Dous Pios para cumprir
•t pena na Casa de Correcção, conseguiu fu
gir no cáes Pharoiix, vindo unir cm Niclheit»i*.
.
.
O chefe <le policia. Dr. Salvador Conceição,
aprea
tomou
as
todas
pura
já
providencias
sentação dc Muldemar á autoridade compe
lente.

A propósito (Sa selfôgem das
meias de algodão c
szm

a 111 lis

m iMRca!

tj.ihão

c sccrelarlado pelo Dr. Parnnhus da Silvn,
eMeve reunido hoje o Gon*'"i«> Superior dn
Ensino. Iniciados «,« trabalho», iu um upl>rova.los on pnrecere»:
Approvaudo cotu modificações o orcam»nto da receita
e despe, da Faculdade dc
Medicina ds Ral.ia; Mautluudo arol.ivar 01
relulorini -i et. in»pertorcs du l.yceu !'.«ruh.vbatio;
do
da
Lucey
Mar.inluos*;
Kaculdade de Engenharia do Uello Dnriznntr; du Escola Polytechnica da liahia e. da Escola de Odoulologia dc Pirnambuco; i.i;i,,,io ao relatório apresentado
polo inspeetor da Escola do Phiiriuacia do
Oynnusio
l.eopol.linense,
coinmtesio.
a
mandando itrchlvar <> refei-ido relatório, salicitou ás 1 ondiçívcs de prosporidade eni
que a» acha aquella Escola c fez renallai
a regularidade dos trabalhos ali C.xectiladoSi
lendo sido strlctamcnte observados todo6 "i
preceito* reguluinrntnres; Imloferindo nu
requerimento de José Caetano Mulcllo, per
inlttlnrio, purem, que o supplente,
possj
concluir o curso de odonlofogltt, prestandj
os exumes que lhe faltam na forma «Io f»ta
lindo actualiriente nos institutos officlinj
antes ti
e equiparados: Opinando
que.
qualquer decisão relativa á representacaj
,ln secretario da Edeola dc Pharmacia d
Ouro Pino, protestando contra o aclo <l
Congregação que o dcmitliti de suas fttn
cções, seja sobre elle ouvida pelos meio
icgiilameniarcs a Congregação da referid.
Escola c flnalmonle, depois dc soe rcjciudi
uma preliminar apresentada pelo Dr. l'oi'
chal, foi negado provimento ao recurso t"
dl
Américo
Icrposto |ielo Dr-,
Virgílio
Cunha Gonçalves contra .1 reprovação de sei
filho \dherbal da Cunha Gonçalves, no exame de urilbmclicu. cffccluttdo no G.vmnasij
da Bahia.
0 presidente designou o dia 10. a I hora
para nova reunião.

|,i"'a '".i«*,'t"'"- - ''''• Itcclame.
Soríno-íQ
».«.«•¦*»,'»» i;... ;|.-:.-,(in.
Grande sortimento
ríe agulhas dc platina, garantidos. CASA
líKRMAXNV. Gonç. Dias. 54.

0 IMPOSTO DE CONS
O director th\ Reccbedoria
iTst-lvt' nniii consiill»
Resolvendo unia consulta dn firma Bbering & C sobre se o chocolate de leite,
boinhons. ele., vendidos a granel estão sujeitos ao imposto de consumo, o Sr. direcioc
da Recehedoria do Districto Federal assim
decidiu:
"Deante do disposto uo art. Io n. lii. d.i
íci n. 4,625, dc III dc dezembro do anuo
'""•fido,
o chocolate comniúm, dc refeição, puto^ow, eiuti «'"iiiquci; outro ingreiüenle, em
uu
e,,i iiiti.-.sii.cia sn.iciiu a:i imposio tte
;,o
consumo, li' claro, porém, que a incidência
ila laxa deverá se operar, segundo as regras
co regulamento aniiexo a» dccrelo niiineto 14.1148. dc 26 de janeiro de 1921; !. pelo
"a", desse dccrelo eslaragrapho 12, letra
tão isentos expressamente tio tributo Iodos
os doces, (entre os quaes eslá o chocolate);
vendidos a granel ou ncoiitlicionildü.s em lolhas ,|e bananeira e semelhantes, ótt em papel, — - pesando menos de 250 gi-ainiiias. N.i
expressão "a granel", ooinpr.ehendem-se os
doces, ainda mesmo, quando eollocados nos
envoltórios indispensáveis ao seu transporte
ou exportação, conforme explicou a circular
dcsle Ministério, n. õ. de 25 de janeiro de
1918. A não ser, portanto, que se trate de
produeto preparado c apresentado á venda'
nus condições precisas da isenção aqui inilicadas — todos os demais, sejam "boinbuns",
confeitos, balas, "marrons" "glacés", "nottgats", etc. dc Chocplate simples ou misturado com outro qualquer ingrediente, — estão
sujititos ao puguiiieulo do imposto de consumo. — Severiano de A. Cavalcanti; director."

O Sr. ministro da Agricultura resolveu
designar os senhores Dr. Pacheco I^rcio, direclor do .lurdim liotanlcn; .loão Teixeira
Soares, Álvaro da Silveira, direVtor da seoretarla da Agricultura dc Minas deraes,
Armando de Andrade, director do serviço
florestal do S. Paulo, Gonzaga dos Santos,
director do Serviço Biológico;
Sérgio dc
Carvalho, professor do Museu Nacional, c
Peuido,
consultor
Raul
jurídico do Minislevio, para. rui comini.ssán, organisarriu as
bases do nigulooicntu do serviço florcslal no
Brasil.

Reali:„ir-sc-.i .ini.inhá, nu salão nobre do
edifício d.. Associação ('oiiiiiicici.il do Rio
tle Janeiro, ás 2 l|2 horas da lanle. » 6essão solemne promovida pelas classes produ.-toras,
otn homenagem aos
aviadores
Pinto Martins ,• ilinlon.
A solemnidade será presidida pelo Sr.
Araújo
franco, presidente da
Associação
Coiiiinrivi.il e da Fcricraçáu das AssociaÇões Cuminciciacs ,1o Ilrasil, sondo os aviadores saudados indo Sr Affonso Vi/ou.
Em nome do Aero-Club Brasileiro, falará
o Sr. senador Sampaio Correi.
Após (*. discursos, serão entregues ,i c.t*
RUA ASSÊMBLÉA, 100
da um dos destemidos net-õnatttãs um miron
->-*m»>''«e o diploma dc socin honorário da \ssoCommcrcinl rio Rio de Janeiro,,
Trigo <? iíjf!ammaveis, nos tíepa- cação
A directoria da Associação, espera a presenja
dc
seus consocios. associações congesví.tio (iesía wfíjífi]
ncres e in.iis
representantes das .-lasses
Super.Segundo os dado-, collcgidas pcln
producloias.
inlcndenciu do Abastecimento, existiam na
niunhã d» d{n l!í ib> corrente, nos moinhos
Assncianilo-sc ás homenagens
« lrapicl.es «lesta capital 14.177 toneladas nos heróicos "azes" Enclydcs Pinto prestadas
.Martins
ife lii o cm grão c ISIJ.380 saccos de fari- c Wnllcr Ilinlon,
que brilhantemente vencenh.i de trigo.
iam o "rairi" Nova Vork-Rio, a Associação
Na mesma data. havia nos depósitos «Ic dos lr.niprcgarios ho Commereio do Rio dc
inflaniiiiavcis !)í);128 caixas dc kerozoue, o Janeiro, offereeer-lhes-á
si.hhario próximo,
41í,.7:i(i
cnlxus de ga/.ulina
(inclusive a ás 0,,'H) ria noite, unia recepção, m, :-eu
belio
exislente a granel l
edifício á Avenida Hio Branco.
»•»«•Aquella instituição, por seu Conselho Administraiivo. conferiu os títulos rie sócios
honorários «ios inlcmerotos avlndores que ein
vôo audaz fizeram o percurso Nm., Vorl.*
STOCKOLMO, 15 (Havas)-- Muito cm- Rio.
Os diplomas respectivos, desenhados eni
comhora a opposição desenvolvida pelos
o Parlamento votou o credito dc pergaminho, serão soletniiemcnlc entregues
rhitnistns,"kronors"
353.000
para pagamento da con- .-os homenageados pel,, Sr. Raul líamos Vi!triliuiçáo da Suecitt como membro da Liga lar, presidente da Associação.
d.is Nações*
O almoço que o dominando da defesa oerea
do littoral ia olferecer. ltoje, lõ, aos aviadores Hinton c Martin-,, em nome da Marinha
brasileira, c que sc rcalisaria na Fscola de
Aviação Naval, á ilha
das Knxiirins, ficou
transferido para ditt ria semana enlranlc. á
mesma hora c local.

vestsogs paia mimfà e
PARA MOCINHAS

A Suécia vae pagar sua coninbuição á Liga das Nações

IiífíisI (iãf Piiíif

Jilllil um Illi|HJ
«miitiitiiiitiiiiitiiiiimiiiiHiiiiiinimiiiiiiiiiiniHimtiiiiHiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiitni
iiiiltiiiriiiiiiiniuiniiiiiiniiiMiiu mu-

UMER0 ESPECIAL
— «i.jTTii;l..-ta 'ftpui tnsmi ipliptograpltlca das
festas do Cainavai, dos lies grandes clubs e
dc todos os ranchos, bem como da chegada
dos aviadores Martins e Hinton. Amanhã.
Preço do costume, islo ¦.', Õ00 réis na capital
e 600 réis no interior.
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o Suprema Tri-

kmâ ii§ar
Três processos por crime cie liomicidio, sendo o do 1o tenente

Vasco Vareila julgado
em sessão secreta

s

Brigaram m mmi

***»f1*S»--»-

A' tarde, entre os presos José Ferreira c
Orlando Syies, houve no inlerior do xadrez
ila Central de Policia uma forte luta corporal, e ambos saíram feridos na cabeça.
Foram medicados pela Assistência e dcCapital
jois autuados na 3* delegacia auxiliar.

BANCO DO W K JANEIRO

¦

^«l»

ECOS DO CARNAVAL

A Estrella do Oriente, como sempre proletora do povo, levando cm conta os grandes
nstos destes dias, vendeu a sorte grande
a Loteria Federal no n. 14098, aehando-se
;csdc já os bellos 20 contos á disposição do
eiizhrdò.
A palma
da victoria é sempre
bssa. Amanhã. 120 contos por 149; sabbado,
,)0 contos. Procurem a Estrella do Oriente,
ue serão felizes. 1° dc Março, 7. Drummond.

PARA COBRANÇA EXECUTIVA
Ao 3: procurador da Republica, " a Direòria da Receita remetlcu. para cobrança
fcecutiva, 12 certidões dá divida de impôsIr em iitrazo de 19!9 c 1920. serie E M.,
il importância de 552S000.

.Sabbado o.s hCL-oicos pilotos
serfto recebidos uu Associarão tios limprcgíldos no Coinmcreio
Bello fjesto cie generosidade tio
Pinto Martins

-*:»«*-
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PALERMO ã C.

Associação Commcrcinl
renderá amanhã seu
apreço aos bravos
aviadores

ft regulamentagão do serviço
floresüa! no Urasii

Sob a presidência do Sr. marechal Caetano
de Faria roalisoü-se a sessão de bojo do Supremo Tribunal Militar, tendo comparecido
almirante Kiappc
ministros:
os seguintes
—tse*
Itiibin. marechal Mendes dé Moraes, jui/. convocado general Octavio Coutinho. Drs. AcynVicente Neiva
e Bülcão
dino Magalhães,
Viaiuia. procurador geral da justiça militar;
A sua casa está mobiliada sem O Sr. marechal presidente cominunicou ao
que o Sr. ministro João Pessoa vol8'osto, com falta de arte. Nós lhe Tribunal
ao exercício do cargo de ministro togado.
installaremos uma residência prin- tou
interrompendo as férias em cujo
gòsó se
cipesca. OHEIA DE ENCANTO. achava
c que havia convocado o Sr. general
ARTISTICAMENTE CONFECCIONA- Octavio Continha para completai- o numero
ministros uo julgamento de processos por
DA. Visite V. Ex. as nossas novas de
de morte.
installacões. Rua Sete de Setem- crime
Rm seguida, foi relatado pelo ministro
bro n. 32.
Vicente Neiva o processo de Cícero Vieira
Dantas, soldado da Policia Militar do DisFederal, aceusado do crime de homiAs inscripções pra os exames de 2* irlctò
eidio involuntário.
O Tribunal anutillou o processo, devolveuépoca, na Escola Polytechnica
do os nulos á autoridade competente para
Acham-se abertas na secretaria dessa
que orgaiiiiàdt) o Conselho com a regra do
cola. de amanhã, 1 (', a 26, as inscripções p,
arl. 13 fio Regulamento Processual Criminal
os exames de 2" época do anno lectivo
Militar, quanto, á presidência, nomeando-se
1922.
uni offi.-ii! superior para essF cargo, proseOs requerimentos, acompanhados das r
guindo-se nos lermos ele direito.
peotivas taxas, devem ser entregues das
O ministro Acyndiriò Magalhães, relatou o
horas da manhã ns 3 horas da tarde
processo de Júlio Pedro dos Santos, soldasecretaria.
do do 15" Regimento de Cavallaria Di vi^_i'l fliii firiihl j li* MM lit 11111 t.ll li 1 f iil 4.i t'l üí f I ]'í! f! IT 111 Mil Illl:. sionari i'; condemnado no gráo tninimn do
art. 11,0 do Código Penal Militar, lendo o
Tribunal aiimillutlu o processo a partir de
fls 108. U Dr. procurador geral da Justiça
Militar usou dn palavra, por duas vezes,
sustentando a sua preliminar de nullidadè.
Foi julgado em sessão secreta o processo
Vasto Neves Vareila, Io tenente do 10*
ÈRUA SETE DE SETEMBRO 2111 dcRegimento
'''iiiiiMliiyiiiiiiiiiiiiiiH
de Cavallaria Independente, absolvldò do crime de homicídio.
ihevantou-sc a sessão ás 4 horas da tarde.

I

^.«'*

Antes tarde do H0ihLimui:iN5

AS SESSÕES DO CONSELHO Pesos, cm Nictheroy, piido
;e preparavani para assaiSUPERIOR OE ENSINO
Como correram os trnbalhos da reunido do hojo
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FUNDADO EM 1017
10.000:OOOSOOO
autorisado
5.00O:000«000
subscriplo
c Porcluncula,
Frio,
Miraccnia
Flliaes em Cabo
Estndo do Uio
Cobranças as mais rápidas e menores ta>:as em todas as praças do Brasil.
Saques c cartas de credito para todo o Paiz.
Descontos eommerciacs e particulares; cau*
ções de saques coinmercir.es e adeantamentos
em c| correntes.
7%
Depósitosde
a praso fixo
aviso prévio
5%
Conta limitada
5%
"
3%
dc movimento
Peçam informações para oj! negócios não
especificados

26, ALFÂNDEGA
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PAGAMENTOS NO THESOURO

avalrüfl*-, s'!ec'"s, :i Coroas; C. V. HeiNa Primeira Pagndoria do Thesouro Naf*?"1*?*- jestrands let«itinias. CASA H1ÍR- cional serão
Í\NNY. Gonç. Dias, 54.
pagas amanhã as seguintes fo•i
.
lhas: — Meio soldo ,\ — B; Montepio mim»»
lilar ria Marinha 1. — N" —¦ Z; Avulso;
OS LEILÕES NA ALFÂNDEGA
Montepio militar da Marinha F — J: MonRealisou-sc hoje, nos armazéns 2, 4, 16, 17 lepio militar da Marinha M; Montepio mití!8 do Cáes do Porfo. o leilão de mercado- 11 tar da Marinha C — Ei Montepio militar
ns caidas em commisso. Foram arrciiu.la- da Ma ri nha A ¦- Bi Meio Soldo F -- ¦!!
cs 04 lotes, que produziram a quantia de Meio soldo C —¦ E; Meio soldo M; Meio
áOOOãOOO.
soldo I, -- N — /..

»4>.;_PP. í
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.RcuTisou-se. hoje. ;', laitlc, no Acro Club
Brasileiro uma conferência entre o valoroso
aviador Euclydes Pinto Martins e t. directoria dn União dos Empregados do Cbmmercio, na qual o heróico compiinhcil'0 dc Walter Hinton Nia estupenda travessia de Nova
Yorl; ao Ilio. confirmou pléiiumenlc o seu
tclígrãmnia expedido da Bahia para a mc>
ma iiistjluição. no sentido rie convertei- cm
beneficio rio Sanatório rio Empregado
tln
Coninicrcio o resultado ria sua primeira paleslra a ser realisada no Rio.
Falando mais ileiuoradanienle ao povo, cm
tini rios maiores thealros do Rio, provávelmente o Municipal Otí o S. Pedro, o nosso
intrépido palricio fará uma deseripeáo geral dc Iodos os lances verificados na penosa c formidável travessia aérea uó longo rios
dous continentes.
Amanhã mesmo será determinado o dia em
que será feita essa conferência que alliã ,*.
•'•¦•'do riu sua natureza ao mais nobilitante ohjeetivo.
Pinlo Martins,
muito
ao contrario da
maioria dos conferencistas, dará um tom dc
conversa á sua conferência, servfndo-sc de
raras notas e preferindo o concurso da sua
memória.
Todos os ssiis companheiros dc travessia
assistirão
essa
palestra, inclusive o Sr.
Walter Hinton, campeão dc aviação mundial.
S^SXSSSSS3S^SS^3!^^T!!^s
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A

DE

ARROZ E' o melhor e não|
j£? è o mais caro- Adlic-a
rente e muito perfumado.
venda em lodo Caixa 29500 e pelo?
o Brasil. correio 38200;

PERFUMARIA

LOPES

RUA URUGUAYANA N. l-l — RIO

OS NEGÓCIOS DA BOLSA
O mercado de títulos regulou, hoje, com
um movimento acanhado de negócios, mas
as apólices geraes e municipaes estiveram
mais firmes. Os papeis do líanco Mercnntil regularam bem eollocados c os ,1„ Brasil
não accusarani firmeza, ficando mais fracos. Colaram-se na Bolsa 120 niiifonnisadas a 7!)8? e iSIlOJí, 121 diversas emissões,
nominaes, a 77ã$. 31 de 1017, portador, a
738i5, 89 dc 1020. u 737$ o 738$, 100 pbrigações do Thesouro a 9'1G$ e 017', 550 mu200
nicipaes, dccrelo 1.535, 7 o|o, a 174$,
'C.
30 do
acçoes do Banco Commercial. a 18
Mercantil a 322$, 1.735 do Brasil, de 333$ a
335$, 55 Tecidos Confiança, a 200$ c 202$,
c 05 debentures Progresso, a 20ü$000.
.,¦¦——,
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8AS. IfAIOS X. Dr. Renato de Souza Lopes;
prof. da Faculd. R. S. José. 39. Vol. Pátria 33,

A imprensa
convidada
visitar o pavilhão da

Noruega

O commissario geral da Noruega junto A
Exposição convidou a imprensa desta capital a visitar, no tlin 20 do corrente, das H
ás 5 horas da tarde, n secção rio conservas
de peixes no pavilhão dc seu paiz. á Avenida
das Nações, no recinto do grande certamen
internacional.
Durante essa visita, serão cxhlbidos inlcressentes films das pescarias nas costas ria
Noruega, bem como rios sports rie inverno
naquelle paiz.

COMUNICADOS
Emilia Lavigne Lemelle
«
Euiz Lemelle conviria seus parentes
m/4 c amigos a assistirem á missa ile. 30°
1 dia que, em suffragio á alma rie su.i
jíà. inesquecível esposa EMILIA LAVIGNE
LEMEil.1!.!", maudu coTcbfar amanhã, ás !>
horas, na egreja rie Santo Affonso, nu Tijá, confessa o seu agrade;
jucá, e, desde
cimento por esse acto dc piedade c religião.
A familia de
NOEM1A CORRf-A DE ANDRADE
convida us parentes e amigos para a
missa de Irigesimo dia, que será ceiebrada na egreja riu Luz (rua I\. Anita
17 ,1o corrente, ás M 1'3
Ncry), sabbado,
horas.
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Ecos e Novidades
Çuirespdnileiirl*.

ABANDONADO

de nom«, dnUda «le jn-

n ti ¦um

política de sangue
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Golpeou a navalha a ex-companheira
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,?„"'"" f"«»Ma (mio se in.be n nu
«Uli a.lml,, .traça... g.un.lo esse
g,„ml,. lio'* aiiiplauienlo o governo
""! il,,,,,t*,'
itinnre
.... i
vV sjudimos,
.,.n•,,•, u" mf«""*' vlvwm mana metida dai nossa» forças, ..ii"it
J,""! VttlZ&n
de Almeida, mariil*
wra a jiropadíiçS,, ,|„N ,UM M(,M „,,„,%.,. mo,
,,J, de
ilfo-,"
83 annos, e Alherllna Ferreira da Sil••Mm ....I.., reileradas de
palácio. Auorii.
'!'!"ü*' Uuulquer dulnteillganela
» nd» uma ve», nao fuKlreinos
!!...!,
,
.ivieo « ajcneruiu. uni* nnneji se« esse dever hei lin»,
doe negar
abandonando a casa do amante, n
roa doi Prueres, 74, punam* a residir n»
Afim de eônfBIoTTíi criticas, contidas
A nm Affonso
primeira menta-t*m dn actiiul mlnlsiro n;»' encontrando mmCavalcanti, Ii7, oin mais si
da
Almeida.
*u uW™n' « ex-presidente du
Hoje. porém, pela manha, esbarraram-se os
n».'.!?Í.N
<">l'»'J*»« oiwrvljoi qu« deixou
'.íi anualmente, ua travessa do l'a»sn, no
H
"•¦"¦«ndo «rantles lucros", ll. ,45. Almeida, profllgaiido
enMo a altitude
•Ií...
a01 entregar
f
tenlamlo
go Júlio accusador Iodos Ua companheira, ni.Jn.-ni a cmnludo a
qm
•qneiie» qne atacaram ate agora a su..
voltasse
parti a sua companhia. Como esla
polillia de rtulUaçots, srm discriminar
se
recusasse,
desas
o ex-amanle, num aecessu de
«••'•""•«r-íe também con, 0 raiva, solpoou-a a uavallia na
.P.?ÍÍL,",° ,.7* Sr.
perna essenador
paulista
Alfredo Rllls. que disse «liierda.
haver sido gast,, u saldo da
A policia do 5* districto, intervindo,
valorllACfio
do
pieocafé, ninguém rxpllcu do
modo.,', li , deu n aggressor, fiuendo-o autuar em fianessa valprluçfio que a que
nolu do ex-presi grame e recolher ao xadrojs, providenciando
dniie apoi* o sni
Mio Uruguay lambem e»u em
primeira flnea-pí... Em laiiiliem para i|iie a vlotlma fonse lóecorrMi
poder dei- nacional, affrnulit que liem poderia ser nu- cindo em impo lirolear a »H|,, ,,i la.ififi,
que foram cmprsaailii* os empréstimos nor- nela Asslstenelu,
lei
ilida, se u.i.i se (ralasse de lào illustre per- lus chefes opposlclonlstas. "°f
e-amerii-apos 7 Essa » perguula
Os
revolucionários
batidos
o Sr.
forças soiiiigeiii. por que Içaram no maslro
de
Ainda oulro lelegramiiiíi ,k> Palnn,ira
ministro da 1'aienda fez, un sua que
legaes tomaram a dividir*-» em pelas
vsrlos arru- pvòu da (arboia nio hraiillslm n handclen o mesmo jornal, di/. qur se Umu ».„.,}'"*
prlmeii-u
mensagem, no Congresso, om novembro.
pos,
perv-urrendo
o
município.
Aos poucos, tricolor dos revoliirioniirlos de 35, os bra- uo .as autoridades numerosos
Au
sédlri
elles est(o n dissolvendo.
que parece a resposta se oontém na parto
vos martijos do "Juvary"?
dando a liripressfio dc que estavam ¦¦¦ ^
cm que o ex-presidente arrola
l-foiiel Hocha seguiu com um
os
as
predios,
O "Rio (írande". folha situacionista dna parlo llludldos sobre a siliu.vu„ „0i(,I'"¦•»
'XJiTí. •*¦««»«. •< «'Serviço e.pe.|l d» Nonohay arim 4t reunir seus piquete para
estradas e os trabalhos scientificos
eompaiibei- mais vei*me.'lias, nn defesa política do co- Betado, notando-se-lhe*. grande .i|iiiiin,tn.
levados
t, NOITt'.) - A Munieipalidad** de
* erfello peh» seu governo, Vale a
CxM" ros. s-stando a Villa fora de perigo.
\erno. o diste sem rebuços:
dcMBNOn JUIIO - MAIOH OPFBRTA
inundou «pi»ii»l»enc4»»r um maiilfento ainseUs revolucionarloti eatto
"Foi
ter a «Menção aqui: o pnlrlmnnlo peuu
armados,
n.icloiml
por um» dofereocia ao illusiro ndmando a M»i>au<u(i « náu contribuir diTudo motivo pelo qual estlo sc pouco
loi enriquecido por mais de cem edifícios,
pelo
dissolvendo.
niinistr.idor".
Ivl» claro que essa drfereiiela
«lipiiu
•Continuam
SOa.1
fMi-4 os cnfne» du E>tiulo o dcjmuus roubos e aotos de baudltie- ^ó sr
para legaçocs (?), embaixadas (I). correios,
o
do
innum
repudio
facto:
justifica
nicioio,
por raiio «te impostos, vlaato ni» ser mi» pelas forças revolucionárias.
lelegraphos, quartéis, exposição do Centenateudente ia banalelra do lirasil e seu amor uo
PORTO ALEGIIB, 15 (Servlçu f.luvij
líaialmenu oon*<tiluid* o (inverno Boa-is
\indo de Passo Fundo
rio n diversos hospiloes (?!). r>ú
Nouctmv um
A NOITE) -- O Comltc Òenlral Pm-u? d'
ganas d»
hntre
outrds coumi, dliia o luaulfnto: dMtacamentcii larigad» foipsraai.indudo 're<o- symbolo estadual.
inquerir 0ude se encontrara os "dlverioe
IC
o
ideal
sepsratisls
avassjllaudo
lado, cebc-ii, de Santo Ângelo, i, scitulnta*
Uiobin-iin-jiii* qu* e coni une dinlílre lher-se ao respectivo corpo. Ura comman1'tíllllllc i-i*
I,:,,
hospilnrs" e esses edifícios pnr» li»gnroes *
desde o coração do nolu*. intendente du Rio gramma:
•-. membro» d.-i.poiKiu*. do governo m ua! (Udp.puo tenente Eugênio Kmm.
em
emba|Zfldns, Mns n fantasia não se detém... com grandes officinas grapliicna, encaderna- Íiue
Oraude
«i»do
que
consciência
i
ds
maruj.ida
Pedimos
intervir
ruo pagur aos oapmiías com os
auxilio
Junto
da
ordem
"Javary".
*n*
e
portou-se dignamente.
quaes
Cinco mil c quatrocentos Ullomotros de li- çâo
pautaçaao. Serviços rápidos, perfeitos e tarso,
convés do
da região no sentido de evitar uuul o i!íí'
uma vez. awordnçar nossa innnhas férreas, tres mil c selecentos klloine- i prece módico. Especialidade em livros » sch-iicm,maia
lamento que o governo do Eslado eslá m,
eaeroendo Ioda <«»pecie de« porrA-ulcscrlplorlos
i>.ira
Iros de estradas de rodagem, cuslnsus obras papeis
commorci.ies e col- çoos.
dando fuicer dr moços que são o único »»
^
Alfandefm, 2\\ — Tel. N. 1298
no centro, oéslc e nordeste, nlòro de caros legios. H.—«BB*.
Não armemos os braços que amanlià ool
paro dc senhoras viuvas, assim fonjiln,
trabalhos, rcalisados
vlrao massacrar cm plena rim, num altentacomparecer, afim dc Incorporor-sc is ?,.
pelo Ministério da
PAI.MKIIU
(Jrande
14
Agricultura, cooperaram no trunse ruinoao
do fh|Kranle contra nosias legitium, aspira OMrvIon especial(Hioda A NOITEido _Sul),
que se eslão organizando. Saudações - Vc
villa
a
em que nos debatemos. Contra aargumentos
Comitê, D.iiiiíi.-i Caslro."
Coes <Je liberdade, paz e trabalho."
'¦
rol atacada, srndo ns atacante» repellidos.
PORTO
ALEÜ-llE.
claros e positivos a linguagem vaga,
15
da
especial
(Serviço
apôs forte tiroteio. Ha uTorloai
que
feridos da A NOITE) — Perante o Juiz federal prosecaraclcrim hein os processos de que essa
Seijiie
Portugal o Sr. Lisboa de
parte dos atacantes.
a inquirição das testemunhas arroladus
casla do notas sempre se valeram, noa in- Lima, quepara
A casa commercial do coronel Rainão de guiu
foi aqui Ctmmlssarlo gernl do
no
Instaurado contra Leandro Pestanles
de
..
Toda
sabe
a
Musa eslé ameaçada por forças de Leonel reiraprocesso
gente
que
.,
—-•
i--Jfipverno portugiicz tia BxposIçJo Interna,
TcUhs, Joio Rodrigues Oliveira, t.ul>os icilomctros de estradas, férreas a de ro-jcional do Centenário. Antes de
Iludia.
Ititeiidenies;
scaulr
vhInspector Alfredo Lara, Fmio
djic.m, qne o ex-presidente
estende- aosisera. o Sr. Lisboa de Uma
Na madrugada de hontem os assinistas en- uadros, Emanuel
Bentile
Uarcellos c ne policias:.
olhos da boa fe nacional, fornm construídos ••» de nos visitar, trazendo-nosteveas asu-ts
com
as
forças
legaes, sendo Hlldebrando
des
jontrnram-Ro
•'"'""
rondo o sub-intendente e morto Estanislaii ra, vigilante Rodrigues e Martiniuno Pereipor meio dc operações espeeiaes, autorisn-'"pedidas.
PAMUJJWA- (Rio (irando do Sni)
Manoel Gonçalves, João Vieira,
das para as obras do nordeste; ninc-uem
wHm
especial da A KOITJJ) - Nonobav (ServlJ de tal.
João da Crur Bicca, João José Villauova.
üí
ignora que as construeções dc qunrtcis, esOs assisistas perderam muita gente.
Lsmguay continuam cm poder dòs e ixsvol
João Velasquez, òargentn Trajano clc tal,
colas c correios foram feitos por internicdlo
No Interior do municipio continuam as Arlatides Jacintho
A.'>,0lr'')
'«Icfirainma de Quarahv
losos, que e.slüo emigrando para Passo
ds Olivoirn e Antônio ct-bido
Boi depredações, tendo sido assaltadas
dc apólices, especialmente omittid-as para
de r
Ponte Sêgurn, Infornm
iiinnn. no Estado de S.inla Catllárina, lend
casas de Sanhudo, denunciados como
responsáveis
tal fim; é publico e notório quo o emprrsnegócios
mndruguda
e
dc
familiaai.
dc hontem, suiu do ll" quV r
passado uma Uo|>a dc mil e cpiinhentas mu
conflicto oecorrido no dia 26 de nolimo feito pura electrifleaçáo da Central foi
Têm chegado noticias Iremr.uda6 dos hor- pelo
uma força de vinte homens armacloi dlstrin
Ias roubadas e grande numero de
vembro
do
anno
Alegrete.
em
dè
passado,
gorde rores
PAEA TODOS
gasto sem que esse serviço, dc importanria I
ílo.ie, um piquete do governo gado
Ja depnzerain perante ilquelle magistrado rabinas c espadas, com munição, ii visla -,
encontra rior. praticados pelos asnisistas uo Inteextraordinária, tivesse u menor sombra dei
de
reforço
as
forças
pedido
do
coiiiniandadas por Leonel Ko:hl
o tenente Octavio Siqueira, o Dr. Antônio
intendente do loi
OOM UMA
inicio. A nota de Komn, entretanto, preten-'
receiando que fosse atacada a referida
travando luta.
dc Freitas Valle e Osório Alves Pereira.
' vir
de destruir dcmoiistrircões com
Houve mortos e feridos. Leonel e seu
por forças commnndndns por Afiou
palavras
onfo Hnr,3.
evasivas.
I ¦O ÍS*D ieílilll KSbí
rio
dc
Lemos,
¦
¦"•¦-.
llisuili'
dispõe
II'Mui'
dc
tornaram
a
quo
internar-se no seigrau,!,- n
"A outra
,
homens e munições, estando
obtereis perfeitas companheiros
parle do orçamento foi calculada un base de certas receitas pura fann Sern, da Cnvcini^lisiriclühmilmX'^
Os revoliosos estão se dissolvendo e apre
"a
photog:raphias. sentando-se «*. uutoridades.
ner frente a cortas de.iiiesas'". Com isto proQnaraliy.
'
PALMEIRA (Rio Oraude Sul), 14 (Serviço
Preço desde
cura esclarecer a coiitradansa dos créditos,
A policia, cm Quarahy, esteve ,|,
Foram pre-.os os advogados Iirs 1 híz
especial
—
da
NOITE)
A
prom.t,
Deixei de telegrsextra-orçamentarios, que ascendei*am a ei-1
duo, pernoitando no edifício d.i Inléndenc
ro e Augusto Guimai-ãcs. envolvidos ia 0'f
22$200.
li phar durante dias por terem os sediciosos
i'oIta.
alem de patrulhar, nos principaes
fras espantosas, como o Sr. ministro da FnPEESiiNTES ÚTEIS
cortado a linha tclegraphica enlre Santa Barloíaií
P^7°,^ MJEQM- '5 (Serviço especial da principalmente á entrada du
renda teve opportunidãde de dizi-r na sua
O* outros chefes se acham com Leonel bara e Alto
cidade.
Uruguay.
Ai -NOITL) — O coronel Glaudino Nunes
tendo os oulros abwidon.ido o rmiohiplo.
mensagem dc novembro. T)cclarn o ox-presi-'
Dizem
da
Palmeira
que as outoridãdes
Desde o dia 1* a vilba esteve sitiada pelas I'erre»ra, da Brigadn
Navalhns eom csto.jo e lâminas
dente que teve cie consumir niais dc quiO coronel Scraimim Moura e Fidencio
MiliUr.
chefe das sadas dc que se achava novo grupo d aMel forças revolucionurias. Travaram-se. vários forças governUta* na Palmeira, e segundo
in- volucionnrios no Passo Grande a o ri.
nhentos mil contos na nomeação de fun- Preço de.de 10*0001 - EVITAR A IMITAÇÃO lo inrpllcados no nvovimunto, acham-se en tiroteios, tendo
kllo.
saldo muitos mortos e fe- lorma um despacho recebido do "Correio melros distante
haiita Cathanna, onde foram, segundo
ccionarios, nn liquidação do Lloyd e nas fes
d.-ili, enviaram' uma forçi
consti ridos.
do Povo", telegraphou, de Marcellino Ha- dc cento e cincoeuta
Ias do Centenário >,„
homens
o Congresso ii-U PARA "««A SENHORA
as
á
o general Firmino dc Paula, com mos, ao prefeito de Jaguarão, dizendo
pru-cimida.
vesse aberlo créditos indispensáveis. Assim j -1-10e-a-mam (Lorgnons) Desde 2BS tendo já adquirido parte, conforme eoniiiiu- 600Chegou
que den daquellc local,
homens de cavallaj-ia <* infantaria.
"" ~"
impressão geral ali era dr que o moviÓPTICA
mearam aos revoltosos.
iju.-indo o piquete da frenlc fa/ia
o seu governí?
Os
sediciosos
unia et.
INCI P7A
atacaram parte dessa força, mento revolucionário fracassou, completadespendendo aquillo n que não estava autd:! t»tt» si^\«u|*;^^
ploraçao, foi alvejado dc emboscada ,|.m-i
havendo pequeno tiroteio e debandando cm mente. Accrescenta
o deputado Arthur do matto, sendo
que
risado. Como esclarecer o déficit, que o Xr.i RUA DO OUVIDOR 127
gravemente ferido o ssi
seguida vários grupos.
""
Caetano sa achava refugiado om Herval, no
f.incinato Braga estimou mi quinhentos mil!
gento Antão e niorroiido o cabo Osório An
*" ¦«•a»
Leonel Rocha, commandante geral dos re- Estado dc Sanlu Catharina, entretanto, isso tunes.
com
contos, no começo, e cm cerca de ts'ezentos!
um
ferimento
nn cabeça
volucionarios, estava com 800 homens, mais está cm contraposição ás declarufões de ArPessoa dc confiança, chegada dc Paimelu
mil depois de estudar o orçamento da Pa-'
ou menos, ínas não quiz o combate, o que thnr Caetano, que esti não em Santa Galhainforma
a
força
zenda ? O governo despendeu "muito dicoiiiiiinnd:inic
que
vem confi/mar as noticias de terem elles nnn, mas na capital paulista, em transito
ut-io v.
»« «peoial
neral
nlviro" cm investigações identificas "para I
~ ° Correio do
iBl^
o Rio, dizendo ao "Estado de S. Pau- mens, Menna Barreto, teudo mais dc mil lt!
pouco armamento.
Povo" recel
;L telegramma
..¦ irl
se
acha
estabelecer-se a potencialidade como paiz
no
uni
Jogar
denominado
"Os
lo
O municipio nclu-se infestado de
daf&xUs"naírãndo o"t°l
entre oulras cousas, o seguinte:
Serrinha. aguardando a força do geticra' 1'i-.-',
Ipara,
produclor de ferro c carvão e nas quedas
R.e<:li• c di"nd" Wh°» de salteadores, principalmente o grupogrupos
sob 11Uf pensam que a r*»volnção nâo prosegue no qne segue
fa£
?iAn".a de policia
dágua, conjuntamente com a organisação de
tem o delegado
Passo
para
Fundo
só
Nouoliy.'
o
e
commando
de Josino Iluivo, qtie roubam
por-*ue abandonamas os pontos da viaOrlando Croi
Ha sérios mdlclos de que a referida forca
acompanliado de um smannousee
magnificos projectos para a sua exploração férrea por nós oci-upados estão redonpraça. tudo que encontram.
ção". Pareec pilhéria... Não se cogitou disFoi príiu o fazendeiro Marcellino Cavnlhèi- damente enganados. A viação férrea é um revolucionaria marcha sobre a villa de Pai.
meira.
to, entretanto, quando ' sc_j»ppellnva
I,roC9dar to ^sarmaménl. ro, por ter desobedecido as ordens da auto- próprio nacional e nós não qneriamos nem
" ""**"
"~ para a
üin piquete da mesma foiça
Unhamos o dlrtHo ds inutillieal-a paara nos
fortuna estrangeira,
ridA-do, dc nS.v nn r-*l lt-»<• Ha villa
Podem passar muitas lembranças do ani- Üpivu.ltííaT
esleve
Ao terminar a mis™, começou o U»ba
Colônia do Xingii, distante cincoj» Icíijsj t*
conservarmos em nossas poBiçeés."'
Contra essas exorbitâncias, que desviaram mado Carnaval deste anno, cuia nota
ds'L
de
Mais adeante diz que os revolucionários donde levou quarenta cavellos
de fins prefixos o total dos empréstimos <• maior re evo e originalidade foi a dos in- fl»o-Os em questão.
«olonos João e
seguiram a lição de Gomorcindo Saraiva,
Marcellino Biondo,
que a mensagem do Sr. ministro da Fa- números bailes de luro a fantasia, que uma,
mestre «a arte de -pierrilhciro: "Eu não
zenda clamou. O transe das nossas finanças na de ficar muito viva, enriquecendo as Ira- que estavam armados. rescArea-am retirar
¦ . ,
° aJ praç1s snldo «» »«•»
origo quando -Uns querem, mas
diçoes de uma sociedade
aconselhava
caminho
diametralmente op- dições
Perseguide' que põr"todôs &
quando nos
«
-posto a esse. Gastar assim,
coilonos
convém."
foram intimado» a onti-oquando se pede os títulos o Rio se desvanoce: é a do halle çao. Os
ALEGRE, 15 (Serviço especial ds
emprestado, é falta das mais graves. NSo a lantasia em que vibraram os calões cio gar suas armas, »nas allegaram morar dis- A PORTO
NOITE) — Narra nm telegramma de Ala»transcreveremos os trechos daquella mensa- Muminense r. C. na noite de secunda- lante, nao podendo por Isso entrugal-ns
A resposta foi uma dctícnrga
que foi distribuído ali o seguinte con*
os pro- vigretc
que -»
gem, a tal propósito, pois elles estão na me- teira. Lssa testa bem reclama que se en- strou sem vida.
te:
dando ubb ares de novidade, a etmoria de todos. Apenas qneriamos coope- vemizc, "marcar
"Convidam-se
Os colonas não fizeram uso de suas
aos amigos
época", porque é devera»
rar na divulgação de mais uma nofa do pressão
ar- do nosio distinoto conterrâneoe admiradores
Dr. Joaquim
Dr' Bor*-es de Medeiros,
ex-presidcnle. Mota em fnlsôte, não impor- uma época que ella vem marcar nos rejfis.} do
r 9Estado,
Antonic
Fialho
tos do nosso mnndanisrao, tão indeléveis
(federalista) para tomarem „r.íS
presidente
í>r0jA83is também rsrecebeu o seguinte
ta, porque 0, em todo o caso, nota...
aa
oPlí?M,G0^!!io2!nt^',I
«Whcu
»a
manifestação
telegramma
de apreço que será despacho tclegraphico do general Firmino
impressões em que culminou com aquelles
no mesmo sentido di- parte
O
levada
effeito,
a
hoje,
do
«*
ãs 9 horas da noite,
Paula, de Palmeira: "Mandei um
saloecs povoados de imagens rarissimas de
qÜt Um d°" c0•l>n0¦• fo> depipor nictívo de sua formatura e varonil atti- qticte de cem homens fazer uma excursão
Na sesuiida-feiríi dc Carnaval, neste me-s- graça e de bellcza, com as suas notas cons- gollâoV°TUm'
"A Federação",
em telegramma de Ca- tnde pir elle assumida na recente campanha em alguns districto» com escepeão dos lomo logar. tivemos ensejo de alludrr aos tantee. de vibração artística, com a inlen- xias,
dai que os imsãos Bloivdo, sondo
accidentados c cobertos de matto
serviços da Inspc-cloria de Vehiculos du- cklacle dos júbilos que ganharam a alma
inti- presideicial. A reunião será na praça lõ de gares
por um cabo da Brigada, responde- Noveiroro. — (Assignndo) .Invenal Salda- onde podem soffrer
rante o corso, assignnlando é verdade a'lgu- cia tao numerosa quão selecta assistência. madw
emboscada,
ficando
ram que continuariam a andar armudos
JiIIo Htias. Gaspar Saldanha, Pci-icles verificado que as forças
enas falhas que achámos por demais natu- {'- que aos salões surprehendenteinente ilc nha,
dos revoltosos disraes, ji que não possuímos, no sentido te- luminados, com desenhos e riscos de arte Saoa?rfeSridoar",a5' aIV°Jand° ° Cttbo< *» Silveira, Doj-viai Seluununn • Arthur Prado." persaram era grupos, procurando rumo de
Foi linda» ali distribuído o seguinte boleehnico da palavra, especialistas
no assuni- se harmonisava o gyro dos pares que Irafazerem
para
'as
ta,"í)6mJall-e.Íou os colonos matan- tim:
as mais finas e originaes fantasias,
Juncrt?'' "ProP»ado
pto, como occcit-re com
grandes cidades javam
"A'
A^HÍ
er
ooiedade alegretense: Circulando nesa
attitude deis convidados deslumbrados
°lltr°
gravemente
ferido,
estrangeiras. Se não ailudimos, então, aos
"Fi"'550'
«presentnram-se
iMedico-operador
IL& a fallecer
íi,cando
-á
vindo
hoje
pouco depois, devido á de- ta cldsle um boato de que usarei da minha m»ftnld<> lndi.v,duo'
setriços da Light é porque aguardávamos naquella elegante vertigem.
**««. fazendo parte dos
General Câmara,
mora
de
soecorros
autoridade
Uma
c
doe
médicos.
elementos
Zn»L
commissâo de senhora-s, unindo-se a
de que disponho revoltosos,
4.1. das 2 ás 4.
a prova de fogo de terça-feira «orda, e cjucvieram se apresentar
alguns
ionlrariar
membros
par*
ímtnifestações
da
directoria do Flumiquaesquor
Mondei o delegado inquirir esses
riamos nas cinzas auscultar a impressão
indivinense, formaram o jury destinado ao
cujos direitos são asslgnalados por lei, a
publica. Nfio i, -umportanto, uma referencia mento das
julgatodo
cdadão
venho
tres
fantasias
declarar
a
femininas
inexactídão
selhados,
retardada, mas
de
|'^Guardade maior
elogio fundamentado o
mandei-os
suas
para
casas com
destaque, cabendo o 1« prêmio A senhorita
taes loatos, affirmando qua» serei sempre
que nos apraz aigora fazer aos serviços da
*"¦¦""' "ftr? «fwtar o "temS encarrega-se de fazer* com pessoaftoco.
"sonho
no
exrcicio
das
minhas
fnnoções
^"í"
o
«le
Light durante o Carnaval,' que foram este oNylvla Carvalho, que era um
garanEscnpt.:
outros
persa",
Ourives 41. Tel. N, .1501
2o á dansarina gitana senhorita Kinglhoftidor ie suas liberdades, bem eomo da ordem apresentaremque possam ir desertando e =0
anno melhorados de muitas
providencias
confiantes nas garantias
'e
publica, base de tudo isso. — (a) Alteres
espeeiaes, como deve estar na consciência ler Fonseca, o o 3* á senhorita Lydia Leonnlaunll*«
nardos, fantasiada ao gosto de 1830. Esse
Othel, Frota, sub-intendente do Io districto, seguida
em
«.,,?J? embarcareP?r*> Santa Barbara
publica, testemunhas que foram todos da
para Passo T?iinrfA Já.
foi acceito com o maior enthucm ejercicio de intendente."
facilidade com que entre a meia-noite e verediçtum
aguardarei
instrucções - AffecU^os' abrí
siasmo
tanto
a
altlllinOS ...
possivel,
de
sou acerjustiça
uma hora da tcrça-ifeira quom bem que.
ços. - General Firmino de Paula." Por Portaria de hoje, do Sr.
A P°deT*<*<>', em artigo de
ministro dl
ria, no meio de toda impaoiencia e fa4iga, to na distribuição dos prêmios offerecldos *J%Z %> ~
pelos Srs. Arnaldo Guinle, Carlos Guinle e
a m««vista dada
podia regresoar ao lar, achando promnta Casar Rabdlo,
âo^LíoT'0?'
can"iysa,
os quaes, como memlbros ao Eatado de S. Paailo" pelo Dr. Arthur
conducção. Os pequenos atrasos, as para- da
commandante do 2* companhia de logav
directoria, devem estar orgulhosos do
<?UOm chama d« «enepal C«radas maia prolongadas, quando se verifica- exito
no {.ollegio Militar de FJarbacena. alãiiuisi
itnhôa%
1
da
extraordinária
festa, que se prooait,ae cousas, diz:
vam tinham «na causa a que e»*a alheia a longou
PÜITO ALHOROi, 15 (Serviço espacial da
«n '
}n
até
as
»•*e
meia da madrugada.
quatro
Light: ó aocinnulo dos automóveis, o conn«. »*m >!? 1* P*UoreM«>s incidentes que A NMTE) — Enviamos neste t«logramma aino
fulminante
noticias
gestioaamento inesperado de certas ruas.
gumis
extraídas
dos
?«->-idos
diários do ind*lv«*ã Sh*f*dlao3
decurso
desta homerioa pachuchada mas- tericr: Em Palmeira,
TRENS DE COZINHA
continuavam as apreALEGRE, 15 (Serviço especial
sentições
de
envolvidas
"El
pessoas
no movi- . PORTO
do Prata
,.,„,,.„ —
da
ARTIGOS DE MÉNAGJE
general Carasinho" marcha meno -sedicioso, declarando ás autoridades *> >OlTE)
ANTES de comprar c remédio aconselhado,
A.. Federação»
. __
„ publicou um
stíbre Passo Fwndo e segundo se sabe
taiba o preço na Drogaria Andrí, rua Sete, i)'J.
íoram arrancadas á força de seus lares <*esljacho de Palmeira,
Ueira,
que
por
segundo
o
cmal
uual
foftias
do Rio cuidadosamente informacl-mtm
->'smm o" general
™«»^„, Firmino
«=.._;
...
• em
pelo chefes Leonel fJorrêa, Pedro Anrão c resumo
dali partiu -«JS
pelos comitês. prA-Assis ° s*encral Firmino outfis,
aOr. Estellita lainB—VUa urinarlas (ven«.
continuam á frente das forças Cruz Alta, levando os 1* e 2» f0IP»
que
a„ Paula
a . foi
a,.*v.
dc
Zl
ieas ícIrttrgfcaBrKaToí X. Labor. S. José 81.
feito prisioneiro e o tenente- revoueionarias.
visonos
commandados
respecUvnmenM
coronel Claudino morto em combate
defesa
tenentes^oroneis
A
material
pelos
Ver
da
villa
e
de Palmeira,
tratar na r«a do Ouvidor 98
Vias urinnrins e
Violo? Dunondf
.©e iodos esses deliciosos e impagáveis in- auxJiada
trincheiras e minas subterra54-A (de 12 ás 6).
de língua nenlium tem sa-bor nit- nea, foi por
u» ongaaa, que ali estava nsuartelado
confiada
a
çidcntcs
engenheiros
comIa
toresoo de espontaneidade c
¦
ineditismo misão de terras.
o commando do alferes EuSenibc'Iifmn!vnh " '
Ml»»» ,
BOM DIUEETIOO"
PRUOTAL
compara-vel ao que nos fornece a leitura da
Os revolucionários ainda occnpam Xo- que crestou serviços
\
ais»
especial
(S°rv-C0
AINDA ESTÃO A VENDA:
da
A
"Estado
durante a serie de
entrevista
"Jornal
lir^fv—^'..í5
dada
—
uo
NOITE)
—
de
noby
S
e
Alto
Paulo"
O
Uruguay, sendo calculadas suas perturbações da ordem
I>oenoas da pelle
do Piauhy", annunDr. Aralnio Praga
que innumèraveia
ciando o encerramento da exposição esta- pelo heróico cavalheiro que perdeu as ho- foras «in mais de 1.800 homens.
e syphllls. Tmt. pelos Raios X e Radium. dunl,
Ias, mas untes dos aspectos humorísticos
'Fundo o chefe
Em
disse
esse
Passo
bello
certamen,
que
apesar lia nessa
está desde os primeiros mezes do anno
Cons pratica nos Hosp. americanos.
policia
Uru- ae constituir mero ensaio,
publicação uma confissão de suo»- pricedeiido a investigações sobre os damuos acto
transexcedeu toda a
Kuayaaa, 14, I» (eler.) — Tel. C. 4111.
expectativa,
merecendo os mais francos ma importância, feita pelo entrevistado, e wsiidos a diversos comnierciailtes e fnranNas principaes livrarias e no Deposito, 4
i
assei i
Os sediciosos com a chegada
elogios, pelo muito progresso que attesta- que deve ficar assignalada perante o Juizo díTos pelo movimento sedicioso, tendo
a
curta dis- rua do Carmo 35-1».
in- tancia do general Firmino seccionaram
ram os differentes mostruarios, assignalan- insuspeito do Rio Grande.
qlerido perto de cem testemunhas.
forças assás numerosas distribuindo-sè. snas
Por que não compareceu o Sr
do quanto se deve esperar das nossas posArthur h- O juiz da comarca deixou de convocar
ás
sessões
sibilidades.
da
Assembléa
asessão
Immediado
devido
Çne.tano
A falta de garantias
jury
As chuvas torrenciaes prejudicaram lamente anteriores ao reconhecimento do c subversão da ordem legal nnquelle
foi dispensado o 1" tenente de infantaria
mmrciEstá comprovado
candidato eleito pelo povo riograndense
cilas operam com
impossibilitando os offieiaes de justiça
lio,
?
Armando BaptJsU Gançalves, a pedido, do o carnaval na rua, não influindo, porém,
elementos vindos de que
A pergunta como sc ve e sensacional e 1 fazer h intimação
Santo Ângelo òbede?
logar da -ajudante de ordens do commandan- nos bailes á fantasia nos diversos clubs, em forimilal-a
das testemunhas e de- cendo
a
estiveram
chefia
bem
deslumbrantes.
que
de Pedro Arão, Franquili
andou o repórter ria tjais diligenciur,
te da •¦ regilo militar.
.Foi nomeado chefe do serviço do .límlno Pinheiro e outros de Passo
foTha paulistnna.
— O jornal "Rio Grande", órgão
nistraçao do Arsenal dc Guerra do Rio d»
Fundo
do parA resposta é por sua vez intuitiva e
Consta
-ia
dispersaram
republicano
que
alguns
cidade de que tira o oitavo
siflí- tdo
do Janeiro, o teneutc-coronel de artilharia Fran*
districto, sendo certo mie grupos
lomc. noticiando a chegada ali do
Precisa-se de uma em Rodeio (estação Pau- pies.
diversos cisco Fontes da Silva.
respecti- ndividuos
Sentindo a inutilidade de qualquer acçio io intendente mu-iiclp.il,
ArmMMSt Colombo; P. José Alencar
se
apresentaram
hontem
hontein ás
Dr. Alfredo NasciIo de Frontin) ou outro logar de clima iden- nu Assenta,
á\ aum*m»
au
seguiu o Sr. Caetano pia tiçiiio. diz que onii deferencia
e Palmeira, prestar-1- -*-'tleo. Informações ou propostas a Henrique a rogwo serrana,
ao illusli-e tos
onde congregou elemei- administrador do municipio, o "Javary"
na
delegacia
c
affirmando
Gigante, nesta redacção.
tra- se envolverão
que não mais
tos opposiclonistas que pegaram em arma. jia hasteada a bandeira
no criminoso mõviment
de 85.
movimei.H
"*
Destarte ffca se sabendo que o autor ltoppomcionlstas continuam
IA propósito, diz o "Ooitcío do Sni
de
A Escola Remington, rua 7 dc SelenAi*
arrebamediato das vergonhosas st-enns de banci- Bage":
......mu criações,
parecendo verdade nue o-V continua a apresentar ao commercio
"Ora, depois das
tismo occorridns nos iminioipios dc Paso
diseus
BARRA DO PIRAHY (Estado do Rio), 15
desatinos
culminaram em dcsrespeüo
provas substanciacs, tunProcure nas livrarias Alves, Leite Ribeiro Funoo e Palmeira
e tachygraphos por ella prepst.Zlosra|íhos
' fServiso especial da A NOITE) — Acaba Braz Latiria, Odeon, Botelho, Azevedo & Cos- no da Silva. Foi foi o Sr. Arthur Cael- giveis c indcrrogaveis, eom que temos il- âs fon»»ias ,até violentando moças
ados.
E
um
cerviço
elle segundo seu depc- lustrado os nossos artigos, evidenciando os
de passar por grande reforma e substitui- ta, ou no deposito
que a Escola RemiuStoS
No Alto Uruguay e era Campo
geral á rua do Carmo 35-1",
one- J* ""ciou ha dez annos, com o melhor r*ção de alguns machlnismos a fabrica de o lindo romance ALMA DE MARINHEIRO. mento feito livremente e longe do thcalo propósitos separatistas do Dr. Borges e sens ra uma força de Ovidio Arbo, Novo
suitado, e que mantém sem
conselheidos
acontecimentos
creme Brasil, propriedade da firma Assumônus para os iflqucin congregou os f- partidários, essa informação não deixa de ro municipal federalista «-onseinei- leressados.
cinoras que interromperam o trafego a ser importantíssima
pção & Filhos desta praça. A inauguração
a
investigação
após.
pa.',i
*\tum*
do
resistenein
estrada do ferro, depreparám fazendas si- caso. O intendente de
offer.^'r0haiV'
do augment odesta fabrica rcalisar-sc-A este
recida
pelas autoridades,
amparadas nor
tearam casas de uegocios, assaltaram èhc- de Porto Alegre, onde firaRio Grande voltava
mez, com a presença das altas autoridades
assistir
pequena
força
de
cerimoás
civis,
sêntiu-se
i npote te
panas de colonos, fuzilaram e degollar.ii mas aa usurpaçâo do poder com
municipaes.
que Bor- para conter numerosa horda dc 1.S00 í ,¦assa»
i
,
BARRA DO PIRAHY (listado do Rio), populaçõies inermes, que iam encontram) «es se dignara de atirar sua luva de dnciFUnd°>
fii 15 (Serviço especial da A NOITE) — Con- pelo caminho, c arrebanharam gados, p|- lista consummado, simultaneamente ao povo cTp?daVVt%stCesto
sta que a Sociedade Syria Beneficente de ticnruin todos os fados de covardia e bil- de sua terra e aos allos poderes du Republica,
Nessa resistência pereceu o
ditismo
se
republicano
que
possam imaginar ,da pa:e empossaiido-se num cargo para o qual não
Barra do Pirahy, em virtude de divergende homens que se collocam couscientemeie
fora eleito.
os
seus
entre
membros,
dissolverá
gencia
. Ourives, 5 — terças, quintas e sabba- \ a sua directoria, que é composta de rèpre- fora da lei."
Viajava o intendente num navio da m.irldos, de 1 As 5 horas. Affonso Penna, 49,? scntantes do alto commercio syrio desta
,Palmeira está guarnecida pelo 3» corno nm
nha mercante brasileira, em cujo mastro de visorio,
sob o commando do enenKronei
segundas e sextas, de 1 ás 3 horas.
devia
tremular
proa
praça.
o pavilhão nuri-vcrdtValdomlro Dutra, em cujo valor
lirasil, symbolo dn nação brasileira, de do comprovado
*
militar ií
que
nos tenebrosos
NOVO CHEFE DO SERVIÇO DE PALMEIRA
o Estado do Rio Grande do Sul não deixou
nstíntes ^
Je
PaASlíI?rm,!ha P»0UC0' C0llfia «
(Rio Grande do Sul), A ainda de ser parte Integrante.
População
oculistas-Rna uruguayana 37, sob.
O facto de
O effcctivo do corpo é actnalmènte^dè
(Serviço especial da A NOITE) — O gei-- ser esse
RECRUTAMENTO EM SERGIPE ral
260
pavilhão substituído no mastro do
Firmino de Paula, seguiu para Pa.-b
Javary
pelo vexillo revolucionário separaFoi nomeado o major reformado. José rundo, com forças.
tista
as hostes farroupilhas de 35. rf«™,- <|egramma de Palmeira, para a FeFranci-ico du Silva Mello, chefe da 2- seNonohay está em poder dos revolucior- atravésquedosguiou
diz que fo» preso, por uma
montes e valles, na pugna foi- deraçao.
escolta
cção da 12" Clrcumscripção de Recrutamen- ne», em numero de mil e oitocentos liomftí.
niidnve] de um dcccnnio contra a unidade do corpo provisório, Valentim Borílli Jo.
lo (Estado dc Sergipe),
foi
approximadameute, vindos de Passo Fun*. da
apresentado
i delegacia í aue. «"do
pátria é attentado e affronta á soberania ciu.ndo,
Zse quiz innocentar, dizendo
só ter

DI ME MB Wl ENTREGUE M GilBl

Continuam cs choques entre federaiistâs e republicanos
¦ ¦-¦--¦-~\t
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¦
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Assassinios sem motivo, saques, attentados á honra das familias e á liberdade
~ Ostentação da
bandeira de 1835

Manifesto contra o pagament, dc
impostos —• A municipalidadede
Caxias mandou apprchende
o impresso subversivo

PENHORES?
Jóias e mercadorias

Ainda recrutamento força
republicanos ?

Cu. Áurea. 11, Avenida Pai

PAPELARIA SANTA HELENA

Regressa a Portugal o Sr. Lisboa de Lima
Tiroteio entre legalistas e as tropa.
de Leonel Rocha — Roubo de
gado vaceum e cavallar,
por sediciosos

Palmeiras atacada pelos revoltosos Inquirição dos
implicados no movique soffrem grandes perdas
mento de 25 de novembro,
em Alegrete

Posições das tropsa de ambas as
facções — Encontros armados
com mortes e ferimentos E' grave a situação em
certos pontos

DIVERTIMENTO

\r

IDEAL

Falta de telegrammas por interrupção das linhas — Arbitrarie- Porque os revolucionários abandodades contra pacatos habitantes naram as posicães da Viação
Férrea — 0 deputado Arthur
Caetano a caminho do Rio ?

KODAK

GILLETTE

(legitima)

A MAIS ELEGANTE NOTA DO
CARNAVAL

Barbaridade em Caxias — Dous colonos assassinados com uma
„™™descar9a ^ Policia

O baile de fantasia do Fluminense F. C.

Manifestação a um federalista e
desmentido a boatos injustos

contra um sub-intendente

Providencias intetiigentes do general Firmino de Paula

VenálspÉ...fflÉÉ

do «1

Vitrinas e itelis

98, OUVIDOR, 38

DR. GODOY

"A Federação"
faz ironias com assumptos graves... — Commeníarios á entrevista do Dr. Arthur
Caetano, ao "Estado de
São Paulo"

Em nomenagem ao intendente de
Ri( Grande, o "Javary" hasteou Violências innominaveis dos revolu-1 ^S« feS°B.W if *
a bandeira separatista de 1835
cionanos — Desde a propríedade até a honra das jovens têm
sido desrespeitadas!

VEÜBE-SE 0OFRE
HAFFNER

SS*!.* feeeaf°6

Não gostou de commandar

OS MELHORES PREÇOS

da Brigada ^MT ° um «^«K

NOTICIAS DO PIAUHY

CA SA COMEI)

s/

ESlfe ffi»nd0 àq"/lh =^ Estatuas Vivas— — João Ratão «
Sr. Lubin
Crimes
Celebres

Não quiz mais ser ajudante
de ordens
Club Soda e Guaraná

Scipfo

Casa mobilada

P°nt0S mBn°3 **«^Vdo Nomeação de chefe dc ser-

viço para o Arsenal do
Guerra

*

para verão

FUNCCIONARIOS DO
COMMERCIO

Melhoramentos em uma fabrica
pirahyense

Crise na Sociedade Syria Bencficente de Barra do Pirahy

DR. PIMENTA DE MELLO
(

K^íssrtendo os resuntes?w-

Nonohay e Alto Uruguay em podr
dos revoltosos

ALFAIATARIA DE Ia ORDEM
Artigos finos para homens

D". Moura Brasil e Gabriel de Andradí

mmm I

VILLA DE PARIS—35, Ourives

EWXOVAES COMPLETOS

VILLA DE PARtS—35f Ourives
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rebelde €eos, que precociO
Movimento
Ruhr
dade éesta
jJo
m officiaes Le Troequer e Boiar Law con- no Rio Gpde do Sul
[paraJifiriaia
\.g*~.

'

UMA
EM umfi
IRREGULARIDADES
IRREGULARIDADES mi
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ferenciaram sobre o problema ferroviário na região oecupada

Noticias especiaes (Io corrafafe (Ia A NOITE, do regresso da regão conflagrada
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|ei(tt0in Pllflal om Mina*., liaia «•> pimiilan*

«lin ile mi» olcudüi o rt-liiiorl.i relírcntí

liitiiPiviln i'1'fri'lii.idii nu i'oll.ii'11'la im rendnn leiiernrs cm IMivIIh Ao Sul. iltt <iual »«
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COMIHUNICADOS

Uma creança que nasce pronunciando os signaes do teiegrapho de Morse e 24 horas
depois manipula um
appareiho

f,í t

agora fi que l*oI publicaQue tem a creada com o inplc/. ?...!
<!o o decreto «iiic isso
PEUllA ...\I,i)íò.im, lo (Serviço ospeoiil do!
•
A crcadii do um ln«lc/ deu A
, dclcL-mina, assignaO governo «lo Reich pagou Scenas lioiTlpilanten do inívadez o dc desrespeito :i Al.ii,NOITKi
nesta \illn, .. im.,. civ.iiiçi., (|uc, logo
do cm LD18
apòb ler nascido, eiiuuciuvu, com vo/, cl..<jh bônus vencidos da
Mia.
\
ra, os aiitiiac*» lole-iiiiplilcog do Morse, e,
á
honra
eíl
propriedade
-•
n. 13,387, «sslKnndo a II do noSnh
vinte .' (iiinlru horas depois, inanl|iulavo,
dívida
A
Bélgica
o
'In
i|ii«si
deputado,
ua
:,un
lirandc
L-inli-d
iilcan)jnniln, com piecisiiii,
luíii,
ij
CHU/i ALTA (Rio
11118, só liojc rol dado ú jinbllol*
do
Sul),
um
appurcillu da iiioniiiu
fe ú

NAS SEGGÕES DE
SENHORAS
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LOMIKIX. 15 (HnTKH) — ik Hr« Le Tro- (Scrvlyo especial du A miiiiíi • • lUni-esso,'liara mutul*
,i ilecrclo miiiuloiido fundirem nm
II....v,..
in i o de orriclacs da Armada osnollUM cqoer r Ilnnnr lai» Ihermn e«ta m.inlifi a a Cila cidade, viu.Io de 1'i.liurii'n, o y ¦.icr.
be su com sefliirança (|iiu Aiiliui- Cno*
ti i.iciu loi observado por inuitnti pessoas,1
primeira
-i.i
eom
conferência
dc
I'.r.nii.o
<!'
Armada
Imito
ipir
»*m....|.Ih
nobre
llcrval
oinliarcou
na
calnviiu
i"eepcãi
de
l*iii)lii.
o
c
de
a sliigulu-Iua/Jo do
machiliugcilliellos
levo festiva
imprcisflo
cniiiiuido
nue
Jii
fi.,,.
Irouie o ministro,

PARA

^,1

(Ihra.i
dn*.
1'ulillcitit da
rranci a i.ondtri r que *,. refere ia «prov
et
lamento,
,. Marinha, e .. sim cxcouçAo, apoiar
pur pari.' dos alllndoi, ri«R cnlimado o decreto, deixou de oceorror índio, de furro allen...* ,lu /nn» occUUttllo pei- l> ir trr iii.l'. es-e um dos ultimo» 1"h hriUnnli"-.
o Sr. I,r Trocnner o o prtildente do
dn .li.niraiilc Aliv.iiiili ino do Alnuc.ir.
Cablo. nlstro da Marinha dn governo Wcn- neto iiriiminiii, contlnuurfin a.i convcrsacSes
amiuihá.
I-. i/. o prop.Kii.olor iinprrterrüo desi'1.1, coincidindo a mui salda com a in- uLONDRES, 15 (Hhvui) —, Noticias de »rrira ua pasta ila Marinha d., almirante lim mini rrectildan Informam >t•¦-** na delia*
--'ibre a nc( ommuiiN
r rcira, i|ii>*. iinrcco, discordava i.ini- I»h nn Cantara doa
capaçiin do Kuhr peloH
i-iile de Mia a|ipllcnção,
franci>/,CH c heis»-;
r»«»«r,.n. liin.li, dcoapnnliimrnto,
•a. ipiusi cinco annos depois, •
HOÜrcllldo
publli divri-to. c o Sr. Alcuiudriuo de Aleu- na rapitul ,l„ Releh,
r nlui-se im sua ixecuçâo, n «|ii.iI nl,. orientação i|iie a .nissão ourai norte- Kelch já i.Nr.i» os h<ino< d., Theaonro alie...i.i prefere adoptar, u exemplo dn or- mãoi pertenccnles á llolglca .• ,,,.,. rsiavnm
i-.i.i du marinha de guerra dos Estudos vrncidoH.
-> uma dai mais iii-tni.to;,

i -;.n...-.,rs

r5WILLA8' '' (ía,,K) ¦ • ° «°*»'"> -1»

in .pie ns ,-ii-luiir.i corpos d.i 'Armada

iigeiiliolros Miicliitil.stax conslltuirão
".|"i — C-Ji ]iu d,. Officiue*. du Ar-

to-lii,
I O regulamento a (|iio se refere o derreto
"iTierá. iiutiirnliucnle,
IT
a;, moillfl[¦i,. - ,|n> ,• experiência já lem demonstrado.

Si iicios ri
RAM DA CADEIA DE
ARARAOUARA
n
'A

¦ "'iicídade ih soldado
que
¦";iava .ü:: scntineíía

- l".ra cpprõxima!'A. A.)
i
iii.ite. iu, domingo dc ('urna&••'»*¦
*
;:iii!.i (;,i ladeia dc Aranupiarin sua maioriii cri1-1.
'••'".
l Iiiu.mi "i- o.orle i •..¦'.:•.id"res.
i Ciisíi"
foi auxiliada pelo soldado
ii I errei rn. ¦¦¦¦,-• eslava ti- senUnolla na
J
••¦':,:• as demais
('ferida, .
.-••-.¦:
prac;.s o; i':';iiiiis com i, policiamento das ruas.
D:, (¦•¦ i '-:,is tém os seguintes nomes: Aluiriu Carne -. Calçada, portuguez; Josc Pau: Luigi (iiaeovaiii, italiano; San) an, mine
i-';" ilal'
nio,
ilalinnn;
(iiotto Aiilonio,
llaliiuio; Manoel Kpcseas, licspnnhol; Anto•ii.. !'tlix.
brasileiro;
José .Mendes, vulgo
: Ef.sebio He..'o. ridgrnndciise.
'liado
O si
Paulo Ferreira, que pennittiu a
•fuga lios
presos; In.hbem desníipareccii.

CANSADO DE VIVER Ã0S2i5
ANNOS!
Varou o coração tom uma
bala
llorra ,lc | hn.a ,1a tardo dc hoje,
Armando
¦i mto do f.outu, de cor
branca, com HO aunos dc odadr, solteiro, empregado
no commercío, morador A ma Ceará n. IH, rin estaCno do S. Francisco Xavier, Miieidou-se com
um tiro no coração.
O infeliz rapa*, não deitou declaração aiguma, iKiior.iud.--sc o rjuc o levou a esse
gesto trcsloucndo.
A policia do lll" districto soube do orrorrido c rogialou-o,
U cadáver dc Armando ficou nn residência
da tamilin, com o coujeothncnty ilo
delegado auxiliar de dia.
«frl»*j»

furto é ííiaoiiinas fe escrevor oa secretaria da
Saude Naval
Noyas testeniuhhas
içadas

indi-

\o processo crime „ ,„,c ,cH,»,„ir ridelonso Santos Faro, aceusado do furto de duas
niaçiimns dc escrever
pertencentes á secrelana da Saude Naval, o Dr.
procurador criminai du Kcpulilica indicou
para depor no
relendo processo IJyonisio Gonçalves,
ser\cnle da Inspeciona Naval, c Aiilonio Cardoso,
cavallaria
por não lerem sido encontradas du.is
das testemunhas arrdhidus.
I fui nomeado o 1' tenente dc cavallaria
plano»! dc Az.uinbuja Brilhante ajudante do.
i.Vordcns do commándanle Ja 2* divisão dc
ficava liaria.
—cr.-*»»
I,

tf-ovo ajudante c!e ordens do commandante da 2' divisão dc

PISTSIBÜIIO ÂS MASSAS

l MINUCIOSAS

COMO A FRANCA DEVE PÁGAR AS DIVIDAS DE
GUERRA

WASHINGTON, 15 (Havas) — O deputndo republicano Voigt apresentou á Camara dos Representantes um projecto cm
quc
pede ao presidente Hardiug ti convocação
de uma Conferência Econômica Mundial nn
qual a America do Norte exponha as suas
opiniões acerca do modo como entende (pie
a França deve pagar as dividas de uerrn.
, -i Sr. ministro da Guerra approvou as tal'cilas organisadas ua directoria de Iiitendencia da üuerra, de distribuição de quanti• ativos pura as seguintes massas, no correullc anno: Bxpedlcnle e livros dns escolas regifciGütaes; íhibstilniçfio u conservação de uteii>ilios, moveis, camas, colchões, travesseiros,
IT'Hipa para doentes, despesa dágua, asseio o
wvagem de roupa dos liòspitaes c çnfeí-niujUÍhs militares; Comhustive], limpesa e con.aen-ação de armamento; Custeio do material,
c conservação das embarcações das
||i...pc/n
jjSimrnições, fortalezas e estabelecimentos miJiln.es; Abastecimento
dniíuu,
utensílios e
asseio das
unidades; Expediente
c outras com a uecessaria urgência, o Sr. director da
Ijícapesas dos (juarteis gencraes das divisões, Receita Publica solicita
providencias ii Refegiões, elrcumscripções c inspecções dc ar- cebedorin do Districto Federal
ipie
para
o serviços; Forragem, ferragens c cura- cont'niic n fornecer
as
ditas estnmpilhns
ji.ias
ni.vos de aninifles; llluiiiiiiação dos quartéis aos fabricantes
dos artigos tributados até
lias unidades c repartições militares; c Exque as collectorias daquella cidade fiquem
Jiedientc dns corpos.
liubilitud.ns a fazer taes fornecimentos nu I
forma regulamentar.
j
f*-—
»—M«a«e»-^

M EIE1GII0

l-.ni sim companhia rcftrcssou ,, coircspoi destino a S, 1'uillü,
iiiesuio.
.'•Iii
na
dente dn A NülTlí, ijua ncpmjiiinhou a cj
lala-se quo " coronel ['orllplio
"
região do Conlcslndo, nscnciiindo gente
pediç/io,
Us sndiciosos silin...... aipiollii villa má ainiaineiito parn pn"|.a.ar a Invasão do lis*
ds uma semana, mau eom n «.imolo-, n->l>rf lado nn-. vcspi i.i.s da abertura do Cousrcsso.
-(imiicAo das forças legaea, >.s
por mm vi'/
d gnvcriui du l\l'lo ¦••Ia,
revolucoiir
rios dilii.iidiiriiiii, devolicd.-ce.i.lii
no COM* preparando pciiucnas ox|ie(Iiçõos paru nglr
ros e 6 mezes
li.xililo du clicfç i evoloriniiari. cm o.ic|i.r' eom n mu.xima
energia Contra os llltillios
A's
IV
horas,
presenh numero legal d«
euncl lii.ili.i, o (inriI leio do liitcTnur-sjjRsã bandos
a
so
recolheram
urinados quc
dn
de iuradus, loi al.vrla n susiio d" Trlliuiiul
niiitlos, iiconipiiuliiiilii npenas dv 11 lioluju, Ikondcrijox uo Interior dos municípios
l'i . Ciimpu.S
dn
.lury. sol» a presidência
illimua dv i-fiilo .- poli.-os luirbiisí 1'assu fundi, o Pnlinclra
Tourinlio.
seguiu rumo a Suiito Ângelo, Hcrcdllall
ti in ror.il 1'lriuiuo dc ('imlii rcgrossoit -e
Sorteado o consclliu de beiilcnçii Ncou
•Iiip vá reunir-se aos scdlclosos (pn. olii.n- gunda-feiru nlliiiiu paia Passo fundo, em
Dr. Luiz Figueiredo
assim coiisliliiulu :
diivnin dn sitio de Passo Fundo e «"glnnn companhia do |)r. Silveira Murllns Leão.
da
Cosia,
\ aseonccllos, Lul/ Bornnrdino
reglilo, desde Ãrtnaiirio dr 1'lnlio, Dr. Luiz Gonzaga SuaIlchia absoluln calma ucslii
para o povoado de Nonnliay, ua linha muiciia de. Santa ('ulliarlnii,
occuirauí quo l.irnni icslubclccidos o Irnfcgu da Via- res unira, .losá liodrigucs Carvalho, Dr.
oue
sem rcsisluncin, |>0V ser logar iniiilo irgin- ção 1'errea e ns cuillillllllicnçõcs Iclegroplil
,lnsé .Iu». me de Almeida l'ircs c .losé Dnlle
i|iii> c coiiipIulntnonLo clcsguarnccltlo,
cns ..- ilil.andados os lOVoltl.SOS que sltilIVIIIU Aiilalu.
an
I'.-¦ Iin. ira.
Conteniis dc scdiclosos a]iresçittaram*a
i**uiroii *'iit lulgninciito Aiilonio Vais da
general I irinino, confiantes nas garntias
o
por alio fornecidas, em nome do guieto,
iinni deseja CKgotlir os recursos Sliafrlos
paru dissolver os lillinins poucos liaudc ai'os debates, o conselho dç sentença condetinidos.
nado na prCSCnca de Slia • CSPO,.,,'
.
nniou Antônio Vnz da Silva a 10 iiiinos u
Os revolucionários
oue se apreseritram
-u mezes.
sa e filhos
Assassmio de
no general Flmiino relataram todos oiiproamanhã Victalino Jorduo
Será julgado
cessns de lliysllflcaçâo do ipie forao. Ictl.o.
mas, por parte do deputado Arthur l itéauo,
paru se coilscrvurcm em armas.
Nos iiltinios dias o deputada ArthutCnc,., rservico especial da, ?™<>* M^ímS mUltadüS
PORTO AL,,Mtl',
lano havia cnvi.nlo uo coronel Leonel Ilclia,
"A Keilerueúo" publica um
Polo director du Recebedoria do Disin—
\<>IT|-'.i
A
chefe dos rovoltosos na Palmeira, um naco
cio Federal leram multados en. 520?, cada
entre
di/.ci..lo
!¦
lindo,
dc
Passo
tologrimima
do telegramiuns falsos, asslgnndos pclqpren
•""•'• « Companhia Xeryejnrla l.rahiua, o
sideute dn Hopublica, conciltindo-o u reistir outras cousas o seguinte:
se lerem mu- |
Nn iniidrugi.di. dc IU o chefe dc poli- firma J. Chame & Irmão, por
ninis alguns dias, em ninins, contra o »vor. n esla- l.'.c;..ado para o elleit.. da cot r.nça Io
no Borges de Medeiros, porque faria i in- cia seguiu dc irem especial, para
P?^.*"^
a
de
f:,Zer
Sertão,
"E.tcrcit.
de
afim
^±
^t^T
.exhumação
ü- ção
lovvcuçào federal n favor do
S&
firmas
100* as
c
do cadáver do Golfriedt Schmidl, aliem;'..,, nienlar
bertador".
c. e Joaquim frerrelro Caldos
•>/"-•'• *= çm
casado
e
,1o
«i
annos
de
ctladc,
possuindo
do regulamento
E' incalculável o prejuizo do saqiic (dns
...
c eonsinn- •)'«»"'»;•. P*"-'* 1^a^1'u do ,, misso.:.
diversos filhos, sendo um menor
'
depredações resultantes do urrubunhairnto
c i" ,,
ai imposto de industrias
inl
leressando
um
ferimento
do
apresentar
-mmi>dc nado e cortes do todos os aromados nos
traclié.i e 0 csopliago.
A FAZENDA DA PIEDADE TEM
legiões percorridas pelos sediciosos.
A autoria material do crime cabe a LauCulculn-sc que ns prejuízos subam a nais delino Alves,
quc fazia parle da escolta de
UM DEPOSITÁRIO
de Ires mil contos.
Jango Kruel, Adão o .losé Duarte, o outro
Vários cheios sediciosos. como .losé lira- dc nome ignorado, pessoal esse pertencente
Poi nomeado Luiz de Souza Bastos deposipaio, .lango do Padre e Qulm Cezar, tiviram ás forças de Lcopoldino Silva c .lango I»a- tario dn liu.enda da Plsdadc, pirleiiccntç no
cliefetes seus (lr(.
da üucrrn, no município de l.ainserio confliclo eom outros
Ministério
dc .laneiro.
companheiros,
por não concordarem com
leslcmuniii.
que , motivo I pos, Estado do Kio
Narraram
-?—toar- ¦os crimes quc vinham elles commettmdo,
recusado
loi ler Gotfricdt
In ass.issiuio
indignado, djisol- entregar suas anuas e cavallo, sendo n as-i
o primeiro,
sendo que
veu sua gente,
pois até estupros coníinel- sassinio praticado cm casa du victima, na
de
scdici.sos, presença de sua esposa, e uohando-sc doeiicolumnas
ternm algumas
por Octaiiano te. no leito, uni filho do casal de 18 annos.
principalmente u chefiada
Issler,
0 crime causou má impressão e a popuantigo aioc- lação se iiolia indignada".
O chefelo Frederico Ebling,
".Na Scrrinha, cm Nonohay, foi absa.ssiabandonou os revohieionarios
deiro falso,
•Perante o 2o supplcntc, cm e.iercicio, do
emigrando paru Santa Catharina, com uma uado por ordem da força do Sr. Meniia
lEleshão Rodrigues dn juizo federal dn 1* Vara foi, hoje, aceusado
arrebanhada de gado c cavalhada sujeiior Barreto o cidadão
forças
servia
nas
Silva, fcdcraltsta .' quc
e defendido o réo Victorino Gliouin, implia tres mil cabeças.
A maior pane uos cneies scaicio.-ws toi.. o ...u...... f„i ter Hlesbf.o recusndo conti- cadn no caso da Bangu.
nossos
ndverdos
;.
causa
a
servir
nuar
Arthur
.>
deputado
ÇactaOs autos foram conclusos ao joiz. que dará
comi
indignada
sentença, no prasd dn lei.
no, por tel-os illudidò com mystificações sarios.
.1"
Foi autor desse iissiissiiilo um filho
sendo qui o chefclc .Imdetoda natureza,
daquelle chefe Frederico Ebling."
encalço
no
go do Padre seguiu

VERÃO:

Exposição dos mais lindos
Vestidos, Costumes, Tecidos e
Chapéos. importados directainnnle de Paris.

Funecionou hoje o Tribunal do
Jury, condemnantio a ÍO an-

lllttlHIIHIIIHIi)l(IIHttlHmill|IIHflt'tlllltli|tlMI|iHiHIHIH»ll,*»H»»l1t

$

AMANHÃ:

em todas as seccões

Dons casos hediondos dc atrocidade c'^òdiTZ siiv«a?snitf,acc„saSâouo01olr°
- Um chefe de familia assassi^'l^SS da""^;;: fí!"'^;! I

A Maior e a .Melhor Casa dn BriHI

um homem porque não quiz oonti-lxiboi
nuar cemo revolucionário

caso oa sangu
Gliouin

Victorino

foi jul-

gíido

iiwriSliriB

»¦ »T%"*—1>

<-•—••"

í?«0 k BORDO 01 PA"
ETE "'MJÜJtS OEÉES"

0 serviço de identificação militar,
em S. Gabriel, vae custar
300$000. ànnualméiitc

de I.MIILVA. claros o
•^
com fazenÍ(& escuros,
das "chies", por pie'-CASA
OCTAVIO", rua
ços especiaes, s.i na
j s ourives u. (in - Telephone Norte 4.030.
J^_H_B5B_5l__CT_!K!5BS8-BBB---B_t-B_^-M-BS
tí

da Fabrica de Calçado "POLAR"
na Exposição
15' convidado » feliz portador do COTPON 119. DA SÉRIE A, HONTEM PRE-t
MIAOO, ii comparecer é Fabrica de Cnlciido "1'OLAH". ;'i rua S. Christovão, 552,
sob.. AKIM IIK RECEBEU O PAR DE
CALÇADO "POLAR" a que tem direito.
No salão do mostriiario "POLAR", no|
Pavilhão Annexo ao das Industrias, naf
Exposição, estão sendo distribuídos osS
calçadoj
em
coupons para os prêmios
"1'OLAK" relativos á próxima segundafeira, 19 do corrente, encerrando-sc essaj
distribuição no dia 18 (domingo).
»
Cada visitante do móstruarlo
móstruarlo "POLAR"
H recebera um coupon para os pr
liremios se-j
á manaes de ' pares dc calçado '"POLAR"
distribuídos
M
gratuitamente

*ma&mssmi!!B-3ss

À

INDEPENDÊNCIA

Foi iími.í.i -iii 3üi.l;íl)li() .' despesa niiiiuii!
Mobiliário para nm;. casa, eom 116 peças
com ii ncquisiçân de material destiundo ao ¦J:'1508—Hua do Theatro ... 1. Tel. 4/6 C.
serviço dc identificação .. cargo da 11" Cir| cumscripção Judiciaria Militar (S. (íabriel..

Um abastado fazendeiro Foram apprcheiididas i^lGomo será formada a (ísfegaçãs
mercadorias e presos
íiriiguaya á Conferência Panpronunciado conto auos responsáveis
tor moral
Americana ife Sntâiago
levado
a effeito na uniFoi nm roubo

teosiação

Commercial do

MONTEVIDE'0; 15 (A. A.) — 0 Dr.
FOI1TALEZA, 15 (Serviço especial da A drugadá dc segunda-feira, ;. bordo do pnCONVITE
NOITE) ¦— Causou sensação haver o .juiz de quetc "Minas Gentes", do I li.yd. o
niui! .losé Serrai..,, presidente eleito da liepublibreve
ca,
declarou
;.
delenomeará
Vasconcellos
iIk
Associação Coininercilil do
em
Ablicr
A
directoria
Dr.
que
de
Baturité
direito
.'•>' Indo unia
estava fundeado ao largo
pronunciado o coronel Juvenal Carvalho, in- combinação entre o vigin diKiucllc paquete gitçáo dn lii'ufjuuy á (Jiiintii Conferência Rio de .laiiolro, na impoünihilidade material
digitado autor moral do assassinio do coro- e o Iartfpio Minervinu Ilibeiro, oue puyu Piin-Aiiicricaliíi, a reunir-se lio próximo mez de diririr.'.¦ pessoalmente a todos os seus
de março, em Suiitiago dn Chile,
consnclos, tem n honra de. pelo presente,
uol F.miliaiiu Cavalcante, chefe político go- esse fim
:i sun pequena cuibureação
levou
líssa delegação. ;io <|iii. se diz, ficará com- convidal-os a assistir á sessão solcmne qiio,
vèrnislá ile Acnrape, oceorrido no .nino do na
nrruni-ir toqual ponde Irniiqiiilltimanie
!h-,
,'iian
Aiilonio
Buero.
Srs.
ini homenagem aos aviadores .Martins o Hinposta pelos
"ki.lii".
1903.
das as peças dc brim
qiíe lhe en!!!. Inçõss Exlerioros ton, se reuiiaori! i-.« edificio da As30ciaçãò,
lísse processo importante, ogilou a opiniuo trcgòu o vigin. Feito ó tralitillio, ¦> mesino
(presidentei, senadores Martin C. J.Iartinez, . rua 1" clr Março, 8S. na próxima se\ta-feira,
publica, dadas as pessoas envolvidas e o mo- vigia,
para colioiicslnr o aclo deu alnrtii .
'¦•!¦¦¦•' " ministro do lirugu/iy h(j d„ corrente, ás 11 1 2 horas.
do dn perpetração do crime.
"
bote
!."feita
coiilru
i.ahi
ti
e
overno do Chile. Si'. Tlicd.v.
perseguição
f-j,,. m ,|t, fevereiro rie l!'2.'l.
junto
|
Foi advogado dn iiccusação o Dr. Olavo de rata.
A DIRECTORIA
Oliveira, que produziu desenvolvido trabalho.
apuraou
menos
mais
eslá
o
E'
isto
quc
'
imn&Mi'W—' *'• •
.— i....—
¦
9
—i
para onde
rado nn 3" delegacia auxiliar,
MANTEIGA VIRGEM
foi mandado Minervino,
que foi preso por
"Henjamin Couslant", na
Marca registrada
um tripulante do
Só na LEITERÍA PALMYRA
oceasião em que perseguido se atirara ao
RUA DO OUVIDOR, 149
remado por oulro iumar. O bote pirata,
aposentadoria o guarda-livros
llÇ-3
Hequereu
sol'...'-:
individuo, conseguiu
KILO 6S900
"agentes
' da Locomoção du listraria de Ferro Centra!
Jjy
dn
Caos
dn Policia do
Hoje,»os
lieis
Luiz
Antônio
dos
Brasil,
Sr.
npprç-j-do
Porto"; em diligencias, conseguiram
" •—*•-»»»
""'"
"kalti",
MACEIÓ', 15 (Serviço especial da A XOIque são .
hender as peças de brim
TH) — Os escoteiros do Hio Grande do XorConsultas: Avenida Kio Branco, Mfl; tel.
I
sendo
estavam
lll.
as
"raid" a
cm numero dc
quaes
te", que estão rcal.isundo o
pc até
C. 1113; (rias 2 ás il — Praia dc Botafogo,
n
despachadas mi Marilimn, com destino
0 mercado dc algodão fiinccionou hoje mal 400, Tel. Sul 217 (do meio-dia ú 1).
Paulo, cliegarnm a esla cidade.
São
11
¦
Antônio Felix, resi- collocado c frouxo, com os preço., cm ibeli¦ ' .-¦—-.— ———-_ )
* ¦ rt}&;rn—-h —
A' distancia dc alguns kilometros grande Minas, pelo intrujiio
á rua do Acre n . I'.!.
..i... apezar dc ler havido regulai' movimeríto
AUTORISAÇÃO PARA FUNCCIONA- massa popular foi-lhes ao encontro, formou- dente
M. B.
.. roubo, o Sr.
Çórtc
Logo que se deu
do-se uni prestlto ten.do á frente os loenes,
"Minas Ge- de suidas.
ureado
comhiniídaiitc
paquete
Real,
Assim,
MENTO DE UMA CASA
sortes,
descerain
us
que do K. Rio, pratica hosps. Berlim e. Paris.
primeiras
os aprendizes marinheiros, reservistas e bandos
seus
rie
alguns
No Supremo Tribunal Federal tomou posraes",
teve
desconfianças
10
a
a
Uicolar-se
dc
ãílí
60$
passaram
por
das de musica.
Coração, pulmão, rins o por seus processai
BANCARIA
.«'*, l.o.jc, do cargo de juiz federal da secção
los.
que foram desembarcados.
A entrada na capital foi festiva e cn- tripulantes,
rie Matto Grosso o bacharel Edmundo de
Agora, sabemos que o vigia daquelle paNA o houve enlradi.s c sairãin 1.064 fardos,
1'elo Sr. ministro dn Fazenda foi assi- thusinstica.
¦"¦ "
"- "¦¦
¦¦
¦
>¦—i.-«|OtCJ-'^——¦ ¦[Macedo Lu d oi f, classificado em Io logar no gnada a carta patente que concede autorisa- ¦ i
qúc té eslá também preso na Central da Po- fienudo em deposito lõ,156 ditos.
Av. Rio Branco. 137 (Odeon), .1 ás 5. me«incurso aberto e julgado
a
mas sobre essa
policia
O mercado fechou frouxo.
pela Suprema ção a firma Siqueira Campos e Cia., paru
licia,
prisão
nos S". M. Ahrautes lüli. T. B. M. 2430.
•—¦¦*¦¦¦
.--..1
í-iirte. dc Justiça.
i
rjgflt)»!
I...
fuiicoioiiameoto de sua casa bancaria nesta
Blinrdii sigillo.
p—
•—«jtor»
Ma 3" delegacia auxiliar eslá tendo procapital.
GRANDE DESCOBERTA SCIENT1FICA
¦-""¦¦"
¦
o inquérito,
¦*<ffi^*«
seguiiiienl.o
.i
——
Fstá provado ijuc Iodas as pessoas quc solti-*, S i1>3(
1'rem de eczeniiis huniidos ou sèccos, darPor acto de. hoje do ministro dn Mariantigas, nssâdiiferidas
lliros, empingens,
WGMEAÇÃ0 NA JUSTIÇA
tol.a, o capitno-tcnentb Manoel Dias de Souras, rachudur.is, frieiros c outras moléstia"
ta Lobo foi exonerado do cargo de auxiliar
Ò Sr mini'.|i'o da .lustiça nomeou o l)r.
curar, rapidamente,
da pelle, só se
O niorcado monetário, hoje, não accüsou
pódc.'.
da I" secção da Inspectoria da Marinha,
Ignacio da Ciinhii Lopes paru exercer, i.nteri"raidiiiiiii"
1
Do
Sr. Souza Bispo, quc reali com o uso da maravilhosa Pomada KczeniaPARIS, 15 (Havas) --•- 0 ministro das Fi- namcnlc, o logar ¦!. assistente do Hospil.il
tendo, eni seguida, nomeado pnra assiste;.- movimentei de ninior imporlancia, nem dc
lieiilu. E;
Em S. Paulo nas drogarias, Ypiraiisu o arrojado feito de ir a pé do Rio a São.jUeida.
to da Inspectoria de Fazenda c Fisealisçí.o. procura, nem de offcrta dc letras. Lm todo n.-inçns elevou em mcio-ponlo a taxa de .iu- Nacional de Alienados
I
——.- »'-»«c6-ó ja~i;'
Luiz do Miiriiiihnd. recebemos o seíhinle te-I Ra, ,);' ¦*' II:;. c !,. ,\c Oi.cin.z. No llio nas
- o caso, permanecia em bons condições dc ros sobre os "bônus" do Tliesourõ dn He- ——---,-..— ¦——— . v_KT*JS.-íftp3—¦—f
""¦¦'¦ — ———
,1. M. Pacheco. I'. de Araújo A
eslnbilidadc, porque o movimento rie I"- fesn Nacional.
logrammu'
Drogarias.
"Pariicntu'
madures era moderado,
I.íssa majoração entrará em vigor :. partir
'•- '¦¦'»- '¦- ¦.¦-.iLdio-' & Ç-, l*'.l!. Baptista, Al'(Minas;., 12 . Retardado ..
r'"-s". >:,n™ lV (- Silva (.ornes & U etc
O Banco do Bniisil couünuoii '¦<opcraiulo do dia lll do corrente;
Sempre furte, çnnlhifio n excursão, visita..
a li d., com os demais sucudorés :.
lõllti d.
—
o
Ca)
do
Saudações.
Souza
"
planalto.
.noa
i
de
T
baixa
a
Sob
impressão dc
Mavin dinheiro puni a compra dc lei.ms FOI DISPENSADO O
0KEFS DO 1S pontos nas opções do fechamento niite- Bispo. " ' ¦¦¦"¦——» "i.»t»B»-i-i.—.———.——.,
de cobertura a fi d., nias, esses papeis conrior da bolsa npicricona. o ...isso mercado
linuavam escassos. 0 merca.Iu ficou assim
mores. App. dc radiuin. II. Chile, 17 (4 ás 6)
SERVIÇO DE RECRUTAMENTO
ifbriu e funecionou. hoje, sem flrmer.n, ípcestacionario.
vendedores
os
lendo
o
nas
sustentado
jireço
NESTA
CAPITAL
Saques por caliogianinia:
CAiOHOBIRQ DO ITAW3MEHIM
(Eápirito
:CHAMPAGNE VEUVE CLICQU0T
anterior dc 5Í—SM-00 pur arroba do lypo 7
A* vista: — Londres á 7'8. Paris 515'Já a
•Santo i. lü (Serviço especial da A NOITE)—
O Sr. ininislro dn Oiierra concedeu ao le- Os negócios dn nlíeriurã correram destituiS53Õ,
Nova York 88720 a S:-?700, llalia Ç419, neulc-.'.iroucl reformado
P0NSARDIN
.losé
idiegoti a esta localidade um constr.iclnr inGundidõ da dns dc importai.ei.i, |iü'i<(|uc os compradores BoletimdaDirectoriadeMeteorologiã
HJ364 a Silva Mui-icy a dispe.isn.
Bélgica S-16'3 a ?473, Hespanha
jcurnliido pelo governo do Estudo de prepaque p?diu. do cargo estiveram relvairius.
Fórum vendidas idietnais reputada no Brasil
A
innrcu
ISIMÜ,
Uucin.s
Aires,
l?,'lli6,
Suissa
'.i.717
papel,
installação
rar grandes obras destinadas !>.
dc chefe da 1" circiimscripção dc recruta- iihs
saccas, ••ou. n niercadn niuito Previsões
íl$25-l, ou rn 7?3Í)3.
E' dc rigor em todos os banquetes
o periodo de 6 horas I
àe uma importante escola profissional,
para
niculo, Cnpilíil Federal.
animado,
pouco
Foram affixadas òfficialmeiilc as .soguiíiAo nicsmo tempo n populaçãu espera nnda tarde de hoje até 6 horas
0 movimento i-criflcadp c.inslou dc II.IUI7
leiosa o contrato do governo cmii inipnrtan- tes laxas:
de entradas, sendo HCSIi? pe.la Leosuecas
--•
"
>
Londres
!íll|32
ii
a
lfi|lB,
A Dn dlv.:
;*•• companhia dalii, para a inslallaçâo nesta
cia tarde de amanhã:
Uesdc Io fie
polílina c .íXi) pri;. Central.
localidade rie unia grande fabrica de eiiíicn- Paris ?3!i0 a ?5IÍ8.
a-, c..Iradas 1'ornni de 2 lllli.HPli sacTapeies grandes dc lã alta, i.iiisiiificós. fV
—
"
>
.'.r.illt
julho
,í
lí!ü'l~.
vista:
Londres
a
Disl.icU.
A*
Fcdeiiil c .Viclhco.v — Tempo.
fío, rpie terã ¦-, frente o Industrial brasileiro
S-1'JII.
para mobília, II, Largo du Carioca, 0,
pas
a
PorespeParis
a
bom,
suItália
8417
inuilo
5523
$532;
lã
nublado
dia:
B.\r,HACE\,\
dc
porém,
(Serviço
8'. Ariluiv Bastos..'.'
(Minusi.
Os embarques furam
SOUZA BAPTISTA & C.
dc B.Oòü saccas, iciln a trdvoadiis
•C;.'
l
ll-T>
Yuri.
—
Nova
a
a
tugal
S420.
8-36(30
ni.-.nSr.
deste
Pedro
da
Falleceu
o
Tenípcralura,
cinl
A
NOITE)
vida
locucs.
a
Com osses incltiorniiiClllós,
a
1Ç370. Suissa Francisco dc Oliveira, voluntário da pátria sendo 4.45.1 par., a fiiiropn, 2.018 paru os ícr-sc-á uu.ili; elevada com miiximu entre
lf:,'l(in
municipio terá um incalculável surto dc pro- 8S710, Hespanha
unidos, I .,150 para o llio da Pra- 'Ili .¦ III .'.rJos. Voiitos. nnrmucs.
t$635 a 1SIM0, Biieno« Aires, panei, 38230 e veterano da campanha rio Parnguiiv. Con- Estiidos
Ifressn _
' •-I;. e -P-Hi por Cllhõlagém
Desde I' de illlhn
- Tempo, hom, porém,
— —-—'
a 3?!2fin. ouro, 7$380 a 79395, Mohlcvidco lava !•¦! i.nnos de edade.
¦-.—¦.— i i
*
y-^agO^t^
Eslá"do do Rio
i
-mihurcit.dns
a cargo de '
foram
especial dc admissão
2.440,818 -..'.cas.
Curso
75230 ,•. 7---'i:i0. Japflo l?24(l a 18250. Suer.iibhido de .li:.: muito sujeito n trovoadas
UM PUNOOIONARIO Dl CO^TABI- cia
Havia iu. deposito, hoje, I 2'"í8.6õ8 suecompetência
reconhecida.
Audc
2j?20 :i 2?370, Noruega. Hillilin n ÍSG'10,
professores
muito
loenes.
Tcn.peraluni.
mantci'-se-íi
cns.
Ias diárias d:.s matérias mais i.ii|.,.'rlante.s.:ir'!!,'' r 3?'lô0. S.vria, $52(1 :-. S5II5.
elevado.
L-IDADE DA GUF.BSA LICENOIA- Hnllnndi.. ¦¦!''•?<
'.''.íllui'¦
.
-:'
ij-jio
líhi Sniilos. o
I çolõn-se
iinccionou hoje sem
nssu
a
O nvcivado
Rumanin
$050
;. $478.
fielgiea
Tendência geral du tempo após li horas Bnlclin. diário de aproveitamento, Meiisni:-.eom os preços e.n por lll Ivilos, com esse mercado fçtavcí;
DO, PARA TEATAffiSNTO
$0K7 1|2, Slovaquia 5263 n S270. Alleniinilia maior movimento, .
Instável e ainda diidés módicas. Matriciilas c informações uo I
In liirilc de amanhã ..
Fiiiiccionou
merendo
café,
Curso Xormnl dn Preparatórios, rua do Oude
,'. tarde, Itientc
$1)5(1 a $060, Austriit,'por 1.000 coroas, ijlói) alia pronunciada.
17, Tel, 6718 Norte.
DE SAUDE
Os brancos crystaes continuaram -.<.-m co- sem maio.' moii.uciilo, fechando
frouxo
a $1,80, café $525 por franco, soberanos 43$,
listados, ilu Sul —• Tempo instável com vi.lor, lfi c
O Sr. ministro da Guerra concedeu Ire, libras, pap?L 41$5fl0. vales-ouro, 4§7»7 por taçíio, mas o 02 jacto cotou-se de SUO a $9(30 Foram vendidas mais 1.1 lll saccas, no total chuvas e trovoadas cm Iodos os listados. A
e os musenvinhos e niascavos de Ç720 a de 3.0(30 ditas.
inej-es dc licença, para tratamento dé sau- 18000 ouro.
manter-se-á em declínio, soOEIV! ?
teniperatura
COMER
Passaram por Jundialn hoje, com dèaiinò hretudó no li. C. do Sul e úlovada eov São
O merendo rie cambio i-cgnTou durante o ft)00 o UiIn.
dc. ao 2o ò'Pficiã'1 dn Dirct-loria dc Conüi'">nn. só
íiram
1.72H
Inove
e
sacViu,
entradas
.
Sai.Ins.
es-í
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lll.nOCI
5iiccn's
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s"in
uctividnde,
líinl"
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sociçdndc
c
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Preço
módico,
n
nu FIPint'
Amòricaríi
sul
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C
bilidade da Guerra, Ur. Gastão
Paulo. Os ventos predoininarão
"stock" .L 2W.0SÍ1 dilos.
'
seiidu
o
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baixa
dc
José
a. 8L
col-,
com
á
uiiii
Sào
de
iniílteriido.
9
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a
c
lande.
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DALGA*.
pontos.
leste, com rajadas
Bcnjucirai

\ tabeliã approTada

ler as neo^ssida
„as iRásstriàs
niciherojreEtses

'ttW.llsilSisl

Pediu aposentadoria o guardalivros da Locomoção da
Central

Escoteiros nortistas estão rea-

um "raid" niam

O ALGODÃO

fi ornou posse o juiz federal da
secção ãe Matto Grosso

_i. FaSeão ü® Miranda

D,. Godoy Tavam^S^
Estômago e intestinos

Uma nomeação na Marinha

mim

Foi eSevaáa de meio ponto a taxa
franceza de juros sobre os
"bônus" do Thesouro da

"raid",

a

teúi úo

deíesa nacional
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UCHOEÍRO DO ITAPEMMM
TEM UMA GRANDE ESCOLA
E UMA FABRICA DE
CIMENTO

Dr. A. F. da Costa junior^i,^;-^;
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¦ GORTINAS DE TOflE LAVRADAS ORIGINAES

Falleceu, em Bqrhaeen.a, um veIko voluntário da. pairiá
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A N01TK
Cecília Leal Loretti

Blandina Luna Mendes

!

Í!

I«?^«tiÍ. Maria l.o.
irrMl\"i\,Sh,rHl\>'
>r«Mll
d» Mhiu,, Marlella l.orulll l'ra««.
mui* e iuu einoig Affonio
JCavioi
1.0 reli I,
luliclu
l.ainhcil Uai, filha . lieiin.s,
neliii e .1,

mau piirrntes, pcnhorBillmlmoi, sgrndíccm
ii iniliih us

pesmuis
rutlariiiii liManitl
r acompanharam » quo
rcttoi morUeu do sim
MtremOM oipoM, màc Migra, tilhu, irmã.
'•unhada o tia CRCILIA I.I-ai.
I.OIllfrTl,
no nova convidara u amUtlrcm A mis->u d.«o
1 "tu, mio «mu siiffriiitio rie sua .ilinu num•iam celebrar amanha,
vita-fuira.
«Io
."1'içnte, ils III hora», uo iilliir-iiuir du lücgiela i r* ,FWúcliea de Pnula, eouf«)!.Minili>.
10 ilcsile Jtl mi,I, , ,,!,. genius,

(MACBIô)

t

CODVldtm*M Indo» o» inii.nt.- . ,..
ipai «l« auiUtiilu da fulleeitla para a».
lllllram a mim dc í* dia, «m.- «rra
inajla amanha, scata-feiiu, na maliU
I n.;. oh.. Velho, ns n li..!,,-..

f

ALFAIATARIi AZAMOR
ROSÁRIO, 8, l*—esq. Quitda — Telephono Norto 1486

Imnorlaçao «llrect» dejatilmlra» * a»u>uto», dm, melhore fabrleantea da Inglaterra

Prof. Luiz A. dos Reit

dc roupa»
»nli medida Tia reputada e conhecfcaía Gath í- Chaves, dr Mu sfcçtíoAires,
U0I1OI

Km «uffragjo da alma rio malloirM'
dn

profiiior l.riz A. nos HKis

prrA
iv»ada ainaivíia, A* H I *J hora», mis?a ua esreja do Divino Salvador, *
llciquii, um ««slavilo da 1'ledude,

PÉROLA
íl MUM

Joaquim de Almeida Peniche

+

D. Helena de Lima Santos
Moreira

Sua família
mui, ncita-folra, manda
10 do

celebrar umacorrchte, As o

Qulh-felra< 15 de Fevereiro dc ií>?fl

lil-iliMi i: ,i.\

ASSUCAR roltridrio íspecl.il. Nova
marca da Companhia Uilnas Nacioriaei, com 99.5 o o de pureza.-

Resoluções do Circulo dos 01ciaei (.efurniados do Exercil

Dous sarversos inoendiarios
em Pirapora

OS NOVOS OFFICIAES IN' POR DESCUIDO DOS FUNCGIONARIOS DO THESOURO
TENDENTES
NACIONAL

A ih»s|M'tiiti;i ilo ooronet
Melra de ViiscoiicolleH nos
Cm advogado ncclonadu
quo concluíram o curso du B, S. dc Iu|m'I;i IHifiM para a cohranrti dc um impôsteixlcucin
«) coronel Meím de Vnicoiiítllo», ao serem
16 quo já pUK'mi
desligado» us offlolaei «pie l«,rmiiiji*ui 0
curso d» K.coIh Superior dc
Inlciiilcntes,
o seguinte luil-llllli
baixou
"Publico,
twira oonhocttnenlo dai e-c«ilu«
e iiei-da eatMoçlo, «I seguiule de»ll|»uientoi
Por lerem tei-inlnaili) •> curso d.i r.wíl*
Siiiiorior de lulrndencl», tlfillgi' hoje desta
r»rola os segulntoa offlolaeii cipílics Agos«

Nu» ultimo» dia». >i Ciiímo iika ru um,
actio exvcutlvi contra o advogado João «J?
Aquiun, iiani u cobrança du «tuNiilia je ,vj,
a Armada
proveniente do imposto de Imlustriaa t pr..
i'i>s«ies. Km contradita, «,s,>" advogado apr.-.
rteunlu-ie u Vi do corrente . directoi
»rnlou ao Jul» da 2' Vara Federai o segiut,.
AllOAItl) ALVES
«lfilo Circulo sobre .. prrsidrncia do ali- D>«t:«n»«... « «-:....
em que all#<ia i^ !u\.
i
le requerimento,
AhrienaiM Alves e família, lendo recebi- rante liamos tia Koimca.
para a cobrança do p»!
pago o íuip..>'to
Aberta i *is»ftu, ii-i., o u,x|icdiente, »t
«Io. pelo fnlleclineuto do «eu filho Alii.Alil"
Silva.
Armando
d»
(.nnríiru
Athuiiazlo
unido uicluuadn :
flnnn et> 50
çrí atjora
nrmra lOram
Inuim K«do,
aiino
\i\nvtt noaveiiiuia Nowroth, Rmlllo Peman« está'"Mimo.
ALVES, prznmo» de grande numero do pe»" avia o.. se%Mio anterior relativa au falle
•• I-.Miin. Sr. Dr. iu!/ da 2" Vãr»
*
so.is desta Capllal o dos üsladoti dn L*nl."o, Imonto tio almirante lleniamin Mello, o .
l)o«ã, Rlpldlo Martin».
OntrefllieS á jUStioa r1"- de Smwallilicir.i.
lcri"i.il. - Joíu de Aquiiio. udvngado, nu»
«viu pnr este meio apreseiil.ii- seu-, mais Iprcsldonlí coiuniiiiilcou mais o» inosperad
de
,livé Vovae*. \.tút .,
autos rio egarútlvo qur lhe nioVe „ | a/en
i'i.''M,.n. ..,...r, .-¦'CMH>ci«li1^^|er^y(k-(:,
e
ll11 (Serviço
,„„, ,,
profundo» agradecinu-utos Aquclles a quciu, ; falleclinentos dn» iii-:in.-i..s ,..:i-..,,-..,,, « d» A
da N'aclono), paro cobrança da quantia tj..
XOrTB) — Acliam-»o recolhidos a ca
IV
Cniilia,
s.
.
por falia de indicação «le residência», ...... livrai \iilulii i.ru/ e marechal Celestino )
Viclr»
da
.II
ltaul
f»íl (clneoenla «• dous mil réi»-. prevenira
deia 1«h'»I o» evadldos Incciullarlus Oulco jlllillllrie rios
'Igii.ilo
liiisio..
,i
ti
o puderam fazer porcaria.
do
SliudJ
corrente,
nn>tu
caultl
Wallicilo
ioii
Carvalho
te du mandado fi. .I.ISH. serie K. ,\| .
I1*»Depois rie
(ioncalvea - Rslephanio 1'errelrn Vieira, Innlaiinias referencias «obre
do«
IleK.
imposta de Induatrias e nrofistfi*», lance
!lü
curso»
do
art,
lauliao
no
lefilo
Janeiro,
S
Penal,
dc
de
I023
do
vida
por
dc lüo illiistrcs inllllarei, feitas
Janeiro
- Meus curo» c»iii»i»«li'I
Despedida
Livia Magalhães Figueira
«Io pela rua Prlnirlru de Março ilii. subi.i.l.
oriminoiantento iucenillado os arma"Cesariana tardia e conservadora" I ildente, foi propmito o approvndo ptu ram
Chegftmos hoje A pliaw final da um n vida I» ii« .. |" seiueiilif de llllí.
contrai
.i prulitndo peitar lantjauo na uctl /eus de propriedade -.• d.i lirina N'a<cimeill0 [tm
Zu,
,..n de
V DIA
cemuintn :iMm e-ririas, e ao desntdlr iiia junta. no-> lermos "iudo arl. I0:i d«-i dec. nu
A
uo
dia
Irniüoi,
dr
lUül.
dr
agosto
^
cada
herdeiros
a
um
do»
dor
fa
Kxmo.
Sr. Dr. Oliveira Mollu
,
coilMeloi
di' maio ile 1SM. vem
dc vós,
Kduardo Figueira «• filhos, Paul ino
por Icrdrs chegado
mero 111.(111'.', de
leridi* foi entregue iiuiiurlle mesmo «|L •JÜS..111I.. sérios prejuixus a essa lirma c i bom termofelicito-vos
i.l. Soares do Soilüa Nirilo. senhora a
Snudaçfioa,
com a vnsia tai*N de liiMitni- ••eshibir documento autheiiUco «lo iiajjuife
ha um a-nuo e tanto, as- vos ccila
população,
que,
-1
nas
respectivas
residência»,
o
novo
no
«riiu
de
i*ene(i-Jr
filhas mandam celebrar amanhã, sexpecúlio
VM ni»i*.
lo da divida" na piibllía-fórma lambem «n
Snli a cplgraphc ncliiiii. no último nimieu»,
*-*\ la-felra, 10 do corrente, ua cnpolin do du conceituada revista scientifico do «tue **'* V-Vh^iiiuV le rftvord im as liucrlpt&es m sUiiu, Indignada, aoa trágicos e.pecUcutns ' serviço que vo» e d«'liiM«li> no Ksercito. nesa. paru que V. Kx. «o digne ordenar ..
í
da
Í17
madrugada
daquelle
dia,
515'
'iporo, em Pelrupolis, t\s !) Iiurus, uniu digno director, o autor rie um artigo o tle
pelo thuouralro, ipreicntind
ins»n »x-*«>mm»ndantc seu uanoellámeulo, julgando a acçáo ImproHoje, o povo se aenle conformado por Id-.- Peco-vos desculpar
»f- ,-f.lenle,
;iiissu em sttffiugin riu aluiu do mu exlre- tina', coiiimnniraçócs, ao discorrer sobro a os seulimenios da dlrectorla e do (iit
qtiulqiii-i- falta par» camvosco. pól» so«jue o^ infames Incendiarlob eilão eu- I
ver
Cit
tu.
firino-vni an* tudo «> que tenho feito foi
moda esposa, múr. sogra e avó LÍVIA MA- obsorvaç/io >-iia*jt-;i de uma parlüriente une
sela licito M. Juiz, ponderar nesta nppor:i
!:egn.'s
Justiça,
«,»js»o,
ivnle
Antes
dc
encerrar
*
o,
o
Sr. pr«n
fíALHAES FIGUEIRA e conviriam para os- sobreviveu it cesariana iihrioniin.il
tiinirtade. «i gravnmo .«os contribuintes, p.
|Mra vo>«.« iWHcIdadf, sentindo iir*'/»1
*****
por elle dente :n... .....
<iu*
~i>til-ii as poaioaa de suas relações. Con.-..«
K
eni
os
dia»
1H
e
121
do
"
'empo
80 recordar-me que durante
I.is descuido» eonstanloi «los funcelonàrio»
rcallsãda
liou multo pejorativamente meu l rente, assembléapara
í'(-siindo-'c riesde já gratos a Iodos os nuo nome.
geral par* scríin resolvi 1
istive*tes sob o meu cammando, manllvestei do Theaouro, encarrefados «ia divida actba
rias as propostas c alteoavíies a serem feita»
as acompanharem neste acto da religião,
a niaiii i»eríeiu e solhlsrla hsrnionia r dlscl- relacionando ns que, dentro «Ia época les»!
O ohstetni eexarianista abusou du c ivat nus Cmxau
H--,.rl,.. ..n- 1-amiliur r rie cmpedem a seus amigos dispensarem ,is inatii- tlia. ria dcslcaldado o du mentira.
i püa», nüo existindo allrlcto de nenhuma •" Recorreram ao pagamento do Imposto, a
36—Avenida
Passos—38
pedindo a directoria o compareci*
iVstaçiies de pczar.
iieeie qm- viesse lurhsr •< anibünle mental sim demonstrando verdadeira eomprebra
Abusou tia covardia trazendo á baila que- prestimos,
monto dr todos o« a*socia«iv.v bem como
cm que vivemos iodo tempo de vosso curso. não «Ins seus deveres cívicos. Chamados, vio
slã.i pessoal, qne jú lhe loi resolvida ilc-.la- tniiur conhecimento de uma resolução
:.o\o pneürdeí um qualidade ri? vosso com- lentamente, pelo executivo pnra sobem,
voravelmente; abusou 'Ia deslealdade dando l»rr o Prvtaiicu Militar.
Antônio Eulalio Jardim
i lulVuti* .• Miiffcò, úevo aproveitar ¦* oc*?fl" débitos dc que, regularmente, já se cxoni
•
realce
miiini
conmiuiiieae.io
reclamo
n
nm
I
.''.mia mais havendo a tratar suspendeu-se
rírillBTinn
i <-. unmvXwri?'
»rão para lembrar-vos o vosso destino nn seio isiaiu. 'Ilc>, os contribuintes, deixam uFAI.I.I-.CIDO pu
EM ni?t
BELLO
HOUI/OMI-..
fnclo mie a t.na „.„,,, ;,,11-,..-,,„vít: oulroslm, .1 simsío.
Imporlancias r..
uo Kservilo, ltecord»r-vos que os intendeu- .«eus afazeres, tlcsneudcm
Philoméni
Jardim
Tavelra,
Augusto
exorbitou
da
mentira
a
boa
—
llludludü
lijsaii
dos
Condnlt
Am»rirano
.*y,
Malro
fc
te> tis Ouêrra exereeni, na es.'»ln dos servi- e.tlrucção de. publicas-fúrmas, no sello d«M4 Tavçlra,
Tavelra, Neslor
Nestor Tavelra
Tavelra c família, Ta-lloilorcs com uma passagem pouco verídica
cos tle um -.v».iv!io. as :>ia*s alta» funccAes pcliçôes, srm nenhuma Indemnusaçtio peu
volrhiha, Ernesto Alegria
ic
filhos.} fa rias Injecções de pituitrlnal c com outra
I volrliiha,
c compartilham ria^ maiores respoiiwbill [•'urenda Nacional, causadora, ínjustaincnlr
hraiicuco Alegria c família,
família, Outiorres lotalmentc falsa (a do nintlo de suspender
AE i Francisco
. Jade.. li*te<-. coiiiu os officiaes «tu«' func- ilè todos c* males resultanlc» ria falta «it
fiocha c família
lamilia e Octavio Tavelra
lavoira cuinmu- • o fétol.
. lonam ns riirecçio superior dos exercito» cuidado dos seus prepostos.
lilcam aos demais parentes e amigo» ii falll, RUA DA CANDELÁRIA, J>
'ii
1'tínso merecer guarida na:
nas columnas de
..inetii possuir ,|iiai)riwdes noljvei-.-. não ró de
Icclmcnto «I" seu
I-AZ TODA A (I vSSK DE 0PERAÇÓKS
Ccrlo. o dcc. it.081. dr Dilui, uo uri.
querido e inesquecível vosso jornal a seguinte "cabal" tleiesi» de
ri
moraes
leoado.
a
lulolllgencía,
como
promover
principalmente
da p. 5*, faculta ao
pae. sogro c avó ANTÔNIO EULALIO JAlt- ataque
UANCABIAS
de inverriatles. A mando rio
Sc,\t
Com toda * vossa carreira escolar, quer uqii' integração do s?u dirílta liotado.
lil.M, e convida-os pnra h missa dc sctlmo dirigenteprenbe
da intervenção e pnr sua inteira Saques sobre qualquer cidade, villa ou alrieia
cul;«iuer
do lod. I.iv
Kscola
Militar,
adquiriíles
1.531
velha
na
arl.
O
riia. a cclcbrar-SQ amanhã, sexta-teira, ás responsabilidade,
ainda
l-'-|..ini...
da
e ('urluiial
particular,
foram
administradas
á
: luru. uns as qualidade', moraes tinem cin- assegura a restituição em dobro do que 5?
9 112 horas, na egreja rie S. Francisco de doente I ampoulus
« ,iinlti;,"ie. vantajosa»
de piluilrina, totlas cm
i slilnlr o a>>i!ii.i>to máximo tle vossa vida.
Paula
4$
ptvlentif cobrar, estand.-i a divida ja pag.
Switches
feto foi suspenso com TAXAS DOS .IUROS «JUE PMiA POf Rsetas a 1$
; injccçüo endovenosá
O
e
não >e adquirem nas escolas poi» Mas quem precisando do tempo, cscíís.Ioda lechnica "e alguma arte": fui advertido.
' -im i-\Uy
DEPÓSITOS
csum
um fruto d^ evolução da alma,
os misteres diários da profissão, i.»
Completo sortimento
no cnitaiito. pois cine o "illustrndlsslmo" parFrancisco Zenha Pereira da
fmvo próprio. Sírie í»nvprí abnega,!,).- leacs, paru
(até novo aviso)
angustiai-o pelo trabalho eom o a,mais
telro tiiiiz-ern mie o cmpellicarin noviço desse
de MATERIAL ELECTRICO
n conta
iiuiiestos, Nãn conipete ina;s propriamente * cresclmo «iessu causa '.' Ninguém, «xccpçio
correnle de
inovimcnin
o berro ria liberdade pulmonar num pequeno Ki 'a
Costa
a preços sem concorrência.
vós a bravura rio* vossos companheiros das feita dos que lhes sobrem horas para tanto
ordem)
I oceano de água morna.
Desconto! eaprciatH para elactriciatas
«'nn!.i
arirass a vossa vida é m«i< ruòral. concen(TRIGKSIMO DIAi
I" preciso, consequentemente, dar-se um
Adulterando os faetos. o "eminente" toco- Ementradas en.-renlr. alé Ri. 10:000"iOfN),
I Irada, cin torno d» vossa superior missão de \ paradeiro a tanta irregularidade, ou melhoi
desde Its. ÕOÇOOO, com caase Oscar c Orlando
Pereira
da : loso o hellelri.lii pretendeu ou não menosoerneta e livro de cheques
I conservai- a v;da do Exercito e sonhar pela j tanta injustiça.
ia, illhos do finado
í %
.
FRANCISCO ; cubar a competência dc ontrem?
\ntes do executivo, a lei determina .i «\ grande** d-.' nossa pátria. Side sempre uni- |
DEPÓSITOS A PRASO FIXO
/A.SHA PEREIRA DA COSTA, conviOu iunonirá talvez o tal Dr. que um léto
nraso-. que, parj
dc
; dos, ligados por essa affectiv» camarada-1 branca amigável, dentro
riam sem, puriMiles c amigos a assis- i deve ser sofiurado pelos p:-s e não
qualquer quantia, desde Rs, 100.MOO*
pelo cor- (para
I gem, que constltllé O p!asm.i iiir.1 dv iiirui | este caso, ú de «0 dias, dec. 1(1.902 ,
¦. (í
de .'10" dia
rio
fallecimento i dão umbilical ou pela cabeça'
tlr & inlssa
niczcs
! classe, como a nossa, que se destina a ser, art 73. O arl. 72. antecedente, reeomniíi
¦¦
de seu idolatrado pae, que mandam ceieAjuizem os lions críticos a malctiicencia " n
u
.... h\/2%
brar amanhã, lii tio corrente, ás 0 horas, .tle um profissional desta lempera,
"12
';;
jò sus-teiilaculo ria ordem, ria pairia e rias in-, da o maior cuidado aos funcclonanfs
.... «j-i,".".;,
slituições, Scdi» unidos; nunca por nenhum I cumbidos da cobrança ria divida activa pa:.«
na egreja ri'-' Santa llila, pelo une desde já
i melhor sortimcnlo em roupas para :rc !'pietexlo
Continue o pretenso Pinai ri carioca a as- DEPÓSITOS PARA
deixei, predominar eni «oss.0? espi-1 «me esta se.ia feita rigorosamente, r.i.i.s
RETIRADAS COM AVISO
si> Confessam eternamente gratos.
; sas-.in.il- a limpia materna, mas não excite
snas de 1 1 - a 10 annos-,
, ritos as paixões inferiores, oriunda-, sra ri.i j claro, da que é divida. Nada. porem.
PRÉVIO
os
lirius
alheios.
;
.• mbíção descommedida, ma d., orgulho d<s- como o dec. recommenda; ba.ia prova o
8ou.
5;
;
desde
completamente
novo.-,
Dc
ilodelos
30
dias
depois
de
2
mezes
Sem mais, agradeec-vos respeitosamente a
.. ....
4-'j %
D. Honorina Benjamin de Mello .'publicação
«virado -- ella.i deslrtxsm toda a harino-; !':icto
c sua mlnlermptii r;pron-,De ,'itl
írande exposição em suas vitrines.
3 %
desta missiva
"tO dias depois rie + mer.es ..
! iiia e beüez.i da \ ida e nos arrastam ás vis CSí-""dcpreseiílc
Edmundo dc Miranda Jordão, senhoDe
dias
"Tombo
riepois
de
li
mezes
..
....
5-", %
1 .-rises de inlere-: = e pessoal, que para nossa
o
do Rio", rua Urüguayana
sollcilar-se. pois. ri.- V. Kx que,
*****
,...., OLIVIO ÜZEDA MOrtEIRA.
ra e filhos, Raul Gomes de Mattos, seinfi'0 3. Ponto dos Rondes.
sair Publicada a
classe, constituem o vírus de morte, que uos ,-otn a sua autoridade, ordene ;eja oflici».
-~ .,ofiR!nrto
nlior. .- filha, e os demais parentes de I defesa acima
*****
no jornal de onde partiu o inreduz a um bando d, escravos s«tiu iriauei.. do a quem competir, paia . que <lf ''»»""
D. IIONOKIXA BENJAMLN DE MELLO, sllllo. rtso|vi insel.jr „,,,,, vespertino
Dentro do ambiente de laes paixões, en- taes desuses não se nmltlplbiucm, como vem
meu
sua estremecida avó, mandam celebrar missa j (lesaggravo. O "curioso
<>s indivíduos qne traem os atui- acontecendo, conforme autorisa o parairapiin
contrareis
partc.jarior" e o Sr.
de sétimo dia por sua alma. amanhã sev- Iiinygdio Cabral,
Na secretaria da Kscolu Superior rie domviolam perfidaniehte as leis da Ira- único do ait. 72 Cit.: .',',.
ouc
gos'.
.,
ln-leira, lii do corrente, ás 10 horas da mamerçio, ,i prava ria Republico n lii), em totlos
Ilio, 15—2—923.
"Para lid observância do disposto nc*.
leri.idade, que diffamani. intrigam,
cornhã, uo altar-mór da egreja dc -N. S. do Caro-! riias iile.is. das 12 ás tti c das 10 ás
lia directoria desse conhecido estabeleci- rompem,
"os
OLIVIO
e
locaes,
proIZliDA
22
iedcraes"
MOREIRA
totlos
os ar- artigo,
juizes
que applicam cniflin
mo, na rua 1" dc Março, c para e».«e acto conhoras, estará aberta, durante o corrente mez, mento de ensino cointiiitiiijain-nos qne as
c chefes de repart:vidam Iodos os seus parentes c amigos, aos
a inscripeão ao concurso nara o cargo de feiias escolares terminam hoje, reiniciando- «lis para a vlctolia «I- interesses, muitas ve- curadores da Republica
AGRADECIMENTO
zes
inconfessáveis,
não
lhes
importando
a
arrecatladoras, deverão applicar, d caInda
cc".es
Jardim
quaes se confessam, desde já, suininaiiiente
as
aulas
do
mesmo
se
hoje
professora
de dactylographia,
representai
segundo as
e lal pro- tro dc sua competência, ou
condições que serão fornecidas ás cândidagratos.
farcia, do curso primário, gymnasial e ceio- ; espe.-ie de arma com que Icim
o para qne sejam appllcadas as penas em nuIas pelo secretario, ilio de Janeiro. 3 de fe- merciai. O curso dc chimica industrial fó I ecilimento envenena as almas r destróe
contra o, qn.u»
riahi a dc- incorrerem os funccionarios,
Sotelino Figueirôa & C,
V^eiro de I92:i. O secretario, Rtnato Marnln. terl suas aulas reabertas a 1° dc marco, decoro e prestigio das classes
"«iesidia OU transgressão IV"
D. Noemia Caria Vieitas
composição
o
*****
e
ficar
desrespeito,
provada
Lembrai-vos
larespectivo
Bar o Restaurante Brahnia. proprietários do
do
por cansa ria organisação
Firiniie as vossas consciências
em cumpriniento da seus deveu», .
.losé.
reconhecidos as autoridades profundamente
bontorio. que acaba de soPfrcr algumas disso.
polieiacs
qut
ideaes
e
os
inleNestes termos, pur ser de direito e justiç.1
e
drixae
\o.sios
llomanella.
-loconcorreram
principio.»
Manoel
Vieitas,
adaptações.
Jo- |
|4Vieitas
para a perfeita ordem, respeiEntraranii «le Buenos Aires, o
resses repousar, na Iranquillidade de vossa ... 1'. íleferimeiiti
scpha
Vipilas,
Nicolino
Roma nelli | to e normalidade dos .servidos do seu esl.ipaquete
ilvii"-«-.i .*b.i l«hdoo c dro«*«»' „„<loo,
cafui-,.1 htinestu r erfjçaz. Tentté té. Stde
irancez ¦•.¦viíinü". com pass»»»>>«<., «W
agradecem ás pessoas que comparece- helceimcnto, por oceasião rios folsueilos
deuux, o paquete froncez "Moselia", com Pyoithêa, gengivas sangrentas e cheias serenos, pois a viria í urna harmonia que
ram ao enterro ria sua querida e»posa, mãe, íiavalescos, vem, publicamente, agradecer caras passageiros; de Nova York, o
espontaneamente em
cunhada,
sobrinha e comadre e mais pa- medidas postas em pratica com rigor,
cadências
puz, raiin halilo, aphlas ,1'istulas, stoma- caminha
"Pan America", paquete nor- de
Uma senhora viajando num bonde dc asBn-<
com passa- tites, feridas da bocea, etc. Usem: PYOTYL. mysteriosas mas irrednctiveis, Serie stoci-rentes dc D. NQEIMA CARIA VIEITAS, e com urbanidade pelos 'lixmos. Srs. porém, tc-americano
general
de I'h'-0r"' ° V"por i,ngl,?!I ??««^ Receitado pelos mais notáveis médicos e | RiCos em torno de vossos camaradas, afim tafogo, na segunda-feira dc no carnaval,
convidam para assistirem á missa de 7o Carneiro da Fontoura, digno" chefe" deToíi1' banco, 10
[&*'•
lon - c°m vários gêneros, e de Fortaleza, o dentistas. Vidro grande 8*00(1. A Garrafa , de ,I1!C ,oda ,( clagsc ,e tonif IjPÍ1j1>p'te e horas da tarde, encontrou
«lia qne por sua alma será rezada amanhã, cia, Or. Ferreira Cardoso
delegado do v
Avenida, um ombrnlhozmlio
Me,W111 "Jacuhy",
sexta-feira, ás 8 1|2 lioras, no altar-mór da districto, snpplente Or. Mário Ilello Phneu-'
con, vario. Grande c Campos & Heitor nua uruguayu-, ellmura superiormente a sua liobre missão. descer no Hotelvestido.
Quem o perdeu, pedi
contendo um
^"f*!
na. (i« e Sá.
.
egreja de S. Francisco de Paula, aiitccipan- tel Barbosa c leticutcs Tlieopliilo
^-^
Peres c
**•**| Sb tendes lu~. illuniinac sempr.' os ^os^- procural-o ú rua General Severlano, 1-4-^
-,
, , _;
¦»> ¦
,
rio a todos os sens agradecimentos.
lesuino I.. rie Sá.
companheiros
estiverem
Sá
'
íiPrecisa-se dci
no
escuro,
mas
quç
rebeldes 'nunca
("lironicas
casa 7. em Botafogo, dundò os signaes tt»
grande armazém em logar
vos utilizeis tia lama
Riu, ló dc fevereiro rie 192,1.
1
como objecto mesmo, ituc se.rà restitnldo,
do homem c da íruifechado, mesmo fundos de prédio, para giiar
I
¦—
Sotelino Figueirôa & C.
D. Elvira Teixeira da Ctsta
*****
lher. Cura-se com a "e ""lipwía; «5 esle b papel rios qiu- estejam
¦
dar mercadoria durante algum tempo. PreSide aigiios. superlornicnt
em tõeos, feix«js c acna?
-r | ferencia nos bairros dc Botafogo,
VACCIXA GONOCOCCICA MIXTA do lnsti-! Nin rastejeis.
LaranjeU
n<- ANNIVERSARIO)
dignos e sobretudo nobres. Como officiaes
Octavio Euriçio Alva
A' | ias ou Flamengo. Pagamento aos mezes.
preços módicos; praia HoRes- luto Brasileiro rie Microbiologia. Rua Oito rio Exercito, nunca vos esqttcçucs
sembliia 7-t. G. 446. fios. r. 24 Maio ?£
Oscar e Orlando Pereira ria Cos- Dentista
afogo 122; tel. B. M. 1331
Dezembro,
123.
Telephone
Villa
4318.
de
ntte
a
de
Em
Souza
Costa, rua Thcophilo Ottoni
| posta para
ta. filhos ria finaria 1). ELVIRA TEInobreza é a tliaphaiieidítle du alma e que
todas as casas de cirurgia e drogarias.
n. 1 sob.
I
XEIHA DA COSIA, conviriam seus pa*****
jnnlo a ella não podem germinar o despeito,
AO PUBLICO
rentes e amigos a assistir
Í.Iosé
á missa
¦ — m **- *,
....
n'.m os rescntinientos que dcstnieni a har(CAFÉ* GLOBO)
de 1™ anoiiirsario do fallecimento de sua
moaia
afféçtiya
das
Prêmios maiores da loteria da Bahia, excollectividades.
¦
idolí^ra-- iiiãe, que mandam celebrar ama- traída hontem, conforme
Coinmuiiicamos
que, devido, à-^-•- novas
resolutos,
Acti\'OS.
laboriosos,
Foi
entregue
nesta
redacção
envbruum
nobres, intelegramma recc-l
confori> rio correnle, ;'.:. 9 horas, na egre- bido:
,_::'t
lbo com roupas para creança, achado num struidos, honestos, disciplinados e unidos - • continuas altiis de café ém grão
;
jn o.- Suntii Üila, pelo que desde já se con- 11930 (Bahia)
bonde -'
Urüguayana,
na terça-feira, â eis como vos deseja sempre ver. através da me pôde ser verificado nas cotações rio iiic--•
40:0005000'
¦'essani elcrnuiuénte tsratos.
brilhante carreira que vos almeja o vosso cario de Café, publicadas cm todos os joraai ¦
014+
3:OO0$0O0
--¦ somos obrigados a alterar liovámcnlc
— Um leitor d'A NOITE, entregou ne<;- I velho amisti e conimandanto,
18704
2:0008000
São estes os
"Café Globo" que passará a -.Ia redacção uma carteira dc bolso, com pa- i votos que faço pelo vosso porvir, na hora preço do
Maria Godoy Monteiro de Castro
do corrent.
l eni que vos afastais rias escolas ile inten- vendido a varejo, a partir de !'•"
peis, achada na Quinta da Boa Vista.
—-— O menino Amandio Ro<iue Fernan- dencia, por tierdes concluído os vossos es- inclusive, a 3Ç400 o UiM.
(SINHA GODOY)
I
Rio de Janeiro, lá dc fevereiro de I923
Augusta Tavares Vieira c fades achou duas carteiras de identidade, na tudos, pois tenho certeza rie que. portadores
Prêmios rnaiares ria oteria da Capital FcBHER1NC & C.
milia, Armando Godoy, Francisco G. deral, extraida hoje:
ladeira da üloria, c entregou nesta reda- de taes qualidades, concorrcrcis para a pieRua 7 rie Setembro n. 113.
ao seu dono. na satisfação do vosso destino social c ria
M. dc Castro, José Godóy M. de Cas- 14098
cção, para serem restituidas
20:000*000
——i
<*****
i
*****
tro convidam a todos os parentes e 24528
tiMaria
vossa felicidade pessoal. — (a) Coronel An5:000$000
Estampador
amigos para assistirem á missa que man- 45492
!
!!
!
É
e
Será
!
Sempre
tonio Aranha Meira de Vasconcellos.
Foi
2:000-*"000
dam celebrar pelo repouso eterno da alma 37093
BUtBNOS AI.RBS, 15 (A. fi.) — O conheci*****
Precisa-se dc um, perfeito, que saiba Iri2:000$000
GODOY,
lia,
irmã
mãe
SINHA
ua
c
de sua
do nadador patrício Dumas marcou um
com macliina de. estampar, tratar ii
Dr.Silvino Mattos, balhar
egreja de Santo Antônio rios Pobres, amainovo "recorri" mundial dc
rua Io de Março n. 131, sob.
naBARATEIRA
A
MAIS
nhí, sexta-feira. 16 tio corrente, ás 8 horas. Sortes grandes—Centro Loterico Rua, nadando pelu espaço depermanência
laureado
especialista
23 horas e 17
|
Variado sortimento de jóias, relógios e arem dentaduras anato- OCODOtÒ<^COOCOO,,
: minuto».
reduzido:!,
nor
tigos
preços
presentes
para
OJinC V Ur- JORGE Ai FRANCO. Con-V
°
°"tro
miens, r.om ou
argentino que se atirou
Francisco Cardoso de Souza
sem
^íklií-H-iníii-i
rtí*
ii.j»-.i»i<i»T7í • aa-ua em "'í'*'"1''''
llnlUJ Asulta com exame pelos Raio? \,(l
i501KIK.lC.10
(EC
chapas ou céo de boeColônia para tentar a travessia TRAVESSA DE S. FRANCISCO. 6, próximo á
pagaillÇllliO|A
"Í5SO0O.
Elias Cardoso c família, viuva CarTratamento moderno das dòencasA
rio Rio da Prata, Garramendy, abandonou rua da Carioca. Compra-se ouro velho, praia \
ca, para a mastigação
' doso de- Souza e. família
conviriam
I
rio estômago, intestinos, fígado. pnbnôej.U
a prova, após haver nadado 23 hora» e 50 e platina.
perfeita e helleza da
¦••*'-1
assistie
amigos
seus parentes
_.—'
! ph.vsioriomiu Preços módicos, 7 Setembro,
para
coração, rins, ossos, etc. ~ Photogru-j I
minutos.
231: rias
Tias. (iOSltflf). 15 L. da Carioca, rie 1 in B.X
_ rem a missa de trigesimo dia, que
ás ã. Tel. 1555 C.
O Sr. ministro da Guerra solicitou ao seu
mandam celebrar por alma do seu ines*****•_
O CALÇADO DA MODA
quccivel FRANCISCO, amanhã, sexta-feira, collega da Fazenda a distribuição á üelcfía1fi do corrente, no Convento rio Carmo fiar- cia Fiscal rio Thesouro Nacional em Santa
.
l\, da .
Catharina.
Desde
horas.
condo credito de 1 :4õ!1í;24jI, para pajá
uuitaiida lifi -- no)
1" andar. Tel.: Central 1210.
go da Lapa), ás 8 li!
Precisa-se de um «tue trabalhe com per!
gamento devido ao 2" tenente reformado Ralfessam-se agradecidos.
*****
RUA
DOS
OURIVES
N.
25
ção, paga-se bem. nia Rufino de Almeida,
bino rie Carvalho.
m**>
"
1
m*** •
José da Costa Sampaio
iSINIIASIMIAi
Joaquim de l.inui IVinundes Morei.... /.nlinlr.1 S. du ll... b., Ai,...11,. e maJor noiuliigos (i. tia lincha Argollo,
t proiuniiiimeiite consternados, coinmua todos os
o ninlgoi o Iupicam
Iniistii pa-sanienlo paranlos
rin -.uu iriolulniila mfio
lima o cunlitiilii I). HELENA
|,|M\
|)|{
SANTOS MOIUCIIU «¦ n todos convidam para assi.siir o enterro, suludu o fcrolro da
nm Conde de Itomilui n. 170, iiiuunliÃ, ás
1.0 horas, puru „ ccniilcrio tle S. .loão HupHslii.

hora»,

uniu

.-•it da Olaria,

missa

na egreja

nialri/.

Agradecimento

Praticaram o crime ha mais de um ti--ho niha».™r«íniiiio índio .1.» nu-ii sai-

CASA LUC %S

Banco de Espanha e Brasil

¦>

tis

Paia creancas

A

f

Professora de Dactylographia

A reabertura das aulas ne Instituto La-Fayelio

Bar e Restaurante Biahma

0 porto, pela manhã

Quem perdeu

Urefhrifes

LENHA;

mm

Loteria da Bahia

WfcRtfresco Delicioso ^B

QUEM PERDEU

Loteria da Capital Federal

Nadou pelo espaço de 25 horas
e 17 minutos!

para um official reformado

"A TURMALINA"

I

SPORTSMAN

CASA SPORTSMAN

jlf mo

«¦
Eduardo Valente c família agradev1m| cem a todas ,-<s pessoas qne aeompanharam o enterro do sen amigo é. comDA
COSTA
JOSÉ
nadre ANTÔNIO
SAMPAIO c novamente ns convidam a assistir á missa rie sétimo dia «tue mandam
reírar amanhã, sexta-feira, lii do corrente,
as 9 1|2 horas, na egreja rio Rosário, agradecendo liesrie já a Iodos que comparecerem n este. acto do rcligiãi^

A

0 estado sanitário na Parahyba
é máo

NACIONAL.
Hjpophospliltc

RUA URUGUAYANA 136

i

José Maria Qninteiro

A viuva, filhos./gomo, nora c netos
do seu pranteado chefe JOSÉ MARIA
12 hoQUINTEIRO, fallecido boje. ás enterraras, coinmuiiicain que o seu
mento terá logar amanhã, as 11 hono
ras, saindo 'J8o feretro de sua residência, VII,
rio Setcinbro, 402, casa
boülevàrd
.loão Biiptista.
jpara o cemitério dc S.

ülyccrina

í-'artos
elementos
para a Itygiene
dos pulmões

tÍRí2T0
robustez

Dr. Mx Umti ^,c,líir.

LEGITIMO P0IN5ECTICIDA DA DALMACIA

operaçõen. Parton e moléstias de senhoras.
Formado e laureado pela Faculdade de Med.
dc Paris. Ex-interno dos Profs. Delbel e Legtieu (Hospital NccUei dc Paris). Com pralica de onze annos nos nospitues de. Paris.
Cons. Rua S. José, 42, de 3 h.--5 li. Telephone C. 2«.l. Res. Laranjeiras 30. Tel. B. M. 497.

DEBEHRàCo.5ucc/TRIESTE
o TERROR nos MOSQUITOS,
PERCEVEJ05, PULGASetc.
E PHARMACIAb

VEIIDE-Sl EM TODAS AS DROGARIAS
A 2*500 «LATA.

*****

Mais um mostruario no pavilhão
britannico

Fumem Graunas-iffi&ft-i

viuva, filhos c genro de FRANCISCO MOREIRA SOARES convidam os
de
parentes c amigos para n missa
30» dia, sabbndo, 17 do corrente, as 9
ÍA
lioras, na egreja de S. Francisco de aPaula,
esse
e agradecem aos que comparecerem
religiãode
»cto

Dr. Luiz Alves Pereira
(lo ANNIVERSARIO)
Os filhos, noras, genros, netos e dcmais parentes participam que a misresa dc primeiro aniuversano será9 11-'
zada amanhã. 16 do corrente, As
horas, ua egreja da Candelária.

14

(Serviço

especial

da A

DR. SENariz, Garganta e Ouvidos BASTUO
CÉSAR DA SILVA, ex-assistente
Killian e Brlihl de Berlim. Com
nos de pratica nos bospitacs de
íim e Vienna. Consultas dc 2 âs
Ouvidor, 189, !• audar.

dos profs.
quatro anParis. BerB. Rua do

Dr. Nelson de Almeida 7 $AÍy0%*!
NAO

ESQUEÇAM

(jtiando tiverem de fazer suas com
iras em vestuários e arügos para creaii
•as: Meias para senhoras e homens

A MODA INFANTIL
ti quem posst.e a maior variedade e venrie mais barato !...
RUA 7 DE SETEMBRO 213

Grande Bar Rotisserie Progresso

Amanl-iã, ao almoço — Vatapá de camaI rSo, haealhào A viscainha, gallmhola á camocotó á portuguéza. Ao jantar —
Pelle, Syphilis, Vias Urinarias çadora,
Grande badejo assado, frios especiaes e outrás
iguarias
finas.
Vinhos primorosos.
Applicação do RADIO c do 2.000. O mais moLargo de S. Francisco, 44.
demo tratamento da syphilis.
*****
—
9 da manhã 4s 9 da noite
Assembléa, 54
DR. PEDRO MAGALHÃES
Aclvogado-EDUARDO CÉSAR RIOS
¦
i
*****
(Secretario da Junta Commerriull—Escripto"0 HOSPITAL"
rio: ma Conselheiro Snraivn n. 24 — BAHIA.
Accusamos recebimento do ultimo numero Dr. Cavalcanti Mello
Hosp. s. Frandessa bem feita revista destinada a um fran- cisco Assis e Casa hautle ,Do
Estellita Lins. Clin.
co suecesso no meio em que ellu circula — med. e dc creancas. B. 28 Set. 324. T, V. 6143.
as classes acadêmica e medica — contando
já com o grande estimulo dos que a procuram.

CASA SENNA

Será inaugurado,
'"uviHião amanhã, às 3 horas da
tarde, no
ria Inglaterra, cujo ediAMANHÃ
ficio súmptuoso se ergue ínconfutidivclmendas Nações, um novo moste na avenida
'«ivprcssos
trtiario de
e cartazes. Para esse Ex-adjunto doa profs. Weingaertner. Grossmann, Passow, em Berlim, •
por Antônio Torres, 1 vol., 4S3UOO LIVRARIA acto foram convidadas iuuumerae pessoas
RUA SAOHET 18
c associações.
Nenmann, em Vienna.
CASTILHO. Assémbliia, 36.
*****
TRACHEO-BRONCHO-ESOPHAGOSCOPIA
Cirurglio
do
H.
de
cirúrgico da ozeaa (technica do
Tír
Fernanda Vas*
vaz s.Fco.de issis. et- Tratamento
ur. rernanao
prof. Sciffcrt) e das dacryocystites (operaEsmeralda Masson de Azevedo
Diagnostico c tratam", clrurgl- ção de West). Consultório: Rua do Carmo, S,
rúrgiá
geral.
de graça o nu- co das alfecções do
PAGINAS DE CHOROCRAPHIA DO BRASIL
Eslá interessante c cheio
intestinos
estômago,
2652.
Residene
2
ás
5.
Tel.
C.
"D.
S.
José,
de
esq.
LIVRARIA ALVES
mero desla semana de
Quixote". Boas vias biliares. Ulcro, ovarios, urcthra, bexiga cia: Regina Hotel, rua Ferreira Vianna n. 29.
"cliarges carnavalescas
«asa»
e humoris- e. rins. Tratam*', rie câncer, hemonhagias, tupiadas,
37Õ2.
B.
M.
Tel.
Visitem a Exposição de It. Ferinstantes c mores rio utero c ria heiiga
nio a rodo traz o leitor cm
*****
radílim. Aspelo
reira
&
C, n r. S. Fr. Xavier 33S
,'íoslosits gargalhadas, tprnando-sc, dessa fór- scinbléa, 27. Ites. C. Homfini. 608. T. V. 1223.
ou pecam catálogos. T. V. 3968.
*****
ino, uma Icilurft agradável c imprescindível
Na copa,
Medico p. Universidade de Zurich. Cl. medica,
depois da passagem dc Momo...
"cliargc aliuDrs. Leal Júnior e Leal Neto
Anemia. Trat. csp. das mols.
Dr. Floripes Pessoa Cavalcanti
vem, a cores, uma cxcellente
Tuhar/Milnco
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi- tuoercuiuse do puim5o> Unga prat, d0
Reabriu sua clinica dentaria. Avenida 137
siva aos foliões, «pie, na quarta-feira de cinzns, encontram tudo com gosto de cabo dc dos, nariz o garganta. Consultas de 1 às 6 sanatórios e hosp. de Davos, Zurich. Hamburg, Io andar -- Terças, quintas e sabbados, de'
* — Assembléa, 60,.
Muuich, Stuttgart. Assembléa, 30. T. C. 3293. 4 ás 6, e demais dias pela manhã.
guarda-chuva.

Verdades Indiscretas

Francisco Moreira Soares

PARAHVB.A,

NOITE) — E' máo, aqui, o estado sanitade oufeio
rio geral. Tem havido casos de moléstias
Hypophosphito infecciosas,
inclusive febre typhoide.
de sódio
*******

nova ALFAIATARIA c'
Visitem esta
apreciem o mòdernissiino sorlinionto de
Palm
Beachc rie todas as
Casemiras,
eóres Inglc/.as c Americanas.

Guilherme Frederico Rohe
parentes catholicos mandam celebrar missa de sétimo dia pelo descanso eterno rie Guilherme F. Rolic,
no altar-mór da egreja de S. FrancistOs
«o dc Paula, amanhã, sexta-feira, lii do
eorrente, ás 9 l|2 lioras, e-.para esle acto
«onvidam os parentes e amigos, confessan«lo-se agradecidos.

!¦#¦¦

Dr. Estevam Rezende ps|

100 CONTOS

«D. Quixote"

Dr.Alberto Cavalcanti de Albuquerque
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PIANOS

Carpinteiro

Banco Commercial dos Va
registas

ASSliMBLÍSA Ü15RAI.
São convidados os Srs. accionistas a '•" con
parecer no dia 23 do corrente, lis 3 1 hnras p. m. para a assemblc» geral ordinária,
rie accordo com os estatutos, afim de ser
apresentado o relatório da directoria e « liimaila dc contas referentes ao cxctcícío d(
1922, com o parecer do Conselho Fiscal, ele
ção do novo Conselho e outros ássumptos dn
interese social.
A reunião effectuar-se-á no salão da Sociedade União dos Varegislas de Seccos e Mo"liados,
á rua Buenos Aires, 217, gentllnicn
te cedido pela sua illustre directoria.
OS DIRECTORES

LEILÃO
Quem quizer vender prédios, terrenos, moveis, etc, procure o LEILOEIRO PALLADIO.
i rua São José n. 57, Central 5538. Rio. Paga suas contas dentro de 24 horas, depois d»
retiradas as mercadorias vendidas.
-¦

¦

¦

*****

¦-.

."-

MEDICINA
Na Livraria Leite Ribeiro, A rua Bittencourt Silva, 17, encontra-se o moderno Foi"mulario — NOTAS MEDIQAS; do Dr. Kenio,
escripto em portuguez e cheio de novidades
clinicas.

Valise perdida
Pede-se á pessoa que encontrou uma valise contendo algumas jóias e objectos de use
na terça-feira do carnaval, em um bonde «U
praça da Bandeira-Lapa, o obséquio de entregal-a ao Sr. Mario Silva na loia de fazendas da rua dos Voluntários da Pátria, 251
ou telephonar ao mesmo para Sul 124, qn»
será gratificada.
*

*****

¦

J0IAS E CAUTELAS
Compram-se c vendem-se jóias usadas, cmileias do Monte dc Soccorro e casas dc penhores; paga-se bem. Rua Luiz de Camões, 1*
sobrado: de 1 ás 4 horas: t«>i. usoa V.
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DA PLATEA
NOTICIAS
. ..... pc;* do tVrUw dum.'. — Pm» ("te|i»tr» «B '* ""'"•"
--."
Siiili.uli) pnwlmo, poli h"). e jin.inii.i
,,*ti„ ali as ii.iuii.i-. n pi. -«-iii.i.....--. ilu «-it-

Tojefro, "O ml«
MMda 1'iiricta de tiuiiiilo
Oontei lera
raliio do Carnaval"! o Çirlot "vaudcvllle"

*a unva no caria*. V.'
(ií In.iiirin QUO morreu",
n- í-.nl.i do
.anlnule Dr
»obre » *im novo pecja,

eu» o
tiv» ««'Io*, ilu nmio
Magalhães, ralando
.iiv.v-o... Patilo de

á__¦¦i

«iililsnni. il\-.i-uii-i-i.is e em
tudas us i-iiiiihi-.,.-, il<- alio-

phla. Rxsroo um maravilho.
i<o effeilo sobre us creanças
débeis e pont-n d.eionvolvidni
l'.' usado em mais de U.f.00
li ii:. p ii ii e s, sana1,nrios
.iTuii.a-. e tiihrreuloHON,

f-;™.';»jJ-J|v

mwuqm
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Únicas depositário..:

GL0SS0P

&

1'alsu l'..«i..l 'JO'.

C.

— nit) db JANiun» -

dos seus pneumaticos desde 15 de f trareirò
CORDA A. W. T,
W. T.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

710
7M)
7«5
815
875

MEDICO

iWIVMISAltltUi

LONA A.
L21$0Ò0
139$000

00
00
LOS
105
105
120
120
120
120
135
135
135
135
:J

191.1.000

Vtr.eux uunns ainauhú:
Os Srs, .uj.itf.,, Oswaldo .Ve.pouiiicenu da
208$000
¦silva,
capltâo-leneute José Sengio 1'errelra.
—
•M.
A.
It,
I,.
A.
227-15000
iDivinopoli-,1
_'
jire1-azeui nnnos hoje:
(
O Sr. Luli Pereira Rego, funcclonario do Cl «o que a minha prrsnda eonsiilenle se
Lloyd Ura*ileiro e «ua Inma senhorila Hei- submetia a ura regime alimentar, o qual
S38$0Ò0
815
cia; senhoriU*. l)inA. riMia rio Sr. Josí Bit- deve constar principalmente de vegetnos.
Nilo deveri comer came-i. nem alimentos
Uncotirt,
202$00<»
820
excitantes. Tomara de manhi, uma coVIAJANTES
lher de chá em meio copo dax-ua dn seguiu287$000
22O8000
880
.Srgue amanhã, ú nulle. para a cidade do lc remedloi sulfato de sódio, blcnruonato
298.8000
920
Aifcnas, acompanhado de sua Esina. fami- de iod|o e phiNtpli«.|o de sodln — em pirte»
Além disso tomará os coiiipi-imiilns
lia, o Sr. coronel Mathcus Martins Nnro- eguaes.
dc
L, U. C, na dose de Ires
nha, empreiteiro da E. de Ferro de Alfe- na* ovnrioluteina
3458000
820
vinte e "quatro lioras.
nas a Machado no E. de Minas (ieraes.
.
A,
A. C. (Dlvlnopolls)
Além de com—.-- Para Porto Alegre, onde esta esla352$000
8S0
do ovarlonastiira L. B. C., recombeleeido ha dous annos, parte amanhã o prlmldos
357{p0Ò0
mendo-llie
o
Silva
W-Urol
nu
dnM
Araújo,
805
Sr. Aocaeio dn Launes, nosso antigo collc- de uma
medida num pouco dugua Ires vcxei
»*
3778000
ga de impren>a.
935
—1~ Da regresso dc Bello Horiionte, por dia.
S. M. (Itio) — K" favor escrevor-me dl
aclia-se no filo, o Dr. Loureiro Sobrinho. novo,
.cm se preoconpar com o nome di
1 L8,$000
:J0
r.WÊR.UOS
ma <lc qiio soí/re, mas descrevendo con
muita
minúcia,
tudo
«ruanto senle. prineEntrou em convalescença a Exma. Sra.
1«38000
142$000
a Influencia que têm as comida,
30 x ;, Vi
D, Hegina de Moura Torres, esposa do Sr. palinenlc
sohre
as
doros.
249.'p000
«/_
Alberto Torres Filho, operada, cora follz
:i
32 x
II. A. A. (Tanbaté") — Ser-á preJcrivI
exilo, na casa dc Mude Poggl, polo elrur- enleiiner-se
dc
novo
com
o
meiüoo,
Pnif
gião Dr. Oliveira Motta. A enferma, qne
3108000
<ii«! ha necessld-ado c
175$000
1
tem como seu medico assistente o Dr. JoAo ce-mc. eutretanto,
31 x
prolongar o tratamento, pois, pelo que ic
Neri, continua a ser muito visitada.
2078000
conta, ninda náo ha cura completa.
4
32
Kl
MISSAS
respnita i s\\t\ ultima pergunta, devo d'.Vi xx
2758000
í
qne não me parece qne esses phf
No a.ltar-mór da egreja da Candelária, zer-lhe
nomenos
sejam
devidos
ao
coração.
foi celebrada, hontem, as 9 horas, missa
3318000
A. ll,. 1. M. A. E. S. I. L. V. A. ÍAbr
270í?000
32 x \Vi
dc sétimo dia por alma da Sra. D. Adclai- Campo)
—
creio que «•ceja syphilis .
de Pires Justo da Silva, veneranda proge- causa única Não
3458000
:í:í x li/>
desse estado dc vousas. O am>
nitora da Sra. D. Alice Justo da Silva e
raciocinou
muito
bom.
O
é
que
precis
3598000
dos Srs. AHícrto Justo da Silva, admitiis- Soazer « tomar
34 x iy2
trador da casa de saude Dr. Klras e Abe- umas l.rjeccíes dcpreparavões co4i»de iodo. H
3028000
im quaes h
lipiodol
200.15000
lard .Insto da Silva, nosso collega de im- de «dar-se bem.
35 x4i/2
prensa.
A. _:. ip. R. E. D. O. T. E. I. X. E. Ii
3048000
LUTO
5
R._ A. (iRIo) — Peço-lhe informações mal
33 x
minuciosas: como c quando começou a mo
3878000
Sepultou-se, hoje, no cemitério dc São lestia, as
5
35 x
que teve autes, a su
João Baptista, o distineto clinico, nesta ca- edade, etc. doenças
Até «breve.
pitai c inspector sanitário da Saude PubliJ. D. S. W.
— Esse estado d
eti, Dr. Armindo dc Lima. Gosava o cx- cousas í- om geral (iRlo)
devido
a sy.pbilis hore
tineto dc geral estima, dadas as suas qua- ditaria. Assim é. aconselhável
-que o amig.
lidades dc hoenem probo c c a ri t ativo. Além se submetia ao tratamento mercurial
L008000
de sua esposa D. Carolina Alves de Lima. jecçíes dc aluetiua). Mas não hasla. (inH
Liso (Lona)
30 x
deixa os seguintes filhos: I). Indiana de. preciso que o amigo tome iujecçõos de cn
1148000
3 Ribbed (Lona). . .
Araújo, casaria com o guarda-livros José ceimalina L. B. C. e tanibein duchas es
30 x
Alves dc Araújo; D. Diuorah Barra, ospqsa cossezas.
1308000
30 x 3 V, Cross RibbeO Lona
do tenente Ângelo Barra: D. Desilia Cam«I. *R. D. (Rio) — 1». Nenhum dessa;
po y Amoedo, esposa do eapitão-tonenle processos è melhor do que o outro. Todo
nhadamantn do Campo y Amoedo, c o Sr. são condemnaveis; 2% Provavelmente c de
Aracy dc Lima, empregado na Paramount. vido a irritação produzida por tal processo
C. I. C. I. N. U. S. (Rio) — O exanv
O seu filho precisa de ali dei sauigue wSo è eoudição
.tadiispensavc'
para a instituição do tratamento es-peciifimentação artificial ?
co. Isso sc comprehende facilmente. Desd'
O Leite Infantil é o melhor substituto do que o doente manrfeíle lesões ou plienomematerno, 80 "l" mais digestivel que o com- nos outros nitidamente syphiliticos, a remuni.
acção de AVassennann torna-se supérflua e
Fresco, homogenisado, esterilisado e pre- por conseqüência dispensável. Essa reacção
parado dc uccordo com a edade das creanças. é nma prova, uma demonstração. Ora. j NOVOS SUCCESSOS NO COMBAFiscalieada pelo Governo do Balado—Syatema de urna» " esplieras—hxtracçõen as 15 hora»
Nada custa se não produzir seguro resultado, evidencia não .precisa de demonstração. PoTERÇA-FEIRA
TE Á "TRISTESA"
AMANHÃ
prova de absoluta garantia. Para creanças dená haver conveniência cm examinar-se ..
doentes o leite Albuminoso produz notável sangue de um doente indubitavelmente syresultado como alimento.
phiiitico, -afim de que, feito uovo exame
Posto
Vende-se em garrafas avulsas ou em assi- após o Ir.claniento, sc verifique a cfficien- 0 que se vae fazendo no
Inteiro 2SI00
Terço 800 rei»
Inteiro .1S200
Quarto 800 réis
73,
Hua
Gonçalves
Dias.
cia
gnuturas,
deste. Ainda assim, a conclusão não
TERVA-IEIRA, ti DK MARCO
Experimental de Veterinária
pôde ser mathematica, visto como a reacção de Waraemann, como methodo dc dia- - Pelos Drs. A-ffonso Fonseca e Américo
Pó de arroz da elite
TRIAN
-veterinário*
guustt-ct?, <c irm pruccffsu preuaiio. Assim p

especiaes de cobertões para autos Ford
Typos)s espec

Esta tabeliã annulla as precedentes, podendo ser n?odifi«
aviso.

cada sem

LOTERIA DO ESTADO DO RIO

4O:O0O$O0O

Guaraná'

umea cana que o recebe directamente
PREÇOS: Em pó: kilo 208, vidros 90 grs. U8,
Ü50 grs. ãS. Em bastões: kilo a partir de fl?.

do Ouvidor 120
Casa Guaraná-Eua
¦
mm • ¦

guaraná:

EmPríe
Bastões

Esmagado por compressão: — ó o único
— Integral e Puro! Grande stock;
Entrou para a companhia Vicente Celestino garantido
preços baratos para vender multo...!
i actriz Yole Burlini.
-

VARIAS

Dep. geral

EiSPEOTACüLOS

Rua S. ÜOSÓ 23

AGENCIA DE INFORMAÇÕES GERAES

O^mimosocoíibri
de Armando Gonzaga

s.

__^

EMPRESA PAS0H0.í_7SEp:RET0

Theatro S. José™;
Tatu subiu no páo
Theatro Carlos Gomes ^f9%
O micróbio do carnaval

1

0

**t*mm<

!'«•

Hllellllll,

= "A NOITE" MUNDANA= CONSULTO.^

UlfilhlNI
"
Poi», í verdade, meu caro «In.mi ia. O
liitenllvn para » Iraliiün é » exilo,
idliar
nicii
logo A eMréu
a fcliiíd.idi* de roncor
riv
.,,,,,, niiii.i- thcatral, e ¦ --1-¦ nnlma-me n procom cm agem e ardor, A minha enIfiiiir "J5
Ljljjj
o aiuor vrnceu", modéstia A par»
te foi mu d" graniloi iucmmoi thoalraoi
IlVíle» ultlmM toinpot, Critica c publico apSudlram-nn de lui innntira que eu tive- n
d»" mio realmonlo dava para a
unprí»*l,o
'um...
A minha peça MgulnU, "'Al rocas
li. ii.i-.so amor", mân grado a sua levou •
'¦ •"• mereceu l.iiiibein froncoi enitMirri'
1
"O homem que morreu"?
_ K sobro
— Direi uponns que í uma peç.i d.- Rraudt
niiiiíiiieiiln C uiuil.i acçüo. AliAs. o seu Re»íl«) nieílllO não pôde preseimllr de UOR ciemento». Vi"'1' O dous personagens movcui-se
corapllcndlislmo « risonhn,
„, seu entrecho"Iruc
iiil.il dc dous homens
(,i (li-rrcdor de
"iiKideniissrmos",
aos
quanto
«portos v
mocessos de <-oiisc-itii- dinheiro.,.
. |.; o entrecho?
Xa.l.i direi sobre «lie. mesmo porqua
j,« tal modo elle se cmur.inli.i nos seus quinro-quos (|iie não conseguiria ser fiel. O que
tu conto, e. isto eslrlbado i>o Marzullo, que
disllnctos artistas qne a
doaliiii a peça e nos
"O homem que morreu"
ivioiu — ú <H»e
serio, lini lheatro i ada
njn deixará ninguém
.. pede dizer "i priori" dos -ffeito, de um
trabalho, mas neste, tenho a impivsit.jo .lc
1Ul a "Oplatf-a gargalhará lireslstivelmcnle.este
homem que niorrou" alcunçar
>.«
-desideratum", terá cumprido o seu dever.
de
,. íu o meu intuito quo foi, ao cscrcvel-o, riso
publico c
provocar no meu querido
fjanco e a alegria muis Intensa,
"Troai* Sertaneja"
\ M.iréa d«
\ "Troupe Scrtanoja", que desde 1917,
i„iin. com esse titulo, se exhibc e do qaal
pelo registo qne rio mesmo
Iem privilegio, -Comme.rcial,
volta a trabalhar
. ,. na Junto
iir.l.i capital. Sua estréa será hoje, no C.lnciii.i Central, onde funecionarft nas sessões de
í) c M da noite até dot horas da tarde e "Troupo
Sertaneja" coniiiiiib'o. inclusive. A
do cantor paI,, agora, com a eollaboraçSo-tenor
Raul flon(riclo Juvenal Fontes o do
c aquelle
variados,
i-.ilves, este em números
fasertanejos,
característicos
mi números
O
rendo um typo especial dc Geca Tatu.
"Troupe
programma da estréa de hoje da
Gomes, Symphoé o seguinte: C. "troupe";
Serianeja""-Guarany",
C. P.
pela
,,;.! d,/
-por «T. Fontes;
Cearense. Poeta do sertão,
1 Filguelras, Fado sentido, jrelo tenor Raul
(ionçalves; J. Fontes, Jeca Tatu, pelo autenor
pelo
lor; I-'. Duarte, Malmequcics,
llaul Gonçalves.
1'r.ia primeira no America
Passado o Carnaval, o Cine-Tnealro \me-;
rica reabre suas portas ao publico, dandolhe já hoje traia peça nova. E" ella a re-islã "Agüenta Rebimba", do Sr. Armando
Braga, ¦musica de Carlos de Carvalho. Os
papeis principaes dessa peça estão entregues
b Carlos Torres, Álvaro Foascca, Vicente Celeslino. Grijó Sobrinho, Lnis 'Aréda, Sylvia
Conceição e Adelino -Marques.
Elenco e repertório da companhias Ruas
Como já foi noticiado embarcará em I.isboa. a bordo do "Massilia", no próximo «lia
20 do corrente, com destino ao l\io, a companliia portugueza de revistas de Luiz Huas,
nue se estreará no theatro Republica num
dos primeiros dias de março. Eis o repertorio dessa companhia, que vem precedida dc
êxito das suas representagrande fama. pelo "Lua
nova'", "Ovo de. Coenes c-m Portugal:
"Cigarro
brejeiro", "l.\o Deus
Inmbo'',
liará", "Bello sexo", "Porto", "Tantos dc
lal". "IA vida", "Bomba real", "Tró-Ia-rò",
"Clia c torradas", "A mulher' "O amor",
,
"0 heijo" e a reprise de "De
capota e
lenço". O elenco é o seguinte: Actrizes: JuIleU Soares, Li na Demoel, Alda Teixeira,
fivangeliua Bastos, Cândida Rosa, GuUhcrmitia Paiva, Sofia de Souza, Philomena Casado,
Maria Thcrcza e Gesaria Hcnriqucs. Aclores, Henrique Alves, Soares Corrén, Alberto
Miranda, Santos. Carvalho, Agostinho Lnüos,
Alberto Heis, Alfredo Pereira, José Silva,
Antônio -Bastos. Coristns, 30 senhoras. MãesIro. Fellppo Duarte. Eusaiador, Pedro Cabra'1,.

TilftNOIÍ
* «íUUIVàl

lol.fiiiiln-.. ,

lie
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VMo alimento contém ti»,
das *t Vitaminas riu seu es.
tido activo scnilii pritciipu
prlns Srs. medico*, r uipo»
. iallsiv ¦ no Urasil, tum cano»

EMPRESA
,,.".
6C9690 RANGEL & C.

COMPANHIA OTTIL1A AMORIM
Espectaculos por sessões ás 1 54 « 9 ?i
HOJE
HOJE
Succesio incomparavel
da revista de Biltencourt-Menencs

nao
CINEMAS

ou
Pesquisas
(Pessoaes
Commerciaos), missões confideuciaes, esclarecimentos de
toda espécie. Sigillo absoluto.
Rua Buenos Aires, H> —
Tel. 896 N.
¦

**

¦¦

Pulmões Fracos
Se tendes tendência para debilidade pulmonar, e vos constipaes facilmente, não vos
esqueça o Peitoral de Cereja- do Dr. Ayer.
<**

Valiosa offerta do arcebispo de
S. Paulo ao Museu do Estado

S. PAULO, 15 (A. A.) ¦— O Rev. arcebispo D. Duarte Leopoldo offereceu ao Museu do Estado nma collecção de medalhas
militares e condecorações brasileiras.
***

Sorteio da "Sul America"

Electro-Ball-Cinema
EMPRESA BRASILEIRA DE
DIVERSÕES
Rua Vise. do Sio Branco, 51
A mais popular c querida casa
de diversões desta capital

AMOR INDISSOLÚVEL
Drama por Ethel Clayton
Programmas clnematographi
cos dos melhores fabricantes
— Sensacionaes torneios de
electro-ball.

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
DE VIDA
•Realisando-se no dia 16 do corrente o 54°
sorteio das apólices do valor de 10:000$000,
emittidas com a cláusula de amortisações semestraes, convidamos os Srs. segurados e o
publico a assistir a este aoto, que terá logar
às ,2 horas da tarde na Agencia Metropolitana
da Companhia. Av. Rio Branco, 157, Io andar.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1923 —
A DIRECTORIA.
~~
MOLs!
E.0 PULMSO E
EP1LEPSIA, FRAQUEZA
PULMONAR.
Tratamento esp. — DR. VEIGA LIMA —
Cons.: 5 R. Uruguayana. Io and. Tel. 5763 C,

seu medico tem pleno direito de submetter
o amigo ao tratamento antisypbilitico, t>em
prúvia reacção de Warsemann.
C. .DE M. E. L. L. 0. (S. Paulo) —
O «tratamento desse phenomeno depende dc
causa que o produz e dc um exame completo do doente. Dc modo que não posso
pròmetter-Jlhe um resultado decisivo como
o tratamento, que, apezar disso, vou indicar-lhe. E' o sefluiute: tomará meia hora
antes da's refeições mna dessas cápsulas:
peptona seoca. S0 centigrammas, para um*
cápsula, mande 20.
J. 0. Ã. O. (Minas) — Não é possível
a cessação do etffeito sem a aunullação da
ouusa. O amigo, que oonlfessa a causa do
seu mal, porque não elimina essa causa 1
Se continuar a fazer uso do álcool, não só
lhe será impossível vor-sc livre dos phenomenos que o íncommodam, como também
dentro de pouco tempo estará com uma
moléstia incurável ou qua«si incurável.
S. C. O. T. U. S. (Rio) — Talvez tenha ficado ainda um resto da lesão, conforme desconfia o amigo, ou um vaso que
sangra devido a qualquer obstáculo na eimaneira só um
calrisação. De qualquer
exume í que poderia decidir isso. Posso,
ha
não
motivo para
porém, dizer-lhe que
desconfiar das lesões eerias que receio.
•A. C. O. S. T. A. (Lavras) — E' <om
caco quo só um especialista pôde resolver
convenientemeirte. Entretanto, poderá com
vaotaigom tomar ás -reifeições wma colher
de sopa do seguinte remédio: água distiliodeto de sódio, 10
lada, 300 grammas,
de sódio, 5 gramgrammae, blcarbonato
mas,
B. A. R. R. O. S. (Rio) —- tNão precisa continuar a tomar os remédios. Basta
que se tonifique voltando a tomar as injecções.

DR. ACAPITO DE LIMA

Arrendatário: Djalma Moreira

>W«M »"*#««» ¦><»»»'i»'t>.Í(i»»Wt'l»tl>»l>«l<WtW'ÍM»«l»*»
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VARIADO PROGRAMMA ARTÍSTICO
TODAS AS NOITES

i ORCHESTRAS
EM 27 DE FEVEREIRO
CASA G0NTHIER, 45. R. I>uiz de Camões, 47
"—~
¦
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diários

Jóias, Relógios, Metacs, Ternos sol medida, Roupas Brnucas, Calçado, etc, etc.

BARBOSA & MELLO

¦¦'

Mudou-se para a
27 — UUA DA ÁSSEMBLÉA — 27
Peçam prospectos. Telcph. Central 5028
«at»-

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES — Oculilta e professor da Faculdade de Medicina.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES — Molesallemão, pertias da garganta, nariz e ouvidos. Do hospital SENHORASthodo
das affecções do uteda Misericórdia. 90, ma Sete de Setembro. 99. mittindo a cura rápida
ro, ovarios, etc, sem npplicáções locues. Dr.
Barcellos, cx-assislente dn Fac. de
Dr. Roberto FreireJ^^ Xl Cocio
Med., assist. do serviço de. gyuccologia da
rias, Cirurgia plástica da face. R. 1° de Polic. de Botafogo. Das 9 ás 11 (inc. dominMarço, 10. 2", 4" e 6", is 3 hs. Tel. 4133 N. go») e das i As 6. S. José 53. Tel. C. 38G4.

BEBAM CAFÉ*

GLOBO

O

PORTUGUÊS

DO

ION©

^»>-

10 o|o DE VERDADE

"Joalheria
todos os preços marcados, na
CASA BARBOSA TlrBSeg . cm
Valentim", rua Gonçalves Dias, 37, fone 904
Chapèos dc sol c bengalas. Concerto» rapi- Central. Fasi-se o abatimento á vista doe
Srs. freguezes.
«tes e perfeitos por preços módicos.

CAPITAL

0 SECRETÁRIO
MODERNO

. ——¦¦—-¦«,

I

**++>

'

HOTEL D. PEDRO
Corrèas, arrabalde dc Petropolis — O melhor hotel para o verão. Gorõmuiiicações conslantes com Petropolis e com o Itio. Uom pa3sadio. Preços vantajosos. Escrevei ou tele«
phonae para o Hotel (lelephone Corroas 9).
» mttm '
A rMHM» ptoT» da «ficicia do«
Comprimidos "Haver" àe
Hclmitol
t a prtdllecfio com qua
o» médicos it lodo
mundo as prescrevem
contra w enlermldtd»
das riaa urmAnas.

ou guia indispensável para cada mu se dii-igir na vida sem auxilio dc outrem, por
J. QUEIROZ.
Edição deste anno 192S — completamente
refundida, melhorada e recomposta dc accordo com o Código Civil Brasileiro em vigor.
OURA DIVIDIDA EM QUATRO PARTES:
PRIMEIRA: — Cartaa familiares — contém mais de 100 modelos differentes sobro
todos os assumptos.
SEGUNDA: — Correspondência Commerciai — mais de 100 modelos de cartas commerciaes, circulares, facturas, cartas de credito, letras dc cambio e nota promissória,
cartas de fiança, recibos, contratos e todos
os papeis para a Junta Commercial, etc, etc.
TERCEIRA: — Requerimentos e Petições
— mais de 100 modelos differentes, dirigidos a todas as autoridades, civis e militares.
Ao presidente da Republica, aos ministroí,
aos chefes das repartições publicas e particulares, ao prefeito, ao chefe de policia e demelhor tintura para os cabellos
mais autoridades, á Alfândega, ao Thesouro,
etc, etc.
Redac«6o Official o Civil — Offlclos —
Procurações — Montepio Civil e Militar,
etc, etc.
QUARTA: — Formulário do Casamento —
Teleph. Norte 76S
Civil e religioso, com todos os artigos do Co1" ANDAR
digo Civil referentes ao casamento.
SIQUEIRA CAVALCANTI & C.
LEI DO INQUILINATO; lei dos accident.es
fiscalisação do governo)
de trabalho; Lei do Sorteio Militar, que todo (Casa bancaria sob a«*M
brasileiro deve conhecer, pura saber quaes os
seus direitos e deveres para com a Pátria,
trazendo os requerimentos necessários" para
isentar-se do serviço nos casos pennittidos
pela lei, e terminando com o Constituição da
Republica Brasileira completa.
Um grosso vol. cuc. de 540 pags. 5$000
AVISO — Quando hajam de comprar este
livro exijam senipre o Secretario Moderno
por J. Queiroz, edição deste anno, 1923, editado pela Livraria Quaresma, porque se assim
o não fizer será enganado.
Remette-se para o interior — desde que o
pedido seja acompanhado da respectiva imporlancia — 5*5000 — c vir em carta registaila com valor declarado, dirigida á Livraria
Quaresma — 71 e 73 Rua de 8. Joié — Rio
de Janeiro.

^^^®i^S_fôWS_S

iu Lj UjjS

Tones: Central 2361. Norte 4228

IHilANDE NOVIDADE

A LIVRARIA QUARESMA — RUA DE SAO
JOSÉ 71 e 73 — RIO DE JANEIRO — Acaba
de publicar a edição PARA 1923 d'

«OT TTDC COM SORTEIOS
'

BANCO

ma*mt>**it**<i*mt>***i*mQ*9°&**o**<*mk

LEILÃO DE PENHORES

marrecos de cabidclla, ostras frescas todos
AMANHÃ
os dias. Ourives, 37, Tel. 36G6 N.
auum
As Piluías do Dr. Aycr produzem
¦-. «<¦».
A
gmento de todos os suecos digestivos.
Por 91000
vossa comida c digerida melhor, Mellioraes
J. AZEVEDO H C, concessionários. S. PAULO
rapidamente.
A' VENDA EM TODA A PAUTE

MELHOR E O KAIB
SABOROSO

**

Esmerado serviço de restaurante
CERA PARA O ASSOALHO
A melhor marca
A" venda em toda a parte

a

Nío devem commetter o (trande erro
k recusarem a usar esta grande
ft¦acoberta medica. A comichlo—aa
dísapareca
mona—« queimaduras tudo Feridas
da
dentro de 10 segundos.
•
escamai
desagradável,
¦ppareneia
feios erupções deuparecem destro n
«emana.
«na
Vtnie-st tm Mu os iroiaria»
§ tkstmteies principal.

Entrega a domicilio

DE S. PAULO

LOTERIA

A IDEAL -Rua S. José
Moveis e tapeçarias

«

Casino Theatro Phenix
HOJE

6-ü:©OOS'

— Resid. Travessa S. Vicente 11 — Tel.
Villa 9686 — Consult. Onrlvtw S — A*a
segundai, quartas e sextas, das S is 6.
¦ -a*» ¦

(Antarctica)

30:0Ó0$000

di>-Poslo LxpeBraga, mírtlcos
rlmenlal de Veterinária do Rio (lc «Janeiro,
Moses,
4.?00n - ¦ Quinto
Inteiro
que tem como director o Dr. Artliur
$800
EM TODA I-ARTE
VENDE-SE
Taram entregues immunisados t contra ra-a
"tristc«a" diversos animaes bovinos de
...
_
...
ças finas.
Rua Viscoudo do Rio |
Concessionária: COMPANHIA lNTEGRIDADtí FLUMINENSE
Durante o período da reacção biológica
Branco, 499 — MCTHEROY
veterinários
experimental, os dous médicos
tiveram oceasião dc empregar, pela primeira
vez, um medicamento efficaz na piropiasmosc viscrral c colher numerosas observadoença troCAMPESTRE
ções sobre a pathogenia desta
Ainanhã ao almoço: Salada de garoupa, Extracçiío ás (ereaa c sextas-feiras sob a ÍIhpicai.
vatapá á bahiana, bacallioadas á portugueza,
... <B>»
calisação do governo (Io Estado
peixadas. Ao jantar: liacalháo nas brasas,

UVOLOUquidoMaravil.om Para Moléstias da Pella

Dr. Velho da Silva ÍKEE

Ph

§aEã.1|rt|-B-0P<*

INVICTA

GUÍTRY-RI0
EMPRESTIMOS^TaS
Rua do Carmo 71

ELIXIB DE NOGUEIRA

BRASIL
50.000:000$000

Sede: RIO DE ÍANEERO—íSliaes em São Paulo e Santos. Endereço
Telegraphico: "BRASILUSO" — Caixa Postal, -Í79
Abre c/c do movimento, C/C limftada com ta.'ão de cheques, c/c a praso fixo e
c/e em moeda estrangeira nas melhores condições do mercado.
ENCARREGA-SE DE ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES
Rua da Candelária, 24 — RIO DE JANEIRO

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma
dc,!r?arat!or
physiolo-

gia da F.iculdade dc Medicina do Rio de Jaueiro; Assistente do Professor Oscar
de
Souza no serviço dc Moléstias Pulmonares
e do Cora' ão da Policlinica Geral do Rio de
Janeiro, ó'encontrado todos os dias, cm seu
consultor!'). R. Rodrigo Silva, 2. dc 2 As 3
Residcncit: R. Fialho, 20. Tel. B. Mar 1757

GRANDE OEPURATIVO DO SANGUE
¦

m

mm*

COQUELUCHE
VACCINA DA COQUELUCHE
Laboratório Clinico, Silva Araújo
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LIVROS QUE ENSINAM
i

LANÇAMENTO DA PEDRA

FUNDAMENTAL DO "F0-

"O violino"
— Oriundo

DD 111 BE Pilíli
DIURNO — (Fuiado om 1013) — NOOTURNO

RUM" DE SANTA
RARDARA

Frodorico

jMntà-folrn; 15. flo Fovorolro <l<k 102.1

RUA 00 OUVIDOR KS.I5 e 17 -

105 SPOR T
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1, 2 e 3 andares

em assembléa
reunirem
íilrtiordlam»
Football
'J» .-..fi(... ......... aiiiiiiiliii, «n-ui
lli do cornfiiie
A QÜ1ÍSWO DOS .11,'IZI.S — Não |i«s»n H horas dn uiiili-,
it
do uma mera fantasia o apregoado temor do
Altlll-.Nimil.NVO i... lis» - Cmnmusi
uma lula, no selo da l.igu Mctropolllanu, eu» co nus inli'i'i's»»iiiliis qm» se aeh.i
nono publico o fesii».
iiIhh
im ns cliiiiiiniliis clubs grandes •• clubs po» eonoorraueln
jado dai rodai de ararraudamoulo »lo hjr *,t
'menos, por causa do projecto uiianlinonien» (abolecondo a para
le. para mn» a ciladircelorin
ns
seguinte*
,,',../
" " ''" m.1lo.r
In adaptado entro os clubs «ti* I* dlvisAo, ii» çôcs uos nri'1'iiiliiliirios: a) as
,'iiii di» sou n..in,- n»»
niadS! PolS8pVnnrftuCn1m°dtt
f"'!»»""'» **.fir.O matrículas, íl,dV
clame oommõntnrloi a
dado o, p»ra»%^B|%f^;™5; '.':,"!".'«"'"»• "ove .. prefcrem-li, que llio tom rie A, !• relativo uo processo do escolha dos VOrflO MM' vlivlillliis A ilirci.irji, |irii|M,«Us
em
nivelai
riT,
Hiljocllvoi
(|ue
uma arei. mu dc f,iii ri. ,,"
"í'"11", »ovopara os mus Jogos, IC, se o Icinor do- pes fechados, nié u dia iin ihi rorrrnlei i
nau
•'"»' jui/e-i
,,
n',ll,,'lf'1
!'"'
-a
aquelle* dovluos a um
«lem a lodo» os modornoi^^MnuTaPffli™^ ' 'l« «nim cs salOoa do nulas quê res .lula uno existe, muito meiio.s poderá sei* devora acompanhar ns proimitus uius ¦•_!_
verdadeiro
boratorloa, nue iiWlnfflHn^io^-f&.i<,n !' •'""""" l'"S! «o? feua Roulietoa o la- levado a sorlo o afastamento dos grandes I.i do preços, quo ton) ejunilnnila
maestro,
j,1^'
'¦d..
Agora, ooiiin
da .Metropolitan,i, com o intuito dr for- clorln; o) Iodas ns propostos nu» pcu
formado poloi mal,%lm n^maisn-SS-hí.!0. ^nU''i
Inspenolavol,
ild» !\
''"l" ' ^"tadalnimonu
dor da Escola Aliou»
rncto,'M ""'• ."••'•••"••<'•¦••' inação do outra liga. Prreisiimriil.» o contra- unolterein essas fnrmu1
o» raiulladoi hrlll an U"vê fi»ffl
iI.mIís
iifl-Sn
„. VS'. íi *_*.«."».
,;,orrl". Inicia a
»¦*"'• '¦•I"-.exames a qui- icrilo opporluna. rio «llslti <» o que sc nota, pois quo, visando dorniliis iiiillns. (A.) — llvitor Lima enn''
menlo pttb Icndos, Acham si' r,,,V."ll,amio
Pfi?i
.»il\.. i loilus
i
Cii
us aulas.
blbllolheoa profísslii» ¦lue vejn iiMialir á oo oeucflo da nedra fun- Tr.M-VOS
TKM-NOS,
ai.iii ms
mi- sk"isvm
cí» ..„.,... in T\\\,\SlfrMSfa
m?íJlc?«' Vlsl" us clubs da sírio A, da i' dlvliao, genernll- mi. li" secrelarln,
APIM
nal de tflo , r..i,.-.n|,,
sxpcdlento da 10 dn mnnlifl sar o seu mnralisailor projeoto n Iodas as
LR iSSU^L %,WffiAf -^SSOALMIÍNTE» L"»'}»d«'lM,
i-i.r.\iini:\si-: v. c. (NoUs mn,,,.,,
ihinals sdrles da Metropolitana, por meio do — A directoria do piuinlnonsa
associação eom n puPoolball uh
" ftWieiU, proferiu o Dr.
blloncio de um pc- i ,p?ii
«•uni lei tle*sa entidade, t obvio, ml»» sA. ijnõ nvlsu nos Srs. sócios
Elixau
do accordo2
Dr.
Jnruoiia
do
Mattos
Director.
"r,,vá"
"llusiVi' »' •«¦«mnldaassim priH-fdciidn, uão querem para si uma a ilclihct acuo tomada quo,
quem» livro dc ,,1,-cr- d s
em sessão dr n T
,,n"íu "" "'fM"" U',,"m
oi. iii.i» <ie cxccpciin, ou uma prorogatlva es- corrente,
vaçfiea
cíuílosaa reflcatii suspuiihus iilé segunda
' *r **,
feiincí? „
1 rios «obree o commentH»
estudo do l»en.m. Mud.oío C'»I1«'J"ÍI''« Affonso
peçial, como lambem, <|iu* visam prestigiar a liem us ciiiiitssõcs de Iici|iii ii.i.i (lll
violino, obra por sij"
sociedade <l<* que fazem parle cnm uniu di*»- Icitns ás pessoas
O Dr. Affonso Penna Júnior
qua uno pcrlcncem .» i
gnal
approvnda
agradeceu
posição nssás elevada, sob ns pontos de vis- inlllu directa dos sócios.
no
"S™™1" »*•»«< ¦» seu P-r
concurso que
Ia moral o Ircliulco, K nem sabemos, n não
fez o
——¦
coniiiilssiiii di* spoil-, ,nis,, au, „
Of m!°.n"1'
'" '"'','
referido professor em
ser pnr um requinto dc iui-umprrhriisivcl nhores A
realiaou* „„ií
se
1m1u"|olpaIldadel
sócios que se iicliaiu ulicrlas o- i
•ii-.iM-piiliiliil.nli-, cm
lf-lll
ma»
Ccnlrfl'
a
livre
se
paru
banquatn
dn¦«
que
poderiam
Orlando Frederico
dc „,,a?r >?,. T.."olcl
aquollas
'.'uai- nu Julgar diminuídos os demais clubs scrlpçiVs puni
que deseJsrJi»
'C,VS B0 ,,'l,•l '••"''l'ar»'ccra...
oençla do
violino e aí aütorl
1,.
" "s "Prwentantoa do
violeta do nosso In- "ÓdSs
dn Metropolitana, simplesmente peln inicia- Inscrevor-so nus aulas da niitnçãn »pic
iixins «í
alltuto, e merecedora dw^wTnlS^níí.
c,ss,.«ü5arr
ns classes sociacs
Uva dos du série A, da 1* divisão. Se so breve, serão dadas no club pelo' Sr n r.,
'
w"'
OS EXAMES NO INSTITUTO quer
f.aln,'í"-"
«¦«•«¦•toi», de quo fn- «..imara,
fazer uma lei geral, é justamente iMir- hiin.
da
Presidente
C,m°arah"oífI?re
. n pano,
-*i.im
?
,ü .'''''.or'
ouerecondo o ontar ao Dr arAs Inscripções podem ser foltus das n i
entre outros, Francisco Urna»
i|iii* sc julga tão digno dc uma lei inoriilisado"«oTW
ás
'"^ """í «"¦^'.M
r» horas da tarde, i- para niaior
LA-FAYETTE
ra o ultimo club da iilllma série, conto o pri- manhã
^ a/s
nohn.aT,;!-,,,,!,,U-l,i,,li:
í
'
''i' 'l*7'<»***'-*<' loIlUPa de bons igrâd°e-eü"a'
senilo ao Icrmillielro da primeira. Dada. porém, a li.vpolhi-sc, uonimodldndu dos sócios ualcs poderão u
,.., i
? "''"'""'"'"ngeailo,
h rs
zel-as
,.'-m.
'i"'1"'10
pelo telepliono li. M. 8l)'J!|, s,t|,, í
achamos do difficil rcallsacilo. de não
no- PrwWentM
lí.sn ,l.'l,S.e,"V"v,,"!S ProPrln». Junto dc aa
dá RaSuM
Kepuhlica c Estado,
Resultado das provas no curso que
querer a maioria dos clubs da Mi-tropolila- director Icclinico,
Coinmuiilcu n commissão dn -.inirii
nu acoellar como lei o salutar projecto, não
."'vf-e-l iiistriinicnlo".
,-»
' °"iü n*ltío '«zeinos com
mos como haja meio -Ic Impedi:- que oi que o Sr. II. ("orsini fará ilcnli.» cm poUr",
primário do Departamento
lan«n P«,u
J.I,
'ò
M
clubs da série A, du 1* divisão, delia usem dias, umn oslllblção nn piscina d.» cluh. nro.
Um ¦*¦¦¦"•"» DOSven?r worlfloando
yf,fl^d• mia
a- ¦",rl»«*'«''. Innu»
Feminino
.
particularmente, na sua vida própria c nu- porcioiinndo, assim, aos sócios opporiuni,
mocidade no miracAo<!!ff,H!Íi,í,.,,<'Íin'S «P-tow-fo
rns
r
ra, 1G do fc?,Vnil Villua dai1, Constituição,
,'.",it''
r,.
V1? »('n,'10 ° sncordoolo da arte d de %erclro.
E' o seguinte o resultado dos csuiucs, nn lononia, uma ve/, que as leis .it-tti.ies da XU-- iliiilu ile julgarem da capacidado desse n.'.
Interessantes
65.
Iropolltann faculta, entro os clubs que jogam, ilador, considerado nctuultnenlc »um., ,
eommenti- »* clnsse, na, 1 u 'i;
1'iof.iiio peln palavra o pela
?fcpliotograuhia
2» classe ii. |j Xltair N. I-*crnandts — u livre escolha dos juizes, por nccôrdo, li' melhor lnstructor dr. natação da America
nos
lei.ilo dc prompto uma
coniniuniçados
idéa Io dclicad - Dr. Alvarenga
preciso, lambem, que sc saiba que o proje- do Norlo.
á
lortug., 8; Calculo, li-, (ieiiiii., ,ScriMino insrninen.o e dc. suas
Netto A<lvo->''* "o°7r?
L. do cto ipic vae ser apresentado i nossa entidaA commlssHo do sports avisa -oi
prfnolpao. «I
Cous., 0,5; Gootf., !); n. ,j„ Brns.,
A
NOITE
' c,)nv**-,*-**° «no precisa
~
de sports Icri-oslrcs, não »» será cm iinine Jogadores dos I- r "i" quadros nun,
D:
Caldo
aS3__£ffi
"Sr.
ser, alias, III1U.H-.
f ,'ó:„i
1Je!i'
SdaJrn,nâE;cr,pl?,r,°
l°i '• M«"Wm 1": Waldyra exclusivo do Fluminense I-*. C. Estn soolcdn» monte» dns 5 horas du tardo cm dlarlaredactor da A. XOTfP*
Da consultas.
„„„. ~,„a»,
»«•" V,;
o summario dc aiMimi°_«'•»' ,*)0,,'i"a"l°
di.inif
Jas «andacôe.. _ _n,
de, achando dc grande alcance moral c te- se realisaiii treinos iiiilividiiins »•
bastam
a
consagral-a
cS!
Eli|uns_capítulos
liatc-bols
os: Capitulo I _ Atllrude
embora „,c arrisca lido
«; Geog.,
clinico
ii
idéa
do
siigge- úoyer
lhe
foi
projecto,
geral _ l>i„iÇnu Doenças nervosas *• a^cooi ismu
que
solicitando,
nosso
intermédio, o com!
por
prival-o do Uras.
um tempo
Callig., ít; Desenho, 7;
rida pelo seu associado, Sr. Marcos da Meupeln siiggestão
que lhe deve ser et
dos referidos jogadores afini
D'. Cunha Cruz.
wr a A NOITE
Chile'10]", das :t ás
os aegulntes escinrüLTrnin ,',. 'V.'""" ¦*-"r-'»»« — Portug., to; Calculo, donça, fel-a presente aos representantes ic- pnreclinento
Mi*nelra dc tomar do
o
necessário tr*»ina»J„.
'
í1
T
de
obter
que possam
os, motivados
'=
arco* sua eondueção sobre as cordas "Ico"
U; l" d" 0»«".f A| «eog„ 10; gnes dos demais clubs dc. sua série, que n apI I
a500?"
mento para a próxima excursão tpie o clul»
o eorrcnle sobrepeloo contratonub"ffiem"«
dü
'
«ras para a producefio do som - (ivmnaRe"'-?:
("'ni«*
discutiram,
emendaram e nccel- fará á Bahia cm março vindouro.
»i Doe». 10 T. plaudiram.
da Cia ToloSP!»
-¦•-•• Maus
PMonloa
^1J*
10;
~ D" *»««W«
CloUldo Salgado - l-orlug., ÍI.5; taram calorosamente. Hoje. o proii-to que
dedo,aHÍnm0-i"rciluÍJI
dedos
Calculo,
da mao esquerda
vae
0,5;
(icoiu.,
Water-polo
ser
levado
Metropolitana
á
0,6;
não é mais do
de
L.
Cous., 0,6;
e se moverem sobre as cordas penderem
Geog. 9,5;
~ '""uincauvo do
— Exercícios nara
do Brás., 10; Callig.. 0,5; Sr. Marcos dc Mendonça, nem do propiio
ti-ii.» ,ia i- i ,
con- DOS., 10; 1. II.
OS
JOGOS
OFFICIAES
Dfi DOMINGO
.Maus..
— Fluminense F. C, mas deste club juntaiiicn- PRÓXIMO — Sob
"S«Pdos
os auspícios da !•'. Ü, 5.
fei ira e fl "sa,,CÍr° d?, 1,'S'JU "lre « *»¦ Portug., 8,5; Calculo.10; Maria S. Araújo
Sc oC,a,,Saf,?",eieÍm-,CPCni,de,.,CÍa
ExJ>I»c»»Sao physloloflica dos exerto com o America, Andarahy, Bangtl, Bola0,6;
Gcom.,
L.
0;
do
ii
.77»
"d-ureka"
R.. rcalisar-se-ão no domingo próximo' na
sfllscboft'^ TJ«odTAvinot^tien Qr°- Cons., 9,5; Geog., 0.6: II. do
ciclos
do 'Marsick -Divisão".
Brns., 9,5; fogo, Flamengo, S. Christovão o Vasco dn enseada du Usca,
cm
pros«guimcnto'au
»n°v->-»entos dos dedos -ExerCallig., 0,6; Des., 9; T. Maus., 10; .ludith Gama. fi' um projecto dc oito clubs presti- campeonato
e torneios officiaes, os seguiuclc"ií!s0S
O chá dansante no Pavilhão
Sampaio — Port., 10; Calculo. 0,5;
glosos. ipie tôm o apoio do presidente da Me- tes
Gcdin.,
encontros;
•i'1-1'"'1*-»
L;»',M\C"US" O.*-! Geog., 9.5; II. do liras.. Iro poi ila n a e as sympathias »le outros clulis
nn?it-n"tr?s linn,C "S' tratam das varias
GUANABAItA X ICARAHY tc-veiros,
TÁ
Brilannieo
10; iCallig., 0,6; Ucs. (;; T. Mans., 7; Lya dessa entidade. O caso dos juizes está posto segundos
d"? '""•'"O"'»» d
c primeiros quadros. ieip*cíi,>
cordas \n?
cordas
duplua o pizzícatli, bem como
neste
tudo
—
mais
Leitão
se
diga
respé;
a
quanto
Portug.,
8,5; Calculo, 0,5; (icom.,
da
mente, ás !l 1.2. il horas e ;i c 10. Juiz [),-.
duWda-,? nota "1;"'s distlncta
pn.ducc-,0 e timbre do som. dos bigodes
não
de
peito
V.o;
fantasia.
passará
de
L
Cous.,
prematura
9; Geog., 9; II. do liras.,
dáF0is'^»,l
FfiDKUAÇ.ÃO ATIlLIvTIOA BANCARIA li .1. M. Castello Branco.
10; Callig., 9,5; lies., 0; T. Mans.. 10; Glorealisado" no tS^iS, ° ^«««S c .min. tom a
BOQUEIRÃO DO PASSEIO X VASCO Dl
e ue conselhos geraes.
ALTO COMMEIICIO — Resoluções da direpreferencia,
na
—
cm
""
ecualdadê
B.
da
«^
Silva
Portug.,
neio
da>„?,ej,_U.h-dne ^í;-0
de condições, findo este
7,5; Calculo, ctoria — Reunidos em sessão semanal no GAMA — Terceiros, segundos c primeiro!
-Nem precisamos dizer
8;
mais nada nor
nara
Gcom.,
práso.
ôontl"
8,5;
L.
dc
teams,
respectivamente, ás 10 1'.', I e 20 e
Cous., 0,5; Geog.,
nuar a explorar o referido se? -çoüb^o'
we bem sc avalie do mérito e d
8,5; II. do Brns., 0; Callig. 5; Des., 9; T. dia 9 do eorrcnle. os directores da F. A. B. 5 horas. Juiz. o Dr. Adhemar Mello
uUH?
60 n concessionária (cláusula
A.
C.
resolveram:
Approvar
a)
o
'-"'"i",' P»blic"«»-o da Hiblió3«°j TínüTr ««na., Oj^ZIldn I>. Guimarães — Portug.,
parecer
FLUMINENSE X GUANABARA —'infantil,
íiei*, Iwi
lhe
pnra os cofres da Prefeitura com 860
i rofissional Anongelo Còrelli, devido
da comniissão de recursos c informações, opicd" 9.5; Calculo, 10; Gcom., 10; L de Cous., liando
ás 10 horas. Juiz, o Dr. Adhemar Mella
os amiuaes, durante todo
dcdlcaíao do n'a«"-° Orlando
npprovação
pela
dos
do
estatutos
o
eslabcpraso
"de lecldo. Como acaba
10; Geog., 10; II. do Uras., 9,5-'Callig
O TEAM PIUNCIPÍAL DO GU.VXAB.IU
Frederico
8* America Fabril F. C, visto não conterem
,io nov" edifício
de reconhece"0 fn êgro Des.,
íma d« ™!lslrucí,."i
PARA O JOGO COM O ICARAHY ~ Para o
5; T. Maus., 7; Milton Magalhães' — cláusula alguma contraria
Sr. director da Recebedoria
ás
leis
da
FederaFedornL5
*m o Icaraliy, o
Hortug.,
oceasião da ass gnatura da
Calculo, 8; Gcom.,
L de çfio; h) Deferir o pedido de desligamento do jogo de domingo próximo .
''• 6,5;
concessáo,
b(JC0°¦• !,,r>* H- d0 lil'a-s-» ¦;8; Callig.,
Angln Mexican Club: c) Tomar conhccimcn- team principal do Guanabara, salvo iiiudífi^ '^d" a°S ^"
"r° C"lao prefeit0 *••• cidade, , foi ,,?llVV
les, n3 o fisco em -1-81 contos
lesado
10; Des.. /; r. Maus.,
no dia U _ noite^uma cato do officio da Companhia do Seguros de cação dc ultima hora, será o seguinte! Lo|
—Portug.. 9.5; Calculo.10; Nadir T. Sanches Vida
"Sul America".
hBesapparecen
^í"
Galvão, Provcnzano,
Allcmão,
9; Grom.. 8.5- L.
com»nuii!eniulo que a pis, Frics,-.
°"t.ri;lí''"o. o impo«to do
Angclú c Mendes.
de ffimiSSÈ a'80'1>r0I.,neiade
Cous.. 8.5; Geog.. 9,5; H. do Uras., 9,5; laça "Sul America'- acha-se á disposição
da
Sül,rc
¦
**¦*-¦•^>t*
_
da por
ua,
n^ loiça
ò-e, ,l,dC
'ti» ! Callig.. 8; Des., 7; T. Mans.. 10; Ilelvia Re- Federação; d) Tomar conhecimento da comdo que dispõe a clausul-,
"ransferir
'UM
zinde — Portug., 5,5; Calculo, 9; Gcom
.que autorisuu a concessionária a
SE SALVA CORfiEKDO â DOfs CORRER
, miinicação da nova directoria do Club dc B<QUE
fcs.*-*'*'* .Para o qual hãoSu
TiVC Uiü ''e 'laneir" An ! 8,5; L. de Cous., 10; Geog., 8.5; H. do Brás.. ;:;ilas Vasco da Gama. felicitando os novos
S Tanío-Tvli0*,*
b.
o?ao..d.e.sse_
concurso das almas
Paulo Telephone O. Ltd. independente*' • a-7^t5wb -8.;»; Callig., 10; Des., 8; T. Mans., 5- An- dirigentes do mesmo cluh: e) Tomar conheLaboratório Bruno Lobo
generosas
e
mm
maior brilhantismo a
tonio V. Rezendo — Portug., 8,5; Calculo, cimento das cópias dos officios dirigidos aos
'«8**1-staSI
presença
Õ
,le
que
sim1-; telÍOrmal-Í1nde
sim,
mais fino e distinclo
actual concessionária, devida e lècàl- 8; Geoni., 95; L. de Cous., 8; Geog., 9- H Srs. condi. Pereira Carneiro.
¦'MVWxt*
Arnaldo
Dr.
possuo a nossT alta mentea luVcstida
'•ii
sociedade enchia os vastos
nessa quali'dad£ íio tendo do Brás., 9,5; Callig.. 5; Des., 7; T. Mans., Giiinle. Affonso Vizcu, Ruy I.invndes, etc;
[
salões do PavI- nenhuma
•
outra condição a cumprir nue? 9; Ottilia Araújo — Portug., 8 5; Calculo, f) Autorisnr a thesouraria a cobrir as mu!a"n.,C0* ¦"•°fu«**'"eute ornamentado
niicom a Prefeitura,
(lele íloros
tas
applicndas
nnturaes.
aos
7,5;
clubs
Gcom.,
não
enviarem
9;
dc
L.
que
Cous.,
quer
8;
com
Geog., 9.5; representantes
pára
para
O
E. G. cujo noine ao invésa H. do Brás.. 9; Callig., 5; Des., 4; T.Mans.,
do oliá, servido no jardim con- Brasilianksche
á ultima assembléa; g) Tomar
O calçado que todos devem tigUO serviço
conhecimento da cópia do tclegramm.-i dirigiusar, pela sua commodida- | mente ao Pavilhão Britannieo, foi graciosa- P0°r?ãUo°htNO1T^ "W*0* ^ápurecerá 5; Mayar Teixeira — Portug., 10; Calculo, do aos aviadores
oflferecido
mo,l,vo
Pinto Martins c Walter
"-"e «c*-''»>ne o con- 10; Geom., 10; L. dc Cous., 10; Geog., 10pela Endwar
Snípany frario Essa
de e preços, altas novida- Limited
pí8 7transferencia
cujo delicioso chá foi muito àpre'- trano
foi effectuada nor H. do liras., 10; Callig., 10; Des., 5; T. Hinton, eongratulando-se
pelo ft-Iiz termino
dçs em fôrmas. Assem- ciado,
"raid"
lendo „ Sr
grande
Nova York-Rio; IO Tomar
Mari
v> { Moreira
xfno Mans., 5; Zclia II. Guimarães — Portug., do
"ro
blea, 46 — Tel. C. 5477 buido varias
MoCréiraUraPmn'l,Ca,''t0rÍO
,d0 Tabblliãô
conhecimento
em dl de outubro
do
eompareciniciiío
amostras daquellci
da comde
1«22. c na 7,5; Calculo, 8,5; Gcom., 9.5;
doe to
de
Tocou durante o festival a
d"s contratantes e 7,5; Geog., 9.5; II. do Brás., L.9,5: Cous., missão nomeada pela assembléa para repreapreciada rir Shln^^0/^"
Callig.,
NOTICIAS DO CEARÁ
d0rd.°
chestra jazz-Jiand que executou
sentar a Federação na chegada dos referidos
<iue a lavrou, não 7: Dos., 0; T. Mans., 8; Branca
fni satisfeito -''bc'1*a0
S. Maga- aviadores.
mente os mais variados númerosmagistraU foi
oa Iliftes — Portug.,
do seu procuração com eellopr-iporoiooal-sojii-e
calcino; IO; Oeom.,
UU.MMISSAO DE CONTAS — E' solicitado
repertório.
em causa própria 9,i>; L. de Cous., 8,5;
poderes
• -. •'
8,5; Geog., 9,5- H
Para uma vaga de deputado irá A comniissão da Policlinic.i de Botafoco dada a adquirente afim de receber todas as Brás.,
**^
do o comparecimento dos membros desta com.--^L,
9;
Callig..
8;
Des.,
T.
dividas
6;
Mans., 9; missão, na sédc
actiyas da transmittente, conforme llortensia
'ara
composta da sua directoria: TJrs. Luiz Barda
Federação,
amanhã,
correr
muito,
é
nece-eario
—
de
Lacerda
ter
fôlego
o irmão do secretario da Faestatuo
Portug.,
10o art. 13 § 4° da lei do sello; sobre
Cal- sexta-feira, 1G do corrente, ás 6 horas da 'ara
bosa Bento R. de Castro, Alfredo
Nasci- a lolalidade das annuidades
10; Geom., 10; L. dc Cous., lo- Geo- tarde, afim dc darem
lar fôlego, -so noco«e-jÍM bom
mento, John Gregory e do seu superinteninicio ás attribiiiçõns
acima citadas, çulo,
pulnióe».
10;
zenda — Fallecimento —
H.
do
liras.,
10;
e
Callig.,
a
10;
compradora,
Des.,
que
9- T que lhes estão affectas. São os seguintes os 'ara ter os pulmões em mnilo bom estado,
embora de modo taci- Mans.,
dente Octavio Gastâo Barbosa,
d»»*.»»
a
10;
presentes
—
Manoela
to,
Teixeira
ou
latente,
membros
Portug.,'
sc
da
obrigou
commissão
6testa, foi inexcedivel nas gentilezas e
a pagar, como de- Calculo,
dc contas: Srs. Ga*>
lomar • AI.CATRÃI) GÜIT»*' ,
chuvas na capital, etc.
7,5; Geom., 7; L. de Cous., 7; tao do Curvalho
termina o § l-> n. 29 da referida
tidalguias para com todos os convidados.
lei, e ten- Geog.,
(Singor),
Abner
Soares
O
emprego
do Alcatrão Guyot. tomado i
G; H. do Brás., 5; Callir,'., 9; Des., (Light) c Manoel Salgado (Dias Garci.il
O representante dos perfumes "Erasmie" oo, mais, convertido o preço global da ven15 (Serviço especial
todas as refeições, na dósc
v,£,n-Iil.TAL;EZA'
TICANSMITTIDO
rsoill-,) — O órgão offieial affirma da A distribuiu durante o festival, ás senhoras e da (§ 10.001.969 canadensea)f temando por 4; T. Mans., 10; Cassio V. de Sa — Portug., rrm-n^'^
PELA uha de café em um copo de de uma colher!.
o
7,5;
case
água. hasta effe»
Calculo, 8,5; Geom. 9.5; L. de Cous.,
que
AÇaO AOS IWIADORKS HINTON K
uma taxa de i*ambio muito inferior à
senhontas, uma grande tjuantidade de seus
M- Antônio Theophilo Gaspar de Oliveira
ctivamcnle,
fBDFJl
fazer dcsappareccr cm poudeliciosos perfumes. E, assim, entre risos, cotação do dollar canadense naqueUa data, 0,5; Geog., 8; II. do Brás., 10; Callig., 9- AIAHTLNS — Por oceasião da chegada dos co tempo o para
foi escolhido para substituir o deputado
catarrho
mais
íntnngindo
Des.,
T.
bravos
5;
assim o que estabelece o art.
Mans., 10; Alda Azevedo — Poraviadores a esta capital, a nossa en
pertlnaz c a bronjustavo Lima, ha pouco assassinado. Está tlores e peHiumes, terminou, á meia noite,
13 § 1» do decreto n. 14.339. Nestes destug., 10; Calculo, 10; Geom.. 10; L
implantada a olygarchia,
com
as
mais
de
recordações
gratas
esse canditodos
nato 6 irmão do secretario pois
os presentes, o chá-dansante que,paraem boa cuidos e economias a irtcontentavel Cia. Cous., 10; Geog., 10; H. do Brás., 10;' Cal- por uma comniissão de tnes membros, con».
nn» feitamente declarada,
da Fazenda
isso que
subtraiu — illicita e furtiva- lig. 10; Des., 9; T. Mans., 10; Loel G de também, expediu o seguinte telegrnmnia de • ¦ trao
.
»ltiL"
por •¦¦¦->»»
Mao .-11171"
i
l'">
U
Os. rebellistas ficaram indignados com a hora, a alma generosa do Sr. J. A. Stcr- estrangeira
,.
»
atalha
a decomposição
dos tuberculos do
escolha, pois, entendiam que a vaga lhes ling, houve por bem offereccr á sociedade mente — ao pagamento de impostos, quantia Pinho — Portug., 9; Calculo, fi.ã- Geom., congratulações: "Federação Athleiica Rança- pulmão, matando
os
micróbios nocivos, caubrasileira, grata ao seu gesto de fidalguia nao inferior a 28 mil contos! Estas infra- S; L. de Cous., 8.5; Gcom., 9,5; II.do Rias., na e Alto Commereio, dirigente dos sports sadores dessa decomposição.
, lompetia.
na classe comniercinl, plena de
— O presidente Serpa, acompanhado de e cujo iproducto reverteu em beneficio de cçoes constituem objecto dc denuncia iá 8.o: Callig., 4; Des., 5: T. Mans., 8
júbilo
Np
pelo
interesse
próprio
dos doentes, devo dlpublicada pela A NOITE e
2' classe n. 2 — Adclia El-IIa.i, portuguez vosso heróico feilo, que bem demonstra o zcr-lhes
nenhuma
numerosa comitiva, seguiu para o interior unia obra de caridade recommendavel
por connexao tem com a que Sr.quedirector da 7, calculo 10,
que desconfiem de qualquer produvalor dos seus executores, pede venia
afim dc visitar as já celebres obras de açu- todos os títulos de benemerencia.
9.
lições
geometria
de
cto
cousas
para
que se lhes pretenda vender, em logar do
Uecebedona recentemente julgou.
7,5, geogrnpbia 7,5, historia do Brasil 7,5, desejar boas vindas e cong.-atular-ie comles, que tão caro vêm custando á Nação.
Gu*VOt* Para s" ohtc"
Um facto que avulta nessa questão cm calligraphla
—— Falleccu o coronel Francisco
(» desenho 10, trabalhos mn- vosco pelo fchz termino dc tão grandioso enef
O ARSENOVITA é o mais
^1cr°*.A1Caí-.a°
cura
"descuidos
Pinheidas bronchites, catarrhos, antigas conque houve
e economias" da re- nuaes 10; Cat-liarina L. Fortuna, portuguez emprehendimento. Saúde e fraternidade —¦ stipaçoes
.ro Landim.
prodigioso tônico. Augmenta levancia dos
despresadus
e, á fortiorl, dn asque enuumerei, é o flagrante 8,5, calculo 7,5, geometria 8,5, lições de cou- A. Niklaus Júnior, Io secretario."
—--- Tem caido chuvas nesta oapital,
dous kilos num mez.
tnma e da
pae irreconciliavel contraste entre a ignoran- sas 8,5.
é indispensável pe»
recendo ter-se estendido no interior.
O SPOBíTOUAN DR. ARNALDO GUINLE Oir em todas tuberculose,
«-*•«¦
7, historia
geograpliia
dn
Brasil
as
cia
das
leis fiscaes,
pharmacias o verdadeiro Al—-- "A Tribuna" publicou uma carta
8,5, cánigrapliia 4, desenho
a Cia
e escrever e calcular.
10, trabalhos MEMBRO WONORA.RTO DIA FEDERAÇÃO eatrao Gujyot.
Não canadense pela falta quede apparenta
do MachinaS
exacção de seus mnnuncs 4; Dalila XI. César,
Dr. Plácido Pinho, affirmando categórica- ,,. comprem nem vendam sem ve- deveres
UM RICO TROiPHÊO PARA^ER7,5, OffERECE
'^
evÍt'T. todo e «Walquer erro. cxicom o fisco c o conhecimento calculo 8, geometria 8,5, liçõesportuguez
mente haver o deputado
V^CEDOR
de cousas
Moreira Rocha rificnr os preços ou offertas de Carlos Jun- serodio, para
DIV1- línS? 1?°
etKIueta; a d0 verdadeiro AL
é
verdade,
Ç5Srn9;ÀO
Xtk
mas
subtil,
'2-,
do direito e 8,5, geographia !), historia do Brasil 8,5, cal- SaO DA QUAL E' PATRONO - E*DAfora
traído o Sr. Franco Rabello, pretendendo cken Júnior & C. R. Alfândega, 50,
erl^rbera.a.
N.2594. das leis, que a niesmissima Light
d»
yot tem ° non,e de C*»'"1 impresso
denions- ligraphia G, desenho 9. trabalhos inanuaes duvida que se a iFederação Alhletica Bancafazer um conchavo com o saudoso Pinheiro
n
J™
a
deSA caract"es e a sua assignatura ao
tra em replica aos processos contra ella in- 7; Dulce C. Diniz,
Machado. Essa denuncia
aJr
tem
portuguez 8,5, calculo 9, ria e Alto Commereio, que, como todos sa- atravessado,
provocado Dr. Ubaldo VWa c,in,cn seral* VIAS tentados...
em tres cores: violeta, verde e
commentarios.
geometria 10, lições dc cousas 9,5, geogra- bein provem da unificação de todas as enSaUniNAIUAS E SY'Releve-me,
aSS,mr como ° endereço: Moinou
redactor, havel-o ineom- phia 9, historia do Brasil 9,5, calligraphia tnlailes commerciaes
Sr.
dutttc tCons. x,R. 7 Set.
PHILIS.
' ms»
PrpES? ?i
81, das 3 ás 5 Tel modado por tão longo tempo
que foram fundadas nes- IRERÊ,
19,
rue
Jacob, Paris.
e creia-me 7,5, desenho 10, trabalhos manuacs 8.5; Gi- ta capital chegou ao gráo de adeantamento
C. 808. Res. R. da Estrella, 50. Tel. V. 901*. De V.
U tratamento vem a custar apenas
PARA
ANNUN
S. leitor e am». grato. — CM Mo selia Alves,
dez a
portuguez 9,5, calculo 9,5, geo- em que actualmente se encontra, muito deve vinte reis por dia,
¦*>»¦
reira de Barros. — Rio, 12-2-1D23 "
CIOS EM
e não obstante, curai...
metria 9,5, lições dc cousas 9, geographia ao auxilio que constantemente lhe é
^^
presta— JORNAES 9,5, historia do Brasil 9, calligrapliia
Vae reunir-se a União dos Ope10, do por sportsmen que dispensam ao desporto
E REVISTAS
desenho 9,5, trabalhos manuacs 7; Guana- commerciãi todo apoio moral e material.
barinn Cavallero, portuguez 7,5, calculo 9,5, Ha nomes que são sempre citados com symAv. Rio Branco 137rarios Municipaes
Cartilha Maternal ou Arte de Leitora — geometria 8,5, lições
-Tel. O. 5156
de cousas 9, geogri- patina e veneração nas rodas desportivo-comA União dos Operários Municipaes, com Aprende-se a LER em 30 lições (de meia ho- phia 8,5, historia do Brasil 9, calligraphia merciaes, e dentre olles podemos destacar
os
ra)
pela ARTE maravilhosa do grande poeta 9, desenho 9,5, trabalhos maiiuaes 6; Ira- dos Srs.
síde á rua Camerino n. 99, pede-nos a
° menino
pu- Iynco
conde Pereira Carneiro, Dr. Arnaldo MoPi!a Panha» residente Jayme, filho do Dr.
Maria Baptista Teixeira acceita discípulas bbcação da seguinte nola:
Guinle
coma
Guimarães,
li.
Affonso
á rua Thomaz CoeVizcu,
9,5,
calculo
commendador João ill ™'So*r*s<
portuguez
"Convido
JOÃO
e .is da pronip as com 30 lições. Rua
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bnn1can(io no jardim,
8.5, geometria 8,5, lições de cousas 10, geo- Reynaldo de 1-aria, Dr. •Horbert Moses
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encontrou,
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^™
J
l
Ruv
Vontade
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o
memória,
Setembro, 211, 1» andar.
e
todos aprendem em graphia 9,5. historia do Brasil 9,5, calligra- Lowndes, além da 'Companhia de
amnistiados que se quitarem até a véspera,
nu', um feto do sexo feralni»
Seguros
no.
côr
a se reunirem em assembléa geral extraor- aü lições, homens, senhoras e creanças. Ex- phia 9,5, desenho e trabalhos manuaes 7;
Ml America , dados os benefícios
parda, apparentando seis mezes de
dinaria, no sabbado, 17 do corrente, ás 7 ho- pheadores: Santos Braga e Violeta Braga — Lucy Teykal, portuguez 8. calculo 9, geo- tcito as entidades commerciaes. Aindaque têm vidaintra-uterina.
agora
h- José, 36, 2° andar. Vae á residência
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ras
a _ policia do 16» districto tomou
da
tos
noite,
metria
8,5,
lições
consignar
endoscopicos.
de cousas 8,5, geographia
mais uma
para preenchimento de tres
f*i,-nrííl? i'0ia,,Tr*!
Dr. Raul Pitanga Santos cargos vagos na directoria e tratar-se de outençao dispensada á Federação prova de í't- as providencias, enviando o pequenino ca*
8,5, historia do Brasil 9,5, calligraphia 7,5, podemos
E'm«laDl.'m.1do
por
parte
Rua do Passeio, 56, sob., de 1 ás
tros assumptos inadiáveis e de relevância sodeseoho 8, trabalhos manuaes 7,5; Maria 2. grande sportman Dr. Arnaldo Guinle Rece- aaver para o Necrotério e abrindo inquérito
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ciai. Em 14 de fevereiro de 1923. — O seda Gama, portuguez 10, calculo 10,
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¦nana
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¦
metria 10, lições de cousas 10, geographia campeonato da Federação, apressou-se
Dr.
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Vender cousas antigas.
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9, lições de cousas 9,5, geographia 9, na o Alto Commereio — Rua da Carioca 20,
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. —. ...uu.w™
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Um momento de pânico, entre
falia coiiíluGção para o centro os passageiros, na Serra
do Mar
coninierciai, pela manhã e
á tardinha !

A ordem do di» do major
Al-gollo iiiihl.e.idü, litt.jp.
uo Boletim do Asylo
iW Invalidas da

!

IAJHRSCABA

Para descongeslionar o transito de Paris

''V.nlre
l.nmn-l.OIIna «• Santa hahel desatina n /"'«/i/r/to rin
t
llilfid, />".¦'" i Ir. .Lu*, .uiíi.; //u'iii* (fe Mandos O au qual deu Imiin
ii liabllaçãn do faelnoroto r furmidnvel AJutt&lli",
Tinha friin alItniiQtt com o» hollandizès da Guyaiw, com us
filtrei comme.cft.ua, .-i principal droga desse eomnunto eram escravos, u que rcdntlu <>s Inatos das nossa* «i/i/cíus, fn:endo
ncllivi poderosas invasões,"

o ii.ii. ¦;.. .in nio d. Janeiro ¦ dos mui»
velhos motivos une nunca faltam aos commenl.iritis das folhas ciirlncos, porque, à
F. X. RIBEIRO im SAMPAIO.
Eram 7 horas e meia. Repleta dc passaque a cidade sc pnvnn o se estende.
«.•lios demandava o Mo,
"Iiiaria de Viagem
com uma comPoi publicada boje, no Dolottm dn Asylo dc umedida
cimKcstii.iiiiiiietil..
.1..
(I77.-1775).
posioài. <ic novo
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fluxo ..«.luxa dus
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Os portu
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Acabava Ajuricaba do assaltar Curvoolro,
I ondM
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"»«¦«»¦•
*l'»«
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Foi i
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Attenelosai ¦ ser preciso nccelcrar u marcha do comSegundo nnuiversnrlü
de cummaii.lti
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u
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Vários apitos dc .socorro foram ouvidos graças no (ireador e congrílulo-nio
j .pie - obrigada pelo contrato pouco so
dc cliofe indígena o Inbíu ric (aganlifio dn IHOu homens farta incute dotaria ric lliunlçóc.
com n í
ii.nmniodu pela fôrma pnr qne «'sla popu- e os guardas-frelo correram pura as pia* inii-hi. Pátria pcln
con.iuuça que tuc fui
sua própria gente.
de infantaria «• lutilharlii.
Ijçáu sc transporta aos seus labores; sal- tu-turma:-, dos wagODS, afim ric apertar os honrosamente doada pelo governo passado
AJuricaiia <-. sem embargo ilis.u, o primeiKrniFttidi. para o 1'ará cum
parle dus
ie-u o seu interesse <• pouco importutn os frrios dc cada carro. Poi 0 bastante pura «- pelo beneplácito das autoridades neluucs.
ro
e
mais
exemplo,
legitimo
«le
seus companheiros, algemado como eílnvu,
antro nós
• £ .-¦ •'i-''.'->i__r>'''«*í'; •.••$*
' '
¦ *U'*í'-'-v ¦ -Ui
melei. Ii'-mc Indlffcrcntc que uppnrcçn ou que o pânico se estabelecesse entre todos «.uniu governante, desde qur pura esto estaresistência
heróica
;
'
<
f«v
nnpresiSo
e
á
cscrn!.'-.
fft .
ua
embarcaefio
•*•
am nuo Iu umu sulil.vidão.
o lieliciiiicntu foi nou-Tfdo.cotiiecci de prompto
im*j o meu nome, o ess"tici:tl «'• que a idea os passageiros, que eram Innuiucros.
. affirma o Ouvidor Sampaio Nação que
a citudnr oS pontos culminantes o as sliiim,|„ "bonde dc luxo" como medida de salva- trem cada vez descia muis vertiginoso.
Pertencia OSSO iudio á uação dos Mailâos "deu grande Irithallin para -,er n lia fada".
(ihefo e cnnductorcs rccomiiieiiriiivain cal- .'.iriuries atliucntcs ás necessidades locaes n
'.-'«*»<<¦*•.':' ¦ :\'"'.-'::.¦*]'<'',"¦
a era um dos seus mais poderosos príncipes.
Vendo frustrado » seu nlanu e
çjo para O serviço do publico e ri" interesse
a
^úityiii«ae progresso do liberdade, fiel ao seu fetlchismo perdida
.fí^,.-f-.>í| - Wr-fa&y. . ¦.- Intorrcssado no bem estar
para a Light sc.ia discutiria o levada por ma aos passageiros mais nervosos, os quaes fis suas despesas. Nellas moldei o conhe%-"*Eíiw'
Hi.nte. Embora pagando o dobro, os passa- pensavam em atirur-se fora dos carros. Poi clmcnt.i c a nrien.nção dc umu cnmplexldaseu povo cstnbolcceu commercio a alliança preferiu n morte ao captlvolro o,primitivo,
mesmo
dc de serviços cspcciacs u uma repartição
com ns colonos da Gtiyana Hollandeza eu- algemado, atirou-se do rio c riesappiireccii.
jeiros de maiores posses lerão a regalia de um momento de grande pavor.
,ini bonde mnis decenle c o publico que não
'„'*(
Fllialmohle, o felizmente, todos os cai- nobre pelos intuitos patrióticos, mas difliIre
os
achava
•••'^•/«^•>'
troca
O
os
quaes
'.'
adversário
*
exaltou o .seu valor
para
prodttpróprio
xv*f\l '*¦¦'* í'-'-'"'«le via- ros i-nfreiadns forçaram a diminuição da cli na conciliação dos confortos, na transi- T',,
dos das silas maltas e. nos quaes procurava c fez-lhe este elogio certamente excepcional
pôde ler tnrs luxos gozará o direito
"luxuosos"...
velocidade, o o N. 4 veiu parar pouco dc- gencia dns concessões, na activiilarie dos inapoio para sc defender das nutras Gtiyauas, na chronicn do Infamador:
jar .eutado nas vagas dos
do resgato de
"1511o era muilo valente
\. minha suggcstio foram eliminadas va- pois «Ia rslaçáo dr Mario Mello, Jú no pia- activos, na nutlicnticidadr
especialmente da franceza, mais hcllicosa
e esforçado."
serviços prestados á Nação o dos hetictio muis ávida dc lucros llllcltos,
liai, porém, justas asperezas de linguagem no da linha.
Sua fama era lal e seu
tão graucios exigidos pela ilicnpacidado individual.
«ei.rc a l.ighl, com o que concordei, para
Guardado solldnmonto por essa parte. ric que ninguém entre osprestigio
índios acreditou
Neste turbilhão rie fiincçôcs oppostas a
„_. não tivessem o endosso «Ia Associação.
tratou dc sc guardar pelo outro lado vul- nu sua morte.
providenciar, a solucionai' do oceasião, me
... porém, mio lem o mcuor valor; q «iuc
nernvel congregando e destacando os gucrAs gerações se suecedornm
mais de
retemperei, criei cm mim mesmo um orgaroiros ric sua nação em vários pontos rio um século c elle continuou a por
<>\k ciii jofiO è a idéa. I. se ella, Sr. rodaser esperado
a
nlsmo
novo.
admiadequado
c
uma
affclto
,|.i~. merecer o apoio do .seu tão conceituabaixo Ri» Negro para sustar
invasão pelo seu povo como outr'..rn I). Sebastião
a
nislração racional pura c grnuiua.
.Sperlino considero-a desde já vicioiivançailora e sempre calamitosa dus lusos. pelos portuguczes, depois d» desastre de
Poi nestas condições que me surprchen*
Costumavam estes arrebanhar índios pa- Alcaccr-Kiblr.
VKWi. Sou com o mais distineto apreço. Dc
deu, nn- vciu altitigir a coincidência, o acabo
, S, criado r obrigado, Adr. Voz de Càrra as suas feitorias e nclías cscravlsnl-os,
Para a historia, Ajuricaba í muito mais
da minha elevação ã culminância do comexplorando
uilio, (26-1-1938)."
o
trabalho do que um niylho dc poesia c (lf esperangananciosamente
mando desta unidade de vasta engrenagem
a nminuuicaçÃo á A. C:
deiles, dc onde rcsuJtavn que ns infelizes, ca: ú na morte um syinboln
K>t.i
heróico da 1,1¦Sr.
ria pasta ria (iucrra Não tremi, não relutei,
tom multa ocetipacáu, pouca alimentação, bcrri.-ide porque foi na vida um dos seus
presidente: Na sessão passada ouvimio me deixei enfraquecer, divisando o novo
ii todos, com o extremado prazer a que
pouquíssima roupa «• nenhum trato, «lefi- intrcpldissimos campeões.
horizonte que se me descortinou. Não. I-innos habituou o Sr. Victorino Moreira,
nhavain rapidamente o morriam á mingua,
Margem do Taquari', Festa da Bandeira
Chl-mu de forças que já armazenava e infle.lá nessa época estavam os gentios (lesam- rie 1022.
i um de seus preciosos trabalhos de obmostrar as vantagens sobre
xivel comecei u honrar o cargo a que fui
incito c estudo, ás vezes, causticantes de
du
caridade
parados
jesuila transformada
''.¦¦'•''">•¦
'*¦'"¦ ¦¦''¦
ALIPIO BANDEIRA.
conueneres em
mia e. sempre, eloqüentes «le verdade e Deuc-nos
promovido.
¦¦'«*' •¦'¦ '¦"¦'¦¦' jior sua vez em expoliação e mercancia,
t. hf&X
-;iç... Um sua ultima oração o Sr. Victo- ECONOMIA
No terreno material, no complemento «Ias
posto sc disfarçasse astuciosamente sob o
i-.o Moreira começou por falar no contraobras planejadas o iniciadas, empreguei novo
manto hypocrlta dc misericórdia com que O 54» SORTEIO DA "SUL AMERICONFORTO
viço, mais forte impulso, terminando umas fo--; '-••.•*•
ainda boje cobre as mnzelliis dos seus her'
. . a que outro nome tenha, dos tclepho¦'""¦•':
¦'¦¦•¦¦' - deiros
ipsíVCA", AMANHÃ
•.. Não quero nem devo envolver-me nesse
RESISTÊNCIA
c atacando outras. No terreno moral festa
salcsiunos, bcncdlctlnõs, carmelitas c
°
outros.
,na's rtifficil) empreguei talvez uma super.amplo; no emlanto, nuo
ACABAMENTO'
Da directoria ria Companhia rie Seguros de
posso passar
Peça-llOS lima demonstração nctividridei cedendo o governo passado á.
c sem manifestar com prazer, oue a
Abandonados assim de qualquer snecorro Vida '-Sul America" recebemos convite par.i
fvbno desse contrato vae ser, talves, feita. I
l minhas injuneções, por créditos c rnucessões.
estranho, perseguidos c aperreado-; por gre- assistir ao fil" sorteio das suas apólices de
.; !• ponto (|uc também não posso deixar j
,1 qti'- a outros talvez não soubessem aspira.gos e Iroyanos, uão podendo contar senão 10:000-*000, cerimonia que se rcaltsa amanhã.
¦ai lüiiii pequena objecção ó quaudo
se ai- j
pcln duvida, pelo desanimo, pela Increriullcom os seus próprios, fraquissimos recursos 10, ás 2 horas da tarde, na agencia metropoii¦ riarie
mesmo na clficacia
dos respectivos
; que em S. Paulo o serviço i pequeno c. j
para se libertarem rins batidas c bandeiras tana da Companhia, á avenida Rio Branco,
: iü.0. menor deve ser a contribuição dos:
) esforços.
que ns iam buscar aos mntlos, nas suas ai- 157, Io andar.
.
si.C-.iaiites. Esse juizo é profundamente cr-1
A minha
orientação, pelo contrario, tein
deias. Innumeras tribus fraquearam e, cmi
«.»
iviico, S. Paulo 6 hoje uma vasta cidade j
sido toda dc plena confiança, na ti inababora mal sc adaptassem ao regimen rie sulavei
in f.llU mil almas; só não lhe conhece a:
ric um futuro conscutanco com os meu?
jeição violentamente contrario aos seus ha|
;|i.!'.icie quem lá não vae ou, se vae, não |
sinceros esforços, com a certeza, espero «lihitos tradicionaes. foram, todavia, perdenzer, de collocar o Asylo de Inválidos da Pa,»síi do Triângulo para tratar dos seus
rio o antigo vigor e tenacidade com que lutria
na
culminância,
tiivam na defesa ou na aggressão.
dão
direito
os
,ii.'i„s. Pergunto-lhes eu, meus senhores,
EXPOSIÇÃO E VENDAS:
que
pa, quem devo vender mnis barato a minha
trioticos
intuitos
Os eivilisados usando ria intriga ou rio
da
magnanimidade
impe•ivndoria: sc a quem me compra 5 ou a
41 — RUA FREI CANECA — 41 rinl. Resumindo a base de minhas aspirasuborno, atiravam-nas umas contra as ouTelephone Central 4251
ijuc me compra 20 contos ? Evidentemente
trás e transformavam algumas não somente
ções, do meu ideal cm prol da repartição
Um clandestino impedido
em aluadas suas. mas em inimigas e perqur a esle ultimo. Se o segundo freguez
DIAS CARNEIRO— ft Cia.
que mo foi confiada, cumpre-me significaRIO DE JANEIRO
Lançou ferros na Guanabara, ás primeiras
o seguinte: Os serviços dc viação e afortonipra-me muito mais que o primeiro, sc
S. PAULO
scgltldoras das que se conservavam arreriias
-as-»
horas da manhã, o transatlântico norte-amei i. me offcrcce inurgcm para muitos inaioou hostis.
mòseamcnto do terreno insular foram realres lucros, justa é que, por exemplo, cm
Os grandes aranhóes insaciáveis conheci- ricanO "Pau America", procedente dc Nova
mente encetados por mim, bem como o preVictima
de
no
perseguições
i.v. dc UO *|° de lucros me satisfaça com 15.
dns pelo nome dc aldeias do Quiari c for- York directamente. A unidade da Munson
paro dc arhorisação, ajardinamenlo c aher
Dc qualquer modo, porém, o empate dc camados de povos a principio, apenas escra- Lines, que foi encontrada cm boas condições
turas de claros em pontos elevados dc priEspirito
Santo
visados o cm seguida arvorados cm snltea- sanitárias pelo medico da Saude do Porto,
Se vendo mais.
meiro plano.
l itiil é sempre relativo.
Recebemos
o seguinte tclegramma di Aledores c apresadorrs rios seus irmãos, co- que procedeu á visita regulamentar, transpormaios- c o capital: se vendo menos, menor í
Os nosso:; esforços para lixar a regulano
Espirito
Santo,
cm
data
'lie. 0 argumento da I-ight, portanto, com as gre."Venho
de 13
meçaram deste modo a estender até ás tu- tou 102 passageiros para o Itio, sendo 92 cm
riuade no fornecimento de luz e água pcfelicitar
apreciado
órgão
o
dc
dcbas selvagens suas teias traiçoeiras
f.ias dispendiosas installações e augmento
tave.l. são patentes, pois que minha actpara primeira classe c os restantes cm terceira,, e
fesa
das
classes
soffredorns
altitude
pela
d:- pessoal é muito discutível. Iim todo c
prear aos bandos entre o.s grupos que an- conduz (i!) cm transito para as republicas do
vidade individual, de accordo cum us prerntomou
contra
nttentados
os
sc
qnn
tos
que
pramorrer
preferiam
nas
caso
mercadoria
autoridades
a
suas terras
diminiie de predo Prata.
qualquer
Salivas de meu posto, junto ás
que se entregar á sanha dos seus malfeitoNa oceasião da visita ria Policia Marítima,
o vulto da opera- tieam dentro ria de minha propriodnde. ii.laic cl/liípclLTi-li;.. tem .-.iilu i.uvmiio insisímtc c
ço sempre que augmenta "cortar
autoridades
Prefeitura desta cidade. Pe- tão persuasori;., que as falhas
res
tirados
cm
maioria
oci-orridas
rio
o suh-inspector. Víctòr Malkt. impediu o de--.
seu
melhor,
0
ligação"
grande
é
a
proporém,
ção.
vossa
autoridades
intervenção
ás
junto
ço
prio seio.
nestes serviços, tem ohedecirio simplesmcnembarque do indivíduo Adolpli l.ohrman. ric
» e.stc assumpto.
E' nesse momento que o nome dc Ajuri- nacionalidade allcinã, o
coinplet.imcnlc
oceaÜ que tenho em vista suggerir á Light c competentes, afim dc cessar a perseguiçãoc te a circuinsliincias
qual lambem fora
venho
Sou
commercinntc
soffrendo.
caba
que
appareee
na
historia.
impedido dc desembarcar em Nova York, pel.-.
o que se refere ao atropelo do trafego pela
slouaes,
não
teneste
onde
município,
Sua
figura
proprietário
dc
colosso
eleva-se natural- facto de viajar clandestinamente.
manhã das 7 ás 8, e, á tarde, das 17 ás 20
A minha contribuição moral, resultante
mente pela energia acima do seu tempo
garantia. (A.) — Nicola rie comportamento c honestidade irr.prehoras. Disse o illustre Sr.
Chegaram ao Rio, a bordo do "Pan America".
Victorino Mo- nho a minima
como
berço
se
pelo
elevava
hierarchica- o.s ministros protestantes Luclcn Le Klnsoljá
rio
Io
reira que a Light fornecia á população os j Jcaquinlo.".
decidiu
a
visita
magistrado
. ¦¦ hensiveis,
.
fa»
mente1 acima da sua geração, c esse homem ving. bispo da egreja episcopal
cairos fixados pelo seu conlruto e para que
da Republica á ilha rio Bom Jesus, e bem
rio Brasil, e
o numero seja augmentado, isso só deponde
assim dos ministros de Estado, nas pastas manhã o ã tarde, dos bairros para o cen- excepcional, tão predestinado para o mando R. Thomas, direetor da escola Cruzeiro rio
da boa vontade da poderosa empresa. Essa
de coniiexão com esle departamento, c ou- tro. A topographia da nossa cidade muito como para o commando, concebeu c iniciou Sul, de Porto Alegre.
boa vontade é uma das suas penetrantes
tros altos -unecionarios públicos e cuja in- concorro para
Em transito para Buenos Aires viaja o diisso, pois que, espalhada com fortuna um «los mais nobres e valoironias a que já alludi. Não é da boa vonfluencia nos foi devidamente 4 salutar cm por vai les e colunas, os próprios cômoros rosos e_sfnrços patrióticos que sc conhecem; plomala nortc-americahâ Georg Brady.
Nascido
numa
época
de
captiveiro
c tnrl.ide c, sim, do bom interesse da Light, que j
todos os sentidos. A curiosiiiarie publica que a cmliellczam c a tornam pittoresca são
monta, elle, príncipe livre o respeitado, senisso depende.
foi geralmente attraida por esle recanto in- outras
tantas barreiras
.íaturacs á cir- tiu. não obstante,
o
vlllipendio
.-íllfio
e Querem a suppressão de physica,
Nesse terreno pratico podemos contar com
desconhecido
aisular, oulr'ora quasi
por
culação, sobrecarregando us
passa- tentou reivindicar os foros da antiga liella, lioa vontade tenho eu, e essa verdadeitos titulares e os trabalhos, as reformas ui- gens adequadas aos vchiculospoucas
modernos. E lierdarie. vendo na grandeza mesma
chimica e historia natural no
ito
ra, em concorrer paru uma solução do inlimainente atacadas, já chegaram ao conhe- o coração do Rio, onde u vida tumultua
seu posto, meuospresado aliás pela
(cresse paru a Light c para o publico. E'
precimento dos actuaes administradores.
e o commercio se enxnmeia rie uma apres- siimpção
curso annexo á E. M.
dos conquistadores, o encargo
o qne vuii dizer. Sr. presidente: O serviço do
O,,..,,
problema complexo da .soeiabilidailc
,
... sada população formigante, traz a esse nrò- dessa attitilde insigne.
Vários candidatos á matricula na Escola
asylados,
bondes entre nós está longe de ser nquillo
dos lares c dos próprios
próprio:, asylados,
;
,)lelna (|e lr"ahsU
\ f
llmaaer.ivi|1(]e
Arvorinido-se. com esses
çollecliva
em Militar pedem-nos enderecemos ao ministro
«iuc se apregoa, isto c, um serviço de pritem merecido minha attençao especial pelo ,„.,.;__
¦_-«>"-"«"- libertador ostensivo dc suapensamentos
raça vencida c da Guerra a suggeslão dc fazer retirar dos
meira ordem, um dos melhores do mundo !
respeito e effectivaçáo do regulamento res»„¦_!»___,
„a,
.„
j
°'-,H.°* n„°,s te"_,0's', as niUS d;is vez« deshoiii-ada, atirou aos vencedores o cartel exames rie admissão ao curso annexo
li como eu conheço um bom pedaço deste
á Especth-o, c o conseqüente expurgo do pessoal °m.J vuo- i,n,í':fl,io ma? dc meios vários
para de desafio e, antes que houvessem levanta- cola Militar os de physica, chimica c hisinundo, tendo viajado muitíssimo, posso afindesejável, da cohabitação clandestina dos " «^ongest.ouaniento,
riesdo o do simples do a seita dc combate com que lhes veda- toria natural, matérias que julgam dc comfirmar que só aos ingênuos pôde essa arroestranhosguarda-civil,
ao permeio o,f.ficial mielementos
as esquinas, va o passo, transpoz a fronteira delimitada provada lran.icendenc.ia c que ficariam moguarda-civil, postado, teso. as
¦ •(__
jaàa affirmativa merecer credito. Os nossos
"eassc-tèle" cm
com
o
seu
a des- o atacou-os no próprio domínio deiles, ex- llior se fossem incluídas nn secção prepara¦¦¦punho
carros ric primeira classe estão longe «le of,.
finalmente, tti.f
ao 2"
an
ouro, iiiiiiiiuuiiiv,
_«ii».t'lll
Com chave
de uuiu,
Liiti.i" \iv° r""\° tlos carros c rias pessoas, ate pnlsando-os desse primeiro redueto
para toria ria Escola do Realengo.
ferecer o conforto dessa classificação
não
no de meu commando no Asylo de Inválidos ?8"nr
Esse, dizem, é o im-necHhò c o de muitos
luminosos, além das águas do Uarirá.
só pelei material rodanlc, como pela naturia Pátria, alii está realisado quasi o remo- "s «PPnrellios complicados e
implacável dc todas as inju- jovens que aspiram abraçar a carreira das
reza dos assentos, meios rie accesso aos mesdelamento do pavilhão esquerdo do estabe- ,«iuc, na Avenida Hio Branco, as vezes, cha- riasVindicador
rio passado,
convencido, armas.
mos, providencias contra
as
intempéries,
lecimento, séde da respectiva administração, fnnm a curiosidade publica. Signaes e si- ináo c aggravos
mt»
grado a rudeza dos seus conceitos, do
etc. etc.
Isto feito, tenho completado a primeira puleiros ha. hoje, em muitos pontos da
grande papel que o destino lhe confiara,
üe outro lado, não hn escrúpulo quanto a
parte do meu extenso programma do reor- £ idade, e que, a falar francamente, ma! dão onde quer
fosse
que
preciso derribar a opvasão ao seu serviço de normalisador do
passageiros que de modo algum deviam toganisação material o moral do Asylo,
o seu braço de ferro caia como um
mar logar nos taes carros de primeira ciaslümpreste-me a Providencia o animo forte, movimento. Os que menos socego têm uo seu pressão,
"Geringonça
raio
deixando
—
soii
clava formidável
a
a
estão ao longo ria Avenida, ás esquinas
«e. Isso é ligeiramente observado apenas na
carioca"
inabalável, de que ainda necessitarei, se o
c o anniquilamento.
Vindo dc Bordeaux o escalas fundeou no
Jardim BotanicOi Quanto á prohibição do
fazendo justiça aos intuitos since- as ruas Sete c Asscmbléa, assim como na destruição
governo,
— 1922 ros de que tenho sido capaz até hoje, con- ua Visconde do Kio Branco, na praça da Desde Lama-Longa, o antigo ninho rie porto desta
capital, esta manhã, o paquete
fumo e dos escarros no assoalho nem em tal
Pederneiras
"Mosella", cujo
Raul
estado sanitário foi
falemos. Se o Sr. prefeito quizer ver o thelepublica (entre Senador Etizebio e Vis- Dari, até Carvoeiro, a vigilante e cruenta francez
aproveitar os meus Ífan
de
no
tinuar
cm
propósito
posto
Aracin-y rios Paravianos, o vallc do Rio verificado bom pela
lá tem sido demasiadamente
Saude do Porto. A
.ouro do município nadar em dinheiro, poserviços patrióticos e dc genuina honestid-i- bnde d« llaiina), rua do Passeio
«pie
(dedesenvolvimento
Negro
foi
um
só
theatro de guerra.
referida unidade mercante franceza trans— Domingos Gomes da Ro- ronte do Instituto rie Musica), E mesmo
nha mu fiscal em cada bonde munido do foco o extraordinário
Brasil a in- de. (Assignado)
A'
dos seus bravos, Manáos Aju- portou 130 passageiros para o Rio,
dos
um talão de certidões e competente autori-| Mltimamòntc tem alcançado no os
major conimandanlo."
tira do perímetro central ha reclamações rioaha frente
do cha Argollo,
prelos
levou
Diariamente,
dc
roldão
até
o
cntroncamènlivro.
do
1
-nas» ¦
quave 110 são immigrantes portuguczes, e
• signaleiros para muitos Iogares como a
«ação para cobrança de multa aos contra-1 dustria
despedo
to
cidades
do
paiz
Rio
Branco
as
aldeias
rie
Thomar,
conduz
1*55
em
innumeras
transito
e
de
para Buenos Aires.
ventores.
Lembro eu, então, o seguinte:] Rio
a S. Francisco Xavier, esquina de Mariz Moreira, BaTcellos, Poyares
notar que,
e
Carvoeiro,
Durante a viagem dó "'Mosella" nasceu a
Umn vez que a companhia não reforça o seu iam numerosas obras. E é preciso
Barros. __ os homens se revesam.
e os cujos habitantes portuguczes, Banivas, Ba- seu bordo, no
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para fazendo alarde, serviam de boa vontade,
ao nosso clima, etc. Os velhos carros «le Pc- de palavras e expressões,
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dc luxo deveriam começar alternadamcnto
\ observação de Raul Pederneiras
cilc.ão. O grande, movimento, pois, que saram abi, não
porque — como fizeram com serviços accumulados.
Preços líquidos sem desconto.
O commercio local resente-se. ria falta da
a Liglil teria da Prefeitura a concessão do O trabalho de Raul Pederneiras tem utilidapaita dia c noite por Sehastopol e Strns- crer — Ajuricaba tratasse com esse rigor os
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o
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bo-g, tem cnmo guia o novo
poder cobrar o dobro das passagens actuaes. de e vale por
apparelho, gentios capturados, mas porque
era esse pagamento por parle dos tarefeiros.
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ATTENDENDO A UMA JUSTA admado por um homem único, quo to- principio um estorvo continuo aos seus
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to permittido pelas suas
caio cm unia nianivcla,
posses, ou por lar, tosco, symbolico, que nasce ás
mus servindo- planos dc exploração desses mesmos gonRECLAMAÇÃO
uma questão de vaidade encheria os carros ruas, do populacho, com pequenas redusck electricidade, faz com que uma Iam- tios, um destruidor constante da sua mal
¦v—ss—¦» ss» m •
ee laxo deixando aos pobres "pingentes' de cçóes, passa, no fim de algum tempo, a lmpai vermelha, collocada a meia altura, adquirida fazenda,
sgora e aos que esperam interminavelmen- guagem commum e, dahi, não é difficil peneillliinc e apparcça a palavra "Halte", ao
Reconreram então, como do costume,
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intendentes
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te o logar o meio desejado de vir para o Irar nos diecionarios da língua.
meio tempo que sc somem os signaes que governo para que Jhcs mandasse força mi- Vo matadouro de Santa Cnt
trabalho de nm modo mais commodo e justo.
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Entre outras obrigações a Prefeitura exigiAbatidos hontem: 511 bois, 41 vltellos Diversas expedições foram levadas ao Rio
deviso sôa a campainha, que adverte os
•ia a da numeração das linhas dc bondes,
53 porcos.
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eousa que sc pratica em toda a parte (Sao
Foram rejeitados: 2 1|4 1|8 dc rezes •
Ajuricaba tinha crescido tanto aos olhos
Çãüe Paris ainda não se sente satisfeita
«ulo inclusive, também da mesma Light)
Temos sobre a mesa o opusculo do Dr.
11 (Serviço es- colas vantagens trazidas pelo novo, es- dos seus que de toda a parte lhe chegavam 2 porcos.
„rONTRNEG'RO
(Paraná),
de Meforam
Para acabar com o inferno, que é para todos João Cândido, professor da Faculdade
para o consumo dos suh"allocução pecial da A NOITE) — Rcportando-me ao guie luminoso descongestionador do Ira- combatentes que vinham espontaneamente urhios: 79vendidos
1|. bois, pesando 19.041 kilos «
adivinhar qual o trajecto que tazem dicina do Paraná, contendo uma
telcgramma anterior, informo ter hoje fcg;le stias grandes vias.
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soh tão grande tuchaua. E tal respeito im- 1 porco.
D.via também acabar a anomalia do letrcí- dc, e "A syphilis", como problema social". maior destaique local, procurado o inteudeno seu nome aos adversários que bas- Itock noa campos
punha
sentido
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dos bobdes de Botafogo que
Em ambos osses trabalhos, o autor
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tava a sua presença em um certo ponto paetscendente deviam trazer o distico.de
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o rio ficasse a mais dc 10 léguas
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oade" ou "Avenida Rio Branco". A' Light humanidade. O próprio titulo do opusculo
as fabricas dc calçados, cortuCruz afim de supprir o abastecimento dr.
desinfestado deiles.
«beria ainda adoptar entre nós as carteiras explica esse intuito do autor, de bater-se fechamento
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mes, refinaria, banha,
O heróe passeou assim livremente, du- matadouro 3.073 rezes, 267 vilellos c 682
Intransferíveis do assignatura, que tanto In- contra os perigos da syphilis.
(ijou á Guanabara, ao amanhecer dc rante longos annos c pelo curso inteiro do porcos.
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Para as outras também deva ser objecto do crescimo da população sem
federal, das estradas de frair., que foi encontrado cm bom estado
No tempo do governador do Pará, João hontem: 429 l|l 1;8 bois, 41 Diogo
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E'te assumpto, Sr. presidente, * extrema- ental-a
general porcos, onde foram vendidos aos açouguelaquella corporação pasieiros *m transito, nolando-se entre contra Ajuricaba uma
expedição
militar
esta- pouco do muito que posso dizer sobre tal as- triaes, foi recebida por rever os orçamen- elles
pelos seguintes preços em kilo:
diplomatas Jayier Vergara e Carlos composta dc um corpo de infantaria c bar- rosRezes,
?"nte complexo, mas o essencial é o
á municipal, que promeltcn
interessa
intensamente
tão
•wccimento
sumpto
que
dc ?780 a §840.
do bonde de luxo (admittindoSanl
este
extraordináriaargentino
Conselho
Cplonna,
aquellc
e
cos artilhados ao mando de Belchior McnVitellos, de 1.? 100 a 1.200.
*|> Por tolerância,nma tão elevada designa- grande população rin nossa capilal que vive los reunindo o
'chilt. au» _e destinam
des ria Moraes.
oieute.
para Mareclhi.
Porcos, dc 1.600 a 1*700.
&°) c obrigatoriedade da .«mineração das 2o e para o commercio."
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0 "Pan-America" em transito
para o Rio da Prata
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1CHSNA A VAPOR

Compra-ae um conjunto de 350 a 500 H. P. eff.,
machina moderna com o
minimo de 90 rotações
por minuto. Offertas a
João Kobal. Caixa 871.
S. Paulo.
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