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88 annos de edade e 71 de balcão
Uma mocidade sem illusões

Conversando com o vêííío Constantino
•Ktn b.iljo, na rua de S. Pedro n. 226, o nr-

uszeni, com ns suas modestas proporções de
lima venda, abria as suas portas esperando

fregiiezes iiusenios, c cm cima, uo pri-nielro andar, conversando comiiosco, ao lado
)e sua fülin, senliorila Olinda, o decano dos
[omihcrclanlosido llio de Janeiro, Sr. Cons-
anllno Pereira-tios Sanlos, proeurova recom-
pôr i. eoncnlcnação de sua vida.

Baixo o magro, eom um fnrm na esfrega,
luu.titiiiidii liiciiia.ii intelligeocia, mas tendo

palavra tremula; o ancião recordava:Clieguci uo Hio de Janeiro na noite de
18 dc outubro do 1853, desembarquei oo cies
los Mineiros e momentos depois emborquei
io vapor '•Miiiaiiibaia" c fui para a villa
lo Miingaroliun. ua praia do Sacco.

Que foi lá fazer?
Iiii cm pregar-me, ganliundo 88 por mer,

mim caixeirp, ua veada de José Joaquim da
lunlin & Irmãos.

Vinlia rccoiumendado ou destinado a
I5.'.a casa?

.Não. Essa firma, que era fornecedora
laqucllo vapor, pediu que, quando cbegasse
Igimi novato de 1'orlngal, mandasse-o para

a empregar-se.

duzentos, e a Coleta, da Bahia, mais moçac mais cara. Paguei iniposto por ellas.Quanto pagou dc imposto INão me lembro.
Foram libertas ?

1888 
Vkaram lWns no di* ¦*••* do Mal° de

-— E eram boas escravas?
q Sr. Constantino move^ ¦ ruiu»?» xnm

ftslu sumi 5tg*nTricõçãõ especial, e opinou:Isso nao estava tão desaforado comoesta agora.
Não quer falar, sob o ponto dc vistacommcrcial, do passado? insistimos, e ovelhinho, cm resposta, disse:¦— Tudo era mais barato. Quasi de graça.Todos andavam de barriga cheia. Só não an-

dava dc .barriga cheia quem estava doente.E agora? O nosso progresso? inqueri-
mos.

Acho quo certas cousas podiam scr fei-
tas com mais calma, lentamente. O atropelo
prejudica, o paiz o faz pensar mol dos ho-
meus. E olhe quc este paiz agüenta 800 ml-
Ihões de habitantes. E ba de tel-os, quando
a sua edade fôr o dobro da quc hoje tem.Passou n sua mocidade no Brasil?

O Sr, Constantino Pereira dos Santos, decano dos negociantes, em sua casa antiga
na rua dos Ourives '

[.IA senhorita recordou que o ancião chegara
Portugal trazendo como única fortuna

na caisa de pinlio, c cllc, evocando, conti-
lou:

[•— Passavam, em Mangaratiba. muitas tro-
gs...

Do Exercito? Militares?
Nilo. De cargueiros de café, conduzidas

Ir pretos, cabendo a cada conduetor nove
llmaes. Esses prelos eram muito maltrata-
Is.

Esteve muito tempo em Mangaratiba 7
Tres ^jnnns. Cunha era viuvo e, mor-

ido elle, acabaram com a casa. Fui, então,
ao cuixeiro, para o beco do Bragança nu-

Iro 8, giu.liando, desde entrada, 36$000. A
fnui -era Castro, Nunes, Burns & C. Esse

Stro tinha, lambem, uma loja de ferra-
as na rua tlc S. Pedro. Burns era allemão,

Companhia era portuguez c empregado.
Qual era o gênero do negocio, no beco

ÍBraganço ?
Molhados.
Deu-se bem nessa casa ?
Sim. Lá estive uns dous annos. Esta-

eci-me, depois, por conta própria, na rua
Ourives, do lado esquerdo, perto do

mi.
Como se estabeleceu ?
Comprando a venda de Manoel Joa-

Mas o senhor ganhava 358 por mez.
para comprar a venda ?

Comprei-a com a confiança. Tambem
ivc, por empréstimo, dons contos de .réis,

Desde então trabalhou por conta pro-
?
Sim. Mudei-mo para a mesma rua, com

bto para o FaranI, perto da rua do Ro-
5o, olhando para a do Ouvidor.

E, nesse tempo, era intensa a vida no
[tro da cidade ? Moravam, nessa zona.
litns familias 1

Sempre havia, mas eu disso nâo sei.
Icuidava do meu negocio.
Procurámos, então, -\ proseguir acompa-
Indo os deslocamentos de negocio a va-

do Sr. Constantino, transportado, mais
de, para o largo de Santa Rita, e, a tres
íos, para a rua S. Pedro, onde se acha.

Ondo nasceu, Sr. Constantino 1 per-
fitámos.

Em Portugal. • no Couto de Cima, cm
Ki.

Casou-se no Brasil ?
Mão me lembro quando casei. Mas ca-

|me com.D. Antonia Pereira, fallccido ha
[nnnos.

couversa, agora, permanecia no ambien-
{doméstico: o velho hegocianle afagara a
|ancia de 9 filhos, dos quaes vivem, ape-

tres, — um homem, uma senhora ca-
|a e a «senhorita Olinda que c o nn.io de

velhice,
liomo o Sr. Constantino não parecia dis-
|to a encarar, através dos tempos os ai-

problemas" còmmerciaes, falamos dos lio-
bis do passado.
lónlicccnu tlisse-uos elle, conhecera limito

Pedro II, vendo-o, sempre que o Im-
fetltii* in íi egreja da Gloria, tlunitiriir-se em
¦ouso nuiiin casa de instrumentos existeu-
londc hoje é a rua Buenos Aires. Accres-
liou:

(jucni c que não gostava delle?- Elle era
jnçoadn, O filho era melhor do que o

O pae d.aquelle qne lá está no eavallo.
Quc eavallo, Sr. Constniitino? interro-

aos, surpresos.
O eavallo dc bronze. O eavallo da

atua. Lá no Rocio, explicou o ancião.
IMiidinios á princeza.
J- Ali! A Isabel. Foi quem deu o grito
{liberdade, considerou o Sr. Constautino,
Ju a n to a senhorita Olinda observava:

Papae leve escravas.
[h Muitas? -x

Duas, respondeu o commerciante. A
pel, do uorte, comprada por nm conto e

Toda ellal
E foi um moço alegre, dado a diver-

sões?
Refrunzindo o roslo, o Sr. Constantino,

a fronte baixa, sem recordações seutimen-
tscs, confessou:

*— Sempre fui applicado ao trabalho. Nun-
ca perdi uma noite. E tive recursos, muitos
recursos. Não os tenho hoje.

Papae perdeu no jogo da Bolsa, infor-
mou a senhorita.

Pensava jogar na certa, pelo indicação
de pessoa bem collocada, e, quando abri os
olhos, lá se tinham ido 380 contos.

Mas passaram muitos annos sobre isso,
observámos.

Sim, muitos annos, mas cada qual peor;as cousas encarecendo, a gente trabalhando
sem lucro.

Pareccndo-nos que o ancião começava a
fatigar-se, deixámol-o, agradecendo-Ihe os
minutos cin que fez reviver o passado era
attenção á nossa visita.

¦ «sa» i————____

Caillaux e Malvy
amnistiados

QUAL FOI A VOTAÇÃO
DO PROJECTO

PARIS, 15 (U. P.) (Retardado) - A
Câmara dos Deputados approvou hontem
por 325 votos conlra 185 o projecto de lei
dc amnistia aos crimes políticos.

PARIS, 15 (A. A.) — A Gamara dos
Deputados, após debates calorosos, appro-
vou por 325 contra 185 votos o projecto
concedenío amnistia aos Srs. Caillaux e'Malvy.
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0 caso do açougueiro
—. ~. r.—

Hartniann agita a Dieta
prussiana

0s communistas pedem o seu
immediato julgamento

BERLIM, 15 (Havas) — Em sessão da
Dieta Prusisana, os communistas pediram a
discussão immediata do caso Hartmann, o
açougueiro do Hanovcr que está sendo jui-
gado sob a aceusação de revoltantes actos
tlc sadismo.

Os communistas insistem no pedido, alie-
gaudo que não se trata de nm simples caso
criminal, mas "de crimes cuja responsabili-
dade pesa tambem# sobre o presidente do Es-
tado e sobre a policia, de que Hartniann era
espião.

LOCATELLI
w.a. v^píanco V-.\»«"C,° 

"'

. • » noíoo.1 -
. , . . v . . 1II0U')

..úmero avutis, 109 reis — Interior, 200 ii*«

de»»*

vae fazer um
grande vôo

O notável "az" italiano
pretende familiarisar-
se com o oceano e as

condições do clima
««» m m • ¦

Da Itália á Groefandia e
Nova York

ROMA. IS, (U. P.) — O aviador Lacstelll
pretende partir daqui em aeroplano no fim
j. |..n—¦| T|t fp-nta ii | iln'irn |.nrn • Ir

ida • dilanda • dahi para a Grnrlanriin.
Depois de vários iAo* para famlllarliar-se

com o oceano • as condições do clima, Lo-
catelll seguirá para o Canadá e mais tarde
para os Estados Unidos, contando chegar a
Nova York, no melado de agosto.

A campanha hespanhola em
Marrocos

A CHEGADA DE NOVOS FERIDOS
A CEUTA

MADRID, 15 (U. P.) — Teleffropham de
Ceuta informando terem ali chefiado 119
feridos, quc foram immedialamentc recolhi-
dos aos hospitaes dc sangue.

MAIJRID, 15 (U. P.) — O jornal "Herot-
do" assignala a necessidade du encontrar-se
uma solução para o caso dc Marrocos quc
custa ao paiz multo sangue c dinheiro <|iic
se deveria empregar na rcconslrm-rãn do
interior.

Em conseqüência de um qué-
da do apparelhõ que

pilotava
MORREU O CELEBRE AVIADOR

BELGA TENENTE DESOLE
PARIS, 15 (Havas) — Telegramnia de

Rruxcllas para o "Journal" cominunica (it-c
o celebre aviador belga, tenente Desole, ;.,".*it-ha dc fnllccer cm conseqüência de Vinlil
queda do apparelhõ que pilotava. O tenente
Verhacgen, quo o acompanhava, ficou gra-
vemente ferido.
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MILITAR EM SAO PAULO
O que affirma o communicado official do meio dia

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A SEDIÇAO
As municipalidades dc Ú'm$Commnnleado official da secretaria do pa>

lado do Cattete i
"fia franca actlvidad* em toda • frente.

Contlnaamos a avançar ocenpando as poal-
fòe* mais vantajosas. A superioridade de
nessa artilharia sobra a dos rebeldes é consi-
drravrl."

No Cattete — Conferências o
visitas

O Sr. presidente da llepublica recebeu em
conferência os Sr«. niinlatrtts ds 1'ilailu.

clã, o presidente da Cumaru
o presidento do lianco do Urasil.

iKslivcrnni, lambem, bojo, no palácio do
governo os directores da Imprensa Nacional
c tlu ''statistiru, 

o superintendente rio Abas-
tecimento, o "leader" 

pernambucano • va-
rios congressistas.

0 marechal ministro da Guerra
dirige-se ao vice-presidente

do Estado de S. Paulo
O Sr. marechal Sctcmbrlno de Carvalho,

ministro da (iiicrra, transmittiu ao Sr. coro-
nel Fernando Prestes, vice-presidente do Es-
lado de São Paulo, o scgulnto tclegramma:"Coronel Fernando Prestes — Ibipetinin-
ga. Queira V. Ex. accuilur os meus mais sin-
coros cumprimentos pelos termos incisivos
íi "i"1! l,0D'lissi,n'* resposta ao convite qucllio loi feilo para assumir n presidência dc.Vio Paulo, com o sacrifício da ordem legal, acujo serviço votamos, nesla hora, todas as
nossas energias para honrar ns tradições ci-
viras, do quc somos depositários.

Çongratnlo-ino efusivamente coin V. Ex.
pela organisação da defesa da legalidade con-
tra a sediçao que irrompeu na capilal de Sãol-aiii» iiltr<>.inndo os nossos créditos dc po-vo culto. Saudações cordiacs. (a.) — Mure-ciml sclémbrluo de Carvalho."

Uma proclamação do comman-
dante da 2a brigada de

infantaria
O general Jogo de Deus Mcnna Barreto,

commandante da 2* brigada' de infantaria,
assignou, hoje, a seguinte proclamação: *"Meus camaradas — .Movido pelo niáís
nlcaudorado impulso patriótico, que a vos-
r:a iibuegitção.inc inspira como. soldado e ci-
liatlno, venho vos trazer as impressões que
nos dominam ueste trágico momento de vida
republ" ^ia, deautc da revolta tle parte da

Forca Publica do Estado de São Paulo e
dr alguns officiaes de nosso glorioso Exer.
cito, esquecidos, pelo obruinbumcnto das
ambições pessoaes, da grandiosa missão que
a Republica • a palria confiantes, lhes cn-
trcgaraiu, ao dar-lhes a guarda do suas
Iradicções, de suas leis e dc sua honra.

O denodo do nossa offcnsiva cm derredor
do núcleo revoltoso dc Suo Paulo, tem fei-
to com que os relapsos uos seus deveres sa-
grados, venham procurar a cada instante
se homlsiar sob as nossas bandeiras, pediu-

dispensam os destr.™.
mentos policiacs

¦ nia-*
lfll'1

BELLO HORIZONTE, 14 (Serviço •
da A NOITE) --- Varias Câmaras Mun
visando facilitar a larefu do governo
do quo esle possa dispor tlc lutl-i 11 policia;
Irlcgrapharam ao Dr. Haiti Soiiith dispam-
siindo os destacamentos policiacs, ficundt os
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Aspecto de rnn acampamento da infãn faria dc Policia Paulista,
dades da capi tal do Eslado

nas proxiim-
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Episódios do «raid» pedestre
Campòs-S. Gonçalo

A marcha da patrulha 14 de Julho—Cinco
escoteiros acommettidos de febre

Um bello exemplo de altruísmo
Emquanto se aprestam para receber com

o enthusiasmo das grandes manifestações o
seu bravo companheiro que rcalisou o raítl
a pé do Uio uo Chile, os jovens .filiados ii
Associação Brasileira do Escoteiros, exerci-
tain as suas aptidões e energias praticando
feitos que os tornam merecedores de admi-
ração e dc estima.

Entre esses últimos comiriettimenlos, deve
ser assigualada a excursão dc oito meniuos

o escoteiro Gerhatin, adoecendo dc uma in-
digestão de laranjas, foi carregado, durante
uma hora, por seus eollegas Joaquim da Sil-
va e Adolpho Meurcr, sub-chefe da patru-
lha, conduzindo os mais o equipamento dos
tres;. em Porto das Caixas, Isaias foi accom-
mettido de febre, mas não quiz abandonar
o seu posto dc conimantlo e continuou o
raid; uin dos excursionistas sentiu verti-
gens e tonteiras ao atravessar uma ponte;

Falleceu, em Toulouse, um*a
irmã do marechal Foch

PARIS, 15 (Havas) — Communicam tle
Toulouse que fallcceu ali, com a edade de
82 annos, uma irmã dó marechal Foch.

Os escoteiros da "Patrulha 14 de Julho", que rcalisou o "raid" a pè Cam<
pos-S. Gonçalo

de 11 a 14 annos, que, entregues á sim pro-
pria responsabilidade, constituindo a "pu-
trullia 14 dc julho", do gyupo de escoteiros
do Collegio Hio de Juneiro, executaram o
raid a pódc Campos a S. Gonçalo, iniciado
no dia 7, ás 8 horas da manhã, c terminado,
ás 12 horas"c 30 minutos de 14 do corrente.

Galhardos, sem traços de fadiga, estive-
ram, hoje, em nossa redaeção, esses guapos
escoteiros, que são: Isaias Meurcr PJpper,
Adolpho Meurer Ripper, Jacome Nascimento
Avellar, Osvaldo Farias, João Gerhatin,
Adalberto Goines, Joaquim da Silva c João
dos Santos.

O primeiro, Isaias Meurer Ripper, que
couta 11 annos de edade, e é o chefe da pa-'.rullia, conversando comnosco, produziu,
em linhas geraes, o relatório verbal da cx-
cursíio: — caminhavam sete legii-ilS-pm1 dia,
comiam e dormiam" nas estações, por conta
do governo do Estado do Rio e da Baixada
Fluminense fizeram regressar cinco compa-
nhclros que foram atacados de febre.

Os outros membros da patrulha completa-
ram o relato de seu chefe, addicionando-lhe

Ias notas pittorescas: depois do Rio Bonito.

na lagoa Juturnahyba, um intrépido nadador,
iivtinturantlo-se a um mergulho atrevido, fi-
cou atolado na lama;, cm logar cujo nome
deve scr esquecido, Mn valente ciimirilieiro
cujo nome não deve ser lembrado, deixou
nos Iençócs a prova do bom tuuccionameu-
to dos seus rins, e, perto de Macahc, quandosc banhavam no Oceano Atlântico, as ondas
lhes arrebataram dous rares do botinas c
um de meias.

Mas, caros amigos, a razão desse raftf ?
perguntamos, no fim dessas narrativas.

O Sr. Sodré, presidente do Estado do
Rio, havia pronieltido premios aos que o
rcalisassem, offcrecendo uma medalha a ca-
da escoteiro da patrulha e nin conto de reis
em dinheiro a quem chegasse primeiro,E quem ganhou o conto . tle réis ?Nenhum dc nós, porque todos combina-
mos chegar juntos e offereccr o dinheiro á
nossa Associação.

Nesse ponto, para cncerral-a com um lo-
cante exemplo tle abnegação, rara na edade-
desses escoteiros, tiualisamos a nossa con-
versa com os galhardos meninos da "Pa-
trnlha H dc Julho",

do perdão da falta commettida. 'A força
legai, porém, no cumprimento de seu ale-
vautado dever, tem-nos tratado como inimi-
gos da pátria c soldados fora da lei, dando
ao mundo que nos observa, o maior exemplo
de disciplina c salutar patriotismo.

O governo, forte c escudado na Consti-
fnição. não tem poupado esforços para
cumprir calma e resolutamente o seu dever
lia tlefesa da integridade republicana e da
dignidade de seu mandato, que o povo livre
do lirasil. cm boa hora, lhe confiou.

Ante laes c tão eloqüentes demonstrações
tle firmeza o valor, eu, que me ufano de ter
envelhecido ao vosso lado, no cumprimento
da lei, manutenção da ordem e respeito á
disciplina; e montado guarda conivosco ás
nossa trádicções, lembro-vos quc no coração
da palria está erguido uni Paniheqn de
Gloria; otitlc os seus verdadeiros filhos te-
rão a iiiiiiim-talidi.de sob a sombra beniili-
ttu dó nosso estreitado pavilhão;

Vacamos por conquistal-o.
Quartel General da 2a bragida de infan-

taria, 15 de julho de 1924. — (a.) João de
Deus Mcnna Barreto, general."

Mais duas manifestações de
solidariedade ao governo.

no Senado
Na hora do expediente da .tessão de hoje

do Senado os Srs. A. Gordo c E. de Aguiar
oecupurum a tribuna para justificarem a
sua ausência no dia cm que foi votado o re-
querimento dc solidariedade ao governo fe-
deral, ao governo de S. Paulo c ús forças
fieis aos mesmos. K accresccntaram que da-
vam sinceramente sen apoio a essa iiiiiúi-
festação do Senado.

0 agradecimento do Sr. Carlos
de Campos ao Senado

Foi lido no expediente da sessão dc hnjo,
do Senado, 

"o telegramma, em que o Sr. Car-
los dc Campos agradece as manifestações
feitas por essa casn do Congresso nn actual
emergência, despacho esse quc já publica-
mos. \

0 Sr. Antônio Carlos recebe
felicitações

OSr. Antônio Carlos "leader" da maio-
ria na Câmara, recebeu, hoje, o seguinte tc-
legramma:"Juiz dc Fora. — Centro c.ivico . Arthur
Bèfnafdcs tio quc V, Ex. c figu.ua princi-
pa! felicita-o pelos seus brilhantes discursos
parlamento c communicn iniciou sua acção
collocando-se ao lado dos poderes constitui-
dos pela legalidade. Saudações cortlcaes.
-- (aa.) Severino Costa, presidente; Josti
Augusto Lopes, 2° secretario; Pedro Mar-
quês, orador; Liodolplio Gomes, orador."

Uma reunião de paulistas para
tratar dos acontecimentos

no seu Estado
A directoria do Ceutro Paulista esta can-

vbvaiido seus associados, ein geral, e a todos
os paulistas ora presentes nesta capital, pa-ru uma reunião na sede daquella associação,
á fiara Tiradentes n. 10, a realisar-se ama-
nhã, ((imrtarfeira, As 5 lioras da tarde.

0 officio do Centro Paulista ao
Dr. Carlos de Campos

Communicam-nos do Centro Paulista :"Por equivoco figura o nome do desembar-
gador Saraiva Júnior entre os signatários do
officio endereçado uo Dr. Carlos dc Campos
em nome da directoria do Centro Paulistn,
não tendo o referido magistrado., compareci-
do aquclla reunião."

A Associação Beneficente dos
Enfermeiros e Enfermeiras
offerece auxilio ao governo
Estando no regulamento da Associação

Béiicliccute dos Enfermeiros e 'Enfermei-
ras, quc essa instituição deve prestar uu-
xilio ao governo, tanto na puz como na
guerra, ou em caso de seus serviços serem
utilisaveis. aqueila instit-uição pdz ao -la-
do do governo, para o quc necessário forem
seus prestimos.

As condições das tropas de
Minas, em Guayauna

BE1..1.0 HORIZONTE, 14 (Serviço especial
da A NOITE) — O Dr. Raul Soares acaba dc
receber o seguinte tclegramuíii:

Guayauiia, II —- Respondendo vosso tele-
graiimia cumpre eunltcèer us típliniiis qualidades dns tropas do vosso Estado'; çonibiilendo com denodo ao lado
duas iinicladés sobre ns qu
ções estão em inâgriificas
General òo..-ratt's".

serviços dc scntinclla ás prisScs o. o dc p.iii-ciamento entregue aos gunrdns-rivis dns res-
pectivas municipalidades.

As noticias que chegam á ca-
pitai gaúcha tranquillisam

.UIO GRANDE. 15. I"A. A.) — o "Correto
do Sul" lem publicado diariamente os lei.'-
gramiiias recebidos dessa Capital sobre, u
movimento scdicioSò cm S. Paulo.

Esses telegrammas muito tèm contribuído
para n tranquillidiidc dc espirito da uoiiii-
lação desla cidade.

Calma em S. Salvador
S. SALVADOR, 14 (A. A.) - Rel.nã nc:,U

capital c ein totlo o Estado n mais completa
ordeni, sendo recebidas com ãvidéts as iioti-.
elas rcfcrctitcS ao inovimèuló sedicioso do
São Paulo.

Os jornaes, tanto matutinos como Vésper»
tinos, tèm dado edições extraordinárias com"clichês" c com os despachos telegraphico*

1 fornecidos pela Agencia Americana c secreta-." ria do Cattete
E' iiiianiineiucnlc elogiada a enérgica ,icçã>»

do Sr. presidenta da Republica 
"nn 

aetiliíl
emergência.

»—«a+^ ¦

Snaipa-si, aiaiü,
a ieto, a ii

Conferência lifir-
latia

!;i-

da legalidade. As'd jiutlis in forma-
condições, (a.) r-

^çátmm
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O ministério ingl
na as contra -proposla?

belgas e o embaixa
dor von Hoesch

PARIS, 15 (Radio-Havas) — Com» csva marcado. paHiu. hoje, pela miinini,para Londres, a delegação da Franca ál.oiiterencia Inler-AIliada.
Em companhia dós

delegados Srs. Ilcv-
riot, Cieme.ntfl. gene-i'al Nollet e Perêtti
delia Roce», seguiram
vinte, peritos e. secre-
tarios.

Grande numero de
pessoas assistiu á par-tida . dos (lelcgatlos
francezes.

BERLIM, 15 tRatlio-
Havas) — Assagtira-
sc, nesta capital, queo embaixador da AUleman-ha em Paris, a
Sr. von Hoesch, i-b«¦nuvou junto ao Sr"
Herrlot o desciu dò
governo do Reicii de'participar das nego-
eiações que sc vão ,
amanhã iniciar cm
Londres'.

LONDRES, 15 (Ha-Os jornaes observam com satisfaçãoa moderação de que tèin dados provas tan-to os conservadores como o.s liberaes pro-curando ní"o difficuliar os trabaHios'prepa-ratonos da Conferência Iritcr-Ailliadu qucíiinaniiíi se i ti augura.
O "Tiines" noticia cm tclegramma dèlfirií-xellati que, tia graiido reunião ministerial

que se cPtectiiou hontem, foram examina-dus, minuciosamente, as contra-propostas
que a Bélgica tencioha apresentar á conte-renciu.

¦ "LONDKES, 
15 (Havas) — O correspon-dente do Times" em Berlim annuncia quc.a despeito das conseqüências funestas quea sua altitude pôde vir a ter, os elcmeii-tos nacionnlistas persistem cm aconselharo Ráycriio a não acceitiir o relatório dos

pcntoji. Acerescenta o correspondento queé_muilo provável a reabertura de negocia
ções com a organisação Alicum.

BEIiLlM, 15 (U. P.) — Soube-sc quc o
elianeellei' Jlarjç está fazendo todos os cs-1'orços pnra obter a appVbyaçãò das leis Da-wes. ora jiromptas, cmquautd se realisa aconferência inteniaeional da Londres, sob acondição dc que ctlns nno entrurão r.m exe-cução antes que os nlliados e-steiam pie-iminente preparados paira desempenhar apnrte que lhes cabe no cumprimento das re»comiiientlaçôcfi da commissão d* tecaateoi.

*
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Êccs e N^vídãdC'
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Oi nryaiiK-nti*" via Ici.tfn mnrriin re-
filiar na Câmara. Tudo |W..e_ Indlcnr 'i«e
no primo normal ellea poderAo *"i",*iir para¦n Senado, nflin dt> serem ilevlilniiirnli* revi»*
loi, o tral'a'li'1 dc rovlifio nA'* nfferccc rm*
Iiiiii.-..*.. '- Guinara, iitlondendn nus clamo»
re» ipie ioda pente nnlio, evllnii ns emenda»,
que miilo-wm niigmentar deapesãè. Oi rela*
(ores preferiram mesmo » rrllerlo das dl-
iiiitiui-v.fr, rldorosiR, ahetfttmlo algum dei-
les a réiultiúlns senalvels.

Acontece, pnrím, oue. lodo* oi nnnos o
Si-ii'.ii'i mi.ivpftc ene crlU-rln pata aecres*
cenlnr foules de gatln. eniu vmrniln- .em
leiiU'1,vmvex ií'* i"«ii-ili"! .'. revisão «pie, sc-
fundo a lei conítlluclounl, constitue o sou
dever, fJxlih" mesmo nma velha p-nndeneln
iiiiii' :.s casas lí"iiUi*iiIvn„, Sc-umlu ewu
pcndenelíi enda unia delia» prende mis l«n*
ios orçnmmilni ai. .1 ultima li..r«, no pro-
)lO".lti» ila forçai n oulrn a --ic-ellal-wi, coiti
qs ens-eili". dei» seus eaprlcHoi, Os cmlmr-*-
ço. mnlnrri uns.ein dnlil, li" unia vordadp
njitlgn. que illspeusn deim-inslrnções. S'8o
anliemoa ¦*. ninda este nmu». vae acontecer
n* .menino. UiiiIíi a marcha dos irtili.illins or*
otímentnrios nn Câmara, seria pnsílvel evllnr
«fesln vc* ns voltie-Vs dn mela nnile no dia
.ij de dcíemlirn, Tudo depende do .sforçòs
dn parle dos que podem fnssol-oi efflclcnto-
iflicnle.
I Qunnli ilMhrln fjnnncelro, í fncll de
Imngiiiur que tudo dependi' do orçamento dn
llpi*e!t,i, culos lermos e cujas lil.na novas
não -no rnnhc.fdns. Salnralinento novos ma-
nanel'1 ••! dc remltis hihi dc surgir, assim como
a melliorla dos velhos mnnnnolncs, nor uni
cuidado seguro na. arrccndnções, Além dis-
ln.de Mm do Congresso devem pnrllr pon-
tos do visln novos, fortalecidos por estudos
e pnr conselhos enérgicos. Assim consigam
os relatores dn Gamara Impor um pouco da
sua vontade.

»*
A Prefeitura vem dc attender .-is solicita-

çôr. d" commercio m> caso do iniposto mu-
nlclpnl de exportação, que nfio era tw-o des-
de 10'fi nelos negociantes mannlonldos. !?'
lim período dc quatro annos de cobrança niin
satisfeita levada agora a credito ün fazendo
municipal, o que monta em dliier que os
contribuintes até então mnnutcnldos teriam
de pngnr soiniriiis rclatlvnmcnlc pesadas.
Mns, n Prefeitura, ntlcndendo \% instas rc-
clnmações dos Interessados cnfnliinou com
Iodos rne o niríniiienln dos ouolro nnnos de

0 estabelecimento, na Allemã-
nha, do novo banco de base

ouro

AS SUAS BASES SUBMETT1DA9 A
CO.MMISSAO DF. REPA.

RAÇÕES
DI.I.UM, I.i (liava») — O "eiimllú" or-

ganlandor mbmelteu .1 cnmmlssflo dc repa-
rações o projeeto que estabelece o novo liiin*
en, de liaie ouro, sob a preili.cuclit dn Sr,
Schnelil. com, o capital de fiü» milhões du
marco* ouro, que lorn obtido medlnntu em-
presiliuos Inlcrnncloiinos. o novo oatnbolc-
elineiito dc credito serA autorisado a emit-
lli cinco billiões de marcos papel assim
como os padrões uulnllleos ouro.

.*¦*. .*.v-.^.i-.y,.*.'*w.i " ".i-i/./i/i.*',

I PENHORES?... |
f Menor juro $. Maior ofterta \\
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0 embaixador do Chile recebi-
do pelo cardeal Gasparri

I.OMA, 15 (1 lavas) — O cardeal Gasparri,
secretario dc listado do Vaticano, recebeu,
honlem, em audiência eap.'clal o cniliiiixn-
dor do Chile chegado recentemente a esta
capilal.

.... I.I. ' '

Os llnm. dis cariocas.
Isto c, os príncipes dn
clegnncin masculina do
Hio, vestem-se na —
(iuitiiuharn — R. Cario-
ca. 54.

„•.__¦

Impostos cm nlrnso pnilerá scr leito pareci-
ladamcnte. cm prestações de conformidade
cnm ns propostas de cadn anal, qnc serão
devidamente examinada-, dellbcrnndo-so so-
bre endn caso especia!.

Alim disto, a Prefeitura resolveu facilitar
uns negociantes a comprovação da procedeu-
cin dns mercadorias, afim de não sobrecor-
regar indevidamente de impostos os caixo-
tes que contivessem produetos dc mnis dc
nmn origem.

Kssns medidas, romo se vé. sao dignas de
sympathia. dc um c outro lodo. porque dç-
mnnstrnm de uma parte que o fisco muni-
clpnl bem comprchcndc a siluação do com-
mercio. aggravado de impostos que n pnpu-
lnção siipporln com inquietação nfflicliva. o
de outra que reconhece a legitimidade dessa
luta que os negociantes durante tão longo
tempo sustentaram contra ns Imposições do
fisco, que tanto lem concorrido para a cres-
eente carestia da vida.

***
Não ha muito tempo, este jornal consulton

ás autoridades csplrltuncs, no intuito de
promover conselhos contrários ãs modas li-
ceneiosns. O nosso inquérito foi despertado,
então, por uma pastoral do cardeal nrcebls-
po de Paris, condemnnndo os figurinos que
pareciam obedecer á regra nue nfflrma ser
prcoecupação da moda despir as creaturas
cm vez de vestil-as... Os paes, maridos c
arrimns. entretanto, sabem nue, quanto me-
nos tecido se consome na confecção de uma
tatlctte. tanto mais caro cila custa... Pnra-
doxos da moda, que é uma dictadora impla-
cavei !

E" verdade, porém, que entre nós os exag-
geros não encontrarnm curso. O inquérito a
nue nlluditnps, cm nue depuzeram altas au-
toridades moraes, confirmou isto mesmo.
Os casos de excesso são rnros e isolados.
Por isso mesmo o caso verificado na egreja
de S. Praxedes, cin Roma, e de que o tele-
grapho nos deu noticia, só interessa pelo
pittoresco. Não merece ser posto aos olhos
de ninguém como escarmento, Aconteceu
que ali um sacerdote teve de interromper a
missa para çondemnar a presença de devotas
em trajes pouco recommendnvcis, expulsan-
do-ns do templo.

Sem duvida alguma a toiletlc tem a sna
opportnniiiade. Appnrcecr iniima cerimonia
religiosa com um vestido de baile ou com a
pomposa indumentária cnm que se assistem
aos espcctaoulos do Municipal, não serja
apenas uma prova de impiednde, porquo
seria no mesmo tempo, e cm maior grão,
nm testemunho de mão gosto, contrario a
todos os conselhos da elegância. Este um
dos aspectos da questão, que muito interessa
ao mttndo feminino, que enche de graça e
eoqiieterie esta vida, já de si cheia de pro-
saicas e hediondas atribulações. As modas,
qne despem pelos decotes o pela exiguidade
de mangas e saias* por outro lado, trazem

.o inconveniente de reduzir o interesse c a
curiosidade. A discreção, que é a alma do
mysterio, vale mais do que os excessos, oue
despertam, de quando em quando, os zelos
justos das autoridades cspiriluaes. Esta a
lição que sc extrae do contraste dos factos.

Dr. Estellita Lins-Vjas urinarias (vene.
rcas e cirúrgicas! ltaios X. Labor. S. Jc;* 81.

¦ me*. 
gr. E. Pitanga SantOS- Operações. Doen-
füs do fiectum u Anos. Passeio 50, de 1 ús 4

i *m« i
DR. ROD. JOSETTI — Vias urina-ias
(Tirurgia geral. 13 de Maio. 36. 4 ás fi. '.'.. V

ias —•
1000

Dr. Reynaldo de Aragão, Clinica se-
nhoras. L. Carioca, 1«S. 1 ás S, 2", 4" e 6".

DR. PEDRO CARNEIRO - Parteiro,
mols. internas. Cons.. ?--, 1 horas. S. dose, 16.

f)r fa-h-n kianírt ™RUItGIÃÓ.ur, lastro _-__aujo Cllnicn „rivnrtI1.
Hospital Evangélico. Phone Villa 2261.-_ _->)__—•-

A fermentarão dos '.'/ton de comida noa
interstícios dos dentes, é produzida, segan*
do estados scientlficns, duns horas depois da
sna permanência na bocea. E' a fermentação
desses restos que dá origem 4 enrie. O den_
tifrlclo medicinal, Odorans, evitando a fer-
mentacão. evita, ao mesmo tempo, a carie.
Matto concentrado, algumas gottas apenas
são snfficlentes. Vidro com pinga-gotus.
3$000. Para auxiliar a limpeza dos dentes
use a pasta Odorans, 2$50Ò. A' venda em
toda parte.

A tombola da matriz de S. João
Baptista da Lagoa

Correu, nnte-hontem, conforme havíamos
noticiado, a Tombola da matriz de S. João
Baptista. O sorleio foi realisado na Compa-
nhia dc Loterias Naeionaes com material
graciosamente cedido peln directoria. Ser»
viram de testemunhas o vigário da parochia
da Lagoa, padre Rosalvo Costa I"tego e os
Srs. Antônio Gonçalves de Sá e Jacintho
Pinto de Lima .lunior.* As listas dos números sorteados já estão
affixa.dus á porta dn matriz de S. João Ba-
ptistu, rua Voluntários da Pátria, e, amanhã,
serão distribuída. A imprensa desta capital.

0 CONTRATOSSE é
radical .nas tosses, broneliites, nrlopcs, etc.
Preço actual: Vidro. ÜSSOO ou 85000. Dz. 2ÜS000
-_—¦¦_¦—¦—.-__-._¦¦,¦, .,.i...+~mr&nltri- »  ii ¦__—_»

A Associação de Aqwareüistas
reune-se amanhã

A antiga Associação úe Anunrcllistas. que
sempre tem mim!ido coifl muilo !ir*!lio o
enthusiasmo da arte nacional c as causas dc
seu desenvolvimento e animação, çòiilantlú
cm seu seio nomes qpc vaiem por unia tra-
dirão dn nosso pintura' vae reunir-se ama-
nhã, para tratar dc nssumptos que dizem
com seus interesses e idenes.

Essa reunião está marcada para ns 4 ho-
ras dn tarde, nã casa Vieira Machado, pedin-
do-nor, os promotores desse encontro que,
em sen nome. tornemos extensivo o couvi-
te a todos os associados.

Falleceu, hoje, a baro-
neza do Amparo

Fniln^*..., .mji. ni*.**tn canital. a Exma,
Sra. D. Amélia Teixeira Leito de carvalho,
iiaroneza dn Amparo,

A respeitável senhora nchnvn-sc, jA, hn
dias, enferma, fiillcccndn aos 8*1 nnnos dc
edade. cercada dc sua desolada familia c dc
lodo conforto e veneração.

A baronesa do Amparo deixa os seguintes
filhos: Dr.. Alberto Comes Leite dc Curva-
lho, Dr. Horaciõ Gomes Leite dc Carvalho
o o Exma. Sra. D. Paulina Gomes Leite do
Carvalho Pederneiras, esposa do Sr. com-
inandnnlc José Pcdcrncirns.

O cntcrrnmcnto dn vencrandn titular, que
era natural de Vassouras, Eslado do Mio,
rcalisnr-sc-á amanhã, .*is 4 horas da tarde,
saindo o feretro da rcsidcncln da fomllia,_á
rua niitnbinn n. 118, para o cemitério dc São
.loão rSaptista.

¦ me* ¦

DEVIDO ÁS GRANDES EN-
CIÍENTES

Está ameaçada dc destruição a
cidade de Tien-Tsin !

LONDIUÍSi 15 (llnviiit) — Noticiai pro-
nvl.-nii", da ("liinii ill/.eiii quo a ij.ladu de
Tlon-Tiln estA nmcnçndn dc destruição em
conseqüência dns grandes uncliunlos, que j.'i
lim prodii/.lilo cslrngos enormos, cuitsailoi
pelas chuvas nnoriiiaei que tOm caldo nn
região dos nlanallos,

As niltoijilndcs, parn dar lemedln A situa-
çfio, convoca ra ni numerosos leelinleos, os
quaes deelaiaruin que o uni.o melo de sal-
var a cidade cru faxerem-so nbcrlurns redu*
riiias uos diques, cm certos pontos, du mudo
a pormltlir A s nguns escnaroiii-íc pnrn o iii.-ii-,
no ".ul e ao norte de Tlen-Tsln, As mio-
rldndos conscnllrnm, oinliorn multas das ai-
deias c povonçíics próximas flniiom conde-
ninadiis com n adoção da providencia lem-
brada pelos lèclinlcoi.

Milhares dc "cólllca" cslaviím trnhnlhan-
do nos serviços de icforçnmeulo dos diques
e dn muralha que contorna n cidade,

QUE PROGR AMiyi AS
C0L08SAE8 !!...

._,.i»._.*l--H-il*-W.
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AMANHÃ
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ti primeira supcr-producçSp du Pnramoiint
cm 7 nclos c a ouini speêliil-prbducção dn
Fóx-1'iim cm 7 ,-iclns com .ohn üllberl.

IE mi Palco, As Ii. II c í) horas: IMilti.A VO-
1..U", bailarina clássica.

I1AUL GONÇALVES, fadista portuguez.
OS l.AXCIl;::i-:s. miliigrc do Burro.

TK EATRE — Jotas coüecüon
de robes du soir, recue des
meilleures maisons de Paris,
chez Mme. de Flavilfe —

-Ca

Mac Laren aterrou na ilha de
Yeturufu

LONDRES. 15 (U. P.) — Ura despacho
recebido por uma agencia tclegraphica nes-
ta capital diz que o aviador britannico roa*
jor Mac Laren, que tenta realisar o "raid*
'do 

circumnavegação nerea mundial, aterri-
sou ria ilha do Yeturufu, no Archipelugo
Kúrile.

Horquina
o melhor tônico para os cabellos. Formula

do Exmo.
Dr. Werneek Machado

A' venda nas principaes casas de Perfuma-
rias e Drogarias.
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Á FUNCÇÃO DO SENADO
Aldm do que vae publicado em outro lo-

gar, ó Senado approvou, hoje, a seguinte or-
ciem do dia: cm 2" discussão, a proposição
da Câmara dos Deputados n. 15, de 1924, que
abre, pelo Ministério da Fazenda, um credi-
to especial dc 42:0003, ouro, para o resgate
dc 42 apólices, ouro, pertencentes ao inter-
dicto Luciano Arnaldo Teixeira Leite (com
parecer favorável da eommissão de finan-
ças n. 78 de 1924); em 2" discussão, a pro-
posição da Câmara dos Deputados n. 20, de
1924, que abre, pelo Ministério da Guerra,
nm credito especial de 1:0285160, para pa-
gamento de diárias n que tem direito Ma-
thias Fortunato Corroa, operário do Arsenal
de Guerra do Rio Grande do Sul (com pare-
cer favorável da eommissão de finanças,
n. 67, de 1924); em 2* discussão, a propo-
sição da Câmara dos Deputados n. 23, dc
1924, que abre, pelo Ministério da Viação e
Obras Publicas, um credito especial de fran-
eos belgas, 1.842.198,33, para pagamento A
Societé Metallurgique de Sambre-et-Moselle,
por fornecimentos de trilhos e accessorios
(com parecer favorável da eommissão de fi-
uauças, de 1924).

¦ me* ,.

DR. PIMENTA DE MELLO
Ourives, 5 — terças, quintas e sabba-|

dos, de 1 ás 5 horas. Affonso Pcnna, 49, l
segundas e sex as, de 1 is il horas. |:-*Í^*^Í5Í«*5*Í" *^,-*-«íí«íí*W -tW-íí*****»*»*»»
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ártigOS para
SPOI
I
0$a[olm%J

AZEVEDO & BRANCO
Alfaiates da Actualldade

Buenos Aires, 132, Io (canto de üraguayana)
¦ mear."«

FORAM, HOJE, MULTADOS MAIS
DOUS LEITEIROS EM NI-

CTHEROY
«Na correição hoje realisada, a Inspectoria

do Serviço do Leite,, de Nictheroy, apprehcn-
dou, para exame, quarenta e quatro amos-'ras do leite que era dado ao consumo da
população local, Examinado esse leite, pelo«liimieo João Langhsdorf, foi considerado
bom. com excepção da amostra pertencente
ao leiteiro .Manoel do Nascimento, com de-
posito A Alameda S. Boaventura, 826, que
foi dada eomo de leite ácido, pelo que foi
multado o respectivo leiteiro.

O Dr. Jeronymo Oias, chefe do serviço
inundou tambem multar o leiteiro Raphael
Lorettii tle Pendoliba, o qual neirociava
sem a necessária licença da Prefeitura.

PREÇO '-íJOCO

Hoje: RODOLPHO VAI.I.NTINO cm "Du-
quezlnlia".

VIOLA DANA cm "Guerra no Amor",
"Procopio paga o pato" c PALCO As 3, 6 e 9
horas.
-—_.-. -.«*lo}fpe* i ¦¦_¦————. _

ELLA era a es.rei-
lu fulgurante para n
qual se voltavam os
olhares do todos os
homens.

ELLA era querida
e adorada por todos
elles.

ELLA os attraia c
enganava sem que
clles pudessem fugir
A fascinação.

ELLA era a perso-
nificação da graça,

do encanto, da scducçno c da belleza.
No cmlanto, ella soffria como sc a vida

fosse um manto dc misérias c desgraças.
Ide amanhã ver a historia pungente dessa

mulher linda CLARA KIMIULL YOUNG, na
bõlllssima producção "DO CONVENTO A* RI-
BALTA", na tela do PARISIENSE;

BB

A Sociedade de Geographia dis-
cate, amanhã, seus novos

estatutos
rtcalisa-se, amanhã, As 4 horas da tar-

dc, na sede da Sociedade dc Geographia,
A praça 15 dc Novembro, a sessão, de dis-
cussão dc estatutos c eleição 

'AjO. 
uiesa elfe-

ctiva dessa aggrcmiação iiiteReet-ti.ii.
. me* < i

e-*"^ acua fmo. - Pneca t.sao

PASTE*
RUATfKlHiCDSb

-H**»
Fino e excel-

 lente artigo
para a lavagem da cutis. Amacia. cmbellcza eevita as rugas precoces. No PARC ROYAL ecm todas as perfumarias.-« mm*

«0 8E m JUSTIÇA NO
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Appello de uma adjunta das
escolas publicas aos po-deres municipaes

Um projeeto apresentado no Conselho Mu-mcipal, e, em boa hora, repellido na com-
missão de orçamento daquella casa, man-dava melhorar, com uma gratificação dia-na, os vencimentos dos inspectores escola-res que trabalham no zona rural, deixandoAs adjuntas que percebem duzentos a tre-zçntos mil réis mensaes, e trabalham porsi e por outros, a mesma situação de penu-na. Commentamos o absurdo dessa attitn-dc eleitoral do legislativo urbano, e tôm
chegado A A NOITE cumprimentos das pre-judicadas, entre os quaes o seguinte comopportunos esclarecimentos;
m^-^' 10-7-1924 — &r- redaetor da A
NOITE — Saudações. E' com a máxima sa-
tisfaçao que venho trazer-vos os meus ap-
plausos pelas vossas justas e sensatas pala-vras de apreciação do pi-ojecto que foi apre-sentado no Conselho Municipal, mandando
dar uma diária especial nos inspectores es-cola.es da zona rural. Realmente é absur-do o tal projeeto, pois não tem cabimento,
quererem acerescer os vencimentos dos Srs.inspectores escolares, quando já por "tres
vezes" obtiveram elles augmento por essemesmo processo de gratificação. Se assimcontinuar, nesse "crescendo", veremos da-
qui a algum tempo a nova diária, que pre-tendem, agora, lihes dar, Incorporada aos
seus vencimentos, pela "quarta vez"II

E'. preciso ainda lembrar que o trabalho
esoripto dos refuridos 'funccionarios ipu-
blicos í quasi sempre feito pelas professo-ras adjuntas, que continuam a perceber uns
poucos mil réis que mal dão pnra o seu sus-
tento e que, além Ciso, soffrem toda a
sorte de injustiças e pretilrições.

Haja vista o que se esta dando com a Cha-
mada "Tabeliã Lyra". Todos os funcciona-
rios públicos já a receberam, inclusive os
serventes de escola e as pobres adjuntas de
2" e 3* classes que percebem apenas 250$ e200$ mensaes, respectivamente, ainda não
tiveram esta sorte. '

Dizem alguns altos funccionarios da Pre-
feitura que esse atrazo é devido á falta de
dinheiro, mas por que etitão já estão an-
nuncinndo o_-pagamento dos juros das apo-iices dos felizardos que já as receberam?

Peço-vos, Sr. redaetor, sejaes o advogado
das infelizes adjuntas, pugnando sempre
pelos seus direitos, não deixando que "ma-
gnatas" consignam tudo só para elles, que
já são aquinhoados. Vossa coustnntp leito-
ra — Uma adjunta. ,

liillilliiiiiiitmtiiiiiiiliiijiiiniimiiiii iiiiimini{ii iiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiimiiiiiminH,,'
Use só AGUA DE COLÔNIA de i

I SOC. C. P. FRANK LLOYD f
5 produetos num só |
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Internato Modelo
Reabrcm-sc, a 10 do corrente, as aulas da

Succursal do Instituto La-Fayettc em Petro-
polis, devendo a entrada dos internos ser nodia 15. Acccilam-se ainda miitricúlas pnra osiiltlnios números vagos. Rua Visc-mi*» de"laborahy, 183, Petropolis.

,0 valioso emprehendimen-
to da Liga Brasileira

contra o Analplia-
òetismo

A I.tRri Draslloiro contra o Anatphabci: •
mo, em sua ultima sessão deite me*., oloaeuus senliorlliis Armando Ah ar» Alberto di*ivelorii da líscola Prolotarla do Merity o Co*ilua Darrelro.s, ser rei a ri a dn Associação(.iiiista l;'euiiiiina, para exercerem o.s enrausde 1." c '.." vice-presidente».

hntlo dc partir para Pirapora, a presi--ente da Li/a. professora juliil.ida. D, Mo-ra Santos, passou niirosl-Jeiicla á sua aubs-titula |oj|aJ. D. Maria Santos doclnrou qncnprovcllara a sua permanência nessa cidademineira, cin visita a pessoa de sitN rãmlliu,
paru Iniciar ali um movlmenlo om prol dosidenes ila I.lgu, para o que -já conta com o
apuo di patrícios residentes nn loc.ilid ide.n.o i.ianiSo empossada a 1." vice-presidente.
D, Miiila Sanlos disse que litilia a cerlc.nde que u Liga pròaeguirá, sem (lesfnllcclmen*
tos. a sua camnahlia patriótica.O general reformado ll. P. Scidl. p'rop-~qne sc Inserisse om nela um voto do louvora I). Maria Santos, pela fôrma porque dirigiu
a I.Igo, tlepuis ila morte du Dr. liniios do.Souza, nuguriinilo-lhc, em nome dos compa-
nhclros de trabalho, muitas felicidades hnviagem que i-, cinprehender do Itio á lluhl.i.
pelo lulerlor do pai/., eerlo do quo deixa-
rjo. vor onde passasse, a semente que fezsurgir a L. IJ. C. A„ o amor á causa du ins-
trucçno popular.

A |.,i.f..«.*.iuil Ma. -jorina Harreiros asso

COltOS .8II t
ta lies"

—n_i n ¦«¦¦¦¦¦-_•-¦•-*

mui as funeções do 1." vice-prosidciito. Emseguida propôz qno a Lljfa oiliei.is.se an di-
roclor da Instrucção Publica, follcltiindó-o
pela publicação do seu livro uilimo so-
bre o magno problema nacional.

O secretario geral procedeu ú leitura do
circular do Sr. ministro do Interior, io.-itan-
<lo a Liga a se fazer representar no "Tedcci-
ro Congresso Sciontificò Pan Americano",
que se vae realisar cm Lima, de l(i a -ll
dc novembro próximo futuro. A directoria
resolveu agradecer o convite e prometteuconcorrer com uma memória solire a neces-
sidade da instrucção popular nos paizes rc-
pitblicanos.'•'oi lido, oulrosim, um officio coinmunl-
cando a fundação, cm Ubn, da "Liga Cha-
cnso contra o Analpliabctismo" e da socie-
dnde "Amigos das Creanças", installada cm
Fructul, .Minas. A Liga resolveu cohgratu-
lar-se com os fundadores dessas institui-
ções.

A directoria resolveu enviar aos governa-dores dos Estudos e uos principaes órgãos
da imprensa do paiz uma copia da circular
abaixo transcripta, que vae transmitiu* ás
autoridades administrativas dc todos os
municípios da União, pedindo a creação cm
cada ti in delles, do thesouro municipal da
instrucção:"Liga Urasileira contra o Analpliabctismo.
— Fundado, em 7 de setembro de 1915. — Ao
Sr. presidente da Câmara Municipal dc... —
Distinelo patrício. — A Liga Urasileira con-
tra o Analpliabctismo, no. patriótico intuito
de ver o nosso paiz redimido da grande
mancha do anulphabelismo, pede veuia pa-
ra, por vosso intermédio, vir á presença da
digna corporação que presidis, afim de
lembrar a indispensável providencia de ser
fundado, nesse municipio, o "Thesouro da
Inslrncção Popular". Ha mais de um secu-
lo existe tal instituto nos Estados Unidos
da America do Norte. Os resultados adviií-
dosdessa creação fizeram com que outras
nações, dentre as que cuidam com desvelo da
instrucção do povo, creassem instituições
análogas. Em 1882, o grande brasileiro lluy
Ilarbosn, propôz a sua fundação cm nossa
Pátria. A idéa do nosso egrégio patrício era
crétir um Thesouro para todo paiz. Infeliz-
mente a proposta dc Kuy Barbosa não foi
tornada uma realidade. Tal pensamento foi
do novo levantado na Câmara dos Deputa-
dos. TornarJse-á um facto? Dependerá do
gráo do civismo dos nossos legisladores.

Admittindo, porém, que essa patriótica
idéa seja agora adoptada, nada impede, ao
contrario tudo aconselha, que, além do
Thesouro Federal ou Estadual da Instrucção,
Xunde cada municipio do Brusil o seu the-
souro municipal da instrucção.

Recorrendo á gencroesidade dos munici-
pes e estabelecendo, quanto possivel, im-
postos especial mente destinados a esse fim,
impostos que recaiam lão somente sobre ar-
tigos de luxo, divertimentos, jogo, fumo e
bebidas alcoólicas, é possivel conseguir re-
cursos para se poder intensificar a luta con-
tra o maior inimigo do Brasil — o analpha-
betismo.

Como primeiro elemento dos thesouros
municipaes da instrucção, lembra a Liga a
doação, cm cada municipio, de unia área
dc terreno onde plante um grande bosque
de arvores fruetiferas e de madeiras de lei.
para scr explorado opportunamente em bc-
neficio da instrucção popular. A creação
desse bosque constituirá unia perennc fon-
te de renda. Para a réalisação dessa Idéa, a
Liga Brasileira contra o Analpliabctismo
vem nppelar para o patriotismo dos cida-
dãos a quem está confiada a administração
desse recanto de nossa querida Pátria. O
Brasil espera que cada um cumpra com o seu
dever.

Aproveitamos este feliz ensejo para apre-
sentar os nossos votos fraternaes pela prós-
peridade dosse municipio. — Rio de Janeiro,
1924. — Presidente, Maria dos Reis Santos;
vice-presidente, Armanda Álvaro Alberto;
tlicsoureiro, Dr. Júlio da Fontoura Guedes;
secretario geral, General reformado Ray-
mundo Pinto Scidl. — Residência do secre-
tario geral: Hua General Brucc, 112. — Rio
de Juneiro."
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í-.iiiiJiiis c princízasT
E conio o.s rcgicldas JA me obscn-asscm

com grande espanto, achei mais prudente,
accresceiitnr:

.lá cngull vivo um iirchi-duque com
roupas, medalha e luilol

Esse camarada c-sln doido — murmurou
o homem du barba preta.

Louco varrido —- ujuntou o outro. O
melhor é não lho dar Importância algum...
Vamos jogar a nossa partida.

O homem da barba preta puxou, enlão, de
nm tnboleiro de xadrez c dc uma collccçãc*
do peças desse conhecido jogo. Sô enlão per-
cebi o cngi.no em que estivera e o ridículo
i*m que havia caido. Aquelles dous homens
não passavam dc simples c pacatos enxn-
dristns; ns peças do jogo — reis, damas, ca-
vnllos. bispos, etc. — na falta de málerjnl
próprio, eram fabricados de miolo de pão.

•"'ela combinação original existente entre cl-
les, o vencedor dc cada partida tinha o dl-
reito de devorar o rei adversário. Isso impor-
lava para o vencido cm um grande sncrifi-
cio, pois era forçado a econnmisnr, nas rc-
feições, seguintes, uma parte dc pão suffi-
ciente para fabricar um novo rei.

MALBA TAHAN.
(Do livro "Robn-el-Khuli".)

¦ me* •

CASA COLO
Roupinhas
Modelos

para creanças
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Não pague aluguel
V. S. construirá a sua habitação, no sen

terreno, apenas com SO °|° do valor orçado
lagos em 3 parcellas durante a construcçno.
Us 70 °|° restantes serão pagos mensalmente
durante sete annos.

Examine os '46 
prédios actualmente em con-

strucçüo no Rio, pela Cia. Territorial e Con-
«truetora. It. S. Pedro. 61. Kio.

Dr. Jorge G. SanfAnna Tp2rantnnem
hosp. da Europa. CIRURGIA ,E GYNÊGO-
LOGIA. Assembléa, 2*1. Mnrq. Abrantes. 11..
"A Semana"

¦ me* ¦

Em sun nova phase, acaba de apresentar-
se a revista fluminense "A Semana", que, de
feilio elegante c moderno, representa um
periódico illiistraclo de primeira ordem, a que
não faltam reportagens pliolograpliicas, pn-
ginns literurias, e nssumptos vários dc inte--esses gei»«*s.

_n-iif ¦*"*¦*-"-•*•_•"

Dovoradorcs do Reis
Havia J.1 dons nreioi no cubículo novo

para mui. I.V.i levado. L'm iMIes, i
I. "i..i.. alto, forU». de bnrlia Pr_Wi O**'"'
falava, conversando em voa baixa eom o»
companheiro, _', ".

*__. A .si-mniiii iMüsníla eu só COnHfUl ">*
mer um rei. Voe. twu sorle, devorou

O oulro, «om so perturbar, respondeu com
enlmni . . , . ,NAo se lembra mnis você do rainim
quu comeu o mez \..-. - -.-í»--_*•

Sanlo lii-u-i! — pen»1 — •"*•¦•¦* •,."¦"í, 'í
são com d-uis loucos tcrrlvolíl Ei-Oi «0*
iiiciis. vcrdadolras tV-rns. falam cm -devorar
um rol, como sc um loborono, de tcoplro e
coroa, fosso um bife que sc c ils pressa.

•na hi.M* daria da C-trada. Eram, rom cer-
tern. roíiiibllconoi exaltado», que nrr.islndos
pela paixão político, haviam perdido o uso
d.i r.i/ão; c a iiiaui.1 delles, no lrl..le esla*
do de demoucia om que sc achavam,-era a
extravagante preoccupoçAo de liiuisforinnr
tmliis us iiioii.tr.hiii.*. da lerra em iguarias
e manjares, .

Confesso que llvc um gr.unlo meio dos
meus companheiros de inisAo, li se elles ine
lomassem por algum soberano da urcçia
ou dn Utilitária? listaria eu Irremediável-
mente perdido, ,

Lcnibrcl-ine, entAo, tio conselho prudente
do um velho medico amigo meu: "Quando
estiveres entre os doido», finge-te doluo
lambem".

ií f.il isso que resolvi riir.tr. Passar nos
..lhos daqui lies dous loucos por Uin tercei-
ro louco, viclima dn mesma maiiln. Leyuii-
Ici-mc. ciilâo, solcninc. o a clles me dirigi da
seguinte fóriiia:

Isso que os senhores dizem, náo t nad.-i!
IA comi, em menos d«.- uni iniiiu. vários reis.

0 instituto de ProtCGção
á Infância c os alpiis-

mos de sua esta-
tlstlca

Prestando informações á Inspt.
ctoria de Hygiene Infantil

_ nll !¦¦ I > T 

As considerações do Dr. Mon*
corvo Filho

Ao Dr. Pernanclo» Fiíuoira, li^|ifri»,r <f
Hyi-lene Infantil, " })r. Mom-oryo lill,,^

ia Goracao
Entre is amores eii-

e
Foi nma dos demônios qne snecedeu a nm

cavalheiro muito nosso conhecido. Era ama-
do e amava uma gentil senhora. Esse amor,
porém, era um ninor trunquillo, leal, sereno
e firme." Eis senão quando surge-lhe na vida
uma destas creaturas fntaes, terríveis na sun
lielleza e nrf sua paixão, que 0 deixa louco
de amor. Foram horas terríveis as que eile
soffreu para saber, dos dous QUAL O ME-
LHOR AMOR.
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N1TA NALDI
A mulher terrível era esta cuja imagem

ahi fica e em que todos reconhecem a gran-de artista NITA NALDI. A outra era a de-
licada, a graciosa e doce AGNES AYRES. Ohomem cm apuros JACK HOLT. Entre estas
duas creaturas, QUAL O MELHOR AMOR
lhe parece que seja ? Resolva o problemaindo segunda-feira ao CINEMA AVENIDA.

me*

Dr. Martinho da Rocha Júnior j»
pela Universidade de Berlim, docente de cü-nica pediatrica, etc.

Cons.: rua 7 de Set. 73. T. Norte 7491.Res.: Praia dc Botafogo, 462. T. Sul 3045.
-^^T^T¦i^^-^^- I9 ¦Wp"FOX.TUGAL»

O n. 23 da revista "Portugal", 
que temos

_ v. LI f^W* e 1™. ¦***«nhÍ será pTs-a
sa e .b.,Via.U'n\,tIlcn|)l:ich0Sl',*,ie**íte.in''''"es-sa e rica de collabornção artística è litera-ria. um copioso arcliivo de documento davida portugueza dos quaes se destacam asreportagens photographicas dos acon eci-
ir.a°SdedaCiS0ra C aS fCStaS da R^ -

grautes e interessantissimos como ò (u visita do pae de Biito Paes aos camaradasdo seu glorioso filho, grupos dos offiei esrevoltosos e dos sitiantes 'com 
notas curo-saldos movimentos das tropas governam.!.-

fiííl I*ot0«raP,,ia com que abre este cani-tulo.dá uma enternecida nota ao conlunl.pois, representa a filhinha do mecânicoGouveia dictando ao major Cilkai Duartaum telegramma para seu paeBem documentados os festejos da Festa daRaça em Lisboa com reproduecão dos car-ros alegóricos; e reproduzidos com ¦,"¦.-de nitidez 
çs esercicVps annuaes da K".-Ia Pratica de Engenharia em TancosA primeira pagina das sociaes é uma homenagem A NOITE o aos seus diretoresmotivada pelo nosso anniversario qúe Ss-correrá no din 18 do corrente. '

,iA t° Ist°,acÇI*esccnte-se a collaborae5odo Dr. Jorge Monjardim sobre as campa nniâa que assistiu; nm artigo abre o ni.ni.íOscar da Silva com um .etratoVcd 
"_ 

ste nr ista executado pela virtuoso"russa Luba Alexandrewsky; um conto de Viole., d.Dénis; rious artigos de grande InteVeJw ,,.acerca da "Traiçio de Ignez lc Castro» *« -ro sobre o "Masochisuio 
PsycWeo de Soro:Marianna"; a fifiálisácão da peca «?A ivLtlfeia" de Ruy Clilanca . telephifnU sem o^tremores de terra; ,terras de PortugaT eleenfnn um numero cheio de boa h-._r.-nr_'dc boa arte c de grande actualIdtaSSt a'

¦•-t-Ai

Inslilulo dc l-r.iie.*.*." a lníoncla, de *>,,/*

do com » regul-imeiil'» vii!.i.t.. ti.. |)fnart,
nienlii Nacional de Snude 1'ulil1-,**, eiii|imil
,-st,.llslli-as dos lervlcoi do In-Uituig « «,
rarao. liem cxamlnailo» esses Iralmlbat, th
«n nôile delvar de reconhecer como. wâ*. ,„,
do iodai as dcflclencni de rccurnoi, U
cooperado de modo nolavel em benedelo i,
nossa Infnncla o referido Insilliil... .indet**.
dos iriiliiillmm abnegadamenlo o çujai in.
dlcfiei estiio indUioluvo inenlo ligadas <» Vr
me do l)r. Moncorvo Mllm. Nilo lemos «i
cessldado «dc encarecer os initos di».",* ci»
pantin cuja Inloníldndo e Innlo de descjiri*
IrcMlobre. JA que do próprio níficlo eni u*»*.
liio, que vnmiis Inlcurnlmente transcrever, *.
• iilta uma ImpressiVi segura da noloreu dii
problemni «lc asslitencla e-proteccao d. ij.
fnncla e dos esforços do Instituto diri|l<jt
pelo Dr. Moncorvo, que assim relata os a*.
gnecílvoi serviços:

"Dnndo cumprimento no arl. a.8 do (,.
pllulii XI do vigente regulamento do l)-p.r.
tamento Naeionnl <le Snude l-uhllc.-i. coi-re-n"
enviar a V. K\ as cslatistlcas juntai, rt^
rentes aos serviços abnegadamente prcslsín
polo Inslilulo de Prolcccfio c AssisUnci» l
Infnmln do Itio de .lanciro.

Peln estatístico até .'11 dc dezembro de l*"-"**,
publicado cm julho de 1828, dc todos „\ «t.
viços do Inslilulo c suns filiaes nos diff.nr,
tes Kstados do Brasil, verlflcou*se huM-rn.
lingldo "n mais de 41(1 mil o numero dis li,
Tttv^im-s—iwqHirados com _____c_-_a---cia - vjrm ür-TÉ'-*:
calculo minimo avaliados em mais dc \t,tí\M «"f^*1***-
contos.", listes algarismos htllngcm Mui
um numero muito elevado Somente mr.I
Inçiin no Inslilulo dc Protecção c Asslstc-itál
ú Infnncla do Rio de Janeiro, pela k-licnf
das estatísticas juntas, fica-se sabendo li?ver8
elie podido soecorrer mais dc "105 mil iitái.S
viduos com benefícios computados em «¦-•t-jL
do 8 mil contos de réis". Salientando o .*"!*• m|
dos soecorros que, dc '_5 nnnos a esla |,.itte,§[
diariamente, são prestados pelo estabeleci.
menlo por mim fundado c até hoje iliri-idi
a golpes de sacrifícios, permilto-me clmrr.tr
n csclnrccida atlcnçâo <ie V. Ex. parn ost,
.sultados cada vez mais benéficos, t-nlre oi
demais serviços do Instituto, do Dlspcnsitfe
dc Prophylaxia Ante c Post-Natal por füt
Instituto contratado com o "Departamenti
Nacional dc Saude Publica". Tem-se lor.
nado tanto mais importante a execução cci. I
dndosa que vae merecendo esse serviço di M
administração do estabelecimento, qiiir.tif|j
constituiu cile, como sabe V. Ex., a primeisI
creação no gencro levada a effcito no llra*il. M
I)c velha data, Costa Ferraz, J. M. Tcl-ei**,!
A. Portugal, Rulhões Carvalho, Sampaio Viu.¦
na c V. Ex., vinham clamando, com a maktffi!
justiça, por providencias que minorassem ii
excessiva natimortnlidade entre nós Ui;!;.
mente revelada pelas estatísticas. V, Ev. I
que, cm 1908, no Congresso de Asslsteneb H
Publica, como causa dc tamanho mal appel. ifi'
lâra para as fadigas exageradas da mulhal
operaria, mais tarde, com acerto, iulcaríi
V. Ex. a natimortaiidade "o maior dc lodotl
os factores do nosso desprestigio, eleménlil
dissolventc da constituição, da subsisteocii!
da raça...", considerou, cm 1022, "a syphi.
lis, a tuberculose c infecções de varias nato
rezas" os principaes factores negativos t_l
desenvolvimento anti-natol. A minha lonp
experiência do cerca de 30 annos permiltl»!
me, por meu lado, affirmar sempre o papsi
preponderante da "lues" no tocante k pc.
tylethnlidade familiar, subindo a milhares oi *
casos dc mães influenciadas por tão cnieii
inales e em cuja genitura se contavam, A
gumiis vezes mesmo em serie, Ires, q-.iatro,
oilo ou dez nntimortos não raramente dtíor-
mados ou monstruosos. Em uma communi- '
cação que enviei no 2o Congresso Inlernacio-
nal de Mutualidadc e Providencia Social, rea-
Usado nesta capital o anno passado, tive i
opportunidnde dc tratar com certa extensi»
do nssumpto em causa, referindo-nie iiosr.' .'.
centissimos estudos e perquirições publiet-B
dos nos Estados Unidos, alludin.Jo eu parti-lH

Jcularmente ao serviço em fevereiro de 191)1
instituído por Couvelaire, como atmexo dii
Polyclinica da Maternidade de Gaudelorquí. H
Este Dispensario, que constituiu, cm maleiiil
de prophylaxia ante c post-nntnl, unia vet-ij
dadeira novidade, serviu de modelo paraajiiHem 10 de «dezembro de 1921, instnllnsse eu c I
do "Instituto de Assistência á Infância", sei*fe'
viço contratado com o "Departamento dtl
Saude Publica". Esta iniciativa trazia eufe.
seu bojo os beneméritos intuitos ideados peloK
professor francez, nindn mais iatos até, pro-;';,'eurando eu aperfeiçoar todo o apparelliamtr,-!'
to de puericultura infra e extrauterlns dtl
obra que fundei. Mantido ba mais de 25an'BJ
nos, desde que foi orgnnisado pelo Dr. Siyf'1
me Silvado, até hoje, está netualmcnte sob «te
direcção do Dr. Maurity Santos.

A pratica veiu sobejamente demonstrar qui' 7bem razão me assistia cm pensnr que, corai:
j> 

"Dispensario dc Prophylaxia Ante e Pos!-*
Natal , muito teria a ijiicrar a nossa popa-lnçno, e a pnr do modo carinhoso e interes- ¦
sado pelo qual vae sendo eile executado, agra*"
dabilissimo é para mim poder nestas linhas;
assignalnr o grande vulto dos trabalhos nellll
Ja effectuados. De facto, esse Dispensario,fe1de 10 de dezembro de 1921 a 31 de março «_¦
1924 (quer dizer cm 2 annos e 3 mezes) aro-ll
heu 2.371 individuos, dos quacs 1.383m-JJlhcre8 e 988 creanças. O numero de constl-fltas attingiu ao elevado algarismo de 27.H1.Me o de rçacções de Wássermnnn fdos quaeip'*^17 positivas, 683 negativas e 11 duvidosas), BJJno total de 906. Além de varias outras que. M

quizas, em numero de 45, foram praticad-l ¦1.1100 injeeções de neosalvarsan e 20.224*-.'¦¦
jecçoes mercuriaes e 2 de iodureto de sódio, ¦ti.67. curativos de syphilis e de neisserose.Ehavendo sido distribuidos 1.391 medicaméi" 

'
tos e 1.942 folhetos de propaganda.us resu tndos registados provam, pois, »
grande valor do novo apparelhaniento sani*tono e será para louvar qualquer iniciativa
q-jo secunde a acção tenaz e cuidadoso do
pwpensano.de .Prophylaxia Ante e Post*

ii u •nt*-ito de contribuir da maneira mal*solicita para a benemérita ncção dessa Inspe*ctoria, esta directoria colloca-se inleirnmenUao lado de V. Ex., na medida do possível,procurando realisar todas as providenciaiconstantes do seu humanitnrio programo» ¦idealisaçao. *
Aproveitando este ensejo parn traduzir I

i,«„~ *i !m admiração e apreço, tenho inonra de subscrever-me, de V. Ex.. collega,nmig0 e admirador. _ Moncorvo Filho."—' mm*
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A F0RTUP
GRANDE VENDA

DE

ARTIGOS DE [NVERNO
ENORME SORTIMENTO

EM
Manteaux e Casacos de Malha

PREÇOS MÍNIMOS

Ai
t

PRAÇA 11 JUNHO

-M

Reis 7OS000
Jní?L°_prcço J*or l-wnto a Casa America-
Í1P„ 4 r-a ?° Ouvidor, 74, esti vende»-*
cô.?„h_Per,or .?tcria de nluminio suisso P***'cMinha, co.m 15 pejas úteis.
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militar etn
S. Paulo

Os novosU BOLSA DO
ASSUCARorçamentos

I!

A prisão do tenente Cunha e Cruz
O Sr. ministro da Marinha dirigiu ao pro-

curador criminal da Republica o seguinte of*
flclo:"Tenho a honra da eommnnlear-vns cpie o
Ja* teninte do Exercito Vicior César da Cunha
a Crur, cpie se arhi respondendo a processo
lio foro civil, encontra-se preso Incommiinl-
cavei a bordo do avlso-hydrographleo "Jace-
iiukv", por ler «Ido feito prisioneiro pelas _„.„.. ,,,,„„.,„.
forjas legaes cm oporacôM, oa cidadã da Sfto 

^'^"/"nojl
Em' vista do officio aelms, •

ria Silva Costa, dlrlglu-se ao Jul;
1* Vara, nos seguintes termos:

"O procurador criminal da Republica, sei-
ante peto Incluso aviso do Eiroo. Sr. mlnls-
tro du Marinha da prisão do primeiro tenen*
{o do Jisercito Victor Cem* da Cunha e Cru/,
jiroiiuneindo no «rt. 107 do Código Penal, o
detido pelas fnrças legues cm São 1'aulu, on-
rt» se achava foragido, reapier a V. K\. se dl-
fnr. dc mandar Inllmal-o do despacho de

ronunrl.i a bordo do aviso liydrographleo
Jiceguny" onda se encontra preso ucliuil-

ri-iínte."

funecionarios municipaes pro-¦ testam apoio ao governo
Foi hoje encaminhado ao governo, por

lutei-medio do Sr. prefeito, um proiestn de
(solidariedade 4s autoridades do Di: tricto
a da Republica, em faço dus acontecimentos
fio S. Paulo.

0 documento continha noventa a seis as-
.•¦'•i.unturas ds funecionarios do todas as cu-
tegorias.
!p senador Antônio Moniz soffre
* uma coacção na Bahia
2.3 providencias que tomou o

sr, Estacio Coimbra, ca qua-.
lidado do presidente

do Senado
ÍCa sossiio dc hoje do Senado, e Sr. Esta-

íio Coimbra deu conhecimento aos membros
fi..ssa casa ilo Congresso do seguinte tele-
Díi-amma, quo recebeu do senador Antônio Mo-
jiú, hclimlincnte na Bahia:"Bahia, 11 — Dr. listacio Coimbra, Tice-
presidente dn Hcpiililica—Cominunico v. Es.,
qualidade presidente Senado, acabo ser con-
vldndo, minha residência, por um tenente
•policia, nome chefe policia, para comparecer
secretaria policia, horn designou, não dizeu-
t!o motivo. Respondi estranhava maneira con-
,vitc c quo sc cliefe qiicriú fcommiiío conferen-
ciar rccfihcl-n-i.i minha .cnsn. Não commcnto
íuelo, cuja gravidade V. lis. avaliara' do par
com grosseria se reveste. AlTectuõsas saúda-
çüc*. (A.) — Aiilonio Jloiiiz, süuadoi* lc-
sieral." 

'
' Km seguida comníünicou o presidente no
(Senado us providencias quc tomou, as quacs
so acham contidas nos Iclcgrnmmas abaixo,
!iui cndci-cçntlo no governador do Estado da
ftahla, c -.-.ili-o ao senador Anlonio Moniz.

Foram relatados na C. de Finan-
•sai, da Câmara, os do Exte-

rior e da Marinha

Declarações do syndico da Jun-
ta dos Corretores

A FUNCÇXO DA CÂMARA
Mais um veto presidencial ap-

provado
Pol de rui-ta duraci.» a nrtasfin de hoje na

Câmara. No expcdlonto foi lido una tala*
gniiiiina do Sr. Cnrloi de Campou, ideullco
ao que «nvluii an Senado, mjradecoodq os
pruletitiis de taollilariidaile da Câmara. Fo*
ram ninda lldot. dous telcgmmmas dos Srs.
d Pratos e W. Pinho, ara*euluando qua,

Esboça-se* em toda a Ita-
Ha um movimento de re-
acção contra o fascismo!

O syndlea» da Junln dos f.orrclores. ao 'tu proseulei, teriam votado u inócuo da lo
Iniciar, lia.je, 01 triibnllint, ila ..aaha, de- llilai Icdíidc ao governo

Rslsve reunida, hoje, a commlsiilo de fl-
nnncas dn ("amara. Do Inicio, o Sr. O. Anui-
do relatou o orçamento do lííitcrloi*. de qua»
damos noticia cm outro logar. Secundo o
decidido pela eoinmissúo, foi feii-i, ainda.
alem dn proposta do relator, uma reducçao,
em varias verbas, de aviva du 10,1:1100», uiiro.

(Depois, foram asslgnados os seguintes pa
favorável n "

 _j 62:4008, para .
. t> r.,i», mclros do Hospital Central do Exercito e|*nals ha
,?.,.íSt favorável no eredllo ea-peclal de 800i280»»88, Indeciso¦ uiierat ua 

J)m p,|gamenlo ft 0rriciae.*i c sub-ofllcloes ' rn...
reformados do corpo dn Armada, cm 10*1.

'Por fim, o Sr. M. Duarte relatou n unlçn
emenda offercclila, em ü' diseusslo, pelo
plenário, ao orçamento da Marinha para
1025. Essa emenda manda soimiiar a parle
fixa e a variável das verbas e consignações,
supprlminilo-se tal discriminação e teve pa-
recer contrario. O relator manteve Integral-
menle a proposta do governo, reservaiulo-se
psra, em 3* discussão, propor as alterações
necessárias. ,,«..»«

A coiumissío concordou com o trabalho «o
"leader" fluminense, assignnmlo-o.¦¦¦—«—mo**- a*' —

ciarou 'iuc. de ordem supciiov, o pi-^gi,a>
du preço» pura veiiilu du hsmicii- bnincti
crystal nau paadla ser íiiporinr a 65*000 o
saceu para ns mr/i". dt» jiillio e agosto.

O mureniln. que se nclinvn suh n Imprei*
siaaa dia preços ilt> "H* a 80* ilas ultimai
vendas, moslrnu.se . .
para manlfeslor-so resolvido a auxiliar o
necordo estabelecido com o» imliicirot cam-
pistas, pti-iMiiiilia a iiinvlmentnr-te com ven-
ilas nn preço máximo i-.inlielccld.. para o

abertura ilo credito **-. corrente me/, e o de ngnsto,
pagamento a enfer-1 Pura os mores futuros os preços forain

Ixos, fechando o merendo um tanto

O Sr. Augusio de l.ima proferia, em ta-
gnldn, algumas palavras, cundemniindo o
movimento sidlelosn em S. Paulo, «t decla-
raiiilo eslar certo do que o governo aca*
liaria trlumphnnilo.

A' ordem do din, estando presentes 113
i principio Indeciso, deputados, foi| approvado, em alicuiilo uni-

•Quasi toda a imprensa de Roma
o applaude

ROMA, 15 (llavas) -- A maior parte dos
Jornaes desla capita! maiilfcsla-su a favor
do movimento do ruacefio coulra o fascismo
que so esta esboçando cm tado o pai».

Alguns dixem claramente qu* d necessa-
rio pôr lormo tis intransigências e levar o
nuiz novamente ao caminho da uo.rmalldade.

O "Clonale D'ltalia" censura os fascistas
pulnU.-N to approvmo, rm ¦u«»-m uin* ¦ . „„,,„, C0IU0 cs,*„ tratando os clcinen-
, o projcclo uutorisaiiilo a abrir, pelo j* ,,, n unonaia ivitiiiia" d i nue

«InUlorlo-do Interior, o credito esp.eetaij-tol-jypTSnJ * r.ZXtò ta" forte como
liituí. paru pagamento do pensão Uovlda. JJ 

• «¦»'-";0 •*

a Antônio Josò Fernandes Flllio. J"'H** 
»Br» '*'"' a»'

i Volndo nominalmente, foi também

realmente tão forte como
eme soxlnho,

aaaaaa

Os embaixadores tia i-rança,
da Inglaterra, da Italia e de

Portugal procuram o
Sr. presidente da

Disse mnls o syndico da .liinta e da Mol- I
aa quc levara ao conhecimento dn Sr. Dr.
Miguel Calmon o desejo de alguns correto-!
res c operadores, do qn a Iiailso fofsi» fe-
chatla, mas quc Issn não aproveitaria no
commercio, porque, não sciuln prolillildai
as negociações dircclas o impedidas as quo
fossem realisailas iúra dn llolsu, nenhum
beneficio no eonunercio haveria, o quc m'> tt
Thesouro seria prejudicada) pela nâo nrre-
ciidiiçâo dn imposto a quc estão sujeitas
essas vendas do merendo do tòrmo. S. Rs.
ncceiloii as explicações dadas pelu s.widico
fia Junta e us liolsiis de Café a Assucar des-
tn capital mio serão fechadas ate ulterior
jicllbcxatáa,

O Sr. syndico coinnuinicoti ainda ao Sr;
niinislro qiie os Srs. corretores tiüo eriim
obrigados a acceitar ortlcus dc seus com-
iiiilla-ntfs. ficando-lhcs o tllreilo de re-
cusar ns que mio merecessem confiança de
serem suas liquiilnçracs cffccluadns.

•amm

pmv.a.lo o "velo" presidencial á rrsoluçiio COIHO OÓde Ser feítcL,
dotcrnilnando que oa otriciaes da Itrigada *r
i u Iciul, ivfairmados coiapulsoriamente cm
1018, voltem * iictlva. , ,

l'or fim, o Sr. N. Nascimento declnrou
que. no contrario do que se propalava, o
projcclo sobre a praainuçâo dc snr','intos não
ílcurA encalliiiilo. Podia asseverar quo ns
autoridades ila Ilcpublica. com elle coucor-
iliivam, devendo em Inova ser uma reali-
dade.

mais nilo houve.
«oa»

A* hora de encerrarmos o serviço desta pa-
gina chegavam ao palácio do Cattete os Srs.
Alexandre Conty, John Tille.v, marechal Ba-
doglio e Duarte Leite., respectivamente cm-
haixadores plcnipotenciarios da França, da
Inglaterra, ila coroa da Italia c da Republica
do Portugal.

 i mm** ¦

0 SSMSACIONAL VÔO DE ES*
QUADRILHA A' VOLTA DO

MUNDO

0 perdão completa a obra da
Justiça

jtssc gtiintcs:'Dr. Góes Ciilini :. l'alncin das 'Mcrcfis

w~ Bahia -- Acohaj recebai* scniiflor Antônio
Moniz scguiuVc dcsp.aiho: ".Cnminünico

V. lis., qualitlíulè presiilciite Ssníido, fui
eónvidado mii iui residcnela por mn tenente
jiolicia, uome .:lic!'c pòliciii, para compiircc
..secretaria polici;-.. Hora ilesigniau. nao iti-
f.cndo liiolivii. IVcspòndl cslranliuva maneira
convite c uno ae chefe tiuoria commigo çnii-
¦fcreheiai», rccebel-o-iii miiilia casa. Não coiii-
r.enlo faclo, cuja gravidade V. Ex. avaliara,
«lc par com grosseria se reveste". Levando
conliecimenlo \'. li*»:, communicação tol-mc
dirigida cslnu ocito V. Vx. não ¦ pennittira
qualquer dêscorlexia senailnr Antônio Moniz,
ccrcaiido-ò amplas garantias tem direito.
<;ordiaes saudações. (A.) — Eslacio Coun-
lira.""Sr «enador lÀnlonio Moniz — Transmit-
ti governador. 'Dr. Góes Calmou, telcgram-
pia V V.x. diriglü-mc e estou cerlo providen-
cias serão iludas, evitar V. Kw qualquer des-
corlfzia scntlo-llic» assejíiiradas amplas ga-
j-Milias tem direito. Atleuciosas saudações.
(.\.) — Kstacio Coimbra."'

j C batalhão patriótico cie Bello
Horizonte vae chamar-se

Cruzada Republicana
BELt.O HORIZONTE; 15 (Serviço especial

- Ha- iA NOITE) — l^or iiilcrnicdio do cnete
de policia, os membros do batalhão de vo-

•Jiiutarjos aqui .formado para combater a
Ssedicão em S. Paulo pediu ao Sr. prcsiden-
»4e dò Eslado que su-sserise um nome para

novn unidade"". S. Ex. lembrou o nonio
U\e Cruzada Rciiiiblicana, «jue foi niimediii-
Ijainento ndoptado,

puiz de Fora orgánisa dous ba-
talhões patrióticos

,i'Cl/. Dlü VOll.V (Minas), lá* — "(Serviço

c-peciuJ cia A NOITE). -•• O Centro Arthur
Korhavdcs rcalisou lioiitem (luas horas tar-
da sessão civica Pòlylhciima presidida Dr.
DCdtiarilo lileriezcs filho rir.esidcnto Câmara
durãiilQ qual ficou ' resolvido organisar-se
uni batalhão palr.iol.icp para prestar con-
curso iin governo, caso seja iiecccssario, sen-
do éóspedidos talegrauiiíias uos presidentes
da Rcpiililiua e do Estado. ,

Xambcin houve no Club Comercial uma
reunião popular para fundação de um ba-
lalJião patriótico Tiradentes, alistanao-se
düzeütás pessoas.

Não houve, hoje, previsão do
tempo

Comiminica-nos da Directoria de Meteo-

"O lempo: —Previsões para o periodo de 6
hiras de hoje, até 6 horas da tarde de ama-
¦há:* — T). Federal e Nicthoroy: — Nota: —

h falta, quasi absoluta, de telegrammas do
.Sul do paiz e da Argentina, nao permitte
a elaboração das previsões usuaes. 

¦ «asa» «

As novas taxas proteccionis-
tas, na Allemanha, sobre os

cereaes
OS REPRESENTANTES DAS ASSO*

CIAÇÕES SYNDICAES CONFE*
RENCIAM, A RESPEITO, COM

O MBMSTRO DA ALI-
MENTAÇÃO

BERLIM, 15 (Rndio-Havas) — O ministro
da Alimentação recebbrá, ho e, em "«*"«•¦
um representante das associações syndicaçs,
com oPqual discutirá as p^JVtaxas.prev^tas pelo governo para a importação do trigo
eBERUM?i015 

(Havas) - O.governo alie-
mão está elaborando uma serie ^ 

medidas
quc julga adequadas á Pro1tec.a°d»acu! "7
dns cereaes, como sejam elevação dos direi-
toV aduimeiros para"o .prodoeto «•«»«"»"
c favores especiaes aos lavradores. A esle
Propósito o "Germania" diz que o governo
está prompto a acceitar todo e qualquer ai-
vitre a favor da agricultura nacional,

DECLARAÇÕES DO PRIMEIRO ML
NISTRO FRANCEZ ANTES DA

VOTAÇÃO DO PROJECTO DE' 
AMMSTIA, APPROVADO,

HONTEM, PELA CA-
MARA

PARIS, 15 (Radio-IIavas) —Antes da vo-
taçno do projecto de amnistia, que a Cama-
approvou hontem. o Sr. Herriot pronunciou
um discurso cm quc explicou e definiu a nt-
titude do -,'ovcriio.

O chefe, ilo gabinete affirmou que nm-
«nem pretendera cm nenhum momento fa-
Ser a apologia de crimes ou delidos, mas_a
Franca quo sempre acreditou que o perdão
completa a obra da justiça, craizera lançar
um viio sobre os erros passados. .

Cra necessário aec.resceiilar que o véo nao
rllustiflca os erros. Conio entretanto o ges-

to de amnistia fora impetrado por comba-
tentes, o governo correspondia a esse voto.

A Usina Cansanção âe Sinimbá
coniemnada a recolher réis

48:086$Õ00
Dando provimento a um recurso "ejt-offi

elo" da Delegacia Fiscal cm Pernambuco,
o Sr. ministra dn Fazenda resolveu confir-
mar a decisão du Alfândega dc Recife que
intimou a Companhia Usina Cansanção de
Siiiiinhi. a recolher aos cofres dn Alfândega
a quanlia tlc >l8:n8fi?0<.0, 'ile diffcrcnçns clc
direitos verificadas cm despachos feitos com
isenção, visto cst.ar sujeita ao pagamento tle
direitos pela importação dc "CàrbroxV des-
linado .ás fabricas tlc assucar dc canna

aaãaai

Em Paris, os aviadores têm rece-
bido grandes homenagens

PARIS, 13. (Iladio-llavas). — Os avia-
dores ciinliuunm a receber significativas
homenagens, Esla manhã foram ao Arco do
Triiiitipho, onde depositaram flores sobro o
Itimiiln do Soldado Desconhecido,

mota»

provisoriamente, a ex-
portação de la-

ranjas

0 secretario da Escola do
aviação exonerou-se

Concuileu-se ao 1- loiienle Pa.tlo líhlrelU
Vieira a exonrraçilo mie pedi» on.çnriio ila
.ccretuiio da líscola ilu Aviação Mililur.

CÕHÍJNiCÃDOS

VESTIDOS
MANTEAU]

CAPAS
PELLES

Comprem nas grandes casas:

N0TRE DAME
DE PARIS

Despesas publicas no segando
semestre do exercicio

em Minas
BELLO HORIZONTE, 15. — (Serviço es-

peeial da A NOITE). — Foram distribuídos
créditos- para despesas no segundo semea-
tres do corj-ento exercicio, no total dc
9.050:0255:178.

mmm
Em beneficio dos pescado-

res da colônia V. 5
O Sr. ministro dn Marinha solicitou do

presidente do Estado do Espirito Santo pro-
videncias no sentido de serem isentos de
pagamento de tributos das municipalidades
daquclle Estado os pescadores da Colônia
V. 5.

•asa*

0 Instituto ãos Advogados vae
der parecer sobre o ante-pro-

jecto de "Warrant-

Agrieola
O Instituto dos Advogados, por indicação

tio Dr. Amoldo de Medeiros, incumbiu os
Drs. Armando Vidal c Virgílio Barbosa de
fiiiittirem parecer solire o ante-projecto da
lei solire "warrant-agrlcnln" elaborado pelo
Dr. Leopoldo Teixeira I.cite por sfiHci.tnçfin
tia Sociedade Fluminense do Agricultura •
que pelo seu presidente effectivo, Sr. uopu-
tado Bocayuva Cunha vea ser apresentado
ao Congresso Nacional.

aaWS»

Uma resolução que interos-
sa aos {> o mi cultores

gaúchos
X Soclcdado Nacional de Agricultura foi

Informada pelo direclor geral de Agricultu-
i'a,_deqaj^^j*flrturiia_que--ra»^iil'i os typos e_"ã"e.nbalagcm ilas laranjas destinadas á cx-
portação, só é oppHcavcl nos portos do Rio
de Janeiro c dc Santos, tendo ,1a o Mlnistc-,
rio dado providencias no sentido de serem (
as alfândegas e mesas dc rendas da União |
informadas a respeito, para os fins convc-
nlcntes.

A exportação pode, pois, por emquanto,
no Rio Grande do Sul, ser feita a ginncl,
e os pomicultorcs sul-riograndciises poderão
resistir, dessa fôrma, A concorrência que já
soffrem do Paraguay, de onde sãeni pura os
mercados ptatinos grandes quantidades de
laranjas, também a granel.««•a»

Ao V Barateiro

A' Brasileira

Para serem dispensados
dos trabalhos do O. J.

Militar
O Sr. ministro da Marinha solicitou a

dispensa do capitão de corveta Antônio da

FALLEC1MENTO DE VM ANTIGO
ADVOGADO DO SÜLDE MINAS
ALFENAS (Minas), 14 (Serviço especial

da A NOITE) — Em Machado, sul tle Minas,
fallcceu hontem o major Olympio Theodoro | fluo

Motta Ferraz e do Io tenente Octavio Silvei-
ra Carneiro dos trabalhos do Conselho dc
Justiça Militar, para o qual foram sortea-

mmm -

ERAM C0MM1SSARI0S DE P0-
LICIA E FORAM DE-

MITTIDOS
¦¦¦—i a m> m m* ¦ "-

Por sentença, o juiz federal da
2* Vara mandou reintegral-os
Em março do anno passado, Abilio de

Paula Mathias, Djalma Braga e Carlos Au-
guslo de Araújo, eommissarios de policia,
que haviam sido dcmitlidos, sendo que o
terceiro era auxiliar da Fiscalifiação du lns-
pectorla de Vehiculos, propu/.eram, pc-
rante o Juizo federal da 2* Vara uma acção
ordinária, afim de não só anhullar o neto
que os dcniittiii, como também serem re-
admittidos nos respectivos cargos.

Por sentença dc hoje, o Dr. Octavio Kelly
julgou procedente a acção, condemnando a
União no pedido, excluidos os juros da
mora.

dos.

Regressou, a Santiago o presiden-
te Alessandri

S.ANTIAGO, 15 (A. A.) — Regressou de
Taloahitana, para onde havia seguido em
companhia dos Srs. ministros, membros
ilo corpo diplomático c altas representa-
ções do exercito e da armada, o presiden-
lc da Republica, Sr. Arturo Alessandri,

,'oi-a áquclla localidade inaugurar um

CONTRABANDO NA ENSEADA
DE BOTAFOGO

0 Sr. ministro da Fazenda man-
tém um acto da Alfândega

Negando provimento a um recurso, o Sr.
ministro da Fazenda resolveu, por despa-
ebo, manter o acto da Alfândega desta ca-
pitai, julgando Raul Ozendn c o sargeulo
Rubens Coutinho de Brito responsáveis por
nina tentativa tle coutrabando na euseada
do Botafogo. S.Ex. mandou recoimuendar
á mesma Alfândega providencias, sa ainda
não o fez, sobre o procedimento criminal
contra os responsáveis.

. «•* ¦ '

de Araújo, antigo advogado ncsla comarca
e pae do conego Hugo Brcssani.

•mmm

Vae chefiar o 5o grupo da Fa-
brica de Pólvora sem Fumaça

Foi nomeado cliefe do 5* grupo da Fa-
brica dc Pólvora Sein, Fumaça o capitão
de engenharia Valentim Coelho Portas .Tu-
nior.

aaaéa

Pareceres assi
G. de Justiça da Gamara

Reuniu-se, hoje, a eommissão de justiça
da Gamara, sendo .issignados os seguintes
pareceres: favorável ao projecto que regula
o exercicio da medicina 'aos diplomados" no
estrangeiro e favorável ao projecto que cou-
sidera de utilidade publica a Escola de
Comniercio e Contabilidade, annexa ao Ins-
tituto Profissional de São Paulo de Mu-
riahé.

Por te.r o Sr. *T. Santos pedido vista dos
papeis, deixou de ser assignado o parecer
mandando contar tempo de serviço no ma-
jor do Exercito .Tòsé .Sequeira Campos.

A eommissão decidiu ainda que as suas
reuniões ordinárias se effcctuem aos sabba-
dos, ao invés das rmintas-iciras, como até
agora

Falleceu em Macahé o gerente
das fazendas dc Y. Yamagata
MAÇÃH13 (Estado do Ilio), 13 (Serviço

especial du A NOITE) — Falleceu o subili-
to japonez Jadnnao Tujiki, gerente das fa-
zendas da firma Y. Yamagata. O extineto
cra solteiro, contava de edade apenas vin-
te c cinco annos, e gosava de geral estima.
Seus funeraes foram muito concorridos,
comparecendo representantes do todas as
classes.
**-*»*-.~*m* | SlflBft— —¦ ' ¦*«¦¦  ¦ '

novo dique.

0 ministro João Luiz Alves este-
ve, hoje, no Cattete

Esteve, 'hoje, no palácio do Cattete o Sr.
ministro .Toao Luiz Alves, que ja se aoha
restabelecido.

S, Ex., que vai reassumir a pasta da Jus-
tiça, conferenciou com o Sr. presidente da
Republica.
-¦¦aa.——— —i—a¦¦ | »<|1>í>i| '¦¦¦—¦' aa .11 — i n-

A VISITA DO PRÍNCIPE ÜM-
BERTO A' AMERICA

DO SUL

O embaixador chileno na Ar-
gentina offerecerá um baile

a S. A. R.
SANTIAGO, 15. (A. A.) — O Dr. João

Henrique Tocornal, embaixador chileno, na
Argentina, offerecerá um grande baile no
pujacio tia embaixada, ao príncipe Umhcrto,
quando fôr da sua próxima visita á ca-
pitai porlcnhu. mm**

ingasiuS para tttatnj
A nova secção nle CHÁPÉOS

Ifoi montada com cana preocenuu*
cão. A fípcvão «fc VESTIDOS ç!

I CONFECÇÕES já é «.oiílicrííla c[

Iapreciada pelos iicmso» '¦.fgniilcs.
Visitem agora a grande c-poui*
cão «.!..' 

TECIDOS DE INVERNO

que acabamos dc receber de Paris. I

CASA
FOMSECA

7, Gonç. Dias e Uruguayana, 10]
 ^^ a.*,

**^ari»-».ttT-/»*:ig^JK''*.'^^

VIVEU 120 ANNOS!
PITANGUY (Minas), 14 (Serviço especial

da A NOITE) — Foi sepultado hoje o ma-
crobio José Catita. que tinha 120 annos. O
feretro teve grande acompanhamento.

mèm*
Duas "andorinhas" multadas em

2:009$ cada uma
O Sr. director da Uccebedoria do Districto

Federal, reconsiderando seus despachos an-
terlores, resolveu multar em 2:01X18000, de
accordo com o art. 31, letni "c" da lei
n. 3.64*, de 31 de dezembro de 1918, Mada-
mes Armand Quartin e Ivmilie Maurin, por
se encontrarem funecionando com negócios
de confecções e modas cm installaçôes pro-
visorios no Hotel Gloria.

aaaaaa

0 cambio regulou estável

Foi approvado o projecto da es-
trada de ferro internacional

de Salta a Antofogasta
SANTIAGO, lõ (A. A.) — O Conselho de

Obras Publicas approvou o projecto orrle-
nando a construcção da estrada de ferro
internacional, que vae de Salta a Antofo-
gasta e cujo custo está orçado em 19 mi-
iliões de pesos.

Foi dispcnsaSo o instruetor
do Tiro Naval de Santos

O Sr. ministro da Marinha dispensou o
capitão-tencnle João Soares de Pinna, do
cargo de instruetor do Tiro Naval de Santos.

0 Tribunal de Contas e o primei-
ro Congresso de Conta-

bilidade
O Tribunal de Contas designou para seus

delegdn*. junto ao prmeiro Congresso de
Contabilidade, os eseripturario» .lulio Mo-
reira Lima, Djalma Monteiro de. Faria,
Augusto Cardoso da Veiga, José de Mattos
e Vasconecllos e Eduardo Américo de Fa-
ria. *

mmm

5 1116 a 5 118

lnstalla-se, amanhã, o Con-
gresso Mineiro

BELLO HORIZONTE, 15 (Serviço especial
da A NOITE) — Iristalla-sc amanhã o Con-
gresso Estadual, devendo o presidente do Es-
tado ler sua mensagem.

OS VALES-OURO
O Banco-do Brasil forneceu os vales-ouro,

hoje, para a Alfândega, A razão de 6?008 pa-
peí i*or 18 ouro. ¦... ;

Esse banco cotou o dollar à vista a llf? o
a praso a 108970. V- mmtt» —m

Foi julgado prejudicado um pe-
dido de "habeas-corpus"

Em favor de João Lcovegildo Ccsar foi
impetrado um "habeas-corpus" no juizo da
4* Vara Criminal, sob n allcgaçao. tle que o
mesmo estava soffrendo prisão íllegal por
parte do delegado do 18' districto.

. Como o paciente ja estivesse cm liberdade,
foi julgado prejudicado o pedido,

iEiicontrámos o mercado do camliio,_ hoje,
em boas condições dc cslábilidiidc, isto é,
com os Bancos uni pouco inais accessiveis,
por isso quc declararam operar em attitu-
tlc favorável.

-Mas, as letras particulares continuavam
escassas, de sorte que não podia por isso
accusai- uma melhoria efficiente.

'Foram iniciados o» saques a 6 1|16 e
b 3 |32 d., passando pouco depois quasi to-
dos os Bancos a operar a melhor taxa, com
dinheiro-a 5 õ|32 d., para o particular.

Os soberanos cotavam-se a 578000 e a 11-
l>ra-papel a 488000.

O dollar regulava, à vista, de 108900 a
11Ç040 o a prazo de 103870 a 10?97O.

Saques por ciibógrainma:
A' vista: — Londres, 4 15116 a. 5 d.; Pa-

ris, 8570 a 8581; Ilalia, 8173 a 8485; Nova
York, 108950 a 118050; Hespanha, 18480 a
18489; Suissa, 28030 a 2*5040; Bélgica, $505
a 8510; Hollanda. 48180 n 48190.

Koram aiflixatüas, òfffiicjialmenitc;, as sc-
guint.es laças:

\ 90 tl|v.: — Londres. 5 1|1B a 5 3|.i'-';
Paris, §564 a S57.1; Nova York, 108870 a
108970.

A 'vista: — Londres. I 3I|3.2 a ti 1|32; Pa-
ris, 8567 n 8576; Italia, 8471 it 8-100; Por-
tügiil, 8500 a 8320; Nova Yorl:. 105900 a
118040; Hcspanlia, 18400 a 1-5430; Suissa.
28010 a 28030: Buenos Aires, paliei, oÇobO a
3SG30, ouro, 

'88200; Monleviiléo. 88475 a
88700; Japão, 48014; Succia', 28390 a 28935;
Noruega, 18474; Hollanda, 48130 a 481f0;
Dinamarca, 18750; Chile, 18220 (P<*soou-

Syria, 8567 a 8571; Bélgica, 8498 a
n

Foi exonerado o immediato
do contra-torpedeiro

"Alagoas"
O Sr. Ministro da Marinha, por acto de

hoje, exonerou o capitão-tenente Antônio
Pedro Cerqueira e Souza, do cargo de im-
mediulo do contra-torpedeiro "Alagoas",
nomeando-o para o cargo tle ajudante das
capitanias dos portos do Rio Grande do
Sul.

CAMBO EM VIAGEM PARA
BUENOS AIRES 

'
SANTIAGO, 15 (A. A.) — Depois dc ba-

ver permanecido alguns dias nesta capi-
tul, outlc foi alvo de muitas manifestações
dc apreço e syiiipathla, seguiu para Buc-
nos Aires o conhecido homem publico e fi-
nancista hespanhol, Sr. Cambo, quc se acha
em visita á America do Sul.

. mmm •
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Assignada a convenção hun-
garo-serva sobre a cultura

de terras fronteiriças
BUDAPEST, 15 (Radio-Havas) — Foi as-

signada a convenção hungaro-serva sobre
a cultura das terras da região fronteiriça.

•aaaMãe*

Emulsão de Scott
auxilia o perfeito desenvol-
vimento das meninas
tornando-as senhoritas
robustas, risonhas, o orgu-

Iho dos paes e a
bemaventurança da
casa. Não ha nada
mais efficazpara
combater Ansmia e
tornar rico o sangue.
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a mmm* ,
O ASSUCAR

O merendo de assucar disponível continua-
va sustentado pelos vendedores, que cota-
ram os crystaes brancos de 84$ a ¦86?, os
mascavinhos de 738 a 75$, os terceiros ja-
etos de 688 a 708 o os mascávos de 66$ a
778 por 60 kilos "cif".

Houve entradas de 9.323 saccos e saidas
de 4.703, sendo o "stooU" de 37.065 ditos.

O mercado a termo esteve, porém, na bai-
xa, regulando o assucar nesse centro, para
este mez, a 658000.

a aiaa» a

Sello de nomeação de tm escri-
vão de colleetoria

Resolvendo uma consulta do eolleelor da
1* Colleetoria tle Rendas Federaes em Cam-
pos, o Sr. director da Receita Publica resol-
veu dcclarar-lbe que o escrivão daquella
colleetoria deve pagar o sello do sua no-
meação, na importância de 1:1788400, inte-
gralmente, isto 6, de uma só vez, de necorda
com o regulamento do sello.

¦ «tea» »

CREPB-SOLE
NOVIDADE

CARIOCA 8-34-10
URUGUAYANA ;;;
MARECHAL I-l,OÍ.!!AXO tV.-Vi,\

:

ro);
8510; Rumania, 8055 n 8066; Movaqubi.
8325 a 8330; Allemanha, 8001 por um mi-
lhão de marcos; 28620 por marco da renda;
Áustria, 8160 n 8190 por mil coroas: cale,
S570 pnr franco: soberanos, 578000; libras,
papel, 488000. , ,.

No decorrer do dia o mercado dc cambio
permaneceu inaulerado c muito estaciona-
rio, tendo havido negócios alé 5 1J8 d. Fe-
ehou com o bancário a 5 3|32 d., e o par-
ticular a 5 5[32 d.

:J

café proseguiu na alta
,, ¦¦¦ a *a> a> aja. a . i

0 typo 7 cotou-se a 46$500
O mercado de café accusoii um niovimen-

lo bastante avultudo dc entradas; tendo sido,
porem, relativamente, animados os embar-
ques. Foram de grande alia as alternativas
da Bolsa Americana, que no ultimo fecha-
mento subiu de 85 a 87 pontos nas opções.

Os nossas vendedores declararam o preço
de. 4fir;50O por arroba do lypo 7, tendo corri-
do os negócios solire o dispòhivol animadis-
simos, cum o mercado muito firmo.

Foram vendidas na abertura 9.991 saccas,
ficando o merendo bem inspirado.

Entraram 25.281 saccas, sendo 23.900 pela
Leopoldina e 1.321 pela Central.

Os embarques foram de 13.717 saccas,
sendo 2.250 para os Estados Unidos, 7.104
para a Europa. 2.338 para o Rio da Prata.
600 por cabotagem c 1.965 para portos do
Pacifico.

O "stock" ern dc 253.7-18 saccas.
Regulou o mei-c.idb tle enfe durante o dia'

com mn movimenlo dc negócios menos in-
tenso, mas, regularmente firme.

Foram negociadas ã tarde 3.948 saccas.
no lotai de 12.839 ditas. O mel-cado fe-
chou bem collocàdò, -' '$/Z

•M*i ¦' ¦

A 3a Expoíição Agro-Pecuaria
de Lavras

LAVRAS (Minas), 15 «(Serviço especial da'
A NOITE) — Com a presença do muitos con-
vidndos, inaugurou-se lionlem a terceira
exposição agro-pecuaria de Lavras, falando
o Dr. Benjamin Hiiniiccuti, director da Us-
cola Agrieola de Lavras c o Dr. Paulo Me-
nicruti, agente executivo do município e rc-
presentante do ministro da Agricultura. O
acto foi abrilhantado pela banda "Oeste de
Minas". A NOITE, gentilmente convidada,
compareceu na pessoa do seu correspon-
dente.

mm**
Regista-se, em Itabayanna, o pri-

meiro desastre de automóvel,
fazendo victimas

ITABAYANNA, (Pnraliylia), 15. — (Ser-
viço especial dn A NOITE). — Hegistou-se,
nqui, uma dolorosa occorrcncia que muito
contrariou a população, geralmente. O au-
toiiiovel do medico Dr. Cruz Ribeiro, atro-
pelou uma creança de quatro annos, que
leve morte inimediata. E' essa a primeira
victima de automóvel, nesta cidade. O
chauffeur culpado fugiu-, tendo sido aberto
inquérito. -,

i mm** »¦
O ALGODÃO

O mercado de algodão funecionou, hoje,
firme, e cm alto, com um movimento bns-
tnnte animado de entregas c sem entradas
divulgadas.

Coa-ii effeito, verificaram-se saidas dc 680
Tardos, sendo o "stock" de 11.218 ditos.

OSVsertõos cotaram-se de 878 a 898. as
, irlméiras sortes do S4s a 878 c os mcdiáuos
Ue 758 a 83? por 10 kilos,

A opinião cie Ruy Barbosa so«
bre a desapropriação da

São Paulo Northern
Grandes são, de cerlo, os interessss que si

São Paulo Northern.Rnilroad Company tem
envolvidos nesta multiplico cansa, pois so
traia de uma es.\io,liaçâo grosseira, do esbu-
Ilio total de uma companhia fei-ro-vioriã, «
que, sob a côr de uma espropriuçâo, nullii
como a própria nullldia.de, postergadas _as
normas da sua ordem legitima, uma aiiminis-
tração rebelde A legalidade extorquiu todo <»
patrimônio, sem, ao menos, o embolso dn
prévia indcmiiis.-içiío, assegurada aos expru-
priados, nas desapropriações regularcs, pela
maior parte das leis cio paiz.

Riais interessaria; porém, ainda, e sem com*
paração mais interessada, é u Constituição,
tle nossa terra numa tlecisão, em que so
joga a sorte das barreiras erguidas entra
nós, ao arbítrio dos maiores parlamentares
e. dns exorbitâncias estadoaes, nesse princi*"liio soberano, que põe na coiistitiicionalidado
tias leis n condição essencial da sua validaria
u applicaliilidade.

Rio de Janeiro, 4 de maio dc 1921;
HUY P.ARBOSA.

i«£2>»*£2

Oa maia delicados padrões
Largo da Carioca. 0 — Toleph. G. 610

SOUZA ItiVIfTíSTA X- f-iu.

Dr. A. i;. da Costa JüniÓr|?(P|
mores, Rndluiutlicrapia, R. Chile, 17 (4 ás 6),

NERVOSOS
Curam-se com duchas. Instituto Physio*

•¦hcriiiaico. l.ai~'o ilaV Carioca. .1
Wn-c-nttn •J*"'"-''* medica. Appa*'•iOoCQbO re!lj0 digestivo, c^,,,.

sultas de 2 em deante. Rua Assembléia. 12L
Dr.A.

STORES
Fino gosto, bons prca*os

Largo da Carioca; í) — Tel. C.
SOSJZA BAPTISTA & C,

640
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Triitto Henrique de Figueiredo
.«#. J. lios Santo-. Oiiiiimrâe*. A C, agra-
VM deceiii. penliorado», « Iodas »>•. i" ••

I toai qu« Mi*itiii|iuiiliMrnni o enterro «tn
J*S *ni ile-llenilfi mixillnr e inuign IHIS-
flO IIENMQUR UE FHJUlilHKIiO * cnn.
Vldam • aislMIr a missa ile 7* ilin, que
¦andam celebrar mimulii, quarta-feira, In
4n i.irrrnli*. An 10 Iiiiihs, nu nllnr-niór da
•grtjt d» 8. Francisco de Paula, pelo que
antecipam Mtta aaradeeliiieiitii».

Triitio Henrique de Figueiredo

ÍLulia 

IíoiIiIbiim Figueiredo • fl*
lhos, Manoel llmlrlgiiei Esteve*, An-
tonio M-idrlgur*. ICUt-ve», Pura Iludi I-
flues l-Utevri, Klvlra llmim» Itotlrl-

tua 
• filhos agradecem, pnhnriiilns, n In-

ai ai pessoas que acompanharam n enter-
fa do mu iiriiiiUadii esposo, nao, cuiiliiidn
• tio TIUSTAO MKNIUüIJE Dl! HlOtlIClIIK-
!)<>. r ii,ii«nl,un u assistir a missa de 7'
ila, que será celebrada amanhã, quarta-
feira, 16 do corrente, ia IU linrns, no al-
lar-uiòr dn egrejn de S. Fninclic» de Paula,
paio qua desde ja ao confessam agradecidos.

Maria Joiefina de Aguiar Paula
Fonseca

tDr. 

A.
nhora •
Fonseca,
senhora i

Dr. A. II. de Paula Fonseca, se-
filhos, Ila|illMli.ii de Paulo
Oldemar dc Paula Fonseca,

e filha (ausentes), .lofio Da-

K 
lista do Paula Fonseca, senhora e flllin,
laria Joseflnn de Paula Fonseca. I.uis Tupy

Arantes, senhora e filhos, Eshcrnrd dc
Paula Fonseca, Joseflnn (inbrlelii de Paula
Fonseca o netos, .lullnnetl de Pnulu Fnnse-
ea, Maria Augusta Soares Lopes e filha,
Ilydla de Aguiar Duque Estrada e filhos,
Marcos Freire de Aguiar e familia (ausen-
les), Alice Parlo de Paula Fonseca e fl-
lhos a demais parentes, profundamente re-
eoiiiieeid»s n tnilns que lhes levaram o con-
forto moral e acompanharam A ultima mo-
rada a sun inesquecível e bondosa mãe,
angra, «*.«"). irmã, sobrinha, tln. nnra e
cunhada MARIA JOSEPINA DE AGUIAN
PAULA FONSECAi convidam todos os pa-
rentes e amigos pnra assislir a missa dc 7"
«Ila, qnc scrA rezada amanliã. As 8 horas,
na egreja dc N. S. do Cnrmo, nntccipnndn
leus agradecimentos.

Ur. Antônio Monteiro dos Passos
Negrão

(DA PREFEITURA MUNICIPAL)

t 

Violeta Sumiicr dos Passos Negrão
o filhos, Thomasia Monteiro Negrão,
filhos, genros, norns e netos (nusen-
tes). Mnrl.i Malchcr Suinticr, baronc-

Ba da Mal Ia Hacellar, Gcorgc Sumiier e fa-
arillla, Pedro da Cunha e familia, Mnlchcr
4a Bacellar e familia, Mnlchcr dn Cunha
• família, Raymundo Navegantes c familia,
Rndol-ilm Nave.jiiulcs c fiimilin. Maria Mar-
tina Malchcr, filha e netos (ntiscntes). Oby
Loyola o familia, Oplilr Loyoln e família
(ausentes). Cousiiclo M. Cunha. Marin M.
Navegantes, Antônio Mnlchcr c filhos c fn-
milia Jovino Ayres convidam os demais pa-
rentes e amigos do Dr. ANTÔNIO MONTEI-
RO DOS PASSOS NEGRÃO, para assistir a
missa quo por sua alma fazem celebrar
amanhã, quarta-feira, 16 do corrente, 7°
dia de seu passamento, As 9 l|2 horas, no
altar-mór da egreja de S. Francisco de
Paula.

João Lopes da Silva
7« DIA

f 

Carmen Gonçalves Lopes da Sllvn e
filhos, Manoel Lopes dn Silva, senho-
rn e filha, Antônio Lopes dn Silva e
filhos, Maria Lopes Pnssalacqua e cs-

poso, Graciana Gonçalves, Oscar Gonçalves,
Edgar Gonçalves, Euclides Gonçalves c se-
nhora, Dulce Gnnçulvcs agradecem penho-
radoi a todos que acompanharam os restos
mortacs dc seu idolatrado esposo, pae, ir-
in' . lio, geiiro c cunhado .IOAO LOPES DA
SILVA, e de novo convidam para assistir
a missa de setimo dia, quc por sua almu
•>er:i celebrada amanliã, quarta-feira, 16 do
corrente, no altar-mór da egreja dc São
Francisco dc Paula, ãs 9 horas, pclo quc
desde já se confessam gratos,

Julio Domingues
•a*. Aldemira Domingues e filhos, Ma-

«Wa ria Amélia Domingues (ausente), Car-
í los Domingucs, .losé Prudência dos

t.iotns c familia (ausentes), Anto-
nlo Caetano de Oliveira c familia, Avelino
de Oliveira, Antônio Caetano de Oliveira
Filho c família, Thomaz Silva c familia
p->- 

'(•'.min ás pessoas dc suas relações o
falTccmento de seu querido esposo, pne,

.filho, irmão, genro, tio e cuiiha_dQ_JJjJ,IO
Di iVl.UliS. e as convidam para o enter-
raincnto, que sc realisarã amanhã, quarta-
feira, 16 do corrente, ãs 9 lioras, no comi-
terio de S. João Baptista, saindo o feretro
da rua Copacabana, 49, Lcnie.

Margarida Baiseres de Sanchei
(MISSA 1)0 0* Ml'./.)

Fallerldn em 15 <*# Janeiro ultimo
• Seu marido a flllim convidam oi

AM «rua pitritnlfi e Hinlgna ii assistir a
I miMn que pelu duciiimi de mu alma•*"¦*» será ililn niiiiiiiliil, quarta-feira, 10 do

corrente, Aa 10 linriw, nu curt-Ju do S, Fran-
ch.rn de 1'aiiln, Inrgn de S, 1'rwicli.co, hy.
pntlieeandn ilemle jA sim gnillilAo Ai pea-•><•«» quo ao dignem ir.-i-.lii' u esle aelo re-
llgloio.

Baroncza do Amparo

tSua 

fnmlllii cnniinnnlca a seu fal-
lerlinniiii, hoje, ns Vi horas, e convi-
da anua parente* .• ninlgi.i. pnrn nrom-
punliiireiii o m*ii i ninT.uiiriilii, quo

snlrA nuioiiliA, quailn-felru, 16 do rorren-
le, As Ifl liums. du mu llniiiliiiin, 11... pina
o cemileriu du Orilviu do Carmo.

Thomc José Lopes

Ífiiiiuiinir 

Figueirdu l.opes e fnmllin
min I.I.,in Iodos os piirentei a amigos
pura assislir a missu do 3' anniversa-
riu du íullcrliiirni.i do seu iiiesquucl-

vel esposo, pae, sogro, avó e tio TIIOMf**.
JOSí. LOPES, no altar-mór da egreju do
Divino Espírito Santo, do Eslnclo de SA,
quiiila-ieira próxima. 17 do corrente. As 9
lioras. O que multo agradecem.

A Irmandade de S. Sebastião das
Flexelrns (illui do Governador), cm
sun capella, iii.iml.-i celebrar uiiuiiiliü,
quurta-fclru, 10 do corrente. As 8 1(2

horas, uma missn por aluía dos que fnllc-
ccriini no naufrágio havido no dia 21 de
janeiro de I'.I2'I, quando faziam a traves-
sia du 1'cnlin para a praia dai Flexclrai.
— A Irmaiidnd.

D. Maria Ribeiro Diniz
VIUVA I.OPO DINIZ

36" DIA

ÍSua 

família fn/. celebrar a missa do
trlgeslmn dlu, cm suffragio dc sua
alma, nn altar-mór dn egreja dc São
Francisco dc Paula, qulutn-feira pro-

ximn, 17 do corrente, As 10 horas.

Antenor tjr Souza Braga

t Sun família convida pnrn a missn,
amanliã, qunrln-fcirn, 16 do corrente.
As 8 112 horas, na Ctithedral.

Dentista Octavio Ettricio Álvaro —
ft. llruguaynnn, 45 - C. 3392.

SIM ! 0 UDIP" CURA !
cneeira do cão c extermina enrrapatos.
Vidro, 4Ç. Vende-se: II. Vasco da Gama,
12 c nn It. 7, n. 3 e n. 151, e 1* dc Março, 10.

Loteria da Capital Federal
Hesullado da extracção dc hoje:
ÜÜKIl  20:OOOS0OH
(•'1622. . . .  4:onn?nno
56938  2:(l(IIH?nnfl
7414  1:(I()0?000
17107  1:0ill)**julli)

cortes p-randes—Centro Loteviço

Aggredida a barra de (erro
Não sc sabe quem n aggrcdiu. O certo, po-

róm, é quc a nacional Maria Magdalena, pre-
ta. de 20 annos, solteira, residente á rua Pin-
to dc Azevedo n. 19, aggredida n barra de
ferro, soffreu ferimentos na região frontal,
pelo que teve os soecorros da Assistência.

A policia do 9° districto tomou conhecimen-
to do facln.

¦ aa—a i

Modeste Grandmasson

fEmile 

Grandmasson, senhora e fi-
lhas; Albert Grandmasson e senhora;
Gustavo A. de Sá Hheingantz, senhora
e filhos (todps ausentes); Georges

Bodin de Saint Ange-Comnénc e senhora;
Armando da S. Ferreira Chaves, senhora e
filhos; Jenn Grandmasson e senhora (au-
sentes), muito agradcéein a todos que ncom-
panharam os restos mortacs de seu sau-
doso pae, sogro, avô e bisavô e de novo
Convidam seus parentes e. amigos para as-
alstír a missa dc setimo dia, que,mandam
rezar depois de amanhã, quintn-firn, 17 do
corrente, no altar-mór da egreja da Can-
delaria, ãs 10 horas.

Irmandade do Glorioso Santo Eloy
ERNESTO LINIHAN

(Ex-officiat)

ÍNos 

termos do nrt. 127 do Compro-
mlsso, o Mesa Administrativa faz ce-
lebrar amanhã, 16 do corrente, As
9 1|2 horas, na egreja de Snnta Luzia,

missa em suffregi oda alma do desditoso
irmão ERNESTO LINIHAN, convidando pa-
ra assistil-a os parentes do finado c a to-
dos os irmãos. Em 15 de julho de .1924. —
O l" secretario, J, P. Guedes dos Santos.

Amélia Garcia Carneiro
• João Carneiro e filhos, Constança

mv* Rosa Garcia e familia agradecem a to-
I das as pessoas que.se dignaram acom-

"."> panhar os restos mortacs de sua espo-
0a, mãe e filha AMÉLIA GARCIA CARNEI-
RO, e bem assim as que enviaram flores c
pezames por oceasião de seu fallecimento,
convidando os amigos e parentes para as-
sistir a missa de setimo dia que mandam
rexar pelo descanso de sua alma, amanhã,
quarta-feira, 16 do corrente, nn egrejn de
S. Francisco de Paula, ás 8 112 horas. Mais
uma vez antecipam seus agradecimentos.

Julio Guimarães Domingues

fOs 

auxiliares da firma MARTINS
PINHEIRO & C, profundnmente sen-
tidos pelo fallecimento de seu ines-
queeivel companheiro c amigo JULIO

GUIMARÃES DOMINGUES, oceorrido hoje,
As 9 horas, convidam as pessoas de suns
relações a acompanhar seus restos mor-
taes ao cemitério de S. João Baptista, sain-
dò o feretro da rua Copacabana, 49, ama-
nhã, ás 9 horas.

Julio Guimarães Domingues

t 

MARTINS PINHEIRO & C. commu-
nicãm a seus amigos o fallecimento
de seu inolvidavel auxiliar e amigo
JULIO GUIMARÃES DOMINGUES, oc-

eorrido hoje, ás 9 horas, e convidam as
pessoas de suas relações a acompanhar
teus restos mortacs ao cemitério de S. João
Baptista, saindo o feretro da rua Copaca-
bana, 49, amanhã, As 9 horas.

Fernando Antunes -
.*•> Francisco Antunes c familia, con-

O**"*- vldam os demais parentes c amigos
! a assistir a uma missn que por alma

g&. do finado FERNANDO ANTUNES,
mandam rezar amanhã, quarta-feira, 16 do
corrente, As 10 horas, no altar-mór da
egreja do Carmo, pelo que se confessam
agradecidos»

Mira
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aludas
imitação tricoline
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¦AMÍSARIA

66 — R. M. FLO-
RIANO — 66
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COBERTORES!
Camisas o raelas de lã

para todos os preços

Grandes sais í
de roupas brancas

para homens e senhoras

Artigos para cama e mesa

Esperança è Brasil
RUA DA CARIOCA 52

MmmmmmWBP.

PATHÉ 6ABY
O Cinema no lar., Jóias, motaes, roupas,

ele. Km club com sorteios pela Loteria Fe-
deral. Peçam prospectos a BARBOSA &
MELLO. Rua Ansembléa, 27. Teleph. Central
.•5028. Acceitam-se agentes para a capital e
interior.

Ficou sob as rodas de um auto
O sapateiro Bernaddo Volta, sexagenário,

domiciliado na estação Barros Filho, foi apa-
nhado por um auto que fugiu, na rua Fi-
gueira de Mello, em frente A estação da Leo-
poldina.

Com as 5* e 6* costellas frocturadas, Ber-
nardo foi transportado pnra o* Posto Central
de Assistência, 6 ahi devidamente medicado.

A policia não soube do facto.
-mim-

SANATÓRIO GUANABARA
RUA GUANABARA, 22 - B. MAU, 877
Situação incomparavel, a 60 metros de

nltitudc e no centro de majestoso parque.

Dr. Doméque M°lcst!ia8 de Mniiora. v.
**•• VUlIIWIfUV UnnnrjaSi part0S C 0pe.
rações. Quitanda, 11; és 4 hs., e Sanat.
Guanabara.

¦ «ses» ¦

TELHAS e TIJOLOS
Materiaes de 1* qualidade. Deposito da

Cerâmica SanfAnna
450 — RUA FREI CANECA — 450

Rio de Janeiro

¦mmm-

INGERIU ALUMEN
A Assistência soecorreu o empregado no

commercio João Lúcio Moraes, de 30 annos,
viuvo, o qunl tentou hoje suicidar-se, inge-
rindo certa quantidade de alumen, cm sua re-
sidencin, ã rua S. Clemente n. 103, casa 9.
O DR. SALLES GUERRA reabriu o seu
consultório A rua 7 de Setembro 57. — 2",
4" e 6", ãs 15 lioras. — Tel. N. 654.-com—

PERDEU-SE
Pedc-se a quem achou uma carteira ! de

identidade, licença c matricula de carrinho
pertencente a Ângelo Pezzim, o favor dc en-
tregnr esses documentos ao Mercado Muni-
cipal 125 a 129, que será gratificado.

E8Q. KUA CAKMO

MEIAS DE SEDA
l'.MU SKMIim.VS

Sem defeito, foliou, pnr ,., 41200
i.iifi.rpmliri c| reforçii. pnr BfSOOC| costura, rncorpiiiliis, pur... (lí.Miu
Scdn animal cl cosliirn, pnr OítiOO
Hoitn .Innonczn cj eiisluru, par i:i-r,im
Miiiisselliie, c| costuro, pur Ki .'.no

CAMISAS TEITO L1NIIO
Pello 112 Imii.. n*>r.A0
Pello linho .Mnnrl-ciitcr Il-T.0'1
I» -ilo llnhii Irliniili*/. 10I5ÜÜ
Pello duro i'.' 
Peito Unho nuper i:i.-KUU
Peito Unho pino llWflOII
Peito Unho duni nisnci 1HJ50II
Fninee/.iis peito linho 111*51111

Especialista cm ümísas, Rou<
pas para Cama c Mesa

Temos VARIAD1 SORTIMENTO
C| RAMAOENS B AJOUltCUECAS BRANCAS

j |ior H9500
l •• 131600
I •* 1.1*800
i 141800
I 10*1500

218800

Do cnnibrncta, . ...•••
Do Irlnmla.
Cambraia Ingletn. . ..
Cambraia sup
Ciiiiil.rnia l.vpii Unho.,
Irliiiulii I.a Unho.

180 x 180,
•.'(Hl .1 150,
•M a IRO. . . .. •
300 \ IM>,
350 x 150

, ' ti •••¦••••*
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Investigando o effeito do

choque sobre a vida
animal

A explosão ie dez toneladas de
melinite em Millevaches apenas

foi ouvida, em Paris, por
nm cachorrinho l

E o dono do mimoso "fox-ter-
rier" vae accionar o

governo...
(COM.MUNICADO GPÍSTOLAR POD MINOTT

. .. . SAUXÜEHS)
PARIS, junho (U. P.) — O estrondo dcdez toneladas de melinite, qne explodiram

lio pllitçau de Millevaches, para experiênciasscienlifieas, não foi ouvido em Paris, numa
distancia de qUafrocciilbs Itilòniclròs. Mas o
i?eo dessa experiência, desde então, tem en-
chldo as paginas dos jornaes. Tudo devido ao
intido de um eãozlnho, que vem nzoinnmlo
as res|ieitnvels olçiis dos sábios muito mais
que o barulho colossal da mcliliile. A expio-
süo linha fins seientificos, para o exame
de zonas dc silencio e o effeito do choque
sobre a vida animal. Pnra essn ultima ex-
pertencia fornm collocados pássaros c ca-
chorros, cm gnlolas e amarrados cm varias
distancias da explosão. Todos os animaes
escaparam li morte, excepto um. quc pereceuviclinia dos destroços dn explosão.

Mas um "fpx-terrier", com o nome de'•[•"ifils", segundo sc lia na sua coleira, pu-lou com tal energia, ao ouvir o estouro, quc
rebentou a sua amarra, c poz-sc a correr. Os
jornaes registaram o nome do heróico cão-
zinho e contaram a sun odysséa, que t*sta
dando que fazer aos tribunnes. O casal Du-
rnnd, dono de um café nesta capital, ficou
espantado ao ler nos jornaes o nome do scu
mimoso eãozlnho figurando como umn das
personagens mnis interessantes na historia
da explosão. "Fifiis" estava perdido ha va-
rios dias, c os seus donos muito impressio-
nados com o scu desapparecimcnto. Súbito,
porém, ns .Duram] ficaram eneolerisados v
chamaram as autoridades A fala pnra saber
como poderiam ter apanhado o pobre "I'"i-
fils" e usado delle cm experiência lão pe-
rigosa, apezar dc trazer o nnimaizinho no
pescoço o collar com o numero e o nome
que lhe garantiam respeito por parte dos
agentes da Municipalidade. Durund estn se
preparando para processar o governo pclo
abuso comincttido contra "Fifiis".

Os jornalistas lèm trazido o cachorrinho
e os seus donos numa roda viva, pretendeu-
do investigar como se deu o dcsappareci-
mento o o resto da historia que o está tor-
nando celebre. Appiirchtcmenle. as cousas se
desenrolaram desse modo: "FifiV*'* fugiu

1 tardinlia para nm passeio c perdeu-se. Va-
gabundou, pelos inimcnsos boulevards, ati
que ouviu ladrido numa grande casa. Curió-
so e linpriidcnto, approximou-se. A casa
naúa mais era senão o laboratório expeíi-
mental da Faculdade do Medicina. "Fifiis"
ladrou, os guardas repararam nelle e julga-
rain-no bom para as experiências. Calhava,
então, o caso da explosão, e "Fifiis" lá em-
barcou eom algumas centenas de outros para
o possível matadouro.

Como so sabe, os cães vagabundos são apa-
nhados pela carroclnha e condemnados A
morlc. Mas o nosso " fox-terrier" tinha uma
colleira para defcndel-o. Nisso está o grande
argumento dc Ourand, ora apoiado pela So-
ciédadc Protectora dos Animaes. A aventura
de "Fifiis" chamou a attenção dos amantes
dos animaes para os processos cruéis da vi-
visecção nos laboratórios, resultando de
tudo uma,grande campanha jornalística cm
favor dos cães.

E ahi estã como da experiência de Millcva-
ches só sc ouviu cm Paris o latido de um
eãozlnho "fox-terrier"...

Gratifica-se muito
unuiiiNiiiiKiin i uuiwn bem a quem entre-
gar A Av. Gomes Freire, 117, loja, uma cachor-
rinha fclpuda, baige. e que attende pclo no-
me de Doly. ¦ mm— >

Fomçsumpam
o

As raizosdo seucaberlo
estão enfraquecidas por
falta de nutrição. V. Ex.
verificará que o recons-
tituinte mais agradável e
o preparado mais delicio**
soparaocabello, é o

CÜigorfo
j. ca bellodom

OS VELHOS DISCUTIRAM
.. «a» a> .«-» , , .,

E um delles caiu e partiu a cabeça
São ambos vendedores de frutas, lístrello

Zeferino dos Santos o José Faustino da Silva,
aquclle de 82 annos e este dez annos mais
moço, de longa data se conhecem.

A' tarde, os dous, alcoolisados, travaram-
se de razões na rua 1° dc Março e Faustino,
que conto 72 annos, vibrou violento empur-
rão no outro, dez annos mais velho, fazendo-o
cair e ferir a cabeça na calçada. A victima
recolheu-se á casn cm quc reside, a de nu-
mero 81 da* rua Gomes Carneiro, depois de
medicada pela Assistência, e o aggressor, do-
micillado n0~ morro de Santo Antônio, foi
preso pela policia do Io districto.

mim-
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BRILHANTES!...
Chamamos a attenção dos nossos collegas

e das pessoas dc bom gosto, que possnm gas-
tar, para visitarem as nossas vitrines.

¦loias de grandes valores cóm o desconto
do 80 "Io. Cruzes, pulseiras, solitários din-
mantinos, collnres de pérolas, relojouria fi-
na, objectos para presentes... 30 o|*> do des-
conto.

JOALHERIA THESOURO DO ÇASTELLO
URUGUAYANA, 9 — Tel. C. 2948

¦¦i

Pelos nossos
bairros

JUSTÍSSIMO 0 APPELLO DOS
MORADORES DE JOCKEY.

CLUB

Um memorial ao Sr. prefeito
Os moradores ,:lo bairro dc .Tockcy-Cluh,

que estão tratando de obter vários melhora-
mentos nessa lornliiliidc, conforme* forn nn-
iitiucindo, fizeram clícgar fis milos do Pre-
feito um memorial pedindo o restnliclcclinén-
lo do bonde de Jockcy-Club. Esse doeiimeii-
to estã nssim redigdio:"Exino. Sr. Dr. prefeito do Districto Fe-
deral — Os infra assignados, moradores do
bairro de .lockcy-Club, vOin expor c reque-
icr a V. Ex. o seguinte:

Desde época remota o arrabalde de Jockey-
Club vinha sendo servido pclo bonde du .In-
ckey-Club, quc trafegava, direclaiiiente, parn
esta populosa localidade, obedecendo ao se-
guinle itliiernrio: Praça 15 dc Novembro (cm
frente ú ponte dns barcas quc vão pura Ni-
ctlivroy), rua da Assembléa, rua da Carioca,
rim Visconde dn Hio Branco, rua Frei Ca-
neca, avenida Suivador de SA, rua de São
Christovão, rim Fonseca Telles, rua dc São
l.uiz (ioiixiign, run D. Anua Nery c rua dc
Jockcy-Club, ale a confluência desta rua com
o larg» dc IJctnlica, onde fazia ponto ter-
minai.

Era esta a situação quc sc verificou dc fa-
eto c dc direito, por muitos, longos c diln-
lados annos 1 Pois, segundo nos consta, uo
tempo cm que os bondes eram movidos a
tracção animal, jã existia o bonde de Jockey-
Club! II

Posteriormente, a Companhia Light and
Power, súccessora da antiquissimn Compa-
nhia de S. Christovão, manteve n menciona-
da linha de bondes nté o dia cm que ínau-
gurou a de "Bomsuecesso". A partir desse
dia, porém, com espanto c sacrifício geral do
grande numero de habitantes desse arrobai-
dc, foi, definitivamente, retirado da circula-
ção diária o referido bonde de "Jockey-
ciub". Tal resolução, poréin, tomada assim"ex-abrupto", naquelia época, sem a menor
consideração; sem o mais rudimentar, respei-
lo nos direitos c interesses da conectividade
em questão, carece dc umn reparação immu-
dinta, n qual estão convencidos os inlra-assi-
giuidos de quc não sc fura esperar cm vista
do prescnle appello ora dirigido a V. Ex.

De maneira que, Exmo. Sr. Dr. prefeito,
os infra-assignados, propugnoudo pelos legi-
limos interesses dos moradores dt» referida
localidade, por isso quc são os seus próprios
interesses que estão em causa, pedem se sir-
va V. Ex., pela repartição com pei ente, or-
denar á Companhia Light and Power a resta-
lielccer o bonde de Jockcy-Club, fazendo com
que seja obedecido, integralmente, o antigo
itinerário, certo V. Ex. de qnc assim proce-
dendo terá praticado um neto dc absoluta
justiça."

Santa Luzia e a industria de
flores

UMA OFFERTA A'* "A NOITE"
Ilccebemos, hoje, muilo bem em^olvlilai.^jj

dentro do um caixote, uma caixa de papelilo
procedente dn eldndc mineira do Sanln Ul-
zln. Abrimos caixote c entoa e vimos vn rins
flores de dirfcrentc colorido, trabalhada» na
eírn, c devidas As mãns habilidosas da bra.
Anua llrennn de Castro, dc 75 annos «o
edade, mas ainda ititreinnla pnra lão dcllen-
dos trabalhos. Verificamos cslns clrcunisliin-
cins pela cnrtn que nos veiu com a offertn.
que multo agradecemos. O que é sobretudo
digno de encurcelmcnto 6 o facto da hra.
Anua dc Cnstro conseguir tnes primores com
cera o com llnlns sem nnxlllo nlgum dc for-
rninciitas especiaes. E' um segredo quo pos-
sue ii Srn. Annn do Castro, e segredo que
pretende vender n quem mais der.

¦ mm*m •

Os progressos da SGiencia
medica
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fCacíiBiots e Crystoffíe
x

Apparelhos dc Lavatorio _
Apparelhos de Serviço

Jóias, Objectos dc adorno
Nickclados, Alumínio, Prata

*•;« Ouro, Vidros e Crystaes
Xdevem ser limpos e conservados com o

|PHAROL
^não arranha c nem altera a côr
S natural do metal, proporcionan-;
tdo-lhe brilho sem egual. ltcsistc
i :os effeitos do ar do mar.
^.^X«<-^<*^í^W*W*5"'^***H**M~^-H*':'^-:

Uma partida internacional d
"football' em Porto

Alegre
O CLUB GAÚCHO VENCE O TEAM

DO "ONWARD" UI4UGUAYO
PORTO ALEGUE, 14 (Serviço especial da

A NOITE) — No campo da Chácara dos Eu-
caliptus foi hontem disputada a primeira
partida internacional dc football, entre o
team do Uruguay Onward e o quadro do
S. .O. Internacional: Este venceu aquellc
por dous a zero. Hoje haverá na sede social
do Cruzeiro sessão sOiemno a quc deverão
comparecer os representantes dns entidades
locaes, a embaixada do Onward e o repre-
sentante consular do Uruguay. Depois dn
sessão, haverA baile.

.—^o»s» i

Ml DE OCCASIAQ
compradas nos leilões do Monte
Soccorro e casas de penhores, ven-
dom-se com lucro do 10 %. Oom-
pram-se e trocam-3o jóias usadas na
Joalheria Indiana, Largo do S.Fran-
cisco 24, esquina Bccco do Rosário.

I to» ¦

Um relógio de ouro perdido no
bonde

ESTA' NA AGENCIA DO LARGO DO
MACHADO

Nos ultimos dins de junho, num bonde,
próximo no Largo do Machado, um cavo,-
lheiro achou um precioso relógio de ou-
ro, com ."clintelainc", depiisitundo-o, pa-rn ser reslltuldo ao scu legitimo proprietn-rln, na Agencia da 1'r.íça Duque dc Caxlns,
onde sc lavrou um termo da entrega, com
a .-i:'signa tura dos passageiros que a tcslc-
niiiiiharain. Um engenheiro, que subscreveu
esse termo, foi, hontem, Aquclla agencia, ve-
rificar se havia apparecido o dono do relo-
gio perdido e, apurando que nenhuma pro-viilcncia frtra tomada nn sentido dn restl-
ttiieão, veiu pedir-nos quc, em beneficio do
prejudicado, noticiássemos o oceorrido.

Experiência* sensacionaes t$"Biitmi-Radium"

A sna applicaçio contra o cancw
e outros tumores malignos

SPIUNOFIBU), Illinois (U. P.) - A ct«
rur3ia pelo radium, embora Ji nntcrlornvi.
te dcinonstnidu cin multas cidades dos ';•..
lados Unidos, fo), pela primeira vez, moK
Irada nos médicos c cirurgiões dc Illinnii,
cm uma recente reunião, cffeetuad.i na Se.
ciedado Medica do Estado de Illlu<,i>. im-
perlou grande sensação a prova do "blsiurl
radium", que pcnnllte a Innovai;ão dn c'mt-
giu sem sangue c 6, antes dc tudo, áppllca*
dn no câncer e oulros tumores malignos, A
sun cnrnclcrlstlca i a uuscucln de sangüt
durante a operação c a prompta rocon*.li!r,.
ção dos tecidos e congulução dos va-.m a.
pülures, que iin|)Ciltin a propagação da Infe.
cção, o que niio acontece com o bisluri -,'•
rurglco,

O hlsturl-radium opcratorlo Icm sido tra»
pregado de tempos para ci e eslá ngor.i sen**
do usado na Fundação Hockefeller e nu c'.i«
nica Vnndcrbllt. Os cirurgiões de Chicago oa-
coiiiineiidnruin trinta desses bisluris, qu<
constituem a npplieaçiio pratica do radium
pnra salvar a vida humana .A tinfca dlffí«
rença entre o bisturl-rudlum c o processo
coininum do tubo é que, com esse proces»,
a freqüência é transformada cm calor, eid
vez dc som, c por melo desse calor lran>
mittido a ponta dc um pequeno blstun sem
corte, a incisão é feita. O appnrellio assem*
Iha-sc a qualquer nppnrcllin de rniliinn. im-
stiliiid.) de um condeinsador variável, iita
"vario-couplcr" e tubos de radium.

Oiinii.li. a freqüência 6 posta em ncçno c I
bisluri npplfeado sobre a cume, desse cii>
tneto levahta-se fumaça, dando a quem oi»
serva « impressão dc que se esti queimando.
Entretanto, os bordos du incisão aprcseii*.
tam-se frios ao conlacto, com os vnr.os sau-
guincos coagulados e sem derramamento ds
sangue. A incisão sô destróe a porção cm>
rin dn tamanho do bisluri, que mede apenas
1IS2 de pollegada.

ACCIDENTE A BORDO DO"DALVA"
A Assistência .Municipal de Nictheroy

soecorreu, hoje. o foguistn do vnpor "Dal-
vn", Manoel Thcodolino Vieira, de 39 an-
nos, casado e morador á rua S. Francisco da
i'rainh.1, 51, o qual apicscnta ferida con-
tus.-i do primeiro Kiloduto esquerdo, com
fractura dn phalnnge, cm conseqüência de
um accidcnlc dc que foi victima quando
trabalhava a bordo daquelle \*apor.

-—mímtm ¦-

Uma sessão solemne na Egreja
Evangélica de S. Paulo

Apóstolo
Em homenagem ao bispo I.ucien L. Kin-

Kilning, hontcm, pclo "Veslris" chegado
de Nova York, c para recepção dos rcvereii-
los Arthur Kiiisolning e Nenecio de Alnicl-
Ia, rcalisn-se, ninanlifi, As 8 horas da noi-'c, uma sessão solemne nn egreja dc São'.'aulo Apóstolo, do cnllo cvnngelico, á rua
\!auá n. 17, cm Santa Thereza.

i 1 Dr. Silvino Maües,
especialista cm denta-
duras, pontes, serviços
a ouro, clariCicnção ds
dentes congestionados,
fixação dc denlcs alia-
lados, ciectrothcrapu

dentaria, moir«»las bticcãós. etc. 7 Selem.
bro, 231. Dos 7 às 5. Tel. 1555 Central.
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Para Su!)-ofi'icial dc Marinha'asa Moraes k Alvei
11G — AVEM1DA PASSOS — U«

— mt—'OI ADIADA A A1SISVNCIADA AS-
SEMBLÉA GERAL DA A. E. NO

COMMERCIO DE NI-
CTHEROY

Por motivo de foj-ça in.iinr, a Ag-joeiagíli•s Empregados no (.'nmmcrcio c Iiidustrln¦ Nictlici-oy. resolveu "'linr nn»- n„~-A~
t* anniinciaiiii, a grande asiicmíbldn geralitraprdinaria r/nu :.-..- i e.ei.,

.'-.ii, cm sua sede social, para discutir u:;luunpto do maior interesse dn classe.

APANHADO POR UM BONDE
Na rua Mariz e Barros„á tarde, o quinqun-

genario João Durino, italiano, morador á rua
Thcodoro Silva 38, foi apanhado por um
bonde, recebendo ferimento pela cabeça. A
Assistência soecorreu-o.

AOS SRS. CAPITALISTAS
Centro commereial

PRÉDIO DE 3 PAVIMEN-
TOS Á RUA S. PEDRO, 175
Leilão, sexta-feira, 18 do
corrente, ás 13 horas, pelo

leiloeiro PALLADIO
0 NOSSO SALÃO DE 1924

Vac eleger-se a representação
junto ao Jury da Exposição

Geral de Bellas Artes
A commissão directora da XXXI Exposição

Geral de ilelllus Artes vae reunir-se amanliã,
A 1 hora da tarde, para proceder A eleição
dos representantes junto aos jurys de pin-
tura, gravura, nrchitectura, esculplura, li-
thographia e arte applicada relativo tudo ã
ultima exposição.

Assim, os expositores interessados jã ama-
nhã saberão dos representantes dn commis-
r.ão directora que irão fímecionar no julga-
mento de scus trabalhos,

¦wtc-a» ¦-

A crise do casamento e a opi-
nião de üm "immortal"

francez
Do serviço do "Consortium de Prense", dcParis ' ¦

•*iim .-Inquérito-' iirísfnieinenfe óffectuado•pela revista "Renascença" o eminente aca-demico Sr. Goyau nttribiie a crise do casn-mento ús conseqüências da lei do divorcioe algumas outras disposições legislativas
Uma vez que se não pertende supprlmir alei do divorcio, diz elle, póde-sc, coniludo,

pôr termo as exngeradissimas facilldudcs
que, na suu npplieação, a referida lei da uosesposos. E necessário também que se con-ceda ao regimen da separação de corpos al-gumiis facilidades jurídicas reservudnsactualmcnte ao divorcio.

E' certo que, ha quarenta annos, o legis-lador e u jurisprudência tem obedecido con-stantemciite a preoecupações diametralmen-te oppostas. Favorece-se o divorcio em de-tnmento dn separação de corpos; facilitn-sca-.transformação du separação de corpos eindivorcio... '
E' preciso reconhecer, por outro Indo, queo relaxamento dos costumes, bem como ascomplicações econômicas da hora prescnle.nuo secundam de nenhum modo a estiibiH-dado das uniões, c ainda menos a sua fc-cundidade. Vive-se no esquecimento da leimoral com a preoecupação de evitar lodo cqualquer freio e de escapar a toda sobrecor-ga voluntária. Será possível obter-se umaatenuação a esse estndo de cousas ? A Mera-tura, o theatro, poderiam ajudar muitíssimoa acçao do moralista; dn mesmo fôrma olegislador se se prcoccupnssc mais dos in-

«'-votar! 
" 'CÍS fÍSCal:S qUe elle é W

Verifica-se que, longe de fomentar nsuniões legitimas, o fiinccioi.aniento dCs",leis fornece no contrario a união livre e^nocelibnto argumentos que têm o seu peso Plamentável A acção parlamentar não de vlnnunca perder de vista que, numa sociedadeque necessita o desenvolvimento nonmlõoprogresso, todos os problemas-es™o Ll.c quc nao se pôde abordar qunlauer un«enão em funeção dos outros »q' ÜeÜ0Si

Ornamentações
Excciltain-se n preços mínimos fabrica il

cortinas Snd. Dantas, 95, orçamentos grátis
C. 1729.

¦ mm— I,

Alfredo Oswald e o seu con-
certo do dia 21

O pianista Alfredo Oswald que, conforme
noticiamos, vae -dar um concerto uo imra-
mo din 21, no Instituto Nacional dc Miisi:?,
com o violoncollista lierl Wirtz, mm c lim
desconhecido do estrangeiro, já que o criil*
co* do "New-York Times", Sr. Altlricb, o
considera "como o melhor piauistn nue uns
chegou da Americn do Su'í com a sua jsqtrí»ia Giiloinnr Novaes". E, de outra feita, K****-

rou o referido critico que bastnvn se ouvir' Ifredo Oswald executar uma sô peça tio''«ch para colloeal-o ònéré os nieriinri1:! pií
listas. Como se vô seu sueeesso r.ào foi r-c-

queno nos Estados Unidos, cujas eiii-Tui
de concerto mais de uma vez o coniratáwiii
«endo digna m- registo a circuiiislan.'!» àt'er n companhia Bnldwin dc Piricinnnti a és-¦iliislyidhde dn piauistn nnqi!clj;i iiiiirca (>¦'¦
liano. A conipanliia de solos répvodnotorc*
\Vcitcmignon asslgiiou um contrato com Al-'redo Oswnld para a reprotiucção dc muis•xecuções durante quatro annos. Além Uislo
> pianista que se vac apresentar na noite
!o 21 oecupa desde 1922 a cadeira do curso
-nperior de piano do Conservatório de liai-•more; São notns multo opportnhas a1; e,u
dii ficam porque servem pnrn dar realce n'.l
ncritos do joven pianista' patrício."**~"""'' -~~^—m»tt'tt—*.—— '
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Como o.Gymnasio Vera Cruz
-commemorou o. 14 de julho
Mo Gymnusio Vera Cruz a dala antiivorsa-:'. (In Bn'iülliu não passe:, d*

percebida. Com a presença de Iodos ¦-¦ alu*
mnos e alumnns, familias e outras i 's*'*1,

ias, rèaiisuràin-se ali diversas • Jcjaut"
dudes.

O programma, multo vnrinJo, foi executa*do calmlmente, an-ancjü-Ado" justos applanso»n assistencin. - % r
A comedia ''Pr&sffl.fso' Feminuo" t o

quadro vivo "-Jesus'c ns éreancli-.lins" ««**cmijonhados tfbr uluninps c aliinu ;.:; tivcfài»optuna v;,^!*lerprctaçâo, agrariauin trav*mente,% ¦ •
¦¦ ¦mi». ¦Gos io - Lelíeelro

t?£l ?nte aniprisado, aviso a suu dlstiucjareguezia que fará leilão amanhã. A 1 h«u| I
i , ' en' sCu armazém á rua S. .Ir,.'<* I.'. BBde todos os , mobiliários e mais obledm H

"lôínTi ° J-^oS* Publlcndo amanha d* ' '
Jornal do Coluimercio*».

'|g-;.;7;-: 
7 
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Dr. Jorge^de Moraes tS"5Aires, 68. 3 ãs 5. It. Aprnsivc! 86. B?»»^~ 
FEfcDoTFACA"

m«/npat,:h70i-0on'i,'"3üs Joia, de 26 aniio*
2. a.?', f*8"-?1-»' soecorros no Poslo Cenlral
im.s. n"Vai por «Prescntnr um ferinicnW
te «„"? .Ctfxí esnucrda, produzido por f«J

m?Iho!,P?!er°JDcPOÍ5 de medicado, .loi" «
«?trejtó n 7ffSa en* que teside« ua m

â
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Dinheiro bem appíicado.
E' o que V. S. destinar ás suas compras nas CASAS AZAMOR

AS CASAS AZAMOR nfió procttrom Impressionar nlnitiiemH« reelume «Ate »/,.„„ „ q„„ ^T^JEKlh»,.U-lxitiiilo o rt,Wlt» uo crltorlo «Io comprador

A NOITI. — TOçn-folrn, irMlcTiilhiul.» 1021
!—!1.._L  . mme

PAnA IIOMKNB E ltol»AS5Ea
1901.1.0. sapatos da lou com sola de bor»rueha.•itJfiOO, sapatos de l|í hanguitt preto.
2110*10. hon-cgiilna de superior vaiiueta

preta, Mco largo.
111800, bnriegiiln» de elimino amarello

JWI.00, borxegnlna de forte .aquela, numcollegliies e escoteiros,
55*800, sapatos e Imrnegulns de vatinetatflirnmmlo, preta o amarello, emdi.f.r.iit. . formas.
3.8(00, sapatos e bom-gulns do 113 elimino

preto e amarello, fôrmas elegnn-tes e coii.nrli.vcis,
ÜOJOOO, sapato* PAIUHYHANOS, pretos eamarellos, paru us» cnselro, ilussenhoras e de cnlleglnus. listes

sapatos afio encuiitriidiii exclusiva-
mente nas Ciisns A/amor.

CAMIAaRU
Lenços dt cambraia, a |»r ,M Ml-ion
Culliirlnhoi molle», l|2 Unho, 8 pnr Ato..'
Colliirlnhos duros, l|3 «Inho, 8 por. 4fhnn
f.ueiii. ile cretone superior fi.iint
l'.v.|inimi de baplisla c|..nt-»la IU0I.
Camisa, brancas l;3 Unho, peito
priiliuiidc USOU

Camisas de percal li-landei, padrões
de gosto 99R0I)

Camisas de superior aephlr Inglei. IO.Uimi
Cumlsas de tricoline da melhor

«luiiliiliule, padrões ultra modernos 391001)

GRAVATAS DK PURA SBDA. desde 3Í000
li MUITOS OUTrtOS ARTIGOS OE CAMI-

SARIA A PRIiÇOS RXCBPCIONAES

PRIMEIRA ^|fl AZAMOR TERCEIRA CASA AZAMOR*__--_jv_._-_»oi-*, aa rn, c___._E-._:oc_i__t -»a
Calçados e Caniisaila

._,, SEGUNDA CASA AZAMORCalçado» para homens o rapazes
-*•*-. CA-rUQCA, 31

ATTENÇAO t- A SEGUNDA CASA AZAMOR nin.la tem PARA MQULDAK baterias «lo cozinha, <lo melhor alumínio allemão, loucas,
tTmTbi^áS^Sa9 vara prc8Cn,c"c,c*VBndendo ,udo

/*-S.»ft*~i_r^—r m me i m ¦ t^m .^m^

I THEATRO LYRICO companhia velasco

JA PLATEA

¦*..¦¦« i ¦ i ..»-_.^........ ..,.,„.,.„_ _
HOJE-—• AS 8 314 — HOJEPENÚLTIMO ESI'ECTACUI,(Í

A fecrlc dc grande cspectaculo

LA ROSA DE FliEGO
Brilhante desempenho dc toda n compa-

nhia. Lindíssima montagem.
I.iniln musien.

y>#-»1 
!-'¦• '¦ •'¦¦ i_-«_s..«--.-a-_-->-i..---^--r---..t.--.., ( , t j_

PREÇOS — Frlzai-i, 60$; camarotee,'
50J; poltronas c varandas, 12$; cadel*
ras, 8S; balcão, 6S; galerias numera-
doa, .$; gorai, .$000.

»**¦#¦.*-¦« ~4).m>m- i.^-i"f«"«.^
««•?•"?-«¦¦f»..»..».. >¦¦».¦»¦¦»¦ ¦<¦¦»».

•->¦¦>¦¦¦ i» t ni OiiHut.n.,»!.»..».-»..,,.»,,,.,».^ tl< ,».,», , , m, m,

Amanhã — As 8 314 — amanhã
DESPEDIDA DA COMPANHIA

6» recite de aaslgnatura

LA REVOLTOSA
La Verta de La Paloma

ACTO DE CONCERTO em que tomam
parte; Rosa Rodrigo, Clura Milnni, Sacha
Gnudinc, Antônio dc Bilbao. Ilcnrl«iucta
I .-reda, Jnlin Vcrdlules, Adrinnn Carrc-
ras, .luclnthn Oya e todas as segundas
tiplcs dn companhia.

¦¦t"» ¦¦§¦••*¦»•-¦-•«-¦ _-¦¦#-«"*»¦ ».i»..«H W^i« In»».»!»».».».
Theatro Republica — Amanhã — A representação da peça — A MULHER QUEDEITA CARTAS, soberba creação de ITALIA FAUSTA;**-*"*w.-cE'-?"Wry*s'-B*"'*^ " ¦ "» -»""»¦«¦»-»-«•*»-**»¦AVISO AOS SRS. ASSIGNANTES — A companhia Velasco embarca para a Bahia

* Pernambuco, dando no scu recresao as quatro recitas de assignatura que faltam.
Oa Sn*, agslgnantes que não quizerem esperar podem receber as respectivas impor-
tancias de qulnta-feia em deante no escriptorio da empresa.

Os Srs. -.-si>.nantd- desta tcin.uorada têm preferencia para a da GRANDE COM*
PANHIA FRANCEZA DE OPEHETAS cm .igoslo próximo.¦--__.„-•..¦•-.-¦¦¦-.»..-¦.¦ .,.-.*,--¦¦¦iir*TmriT-_-r-n_---i m i_i i_.nn

IHrHrtr1rM'Art«t^--'."l»te

PltlMI.IltAS
"Rosa dt inego", no Lyrico

A compiinhiii Vclnscn representou limitem
cm primeira "Husn de .ui-gn", ipie . uma
in-i.-.i bem nns mnldcs cia» K-.ii.rn em que ti•i..|i'Iiiímiii ii*,i "irnupe"; d.i ensejo ao em»
iui'i;ii do iiiiiKhiiN curnas e de luiife «*. mina
dn quo iiul»», n tuna ciit-cemiv-D Ktiindluta
I! Iiiiln n I-.um».mlil.i v»-l,i-i» in.de iiiiiltn bom
propoiclflimr, rniuo n iiiilillcu carioca lem
iTi-líl.iiiln "llnsii de tin-H.i", com musica
viva», bem cn .nlnilii e iiini.iiiln. cum inter»
iimlcs i-xc.ll.uii-. •¦¦ Vicente Mtiurl, Manuel
IluiM-ll, .lusí 1'iilnmc..., Arlhur Snto, Pilar
Minli. Mnrlu 1'iisIit, Clura Milnni e Virgínia
AlverA foram us principiies - tem munia»
ilem de orle e luxo extriuirillniirlos. Ai "loi*
leites" dn pr»;.i sun liiiiuinei'HS, cada qual
mula ric». Agradando, assim, nus olhos"llosa de fiu-i;.i", que, tnmlicin, snllsfiia pelo
seu puciiiii, que tem bastante humor • um
pouco do sentimento.

NOTICIAS
A primeira de hoje no Trianon

A riimpiinhi.i Abigail Mula representa,
hnje, cm prlmcirii, a cnmcdlu-btirlesca d*
Armiinilii Gonzaga "O serrcliirlu de S. Ex."»
cm que i-.hr.ii- um Jovcn patrício, o Sr.
Oswnldn Sllvn, um elemento completamentt
novo em thentrn, Nu desempenho da po-a
do up-ilniitlld» nutnr de "O ministro do Su*
premo" ciitrni-An ".Ila Mala, Ivithcr lli-rge*
rat, Corilcllu (-'crrclru, Ninu Custro, Manuel
Diiri.cs, Ivdiinriln Viiiiiiin. Asdriihnl Miranda,
Plácido Ferreira, Joio Lino. Jorge Dlnl-,
fimIiii.su Jiiiiinr, Siub' Cabral e • estreante
Oswaldo Silva.

Um novo artlata caipira
Vem trabnlhundo, agora, enm suecesso,

nos palcos dc vnrlns cinemas desta capital
o artista brasileiro tlcucsio Arruda. Agora,
estA .Ile numa dns cns.is de diversões dc
lliidilucli Lobo. Tratu-se dc um novo urtis-
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Este e o nrlKlrul.e leRltlm»
ENVE10PPE "BAYER"

CoamodeJÍBAVE.

81 V. S. é «comettldo de dor d* cabeça, dentei, ouvi*
dos «tc, nio confie ao acata que o remédio que lhe aconse.
!h_r_m "fsoile ser" bom. A saude é a suo melhor fortuna, por
Isso nflo. faça tentativas • experiências arriscadas. Consiga os
verdadeiros Comprimidos.Baycr"de Aspirina, chamados agora
BAYASPIRINA, em sua embalagem original, Identificados pela
CRUZ BAYER Si V. S. nfio quer comorar um tubo inteiro,
peça em qualquer pharmacla um

cr.vei.oppc "bavcr»,
que lhe dá, em um envetoppe transparente* hyglenlco
e hermetlcamente fechado, dois comprimidos de
BAYASPIRINA (Comprimidos.Baycr"de Aspirina).

(bavk-ísI
^Ja_-^ Segara

g"x_>-lg-__^lJJÍ^
-! j-i:i____ji »—-*•_

Centem dois
(tStllHil.S "<»!¦¦' ii Hfinu

("BAYASPIRINA")

¦K^»M*»H»+»M'»»»B^

k revista de BASTOS TIGRE o EDUARDO VICT0RIN0
r.

r
LEGITIMO PO IN5ECTICIDA DA DALMACIA- OE BEHR4C0 St>«.TRfE5TEI
INFALLI/EL NA DESTRUIÇÃO DE TODA A ESPÉCIE DE INSECT05Í
COMO MOSQUITOS, PUL 6AS, PERCEVEJOSetc.
VENDE-SE EM TODAS A5 DROGARIAS _ PHARMACIAS

_ng-«-B-«--Bij-i-g-iM
t*fH"K'«í'*'K.''W'K-W.XS-.«K*-:.^M'^^

0 "FOOTBALL" EM MINAS
Q MANGUEIRA, DE SÃO JOÃO NE»

POMUCENO, JOGA COM O BO»
TAFOGO, DE UBA, VENCEN»

DO-0 POR DOUS A ZERO
OB.V (Minas), 14 (Serviço especial da A

NOITE) — De São João Ncpomuccno, cm
trem especial, chegou, hontem, o Mànfiú-1-
ra Football Club, que veiu a convite do üo-
tnfogo Football Club local, disputar um
match com este club. A cinlinixiid.-i do Man-
gucira era composta tios Srs.: Antenor Hen-
rique, presidente; Dr. Francisco Ziicari, ora-
dor, sendo grande o numero dc torcedores,
famílias c cavalheiros que acompanham o
club visitante. A directoria do Botafogo e a
população da cidade receberan. com expàn-
ulo a embaixada do Mangueira. O resultado
do jogo foi o seguinte: lo team do Man-
iiieira, dous a zero; 2° team do mesmo,
dous a um. Mais de duas mil pessoas assis-
tirara á disputa dos valorosos teams, rei-
nando sempre boa harmonia, O Mangueira
partiu, sob ovagões, ás 10 horas da noite.
No Ubâ Club dansaram as famílias dc São
João.

IL.&UV-Ê»*- _
ULTIMAS CREAÇÕES DA MODA

|_lndos leques dc piumas. bolsas, carteiras c
agasalhos os mais modernos
LUVAR8A GOMES

38 -• TRAVESSA S. FRANCISCO — 38
Tel: Central 2450

DR. FELINT0 COIMBRA
So Hospital Evangélico, ex-assistente dos ser-
Viços dos Profs. Krause, Bier c Bct-iier, de
Berlim, de volta da Allcmanha, abriu scu
consultório á rua Canning n. 9, das 14 ás IC,
Do Hospital Evangélico «Ias 8 ãs 12. Phone
Villa 2261. Cirurgia geral, nervosa, partos
Tias urinarias e moléstias das senhoras.

AUGMENTAM, NA INGLATER-
RA, OS CASOS DE "ENCEPHA-

LITIS LETHARGÍCA"
¦ mm m m «

Micróbios encontrados no ence-
phalo das victimas

Um jornal de Londres publica a seguin-
te importante noticia que, data venla, re-
pioduzimos traduzida:

'"Nas pesquizas ultimamente feitas ma
moléstia "Sleepy Sickness" (encephalitis

E-etüte-iJica), a mdlesltia mysterioün, que
mata ou csropia o doente, o Dr. C. da
Fano, no Hopital de Kings College, encon-
trou pequeninos corpos nos miolos das pes-
Soas fallecidas dústa moléstia, parecendo
qne são estes germens a causa da morte dos
enftrmos. Elle verificou, que, so o con-
lendo das pequenas borbulhas que appnre-
mm ao redor da bocea das pessoas atacadas
de pneumonia e outras febre., foi inocula-
do era animaes, esta inoculação produz "cn-
eephalitis" egual á mesma moléstia que ata-
ca os entes humanos."

O mesmo jornal declara que neste anno
tem havido na Inglaterra c no Paiz de Gal-
les, 1.409 casos notificados, quer dizer, tres
•rates mais dos de 1923 e sete vezes dos de
1922.

PARA FACILITAR 0 ABASTE-
CIMENTO DESTA CAPITAL

' mm-mmmmmm

Uma representação ao director
da Central do Brasil

Solicitando providencias que, favorecer.-
do - o abastecimento desta capital, evitem
prejuízos aos agricultores c ao commereio,
os intermediários entre o produetor c o con-
sumidor dirigiram a seguiute representação:"Exmo. Sr. Dr. Director da Estrada de
Ferro Central do Brasil — Os abaixo assi-
gnados, i-oiniiiissarios e consignatarios es-
tabcl.cidos no Mercado Municipal desta ci-
dade, attendendo aos reiterados pedidos de
seus commitlentes domiciliados nas estações
de Tabauna, Luiz Carlos, Guararema, S.
Sylvestrc, Bom Jesus e Jacarahy, com res-
peito á excessiva demora no transporte dos
produetos de suas lavouras susceptíveis «le
tornaram-se imprestáveis para o consumo
publico, como sejam os legumes e princi-
pãlmente repolhos c outras hortaliças, fe-
chados longos dias dentro dos carros, com
prejuízo dos lavradores e do abastecimento
desla capital, vim respeitosamente solicitar
de V. Ex. as necessárias providencias no
sentido da maior rapidez uo transporte, evi-
tanilo as constantes retenções nas estações
intermediárias, como sejam Barra Mansa o
Barra do Pirahy.

Os signatários desta representação con-
fiados no zelo e justiça de V. Ex*. esperam
ser atlcndidos. Rio de Janeiro, 19 de junho
de 1924. (A.A.) — Fausto de Freitas e
Irmãos; Luiz Alves; J. Affonso e Baptista;
Antônio Leal e comp.; Victorino Azevedo;
David Freitas e compa. Antunes Joaquim
Lázaro; Martins e Irmão; Loureiro e Na-
varro; João Affonso."
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Dito e feito
que ora se está levando no

Uí w*r r^

Figado, estômago, intestinos
Effeito rápido e radical nas congestões do

figado, letericia, dyspepsia, arrotos, máo ha*
liio, digestões e prisão de ventre habitual
com as PÍLULAS "EMIL", vegetaes e sem
dieta. Vidro, 3a>00- pelo Correio,

£ANAT0SSE,PARATOS8ES,íBRONCH1TES

SANA-SYPHILIS ÜSW^tf:
i 1-B- <

Restaurante Tavares
RUA CHILE N. 33. T. 1787 C. Aberto toda a

noite. Cozinha de primeira ordem. Acompa*
nhado no almoço e jantar do quartetto russo
Irmãos Ichpilman Lenlne.-mmm.
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Apparelhos e peças y
«' ¦ MESTRE & BLATGfi, S. A.—r. Passeio 50?
i, •?
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O MÉDIOS nOMO-OPATHA BA FAMÍLIA
Edição de 19124. augnientailissima, a _0.0l)0

Indispensável ás pesson-i que se tratam pela
hom<Éopathia. — ALMEIDA CARDOSO & C
_-_ KUA MARECHAL FLORUNO PEIXOTO
N. U — RIO

» -_jeB""-i..,"Petropolis-Hõí-jl
í Diárias, 68. Mensalmente, outras vantagens,

R. FflEI*CANECA, 93

FALTA DÁGUA
Abastecimento independente por Poços Ar»

tezianos perfurados por Oscar Taves & Cia.
Rua de'São Pedro, 92. Rio.

1 mem ¦

JjinoeliloS
laraiO&eatvO
Óptica Especial
Preços Módicos

LUTZ FERRANDO
CIA. LOA

40 GONÇALVES OIAS 40

O artista caipira Genesio Arruda
ta caipira! genero que cllc explora desne sua
estréa cm S. Paulo, dc onde í filho. Gene-
sio Arruda, no intuito tle variar o scu re-
pertorio, associou-se á actriz Fernanda
Pombo, que com elle agora trabalha, for-
mando duclto apreciável.

Amanhü, o ultimo cspectaculo dm Velasco '

A companhia Velasco embarca depois dc
amanhã para a Bahia, dando, assim, .ama-
nhã, seu ultimo especteulo, com um bello
programma, cm recita dc nssignatura. Elle
è o seguinle: "La verbena de la Paloma" e"La revoltosa", as sempre npplaudidas zar-
zuclas, em cuja representação tomará parte
a 1* tiplc cômica Pilar Marti, artista afa-
matla nesse genero de theatro'. Fechará esse
cspectaculo um acto denominado "Fin de
fiesta", cm que entrarão Rosita Rodrigo,
Clara Milani e os bailarinos Sacha G-U(linc,
Antônio Bilhão, llciiriquõtii Pcretla, Juani-
ta Oya e Julia Vcrdjjjles. Hoje, a companhia
Velasco representam, pelu ultima vez, a"fc-rie" "Rosa dc fuego".
Bucno Machado reapparcca ao pnblico et»

rioea
Desde o seu celebre campeonato, de quefoi vencedor, no São Pedro, que o nosso pu-blieo não vê Bircno Machado, que logo após

saiu daqui com a companhia Velasco, cm
cujo elenco fez suecesso na Hespanha e
Portugal. Pois o famoso recordman sul-
americano da dansa-liora vae cxhibir-se á
platea_ carioca.^ Será domingo próximo em
mallncc, no São José. O cspectaculo é cm
homenagem a A NOITE c terá magnifico
programma. A companhia do São José, re-
presentará a engraçada revista de Bastos
Tigre e Eduardo Victorino "Dito e feito" e
o cspectaculo terminará com um grandeacto ile caharet cm que tomarão parte: Leo-
poldo Fróes, o Costinha, os ducttistas "Los
Alcazars", o caipira Jéca-Tatu', o transfor-
mista Blandier, a bailarina clássica Nura
Lubinowa, os dueltistas "Los Florios", Al*
fredo Silva, Francisco Alves, Pepita de Abreu
e Manuela Miilhcus. Bucno Machado, dan-
sara um fox-excentrico com o corpo co-
ral da companhia do São Josc e acompanha-
do da grande jazz-band do Club dos Poli-
ticos, que tocará cm scena aberta. Como
uma recordação dos famosos dias do cam*
pconato da dansa, Bucno Machado dansa-
ri com a sua festejada dnsarina Wanda
Buckerner um tango, um fox-trot e nm ma-
xixe.

A primeira de amanhã, no Republica
A Companhia Italia Fausta-Lucilia Peres

representará, amanhã, em primeira, a peçaem 1 prólogo e 4 actos "A mulher que dei-
ta cartas", em que a eminente actriz Italia

i Fausta tem notável creação. A distribuição
da peça é esta:

Geméa, Italia Fuasta; Bianca, Adelaide
Coutinho; Paula, Dora Costa; Martha,' El-
vira de Jesus; Toutinegra, Luiza Nazareth;
Cathariná, .Elvira; Thereza, LuIzá'; Rut-

chioni, João Barbosa; Gcileão, Pereira da
Cosia; Oclavio Salviati, Ma.rcillo Lima; Fri-
golini, Antônio Laio; Fiimagusti, Durval •
Reboliças; Castara, Jayme Paraíso; O medi-
co, Coi-rena da Costa; Luppíi, Manoel Fer-
nandes; Dr. Orsani, Jayme; Dr. Adriani,
Durval; Dr. Dclagambia, Correia; Menino
Octavio, José Cordeiro.

A festa dos porteiros do Recreio
Os porteiros do Recreio, gente' trabalha-

dora e amai.l, funecionarios modestos, que
tanto merecem do publico, fazem scu benc-
ficio no dia 20 deste cnez. O cspectaculo é
em "matinéc", ás 2 3|4, com este magnifico
programma: representação da revista "A' la
garçonne", acto' variado, em que tomarão
parle Leopoldo Fróes, João Martins, Henri-
qiie Chaves, J. Figueiredo, lAgòstinho de
Souza, Margarida iMa.., Manuela Matheus<
Thco-Dorah, Esthcr Lu.in, Luiza e Antontet-,
ta Fonseca c Maria Mattos. Servirá de ca- ,
baretier desse acto o autor Edmundo Maia. ,

»ll nt .¦¦¦'¦¦¦»¦" i i ¦ i li um. iimh,i|iiiiiiiiii|ihi,ii|ii|i,ihh.i ni «—w

constitue o maior suecesso dos theatros populares, tanto pela graça
da peça e unidade no desempenho, como pela belleza da musica de

ASSIS PACHECO e deslumbramento da montagem.
*-_-__-________B_M_________________^^
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BEBAM CAFE* gTlM &*f\yfò<r% Ü MELHOR E O MAIS
SABORUSO
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BILHETES DE PORTUGAL
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CABARET-RESTAURANT
78 — RUA DO PASSEIO — 78

Grandioso programma artístico, do qual fazem parte as mais aniolau-
didas "Eioiies" do Varietée

MISS RUE3Y LADY TOSCA
7BLANDIER?

BENVENA LA CRSOL!
2U-ZU LA TURQUESA ftEKITA
ANA FLORIO TULA

2EZETTE CLARY
DIRECÇÃO ARTÍSTICA

Brilhante «NEW STYLE JAZZ BAND"
ESMERADO SERVIÇO DE KESTAURANT
í_S__ti___SSÍffi---6it-_--_íiLV.^

•^•^*^*_*w?*;?•^*^?,^??K'•^•^•^*^•^•^•^•^•!••^'"••^•^•^•^*^v•^•^v•^?^
no dia 25 deste mez, no Recreio, sua fesla
artística, de despedida do palco.*s actrires Luiza e Antonictta yFonsc_a
deixaram o elenco do Recreio.

A actriz Marietta Field, elemento de
destaque da companhia dn São .losé, faz ali
sua festa artística a 24 do corrente.

ESPECTACULOS
HOJE, ãs 7 % e 9 %TM! ....

de Armando Gonzaga
__¦»' ''''mmvjmg^mmmWmimm^^^i^rv^

EXIMESA Éj
RANGEL & CFd

A. 7 % HOJE

Ã LA GARÇO
it.. ._a

- * A'« 9 % S

_gBy_P___M----B-----Kiy-tS-HwJ .*

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
THEATRO CARLOS GOMES — A's 8 %
L, Fróes — As Vinhas do Senhor

THEATRO S. JOSÉ) — A'_ 7 94 e 9 ._
DITO E FEITO

íí-________3E_-'

Levou um formidável
couce no rosto!

O menor João de Souza, com oito annos
Iilho deHcnriquc de Souza, morador â rua
Miguel Fernandes, 183, quando brincava
no quintal da sun residência, recebeu um
formidável eouce de um burro, no rosto.

Em estado grave, a infeliz creança foi
medicada pela Assistência do Meyer t in-

enadana Santa Casa.
Api-Si--r-_---_--_di-t_icto soube do oc*

corrido.

Cura era
poucasBLEN0RRHAG1A

injecçoes intr.iniuscula.es. Largo «Ia Carioca
16. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO -
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

¦ _*«
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Festival Balbinn Mllano-Juditli Vargas
As actrizes Balbina Milano e Judith Var-

gns, elementos dc primeira pinna da com-
panhia do Recreio, .fazem ali, a 27 deste
mez, sua festa; dedicam os espectaculos á
Sociedade Brasileira «le Autores Theatraes
c ao Rnmalho Pnothall Club. O programma
de ambas as sessões é 'cxccllente c as suas
organisadoras, além disso, parn maior attra-
rção, tiveram o gesto s.ympnthicò de offe-
recer uma frisa afim de ser vendida em be-
neficio da Liga Brasileira contra a Tuber-
culose.

VARIAS
Estría, hoje na companhia do Recreio, a

actriz Maria l.uiz.
* •— O bailarino Mario /Fontes, realisará,

nOJE -_:— TERÇA-FEIRA —i— HOJE..
ÁS 9 112 HORAS

ã 8* RECITA EXTRAORDINÁRIA
GRANDE SUCCESSO

DA REVISTA EM 17 QUADROS
í"H'->'>'H**H,'H**W*I*.,*>*H,*:-^'l">.:.*í"W.'.

1 "viens, ma mm* I'
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Camarotes e balgnoiros 50$ — Poltro-fj
nas, 12?000

NAO SE RESERVAM LOCALIDADES *.
Vendas avulsas na recepção do PALACE J

HOTEL. «
GRILL-ROOM — Amanhã, quarta-feira,.16, JANTAR DE MODA. E* obrigatóriof,
traje de rigor e Indispensável a apresen-J
tação do cartão de ingresso ao Casino.^
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Drs. Leal JiinJor e Leal {.eío
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi

dos, nariz e gargauta. Consultus de 1 ás 5
Asscmbléa, 6(L_ »

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Eniquesa physica e de idéas, desanimo,

duvida, medo, indiffcrcnca, tristeza, angus-
tia, manins. sustos, ntnques, etc. estômago o
intestinos. Emprego local o geral de radia-
i-ões liltríi-violêlns de Each e da suggestãò
pelos nietliodos mnis motleriios. Dr. Güiiliii
Cruz. R. S. Josú 61, il ás ii. Tel. 4625 C.
„—.¦——,—.- —i ,m..—m —- «—-»*~'|<,*-f>- **¦ |sil BB? I'ARA INFLÜENZA E

jí Li CONSTIPÁÇOES

H.»- ??n-n->nAn ./*»- Ciríírglllo do H. de

rurgia geral. Diagnostico c tratam", ciruígj-
co dns liflecsôeé ilo estômago, intestino., c
vias liilinres. Utero, ovarios, urethra, bexiga
e rins. Trai?, do câncer, hcniorrbagias, tuinu*
res do utero c da bexiga pelo radiuiii. As-
sembléa 21. Res. C Unniliiii, fili8. T. V. I22í.

 - I —Th^'—-¦* ¦ ¦ ¦¦ i |

UER comprar, vender, concertar ou fazer
ÍJ.jóias com seriedade? procure a "Joallieria

\iil_ntiiu", rua Gonçalves Dias 37, fone '2'íiC

Cabellos á Ingleza, a domicilio
A' La-Gurçoiine e Dcini-Gnr.onnc. Perfei-

ção e rapidez. Pedidos a Arngàu. Norte _lí)2.

eçaiu
ei-

PIANOS ° i,utol)i'"lus allemães. Peç.n
preços o catálogos a R. Fcrri

ra & C. Rua S. Eraiiciscò Xavier, 388, T. V.
il.liS. Dá-se graiules pni-OS'.«tf*»!»»—•-

A aviação já existiu !.a.
centenas de milhares

de annos ?...
T.isbnn, 10 de maio.
Um dos brava, aviadores mie esliio reall»

samlo o "niiil" Lislioii-.M.iciiii, S.inncnti.
Beires, i thoosopho". Este fnclo chuinoii a
ntlonção do publico paru a doutrina do
Ihcosopliismo c concorreu pnra «iue uma
grande assistência ouvisse recentemente
innn confcrcnciu ilo Sr. A. R. «Ia Silva Jn-
nlor, qno pertence tanilicm A Sociedade
Tliçosophiea «lc Portugal. B**tc senhor tra*»
tou. muilo profícienlcmente, dn aviação na
niaÍ3 remota antigüidade, revelando factos
<:'.ic, confcssemol-o, nos eram desconhecidos
c que nos parece mie interessarão os leito-
res dn A NOITE. Rcprodiiznfnòs, pois, o re»
st.iio da conferência, tal qual a narra "O
Século":"Não foram — disse o conferenelst.. — os
irmãos Montgolflcr, nem o padre Gusmão os
primeiros que em 178H tiveram a :d.n dc.
viajar pelo nr, descobrindo o rudimentar
balão. ()s csln.-los da !li.'ivoti!iin comprovam
n C-isícncia da Atlantida ile Platão, desse
continente mie nos tempos prchintoricos
comprehcnilln parle dn Inglaterra e se fuu-'¦ dia com n America do Sul e do Morle.

Esse cnormi; coutlnento que, no cntenilrr
do confcrcnclsta já saiu de ha muito do
campo ila lenda para n campo da inverti-
gação seientifica, desapparcccu por jicriodos
longínquos e por parles, sendo a ultima
subincrsúo de ha cerra dc dez mil annos, nn
parto denominada Poscidonls, a crie se re-
fere o "Timeo", ile Platão. As ilhas dos
Açores são hoje restos desse grande contii
pente que viu florir uma civilisação gran-
diosa, tendo sido o Egyptò, a Grecin e ou-
tros nn'-,:es coloniii-i «lesse grande povo.

| Alluilindo nos conhecimentos aeronautl-
cos dos ntlantcs:"Esse povo cotiliecen a ncrouavpG.irãn: e
disso lia referencias dlrcctns no "Jlnliabn-
rala", ¦ poema simscriplo, mim papiro dc-
iniU-o, ndqtiii-ido cm Aswnr cm 1803, cm
trabalhos ilo escriptor liespauhol I). Mario
Roso dc I.iiiiii e nas obras de S-.oft f.lliot
snlirc n Allant-ila."

Referiu-se também o Sr. Silva Junior aos
trabalhos de Rodòlpho Slèiíièr e dc outros
notáveis investigadores c affirmòii:"A Atlantida foi conteinpóriiiica do pc-
rindo Eocencò, da ér.i tercinriá, c, afinal, tis
cohhe-imentos sobre a aiitiguid.-ide, que alú
ha pouco, mais ntlingém trc.i mil .intios
áiiíc? de Christò, .tem tlc scr d-Iatadps para
épocas nrclilsLoricas, por centenas do ini-
llnircs dc nu nos."

Descreveu*".-!., ns aeronaves atluntcs, qiiu
só so podiam cíc.ar dc }!0 n 300 metros, o.
eram movidas po." fnrçn. intra-atoinicn.
obtida por dissolução ..da matéria que os;
homens do sciencia mõáeriios procuram
íiclunlmentc produzir, ecune- . Gustavo Le
liou, Kecly, Olivier Lodge t outi*_s, disse quo
aproveitavam tambcni ;-. força i;->rminalivii
das sementes para obteróm essa fori,'a. cujo
segredo sc perdeu.

E pormcnorisoti, conéluiiido:"As aeronaves atlhntes transportavam Ae
duas a oilo pessoas; mas, no período do
it rn i grande guerra, aperfeiçoaram-se, elie-
gaiuln a comportar cie 50 a 100 cómhnicn-
tes. Estes barcos aéreos eram construídos
de madeira o dc um melai formado pela
liga do cobre com outros dons nictae:;.

Os instrumentos de propulsão e direcção
accionavain-se nas extremidades dn eiiibar-
cação. A força motriz era gerada numa, ca.-
.ia niétnllicn situnda no centro da eíiibar-
cação c circulando cm series de tubos com
yhlyulau gráduaveis, determinava ns re-
aeções ndmii-nvcliiichte combinndiis sobre o
solo e sobre o nr paru elle sc elevai" i; de-
pois á rc e A proa da neronavc, para cila
avançar ou pnriir, c ]ior ultimo"mi parti: su-
perior, para se effcctuni' n descida á lerra."

Repetimos: tudo isto quer dizei-: tudo
quanto se refere á aviação dos longínquos
antepassados da Atlniili.la *— constituiu
para nós inteira novidade. Não queremos
ciifeitiir-iios com pennas ile. pavão, simulai!-
do uma erudição que não existiu c ainda
não existe; porque ficamos apenas salienilo'
o que disse nii conferência o Sr. A. íl. dn
Silva .lunior. O leitor sabe mais on já sa-
blíi liido isto '! Muilns parnbé-ts, cm caso

Dr. Eraarti F. Alves írirm'í!ia ?rra! e_._. u___u>.« ... <aiv. doenças das se-
nhoras. Quitanda, 33, ás 5 1|2. Tel; N. 7188
'¦ "— ¦ ' —a-MUM»" «¦ ' ¦'  — -_

liAí!r,ANT,\m immi NARIZ I-.
OUVIDOS,

Ex-adjnnto dos profs. Wcinjraertncr, Gross-
mnnn. Passo.w, cm Berlim, e

Neumann, em Viennii.
TRACHEO-IIROiNCIÍO-ESCl^UAGOSCOPIA

1'ratainciilo cirúrgico da ozona (tecl-uiea do
prof. Seiffert) e das diici-joc.-stites (opera-
çno de West). Carmo, 5,esq. S. José, 2 As 5,

C. -*(...2. Rls. Regina Hotel.
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O melhor e o mais variado sortimento ern

diversos éstylos
 BARROSO, WINTEU & C.

RUA DO ROSÁRIO. 153
•^-«-ocjcGa5---*

,fh

RESTAURANTE. BIO DE JANEIRORua Lavradio li. 5. Aberto nté „ 1 hora.

Pelle, Syphilis, Vias Uriaarias
Rua da Assembléa. 5*1, dns H ás 19

DR; PEDRO MAGALHÃES

Empresa Guardadora de
.. IW-oveis

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

Ltd. — Tel. C. 103D
Tomadas a domicilio

—»&_>£>¦' >.-

THE L0N.D0N TAIL0RS
Avenida Rio Branco 142, 3o, elevador.

-»—_?KHs_-_»--_

9r. Rego Lins S*3> ?^m-nVins*» urinarias. Partos. Uoeii'
eas de senhoras. Cons. Av. Rio Branco, 175
8 âs fi. Resid. Baiubina, 37. Tel. Sul 8.1.

Nariz, Garganta e Ouvidos bas-^-I
(.ESAR DA SILVA, ex-üsslslonie dos pro.s.
Killian e Briihl dc Berlim. Com quatro nii.
uos de pratica nos hospitacs de Paris, Ber-
lim c Vicnna. Consultas do 2 ás 5í Rua di>
Ouvidor, 189, 1" andar.

¦—_-_¦¦—¦._-¦ *—«3M-*»»-* '' ¦ ¦"¦""¦ —->
PR0T020ASI0_. K PEOTOZOOSÈS

PELO DII. ABDON LINS
A' venda ua Livraria Leite Ribeiro

-*—*flí_Ü_>-*--

ROSALíNASclS
- *—ijC-ttE^B—o-

A Liga dos Cegos re-
une-se, amanhã, na
União dos Empre-
gados no Corn-

mercio
Üe necordo com o próprio règulnniei-itfi, a

Liga dc Auxílios Muliios dos Cegos no lirn-
sil, reunc-se iimriiibã; n»i sede dii União dos |Etnpregndps no Coinmereio, gentilmente ce-
dida peln própria directoria,

£á_fl__iii
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Puiem annos lioje:
Os Sn. Antônio l.ourenço Ferreira, pro-turailur do liiiiii-u l Ura Inu| lu, l.uii«ie 1'aula e Silva, deleitado de policia; n

menino l)alolisrlo, iilho rio Sr. Itriijiiinlnl.iipvi, de Oliveira 1'lnli». I). Amélia de dr»
valho, e-p.i.,,1 do Sr, lírminl rie Cnrviiino.
iellnelru; a lUinii, Sra. I), Plilluniriin Rn»
«Iriiiin-» dus Siiiitoi- viuva dn luiiJor Heli-im
llmlrlam**, .i.i». Snhlói e pniiivnlliirM dus Sn,
Dis. Uila.viiic, Hglgno a Vvuldeiiilr Itwlii»
unes ih» Santos; a seiihurlia Oinnrah Mon-
teiro da Silva, rillm ilo Sr, A, S. Munici»
ro da Silva, cônsul «Io Brasil em Ulrla.-—¦ Trameorreti, liontem, a tinia nnta*
Jlcln do Sr, Antônio Augusln 1'ugn, funi***
cloiiiirln da B. I*'. líeiitral riu lirasil,
CASAMENTOS

lleallsou-so no dii tu. nesla caiiltal. um»
forme eslava nnnunclnüo, o enlace iiintrlma-
ni.il dn Dr, Oücnr tlc Andrade l.eiíiot, me-
•li." residente cm S. 1'aulo, com a senho»
rlln Steila Itlliriro Cnrrlllio. filha du Di.
lític.is Carrilho I» dc sun listou, ctim-orli*
ti. liiiiuiiui Carrilho,

Cmn n presença di numerosos elcmenlni
du melhor soclcilailo carioca, .e effeeluurnm
tis netos ci%II c religioso, quc so celebraram
respectiva mente, ás :t t* i lioras rin lartle,
n.i iiT.ii!eiiii.i dos p.ies ,i.i noiva, o palncclcdn rua IVII.t da ('iiiilin u. '.'ti. Presidiu o
neto civil n pretor l)r. Sylvio Martins Tel'
seira, sorvlntlo dc Icstoinnnhns, por parletln noiva, o desembargador lilvha Òírrl-
lho e senliora t* coronel Alccblnilcs Josí
l«emox c senhora e pnr parle dn noivo o
J)r, .Iom5 Cnlistrnlii Cnn-IMio v scnlinrn c o
Dr. Olviitlm Augusto Kibeiro,

Celebrou n cerininnin religioso n conego
Dr. Mac lloweli. sendo paranj-niplios iia
liiesinn, por parlo dn noiva, o Dr. ,loüo VI*
ctoria Pnrclo .Ttinior ,* senhora, c por parteiu, noivo o Dr. Marcilio Mou rii o e senhora,
representados pelo Si. lleujtiinlu Ciilnin»
ríioj Iilho (* scnlinrn,

Durante este oclo, d senhorita Maria
Pernambuco cintou n " \ve-Mnrln" dn Mn-

• rictl.i N.*tt*j. com acompanhamento musi-
cal. sendo muito nppliiudidn.

1'roccdcii'Se então u um serviço de "buf-
fet". sentia Iodos o-, convidados cercados de
gentilezas pelo casal Knêas Cnrrlllio,

Na "corlieille" dn noiva vlnni-sc muitos
e valiosos presentes.
FESTAS

A PINTURA FRANCEZA NO
BRASIL^

E' notável a exposição qne
vae apresentar o Sr. Henry

Blonchon
Vae revrlar-s» amanh ,1 ao* nmanles da

arte fr,iuci-/a, « iwnecl .l.ncnte de seus pin-lares, uiua cs|iusiv»n deveras unlnvel, pelatibunilaiicln rii- «un* l"),i-» e usilgniiturus de
universal rviiuiue que as firmam.

15' a ejcpnslç.n que uns apresenta o Sr.
Ihmy 'lliimlinii. A run Ounçnlves Dins n."

,'lri, e rie vcrnlssngv, marcada pura anianliã,
ii» lie* linfiis dn tarde, com o compareci:
mento du Sr. vml mUuriur Cnnty e do dii"*
elor rin Escola rie Dellas Alie*., professorllüpiMit dn Costn.

I*.ssn evpnslçãii, qu» deve ficar aberta uti
1.1 de Hünsiii pro.xliiin, ¦¦ constituiria rie 155
t.-l.i-*. da escola rie 183(1 o ria murierna. '*
rie iitiihriiiieiil.iilr ji.ii.iiiinlii peln seu pro-
prin orgnnlsador. Ivnlre vnrios pintores que
figuram nn eatiilngo recnnlninos dc momo?
ria llomperl, Cnrnl, Cnurliet, t.ainilelle,
Trovou, Zlcrn. Mercli*. Mneiiicr, llcnri
Martin, (irmrt, rte.

mMMii,*.a»uirti,n.ii-t»m*t'*-,Mt»vi-<i-'*m-*.m»> mm^mmm-WK^-WK-w~^t-»»mmWmt~^^-~^m^"- -^ /"U AIIPFFUR E O MOTfu»•¦»...« «.•- •'¦•"••"* ' i d ro i nu l DIII tlll fil I JlUll I I »* viiaurr _ _ .. níUtoAKMAKAM UM üUAnua TA bricaram \— .^-»-mm.-— \

\ NOITI? — Tcrçn-folrn, 15 <lc Julho fle 1934
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SEKfflAS.
'ímmmm wxum,mKnmmw»w~wn_

As Capsulus-Seven
lii.iul (Aplnl»Snblun-1

Arriiila) li nos períodos mensaes a riAivs
uicnslrnncs u melliori Drog, llaptlsla —

R. !• dc Março 10 -Tubo 7.?
__a_awmmmmmmaam —a a wa—g«mi»
Partoira, Mrao. Virgínia Madruga,
i liniiiiiilo. run Malloso 115, VII, MO. Cons,
2", I" c li" rie 2 ás 5 li. Iltui São ,Iosi W.

0 governo turco cogita de con-
tratar dous peritos norte-

americanos
LONDRES, lá (ti. IM -- O corresporitlen-

jlo do "Times" cm Constantinopla connnuni-
i ra que o governo ollomn.no eslã cogitando

rie conlmtnr os serviços tle tlous peri.lnsj
nmcricnnü.s. — um dos quaes será enenrre-
giiriii dns alfândegas e i> oulro occuparã uml
cargo relacionado á receita geral.

CURA DA TUBERCULOSE |
8ANAT0III0 m PALMYRA IMInsa (ieraeal - Alllluda 000 meiros. Kdlflelns • real»
men mnilelndns pelos melhore* sanatórios rin Suissa, Tralamenlo liyitlewM lelelleo,
Curas rie repouso, de ar, de engorria (Mnslkurl, ele. Dircclor gerente e medico reil«
dentei Dr. Alheiln Cnvalenuli, eom miils ile Kl aniins de pralica uns Siiniitiirlin; de
Suissa e Allemunlm. Ilnfermvlros e enfermeiras especialistas. Ilolel de I* ordem.

O Rimo. Sr. Dr. 1'lacldo llarbosa, lospcclor geral da Propli.vlaxla da Tubmulo-
se, rbeganilo rie Improviso an Siimitorin ile Palinyra, abi passou dous dias e deixou
eniisliinadii nn livro dus visitantes a seguinte impressão;"O Iralmiienlo dn luhereiiloso, qne a prttle curar e que esta provado que u cura,
i o trutameuln liygleno.dletotleo. ISsso i a truliimenlu une se applica no Sanatório
rie Palmyra. e so upplicn rie nceordn cnm os princípios seienllficoi e u pratica dos
gruiidos snnulnrlos europeus, sob a direcção competente rin Dr, Alheiln Cavalcanti

3 tle Albuquerque.
Pnlmyr», *l «Ir março rie IliUt. — (Assignado) Dr. J. Plácido IJarliosw."
Inroriuucfles no Itio: Tel. Norle ri.".'.»

•^ iiieiii i,„iiM, „• mi mi lllllimilllllllillillll i.iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii ">¦ „„it,,iiinii,.,nM loiiob.;..;..;•>;..,.•;.•;.

Use...
Clarea os dentes
Qvfvesca agradavctmtnft
a oocea.
Ç_/lprcciada

alé pelos
pe/úes
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PULLH
(LEILOElltO)

RUA S. JOSÉ, 57
'Vende 

prédios e moveis
„;„;..;W;..J.

Dr. Arnaldo de Moraes JS-lA TODOS AQUELLES QUE SOF-

Maternidade pariicular,^.^,1',;
Per nniifw,. hontem. a menina Nnir, fl-

lha do Sr. Manoel GuininrScs e afilhavl.i
dn senhorita Silvlnn ria Silva Itlhoiro. quc.
por esr.c imoüvo, tlie dedicou uma fesla,
que decorreu nnlmniln. Nair recebeu muitos
beijos n |ircv'cn!es.
VÍAJAXTBS

Rui viagem *lc recreio parle amanhã para
o norte riu p:ti<: o Sr. Hcnnto Coelho Mn-
chntlo.

 Partiu para a Uuropa, pelo "At-
mnntora", cm viajem rie recreio, o Sr. co-
voiicl Constantino Cabral, soeio propiicta-
rio do liar Carioca.

Chegado ha (liar. dc Santos, encon-
tr.i-se no Mo. acompanhado rie «ua senho-
rn, o Dr. Álvaro Cumplfdo tle SanfAnna.

A Iioitlo do "Oi-nnia", chegou, hon-
fem, n eslu cupitnl, vindo da ICuropn, onde
sc demorou Ires mezes. o Sr. Augusto Hnr-
veira.. funccioiiario da I" delegacia auxiliar.
Aquelle policiai leve incumbência dc ir em
serviço á Inglnlcrra, aprõvcltaudo assim'
o ensejo para visitar as capitães dn Itaüa,
França c Portugal;
1.1/70

Falleceu, na manhã ile hoje, em sua resi-
dencia A rua Copacabana n. 49, no Leme,
o Sr. .Tti 1 lo Domingucs, funecionario do
commercio desta praça c irmão do nosso
còllég» de Imprinsa Dr. Carlos Domingucs.

O seu ciitcrrnnicnlo sc realisará ' amanhã,
ás D horas, no cemitério de S. ,loão Ba-
plista. Falleceu boje, pcla madrugada, o
Sr, Alfredo Adaucto ilu Costa, do commer-
cio desta praça, e genro do Sr. Dr. -Heitor
Beltrão, directo .-secretario ,1a Associação
Comnícreial desta capital. O enterramento'
realisou-se hoje mesmo, ás 3 horas da tar-
<lc, rtaindo o feretro da rua Bcnjamin
Constant u. 1(12, casa I, para o cemitério de
S. João Baptista.
MISSAS

mc.
rgínia Ma-

ririiKa, para tralamenlo ile senhoras gravi-
rias cm trabalho de parlo ou doentes. Dia-
rias dc 10Ç a UOí, Dispõe dc boas Inslalla-
ções para qualquer intervenção; Funeciona
sob a rilrccçãn scientllica do Dr. Mnurity
Santos, r. Matloso 113. Phono Villa, MU.

tOtlTtm

AVISO
O proprietário da Alfaiataria Lti.rit.in., in-

stallndn á mn Uruguayana, 107, communico
ao publico quc recebeu lindos padrões rie ca-
si miras estrangeiras, próprias para a estação.

Confecção esmerada — Arte c F.legnncia.

0 ministro da Guerra argenti-
no vaevoaraté Montevidéu
BUENOS AIRES, 15 (U. P.) — Provável-

mente na pror.imn quarta-feira o ministro
da Guerra, coronel Justo, irft a Montcvidéo.'
num avião rio exercilo, afim dc ahi receber
o ministro ria Agricultura, Sr. Le llrcton,
que volta da Europa, onde esteve represen-
tando a Argentina na conferência rie immi-
gração rcalisada em Boina.

Hoje, eexto mcz do fnllecimento do sau-
doso Dr. Dioclecio Scrtorio Pereira da Sil-
va, sun Exma. familia fez rezar por sua
alma uma missa. As 9 1J2 horas, no altar-
mór da egreja de S. Francisco dc Paula, a
que assistiram parentes c pessoas amigas.

¦ i»>» i i ..

Guaraná
,...o legitimo MAIJÜS', vendas em grosso c a
varejo, 20 % ma.Vs barato! na FABRICA* GUA-
KANA MOAGBM - 23 RUA SAO JOSÉ 23.

..»''EDUARDO SUCENA

GUARANÁ' - Maués
Em fruta, em bastões e em pó. Deposito ge*.
ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ'.— TEL. N. 1215.

¦ mm* ii

Leilão de

Typho» mmfà, ísifssções
Inleslinncs c do apparellio urinnrio, evi-

tam-sc usando UROFORMINA, de Giffoni,
precioso antiseptteu, tlcsinfcclante c riiureti-
co, muito agradável ao paladar.
EM TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS

Deposito geral: Drogaria Giffoni
Rua 1" de Março, 17
BIO DE JANEIBO

Lie. O. N. S. P. n. 372, em J.VÍ0|903"i mam ..

Estudando as dividas euro-
péas para com os Estados

Unidos
UMA CONFERÊNCIA ENTRE OS

GOVERNOS FRANCEZ E ITA-
LIANO COM OS SRS. HU-

GHES E MELLON
WASHINGTON. 15 (U. P.) — Circula In-

sislentemente um boato dizendo que o go-
verno francez, e talvez lambem o italiano,
entnbolaríio conferências com os Srs. Hu-
glies. ministro rio Exterior, e Mellon, minis-
tro da Fazenda, durante a estadia dos dous
estadistas americanos na Europa.

Segundo se diz, essas conferências, caso
sejam realisudus," versarão sobre as .dividas
européas para com os Estados Unidos.

ras. tumores ventre c partos. Carioca, llll
Tr. Cmbelina, 13, Botafogo, li. M. 181

¦ mam» • ¦-¦

GfíAMDÉ^ÍÊMRÃTJVOpd^ÁHGUE
MILHÂRJES DE ClIRÁDDStíí

ESCOLAS POLYTECHNICA,
MILITAR E NAVAL

Nenhum candidato reprovado no exame dc
admissão n Polylcchnicn, c a quasi totalida-
dc tios muitos candidatos á Escola Militar c
Naval nilmitlida a matricula. Ver lista no-
minai exposta nii secretaria do CURSO SU-
PEBIOB dc PllEPARATORIOS. Ouvidor, RO,
esquina dc 1" dc Março. Curso especial.
^X~!»H"H"X*,I"X"l**v":*-:"W"X4-X"X">,M,.I'í*

FREM DE INDIGESTÃO
E' faclo sobejamente conhecido qae na

maioria dos cr.sos rias pcrtiirbnçõea estorna-
cães, a i-inisn prinripni 6 a acidez. c, assim
rendo, todos aquelles que Koffrem de dôrss
estomacam. obtêm melhoras instantâneas
pulo «ímpios uso rie um iniiíícnsivo anll-tci-
do denominado MAGNESIA RISMtADA.

Se .,» ireiii apÓH ur refeições, s< os vossos
allmenloa pusam em vosbo rslomiso, como
He fossem chumbo, obtentte um vidro áe MA»
GNESIA HISUItAÜA e tomal-a apón WS re-
fciçScs ou qunndo •eutiriles a dôr. Prova-
vclmcnte direis que este tratamento c bara-
to o simples, mas nada existe dc melhor
par» as perturbações cstomacact. Obtendc
hoje mesmo um vidro e fazei a experiência.

•maa

NOCTURNO!
12, após graiulo luta, foram

uh tres desordeiros
presos

O» desordeiros Jovell.no ll'««,"ih?1.lliVAbreu, .loSo de Souxne Joyíllno *»•«»»
*/io figuras muilo conliecldas d«;.MrtljM "q,
211." dlstrlelo. nor se terem no »b ]•'«'J»J»
Ias suas façanha» na eslaçilo tajfe*_W5l
»indo reslilem, á ni» 3 de VwwAto.^m
meíro. o os dous ullimos, A ru» >enanci»
"WmadriWMU 

de hoje, oi Ire» encon-
irarum o guard,. noclurno n.» IS. J<>»« "¦
ptlstu ri» Silva, na ru» 1 de Vtnnjto.n
quina da ru» Hnr a Rtli. SiiWnwram-no J
lomaram.lhe a pistola do que l«. «g
armado e, ainda por cima, » "Wjft!
com um tiro. que felUmonle não o «tlliigm»
° 

Âorliplloi de sorcorro, dn «iiartla lã,, «eu-
riiram os commliiarloi l're(l»s e < "^
me Cnú, do 20.' dislriclo, que. -""«"'I''"""
rio» dc praças de, policia, locçorrcr n o
gunrdn. Os Ires dwrtnIro.vnlirtiii-W»1"»;
Iam a prisão, sendo, n muito «"«i»',^,
„," e conriu/lrios ã delegncla dyi|U«»«
districto. omlc foram autuado» em «¦¦
gr.inle. ___—¦ mtm ¦

TERpO
fifElíi iili

15x35
Com frente para a'iui Gustavo Sam-
paio ir 69, o Julio,
biloeiro, venderá
íamanhã, em leilão,
ás 4 h. da tarde, em

i frente ao mesmo.

Un preto e outro ferido
Jantavam oi dou» no '«««"«nia do R„,

lovard de S. Clirlilçvflo fiü. ü -i»i,i .„,, 4"cliauffenr" Cbrlsplniano Joaquim de m"
delros dUcutl» emu o inotorUla Ilaul dt|
Sai loi Silveira sobre qiieslflei de lorvleq, 1
dlioiiuio, om pouop, minava vulto e obtdS
condo » »»' Impulso mal» violento, ChHw
nliiliino Invesllu ronlr» Ituul, agKreilln^

ludo esquerdo, Uuul tombou par» o i,^
omqunnto oulras pesmiai prendiam o l(,
Sroiior. Levado pnra o poslo central do a,.
ililoneln, alii a vlcllma recebeu os u««i„,
riu» soecorro», leeulhendo-so depois * („,
em que reside, a Uo n. 8011 da ru» Qeneril
('*o"ajudnnlo d» "oliauffwir", «pie eonli l|
anuo» e mora A rua Francisco Blealbo «l
fui reeol lildo ao xadre» da policia do |jl
dUitrlcto. |ir 1

Casa Guiomar
CALÇADO DADO

Avenida Passos, ]20
(Próximo i rna Ur««) Kln

Tendo adquirido uma Importante f«brlti
pAtle nssWn vender tcalos os scus productM
Ile calçados, desde as alpercatas a L11I4 X»,
¦uuls barato que cm qualquer casa 30 *,-

^*ÍTi »-. - • S#I3**^""
M0D1TLO MI.DA

......1 m
• •••.• •_• «.• •.* •,••.•••?••» *,* *, ü!'i'.J

__$**-Êtm^^~^zzé&-- "y/1

de 17 a 25
'• 'il " 32- 33 " -10

pãsseío
Lindo sortimento rie modelos recebidos das

melhores casas de Paris, encontra-se p >r pre-
ços convidativos, no ATELIER ue MME. .1EN-
NETTE, recentemente liiuugurado à Avenida
Rio Branco n. 142, lò antlar.

SORET
INNEGUALAVEL TÔNICO NERVINO
E&i todos os casos qne se torne* necessário restaurar
os nervos, este maravilhoso tônico, composto de sub-
stancias vegetaes, produz surprehendentes resultados
nos casos de: falta de memória, nervosismo, dísomnias,
PERDA DAS FORÇAS VIRIS E EM TODOS OS CASOS QUE O MAL

PROVENHA DO ENFRAQUECIMENTO DOS NERVOS.
ELEKIR DE SORÉT Vende-se em todas as Drogarias o Pharma-
cias. Approvado pela Directoria de Saude Publica em 26|6|1919 sob n. 97

Ww^^iWWW-M-^M^WM^

LEITURA PORTUGUEZA
Cartilha Miuernal 0n Arte de Leitora —

Aprende-se a LER em 30 lições pcla ARTE-
poeta lyrico JOÃO DE DEUS. Vontade e me*
moria, c todos aprendem em 30 lições, ho*
meus, senhoras e creanças. Santos Braga •
Violeta Braga — S. José, 36, 2° ondar. Vae

& residência.
•SM»

i 11
moveis

t Sá 154
Julio (leiloeiro)

Venderá amanha,
quarta-feira, ás 5 h.
da tarde bons e mo-
dernos moveis, sen-
do oito dormitórios
de peroba, bella
guarnição para salão
de jantar, louças, me-
taes, crystaes, ge-
ladeira etc. etc.

«ai*»-
FroniiATS ^a syphilis — MARIA engordourraqucj.d fi uj]os cm 40 dias coro 2 vjdros
tle l.uelyl, gastando 12.Ç000 c ficou forte. —
Gloria engordou 2 kilos em 3 mezes com 10
vidros de outro depurativo e gastou 3551000.
LÜETYL só em boas pharmacias,

feio professor Joio Pereira
Lições a domicilio

informações na Guitarra
do Prata. Carioca, 37 e

Casa Mozart. Av, Rio
Branco, 127, onde estA
a venda o Novo Metho.
do para Guitarra, pelo
preço de 5$000.

Queimou-se com álcool
No posto central de Assistência recebeu

soecorrós por apresentar queimaduras, pro-duzldas por álcool, no pescoço e nas mios, anacionul Edméa Fernandes, de 22 annos,
moradora á rua Pinto de Azevedo 23.

Depois de medicada, Edméa recolhen-se A
sua residência, nada dizendo a respeito A
policia.

PARA TINGIR q|

§__M* 
VE/TIDOi

W*-ê-* ¦&f«f*"l%A.f #fc
______* mW\m |H w ¦iflviw^v
/•--' T

tatalÉ
OB

ernesfo Souja
BRONCHITE
Rou^iHIo, Atthmt,
CBtarrtio» duonloot

niiRmins
AniiwOiiintei

fcrposííí»

Formulai
Crcosoto

Vegetal
Iodo-Hy-
popbos*

phito» de
cálcio e so*

dio.
Glycerina

Fartos
elementos

para a
hygiene

dos pul*
tnões.

App.n.SK ilo
t do 10-185Í

Principio de incêndio
Pela manhã de hoje, manifestou-se um

piincipio de incêndio na casa de çommodos
da rua José Veríssimo, 35, em Todos os
Santos, de propriedade do Sr, Antônio da
Silva Santos. O fogo foi apagado a baldes
d'agua, não tendo sido necessária a inter-
vencão do Corpo de Bombeiros.

A policia do 19.* iistricto soube do fa-
eto e esteve no local, apurando ter tido
inicio o sinistro por uma fogueira feita pro-
ximo a uma janella, tendo as fagulhas at-
tingido o forro da easa.

Os prejuízos são insignificantes.

BLEN0RRHA6IA Tratamento por In-
jecçôes intramus-

culares indolores (bastando, em muitos ca-
sos, de A a 6). Applicaçfies de alta-frequencia
(riiathcrmia). Methodo rigorosamente scien-
tifico, permitlindo a cura radical. Dr. Cocio
Barcellos, ex-assistente da Fac. de Med, Das
9 ás 11 e das 4 ás 6. Tel. C. 3861. S. José 53.

mao»

Restaurante AlexandreMOVEIS
O Julio. leiloeiro, vende • aceita

moveis e demais objectos para ven»
der em leilão, em sen armazém, é
avenida Rio Branco, 183, ao lado do
Trianon, todas as segundas-feiras,, ás
3 horas da tarde. Tel. C. 2300.,

VERMES usem ABROL
Effeito seguro. Não é tóxico. Nas Phár-

macias e Drogarias. Pedidos a F. Spíno &
Comp. R. Andradas, 59. Norte 2112.

¦ maa* >

Dr. Rolando Monteiro .Y1?' aTi™ri°*-
Mol. senhoras.

Operações. B. Aires, 58, 1 ás 3. Res. V, 2000.
mam.

Dr. Paulo Brandão. ¦M$?m#f£M
e nariz. Assistente

nn Fac. rie Med, o no Hosp. dc S, F. de Assis.
Cons. rie 3 As 5 hs. Avenida Mcm de Sá 335.
(Sanatório Cirúrgico). T. N. 1092,- m»* -

Desappareceu o alcaide de Vai
Hermoso

MADRID 15 (U. Pi) — A policia recebei
a denuncia do dcsappiirecimcnto do alcaide
tle Vai Hermoso, que vciu a esta capital co-
brai- umas economias que depositara no
Banco dc Catliz .

«o»
Dr. Alvarenga Netto nSX,ne°cÔm:
mercial. Escriptorio — Assembléa, 71, 1*
andar. Tel. Central 2295. Dá consultas.

¦ 
'-**-^ 

¦

Chegou a Barcelona o bispo de
Victoria

BARCELONA. 15 (U. P.) — Chegou hon-
tem a este porto S. Kx. Rcvdma. D. Bencdi-
cto. bi*»*-»» dc Victoria, no Brasil, que se desr
tina a Roma.

HvAmeiA* Cura sem operação pelo Dr,nyuruceiC Lconidio Ribeiro, rua Seta
Setembro, 38.

TRATAMENTO D08 TU-
MORES MALIGNOS

A Casa de Saude e Maternidade Dr. Pedro
Ernesto — Avenida Henrique Valladares nu-
meros 101 a 107. Telephones C. 2958 e 57*7
dispõe da melhor installação de Raios X (ul-
timo e mais possante modelo "Victor" 8 MA
e 200 mil volts), a cargo do Dr. Manoel dc
Abreu, com 8 annos de estudo ua Europa.

Joven parisiense c?"s''^ falar fran-
cez em 90 lições, sem

sotaque estrangeiro. Preços módicos. Mme.
Massony. Rua S. José, 54, 2* andar,

¦ ¦ tma»» ¦
Roupa de cama e mesa

• Artigos finíssimos, bordados a mão e com
rendas verdadeiras. Lingcrle Elegante. Cat-
tele, 136|138. ¦ maa» 

AGENCIA BRASILEIRA DE MARCAS E
PATENTES

BUCHNER & Co.
OUVIDOR, 79. RIO. S. BENTO, 40 S. PAULO¦ -ntir ¦
ROUPAS BRANCA PARA
SENHORA Arli«os finíssimos em sc-

i da c linho, ultima novida-
Ide. Lingerie Elegante. 136|138, Cattete,.

REFEIÇÕES A «600
761000
41(000
399000

me O calçado que todos devem
usar, pela sua commodlda*
de e preços, altas novida-
des em fôrmas. Assem*
blt»a 40 - Tel. C. 5477.

mtm ¦"PLUS ULTRA"
Temos cm mão, c com multo agrado esta-

mos a folheal-o, o n. 98, relativo a Junho
ultimo, da grande revista platina "Plus
Ultra", que tanto «e recommenda pela ni-
tidez e arte de sua impressão, pela varie-
dade caprichosa de suas illustraçôes e pela
vibração de seus textos.

No numero em apreço, devido A gentiie-
za dos agentes Braz Lauda, destaca-ee so-
bretudo a capa com a magnífica reprodu-
cção do quadro a óleo de Sorolla, oom o ti-
tulo "Sacando a barca". .

60 coupons .....,..,..,....< „.,.....
**" L*JU' •-• •_•'• • •]• • •,¦ eie ¦ • •;• «ia •*
20 " ........ ..'..".

RUA 7 DB SETEMBRO N. 174
¦ maa* ¦

PALACETE
Ornamenta-se com o mais fino gosto a am

qualquer estylo,» em brise-brise a Stores.
Lingerie Elegante. Cattete, 136(138.

mm
EDMUNDO

(Edmundo Novaes)

Vende em leilão, todas as quartas-feiras,
is 13 horas (1 hora da tarde) cm seu arma-
zem, A rua Buenos Aires n. 168, moveis,'pia-
nos, crystaes, metaes, etc., acceita prédios,terrenos e quaesquer mercadorias para ven-

(der em leilão, ho local ou no armazém; suasI contas de vendo são pagas diariamente das12 As 16 1|2 horas, com a máxima pontua-lidade.

O único tônico para todos os casos de fra-
queza geral é o RARIODOL. Nas drogarias e
boas pharmacias.

I Hotel D. Pedro - Gorrêas
Segunda parada adeante de Petropolis

Telephone n. 9.
Clima Jdeal em região incomparave!

I
Tapetes Congoleum

Novos, com pequenos defeitos — grandes
abatimentos nos preços, todos tamanhos e
desenhos. Das 9 ás 12, das 13 ás 17. 1° de
Março 65, 2o andar. Norte 7012.

maa»
LEILÃO DE PENHORES
25 DE JULHO — CASA DIAS & MOYSÉS

Rua Imperatriz Leopoldina n. 14
toa

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: colossal feijoada com-

pleta, irish-steur dé carneiro, arroz do forno
a Cnmpestre, vinho verde tle Amarante, re-
cebido tlirectamente do lavrador., Ourives,
37. Tel. Norte 3666.

EM ABONO DOS "SEM
TRABALHO" IN-

GLEZES
— ¦ ¦ m m — .

Conclusões interessantes
(Ta cònimissão de in-

querito
Repartição InternacionalInforma-nos

do Trabalho:"Um relatório, que acaba de ser publica-do nelo Ministério do Trabalho da Órã-Gre-tanha, após um inquérito concernente á si-tuaçao pessoal e aos antecedentes profissio.naes dos "sem trabalho» reclamando utnabono, é bastante interessante, porque fuÍ?.8 ,Si,r leS.0ic.U-P,ldos! ««úsSdor.líu.mas vezes, em certos meios, de preguiçaImpericia Resalta desse reiatorlS «me. i-nao dos autores do inquérito, 66 5 
',

operários e.73, 6 •• das operárias inter-
opinião dos autores do inquérito? ôT 5 ?|!dos operário, e 73, 6 í|? das operaria» inter-
jogadasi n8o teriam encontrado a menor dlflficuldade. em tempo normal, de achar «mSomente 3 6 • • dos operários ooperárias foram considerados in-

tempo normal, de achar «mPra :5ffiS?í si±T M. ffPÍrioT
capazes.

O relatório prova que mais de metade dn.»homens e mais de um terço das mulhe™classificados nessa ultima Mteeorl atlnhl™60 annos pelo menos e <me muitôi erSmdebelou soffriam de 
^ffiftgj

MODiUO NORAII
de 17 a 2» .-.;.. W»'• 27 " 32 .»  6t5M

•' 3:1 " -io  tm

Pelo Correio mais 1S500 por par
Remettem-se catálogos illnstradoj, mt^

para o interior, a quem os solicitar.
Pedidos n JULIO DE SOUSA

TELEP N. 4.424
maa*

LEILÃO DE PENHORES
19 DE JULHO — JOSÉ* CAUEN

Una Silva Jardim, 7

O porto, peia manhã
Chegaram: de Buenos Aires, o paqucleHi»

llano "Ré Vittorio", com passageiros dl
Hamburgo, o paquete allemão "Argentino",
com passageiros; de Liverpool, o paquetl
inglez "Holhein", com passageiros; tle Bue»
nos Aires, o vapor belga "Asier". com variol
gêneros; dc Liverpool, o vapor inglez "Loi-;.
ga", com vários gêneros, e de Antuérpia, o
vapor belga "Patagônia", com vários #•
ncros.
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Enxovaes completos para
noivas 1>ara Iodos os preços. I.iugerli¦¦vi w«« Elegante. Cattete, 136|138.

¦ mm» ¦

Está combinado o "raid"

aéreo El Palomar-Tu-
cuman

A
Kolitl

tue
Síieri

Ifulad
Ivros.
In '"'
fèntre

% —
mo ti

JgA a- todas1''.'V .Hiilago.
Rgaem

Ar

para

UM DOS "YANKEES" JA» ATER.
ROU EM BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, 15 (U. P.) — A's 4 bortl
c 30 minutos da tarde de hontem aterrou,
aqui, o aeroplano "Junker" que fez o rei
do campo de El Palomar a Tucuman.

O outro apparellio é esperado a todo I
momento.

¦ *?» ¦—

Citad
¦Be n

E'm
li..-. i.:Vliomc'WÉMão

¦:: mie

:—4 o vestido tingido com|
m Sunset. Cores lindas e da»

radouras. Usadas por tod:
gente chie e de gosto,

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem está emagrecendo e fraco do ptMt

procure os Dispensarios da Liga (BarSo dl
S. Gonçalo n. 54 e Avenida Pedro II n. 138),
Se nâo puder freqüentar os Dispensarios, sun
soceorride em casa (telephone norte 3930 d#
11 horas ás 2 horas). Medico, remédios, iw'
iecanes e leite grátis.

i <e>» i ifi
0 EMBAIXADOR GIURIATI ES»

PERADO EM LA PAZ
— ¦o m m m ¦ ¦

As homenagens qne lhe vio mt
prestadas'

I>A PAÍ, 16. (A. A.) — Chegará dejwh •amanhã a esta cidade, aqui permaneenjfapenas 24 horas, 6 embaj^ador itaüsno %
Glovannl Giiiriatl.

Nesta capital o Sr. Oluriati ser* hona]
nageado pelo governo e pela muaiclpilwt*
úta

Do progTamma desses festejos tmM
um banquete que lhe será offerecido P«ü
presidente da Republica.

O Sr. Giuriati regressará a Mollendo f»
Guaqui.
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PRÉDIO
Roa Silva Manoel 1331
O Julio, leiloeiro,
venderá amanhí
em leilão ás 4 l||
h. da tarde este

solido prédio

»rand

ipres1
ieste
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Defeitos no rosto SSCvffilface ou no corpo, e outras deforáiidades *
pelle ou dos ossos, resultantes de ferlm*tos, queimaduras, tatuagens, fistulas ou «_
leitos naturaes — tratamento corrective, »dical e perfeito — DR. ROBERTO FREI»da Academia de Medicina, com pratica «
g^rra e dos Hospitaes da Europa. W\
DE S. JOSÉ', 33, >», 4« « (••.feirai Mhoras,. TeU 2,148 C, *
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A DATA DAS L1BERDA*
DES DO MUNDO

Um notável discurso do
Sr. embaixador Conty

ESTUDANDO A REVOLUÇÃO
DE 1879

Foi asla o discurso
<*only pronunciou mtlada, em coiiimeinornçAo dò 

"|4 
de Julho:

J*.stou em estremo cominuvldo du em*
penho que hoje manlfeslaes em feslejnr a.•rança e u llepulilica francesa.O dia M do Julho de 1780 nfio foi aaslmia*lado çor uin motim mas sim por uma Ho*uducio. A's veie. i multo difficil reco* _ »Vala o amluo c
í _SZ,r. • 'á^SSl 

!M"'.»rJ». •__»«.¦_«¦ "no ...SJ'a..on__rS-fc.

10 MOMENTO INTERNACIONAL

PREFIRO SER MUDO A
SER CAGO!

As operaçõet ie Marrocos c o
julgamento do general Beren-
guer — A demissão ie Mille*

rani e a eleição it
Doumergue

¦ i>i

Declarações do Sr. Sanchez Guer-
ra ao enviado especial do "Dia-

rio de Noticias", de Lisboa,
em Madrid

Antônio Ferro, o brilhante escriptor por*'tufuei aue lá aqui esteve, reallsando eonfe*rendas e fazendo-se apreciar em rodai II*terarlns as mais avançadas, acha-se nesteMomento em Madrid, de onde tem mandado
para os nossos Ilustres collcea* do Dlarlode ,W<-.<_s, de Llsbon, as mais Interessun*
t._ Dhronlcns, n salientar nqucllas contendo
jnlrevistas com Individualidades políticash espanholas, como n que, data nenia, vamos¦qui transcrever, e que o conceituado Jornallisboeta acima referido publicou em o seunuuiero de 28 de Junho ultimo:

"Ssiichcz Guerra, antigo presidente doconselho, actual chefe do partido conserva-dor, _ o adversário mais sério de Primo deliivera porque é o mnis altivo o o mais se*reno. Sanchez Guerra não luta mus tambemnio rnnslgc. Alguns .políticos velhos, der-rubndos pelo directorio, túm-se npproxima*do du rei c do general Primo do Hlvcra.pouco a POJtco.-çom vários pretextos e comingênuas .habilidades... Sanchez Guerracontinua hostilisando a situação com a suu1n-..ilicrença e com o seu silencio. Os convi-tes ipie a corte o o directorio lhe enviam,
pira as festas e solemiiidadcs officlucs,morrem suffocados dentro doa enveloppes...A iiititudc dc Sanchez Guerra impressionat faz pensar. Primo dc lllvcrn que i, eviden-temente, um discípulo do Mussolini, pre-tendeu captar ns massas conservadoras. San-cliez Guerra, porím, è o chefe do partidoconservador c não sente nenhuma sympa-tni.-i pela politiea do directorio... Primodi- Rlvern toda, pois, A frente de uma si-
tuaçao conservadora que tem contra si o
partido conservador... Resta saber se osverdadeiros conservadores estão dentro des-• . partido ou estão fora de todos o.s par-ti.-os.. .

Em qualquer dos casos, Sanchez Guerra_ nm dos salvados desse navio a pique queè :i velha politiea hespanhola. Num duvl-
do soregresso ás antigas normas constitu-
cionaes o nome de Sanchez Guerra seria
«quellc que a opinião publica acceltnria
com maior sympathia e com maior dcspcl-
lo.

Uma entrevista com Sanchez Guerra im-
punha-se, portanto. Botemos hoje á sua por-ta c fomos recebidos com uma grande fi-
dalguia c com uma grande gentileza.

Sanchez Guerra é possuidor de uma fi-
gura insinuante e nobre. No seu rosto ha paisagens cultivadas c acolhedoras seusintclligencln e ha vida. Na mascara de San- \ campos dourados de trigo, seus vinhedoscher. Guerra não ha mascara, não ha men- i fecundos ridentea no meio dos quaes nossatira... A luz viva dos seus olhos é uma Republica f_ poude encontrar mais de umverdade pura. exccllente presidente. Ellu fica com as vir-A casa de Sanchez Guerra 6 n casa '" "¦¦-'- '-- ¦
político honesto, a casa sem luxo,
.ue está fora do orçamento... Sanchez

Guerra recebe-nos no seu gabinete largo e j seguro ,e este enthuslasmo, iis vezes' exces-falador, repleto de photographias e de li- sivp, pela idòa abstracta, este ardente amorvros... _ da humanidade quc nos faz retomar hoje,!•- Sanchez Guerra quem do principio .. entre vós, senhoras libanezes e syrios aotli tre V. stfl npfti-i*!». fn-Mn-, _____ -/¦*»*
ilecebí-o porque vem falar-me em no-

mo de um jornal que eu aprecio e que hon-
ra a imprensa européa. Tenho-me negado a-Iodas as entrevistas. Prefiro sor mudo a ser
ga;.-. Os mudos impõem respeito. Os gngos
caem no ridículo...

Arriscámos a primeira phrase:Constou-nos que V. Ex. se prepara Cartier de Chalmõnt tinha" pcssoahnente o
para entrar na luta... i coração cotholico e ate tendências clcricaes,Nao e verdade. E' facto que son soli- , mns elle teria, ante uma ordem escrintacitado, diariamente, para esse fim. Tenho-: do ministro da Guerra, feito prender semme negado sempre. Eu sei dizer quc não... ; hesitar, Sua Eminência o Cardeal Arcebis-E' uma grande qualidade, acredite. Quantos po do Tours, no "Orcne du Mail" ou nohomens e quantas mulheres sc perdem por próprio atrio da egreja de Saint-Exupése Anão saberem dizer que não... E' possivel meu juizo, Anatole France não teve razão
que eu entre, de novo, na arena. O mo- de accentuar at_ os limites da caricaturamento, porém, é inopportuno. Hojs mais do os traços sublimes do general Cartier dé
que nunca devo estar longe de todas as lu- Chalmont, que soube conduzir á victoriatas políticas. O Directorio Militar annuncia a divisão que como aceusavam. teria sidonovas operações em Marrocos, operações posta cm cheque.

, Amigos libanezes e syrios, a Republicafranceza confiou a chefes eminentes desseexercito, como aos melhores representantes
de sua administração a tarefa dc erigirnossa pátria em nação livre. Esta obra nos
permittirá plenamente recolher emfim

j os frutos das preciosas aptidões de qnenos dacs aqui o notável espectaculo: afin-

A NOITE — Tcrça-folm, 15 do Julho do 1024
—»_-_W_ll»l _H____«I _¦¦ — II I.i ll_,_>*-_****_°--- . _ .... .
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Corri ti nn
ACTUAÇ .0 DO STAItTI.I. 1)0 JOÍ.HI.V*

Cl.1'11 — Soinn. in.impeliu» liar» tiillcar
ns actos do iturter nliiiiul do Jwkey-Cltib,

furi.tiaiito, 
nestas voliiintiatt, lhe lemos lei*

o sempre as mais honrosas referenciai.
As repetida. reclainiiçflos, piiiviu. que, com

justiça, nos foram fellus tuhro a sua aolua*
çfiii dos duns iiIIIiihi . illns. levurnin*nos, hon*
tem, a publicai no nosso ll' clichê, o se*
uullllci 'O ilurler nf.ifiu 1, Sr. Muuelliuu

______ de Macedo, ilfl péssimas purllilas para oi
\ZIZ. a. __._., . favorito» do» ¦nutri adore*I..."
que o Sr. embaixador Knlre „ j,||llHI rcc|a..„ifAei recebidas, no-
.i™*?***?? .u»,»,¦.•'•"-•• demos destacar as sejiuliilcsi - "Sr. rada*

clur. — Pur oue o starler sA deixa parados
os favoritos','"

".Marvelllno, que era enérgico, a pon*
Io de suspender nela mínima Infrucçõi» o
teu cunhado Zabala, agora deixa parados oi
grandes favoritos do publicai""Veja o amigo, como o velho Mareei

com a actuaçüo dno re vol uri,, _ ._-_-_ . w. iTi ¦ —•¦» •' u uno esia assomurauu com a acuiuçuu .,„
mada a auincíõ dJ !.? _. i.f°t _5° VÍto C****" Alexandre Fernandcil Nfio reparou como

A» nílm.l-i* vU-.° _.e'_l'ul*' -V1, •»• i- *•**•«•<¦•• o» «nlmaes virem correndo
_._> Pr"n-*r« vlita os doua plienomenos se de trai?"
mSXSlm c_\m ° Timi ¦u,»*«,««». • mesmo|0_l™o, jockeyi. aaora. é qua de 

*

^«towrio.^oiS-.'^ cfrí°i c¦,,0,• ° "' » »r-«rpXd_%m,aba_ro «s.
«uto«M..^"^ do starter. Nfio acha?"

Nas Olyinpia-I^ií-J-™
" 

_^* ilciiini-se amanhil

das de Paris

í.^1 dM,"í P«rt«f*>a«ôes foram amotinadoy ou revolucionários. E* temerário pro«•unelar-ia prematuramente a respeito.A Revolução é inspirada por uma Idéasuperior e deve modificar profundamente«instituições de um paiz, fazendo surdlr«ma constituição e leis novas, deslocandoclasses sociaes, e tambem as fortunas. •iniciando o povo no «oso da liberdade e noexercicio dos seus direitos. A França an-les dc 1/81) era certamente mais habitaveloo que pretendem certos uutores; mus eucreio que ella so tornou mais agradáveldepois, e cu rendo graças ao Céo de me ha*ver feito nascer nn ultima parte do séculoMa. Quando se julga a Revolução Fran*coza se esquecem As vezes, duas circumstan-cius/sscnciaes, a saber, qne n França estavaentão em guerra c protegia o scu territóriocontrn a Invasão de fórn c que. a despeitodos acontecimentos, os legisladores da épo-ca nos deixaram um monumento conside-ravcl. As revoluções tiveram muitas vezesbons effeitos.
Parece quc raramente oceorre outro tantocom os inotinn. a maior parte das vezes onatural dessas manifestações < de alcançaro fracasso, on então, como uma simples cri-se política, não tém por effeito que mudan-

ia» Ae pessoas, quero dizer, mudanças mSisrápidas de pessoas, porque os homens nãofazem senão passar. Km todo estado dc cou-sn elles passam, mais ou menos, depressa.O importante é saber Ir-se embora coin bel-leza.
A commemoração de nma data como n do14 de julho nos permitte fazer abstracçãodos incidentes do momento, das contingen-cias passageiras c cntr.gnr-nos com neces-sidade a meditações retrospectivas.
Os acontecimentos so suecedem, os ho-mens passam e a pátria fica. Ficou a Fran-

ça, como dizia o duque d'Aumale, quandodo processo Bozainc, tão bella, tão grande,para nós, sobretudo, que a vemos de fora,
para nós a quem os troncos das arvores nãoimpedem que se aprecie a amplidão o se ad-mirem os cimos da floresta.

A França fica com os seus rios majestosos,contidos e disciplinados pelo homem nas
paizagens cultivadas

exceiientc presidente. Ellu fica com as vir-asa do ! tudes profundas do sua raça de homens*
a casa I trabalho, prudência, bom senso, previdoncia.Sanchez | economia, genio dc invenção, alegria, oosto
-Pffn * I !_.'(. II .*_¦_ n _>_.___ _-..-!-_..._! 'ir,

próprio terreno das Cruzadas.
Essas qualidades nacionaes se repetembrilhantemente c com solidez so revelamno nosso exercito, exclusivamente consagra-do a sua gloriosa tarefa profissional, emo-cionante animado do espirito de obedien-cia de sacrifício sem nenhuma preoecupa-çao das combinações políticas. O general

decisivas... Não quero perturbar essas ope-
rações. Começa hoje o julgamento do ge-
neral Bercnguer. Ò resultado desse julga-
mento ha-de alterar, forçosamente, a atmos-
phera política... E' preciso que esse julga-
mento decorra na maior calma e no maior
silencio. Quando a justiça ergue a sua voz
todos se devem calar... ,  i_tiiip— O final das operações militares em | co ao trabaiho, calma e modesta ^iniciativa,
Marrocos e o final do julgamento de Beren- abnegação, resistência nas privações, pacien-
guer corresponderão, talvez, ao inicio da sua cia na poupança, poder na producção. Res-acção política... ^ .... , tar-mc-ia desejar-vos a união mutuo;' mns--, Quem sabe? .Talvez sim, talvez nao... I depois dos numerosos discursos de 14 de .lu-Como vê está perdendo o seu tempo. Eu , lho cm vários pontos do globo, eu rrie limi-aou um homem mudo... A política hespa- j to a recommcndal-a a meus próprios com-nliola estã-me initeresando pouco, tão pou- | patriotas. is
co que parto arpanhã para França... j Ruy Barbosa chamou a França a ílãe Es-

Sanchez Guerra é. um homem mudo, na i piritual do Mundo Latino e nós nos sentimosverdade. Se nós, porém, tentássemos uma , felizes com as relações intellectiiaes queoperação, se conseguíssemos que elle re-, mantemos com o Brasil, onde os espíritoscuperasse a fala?... As futuras operações esclarecidos c críticos ao mesmo tempo aco-de Marrocos já lljie quebraram, um poucoL a Hiem com soffrcgnidão as nossa, idéas e asnobre mudez.-'.-. Tentemos outra operação, j fazem fruetificar Os cursos de alta cullln-Sanchez Guerra viae para França... Talvez \ ra do Instituto Franco-Brasileiro foram re-'cm França elle nòs fale de Hespanha... E'
verdade que Sanchez Guerra nos disse, a
certa altura,-' que ilhe repugnava mais fa-
lar de politiiia hespanhola num paiz estran-
gelro do que na sua terra. Em todo o caso...

V. E., vae dtimorar-se muito em Fran-
ça? I •'.

Vou citar em [Paris oito ou dez dias...
A polijtica franceza anda tambem mui-

to apitada.,.. A Eleição dc Doumergue foi
tão imprevista../

Imprevista, im«s lógica... A França 6
um paiz admirarei, um paiz cheio de bom
senso. Quando.' todos tinham por certo _o
trinmpho a|bso.uto das esquerdas a eleição
dc Doumeriue '.veiu pôr um travão a essa
vicloria. Nem Millerand nem Painlevé. Que
ílflla lição de tequilibrio político... Só as
[incões disciplinadas, que vivem dentro das
leis e da constijtuição, podem conduzir-se
desta forma. A fclcição de Doumergue, que
ninguém previa, (evitou, cm França, aconto-
cimentos graves.) Oxalá todos os povos ti-
vessem a visão/política da França...

Como exp/llca a demissão de Mille-
rand? /' JUm c'l\efe'Jle Estado, para manter o seu
prestigio, niio /póde mostrar sympathias por
este ou aquclla; partido, por esta ou aquclla
individualidade. O chefe de Estado symboli-
sa a nação, njão symbolisa facções...

Não é-pprlldario das situações de for-
.ça, das situações dictaloriaes?

As dlctipduras podem ser necessárias
pnra arrrjknar/os pátrias. Devem, no cmtnn-
to, ser bre.véfs. Veja Mussolini. Está trnba-
lhando, multlo n serio, com o Parlamento.
Ainda ha píouco affirmou. numa entrevista,
que não publicará mais nenhum decreto que
hão tenha Ia saneção do poder legislativo...

Tem admiração por Mussolini?
Mussolini c um homem culto, intelll-

Rente, que ie fez por si, que antes de che-
gar A alta (posição de presidente do conse-
lho den a vlolla á vida... Não é um arrivis-
ta, tlrtia personalidade guindada por favorl-
tismos e prír circurnstancias de acaso...

A entrevista está no fim. A propósito da
politiea Wonccz... Sanchez Guerra disse o
sufficicntc/ sobre a politiea hespanhola do
momento./.. Estamos com nma certa pres-
sa. Encní-rcgijmo... pois. os leitores dc tra-
du.ir _ iVtra as palavras de Sanchez Ouerni
sobre a demissão de Millerand e sobre n
eleição A'e Doumergue...

Sanchejí Guerra, satisfazendo um pedido
nosso, cíilrcga-nos dous retratos, um par.-
nós e qifitro para o "Dl.-irio de Noticias
Neste /ultimo podem l.er-se-eslas-palnvrrr--
• msveíirtrgenliíf "Para ei gran periódico

deviam ti
Iguado •

suspensão do' starter. Nfio acha?"
Centenas de reelamaçiles, Ojuail todai

Idênticas e justas, recebemos dos turfmen
que assistiram o infelii desenrolar da 11*
reunião do Jockev-Club, no seu blppodromo
da rua Dr. Garuler.

JA na corrida de domingo, no nareo ga-
nho por Daslng, o starter Marcelllno, len*
do tido oecaslAo para dar uma saida regu-
lar, mandou annullal*a. Na segunda parti*
da o mesmo, e na terceira deixou parado
o grande favorito Uruayc, que serio o ven*
cedor, se tal nno acontecesse. Hontem foi
o que Iodos viram, ficando os favoritos
prejudicados nas partidas.

Não queremos com esta critica endossar
em pleno, os rcclamaçfics recebidas, por
isso que sempre julgámos Marcelllno, como
o Julgamos ainda, um profissional honeslo,
sob todos os pontos dc vista.

O facto, porém, é que. os altos Interesses
dos proprietários, do publico apnstador e da
própria sociedade, não podem ficar A mer-
et da maior ou menor calma do starter, da
sua melhor ou pcor disposição.

Football
OS CONCURSOS DE PALPITES — Com os

jogos officiaes da Liga Metropolitana, effc-
etundns nnte-hontem e hontem, ficou sendo
a seguinte u collocação dos concorrentes aos
torneios dc palpites da Associação dc Chro-
nislas Desportivos

Taça America — Hcrnani Aguiar 129 pon-
tos c 10 scores, Osmar Graça 121—9, Gumer-
cindo de Castro 115—11, liriani Júnior
108—11, Eduardo Maia 107-8. Octavio Sil
va 107—D, Honorlo Netto Machado 107—S,
Manoel A. Gonçalves 105—7, Ernesto Flores
lOã—7. Hélio Netto Machado 101—9, Léo
Osório 102—9, Brlani Nctto 101—9, Júlio
Silva 100—4, Romeu Fcitnl 98—7, Adaucto
de Assis 90—8, I_citc de Castro 1)0—G. Ceifo
de Barros 88—1, Moraes Cardoso 8-1—&,
Carvalho Corrêa 80—4, Arcy Tenorio 06—I,
Luiz Vianna 03—3, Bnldolticro Carqueja
4(5—3. O "record" de scores (11) pertence
uo Sr. Gumcrcindo dc Castro. O "record" dc
pontos por dia de Jogos (23) pertence aos
Srs. Gumcrcindo do Castro e Brianl .lunior.

Prêmio A. C. D. — Custodio Moura
116—8, Gumercindo de Castro 115—11, Er-
nani Silveira 114—9, J. Rodrigues da Motta
113—11. Ramos Nogueira 110—8, Albcrtino
Mi Dias 108—7, Honorio Nctto Machado
107—5, Hélio Nctto Machado 104—0, Llndol-
pho Ribeiro 103—8, Marino Nctto Machado
102—8, Ramos de Freitas 102—R, Furaclic
Nctto 96—6, Rohde da Silva 89—6, Gamhetta
Amaral 88—1, Américo dc Barros 86—6, Syl-
vio Vasqucs 85—1, Rnllim Pinheiro 82—1,
Azambuja Barcellos 78—2, Azevedo Santoi
70—,1, Ovidio Coelho 63—3. Jorge Merlier
18—0. Os "records" de scores (11) e de
pontos por dia dc jogos (23) pertencera ao
Sr. Gumcrcindo de Castro.

Acertaram scores: de 1x0 do Vasco dn Ga
tn a os Srs. Rriani Júnior, Léo Osório o Lin-
dolpho Ribeiro; de 3x0 do River os Srs.
liriani Junior, Léo Osório e Rohde da Silva;
Je 1x0 do club da avenida .'8 de Setembro
o Sr. Adaucto de Assis. Nenhum dos con-
correntes acertou no score 4x1 du victoria do
Mackcnzic.

OS CLUBS FAVORITOS — Os quarenta
concorrentes dos torneios dç palpites da As
soeiação de Ciironistas Desportivos fizeram
favoritos para os jogos officiaes hontem c
ante-hontem os seguintes clubs: Rivcr 31 in-
dicaçôcs' Mangueira 7 o empates 2, Mackcn-
zie 27, Pjiljneirns 10 e empates 3, Carioca
23, cluh dn avenida 28 dc Setembro 15 e
empates 2, Metropolitano 31, Fidalgo 7 c
empates 2, Confiança 30, Americano 7 t
empates 3, S. Paulo c Rio 40, Evercst 28
Engenho dc Dentro 9 c empates 3, Modesto
28, Olaria 8 e empates 4, Vasco da Gama 35,
Andarahy 1 e empates 4. O total dc goals
indicados para cada club foi este: River !)'!,
Mangueira 47, Mackenzie 04, Palmeiras 55,
Carioca 76, club da avenida 28 de Setembro
71, Metropolitano 97, Fidalgo 51, Confiança
87, Americano 49, S. Paulo e Rio 135, Pro-
gresso 117, Evercst 83, Engenho de Dentro 55.
Modesto 92, Olaria 58. Vasco da Gama 10U
e Andarahy 47.

NOTAS OFFICIAES DA L. B. D. — A di-
rectoria da Liga Brasileira ido Desportos,
em sua ultima reunião, resolveu tomar as
seguintes resoluções: a) — Approvar a acta
da sessão anterior; b) — Considerar idôneos
como representantes o Sr. .loão Costa, do S
G. União; João Lopes da Silva, do Polo
F. C.; Alexandre .loão de Pinho c João
Bernardes, do Cascadura F. C.; c) — Con-
siderar inscripto no campeonato de iilhle
tismo o Lusitano Football Club; e) —
Approvar o aclo do presidente, que mo
difk-.ii o programma do campeonato de
athlcti.mo; <f) — Recorrer para o Conselho
Superior do acto do Conselho Technico da
l" divisão, que applicoií a pena de oito jo
gos no amador Waldemiro José Fernandes,
om desaccordo com a lei; g) — Approvar o
nclo do presidente, que transferiu os tempos
restantes dc diversos matches para o' dia
14 do corrente.

 O conselho technico da í* divisão da
mesma Liga resolveu, tambem na ultima re-
união, o seguinte:

a) — Approvar a acta da sessão anterior;
b) — Multar em 15$, por infracção do arti-
go 28 do Código, o S. C. Militar c o C.
A. do Rlachuelo e o A. C. Brasil; e) —
Suspender por lrc« -partidas o amador An-
tonio Costa, por infracção do art. 54; por
quatro jogos cada um dos amadores Anlonio
Martins Moreira e Joaquim dos Snntos, de
necordo com o art. 63 letra "c" do Código
e por dois jogos, de aceordo com o par agra-
pho unico, o amador Waldemiro Vivona
Paschoa e por oito jogos, conforme a
letra "b" do artigo 04, cada um dos
amadores Mnnoel Poente, Floriano Damas-
ceno. Aurélio José Fernandes e Waldemiro
José Fernandes; d) — Approvar os relato-
rios dos jogos Light Garage x Riachuclo,
S. C. Io de Maio x A. C. Brasil. Militar -x
Brasil F. C. e Flack x Cantuariu; e) — Ap-;
provar os seguintes jogos: Cantuarla *
Flack primeiros, segundos e terceiros qua-
dros, marcando dois pontos ao Flnck nos
¦primeiro», quadros por haver vencido dc
3 x 0. ninrciir dois pontos ao Cantuarla nos
segundos c terceiros quadros por haver ven-
cido de 3 x 1 c 1 x 1, Liglit Garage x Ria-
chuelo, primeiros, segundos e terceiros qua-
tiros, marcando um ponto a cada nos pri-
melros quadros, por haverem empatado de
2 x 2 e um ponto a cada nos terceiros qiín-
dros, por haverem empatado dc 2 x 2; mar-
car tlois pontos ao Light Garage nos segun-
dos quadros por haver vencido \V O,: S.
C. 1" de Maio x A. A. Brasil, segundos c
terceiros quadros, marcando .dois pontos no
Io de Maio nos segundos quadros por haver
vencido AV. 0.; 'marcar dniSj pontos ao A.
C. Brasil por haver vencido de 3 x 2; Bra-
sil F. C. x S. C. Militar primeiros e se-
.lindos quadros, inarcando dois ponlo6 no

Bíiisil F. C. em ambos os quadros por ha-
ver vencido W. O. e 8 x 2. respectivamente.

O do 2" resolveu_fl_seguJ4iteí—a-)—-
Levámos nl .um tpmjioa_j!es£______Ü-A.ppFOvn.r—n^aCtTTTrâTcsíoo anterior; b) —... .-- Approvni os .clolorio«! do? representante..

para os jogos Mnv-ilis x Flor do Prado,
Cascadura x Polo, Loi .uu _ Lusitano e Cio*

encetados este nnno, e o.s nomes dos seus
dirigentes nos garantem novos successo3.

O carro de Thcspis, que, cm nossos dia3,
sulca o oceano sob o aspecto dc um trans-
atlântico de luxo, nos surgiu, ngorn, com um
brilho particular. Tive oceasião de vos di-
zer que a representação de nossas obrai? dra-
maticas não era a unica maneira de fazer o
quc se chama propngandn. E", entretanto,
uma- das fôrmas, e, justamente, a que offe-
rece o menor inconveniente de se tornar en-
fndonha. Constata a intensn fulguração dns
nossas idéas por esse meio, chega-se a com-
prehcnder como. em plena campanha «a
Rússia, rm face ás mais angustinsas preoc-
cupações, Napoleão I", não se descuidou do
dever de salvaguardar o Instituto Nacional,
a Comedia Franceza. que contribuo pndcrn-
samenle para a gloria e para os múltiplos
attractivos de Pnris.

O governo do Republica acompanha, com
o mais dedicado interesse, os esforços que
emnregamos para fazer a França, sempre e
sempre, melhor conhecida c amada do Br..-
sil c. assim, é natural que, sob a fórnia
do telegramma de uso commum, enderece-
mos, na data de hoje, ao Sr. presidente Dou-
mcrimc, assim eomo ao presidente do con-
selho, ministro dos Negócios Exteriores, a
segurança do nosso devotamento c a expres-
são dos nossos melhores votos "

português "DÍario de Noticias". Madrid.
16 — 6 — 924. — Sanchez Guerra".

Emquanto o antigo presidente no conse-
lho escreve as dedicatórias vamos fazendo
uma vlngem â volta do cpcriptorio falador,
tno differcntc da personalidade que o ha-
hita... Varias photographias dc Run Majes-
inde cl—rey D. Affonso X11I povoam o es-
criptorio... Numa dessas pholographins lê-se

. seguinte phrase: "-Recordação de um dia
dc calor em Barcelona. 1922. — Affonso,
rei." De.ols desse dia de calor vivido com
...nchoz Guerra, quantos dias frios têm pas-
sado...

•V despedida, Sanchez Guerra diz-nos
ninda:

- Snnde. por mim, no seu jornal, a no-
bre nação porlugucza. F. felicite-a peln nr. r-
'lida rscolhn do seu repi-escntnnte em Mn-
ílrid. O Rr. Mello Bnrrelo tem grandes nml-
!os em Hespanha'. E um desses amigos está
•nn' nn sna frente...

Descemos as csrndas dn essa de Sanchez
"ucrra. __ .._:..nç]jr2__£ü«M_4*-^*Tirs-nnTll'n pltn... O í:cil

"r_etcr"e a sm fidnlgiiin .nllocain-no a uma
altura que é.difficil uttingir..."

Ira » Ouvidor; c) — AiHar a npprnvnçilo¦Ini Jiitio*. iiiii iiiiiin-ii.i., m-iiiiiiíIo. e trivi-l-
joa quadros I.oi.im x |,u.IImiiis d) — Mui*
tur riu ir», cada um do. niniiilores Anlonio
Moiijl.i, Waliloiniio Samiiiilii o Oscor Hcr-
ii.ildi-s do. Santos por iuriicvAn du arl. Iti»
iu» (.aitlgiij e) — Approvar oi scfliiliilci Jo*
«os: Cintra x Ouvidor, primeiro, o •cilun
dos qiiHilins, tiiiiiviimhi duls ponto, ao Ou
viclor, nos iirimeiros quadro., por haver
vencido do .1x1; marcar tini» pontos ufl
Unira nos segiinilos ijiiiuIioa, pnr haver
vencida de 6x4) CiM.iihmi x Polo, primei*roí e legiimloi numlros, marcar dois ponto»ao Polu no» primeiros quadros, pnr haver
vencido de 2 x I); marcar um ponto u cada
nos M-gumiiM quadros por hiivercin empa-
tado ile . x 2; lliimainty x Inglcz , primei-
ros e negiimlns quadros, marcando dois imn*
los au Itumaraty, nos primeiros quadros,
por havei' vencido da 4x2; marcar um pnn*
lo a i-iiila nos segundos quadros pnr haverem
empatado de 3x3; Polo a Lualtano, noi
primeiros o segundos quadros, marcando um
ponto a cada por haverem empatado de
lxl; Mavills x Flor do Prado, nrimeiroí
e segundos quadros, mareando dois pontos
an Flor dn Prado em cada team nor ler o
Mavills deixado de cumprir o disposto na
letra "d** do arl. 61 doa ettatutoa.

Box
MA ARGENTINA

BM VIRTUDE DO ".ILUFF", OS BO-
XEURS" FORAM VAIADOS — BUENOS
AIRES, 15 (A. A.) — No encontro de box.
hontem, realisado nesta capital entre ns
pugilistas negros Roy Tlm, ex-treinador de
Flrpo, e Paul liam, quo se dizia campeão
francês, o publico, verificando tratar-se de
um trlbofe, vaiou formldavclmentc os dois
hoxciirs, que foram obrigados a Interrom*
per a luta. A commissão fi.calisudoru do
encontro decidiu não sc pronunciar sobre a
victoria de qualquer dos hoxcurs, ficando n
respectiva bolsa cm scu poder até iillcrlor
deliberação.

Athletismo
OS CAMPEiJRS DA LIGA BRASILEIRA .... .

Conforme uiinunclAmos hontem, i-callsou-se timnlco o talvez sc faça respeitar nas pro-
domingo com grande concorrência, nn campo v.-is dc cem o duzentos metros. Fez, ha quin-
do Light Garage F. C, o primeiro campeo- zc j|as> ccm fardas cm nove segundos c tres
nato de athletismo da Liga Brasileira de quintos, eguiihiudo assim o record mundial.
Sports, Terminada n competição, foi vcrlfl- p0| um grande golpe para o tcam da Ingla-
cado o fácil trinmpho dos nthlctas repre- terra n perda soffrida com o accidente de
sentativos do Flack F. C, que assim con- Guy Butlcr, que, em Antuérpia, chegara em
quistaram para o seu club o titulo de cam- segundo logar na prova de 400 metros e quc
peão de athletismo da Liga Brasileira. quando treinava agora deslocou um mus-
turma dc nthlctas flnckeanos estava assim ,.„|o da coxa direita,
formada: Eiillno de Oliveira, Clovis Jouvir», ]|„ ,|0j, |,nns estreantes parn as corrida.
Carlos Velho, José Augusto S. Silva, Sérgio ,*c oitoeentos metros: E. D. Mcutaln c D.
Bittencourt, Ernesto itodrigucs, Antônio (*_ ^_ I.owe. As opiniões divergem a res-
Ferreiro. John Piznrro, Armando Lacerda, ,)0jto j0 ultimo. Uns dizem quo ndo tem
Mnrino Netto Machado, Sylvcstro Gonçalves, resistência; outros dizem que, so for feliz,

Antenor de Smimi Braga, Al 8 l|3, na Ca-
thedrul: Frederico lli.-ki-ii, ás 0, na etnia
de N. S. do P.irio; 1). Maria Josep. Ina da
Aguiar 1'anlu Fonseca, ás 8s Domingo» José
Nogueira Júnior, As ill 113, nn egreja do
Ciirmn; Anlonio Augusto Queiroz, A« H, na
mntrls ilo Engenho de Deniroj I). Marli de
Almeida Ciilmiin.i'.. As ... na nialrl.i du N»
S. do I. iiirriu», em Villa Isabel; Dr, AiilnitIo
Monteiro dos Pnv.o. Negrito, At ll H2; ii-is-
tAo Henrique da Figueiredo, As 10; I).
Amélia (.areia Carneiro, Ai » 113; Joio Lo-
pos du Silva, An 0, nu egreja do S. Franciie*
de Paula.
ENTERROS

Poucas esperanças exis-
tem no exito dos athle-

tas inglezes
i ¦»* *"

Apenas nmt duzit tem probabili-
dades de conhecer •

vencedor
(COMMUNICADO EPISTOLAR POR CHAR-

LES MACCANN)
LONDRES, Junho, (ü. P.) — A unica «i-

perança de exilo da Ori Bretanha noa nn*
meros de pista e campo da Olymplada de
Paris eslé nas corridas at« umn milha, ie-
gundo a vlsío pessimista de alguns dos seu»
ciironistas tcchnlcos. Explicando oi motivo» _  ,. _ i/§ _____ „_,....._. __
dessa incapacidade dos seus patrícios paro basllSo Alves Ribeiro, Hospital Nacional da
a victoria, os ciironistas desportivos attrl-, . ,; ,,,vin,; mnnilinn Rohullo, rua Plnhelr»
buem primeiro á natural falta de talento e Guhnarles, 59, casn X; Maria Oeorgina, fl-
cm segundo logar ao mau tempo. I .hn de Manoel Pereira Cordeiro, rua Cia-*

Esse anno, a Inglaterra nao apresenta ; r___.__. (5. >faria Thereza Maciel, LagAa Ro-
nenhum corredor de grando distancia digno ( dr|,(0 ,|e Freitas, s|n.; Alfredo Adaiito dn
de mcnçSo, estando as suas esperanças n«s,ç0S|n_ r„n Benjamin Constant, 162-Jandy-
corridos curtas, limitadas a poucos homens. | rn< f|j|,n (|C jinr|n Alves Maia, rua Marques
O team, comludo, conta cerca dc noventa dc S. Vicente, 43; Albcrtina Soares, run Ge-
homens. Desses, nffirmam os ciironistas, ncra_ pcdra, 188; Pclrona Dolores PI ferrar,
menos dc uma dúzia têm alguma probabili- rl.u Senador Eusebio, õ.S; Risoleta. Casa
dade dc vencer. dos Expostos; Isabel, filha de Victor Dou-

11. M. Abrahnms, um nthlctu completo rm,(_ dos Snntos, run Marques dc S. Vicente,
cm todas as provas, nfamado nas competi- tl7; Avelino dn Costa Velloso. Hospital
ções de Cambridgc, ê o estrella do team brl- Auxiliar do Marinha, em Copacabana; MiJ-

ria da Gloria, filha de Alfredo Fiúza, ladei-
ra do Leme, 180.

— Será Inhumado, amanhã:
Nn cemitério de S. João Ilnptista: Júlio

Guimarães Domiiiguss, cujo fcrelrp saíra.
As 9 horas, da rua Copacabana, 40.

1 -tH» 

Foram sepultados, hoje:

INo 
cemilerio do S. Frnneisrn Xavier: Ber*

nardliio da Silva lllhelio, rua Alegre, .'*»
Maivliiiiu Benta, niu Dr. Campos íln i'nx,
54; Alfi-i-do /.ngnri, llosp lul S. Francisco irs
Assis; Nuir, filha du Domingo» Pontes, ru*
RurAo de S. Francisco Filho, avenida /.»•/•'.
casa VIII; Milton, filho de Ernunl José dos
Santos, ma Theodoro da Silva, 21.9-A; Ca-
elida Siqueira, rua S. Luiz Gonzaga, 3.3.
Jos. Rodrigues da Rocha, rua Villela, 13;
Ncstnr, filho de Antônio Jos- das Ncvct*
rua Mnrlz e Barro», 45, casa I; Antônio Jo-
sé Coelho, travessa Lopes. 21; Áurea, filh*
de Arthur Figueiredo, Quinta do C»Jn, 121
Marllnu Augusta Miguel, travessa Silva
Bayío. 10; Ilaymundo du Mcdelroí Amorlm,
Hospital Central do Exercito,

— Nn cemitério de S. J0S0 Baptista: St-
mmmtitm*. ____..._- _t> 11. __.! ¦___, U_ta_.ll_ll V __.__} __M __ 1

Hélio Nctto Machado (captain), Virginio
Cordeiro de Mello o Roberto Coelho. Aos
jovens campeões o ao glorioso Flack F. C.
a A NOITE envia parubens pelo suecesso ai-
cnnçndo.
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Zephires

ú capaz de ganhar. II. B. Stallard é bom
nas provas de 1500 metros. A sua forma
melhora todos os dias. Mas soffre, como to-
dos os athlctas inglezes, da falta de treino
apropriado. Prepara-se para o.s jogos Olym-
picos estudando medicina e só póde dedicar
ao sport um tempo muito curto.

F. R. Gaby c L. F. Partridge tambem
são apontados como tendo alguma probnbi-
lidade de deixar bem o nome da Grã Breta-
nha nas grandes provas dc França. Esses c
mais uns quatro para a Marathona e c tudo.

Os ciironistas nffirmam que para as ou-
trás competições as perspectivas são desa-
nimndoras; que os melhores jogadores não
foram escolhidos e que mesmo que o tives-
sem sido não lhes restaria nenhuma oppor-
tunidade,

Ah-.-ih.-ims, além dc corredor, é nm bom
saltador; mas quando os inglezes pensam cm

AS lOO MIL
Camizas...

29 RUA SETE
•nm*

Noticias de Santa Rita de Pa
sa Quatro

MELHORAM OS TRANSPORTES E
ÔS CEREAES TÊM COTAÇÃO

MAIS ALTA
Di nosso correspondente cm Santa liilo

de Passa Quatro, Minas Geraes:
0 Sr. lAutonlo de Castro Vi-las Doas esla-', saltos logo lhes vem ã mente os 25 pés e 3 bclêccú, desde o dia 1" do comiitc; nma li-

) pollcgadas de Ed. Goiirdin, da Universidade nba de nutn-bnndes desta à viziniia villa de
| de Hnrvnrd, cm 1021, e elles não têm nin- Tambohii, da Estrada de Ferro Mogyana,

— Foi, ha dias, Iniciada, neste município.guem que, ao menos, tivesse feito coisa pa-
Recebemos grande reeida.
variedade de pa- Abrahams, depois de seu record de cot-
drõea moderno. | ri,,a. conseguiu tambem n façanha de sal-

tar a distancia de vinle e tres pés e duas e

, obter 'classificação entre os seis primeiros¦! no pulo á altura, uem fazer quarenta e qua-! tro pés o seis poilegodas no lançamento do
¦ met* I P,cso* records esses considerados baixos nos

i- ,, . , ,. xi i Est,"*os Unidos, seriam tidos aqui comoEm beneficio da Cruz Verme- |Tert___.So„ «.„ fazer seis à
IU., -I-. I„i- J« P_-.-_ ! I!° l'..1'".^ altura o dois outros, os nenhoreslha de Juiz de rora "rli,Sa,^,mír ,w e "• ,¦»»•«««* •»*

___^-_^_^. policia de bhefticld, conscgiiirom cerca de
UM FESTIVAL PROMOVIDO PELA ^^^^&^^%^a'

CANTORA AIDA POGGETTI e um pis. cincoenta
JUIZ DE FORA, 15 (A. A.) - Após um „-Tt ia verdaí*0 * 1™ ° ieam britannico

sticcttsso fórn do commum nesta cidade, ob- n"0,'"* eonvenicntcmento treinado, nem or-

a colheita dc café, cuja safra é reduzida csiu
anno.

— Continuam cm alta os cereaes nqui.
pois a safra foi diminuta. Assim ó qne o foi-
jão está sendo vendido a ÜÍ c 10? a quarta.

—. . o arroz a 11$ e 12.. c o milho a 150. .¦: '_0!l.
Os ciironistas acham tambem que nenhum ' o carro I Islo no paiz "essencialmente iifii'i-dos seus patrícios terá opportunidade de coin".

Casa quc sc: n,eia pollcgadas, feito esse desconhecido
..---_.-->_ .lia l.iuasi nos annaes do3 sports britannicosimpõe a «is-1 rio -_-__!<.»_,» ..m.— «i~i.„ ,..
tineta clientela
pela sua série*
dade.

• — A Prefeitura Municipal acha-se seria-
nv-nl™ prrn.rupnda no estudo para itotar ev.-x
cidade, de uma rêdo de esgotos. Já ha di-
versas propostas apresentadas á.ediUdiule.

—- Fixou r.-3id.-iicia nestn cidade-. Sr. Dr.
Ariovaldo Carvalho, medico \.c\a FacnldiH*.
da capital do Estado.

— Está sendo col«rtn a futura Sinta Cu:...
dc Misericórdia desla cidade.

—¦—*»*-»-*» ¦

GENEBRA

tido pela consagrado cantora Aida Poggetti, ]a Cruz Vermelha, presidida pela Exina. se-1
nhora general Sócrates, convidou-a u ci.lla- jhorar num grandioso festival em beneficio '
dá referida Cruz Vermallia, o qual se na-'

Fockinkgaiiisado. E pnra peorar as coisas, tem cho-vido aqui quasi todos os dias, desde o mezde março.
As condições cm Paris não podem ser peo-

....,,,,.-„, u ..„.,. .,_ ,,..- f-'?,'10 .fl"*-.foram as daqui parn os nthletas
Usará domingo próximo, 20 ás 2 112 da j ?ruannleos- aeruo talvez muito melhores c
tade, no Cine Paz. . *s;,n .^1c.a. sempre, ainda que longínqua, uma I A DJTíJÇÍA r * At»ríTWT_MA

A essa festa já adheriram a Associação do ! Possibilidade de melhores records no dia das ! A KUÍ5ÔIA fi. A Ai_l_ th i U'\A
Imprensa local e grande numero de casas ! l'ruvas-
eominerciacs, que estão offcrccndo valiosos , mnmt
brindes par nserem leiloados durante o grandioso festival.
— ¦ — -i i —.ii...— ¦ nJH» tm , ¦ „.,.—!

ym^m,»]Cte».

UMA FESTA NO PAVILHÃO
PRESBYTERIANO

• • ._»¦__¦ i ——_¦_"Uma hora de musica, alegria e

A Classe Organisadora dos Juvenis Pres-
byterianos. faz rèalisar hoje, ás 8 horas da
noite, no Pavilhão Prcsbytcriano, á rua
Silva Jardim n.° 23, uma festa, que promet-te revestir-se de grande interesse. A festa,
quc se denominou "Hora da musica, ale-
fir ia e gargalhada", consla dos seguintes nu-
meros:

1." parte: — 1 — Introducção. 2 — PianoSerenado Árabe — pelo nlunino Júlio
Oliveira; III — Poesia — "Palria" — peloSr. Alarico Menezes; IV — Cançoneta —
Valsista — pela Sla, Dinah Teixeira; V —¦
Flauta — Viaclo na Itália, H. Tcherchac,
op. 209 — pelo Sr. Paulo Duque Estrada.

2." pnrte: — I — Cançoneta — Visitas —
pela menina Orsina Teixeira; II — Violino

Madrigal — pelo Sr. João Soren; III —
Fa-rçá — O Dia de São I.nmecha — por
tres alumnos; IV — Canto — Pastoral —
op. 10, n.° 1 — pelo tenor brasileiro Sr.
Arthur dc Almeida; .V — Fado do Ganga —
por um..-. Carroceiro; VI — Presiidigita-
ções — pelo amador Sr. Deodato Monteiro;
VII — A Toada — por um grupo de ser-
tanejos; VIM — Tercclo — "Rimpiunlo" —
piano, flauta e violino — pelos Srs. Júlio
Oliveira, Paulo D. Estrada e João S<u_n,
saliiMitnndo-se tamlicin o Sr. Euripedes Me-
nezes; IX — Numero especial, pelos "bam-
bas" do Collegio Diiptsta; X .- Bepresen-
toçôcs da Comp. Pcxiszerre; Homenagem:
A* Bandeira sorpresa.

O produeto dessa festa -reverterá em au-
vili. ilo mobiliário dessa associação, sen-
do 20 °|" pnra as obras da egreja.

E' A MELHOR
Encontrada em todns as bons

Ktom—-.-

TIVERAM, ESTE ANNO, EX-
CESSO DE TRIGO

Meia porcellann ingleza, mo- ,dclos novos u lindos, n 2408 !

A TAÇA DE PRATA |
58. Avenida Passos, 58

¦ *•*¦ * '
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A Directoria, reunida hoje,
em sessão, resoiveu • adiar a
festa dansante annunciada
para o dia 16 do corrente mez,
commemorativa do 56° anni-
versario, recebendo, no referi-
do dia, das 17 ás 19 horas, to-
das as pessoas que desejarem
cumprimental-a por motivo da-
quella data.

Secretaria do Jockey-Club,
14 de Julho de 1924.
ÁLVARO DE SOUZA AZEVEDO

Io secretraio.

•mmm-

ROMANCE EMPOLGANTE
Etn todas as principaes

A União Beneficente do Crato
tem nova directoria

Em sessão magna, realisada em commc-mornçuo do 11" anniversario da "União Ar-tica Beneficente", do Crato, Ceará foi so-leinncmcntc empossada a nova directoriadessa sociedade, a qual ficou assim consti-tuida: Presidente, José l.ui. de França, vi-ce-presidente, Vicente Mililão; 1» secretário.Antônio Martins I<'iiho, reeleito; 2" secre-lario, Paulo da Franca Alencar; tiiesou-reiro. Cesario Saraiva Leão; ad.j. thesourei-ro, Antônio da Costa Siebra. reeleito: Di-rectores fiscaes:'Alcebiades Maia, Emygdiocie Barros Cavalcante. Alfredo Moreira deMala, Júlio Dunda de Oliveira. Emilio Li-beralino Milfont. Supplentes: Josí RibeiroI Campos, Alfredo Pilgueira Abalh. Francisco$&$ ^pii v° dlSi^pS;,Antuuio mda hlv*e Ar

Como devemos proceder para
evitar a carestia do pão

Vale a pena offerecér as seguintes cnnsi--deráçõüs de uin U-itor dii A nOlTE no Sr.
siiperiiiteiidcnte do i.-bnstccimohtn, afim de.
que., ás inoiiihos tenham, opportnhnmente, ii
acção fiscálisadóra do éo\ .rno sobre as ta-
mis que impõem á fíuitili.) de triío:"Sr. rqdnç.lor dn A XiUTIi — Peco v.nín
parn trazer a V. Ex. nlgumas considerações
mie. levad..s pula màioi- chihpctch.élii de
V. Ex., poderão constituir nm trecho de in-
teriisse publico .. ser publicado nesse queridae popular p-jriodico.

Ha já alguns iu..-*:; rtiil: foi publicado o
conhecido decreto dn governo .ue viria nl*
livlur a grave crise cçniiomiéii mi::-..l.rnvessn-'
mos, Dentre uiishs mndidas, uma que pa-
rece ser de algum .ijciiiicê; promòtlia o aba-
tiiuento de .0 "'," no ii;ipos!o de iiiViiorliição
dn farinha de trigo, o iiun. .itirito á boa von-
tutle dos nossn. imporli"lí>ri": :|.i grão. ijue'
sao os moinhos Inglez a Fiu.-tinciisc, viria de
algum moili) in fluir na osp-:nt'dii bui. u do
preço do pão.

Tal esperança. Sr. red-ictnr. se desvnnéi-a
desde .iá do espirito paçiiínU» do povo cario-
ca, porque, còinqunriió lim tele...rãmm'u dii-
Riissiujiiòs aiiiiiuiclo nm augmeliio .!e perto
de (10 "j" rins colheita, de irifío desle'. anuo;
da Aígeiitilln se saiba que foram tnmbíiii
cxcellòntès ;is collicilas. e. côintpinntó ainda
o cambio uè-ti:.. illtimoíi dins nãn (c~hhá 1'.:".-
xnilo siifficicriteni.-íiile, tivemos iuiík Alia du
28 om sacco de farinha, ufi dia lfi ;i(i me..
pn...ndo.

Tudo isso, Sr. redactor. porque não se
cumpriu o Di-omeUido', levantando ds aii-
nmu-iiidos -10 °!" Ai: im|X)sto, coi-.v.i figura
agora h fárlnhii de irigo entre os objectos
de llixo, ,quií. vão lei* laxa completa, paga
em ouro, nas alfândegas brasileiras. isto
conforme listn publicada ua A NOITE.'Prepare-se, pois, o publico pnra [wgar, ai
pão mais .çnrói cm breve. dins.

A enusn cube no fnclo de se proiheller bal-
xnr o imposto e. no invés dis«o„ áltoál-o. e
aos moinhos que, nessn prev.isSo, vão av-
gmentnndn o preço desde já. Multo obrigado
ficará n V. Es. o leitor e admirador. ~- Au-
gusto Pinlo."¦ —aast» ¦

Carestia e escassez de -.ene-
ros alimentícios no Sul de

Minas
Um viajante commercial dc volta do sul

dc Minas, pede-nos que ínçâmiJs um .Vpp'él_
lo aos poderes ánlorisadòs, uo sentido AO
melhorar a situação das populações do sul
de Minas, onde a escassez in.inst.ificadn eu•-..n.lin . busi.n dns penfvos dn prlitioirn hc-
cessidade eslão ercando unia situação de vei*»
dadeira penúria,

,/
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VON TIRPtTZ
.« ..i .i4.l^..i..««_H

ultra-nacionalista •aa

<.'.

r
«*.
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Daelaraçdos do almlrantt
-illamlo aobre o retur-

glmento eeonomloo
do Releh

O. Ornai- eieraven para o "Cnnioriium
It Pie»»" «Ja Parla, o leguiotoi"Mama «atrevida eoacedlda a aaaa alta

Ersonalldade 

rbenana a almirante Von Tir-
la declara qu» a frança, obrigando oi In*
ntriaei do Ruhr a prolongar oi coalratoi

Ha «ocledade anonyme. dá uma prava evi-
deite do «hi desrfo d» Impedir o nsurgl-

mento econômico da
Allrmaah»,

>Voa Tirplta nio
parco* enxergar com
hon» olhos • «ovo ml-
Historio llerrlot., A et*
eloria da «squerda re-
publica na fraacera nio
lera nara ella neobu-
ma algalflcaçfio, •
julga au» oi radlcaei-
.odallsta» francesa*
cão simptosmeiil» con*
limiar, sob unia fór*
ma n.ols «u menos
mascarada, a politica
Io Sr. Pnlacnre.

Em todo o eaio, elle
pensa que do lado ai-
Irmão ha conveniência•m adoptar uma nova
formula de negocia-
cães, e «pia 4 neceisa*
rio formular condi*
ções antes de assignar.

O girrerns do Releh, diz o almirante, nfio
eboc-u-á de cerlo os sentimentos intimas do
povo, sob o pretexto de pôr em execução o
plano dos peritos, se a França sa recuse a
•ilvaguardar economicamente o Releh.

O gabinete Marx será julgado por sens
tetos, «era esquecer que o novo chance)ler
«sou da tado» os meias para excluir os alie*
anaes-nicianaes do poder, mas quo, do fn-
at», não possua uma verdadeira maioria."Não tenho» por minha parte, nenhuma
confiança na boa vontade a nosso respeito
do aovo governo francez. De resta, e inútil
dinlmnlar qua en nunca fui amigo da França,
tarifado, creio qu» nenhum homem d» Es-
fade francês ousara contestar qu« o "blnca-
rlsmo** «ilo tenha reinado, desde uns doze
aanos do oulro lado da fronteira.

(Nfio partilho de nenhum modo a ereduli-
dade do bom povo allemão, qua se deixa
prender numa doce sympathia pelo Sr, Her-
•riot. Esperemos os «contecimentos, mas eu
lião apoiarei nenhuma formula de negocia-
(ão qne não dd em resultado a completa li-
lierriade do Reich.**

Cumpra lembrar erne o «Imlrtnt» Voa Tir-
pitz é ultra-nacionalista..."

¦ wa i .
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LIVROS NOVOS

____________*¦ ri' nfr^jf3p_tv!

Expulsão em EãlraiiK*iroi,
pel* Dr. lati Tctiare»

Bmím
Um Une itil o esto — "Repudio de K«.

jrangeiroí, da autoria do Dr. José Tavare»
Oaitoi, jui» federal na «ecclo do Espirito
bailo, aome ai... conbcddo entre oi estu*
dloioi de direilo a autor de grande numero
de obrai iobr« doutrina a Jurisprudência, O
aiiuratuto escolhido agora pelo Dr, Tavarei
llailoi, para o «en nnvu livro, multo noti.
cai vaiei, tem «Iria abordndo, entra itas,
lidos escrlniorei d« direito, Com umn jiar-te de legi.uçAo completa, o livro "Kxpuliâo
de Estrangeiro!" ennlein ainda farta jurli-
prudeocli, eipecialinenlo do Supremo Tribu*
nal, Accreice qu» nio só legislação nacional
Iras ene trabalho, qua nelle se encontram
lambem disposições da leis labre o assinn-
pio, da dtoerioi pilzei, como França, Sul»-
ia, Amarlca do Norte, Helglea a Argentina.
A par denei estudo», a obra da Dr. Tavares
Railoi fim abundaatemente amolada. De
maieira qua • autor, qua 4 um lufatlg»*
vel trabalhador • cultor dai letrai Jurldlcn,valu praitar, cam o nu recente livro, um re*
levanta nrvlço aoi qua lém leceisidade de
«iludir a questão da aapulslo da aitraogil*
ro«, eoiiolidando como fes, ai leis • jurls-

firudanela, 
o que facilita as consultas e es-

udos aobre a matéria.
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Legitimas meias
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LOTERIA DA VICTORIA
2» Extracção

AMANHA ,

20:000$000
Porl5$0G0

Só jogam 6.000 bilhetes nu.
merados de 1101 a 7100

DISTRIUUE 75% EM 843 PRÊMIOS
fi- VBXDE-SE EM TODA A PARTE -:—

¦ -" ¦ «aa— -

Pinças para corrigir sobrancelhas,
marca Vitry, são as melhores. CASA HFR-
MANNY, rua Gonçalves Dias, Í4.

mtem

Todaa as cores,
( garantidas ) . 17*500

Marca ÁGUIA do
8EDA para ho-
mens. .... .* 5$500

Pó de arroz COTY
todos os perfu-
mes 5$800

Artigos para homens,
o maior sortimento. PER-
FUMARIA, CHAPELARIA
e CAMISARIA. A maior
LIQUIDAÇÃO do SÉCULO,
com 60 ojo de reducção,
CASA ESTRELLA, acaba-
se, apparece a ASSOM-
BROSA CASA INDIANA.
POVO, meu POVO, apro-
veite os últimos dias da
colossal LIQUIDAÇÃO.
RUA DO OUVIDOR, 134,
RUA DOS ANDRADAS,
11e13.

O "raid" de automóvel
Rio-Buenos Aires

Chegaram a Uruguayana os"raidmen"
Telegramma particular hoje recebido,¦annuncia haverem chegado, hontem, a Um-

Kuayana, os nossos patrícios Frederico Ri-beiro, Oswaldo e Ayres Martins, que estãorealisando o "raid" de automóvel Rio-Itaenos Aires,
¦ -ITI-

0 La Poria--
ramenta _

eorta «ela lotaria do Rio Grande.,
açora o fas pela popalar Loteria
de Santa Catharina, rie qaal «io
coneeasloncriog La Porta tt VI».
conti.

¦¦¦—iiii iiiiiiiii ¦inniiiiiiiMBi

Após a novena, na matriz de
Belmonte

UM INCENDIO DESTRUIU O 4L*
TAR-MÓR E DAMNIFICOU AL*

FAIAS E CORTINAS

Para a recuperação da
capacidade profissional

dos Inválidos
Oi esforços da Repartição Inter-

nacional do Trabalho
Çomiiiiiiilea-no» a Hepartlçno lulernacln-nil du trabalho, em (ienebrn:"A Repartição Internaclonul dn Truballnacaba de publicar, «ob o titulo «cimo, umvolumo (lluitrado, que estii deslliiudo nprestar «Mudes serviços «os mulltoiln, dcguerra, is vlçllinas da «ecldentes na tr»-naino, As liK-rilluiçõe.i da seguros enntrn de-H»,lres, i Invalide»., etc, e «na que se in-leress»m «om os apparelhos d« prolhese.A elaboração desas ruindo é o rn.ultado«fe uin volo da Conferência Internacionaldn» representantes das grandes iissoclaçòusda mutlladoi de guern, que ie reuniu emGenebra e-i 1921 para discutir <« melhoriasdj cenlrallsiçio « ri* rilffusio rias Informa-

coei eoacernenfei aoi melhorei trpos deapparelhos da prolheie e di orlboin-illii, es-peelalmoDla os que tem por fim iiugmcntat-a oj.pacld.ri» proflMional dos Inválidos, riemodo a permltllr-lhes o exercício de 1110novo officio. Poi para realisar ene voto
qu.! f. ReP»rt •,-*•> Inlernacloaal do Trabalhosolicitou a collnboraçf.o do Dr. Florent Mar-tln, director do Instituto Technico a Sclea-lírico de ProÜiese e Anpartlbda; creado emDruzellaa em Wil pela commisjí.» perma-nente Inter-alllada para o eitudo dia quês-toes Interessando os Inválidos da guerra.No sen trabalho, o autor Insiste no faeloqu» o upparelhamento dai mutilações A umraelor importante de recuperação da capa-cidade profissional doa Inválidos, sobrelu-do dos livalldos da Industria, e estima
que, graças a um bom tratamento orlhope-dico e a um apparelhamento racional c sei-entifico, i possível restitolr . maloriu dosinvalidas uma grande p»rte da c.ipacld.iric
de trabalho perdida e até, ia vezes, de col-local-os em situação de exercer uma adi-vJdado profissional comple*a. Esse voiu-me, repleto de illustraçóes, contem umadeseripção snnimarla. seguida de um cs-I Jdo critico das mutilações e dos typos deraluicaçío dos diversos apparelhos actual-mente empregadas em vários paizes.

O que é diga-se:

NEVAL
é o melhor Pó DE ARROZ

Não estraga a pelle, e adherente, é o maisPerfumado e da custo inferior aos outros—¦ V«nde-«e naa melhores cas» do Uradl _
CAIXA 11500 E «000

Vendes por atacado: K.csldra & C." RuaRario d* Iguatemy, i!8. Tel. Villa 4181. Rio
mem ¦

Prof. Austregesilo 7Consi,Uorio: n,,a
is 3 horas.

. do Setembro. 211,
Telef. C. l!)05.

meie

RESTAURANT BRASIL°ORTUGAL
ROSÁRIO, 152

Casa d« 1" ordem. Recebe vinho dfrecla-
^ente. Jantares especiaes. — Aberto aos do-mingos a dias feriados. — Telephone N. 164.

"JORNAL DE SEGUROS"
Trazendo variado summario, foi postoagora em circulação o n. 18 rio bem cui-dado mensario dc seguros, commercio e es-latistica "Jornal de Seguros", quc se editanesta capital.

Appello do vigário a todos os bel*
inontenscs

d„ A NO°iTP? (B-aJ,Í\)* '3 (SfrVÍ{° eS',et:in,da A NOITE) — Hontem, ao terminar a no-venn, um violento incendio destruiu, comple-lamente, o oltar-mór, cortinas e mais ai-faias da egreja, ficando quasi carbonisada aimagem de Nossa Senhora rio Carmo, cuiafesta terá logar a 18 do corrente. Foramfmproficuos os esforços empregados paraabafar o fogo, tal a sua violência. Alem daconfusão, própria desses momentos, crise dr.choro se apoderou das senhoras. Hoje a*hora da missa, o vigário fez um appello nostieis, afim de concorrerem com obulos paraa restauração do altar e acquisiçâo de outramngem, estendendo 0 appello mesmo Aquel-les bclmontenses, que residem fora da ci-dade natal.
ÉT-TMl-M lll---I-.i'..'**'*' 
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TAPETES E OLEMS
para mesas, corredores e salas. Cortina-,stores e capachos
O melhor sortimento — Preços rednzido-iH

|CASA RAUL CAMPOSi
EX-SEGURA CAMPOS |

RUA 7 SETEMBRO, 84 §Moveis dc viine, malas, arligos dc Sviagem c sports

Como são pagos os tecelões e os
trabalhadores de fazendas,

em Oliveira
Dispensa outros comnientarios o teftr dnseguinte carta que recebemos de Oliveira,Estado de Minas Gcracs: "Sr. redactor da A NOITE. Saudaçfies. —

A carestia da vida aqui nesta culta e prós-pera cidade toma proporções assustadoras.
A classe trabalhadora, se as cousas conti-nunin como estão, niorrcr.A de fome, pois osfazenttoiros, qnc Indo podem, pagam a bngn-tella dc dous ou tres mil réis de diária aosseus empregados; ora, como c que estes po-bres ganhadores da viria poderão se mantercom essas diárias, com o feijão a mil ráis o
litro; o arroz a 1Ç200: o toucinho a 2-550(1 c
a batalha a 2$ e .8.600'? E' um verdadeiro
absurdo !!

Aqui, ba uma fabrica de tecidos. As ope-radas trabalham das 5 1|2 ús 5 da tarde,diariamente; ellas ganham por metro quefabricam, mas não assistem i metragem dos
pnnnos que fazem. Isto & claro !

Emfim, aqui o estado das cousas è esse...Desde já lhe agradeço pela sua boa von-tade ric ler com attenção estas palavras, um— Assíduo leitor."

Uma data aimlversarla para
os oatholleos

M*-*«i-*a*«-qMfWN

0 que foi a tosta commemoratlva
do 8' auniversario da Liga Ca-

tholica Jesus, Maria, José,
do Meyer

Reallsou.se anle-hiintem. na Santuárioilu Immuciilitilii CoraeUo rie Mini,.. rt ,•„,,< iikIomi, na eilocflu ria Slej-er, a tonu com*rnemnrallva da h.« iuiiiivcrsiiria .1,. funda-
tjflo ri» Liga Cullmllcu Jesus, Maria, Jote,(|iiu tem notiinlineiito por dircclor o revdmo,
pudre llitoi.u.M, |'..i",i,i;,i,

A fesla leve Inicia pela iiinuhi, i» S liu-rui, quando foi rçxada a iiiI*,sh foillva parInle.nçflo dos sodas ,ta Liga, seiulu ceie-brniiie o rtevdino, pmlre ,i„í„ UantlilaSm li, director geral das Ligas Catholieai«lesta capilal e havendo iwr essa ocensiâoum numero considerável de caimiiunliôci.Ao teriuiniir h missa, o mesmo sucerduteusou riu palavra para congratülar*M com lo-«los us campaueiitts da Ut», pelo brllbunleluoçMio (luqudlii cerimonia religiosa. Du-ranti o aeto foi rdta a t,ul„s os us.ístcuteia distribuição .to uma loiubranea da fes*ta. Logo «pos. os snclos ila |,lg« terviram-scd« ««ie, no lugar ilo costume,
A* noite, ii 7 horas cm ponto, reallion-u¦ solemoldade final da fesla, presidida pelorevdmo. padre Ângelo Martin, provincialdoi missionário* do Coracio da Mananesta capital. Couilou a mesma da bençãodos cinco novos estandartes, da Imposiçãodos cordões aos novos sócios effectivos easpirantes dn Liga do Meyir i primaria deaanlo Arfonso. Antes da recepção dos no*vos «oclos erfeetivoi o aspirantes, o Sr. A.Arurlpe Filho, zeloso .stvrotario da Ligaleu o itihstanrinso relatório da associação.

trabalho em que se verifica o quanlo tem«ido operosa a direcção do revdmo. padrelldefnnso Itoimlba, pois h elle se deve em
grande parte o progresso s»mpr« crescenteda bemqiiista «ssoctoção catholica. Apôs es-
ses volos, houve procissão no interior do
Santuário, proferindo o Revmo. padre Angc-
lo Martin, uniu bdllsslma alloctição, conci-
Innilo os membros da Liga Cntholica do
Mcyer a continuarem na obra grandiosa dos
padres do Coração de Maria, rianilo-se porfim a benção rio Santíssimo Sacramento.

O magcsloso Santuário rio .Meyer, não so
pela manhã, como ii noite, esteve repleta
de flds • dlstincliis famílias ria localiila-
de. A» dlftorentcs Ligas Catholicas co-ir-
mi»; desta Capilal, fizeram-se representar
na solemnidadc, ii noite, da Liga do Meyer.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DA
SENHORITA CLARA

WERKER
Oi fcneros da artista patrícia

A ifiitiorlta Clara Werher, pintora I»»'
irleia, fará luauiiui.ii-, amanha, na A»««»*

olavio do» BfflprtW"
dos no CommerclOi
uma eapoiiçio d»
lilnliira na «|ual fl*
gurario ceiv» de cem
dai suai uirili'1""*
tela». .. ,

Aliimna particular
do Sr. Angelu tlerto*
ui, ii Joven pintora
embora JA eunheelil»
im» nosso*» meios nr*
Hilleui, * a primeira
ve* que apparèco ao
grande publico, re-
.'ominendaiiilo-sii pelo
elevado numero de
Irnbalhos qne expõe,
pela lechuica de que í
pns-iiildora e. sobrelu-
do, pelai qualidades
posioaei

Senhorita Clara
Werlter

pal/ngeii». visla» nos
mal» varladoi aspe-
elos, t algumii inari-

nhai, nmaa a outras do gênero de predlle-
eçán da senhorila Clara Werker,mm*
DE SUCCE8SO

EM SUCCE880
ESTA A CONHECIDA

Casa

Ao povo
Carioca

Tedesco
Meias de soda,

perfeitas para
senhora, par .: 4$800

Crepon enfesta-
do, bonitas co-
res metro . . . 4$500

Idem Egypeio.
novidade cór-
te  19$500

Velludo superior
boas cores me-
tro  9$800

Pelles legitimas
e grandes a.. . 120$000ü

Variedade incomparavel de

A TERCEIRA EXPOSIÇÃO 0(
CÁES DO BRASIL KENNEl»

CLUB
T-- -.**_»• «-a • ~*-rmr

Foi transferida para dominni
próximo, devido á chuva '

A 3* Kaponlçio «nniilnai do llrasil Kiaii
Club, qim devia ler «Ido realtoadii »f*(iii^":
fttlrn, «levldo an inao leiiipo reinante ,.„-.
capital. f»l Irailiferlil» para rinui,,,,-,, „,?
aluía. «Iln 30, em loeul i|in< serA .»,. ; „u

O i.iim.iiiiiniii «inc foi «irgaiilsario coro «
tnnlor eulilada. roíiirn ilo seguinte:

Oe I da a hora», exiioilçSo «Ini mala ii„.-,.
ipeelinons rimlnns. uenilii tlrailin, ,, ,.
phiilm-raplilas nara todas ni rr\ .-.i, , ,,,. .
As » liara», lillgiimcnlo de Iodas a«. ra{»_
icndo ronferldiis nrtlitlcoi eerllfleidoi «
valiosas brindes uns vencedorci dos >«.nJJ
de» premloi", cuja entrega leri feita e. ¦*
lerlorinente na -.eerelurlu da duli A u,,; .
Ai.*«*mbl«*i« 71.

•a prêmio» — 1 peso de hroni* i
. piiii, a r.,i,-,i C.llie; I t*.,.*,, i|0 , ,,

...  a ruça Pealiics; I appnrrlli.i |IJr,
ctifi |inra ti raça 1'ox-terrler; I im:, >.-,„ ^.
N. S. dn Conceição pura á cadella l'.,.,.f.„
nla; I jarra de lironxe para o c."., p.,-,.rj,

raça i;iflJ,
,. , eiiin um cJ«

de bronze parn a rnçn Oroenendael: l ¦.,. ,\s
bron/f eom pedestal do inarinore |inm a ti,
ca Schaferlumd; t relógio despertador : .;„
tini» para a ruça S. Rcrnarrin; I coita.,.,.

A
(«minto*,

mármore
lu pnra

i*,Z,,i. «• a«e cer-1 nla; I cão «le bronze para a
i.Í£7P2hÍÍi íiido'de Charleis 1 cinzeiro rie mármoretamen. quasi.lodo. oe ... Oroananil,

icto dé bronie para a raça Spll/; 1
ilsa i

I víilro rie essência «In fahriri.uto urenovllbi
pel» «le uronie para a raça opn/; i ..,„ ,;,
bronze com linda cnlsa_ pnrn ii ruça Setleni pi

fabi
de Paris, para a raça Tenerirfe; | potu-
Jóias para a raça llull-dng; l einzdi-o <•« ,¦;'-.-¦
metal c«m um rato «le marfim leuitinin pa:, !
a raça Rnrsol; I relógio despertador pnra , 

* 
J

raça Grlffoni I blscoltolra rie faiilnsin iw» \ *
a raça Dnbermnnn; I caixa de bonbons -m,.|
para a raça Black T«iy: I nórld-carlôcs d»
bisciiil puVu um I» premia dc mestiço,

Os Juizes para todas ns ruçar, c elusses s*.
rãa os Srs. Raul Polxato. Alfredo Ernejtô
Aldrldge, Domingos Lino Gaspar c .".«rclu
Couliiiho.

As decisões do jury serno frrcvogaveli .
o resultiulo da Jiilgamenta será piibli.iirioii*!
terça-feira, 22 «l«» correnle.

A direcloria «In Brasil '.ciiucl Ml. resol*
ven prarognr nli'* sabbiiri». iix ."> horas ,l.i
tai-de, as Inscripçiles gratuitas pnra a e.\|».
slçno, podeiulo os Inicrossados diriglrcni-H
A secretaria rio club, ii rua da Assembl&i
ÍI, onde são encontrados os respectivos ir-
gressos. mee*

Agua fe Jipillo

Para terminar, continua-
mos a liquidar o antigo
STOCK de meias dc puroseda para homens e s e -
nhoras a preços a baixo do,sedas lisas e fantasia, as-
custo. Aproveitem. E parti- sim como tecidos paracipamos que o nosso novoj inverno
sortimento adquirido a um (V!eias para homens, senho-cambio muito favorável ao ras e creanças, grande sor-actual, os nossos preço3 se- j timento pelos preços da

1'RODÜCTO SCIENTIFICO DL" BEI.LEZ.I
FORMULA D.\

Ora. HERMINIA DE SOUZA ASSIS
Devido i alto dc preços dns mnlerlns pri-

mas, será vendido a .Vanii enrin vidro, .Vai
Pçrfumarias, Pharmacias e Drogarias.

Agente» para lodo o llrasil

Queiroz. Su/»i*tc & Mcyer
BUA DOS OURIVES N. 144

SOBRADO
mem __

v\ !;

'EL GUANTE"
IleccbeinoS" varias exemplares rin rcruesu

ora chegada a esta capital do importante
matutino de ("uayaqull, Equador, "El
C.uaiilc".

m*em

mm

wíÈÈ

E
rao sempre, por isso, merto
res que outro qualquer.

RUA CHILE, 25
_- ¦ —uri. ¦
Todas as mães rd,?;'e,n,Jer. em cus<* a

,, ^ra Dr. Lustosa, cou-
- a.,'i„Ldo.,tl?nle* Tl,bo Par» 10 appiica-1 çoes, 2$ül)0. Exigir esta marca.

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

RXUAM A MARCA
IMPRESSA

'Export Journal"

fabrica
9 — Gonçalves Dias

INTESTINOS. Fi
GADO IJNERVO

SAS. ítAIOS X. Dr. Renato de Sou/n Lopo*.
prof. Faculdade. R. 8. José 39. Vol. Rn ri» 32

¦ ma» ¦

9 iAugmenta a emigração
italiana

Publicado pela Associação Finlandeza dchxjjortaçao, de Helsingfons, foi-nos envia-«to o numero de junho do correute. mino dabem feito revista "Export-Journal", o quale consagrado especialmente i agricultura. - mem
Dr. Jayme Poggi f1™^* serai, gy.
?«ex dc Abrantes. l" $?$"" 

íiua Map"
*, faz enibalsamamcníos. 5«* e si,L'b. 2

os.

OLHOS
E«;*me medico gratuito: 2ns., 4as. s 8as„

das 18 ás 14: 3as„ Sas. e sabbados. das 11
ís 16 lioras. CASA MERINO — Ouvidor, 16S.

. mem ¦

*—mtem
Saccos para agua quente e!)^J.0,'CI,Ul!
com e sem capa. inglezes e americanos. Aríi!
Ç.VIv,?1"1""'1^*5 «arantido. CASA HEMANNY, rua Gonçalves Dias, 51

Não houve, hoje, rejeições, no
Matadouro de Nictheroy .

No Matadouro de Maruhy foram, hoje, aba-
lidas para o consumo, amanhã, da populn-
ção rin Nictheroy, i)8 rezes. Não houve, hoje,
rejeições.

¦ mem ¦
A Comp'. Joalhèira, S. A.-• Asscmbléu, 73, recebeu
novii remessa (le lindissi-

mos padrões Bianchiui,
Rpubníidi c outros.

mem

"Brasil Commercial"
Recebemos o ultimo numero do "F.raslt

Commercial'', revista q„e se publica nesta«-apitai, sob a competente direcção do nossoconfrade Sr. Pinheiro dc Ahneidn. A pre-sente odiçao do apreciado mensario c* cor-respondente ao mez de junho findo e trazum interessantíssimo o variado texto. Alémde artigos e noticiário propriamente commer-ciai, contem esto numero da sympatlVarevista uma parte de informações uteis e etoassumptos literários. Vae assim, dia a dia,mais se impondo ao apreço dc seus numero-sos leitores e clientes o apreciado mansa-rio, cti.iu visita aqui registamos

Canivetes Rodgers, Jegitlm.os" Wli"
«a «,.„„.,„„. *"•'do sortimento. CA-SA HLRMANNY, ma Gonçalves Dias, 51.

1 I

Inaugurou-se uma casa de
perfumes de luxo ... , 

n.' 16, o%stabetocimento^^ 22i»?!^d2Íi_Jí.*3!9SSÇ do> èi^Ierriúlè, .li-
ma F. de Seguicr & (!. ' '
fabricante dos

A* ecrimoui
cordialidade
soas. ás «pines
champagne.

acionário o híovíihcüío
de repatria ções

j Commnnieado d« Repartição Intomaci.-. uai do Trabalho, cm Genebra:
As estatislicas completa-* para 1023. nu

,.e„.,ni.,t.n. • ""•"* a"B"iy"ioti e-m grannes propoivôe-s, quer ¦
; pert".imea' «Cd-dlVa» "u,ca i "° «Iue diz »«l»ltp â cmigrurüo Jlfnüi arl- I
, ,,„ , Ciljpso no quer couliiieiitnl. O mnvitiíeulo dc rena- Ga. que trauscorreu na maior . tdamento ficou, pelo con"rario mais ou im- E

toi otfciccida unia laça du rcpatriaçõcs coiitiiicil.lncs quiid coiiipeiisiid., I

Espolio Uo Or. Mi

SEDAS
REVISTA DE EXPORTAÇÃO E

IMPORTAÇÃO"
ístíi sendo disti-ibuido' o numero

i Costa Lana

deste
1>*-lUtl -....__.„. 

„mez ria liem feita publicação de propaganiíii" ftovist ' "" ¦ -'Revista dc Exportação e
FOLHETIM D'««A NOITE,, (31)

LUC. CHARDALL

ífi

k.fifi t|i|Kn

liivV'

((Extraordinárias aventuras de um
gaiato de onze annos)

v
O MOSQUITO EMBRIAGADO

_.r* Colí*¦,*"'. dous, minha amiga: um delles•sia na Bélgica sem poder voltar á França.

Í« 

o outro não sei onde. Escreveu-me da ca-teia... Agora estou ii disposição de Despouit-
y, aqui presente, que jura todos os dias qucvae dar-mc a mão de esposo quando herdardo seu papa... mas isso leva seu tempo.-c Que Deus os taça felizes e o velho mor-

ra depressa. Siga oulro! gritou Malaga.O amor. disse um mancebo com prdeu-
çSes a poela, é uma ulinn que entenda a mi-
nha voando na amplidão, trocando beijos no
espaço...

O amor, griinhia um velho esculapio,
fazendo a autópsia num gallo, è um homem
coino en, ainda bem conservado, mas em cir-
cunistancias criticas, ir tratar de uma rioen-
te de 40 a f>ô annos, fein como uma noite dc
trovões e millionaria, que ainda pense cm
casar.,.

Ouvirnm-sc varias vozes falando todas a
«.im tempo.

Parn mim, o verdadeiro uin oi* morreu i |disse tiniii uulra sereia, quem o malol foi am
m ¦

""¦»-J ' *r

ei,... Depois quc se inventou o tal CódigoCi vil com o seu regulamento, lá se foi toda apoesia 1 Preferem os namorados ninar ito ac-
Cord.p-.com a lei Quem seria o inventor detao absurda idéa ?

Dizem que Napoleão, redargulu uni dosconvivas que já tentara falar, mas não julgo
pa?rHi"'"r corso autor de utnn cousa dessas!ülTectjvãmente não se concebe lá muito bemquc vno os riois namorados — dia de vestidobranco, elle de casaca preta — dizer e nssl-
gniir num livro por quanto tempo irão bem!Alem disso, foram-se as scenas do effeito.Hoje a ronda das patrulhas .impede o cida-dno de trepar pela romântica escada de seda,elizenrio phrases dc amor. Concordem queir terminar na Bastilha ataria era um lindodesfecho; mas numa policia correccional, co-
mo gatuno, è por demais humilhante c atedcsaiilmadorl

Estão fugindo do assumpto, disse Ma-laga, trata-se rie uma cousa séria! Tem a pa-lavra... quem a quer?O amor é o jocliey que ganha uma cor-riria c eotiiiiiisfa e. grande prêmio! gritavaDespoiiilly, cnlhtisiasinado.
Tu nãn passas de um pãlafrérieiro, meu

caro! disse Itas.i.. cm tom cto replica: sonhas
dc noite c de din com as patas rios ca vá] los I
Snbcrn qne mais? A tal lei rio casamento se-
rin feita por esse rie quc falaram ha pouco;se foi elle, está mal feita! Chaihã A pobrenoiva a "dita" e ao futuro esposo o "cujo"!
Eu vi um desses papeis...Silencio 1 bradou Malaga não gostandoda conversa; sejo com o Código Civil ou
sem clle. o amor como eu o entendo tem
toda a legalidade l O que estou vendo é quefalam todos como uns papagaios e vão dar
da nação frnnceza, de que nós somos as
mais bellas amostras,' uma tristíssima idéa
a este senhor que vem expressamente du
Russin para a conhecer.

Pois esse senhor é russo ? perguntouvivamente a loura Rosa.E príncipe, minha querida !Peço então licença para retirar n qucdisse de um príncipe da Ponicrania, quc não
sei bem onde é. O amor, "como 

o entendo
oaorá. A •> torno interesse d« um onnciuc

Importação.'*

russo, joven, gentil e possuidor de dimnanles ilo láihaüho de avellãs. Ií' esta a íniiiliiopinião. Rosa, uma sua crearia...
O príncipe ele Tolstòi que seguira o olhar '

ria ingênua 'actriz, lirou rin gravata um ma-I
gnifico alfineta, collocoii-o num prnlo dc I
Sévres e apresentou-lho sorrindo c dizendo:A* falta de interesse que não posso of-lerecer-lhe e que não teria paia si um gnin-rie valor, porque deixo a França amanhã, óestarei morto rietitro de um mez, permitia-mc quc lhe peça se digne aceeitar este alfi-netc a titulo de lembrança.

,Que aninblliriáde ! exclamou Rosa lou-ca de alegria; ohrlgada, meu príncipe, è uinverdadeiro iusso, um nisso rie raça puni IDona Rosa, o seu procedimento t inepta-lificavel sabendo que eu estou aqui ! disseuma voz gaguejando; deve eomiirchetiitor
que de hoje em deante está tudo acabadoentre nós 1 Queira mandar-mc o meu annel
que eu lhe devolvo a sua tranca... si, real-mente lhe pertence !'Rosa 

sollou uma gargalhada e todos riramtambém.
.—- Silencio ! repeliu .Malaga. aqui permit-íein-se os casamentos mas são prohibidos osdivórcios. Rosa, abraça Despouilly, aülori-üii-tc a isso o nosso pudor. Tu, Despouilly.

offereccrás, amanha, a Rosa. eme se liprcs-sara ^m nccdlar, um adereço de opa-ias que lhe recusas ha tres-mezes. E agora»
quc está feita n paz c «lue sc nelmiuistroii
.Uisliça, ouçnm-mc com altenção, meus pom-binhos. Já todos emittiram a sun opiniãomais ou menos parva, sobre o nmor, e nãomc perguntaram ainda a minha ! Quero, po-rim, manifestal-a, c lá vue ella. "O amor c-um jogo das escondidas no qual se encontra
tudo quanto nâo se espera, excepto. aquillo
que se procura". Comprclieudein ? náo ?

pois nem eu 1 A phrase é ric. um poeta do '
meu conhecimento que m'a vendeu por dousluizcs. Conio-não a comprchendi. e visto
que o officio do sen autor é ter espirito,devi: riecessarjamente ser espirituosa 1 Qualé u sua opinião ? áccrcscciitou clln dlrigin-
do-*» fH.-eeluincnte o Liieinio, '

ÍCo/l/talífl).

m 
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I 9A3h AMANHÃ i

I . Por 10SOOO 1
75 % EM PRÊMIOS Ê

IJ A' venda em toda parte |g 
I Concessionários La Porta & C.I íJS

. _m«r,»«--_. .

O Julio leiloeiro, vendeu no sabbado cmpublico toilao, seis lotes de terrenos na cs-planaria do mitigo morro do Senado. Foramcompradores os Srs. Drs. Fernando Ferre*-,ra Vaz quc comprou Ires lotes com 410 me-tros quadrados „ «35$ 0 metro; Dv. Amaurvde Atodeiros._ uni lolc, com 22» inetros (ma'-(irados a 31 »s1 o metro; Dr. Raul lliiplistn.um lote com MS metros quadrados, u 'MH ometro; I). Anua Cielzo Cardinal, o lote'riarua Carlos de Carvalho, com 118 metrosqundrados, n 3005 o metro. A aflluencia foienorme, c o preço alcançado pelo leiloeirotoi o melhor alcançaria até hoje. *Bi
«Mb

Ipela diminuição das jrmiai-riacõtfs' traiihoceânicas. O numero total (losY-niigrautüiitalianos foi, cm I9*i,'l, ,JL. !HS.n79, ultra-
passando dc iniiis ric Itlü.üDO o ric 1922.No tocante A cniigrução conlíuenlal iln-liana, a França continua a ser o -.eu iniiiiimportante escoarioiro (14*>.li'.t0 Imtiiigrau-ites italianos cm 1023 conln, Sõ.Slú no.an-no anterior), Nole-sn tambltmi um pequcii»augmento da emigraçái) llaliann cum tlcsli-nu nos demais paizes curof/pns.

As "Iiifo.rmalli)iis Sociaic-s". o scmauai-í-ida Repartição liitariiaeionai tio Traballi»,duo informações ntinüciósãái sobre cssc ;rs um pio. ¦
. -mem- 
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ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO X

CALÇADOS FINOS
GASASPORTSUN

1 .-m*im&—*-—

Últimos modelos
R. OURIVES 23
Tel. N. 2419

"Boletim Epidemiologico da Liga
das Nações"

Acaba de nos chegar As mãos¦•orrcspontieme a junho próximo passad elaimporto,,le publ-icãçao "ISolcliu, epirien bio-íieo , editado; sob o .patrpeinio da sceSebygienp.dn Liga rins Nações.
""*""" ¦' ' 8KM&». <..__,,. |

PROVEM ~

Oil teiro

[Loteria dtoRiol
. Granáe/ 1

(VENDE-SE EM T0DA,P/
¥fièfi.

O PREFERIDO
mem i -

Empurrões e apertos na
feira de Botafogo

FL imperioso corrigir umn pequena falha
que poce trazer grandes aborrecimentos, tialeiru rie Botafogo,1 conforme regista a se-
guinte carta rie um leitor da A.NOJITE:"Sr. redaçlor ria A NOITE. — Na feira-livre dc Botafogo, não tarriarú que sc reais-te um conflicto deviria á orientação da pes-soa que até aqui, administra ou regula o.serviço dc venda de cereaes. E' que se ag-
glomera muita gente para comprar numa sóbarraca, batatas e feijão. Empurra daqui,empurra datcolA c, ,assim, ninguém quer
perder tempo, na disputa de comprar nri-ineiro!

A culpa é de quem regula o serviço que
põe numa barraca só, rious homens paraservirem a mais de mil1 pessoas!Tudo nosso é assinií "o ferreiro da mal-(liçãoatem ferro mas /.ão tem coração"!

A' imprensa é que Ltimpre corrigir esseserros com o seu nolijriario. alé quc corri-
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