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Os pequenos nadas
QUlt.OMfÜDO
Uma importante conferência
sobre a alimentaçãa infantil
0 Dr. Leonel Gonzaga vae falar dos caldos

e agoinhas

As noticias officiaes sobre o
movimento

13 horai do

E' de todos reconhecido quc um dos ngen-
tes preponderantes no futuro da naciona-
lidado è o que diz com o problema da in-
fancln. E ó Isto uma verdade que o racicio-
uio demonstra eloqüentemente, mio preci--.jmiIi) mesmo o indivíduo que pensa c deduz
attingir a situação de progenitor para che-
gar a essa conclusão lógica. Todavia, lão

importante problema
é desonrado, nos seus
rudimentos, da parte
dos responsáveis, dl-
rectos c Indirectos,
pela criação dos pe-
queninos seres.

Queremos nos refe-
rir aos processos con-
deninavcis dc alimen-
tação dns creanças,
quando as suns con-
diçôcs orgânicas, nin-
da cm debil forma-
ção, reclamam ali-
mento correspondeu-
te ãs próprias neces-
(idades.

Ha muitos progoni-
tores, ou outros res-
ponsnvcis. que não
cuidam do assumpto
com o devido carinho
apenas por desleixo,

Dr. Leonel Gouzaga c é esse o aspecto maia
deplorável da questão.

Felizmente, de vez cm quando, surge a voz
dc uma autoridade na matéria, clamando
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conlra a incúria em que jaz a nutrição da I pois lhe falta o órgão necessário. Por isso, aoereança. E hoje incsmo, ú noite, na Sociedade* medico incumbe descobrir o momento de

medjeos cabe a culpa dos perigos a qne reexpõem as creanças em nosso meio.Profissionaes dlstinclisslmos em suas cs-
pecialldadcs, mas que não mourejam na cli*nica de creanças, commcttcm neste terrenons maiores arbitrariedades. Assim se esque*cem dns rcaçcôcs peculiares ao organismo
infantil e contra clle dirigem cominiimcn*
te a llierapculica aggrcssiva dos antigos eantiquados c quc consiste cm geral no abusodos purgai ivos e lavagens, oa administração
systcmaticu e desarruzoada - dos chamadosanlisepticos intestlnacs, que não desinfe-ciam. mas Irritam; na applicação de anti-
thermicos deprimentes, na prescripção In-
tempestiva dc dietas de fome prolongadas e
outros e oulros meios. De tudo se lembram
menos do grande principio do primo non
nocere. lão precioso pnra o doente, maxlroé
quando nos primeiros tempos dn vida.

Mostro, afinal, qne não quero aer leò-
noclastu a qne desejo se appliqucm os de-
coctos de cereaes como auxiliares das dielas
e icglmens. dando-se-lhes o valor que real-
mente tém, nunca os considerando alimentos
completos, como sa costuma fazer na pratica.

Termino chamando a attcnçâo para a ne-
ressidada de sa estudar melhor a ereança
untes de intervir Intempestivamente. Na
ereança muitas vezes o mal que a impruden-
cia determina, nem sempre 6 sana vel. Ao
adulto exposto A fome dletctiea assiste o
direito de protestar. O mesmo não fari a
ereança, que não fala. que não protesta, quenão pódc pedir auxilio aos que a cercam,

II
dc Medicina c Cirurgia, falará a respeito
um dos seus associados, o Dr. Leonel Gon-
zaga, livre docente dc clinica pedlutrica da
nossa Faculdade dc Medicina e medico cs-
colar da Municipalidade do Rio de Janeiro.
O thema du sua conferência, que, por moti-
vos imperiosos, foi adiada da semana pas-
sada, versa sobre "a agua de arroz e a des-
nutrição das creanças", em que o orador
demonstra cabalmente os perigos decorren-
los rio habito de sc tornar primordial o em-
prego dc certos caldos, como agua de arroz
i' demais decoctos, na alimentação da in-
fancia. ' "!

1'rocurámoí ouvir o conferencista antes
do sc dirigir'A tribnna da Sociedade, paratiue nos fornecesse alguns pormenores da
.an interessante palestra, afim de os offe-
recormos ao publico e especialmente ás pes-
soes mais interessadas no assumpto.

... —_Começo,-disse*-n^s-_oJ__v_Le___e_l Gon-
r.-i. a, lembrando á Sociedade certos aspectos
cncQiitradiços na pratica e em que sc vêm
ps decoctos equiparados erroneamente aos"alimentos capazes do proverem só por si â
nutrição das creanças. Trato em primeirologar dos casos de creanças anteriormente
victimas dc perturbações digestivas, nas
quaes a dieta de agua de arroz ou de outros
decoctos, justificável nor pouco tempo era-
zoavelmentc prescripta pelo medico, conti-
nua sendo mantida por longos dias, cora
grave prejuízo para o convalescentc.

Alludo com tristeza a certos casos era que
não são só as familias culpadas, mas tam-
bom certos profissionaes assistentes, que se
esquecem das exigências nutritivas do orga-
nismo infantil e concordam em deixar os
pobres doentes expostos ú inanição e a dis-
lurbios gravos, pois que a agua de arroz não
possuo condições bastantes para prover á
construcção do corpo da ereança.

Cito casos de morte em lactentes submet-
lidos por longo tempo á dieta exclusiva de
tlccoctos.

Entra oulros aspectos refiro o máo habito
So certas mãos auxiliarem a alimentação
natural ao peito por meio dn aguã de arroz
Fom as devidas precauções. A's vezes a sim-
pies suspeita da falta ou diminuição do
íoite nas glândulas mamnrias é sufficientc
para recorrerem ao alimento ¦ impróprio.
Como a producção do leite depende princ!-
pítliiientc do estimulo quo n ereança exerce
sobre o seio materno com a sucção periódicae regular, diminuindò-se esse estimulo com
o espaçamento maior das rações, costuma
acontecer que a pretensa hypogalactia se
estabelece effectivamcnte com graves da-
tnnos para a ereança.

Oulra circumsiancia que determina a ali-
mentação imprópria das creanças pelos de-
coctos 6 de ordem social e clama pela aeção
enérgica dós governos. E* a que so refere
ao encarecimento do leite, devido ao açara-
harcamento e monopólio sem entranhas que
tornam o leile inaccessivel A bolsa do po-
bre. Para esso crime se justificaria até mes-
mo a lei.marcial, pois se trata do"açambar-
oadores dos ninis nefastos, que se,lobuplctam
í custa dn miséria e do sacrifício da infan-
cia. E' paradoxal que na capital'do um pai:'.
que se diz essencialmente agrícola e' pastoril
seja o-leite alimento dc Itixo cjsc vc.iam os
pobres obrigados a recorrer aos decoctos
para enganarem a fome dos fillios, quando
não dispõem do alimento precioso, que é o
leite humano.

Não esqueço as chamadas "criadeirns",
que recebem das mães. oceupadas em traba-
lhos fora. de casn dinheiro para a alimenta-
ção das creanças entregues á sua guarda e
nue a estas não dão mais que os miseráveis
decoctos; insiifiicientes, sem duvida, para a
nutrição dos infelizes, mas bastante baratos
pnra 

"que 
.aos uionslors sobre uni pouco mais

ria paga .que lhes é dada com - sacrifício.
Entro cm seguida no estudo ria água de

.arroz quanto ao seu valor real como ali-"menlo, mostrando que esse valor é muito
pequeno. Demonstro que a uma. ereança, por
exemplo,,que devesse tomar por dia 1 litro de
leite, seria preciso administrar quasi 4 ü-
tros de agua de arroz para so ter uma equi-
valencia em calorias l Mesmo que fosse
possivel a ingestão do tamanha quantidade
de liquido, a nutrição da ereança não pode-
ria beneficiar-se de semelhante regimen,
visto como aos-decoctos faltam substancias
plásticas necessárias ao desenvolvimento do
organismo infantil.
..'Refiro-me em seguida és graves desordens

>t'.lte sobrevêm nas creanças alimentadas ex-
clusiva ou preponderantemente com agua de
urros por muito tempo. Entre essas pertnr-
haçôes existe uma gravíssima, que.-é A cha-
unida "dystrophia farinacea", distúrbio que
determina profundas alterações na composi-
çãti chimica dos tecidos orgânicos.

Descrevo rapidamente o quadro clinico de
itacs perturbações da nutrição.

, Insisto na consideração de que a muitos

intervir cfficnzmcntc com os recursos Intel-
ligentes quc lhe fornece a moderna pedia-tria. Mas para tanto é preciso ter mais at-
tenono paru os grandes problemas da espe-
cialidadc, attenção que o policlinico não
pôde dispensar.

E* nesse sentido que faço, para terminar,
um appello aos médicos, para que cuidem
melhor dessas questões básicas, tão impor-
tantes para o nosso engrandeckmento, parao futuro da nossa nacionalidade..

CommoDleads official das
dia 31:

"Hom pato Milragata tlraltla na ala
direita. Oa aeseee aríete coatlaaarlo a fa-
ser. hoje, daraate • dia ea re-eeaheelmealoa
eeiapUmtataree doa anteriores. A etlaa.io
na» 4 cala «rei mala favorável."

Promovido por actos de bravura
Tor decreto da 19 do corrente, na pasta da

gueri-a, foi promovido, na arma'de infanta-
ria, a capitão, por actos de bravura, o 1*
tenente Oscar Pires da Mello.

0 Serviço de Saude da Guerra
autorisado a convocar os

médicos da reserva
O Sr. ministro da Guerra nutorisou o Sr.

general chefe do serviço de Saude da Guer-
ra a convocar para o serviço • et ivo, confor-
me se tornarem necessário*, e eom auas res-
peclivas graduações, os Srs. médicos das
classes de reaerva do Exercito, afim de
prestarem serviços naa operações contra os
revolucionários paulistas.
Um condecorado do governo
francez quer usar suas meda*

lhas no batalhão "Carlos
de Campos"

No requerimento cm qne Mario Rulcão flui-
dice, alistado no Batalhão Patriótico Dr.
Carlos de Campos, pediu usar sobre o uni-
forme brasileiro' as condecorações ganhas
quando em serviço no exercito francez, du-
rante a guerra europèa 1014-1919/ o Sr.' mi-
nl-óro da Guerra exarou o seguinte des-
paebo:"Como requer, comprovando ter recebido
as medalhas Junto ao commandante da sua
unidade."

0 discurso do ministro da Via-
Cão irradiado e ouvido clara-

mente em Bello Horizonte
Relativamente A irradiação do communica-

do official de Iiontem pela estação da Praia
Vermelha, da Repartição Geral dos Telegra*.
phos, o engenheiro Elba Dias, encarregado
do serviço de Broadosting, recebeu de Bello
Horizonte o seguinte telegramma*:'"Minas Geraes publicou, hoje, integra dis-
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0 levaite nlUar en São Panlor^^sjjjr
curso Or. Francisco Sá a faz considerações
sobre os outros oradores. Audição admira*
vel, iodos ficaram francamente enlhuslasma-
dos. Estiveram presentes Dr. Blas Fortes,
prosidenle Câmara dos Deputados; dcpu-
tados Murlo Mattos e Francisco Lcssa; Dr.
Juscclino Barbosa, Dr. Cllnlo Matlu Macho-
do, Dr. Anlonio Alcixo, Dr. Eduardo Cum-
pos, Dr. AJax Rabello, Dr. Murcello Costn,
Dr. Pereira Pinto, chefe do dislricto tclc-
graphico; Dr. Coelho Junior, juiz federal;
Dr. Almeida Campos, director Ocsle Minas;
Dr. Oswaldo Araújo, director "Diário Mi-
nas": Dr. Gentil Homanclli, redactor "Mi-
nas lioincs; Luiz A vincula, redactor "Minas
Geraes"; Mario Vianna, João Moreira da
Rocha. Oscar Netto, José Gregorio, Ccsui*
Danizio, Armando Matla Machado, Lydio
Sadl Carneiro. Saudações. — (a) Abron-
ches."

0 comício de depois de amanhã
Communica-nos a Agencia Americana :
"A commissão promotora do segundo

grande comício a favor da legalidade c dc
apoio aos poderes constitnidos, por nosso
intermédio, convida a população civil desta
capital a comparecer A assembléa civiea que
se rcalisará na próxima quinta-feira, 24 do
corrente mcz, ás 4 1,2 horas du tarde, no
largo, de São Francisco de Paula, junto A
estatua dc José Bonifácio, o patriarclia da

j Independência.
A commissão eslende o seu convite ú mo-

cidade das escolas, no operariado dc terra
e mar, ao funccionnlismo federal e muni-
cipal, nos empregados no commercio c aos
patriotas que estão formando os batalhões
voluntários para a defesa da Legalidade."

Cigarros para o batalhão "Ar-
thur Bernardes"

Nova derrota para o

r'*.t.. ,.- . .

Sr. Max Feldges

Ao batalhão de caçadores "Arthur Bernar-
des" a Companhia Nacional de Tabacos offe-
receu 5.000 cigarros c a Souza Cruz fez
egual offerta.

Queluz organisou uma legião
republicana

QUELUZ (.Minas), 22 (Serviço especial da
A NOITE) — Promovida pelas altas auto-
ridades locaes foi, hontem, fundada a lc-
glão republicana de Queluz, cujo fim é au-
xillar o governo na suffocnçáo da revolta
de S. Paulo.

o mcctmknw brasileiro
em organisação na Academia
ST-,!.".! ¦"' '" ""' ""' ******--*——¦ 
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Como o Sr. Xavier Marques estuda a questão dos brasileirismos
O Sr. Xavier Marques, ex-deputado fe-

deral, illustre polygrapho e primoroso- autor
da ".lana c Joel". acaba dc completar um
estudo muito ulil ao Diecionario Brasileiro
da Academia, e d; offcrcccl-o á apreciação

de seus pares, hbor-

______''' -*^_______j
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Xavier Marques

dando a questão dos
brasileirismos no seio
da "illustre compa-
nhia". O assumpto
está .sempre tão em
voga que não pode-
mos resistir ao dese-
jo de divulgar inte-
gralmente o trabalho
daqueile a-cademico,
que veiu sem duvida
iliustrar as pedi os
nossos do debate, e
animal-o de luz quc
o espirito segue com
bastante agrado- -o
maior curiosidade. K'
assim que sa externa
o acadêmico Xavier
Marques:

i "Nâo venho trazer
ao projecto 

"de orga-
nisação do Dicciona*
rio Brasil e iro ne-

nlium supplemento de saber. Com o illustre
confrade, autor do plano offerecido á dis-
ctissão, estou.de pleno accordo cm ¦ consi-
derar a feitura dc um diecionario ds nossa
lingna n. tarefa inevitável da Academia.
Tanto por conveniência quanto por dever.
Não hesitarei mesmo em admittir quo nos-
sa obra seja ,pu d.vc.scr interessado o pa-
triotismo, debaixo déi-álgiima do suas espé»
cies mais profícuas. - Sò pèló orgulho-' dè
podermos sopesar o calhamaço o contem-
plar-lhe na lombada a marca dlstiuctiva de
industria nacioiial — eis.o qne não .valeria
a pena. O Diecionario Brasileiro ou regista-
rá matéria quo justifique e confirme esse
titulo, ou nos compensará o trabalho com a.
gloria pouco appctecivel de editores ds um
diecionario portuguez..Por outros lermos:
não coinprehendo "diecionario brasileiro da
língua-portugueza" que não seja dicelona--
rio da lingna portugueza falada no Brasil.
Mas aqui .começam' as duvidas,, as dlvergen-
cins o os malciiteiididos.' Opiniõcsj, iprecón-
coitos, nté paixões enib.lcmrse a este pro-
positn .alimentando o que já se poda clui-
mar —* a questão dós'brasileirismos, TJnteh-
dem uns que vocábulos e dicções originaria-
mente brasileiros c em voga nos livros de
autores nacionaes têm direito a figurar em
nosso, diecionario. Entendem outros que o
diecionario só deverá contar palavras e lo-
cuções timbradas com o sello da autorída-
de dos clássicos. Demos pôr definido' este
termo, muito embora pudéssemos distinguir
autores promovidos a clássicos menos por
merecimento que por antigüidade. O termo"brasileirismo" esse è 'que 'está carecendo
de prompta definição: tantos são os ingre-
clientes cobertos com este rotulo. Que outro
não deve ser o passo inicial, o primeiro acto
preparatório da obra proposta á actividade
da Academia, demonstram-no agora mesmo,
as manifestações discordantes do autor do
plano c do relator da commissão, cujo pare-
cer já foi distribuido. O seudesaceórdo vcV-
sa ápparentbmenle sobre a inclusão ou não
inclusão dos brasileirismos., no projectado
diecionario. Mas por que exeluil-os ou por
que incluil-os 2 Qual a razão determinante.

n origem de ta.1 dissentimento ? De onde
procede.o tornar-se esta uma questão opina-
Uva ? Simplesmente; n meu ver, da falta de
uma definição nominal, da falta de uni con-
cclto certo, ou como tal acecito- por todos,
que isole com os seus elementos própriosou os caracteres admlttidos e fàcllmcntef re-
conheciveis, o objeeto ou o facto que sc tra-
ta de classificar. A classificação, aliás, como
o de regra, presuppõo sempre a definição.
Desde' que tenhamos apurado, escarnado o
sentido da palavra, libertando-a da indebi-
ta extensão que lhe emprestaram a das ao-
cepções parasitárias que se lbe vem aggré-
gando, possuiremos ò critério único e indis-
pensavel para resolver o caso. Só depois
disso saberemos se o. que se designa por
aquelle termo c indigno de receber a san-
cção dos lcxicographos ou merece, ao con-
trario, ser por-elles averbado sem repn-
gnancia.

Acerca do que sejam brasileirismos con-
tlntia, entretanto, a vigorar a mais arbitra-
ria e abusiva generalisação. Falamos todos
insistentemente de uma ¦ cousa que 

'parece
da comprchensão trivlalissima, com a- quul
nos achamos familiarizados aò ponto do
nem suspeitarmos possa haver quem a igno*-
re. E não obstante, n dcsintelligencia rom-
pe a cada momento até no que a ¦ respeito
escrevem glossólogos e grammaticos. Eni-
bora o phenoraeno seja natural, a quatifi-
cação 6 para muitos pejorativa. Brnsileiris-
mo ô.vicio, ú.erro,'é tacha, c enxovalho. E'
o jaca no diamante da linguagem castiça.
E' germen de corrupção;.*; n'própria cor-
rhpçâo do' idioma. O brasileiro é o' ico-
nociasta, o sacôco, estvagador .-¦ dós; typos
syntaclicos, que nãó .sabe zelara pureza do
verbp culto tlc que se irirnou-legatario. Te-
ria explicação que isto se dissesse na ciosa
metrópole da língua. Diz-se na Amerita.

Se o nosso tabáréo serq .alphabeto:.expCcto-
ra uni "entõnce" ou. um "adespois'.'' assi-
gnalam-se apressadamente os brasileirismos,
ainda que' os. possamos encontrar nas obras
de clássicos como Frei Luiz de Souza, So
o popular de'escassas letras profere tini "cit
vi elle", não ha perder tempo em ,'nianu-
sear alfnrrnbios do portuguez; archaicor o"brasileirismo" ahi está. Nós .mesmos,- séni
esperar ..pelas- censuras de Roma," salmos, a
dequnçiar com escândalo a' nossa "patavi-
jiidade"i .losé de Alencar foi, a este respei-
tO,V,niaís;Objurgado: que Tito Livio, porque
o foi pelos.'próprios paduanos.'EnvPorlugul
jâ.não haverá puristas, e.se oà''houver uão
serão certamente tantos epmo.no Brasil. '.
..- E' bem verdade queysc tem propagado, de
algum tempo a esta parte, um enthusiasmo
convencional pelo emprego das expressões
brasileiras. -Espíritos anclosos de indepen-
dencia eütr.ini a escrever acintemenle mal o
portugnez, com todas as vozes déstoantos da
eharamela clássica, Mas a questão,dos brasi-
tetrismos não consiste em os còndçmnar ou.
os utilizar em massa. Clamem quanto quei-
ràm contra a."corrupção";^os brasileirismos
virão pullulando e invadindo a língua litcrn-
riá. Já ,'em.maUdc ciiico; rníil eram çalcii!;.-dós por Pacheco JüniOr os .vocilbulós' aqui
âecrescidos no diecionario portuguez .'polo
actividade espontânea do povo, Em. vinte: nül
è i mais ha quem hoje os; calcule.' Á*- rehitan-'
cia dos letrados em homologar toda ossnln-
consciente elaboração .popular tambem é uin-'
facto natural' cm que se revela a força con
servadorâ da língua. A tradição ahi se af
firma. A' negal-a seria inipbssivel,' como Im.

possível' é supprimil-a. Neslc poulo, creio
firmemente, havemos de ser sempre o qucGraça Aranha, epigrammatizando, chamou"espectros do passado". Se a.vida de nossa
personalidade, como diz cile, só começa no
ponto em que se inicia a nossa libertação ou
no esforço que fazemos para uos libertar
das nossas heranças espirituacs, e se tudo
o'que temos feito c vamos fazendo ainda não
representa nenhum excedente considerável" do
patrimônio herdado, enlão percamos a es-
perança de. viver. Das heranças espirituacs
não ha inais cara para nós quc a. lingua.
Mas esta não a, acecitunios a beneficio deinventario; não c dnqiiellas de que a gentese possa despir como sc despe umn camisa.

Absurda é n hypotlicsc dc uniu renuncia vo-luntarla das fôrmas tradicionaes c expressões
usuaes do nosso 'pensamento. Renunciar co-nio e para que? As fôrmas quc vimos itíno-vando já attestam a originalidade do espiritobrasileiro ao mesmo tempo quc a sua pro-gressiva emancipação. Com ellas responde-mos perfeitamente ás necessidades creadas
pela renovação. incessante das idéas. pelosfactos novos.em que se expande a vida so»ciai. Juntas á collecção das antigas consti-luem a riqueza do idioma.
...Do-ponto dc vista literário não ha o quelançar fora do diecionario da lingua. Nemmesmo, os archnismos. A Titcraljura, comoarte que tanto se inspira do, moderno comodo .-antigo,-; tanto do vernáculo como do exo-tico, precisa de termos com que descreva,
pintei curactciizè-todns as éjiocas e todos oslogares.., Seria inexplicável que ignorássemos
ps-modismos do povo portuguez cinquautoadoptainos-•por necessidade pcrogí-inisiíios detodas.iis.piocedeneias, cm poesia, cm roman-cc,:cin.narrações de viagem. A questão, quan-dó se cogita de computar o nosso activonc.ste balanço de.valores idioniaticos c dis-'cernir;o que vale e o que não vale. "Os bra-sileins.i_.os importam .differenciação o ac-crescimo de recursos. léxicos;mas nem tudooiique imprime um traço differencial nalin-
gua e, lhe: acerescentá o repositório de lo-cuções; concorro, para occeiituiir-nos o ca-racter .nacional c a expressão do nosso peu-saineiito.ycjo, entretanto, arrondos conio bru-síIbíiísiíiosí.np lado- de crenções ulcis. muita•gcrJngònçn' eSeusáriu c verdadeiros nlcijóes:
¦.'«" V,a*-9,:»!e' 

"caipira" e "inatiuigo",,"ostro-
dia c ,.' aümá"... F, não falta quem sabo-ceie o. "dialeeto" brasileiro na linguagemestropeada, até-á, uffccfaçâo. .dos versos doSr. Catullo Cearense. Decididamente urge" adctinlção; ao menos com o-critério para usodós que emprehènderri o diccjònario da Aca-demia. Som ,ella Continuará' o lamentávelconflicto.de.opiniões cm matéria tão sub-stancial..
j Vê-se qué nenhuma norma até agora sedesprendeu dessas opiniões. O aUtor do pia-noasslnrse pronuncia: "O chamado brasilel-nsmo.¦: snrgb/em regra como corruptela depalavras ou locuções. Quando não ê corru-
plela,.é,.crro syntactico ou deplorável extra-vaganeia icxicogràphlca. de accepção não ra»ro;grosseira e vulgar. Termos rie gíria e-cx-pressões de calão. Em casos taes não deveu'Academia com a sua ulta autoridade csiio-sal-os com o transferir para o DiecionarioUa .Língua a responsaliilidnde da adónção dcabortos Me linguagem c palavras corruptas".Oiscriminandú-a seguir o que é e o que não

Um consórcio de revistas
de propaganda do nosso

intercâmbio
0 que tios diz o Sr. Max Feldges

Acha-se entro nrts unia flguni niiiilo. Iiitc*ressunte de allenião: o Sr. Max Feldges; queparticipa ti um lempo do csplrllo ric Joriia*lista c do industrial, o dirige unia dus maio-res cnsas dc publicidade do Berlim, como
membro da Aiisliiml-
vcrliig, pertencente a
mn grupo dc sncictla-
des dc quo faz partea iifi.ni.itla ciso Au-
gust Schcrl, lambem
datpiclln capllnl. O
.Aoslundvcrl.ig editaq
éelohrc "Dns líelio".
órgão iiltrauiurino dos
allemães. c a "llcvts-
l.-i dc Exportação c
Importação", que é
protegida du União
das Associações dns'Industrias AlÜcmãs o
dn secretaria geraldas Feiras ric Lcip/.lg.

Numa rápida patos»tra que acaso cnlrctc-
ve comnosco o Sr.
Max Feldges nllutliu
A revista cm questão,escripta cm porlu-
guez e fartamente il-lustrada, e com o progranimti de estreitaras relações dc commercio entre o Brasil ca Allemanha.

—O Aiislandvcrlag — disse-nos S. S.*-* enlrctcm uma vasta secção de informa*
õts commerciaes dc grande utilidade paraacilitar o nctivnr o Intercâmbio entre os

deus paizes. E de accÁrdó com essos proposl*los tambem se acham os grunries orgnos rie
publicidade editados'pela casa August Schcrl,
como o "Berllner Lnhalanzcigcr" c o "Dor
Tag", que sno 05 diários de maior circula-
ção da Allemanha. o as revistas illiislrutlas,"Die Woche" c "Sport im Bilri". Essas rc-
vistas — accrcscentou o Sr. Feldges — são
impressas por um processo denominado"offset", cm clichês rie borracha. K, quc-rendo dar uma idéa de arte c virtudes da
curiosa impressão, o gentil informanto offcr-
tou-nos um numero (o 25) du "Die Woche",
cuja capa é, sem duvida, extraordinária,
pelo equilíbrio rias coros violentas, riqueza
de detalho e concepção.

Todas'essas cisas — proseguiu S. -S. —
occnpam cm Berlim um enorme quarteirão,empregando milhares, dc operários e man-
tendov á sociedade- -«"«¦Deutsche. Lidelbildgcscl-
Ischaft", qiiií-i é como; quem diz-Sociedade
Allemã de Cincmatographiu. Essa sociedade
acaba dc mandar publicar um "film" da fio-
ra- e da fauna do Brasil, fnzciido-o correr
pelos theatros c cinemas da Allemanlia.

Vimos cm seguiria os últimos números
da "Revista de Importação e Exportação,
admirandn-lhc a iibiiiuliiiicia rie niatcria, o
interesse dns informações! de comniercio c a
nitidez e arte das gravuras.

O Sr. Max Feldges deve partir agora para
o Parani, onde" Vá."'ésTUdaras 11 ossiis condi-
ções rie viria comniercial e colher informes,
seguindo depois para Santa Catharina e Rio
Grande, do Sul.

Dali. segundo "nos disse, irá para o Pra-
ta, e visitará o Chile, seguindo á Europa pelo
Pacifico, e esperando estar era Berlim om
meados ou fim dc setembro.

Como se 'vê. o Sr. Max Eeltlges. pelo seu
genero de negócios c tlc viagens, c original,
não sc confundindo conr ,t maioria dos via-
jautes quc todos os tlias nos visitam. De-
mais, clle tem um aspecto muito sympa-
thico: o de tornar o nosso paiz cada vez
niais conhecido no.estrangeiro, embora a tro-
co da justa propaganda rias industrias rio

gaüii. íMista
Dritannlco!

A Câmara dos Communs rejeita
o projecto sobre habitações *

para operários
LONDRES. 22. (A. A.) — Causou íeu-

sação no* círculos trabulhislas o facto d»
ler sido rejeitado na Cumaru dos Communs
o projecto rio Icl quc estabeleço varias pro-
videucins sobre habitações para operários.

O iilludltlo projecto destina-se a resolve»
em parle o grave problema- da habitação,
por cuja solução muito so tém esforçado aa
classes proletárias.

Sobre .cr uma contrarlcdade para os opa»
rarios, es»a rejeição significa mais uma dei»
riita para o gabinete dn Sr. Mac Donald.

k

Imprensado entre a
barca e o Huctuante!

.(Gonclueaa 2'pagina)

seu.

NOVAS MOEDAS POKTUGUEZAS
.LISBOA. 22 (Havas) -- Está muito atl

antada a cunliagciii das novas moedas dc
c.iiico, dez, vinte e cincoenta centavos, e os
dc uin escudo, que substitui rão as cédulas c
notas do •iiii-snío Valor.

•n iria Mn»

0 Gorpo resvalou e foi tra-
gado pelas ondas

A SCENA IMPRESSIONANTE
DO CÃES PHAR0UX

0 cadáver, encontrado, foi re-
movido para o necrotério

A barca **-Viscondo de Moraes" chegara,
da í 11m do Governador. Eram sete c meia.
da noite o todos os passageiros se ag.lo-.
moravam na proa da embarcação, afim de

'..:; ^'^0yy^my'r -yy. y, y$-'yyy<.

Wa muito que registámos as impressões
más do publico:que,:em vão,' procurava .abri-
go''na"antiga .Galeria Cruzeiro, ponto de cs-
peru dos bondes da Jardim Botânico. Divulga-
mos:.mcsmo. os protestos genies.quc chris-
inaram o local por "Galeria Chuveiro", talera o banho a .que todos se snbmsttiam cm
dias de tcmjio invernoso. • A Light não s,:abalava.em concertar aquillo. Agura foramHes.lelhadas as duas alas externas ilo abrigo.Isto ha cerca de tros semanas. Pareceu a
toda a gente c pareceu-nos a nós lambem ••'-
quc .cqmnicnlámnj o caso — quo sc fari .111.osreparos, urgentes e" necessários. Mas, ijiinl!;..
O abrigo tio publico, a .que n companhia óobrigada por contrato, lá •pertnariece riesco-
borto, à-espora de uina grande chuva,'quealague, tudo., A nossa gravura riopõe còm se-
gwança, E se"o Sr. prefeito. piovidenê|asse'.',.?fãb seria dc-lodo máo..

O desafortunado João de Souza Reinich
ganhar o fluetuanto para o desembarque. Omestre ifazia as manobras precisais, -eni-,
('limito os marinheiros se movimentavam.'Foi nessa oceasião,' ipreclsamente, qué sedesdobrou a scona jiuvorosa e brutal que atorios impressionou, vivamente. Uni passa-geiro, sem encobrir n agitação qiie o dofiii-nava, talvez de aprsssado quc estava, aindaa barca uão fora tracd c clle num saltosc precipitava. Não calculou bem o puloo infeliz, pois nüo alcançou ò fluetuanto.lv mi iiniiiiiieiicia ric afogartse, avaliando,no transe, horrível o'fim trágico queo^es*.
pora vá, num esforço derradeiro e desespe-rntlo o'desafortunado joven agarrou-se a um,supportc ric madeira,, lia esperança do. as-
sim, 'salvar-se.- 

«Mas o Dcstino:havia deter-*niiniido o seu--instante ultimo. K, a barca,
voltando com mais .violência, trazida pelamaré ,0 peliis'cordas que; a puxavam, fot
apanhar, cm cheio, o corpo do rapaz, iin-
pi'cnsando-0 num choque violento1; Os qua'assistiam, transidos dc pavor é cheios da
susto, o desdobrar-so do quadro emocionan-
tç, mais c mais coinmovidos, num só movi-*
ineji.toi4.ie curiosidade se approxiinaram'*-
mais; pura melhor' vereili o desfecho cruelI.
o corpo do Jesditoso moço, após o-impi*en*?%
silincnlt) resvalou c caiu para uão mais ap»
parecei' á tona dágua. Ainda'o;procura!*ant
ali,, num escalei*; mas lialdatlniente. Pouco)
depois a lia roa atracava c ós passageiros*sob u teti-ica impressão da acontecido ga*-:r
nliavani o Cáes Phàroiix.

Pela manhã, fo "commissario 
Julio Ro*'

driguos, em serviço na delegacia do Io dis.:'
ma occorrçacià; Já as autoridades da'po;t;.
trlcto, recebeu communlcação da, trlètisst»-
licia mai-itima haviam'-.sabido do.caso-0
tomado os iirovidoricias. que lhe cabiam,'
mandando'uniu embarcação procurar, o cor--
po rio infeliz rapaz.'Sobro"a sua identidada.
nada sc sabia até ás 10 lioras danlanhã..
Minutos depois, entretanto, um pescador na
seu serviço, por acaso, ananhavá um cot-
po ric homem e o levava par» a rampa do:
Mercado. Abi collocado,. ciii pouco, era rè-
conhecido como o do joven victfmado tão
sinistramente ua ponte das Barcas. A ;CBsetempo, o .commissario Julio Rodrigues, que •
trabalhava afim do estabelecer a identidade ,do morto, era procurado pelo Sr. Alexandra '
Rosa, morador A praia do Jequiá 344, na
ilha do Governador. Esse senlior declarou*
autoridade que o infeliz moço era-seu só-
brinho, a sc chamava João de Sonza Rcl-* .
nicli o contava 23 annos de cdade. Dissa
mais ao commissario: o desafortunado, jorven trabalhava 110 Posto dc Prúphyíaxi*
Rural tla ilha do '.governador e cr_ também
altimno da Escola do Commercio.• _0'commissario Julio arrecadou: um .cha-
pio de feltro, cinza claro,' uin.livro "Lições
elementares tia língua ihglezá",' uma cav-
teirn 'de identidade, alguns papeis sem ini-
portancia i* riiiilieiro, pertencentes a João
rie Souza IteinicU. ' ¦,

G cadáver,'com" a compclcnló guia. fôl-
removido para o Xeoroferio do . Instituto
Medico. Legal, afim de 'ser'submetido 'aa
exame de necropsia,

v
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A NOITE¦=-Terca»felr»s 92 de Julho dc 1024

Ecos e Novidade?
mmm—m*M*t • • •¦«»«»

O problema ila leprai om nn«*o pnl«. |ier-
leuce no numecn .b.s qup sàt. intillo illiriijl*
«(¦•-a man ,,,,,, tucoiilrarani alml,i •> rcanws»
çflu prallcn rias ivrliiiiiíiç.h** th. «ciência.
I.iiklaiiiln .vi-iiiJ,,,. quo noa u-ouiiuu.» ulo
«K"l'.l llil f.lllil lio h.opll.ll". .,.|.q,'.i-l,„, ou ll"
l,|i,i.n> iilos, ii ,|",' neeniTo mio só n.. Itio
ii.iiio no iwlo du pais, conformo m.riit ile
um» vos lem confirmado u palavra dns nns-
sus autoridade* o rios eMti.llin.os tlu as-
sumplo.

lí' um fuelo, portanto, «pie 1180 vale a
pen» illicullr nem negar, embora se reco-
iihcçim lorios o* esforços «inc poln propliy-
liisi.1 rin lepra tenha alé hoje feito o Dopar-
tamento Nuolnnal do .Sauriu Public...

So iiborili.il.ns i"»a insterla é porque ainda
hnntem filiou sobro o horripilante mal um
velho sejenlteta nnrlcamcrlciinn que hn
cincoenta annos nsila mais lis que viver n
tstuital-Q c comliRlol-o. Ca|son-no» esne-
cie a clrciimslancia «le so mostrar o Dr.
Jusllnn Abbott enthusln«iniMo rum n mui-
tn que JA temos feito naquelle sentido, c
com as installações «pie visitou.

At* bem pouco lempo ss maiores aulo-
rl.ladcs da Ssudc Publica eram «ccordos om
afflrmar quo nSn ju»iuiaiuos a respeito o
desejado apparellianienlo. e nio nos consta
quo elle so houvesse ultimado nesses nlli-
mos meses. Mos como a palavra estrongoj-
ra declarou que ludo vae multo bem cnlro
nós nesse .particular de combato A lepra,
ní.o temos o direito de desfazer csea lllu-
ein, senão apenas o de lamentar que o
publico nlio tivesse sido devidamente infor-
«nado das conquistas que a Saude Publica
vem alcançando naquelle terreno.••

, Durante multo tempo o Ministério da Agri-
cultura se empenhou numa propaganda das
nossas frutas de mesa, preparando correntes
favoráveis n sua Importação, o animando os
mercados jA existentes.

Um dos melhores resultados dessa activl-
dade, que ulé boja-nSo esmoreceu, foi o do
augmento das cncommendas para o Prata,
onde, em certas épocas do anno, ns nossas
laranjas encontram larga occcitnção, quer pro.
cedam daqui do centro, quer do Rio Grande
do Sul. Nesse Estado o estimulo foi parti-
cularmentc notável; c os interessados nesso
commcrcio envidaram seus melhores esforços
no aproveitamento dos transportes c melhor
neondicionumento dns referidas frutas, tudo
fazendo para o melhor renome do mercado
exportador brasileiro.

tis senão quando o ministro da Fazenda
da Argentina propõe uma taxa ou, melhor,
decreta uma taxa quo vem aggravnr sobre
modo os direitos alfandegários dc impor-
tação c abrange todas as frutas recebidas
em frigoríficos, cquipnrando-as As enlatadas
ou industrialisadas, c sem abrir excepção ai-
guina para a respectiva procedendo.

A NOITE teve ensejo de divulgar dc pri-
meira mão essa noticia, que 6 deveras alar-
mante para o nosso mercado exportador «lc
laranjas. Valhn-nos, porém, a esperança dc
que, mais meditado, c ouvidos os interesses
«lo próprio paiz e de sen commercio, o go-
verno argentino encontre uma solução con-
ciliatoria e sympatbira, que favoreça o nos-
so commercio de frutas, melhor diremos, o
nosso intercâmbio, já que importamos tam-
bem muitos produetos da pomicultura ar- !
gentina. Aliás, ao qne nos consta, as pro-
prias associações de commcrcio da irmã do
Prata estão empenhadas num appelio junto
As autoridades argentinas,, no sentido dc não
ser indirectumente, e com prejuízo communi,
contido o surto do nosso florescente iuter- ,
cambio de frutas. >*' '

¦**

O Rio é uma cidade que conta alguns jar-'
dins dc muita belleza, c passeios formosos,
ao alcance dc todos, Mas, como nem uns
nem oulros apresentam cm geral' grande fre- |
qiicncia aos poucos sc foi formando a len-
dn dc que o nosso povo não sabe apreciar os '
encantos dn sua própria cidade, porque os
ilcsprcsi. li' uma injustiça gratuita que sc
faz á nossa população, c injustiça cujo fun- .
(lamento deve ser dc todo falso, tão com- '
plexo é discernir-se a razão porque os nossos ,
jardins são menos freqüentados. Talvez se |trate dc uma simples questão de habito orrai- !
gado até bem pouco tempo no seio das fa-
milins que não viam nos jardins •——ricos
pontos favoráveis para o recreio Infantil.
Mas, seja por forço do melhor policiamento,
dos hábitos mais gentis da civilisação quese vão desenvolvendo entre nós, a verdade
c que hoje em dia vac-sc tomando trivial

. a freqüência dos jardins, que já se animam
da algazarra da jnfaucip, «iuc-é-sem duvida
:t maior seducção--<r~p'ócsia desses recantos- ptibtlcos.

Um signal muito eloqüente dessa tendeu-
cin ainda, hontem, tivemos com a expressão
daquelle desejo dc um morador de Botafogo
que prega com cntliusiasmo a creação dc um
jardim naquelle elegante bairro, como ne-
cessidade que não pôde ser retardada.

Sem entrarmos na apreciação techniea da
lembrança, 011 no estudo das suas possibili-
dades de execução, não podemos deixar dc
a-egistar como um symptoma promissor esse
desejo do um missivista que falou, sem du-
vida, por muitos moradores dc Botafogo, tão
certo c que hoje cm dia são bem raras ns
pessoas que não vêem nos jardins públicosa- grande attracção dos bairros, e uma ver-

. .dadeira escola dc hygiene c diversão das
creanças.

PERRAPAGEM SINISTRA 1
O auto avariado, tret passageiros

e o chaulfeur feridos
Depois do muito pnsiiearom Polóa poiilo*

e rcc.mlos u.i.ls upmxlvels riu Leme. uiiin*
riarain os Ires rapazes mio o "clmiiiteur '
ns irmixesse A cidade, Eram quanl qu.ilro
horas dn madrugada. Visivelmente alegres,
vinham enlAo, passageiros e mniorista,
quando, no passar o auto n, nl'2 pela rim
Burilo rio lllu ll....Ilo, 11 uma manobra In-
feliz do "cliaüffour", derrapou, Violenta-
menle aocnnlltlo, foi o carro bater estrondo-
samcnlc (.ultra um pn.slo rio illumlnaçfio,
por pi.iivu ml.. o derrubando. -

Cuspidos fora do velileulo, os passngel-
ros foram cncoiilrarios poucas minutos rie-
pois, a alguns metros ilo illsliinciii ili. local.
A ambulância ria Assistência os iipi.nhmi,
liem como o "cliaulfeur" Cesar ria Silva
Pinto, lev.iiirin tnilns as victimas, que apre
sentavam contusões o escoriações gonorallsa
das, ao posto central.

Snccorritlos quo foram, os feridos su roll-
rara 111, caria qual para sua rcslilcncla.' San
ellesi Arlindo Francisco Vasco, «Io 20 annos,
brasileiro, empregado no commcrcio, domi-
clllailn A rua da Lapa n. 51; Manoel do
Oliveira, brasileiro, 24 annos, empregado no
commcrcio, rcslilcutu A roa General Cal-
dwell n. 174; José Nunes, brasileiro, soltei-
ro, coniluetor da Central do lirnsil, morador
A rua General Caldwcll n. 160.

O "cliauffeur", depois de medicado, foi
para a delegacia do 7* districto, ondo este
preso. O automóvel, baetante dautnlficatlo,
foi pela manhã retirado do local pela po-
llcla.

mm*
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,«.,,„ ,,"„ mm ,,„,„ ,„„„,., „*m„,.,„, »,»„*,»,,«»„¦,,„„.,»"',."',„,'„ „hi,„„„„»«,|„,.,„'„mi„„, ,,,„•

HHHMHHtl 'HMHltli'*!
Illl, |. .1 - I, ' ' t .' 1 mi. Hti«ii(M^Mi.tM.tH«ih.»iilit»t«itw*fíií*»»,t mm immm

tarifaria p nos convém ?
O nosso erro, af firma o Sr. Salles Júnior,

na commissão de finanças da Câmara,
não é ò proteccionismo, e sim, a

tarifa prohibitiva!

UMA QUESTÃO PARAGUAY-
BOLjVIA

! A opinião publica cm Auumpçáo
alarmou-se com as constru-

cções de defesa da Bolívia
no Chaco

lmmV^m^-^fÍÈPt_l
lida de nue o governo >"»llvlan''nlM*,„"
fortalecendo 110 Chaco panigunyo, onde mau-
dou construir pontos rie defesa niiiiiuln.

O inesmo Jornal chama n '"tençAo rio go-
verno pora o fneto, ao «piai procura <™P«>*-

¦ ¦  no que parece, nao

0 diccionario brasileiro
em organisação na

Academia
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1 PENHORES?...

Menor juro $• Maior offerta
1 COMP .MH,87'Rn* ¦8,-embro'm
| Oüllir. flMIlCH 11. Avenida Pasxm.. II <»

O gravam© dos direitos do Importação no Brasil nio
oneontra paralltlo nom moamo noa palies

mais axaggaradamante protooelonlstaa
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O trajo masculino uno pôde

nunca disputar o encanto fasci-
niitlor «Ia toilcttc feminina; com-
tudo, chega a ser emocionante a
linha impeccavcl dos elegantes"errados" pela — Guanabara —
It. Carioca, 51.

¦ ma*» « Ür. Saltes Júnior

CINEMA IDEAL
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HOJE! HOJE

Dr. E.it.pllit.a LÍT1B—Vias urinarias (vene-
rcas c cirúrgicas) Raios X. Labor. S. Jc:,s til.

fir. K. Pitanga Santos- operações. Doen-
vas do P.ectum ~ A nus. Passeio 66, do 1 As 4,
DR. ROD. JQSIJTTI - Vias urinarias -
Cirurgia geral. 13 de Maio, 86. 4 As H. 13; 1000,

» •*•*» i
Dr. Reynaldo de Aragão. Clinica se.
nhoras. E, Carioca. 18, 1 As 3, 2", 4" e 6".
DR. PEDRO OARJtíEIRO - Partciro,
mols. Internas. Cons.. as i lioras. S. José, 10.

Dr Castro Aiauin ClItuitGiAO.
ÍT , . „ AlaUJ° Clinica privada.Hospitai Evangélico. Phonc Villa 2261.
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Dois filins quo são duas maravilhas
do luxo o emo(ãol

MTA NALDI. JACK IIOLT, Tlicodo-
re Kosloff, .lulia 1'aye, llod In llocquo
o llt.bert Edeson — 7 dos mais ceie-
bres c eminentes artistas da Pa-

inount, cin

Qual é o melhor
amor?

1 actos luxuosos
V. mais:

estonteantes!

Segredos Roubados
um filtra magnífico, movimentado, da
Universal, cm que o querido

HERBERT RAWUNSON
vos divcrlirA com suas façanhas in-
nenarraveis dc ladrões policiacsl

5a FEIRAI 5a FEIRA !
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A fermentação dos r/Ktos dc comida nosinterstícios dos dentes, é produzida, segun-
do estudos scientlfieou, dass horas depois da
nua permanência na bocca. E' a fermentação
desses restos que dá origem á carie. O den.tifricio medicinal, Odorans, evitando a for-
mentação, evita, ao mesmo tempo, a carie.
Muito concentrado, algumas gottas apenassão sufflcientes. Vidro com plnga-gotas,3$000. Para auxiliar a limpeza dos dentes
use a pasta Odorans,. 29500. A* venda emtoda parte. .1 ií mi „i ma*» .

De trem, de bonde
andaime

e de

OS QUE TIVERAM OS SOCCORROS
DA ASSISTÊNCIA

Por terem caldo, respectivamente, do tremna estação de Anchleta, dc bonde, na rua
Senador Pompeu e dts andaime, nn rua Oa-ribuldi 157, tiveram os soecorros da Assis-
tencia, no Posto Central, as seguintes pes-soas: o mecânico Alberto do Nascimento,
de 30 annos, morador A estrada do línge-nho Novo, 74, ferido 110 .joelho esquerdo; o

! conductòr da Light 1127, Helvécio dilla, de
28 annos, ferido na nádega direita e o pc-tlrelro Euclydes Silva, de 28 nnnos, soltei-
ro, domiciliado cm Cordeiro, Estado do Hio,
quo ficou ferido 11a cabeça, no braço direi,
io e pé esquerdo, ,

amam

Eil-o de novo!
Para mntar-vos dc rir, de rir gosto-,

snmentc, tle rir tlesbragada, perdida,
delirantemente,

HAROLD LLOYD
vae surgir outra vez em

0 (MER IS
C00.000 pessoas ,iú viram esse su-

per-suecesso ine__.unlt.vel da Para-
inount I

Mas o Rio tem 1.500.000 habi-
tí.ntcs 1

Ha, portanto, ainda 900.000 que
ainda nio a viram I K é attendendo áo
pedido dessas 900.000 pessoas, quo
são os seus freqüentadores, que o
IDEAL vae rccxhibir esse monumento
tle comicldade, esses 7 actos quasi so-
brenaturaes da PAIUMOUNTl

Vae chefiar a delegação do Tribu-
nal de Contas no Estado

do Piauhy
Foi nomeado para chefiar a delegação dó

Tribunal tle Contas no, Estado do Piauhy, o
escriptürario Eurico Seracdcllo Mnclwdo.

¦ ^s____"_j_: ¦ "'".¦ *
Pino e cxcel-

lente artigo
nnibcllczn e

c
FARINHA ALLED
para a lavagem da cutis. Amacia, miibellczn
evita as rugas precoces. No PAHC HOYAL
em todas as perfumarias.
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Pelas crises ppliticas e desça-
so dos legisladores

ca, -» m**» «

REI DOS
UNPAMCTAEf

FORAM RETARDADOS OS PLANOS
ADMINISTRATIVOS DO GO-

VERNO PORTUGUEZ
LISBOA, 22 (A. A.) ¦— Rspera-sc que na

sessão de hoje da Câmara, os, "leaders" da
maioria, interpretando o sentimento do go-
verno, concltarão os congressistas á appare-
lhal-o com as necessárias leis de meios. Ti- Jorge G Satlt Anna com ~ anno
para a realisação dos planos de administra- "*• *'w»»* *•• »»««*««««» j0 prat.cir
ção. retardados pelas.crises ooliticas e des- hosp. da Europa. CIRURGIA K GYNECI)
caso dos legisladores ILOGIA. Asscmblda, 23. Marq. Abrantes, 115,

PULSEIRAS
Novidades dc Paris de fino gosto

ROIHLLARD & C. — Av. Rio Branco, 110
mm»

QUEM PERDEU?
Estão^ nesta redacção A disposição dos

seus Icgitimos donos, os seguintes objectos:
nm embrulho, achado num bonde dn linha
Alto da Boa Vista. '

 Uma planta achada na rua do Ou-
vitlor. ¦¦',-'¦'-'-¦ Uma caderneta da Caixa Econonn-

achada nu rua S. José.

W^
1 maa*

Em começo da actual sessüo legislativa,
110 assumir a presidência da commlsslo dafinanças da Câmara, o Sir. Antônio Carlos,
fazeudo a distrihuicAn das matérias pelosrespectivos relatores,

Incumbiu o Sr. Salles
Júnior do elaborar
um projecto dt revi-
são das tarifas, onda
se tivessem mais ein
vista os pontos quainteressam A carestia
da vida. Desde logo, o
representauto paulistafez ver que não llio
seria licito despresar
o Irabalho ao qualdera o seu concurso,
trabalho esse que, res-
peitando no mesmo
tempo os interesses
do commercio c do
fisco, pois fora ma*
duramente elaborado,
com a audiência da
ambas as partes, jasla.não se sabe por «pie,
ha vários annos, no
Senado. Comtudo, S. S.

1 so compronictteii a estudar, dc novo. o ma*gno assumpto, cm vista do appelio do "loa-
der da maioria, para, em oecnsiâo oppor-tunn, propor 11 cominissão o rumo a seguir,lissc exame o Sr. Saltes Júnior jA o fei c,hoje, na comniissão de finanças; deu conhe-cimenta uns seus collegas do resultado aijiic chegara.. K" um Irabalho longo, no qual.V Ex. contlcmna formalmente a políticalanfurin alé boje seguida no Hrasil, que, aoinvcs dc proleecionista, como ora o espiritodos legisladores, se tem, devido A alia exag-gerada das taxas, tornado verdadeiramen*te prohibitiva. Do parecer do Sr. Salles¦lunior, que conclue fazendo um appelio aoSenado para que dé andamento ao projectojA votado pela Câmara, vae, aqui, um resu-mo fiel:

{ O deputado paulista principia a sua ex-I posição «Iludindo no projecto dc reforma
1 ,n.« que "° fim (,a sessão legislativa

] (le 1ÍM9 o governo enviou ao Congresso,juntamente com uma mensagem especial,1 cm qno solicitava autorlsaçâo para, a ti-, tulo de experiência, executar o novo plano1110 período tle um nnno, ou mesmo por, maior praso, até que a prova dos resul-
J fados indicasse .1 solução fiiuil du questão.Lrgucrain-se, porem, vozes contrarias a
i.unia reforma rie tarifas decretada jA notermo dos trabalhos do Congresso, obstan-do nssim, ã autorlsaçâo. embora subonli-nada a cláusulas que asseguravam a pre-servnçno de todos ns interesses vinculados
, ao regimen aduaneiro.
! Na sessão legislativa seguinte, empenhou-
, se a commissão especial da Câmara dos, Deputados, durante mezes consecutivos, na1 elaboração do um novo projecto de refor-ma, com ,1 audiência das classes mais pro-xiinamcnte expostas aos effeitos das aMe-rações da tarifa, bem assim dos technicosdas nossas repartições aduaneiras, no In-tuito dè regular a gradação dos direitosfiscaes de necordo cnm um critério conipa-rativo que lograsse^ numa" justu inctllfla,a combinação de todos os interesses. He-fundindo totalmente o projecto primitivo,

que se inspirara na tendência liberal tle
combate A jú então .alarmante carestia dos
preços, devia o trabalho da comniissão
parlamentar excluir a critica que se ma-nifcstiíra hostil a uma reforma elaborada
A revelia dns empresas particulares incor-
poradas A sombra da politica proteecio-nista, e acoimada, por isso, de subverter
as bases em que assentam as columnas de
uma vasta superstruetura industrial. Pa-
rece, todavia, que assim não aconteceu,
pois, approvádo pela Câmara dos Depu-
tados, ficou o projecto, desde 1920, scpul-
tado sob o pesado silencio do Senado, sem
merecer, sequer, a breve attenção tine, num
superficial exame das suas disposições, te-
riu certamente desfeito a opinião precon-ccbid.i, qne lhe. serviu de obstáculo A mar-
cha regimental. So é certo quç uo limiar
dos debates travados na comniissão espe-
ciai du Gamara as idéas sc extremaram,
favoráveis, tle um lado, a umn politicaconnnereiul tlc maiores franquias, mediante
sensível reducção dns taxas que oneram as
nossas impnrtnções, em prejuízo das cias-
ses menos afortunadas, e voltadas, de ou-
tro lado, para uma prntecção ainda mais
cfficaz As industrias implantadas no paiz.¦a verdade é que altraidas as duas corren-
tes rivaes pelos realidades concretas das
nossas condições sociaes e econômicas,
convergiram ambas facilmente para o
ponto dc mais confluência donde podia
resultar a conciliação dos Interesses do
consumidor, opprimido pela alia (Ilimitada
dns preços, com as legitimas aspirações de
cngrandcclmcirto industrial, a qne nos devo
conduzir, o intclllgcnte aproveitamento tias
nossas forças de protlncçãò. 1'Examina, em seguida, o relator os princi-
pães argumentos do proteccionismo o do 11-
vro cambio, confrontando ns duas formulas
econômicas,, para demonstrar que cada uma
dellas obedece As exigências do momento
histórico, 011 As peculiaridades do melo pby-
slco. Os pensadores da escola de -Manches-
ter construíram', a theorla do livre cambio,
porque essa era a politica que mais convinha
A Inglaterra, com o surto da grande ludús-
tnia. Quando Alexandre Hamilton fazia .1
apologia do proteccionismo Contemplava o
caso particular da sua grande pátria, nn pre*
visão-do futuro ,que Iho cstnvti reservado,
Nadn mais era o nacionalismo econômico de
Liszt 'que a preparação, no espirito nni ver-
sitarin, das idéas que transformaram, poste-
riòrmente. os mcthodos de trabalho.nn Alio-
manha. Depois de recordar «pie'para os par-titlarios do livre cambio, n que importa, ac'
mn tle tudo, é o supprlmcnto tias neeessidn-
des do.consumo, em condições acccssiveis, o
que só se verifica quanto mais copiosn é a
producção, e que restringil-a por meios arti-
fieiaos, é escrnvisar o consumidor A carestia
dos preços, quando o commercio'.. exerce n
funeção cosmopolita do npproximar a pro-diiccão do consumo, sem conhecer as linhas
divisórias traçadas pelo gcographla politica,
para 11 discriminação de povos ç nnclonali-
dades tiiffercntes, c o engenho humano' se'
npplica A Invenção dos instrumentos que stip-
primem as distancias, visando & cooperação
universal tle serviços, pelo desenvolvimento
dns permutos internacionnes, refere a cri-
tica de W, Smart ao proteccionismo, que na-
da mais é. para o escriptor Ingleíi, do queuma iiidlrecta delegação, a uma classo privl-legindn, do direito de taxação privativo das
assembléas políticas, revestida do mesmo eu-
rneter dos monopólios dc certas importações,
que ot.trVirn costumavam 03 reis .conceder
aos seus favoritos, para que estes tivessem,
nos pitos preços extorquldos no povo, a re-
compensa dc serviços pessones,

. Não obstante, diz o deputado paulista, vln-
ga o proteccionismo em toda a parte, e n
oroprla Inglaterra só adoptou a política da
liberdade commercial, depois que as suas
mnnufncturas, nascidas no período de pre-•lominio das Idéas mercantilistas, com as res-'ricções impostas A entrada dc mercadorias•strangeiras, atravessaram victorlosamente a
revolução industrial, que na transição do se-

tar uniu gravidade, «pie
tem obsnlulumcnlc.

O governo, entretanto, fornecen^
umn notii A Imprenso sobre o oiiunipto, ucs

boje,

fiuondo a mA impressão camada pela riçnun-
cia, explicando o aceordo realisado entro o
Paraguay e 11 llolivin nó loennle A «meslAn

paizes nn região doruguay
de limites dos
Gfcac*.

dous

colo XVIII para o immediató, transformou
profundamente as molliodos du trabalho, pe-
Ia applicação dns instrumentos mecânicos,
devidos As grandes invenções. Mas essa po
litlca nilo convlnbn, por egual, a outras na
ções, menos aileanla.ius 11.1 marcha «Ia evo
íiição industrial, para as quaes a protecção
aduaneira sc impunha como melo de defesa
«le uma producção ainda Incipiente, com as
suas tenileneins de expansão jA reveladas, pn-
rém contidas ou vencidas pela concorrência
estrangeira. Por assim comprcliemlcr a' op-
pnrtuiiltla.il- «Ia tarifa proleecionista, buscou
o uvlsado espirito americano preparar, desde
logo, as bases da futura grandeza ecoiinmi-
ca dos Estudos Unidos, depois que o o,nlli-
cio rio 1812 com a Inglaterra suspendendo <¦
curso das importações provocou novas fon-
tes de producção e descobriu possibilidadeseconômicas antes ignoradas.

So a riqueza econômica suppôo a varie-
dado da producção, no Brasil essa variedade
contem-se naturalmente dentro do uma uni-
dado territorial, cuja extensão, sob a In-
fluencia de differentcs agentes physlcos, fa-
vorece a cultura do differentcs matérias pri-
mns, que so ulilisam nas mais importantes
manufacturas. Não sc nóric esperar que todas
ussas riquezas potcnclacs so cxti-rtorlscm
espontaneamente, cvolvrr.do para as fôrmas
superiores dc organisação industrial, Indc-
pendente de favores aduaneiros, que neutra-
ilscm os offcilos da concorrência cstrangei-
nl, nem sc deve pretender que senti» im-
nictliatas ns nossas possibililatles econômicas
no campo dn exploração agrícola, pura ou*
tros rumos não sc desviem as nossas for-
ças de trabalho, cm busca dc resultados
mais remotos, pois isso 6 esquecer que nm
paiz do variadas aptidões agrícolas, os fa-
vores A expansão industrial são, antes dc
tudo, favores A agricultura, creadora das ma-
tt-rias. primas.

O nosso erro grave, affirma o relator, não
c a politica proleecionista, c, sim, a tarifa
prohibitiva. Sc em favor do proteccionismo
Inilitam indiscutíveis razões «lc ordem eco-
nnmica, ha também a considerar, por outro
iado, as razões contrarias de ordem moral
o jurídica, invocadas pelos partidários do 11*
vre cambio, 11.1 contemplação dos interesses
do consumidor. O ponlo crucial da. questão
cstA, portanto, na dcrlmencin dos antngonis-
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Como o Sr. Xavier Marques esk.
ia a qatítão do» bra-

leiritmoi

Um trabalho oíferecido á ,4illm.

tre companhia"

(Conclusão da 1' pagina)
o admissível no conio do Diccionario, «,.
crcsccnln: "D* brasllclrismos formado», »f.
ijumlii d» regras da Ima derivação, «crJo |9."orporndol 110 vocabulário, não re rejliu»,
do, poWmiOS quo sejam corruptela», erros
ou lermos chulos e vulgares".

Desses exccrjilos sc colhe que sob « rul.ri.
ca du lirasileirismos ci.m|ireheude l..i>„it||.,f
Freire: a) corruplélai dc palavra» e lòcuçitu

Ib) em»» s.vntootlcos; ç) termos rt^.ii-lroi
I chulos «> vulgares; d) lermos do girin e £

pressiNis de «»'"o; e) lermos formadoi >
| Kundo as regra» «'a Ima derivação.

O rclolor «Ia «m.'>nifa;i do Icslcogrophls
I npprovu o plano do nllcclonorio, com « ^' 

guinte rcslrlcção:
1 "Num ponto dlscordamoil v° autor dn pj|%

nn nctiii.l, quando aconselha fcjmlnnr e tu.
piirgiir «lo diccionario projcctodi» '"> |>lniu(|
iirnsllclras summariamcntc lni|ul>k,silo! ,|(
corruptelas ginss.dras, lermos «Ie gíria u!> f».
lão que niln cnnv-íin prestigiar com ,, ael^ri.
«hitlt- tln Academia. Kwo exelurão nS,, ;
admissível, o se porventura o f"SM\ ^raiid«
parte tln nossn producção literária ,'.„->ari,,
por viciosa 011 indigna da publicidade.!'

K que entende João Ribeiro por brasilei.
, jls.no? São "as vozes tliffcrcncUcs jA ||(e.

rnrlaincillc incorporadas no lhcsni.ro >í„ Hn.
gun". Ií' vago. Mas pelo tom de protesto
com que ossignala a comlcmnação das vo.

; zes inalslnadas como corruptelas e girie, d:.¦ prehendc-sc que tnes cormptclns não se In*', chiem no seu rol de palavras e expressa»
brasileiras aproveitáveis. Na "Revista dc Fi-
lologla Portugueza" escreveu lambem Aín.
nio Peixoto Acerca de brasilolriiuuos! "/,».
lavras de uso nr/lonnl estranhas ao lnliii^
liisitno, uniiis (V origem regional, outras ds«Iria tias cai^Ai1». «juuudo todavia atipnadas
por i.x cstrij.tur",

Cnnclue-sc do exposto, salvo engano ile I,,.
Icrprclnçáo, que 110 parecer dos dous ul-
limos bosta que um vocábulo us„,|„ pei,,
povo apparcca cm «bra llleraria para ser•onsltlerado legitimo. An passo t|i.c ,, nu.
tor do plano dc organisação do diccionorlo,
mais rigorista, exige a revisão dns tcrmoi,
linda mesmo que arioptailns pnr esçri|itorçj

só 03 ncccltaiitlo depois de verificado ijuc »e
formaram conformemcnle As regras ,1a dcii.
vação. Sem duvida ha corruptelas ipic vln-
(.'.•iram. c o phcnoincno dn corrupção por si
só seria crltcrlo Inseguro paro n njeiçSo

Hamenagrem da S. U. Comnier- <!as "ovas palavras. Por cutr» lado ¦. lítonomenagera ua «j.^ u. vum,uw ^^^ i.ha|;tada nalmMmlá yem m*jm.
ciai Suburbana a memória

de Lima Barreto
A Sociedade União Commcrcl.il Suburba-

nn do Rio dc Janeiro, cm reunião de dire-

tarifa nrotccclonista sob o aspecto da gra-1 $*£%$??£_,duãção das taxas aduaneiras, para ajuslal-as 1 "arrcio , tomo
a uma justa medida, que prcvlna 11 collisão
das differentcs ordens ie. interesses, confun-
dcn.-se propositadamente os termos da
questão, attribuindo-se a qualquer tentativa
dc reforma, naquelle sentido, o intuito do
abalar as bases do systema.

A protecção nio è fonte de lucros extra*
ordinários, é apenas uma compensação do
sacrifício que a producção interna não pode-
ria sitpportar, .lutando só por si com a con-
correncia estrangeira. A continuidade dos
lucros extraordinários impõe a reducção dos
dlMÜos. n.i mesmn proporção, para que a
.eventualidade da concorrência refreie a mar-
cha ascensionai dos preços, libertando-os do jjexclusivo arbítrio, dos prnductores. ein re- -
gra syndk-ados em "trtisls" ou monopólios,
pnra o governo absoluto dos valores. Klabn-
rniido o projeelo tlc reforma dc tarifas, a
comniissão especial da Cnmarn dos Depu-
tudo» considerou todos os elementos da
questão, subordinando o seu trabalho a um
superior critério de protecção, sim, a todos
os nossos factores econômicos, mns cin sy-
metrin com os interesses do consumidor, nos
casos ém que, tratando-se dc industrias ji
profundamente radicadas no paiz, depois de
um longo periodo dc formação, A sombra da
altos favores aduaneiros, era possivel cogi-
lar de nma reducção de direitos qne não
prciudicasso n estabilidade dc uma organi-
saçho Inteiramente consolidada; protecção,
sim. an surto das novas industrias, geradas
das condições favoráveis que. lhes crearam
as perturbações econômicas decorrentes da
guerra, mas ameaçadas tle suecumbir, sc sur-
prehendidns indefesas peln concorrência cs-
Irangoira, já restabelecida; protecção ainda
!tx industrias parasitárias existentes, mas
mie,' po.- Incapaze* de subsistir sem o apoio
da tarifa, não seria licito retirar-lh o de re-
pente, sem arruinar os capitães que ncllas so
Inverteram, confiando nn perpetuldadç dos
favores: protecção, finalmente, as classes
menos afortunadas, com a attcnuaçao dos
rigores fiscaes que. gravam innumeros arti-
gos de consumo popular,

Dcpqls de considerar o projecto da Ca-
mara sob differentcs pontos de vistn, o Sr.
Sailos Júnior nlludc A exaggcrada ofigrava-
ção das taxas alfandegárias, cm consequen-
cia da depreciação cambial que pesa sobre
os direitos.de importação cobrados cm ouro,
nn razão de 65 "Io. A nossa tarifa JA era for-
temente proteccionista com n cobrança cm
papel da. totalidade dos direitos ide importa-
ção, e á sombra dessa protecção. tal como
existia, nasceram c floresceram mintas in-
dustrlas. Com a quota ouro de (55 °|", agira-
varam-se os impostos na mesma proporção
da depreciação cambial, alterando profunda-
mente ns razões offieiaes, cuja constância,
entretanto, sc siinpõe quando senffirma, que
A elevação dos valores rcaes, aliás nao con-
testada, não sc scgplu o augmento dos va-

dores offieiaes. Considerando, a titulo de
esclarecimento, o exemplo dc um tecido de

.1 denominação dc "Lima
homenagem ao autor da"Vida e Morte do M. J. Gonzaga dc Sã".

ma*»

«lendo demnis, por amor «!o p,»!oresro ou
por excesso dc realismo, com as fortiC t1,1'"'

: cbas, os trapos de Vocábulos e os crróR-^ra-
sotlicos dos an.-ilph.-ibctos. A condição 8y
respeitar as regras tia derivação )>„>;. Ur
foros c ser nrrokilo, sacrificaria talvez e
nosso grande cabedal de vozes populares,
Ivfflorescencia tlc lin_,i..is bárbaras, r.mcri-
canas e africanas, cilas occilllan, muita yci
ns suas raízes em camadas impenetráveis i
ngtitlcz.i nnalytica do.s lcxicolngos. 0 pro»
cesso regular de derivação, verificável uai
ncologins, dc formação erudita, não scr.i

I lão fácil de surprelu-ndcr na forjadura sc-
' ereta o caprichosa, com ctymos obscuros, do
lexicon popular. Poder-sc-ão decompor «r.
palavras como jagunço, piquira, cofutie, can-
naco, qiiibebc, cujilid, chahoque c ininimems
outras, os them.is e suffixns qüe .1 g! isso-
login presume nn constituição tios vocabii*
los'.' E a não ser Isso possível, nos ispo!ia«
riamos ile milhares dè braíjilqirjsnms conio
estes, de'longo nr.o e. já'.insunjiriycisí 

Uiii-pbilotòjj<»-d^-p<,i+tt?írI; IliliJii,' ,!_• Vas-
,1'urified Wi.x Creim) = eònçollos; exigirá iiiuito^ mòiios como tibi-

*.,ii«i,H„„,,m,iii,u„mi„,,i ,,,ii,'„„iiii„„,,iiiiiiitiiiiii„,„,'„i,i,,,i ntiniiiniimitr 
!'? 00 OIIUWSSIIO ll ¦-, I1C0 0(,1M IOS. -¦ IC Orl"

y-mis— gem litcrarii), — procurar-sc-A sulier te .cer-
rHü"^!? I7CTARÍ Ã VflVPW POM i-''éspo.n«lcm n uma necessidade ,'a |i,igitã.i>>i
UlsLIÜi L31ARA A JUíÍjiS v\/li-'a,) níciios á nlgumn conveniência, por.inaièr

jnititlcx e vigor nn expressão das itléas slgni-

Alta Costura
NOVOS MODELOS DE PARIS

Vestidos c Chapéos para grande cerimonia.
Theatro c Visitas com a nova nota da ultima
moda do Paris, assim como artisticas Bolsas,
Fivcllas c Collares, de grande novidade. —-s
"ELEGÂNCIAS". Rua S. Josó 1211, sobrado.
iiiiniiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii'iiiiiiini|iiifiiiitiiiiiii)ii|itiiiini)r'.
I 1WNNOS, CRAVOS, RUGAS, KTC.T I
i CREMLDE CEHA-PÜRIFICAD04

CEIÇÃO
O Or. iMorolino Correia, residente cm

Turvo, Estudo de .Minas, procurou a policia
do lã" districto apresentando a seguinte
queixa:Trouxera daquella localidade uma joven
dc nome Maria da Conceição, com Ili aiinco;

ficadas. Se do origem popular, serão odaiil-
tidos nn caso tlc exprimir uni facto novo svíii
expressão nn língua. Dntlo, todavia, que sj
Iratc de facto antigo para o qual ,|A se en-
contro expressão adequailu, "se o ucologiü-
mo vinga e é acceito pela maioria, temos en-
tão dc lios curvar". Sem pretender mais do

do não implica, cm ultima annlyse. iluvida
próprininètite Acerca do direito tlc admissão
Ater, lermos brasileiros no diccionario. Seria

algodão branco, sujeito pelo art. 4/2 da ta-
rifa cm vigor, A taxa de 2S200 por kllogram-
ma, razão 80 «I», valor official 23750, ca -
colados os direitos, com a cobrança de 6o •"

branca, olhos castanhos, cabellos cortados <|u.c provocar uma solução que julgo prclt-
"A Ia garçonne", vestido branco e sapa- _>"__ ^F^™**^".*0 ('"c ° <!rs,""-'or'
tos pretos, pura ser cuipreg.-itla fio Sr. Luiz
Viüas Bons, residente ;'t rua S. Francisco
Xavier ir. 127 c que; por signal é sogro do , ,-
queixoso. IDeseínbarciindõ na «are, t. Dr; çi.amorqso mie assim ns desaforassem, mor-
Mcrolino tratou de tomar o bonde qne ser- '}"»<* '^Vn'"-, '"." '¦,k;nr',niinü l'ort",f"'.í
vc Aquella linha, o qnc fe/ pòiict./dcpui:.', üc Cândido dç .Figueiredo, o.s recolhe nl
entregando ;t> |'õvcn Conceição aos rltla.-"!'. I.Sfm selecçno. 0 «lesaceo.rtlo st: patentt-a n.
do fiscal n. í) e eòniliictbr n. 1.038, que, çlassitu-açao dos briisileiminos.
iam no respectivo cltictricoi Acoiriece „..* | f!ite;idlincnto;_ nu convenção |.revia, siHúS
até agora -Maria da Conceição ntio chegou tiualtpiç1.1 definlçãu em .quo.-sc
at. .seu dcslino | norma tlc proceder. Dlgnm-nos prinieir

Tomada a queixa, ,|iolo conliiiissario Vi- sc devo-entender por Icgitimos
ctor do Espirito Santo, foi aberto inquérito, mos. exicos. syivlnctiços.e soiiiantici.s.
«slüindo as iii:tori,<.i(5cs empenharia^ en. seguida, com justa preferencia, sejn pulill-
descobrir o iiaradetri) da ilcsammrecidit. . cutlo o voeiionlario cm que ha iuni » se es-

mera a \cademln o que scrn iialiiralniente >

,i
ir

mas
„ tjiie

liriisilüiris:
ein

Chá-dansante em benefloio'fvntc PÍP&fc-a f°,úe tll1s fo"u's' Ao"m'•^..m, m.m..*m*m..m— »... Tf™" -. .*,'.T"T i clouario Hrasriciro ,
do Abrigo Thereza de Jesus ~— —¦**» '—:

Por motivo de fmxfmalor fica transferi-1 j| Or.üJIJfjJJJ (J2jjf|£2 (do, "sinc-dic", o Cliii-tlaiisantc que se devia jrealisar no próximo domingo, 27. no Club |
dos Diários. Rio. 22 de julho de 1112-1.

O Corpo de Cnnperadora» í
¦ ¦^»>' ¦ ¦ :

Ou explica ou abandona o
partido

eieo
ae!spiciiparisiiss

Mlle. DEVIIIVS chama n attenção pnrn ««
esplendidas "robes dc soircf" eni reinliis.i
inis:;.'iii;,is. A'cstitlos de broquciii de onro;8

! prata. Adoráveis loilettes de tafetá pa™-aJ
LISBOA, 22 (A; A.) — Continua cm"fócõ.j liiidiis eariorns. E oulros intuídos da MODV

o incidente Ribeiro dc Mello. Espera-se, pura ['PARISIENSE, que '.'Sino sendo exhlbidós^-liot
hoje, uma reunião dos proecres do Partido,|.ÍÇ, no novo nunicro tln REVISTA ODEON <•'
Democrático, afim de Iratar do assumpto. ! Actualiilndes de (iiiumont. sendo tutlüí r«> toi*

A imprensa tem explorado o facto c con-
cita o Sr, senador Ribeiro de Mello a dar
uma explicação de sua conduetu cm publi*
co, ou abandonar o partido i, que pertence.. mé*» ' ' ' ,.,

letles apresentadas com
turaes,

mat—

is suns cures

ouro, ao cambio dc infuuti^o^tioimr, temos,, .. __b,ibbs"M« mm ,««',,» «
cffectivaincnte, a tnxn dc .7*7*8 cm vez de § QD PI^FNTA _)_{ Bflgjlíl j
2ÇS20I). dc onde .para a razão de 80 Si", o vn-1» ¦"«• I lünhll IH iek. IY3üub,&,í3 »
Ior official dc ÍIS745, em vez tlc 2,?750. ou ií ourives, R - tírçaa, qulnt.rt e sablia- 3
então, para esse valor nominal, A rnzjio dc « doS) ,)e j As b-ioras.. Affonso Pcn.ia, Ví.iX. !,5t "1°. em vez dc 80 _>_?. Basta esse calculo g „ei!unilas e sex as, do 1 ás .1 horas. >\
pura mostrar quanto se elevaram os dire -
tos dc importação, cujo gravomo no Brasil
não encontra parallelo nem mesmo nos
niiizcs mais cxaggcradamcnto protcccionis-
tas. 

" 
. '/. '• -: ¦

Demais, senão a protecção aduaneira uma
fôrma indireeta de delegação dos poderes de
taxação, todas as vantagens que correm pura
certas classes, são outros tantos imnostos que
sc desviam do erário. Dahi, náo só uma no-
lavei depressão dòs rendas publicas, como o
sensível enfraquecimento da capacidade tri-
bntarln do paiz, num regimen, como o nosso,
cm qne a União vive principalmente dos im-,
postos do consumo, o o imposto de renda,
como meio de compensação c instrumento
de justiça sociaK para nivelar o sacrifício
dos contribuintes, na medida da capacidade
conliibiitlva dc coda uin, não pódc alcançar,
desde logo. oi resultados que promcttc, tnn-
Ias ns tlifficnldades c relutancins oppostns
As suos primeiras tentativas.

Conclue o deputado paulista; dizendo quo
não sc compreliendorla que a Cninara do.s
Deputados iniciasse agora um novo projecto
de reforma dc tarifas, desprezando um tra-
balho já feito, c adaptado, tanto quanto
possível, As reaes necessidades econômicas
do pniz; o propõe, por isso, seja ussignndu
pela commissão de finanças uma indicação
no sentido de officiar a Mesa da Câmara A
do Senado, solicitando o andamento do pro-
jeclo de reformo de tarifas, enviado em ÍIUC
A outra casa do Congresso.

•m***"QUÀRDA-MOVEIS"
(Sob o patrocínio<dn i„.li,8tii,,l l.cnnilro Mliriln«i

Chamndos : Ourives, 41. T. N. 1500
' -et*B»

Entre o omnibus e a parede do
tunnel

Imprensado entre uin omnibus e uma das
paredes do tunnel nqvo, ficou com o brn-
ço direito fractiirndo o fiscal desses vehi-cuíca José Alves Pinho, de 29 nnnos o re-sidente A rua Luiz do Camões n. On.

. A Assistência ministrou, ao ferido os nc-cessarios soecorros.¦¦ -nr

ttif««t.UÁA ,)r-. »u''«>o Motta. cspccialis.a
rjGrtnGa c «'oscobridor do especifico

oreatt£33
Dr. Martinho da Rocha Júnior á%
pela Univüi-.sftlatlc tlc Berlim, ilocenlc de '»'
nica peillntrichi etc.

Cons.: nu, 7 tlc Set. Ti. T. Norlc 74»l;
ltcs.: Praia dc Bolafoqo, 402. T. Snl SOU

0 prejectil atravessou-lhe a perm
¦ O servente dc pedreiro Antônio tle Aj*

incida, de 18 annos, e morador á rua 0«i"
lileu n. 100, quando, hoje. examinava "m
revolver, á ruu Coronel Pedro Alves, 'iwn'
te:en que a arma detonasse o fosse o l>r«*
jectil -atravossar-llie a coxa direita.

Removido, cm seguida, para o posto cen*
trnltle Assistência, ali teve o ferido os ns" jcessarios soecorros tle urgência.

marn»—.- -~

Rua S. José 38. Rio'.

AZEVEDO & BRANCO
Alfaiates da Acttialidn-le

Buenos Aires, 132, 1« (canto dc Unigiinyana).

Atropelou um trabalhador
Na run .Urugunj-nna, uni auto atropelou

o trabalhador Oonçalo Alves, de .V, nnivose residente _p rua I-azenda n. .15, ferindo-o
üiil varias parles do corpo.

Gonçalo foi medicado nn Assistência.

TKEATRE — Jolie eo
h mx. recue

\®m maisons de Fan>i
chei imes de Ha A-
StoüragBayana-C.

Horquína
melhor tônico parn òs cnbolloa. Form.il'

do Exmo.
Dr. Werneek Machado' venda nas principaes casas de Pcrfuu*rias e Drogarias,

ÜS5i>J.„^&_

¦¦/.

_ _ © •¦ V £ -
wtm,
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O projecto de promoção dos sargentos e o
substitutivo da commissão de marinha

e guerra da Câmara

Dl PflÉPe* -tte W
IflP suspenso o papei

da "Lm"
NOTICIAS SOBRE A SEDIÇAO

«a

Conferências no Cattete
Ato a hora «le fecharmos esta pagina II-

i.h.m conferenciado com o Sr. presidente
da Republica os Srs. ministros da Viação,
.hifllça, Agricultura, Exterior e Fazenda o
mais os Srs. chefe «le policia o directores
dos Telegraphos c I.loyd Brasileiro.
0 presidente gaúcho solidário
com a iniciativa do embaixa-

dor Gurgel do Amaral
O Sr. presidente tio Rio recebeu, hoje,

o seguinte telegramma:"Porto Alegre, 22 — Accusando recebido
lelegrarama cm «pie V. Kx. trnueniitliu-me
Mia patriótica resolução sob o alvitre sug-
gerido pelo Dr. Silvino Ourgel Amaral, il*
lustre embaixador brasileiro em Santiago,
nò Chile, terei viva satisfação cm concor»
rer quanto em mim couber pura o movi-
mento civlco dc formal resistência uo espi-
vito de üii.i.vhia «pie vem 'gravemente com-
;>/nmeltcndo superiores interesses das foros
irittUclonaes de nossa 1'atrla. Accelte V, E-,.
meus agradecimentos -pelos seus applausos
a nossa eonducla cívica actual moniento.
«'nrdiacs saudações — (A.) Dorgcs dc .Mc-
deiros, presidente do llio Grande «Io Sul."
A promoção dos sargentos a

offieiaes
Um substitutivo da 0. de Ma-

tinha e Guerra da Câmara
daA commissão dc marinha o guerra

Câmara reuniu-se, hoje, cedo, anles da ses
são'dò plenário, para nsslgnnr o parecer do
Sr. Armando Uiirliiiiinqui sobre o projecto
.-.utorisando a promoção a offieiaes uos sar-
gentos qne so distinguirem, por actos do
bravura, na repressão do movimento scdlcio-
•o de São Paulo. Esse parecer, que chegou
a tempo dc ser lido no expediente, no pie-nario, está assim redigido:"Chamada a sc pronunciar sobre o proje-
rio n. 711, dc 11121, ds autoria do illustre
deputado Sr. Nicanor do Nascimento, pen-sa a commissão dc marinha c guerra que in-
terpreta fielmente o pensamento que o dt-
tou, com o substitutivo que tem a honra de
Mil.metter ú esclarecida deliberação da Ca-
mura dos senhores deputados c que, clabo-
rado como sc acha, melhor attende aos in-
loresscs do serviço militar, sem demasiado
sc affastar dos princípios geraes que go-
vernan. as leis orgânicas da forças de ter-
ra c mar, antes a ellas procurando sc sub-
ordiuar com evidentes vantagens para os
«].ic forem beneficiados, cujos direitos, c rc-
galias ficam plenamente assegurados dentro
dc um critério uniforme, e, por isto mesmo,
enquadrado no pensamento que a experien-
cia tem demonstrado ser o mais conveni-
ente vara a composição dos Estados Maio-
res das forças aotivns. Isto mesmo sc dc-
prclicnde «los "considerandu' cum que jnsti-noa o projecto o scu illuslre nulor

A gr-anée sofucmi

.Nem dc outra forma sc poderiam conciliar
o-, interesses permanentes das forças milita-
res o as conveniência determinadas pela si-
Inação especial, ereada pola comlcinüavcl
scdiçüÔ que irrompeu a 5 do julho corrente
tia Capital do Estado dc São Paulo c queestá merecendo severa repressão do governofederal, secundado cffienzinetile pólos gover-uos dc todos os Estados, com o apoio *>•_•
goroso do povo brasileiro que assim, por to
dos os meios ao scu alcance, está demous
liando, mais dc unia vez,' inequivocamente,
sua formal reprovação a estos altcntatlos
contra a ordem e a paz, que lhe são indis
pensaveis c «pie tanto prejudicam os seus
sagrados interesses.

Obedecendo i'is ordens imperativas do go-verno da Itcpublica, as forças militares, con-
M-icntc*. dor. seus árduos deveres e do suas
grandes responsabilidades c rjuc, felizmente,
.5o n innioriu, 110 exercício dc suas penosasfuneções. r.*í.i sc demoraram a iniciar com
Ioda a energia uma firme reacção contra a
íracção indisciplinada das foíças da policiado Estado de. S. Paulo, a que se veiu jun-tar, com grande tristeza c profundo pezar
dos militares da activa, uma parodia insi-
gnificanlc do glorioso Exercito, parcclla que
lanlo se tem feito salientar, dc ha certo tem-
po a estn parte, pelo mais completo desco-
nhecimento dos seus devores para com o
llrasil, ao «piai as forças militares devem
servir com zelo c dedicação, 111*10 sendo ellns
senão, c. exclusivamente, instrumento con-
síRucional da sua segurança interna c de
Mia defesa contra nggrcssiics externas. Atas-
lados, por «.tiucsquer motivos c com «.unes-
quer fins destas elevadas funeções, qu-
lanlo i.o i.otíHi.liihí, us íorças militares cream
incompatibilidades quo' as impopulnrisam c
ns desprestigiam no conceito dn própria na-
1:110 dc. que são -parte integrante, .rara' n íonun-»
eiici e v.onserMiJção dsc sua grandeza c d!q sua'glp-
iiu o de que não mais se* podem separar, tiiiito
:*o confundejit on seus legítimos interesses c
ns suas naluraes aspirações. Felizmente
esses eram, são e.não podem deixar de ser
os sentimentos das íorças de terra c mar cm
sua quasi totalidade, que para exercerem
com exito ns suas difflceis missões necessi-
tam de ser carinhosamente apparclhadas
com todos os recursos e meios que a seien-
cia da guerra conhece, e a condueta das ope-
rações militares,' eni terra e mar, aconselha
c. pratica, e que muilo cfficazes só podertio
ser quando trabalhados com um pessoal com-
pctcntcc que esteja animado das mais se-
gura.s qualidades .militares c das mais puras
virtudes guerreiras. -

O projcclo ora submcllido fi consideração
da Câmara dos Deputados, inspirando-se nes-
tas considerações, resolvendo provisória-
monto uíiu. situação de difficuldades parn a
composição dos quadros dos officines sun-
alternos dos cstados-malores, devem mere-
cer a sua approvação,. Elle não modifica a
essência das leis geraes de formação e con-
stituição dos quadros uctivos do Exercito
e da Marinha, por isso que subordina os ac-
cessos futuros ás leis em vigor, premiando,
entretanto, como parece de justiça, sem as
restrleçôes legaes, por excepção, os denoiia-
dos e bravos servidores qtic, por netos com-
•provados, se tenham tornado dignos aos
honras qne a Tiação reserva aos que com br -
lho, disciplina e sacrifício, servem aos jseus
grandes Interesses e as suas nobres tradi-
S°Por 

outro aspecto, o projecto habilita o
poder, executivo a' preencher os claros exls-
tentes nos quadros dos offieiaes subalternos
pelos sargentos, inferiores e sub-officiaes,
ípie mais se tem distinguido por ¦«»¦¦«»"-
petencla, e verdadeiro espirito militar, abrln-
do-Ihes melhores perspectivas para o raturo,
desde que sc habilitem convenientemente dc
accordo com ns exigências modernas da pro-
fissão militar. Finalmente, no projecto nio
fica esquecido o precioso concurso dasfor-

, ças auxiliares e providencia cm re'»«a°*
Policia e ao Corpo de Bombeiros;•.**«>. Distrieto
Federal, a quem nos cabe legislar, dentro do
mesmo principio gcYnl, npp.lcado ás forças
militares da 1'. linha da Umao, pvoviden-
ciando, mas já de outra fôrma, a respeito
das forças auxiliares que escapam a sua dl-
recta alçada, dando-lhes, porem, t> «me lhes
pôde dar, isto é, as honras e regalias de suas
próprias forças. __.,"'.-_

[Pelo 

que acabamos de expor, a commissão

.

de Marinha e üuerra aconselha â approva
«io «Ia Câmara o seguinte substitui Ivo 1

"O Congresso Narlon.il resolve:
Ati. 1.* 1'lca o poder executivo nutorlsado

a promover no posto «le 2* tenente os sar*
gcnins .•!.. Exercito, «ta Policia Mililar • do
C«rpo ile Dombciros «I.i Distrieto Federal,
que praticarem netos de comprovada liravu-
ra na repressão do aclual movimenlo sedi*
clpso. iniciado cm S. Paulo, dispensadas to-
das as condições «Ia aclual lei de promoção.

Art. 2.* O poder executivo poderá, desda
logo, promover ao posto de 2" tenente os
acluacs aiumnos do 3* anno ila Escoa Mi-
lilar, os quaes, findo a sua utitisacâo nas
forças em operaçiics, voltarão a terminar oi
cursos respectivos, «te accordo com o rega*
lamento de ensino em vigor.

Art. 3.* O poder executivo fira lambem
autorisado n i-.inilcl.iunr em segundos teucn-
tes os sargentos cujos serviços se tornarem
necessários t\ marcha regulur do serviço actí-
vo do Exercito, ale 50 das vagas existentes.

Paragrapho único. A faculdade concedida
.10 poder executivo neste art. 3" cessará,
logo que seja restabelecida a normalidade
da situação perturbada pelo movimento se-
dícioso iniciado cm S. Paulo.

Art. 4" — Os sargentos que, por actos de
comprovada bravura, forem promovidos a
segundos tenentes, ou que tenham sido com»
missionnclos nesse posto por exigências do
serviço, devem, para ter accesso aos demais
postos, habilitar-se com os cursos dns re*
pectivas escolas, «lo accordo com as disposi-
ções dos regulamentos de ensino em vigor,
dispensado o rcipiisito da edade.

Paragrapho único — Os sargentos que 10-
rem promovidos 011 commlssionados, e não
tenham podido satisfazer ás exigências dos
regulamentos do ensino em vigor, terão,
quando forem attingidos pelo reforma com-
pnlsori.i, as vantagens do posto em que se
encontrarem.

Art. 5* — Os offieiaes c sargentos das for»
cas polieiaes c corpos dc Bombeiros doa
Kstados que" houverem prestado relevantes
serviços em defesa da ordem c da legalida-
dc, serão consedirados offieiaes honorários
do Exercito dc 1* linha cm postos Immcdiata-
mente superiores aos que oecuparem nas
respectivas forças.

Art. fi" — O poder executivo poderá pro-
mover ao posto dc 2* tenente os sargentos
c sub-officiaes dos diversos corpos do Ar-
madn c classes unnexas, «pie, por#nctos «le
bravura, sc distinguirem na repressão do
aclual movimento sedlcioso iniciado cm São
Paulo, dispensadas as exigências dos regu-
lamentos c leis cm vigor, ficando aggregados
aos quadros dàs especialidades a que per-
tenecrem.

Paragrapho único — O poder executivo
commissionará. desde já, em 2* tenente *»¦
actuacs primeiros sargentos «lo BataUiao
Naval, cujos serviços se tomarem necessa-
rins ii sua organisacão, considerado o Ba-
lalhão Naval como um regimento dc i***fnn-_
tnria do E.\crcito,-a*»segiiradas-nos mesmos
as vantagens constantes do paragrapho uni-
co do artigo 4*.

Art. 7" — O poder executivo poderá, desde
logo, promover no posto de 2o tenente os
acluacs. giiardas-mariiiha, os quaes, findas
ns operações de repressão ao movimento sc-
dicíbso, iniciado cm S. Paulo, voltarão «
terminar os seus cursos, .dc necordo com o
regu lamento dc ensino cm vigor, sendo .1
classificação feita como determina o regula-
mento da" Escola Naval.

Art. 8o — Fica o ..odor executivo atttori-
satlo a abrir pelos respectivos ministérios
interessados na execução da presente lei os
créditos necessários.

Art. !)" '.— Revogam-se as disposições cm
contrario."

0 Executivo, autoriiado a fazer
operações de credito ati

12.140:000$000
O Sr. N. Punido apresentou, hoje, * Cs*mara o seguinte ptnj.vto:"Consldçraiido que a despesa com o ps-«.intento dos augiiiculos provisórios do quetraiam o art, I50 e seus puragraplioa «Ia

lei 11. 4.Ó55, do 10 dc agosto «lc 11)22. im-
porlou, no primeiro scinc.lre do corrcnlonnno, cm 43.505) 1008001, sendo pelo .Ml-
nlslcrlo da Viaçáo. 25.400:5248001, pelo d»
Ç»MSda_ «.458:8058834, P-lo da Jusllci..**}-M8:07»?J35, prlo da Agricultura, líi*»
2.086:2478710,

Nictheroy vae lançar um empres
limo de vinte e cinco mil

contos ¦
Convocada para hoje, ás 8 Iiorus da nollo,

Identificando as fal-
tas praticadas pela

Allemanha

^lT.M.*\_5.NfQl\MAÇGe5

_a_jii_T r «mai «li 1 ~——*****

Foi restaurado o castcllo do
Blebancourt

PAUIS. 21, (Ilavas) — A commlliiiO «mt»
riram. ilt> prolecção ás ,reg.0n V-vn.lartMcnlregou lionleiii á miilllclpailuatl. dn IIM*
hniu-aiiirt <• easlello, depul» da «onvoalw
teitiantr restaurado.

A Commissão de Reparações, re-
forçada com um delegado

norte-americano, empenha-se
em liquidar a questão

LONDRES, 22 (Havas) — Como eslava hu
muiclixlii, os chefes «Ias dcleg...;.',.**. á Con-
fercncla (nteriiaclonul r.*..iil.-i.ii.-M* boje dc
manhã na residência do Primeiro .Mini-;.-...
Tri.li.u-M* uctsa .-«¦..uh'..i da quclí'ii> <K- com-
mcltcr .'. (íi.iniiilssáo du llcparuçõcs, refor-«...da com a pretença dc um delega.Io ni.rlc-
aincrlrniio, o cuenrgo de c.iist.itar ns faltas

I

CÒMMUN.aUOS

¦ Câmara Municipal de Niclberoy vae dis-
CUtir a scgtilnto ordem do din : projcclo
tia 1, do 1024, do orçnmciilo supi.lcniunlar
para o exercício do 2" semestre dc 1021; pro-
Jccto 11. 2, do 1024, alterando a cobrança da
Insti Minll.irlii conimerclal; projcclo 11. 3.
da 1021, aulorisando o executivo a contrair
um empréstimo até o maxlm» liquido dc
25.0(10:00(1.., denlro 011 tY.ru do pniz; proje-
cio n. 4, d« 1024, uiil»ri-.iiid.i o executivo a
rcorganhmr todos ns serviços municipaes.

O orçamciilo siipplemcntar, que voe cor
vtiladu boje, 1111 iiiipt.rtaiicla de I.44(l:4iO?.SO:j,
é destinado a reforçar diversas verlais do P^.I'3í.!Tl.ei.uinha u procurar us meios de cr-«monte, em vigor, .. quaes cslourarlum an;. „",. ^Salame" i garnnl as nova», dí-
ns verbas qu1 «So «cr."forçadas, de neconIo ,,6 pcr„os D , ou (.0llsdhn F|nnnco|rocom o pedido do actual prefeito, figuram da j.,,,, ,,as Naçfics. A (|i5CI,S51-,0 «Icslo as-as seguintes: cvcnlunçs da Camari pessoal 5Ilmpto pros«,Rllira na reunião «Ia «urde. nado gabinete do prefeito. evcnt.uacs do gabl- Câmara lios Coinimiiis. em que tomarão par-

 pelo da Marinha, a impor-
Unçla «le 2.132:5708280, pelo da tíucrro , ... - -
I .•065:5838558 o polo do Kxtcrlor 03:2008250. '«clc, publicações, evcntui.es (?), rcprcsenln

Considerando assim que, no segundo se- cão do prefeilo, representação do presidente
nieslrc, cm vez do 75 *j* terão do «cr pa*
gos ao fiiiicclonallsnín c operariado da Uniãoapenas 54 •'" dos ditos augiucntos proviso-rios de seus vcncliiieiitos, mensalidades, dia-rias c jornaes;

Considerando que, cm face «Ia aclual ca-
réstia du vida, essa nova reducção viria ug-
Cravar ainda mais a situção já bastaulo
precária dos servidores do Kstndo;

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1, Pica o governo autorisado a abrir

pelo Ministério da Fazenda, os créditos nc-
cessarios ou fazer as operações dc créditos
precisas, ate o máximo de 12.140:11008, paracompletar o pagamento, no segundo semes-
Ire do corrente anno, dos augiucntos pro-visorios dc que tratam n art. 150 e seus pa-ragraphos da lei 11. 4.555, de 10 de agosto
de 1022. e nos termos do nrt. 258 da lei
n. 4.703. de 7 de janeiro de 1024.

Art. 2. Hevogam-so as disposições em
contrario."

•aa*

da Câmara.
A dotação siipplcmcntnr que vae ser vota-

da do paragrapho "Soccorros Públicos", è
de 15:0008 e a do Obras Publicas (pessoaloperário), de 300:11008000.

0 BANCO DE CREDITO REAL
DE MINAS EM PLENO

FUNCCIONAMENTO
...,.*»**»* m m**%*.-.—

Somente não opera sua carteira
de redescontos

JUIZ DE IWUjA (Minas). 22 ifServiço
especial da A NOITE) — O Banco de Crc-(Uto Itcal dc Minas Ocraes, com sede nesta
cidade, não suspendeu, absolutamente, seus
pagamentos, sendo infundadas at noticias
espalhadas nesse senlido..

O Banco, apenas, suspendeu os cmprcstl-
mos n particulares, não operando com suu
carteira dc redesconto, provisoriamente.1 mm* 1

0 publico já pode falar, pelo
teiephone official, entre o

Rio e as cidades flumi-
nenses

Coinmuiiica-nos o encarregado dos Tcle-
graplios dc Nictheroy que foram recebidas
ns communiv-açõcs tclcgrâpliicás peios ap-
parcllios offieiaes, entre estn capital c ns
cidades fluminenses dc Nictheroy, Friburgo,
Pelropolis c X;,crczopolis, dó cujas linhas
o publico já sc pódc servir.

mm*m
Foi reconhecido o Sr. Ribeiro de

Rezende
BELLO HORIZONTE, 22 (Serviço especial'da A NOITE) — Foi reconhecido deputado' ao Congresso Estadual o Sr. Domingos Pi-

beiro de Rezende.

Reuniu-se o conselho fis*
cal da Sociedade Flumi-

nense de Agricultura e
Industrias Ruraes

-¦¦¦' * m» *» mt» m ,, .,-

0 parecer do mesmo conselho,
lavrado na respectiva acta

Os Srs. .los* Mattoso. Maia Forte, minis-
tro do Tribunal de Contas do Estudo do
Iti«>, Mario Guedes, lente cutbcdratico de
Economia Kurul du Escola Superior <lc
Agricultura, e Constando Monncral, agri-
cultor c antigo deputado, que constituem o
Cousclho Fiscal «ia Sociedade Fluminense
dc Agricultura e Industrias Ruraes, reuni-
dos, hoje, na sede social, no desempenho dó
sua missão, fizeram constar, da respectiva
acta, .» seguinte parecer:"No desempenho das nossas funeções, co-
mo membros du Conselho Fiscal da Soeic-
dade Fluminense de Agricultura c Industrias
liuri.es. declaramos que. conforme deternu-
uu o art. 27 dos* estatutos,, tendo procedi-«Io n exame 11.i cscriplurnçãs., documentos,
talões C valores, a que sc referem os ba-
lanços, balancetes e demais n 11 nexos ao rc-
latorio do illustre 1» vice-presidente da So-
ciedade, cm exercício da presidência, dou-
tor Eurico Teixeira Leite, relativamente ao
anno social próximo passad,», { omos dc
parecer que sejam approvados todos os
actos c contas da directoria, por havermos
encontrado tudo cm completa exactidão o
na—melhor ordem. O-consclhu -fiscal—Iam-
bem reconheço a utilidade dos trabalhos
que a administração da sociedade vem cse-
cutando, [pedindo u ponderada attenção dos
Srs. sócios para u relatório ..Iludido, onde
se verifica .-. execução do vários serviços
uteis, põnsigiiándo aqui, neste parecer, que
a dircelorfa tem alcançado raro exilo há
gestão dos interesses da Sociedade, dando
criteriosas soluções a não poucos obstáculos
que surgiram no andamento dos negócios
sociacs, agindo com honestidade, constância
c firmeza cm todos os seus actos, pratica-
dos sempre com a preoccupaçâo superior «Io
progresso do Estado e do bom nome da So-
ciedade.

Nictheroy. 22 dc julho dc 1921 — (ass.)
Mario Guedes, relator; .losé Mattoso Maia
Forte, e Constando Mònnèrnt."

mm»

tç os primeiros ministros, os ministros das
Finanças alliados u os representante dor,
banqueiros inglczcs c americanos.

O Sr. Mac Uonald levantou a «picstâo dn
convite á Allcniiinhii paru sc fazer repre-
sentar nu Conferência. Os dclcgudos fran-
cozes combateram u idía por iirh.ircin a pre-m-iiçii dos allcmães desneressaria autos du
firmado o accordo definitivo.

mt*t* 1

Combatendo a carestia
da vida

Um posto de leite barato, á tarde
A Empresa de Armazéns Frigoríficos, quevem installando os postos dc lcile barato,

espalhados pela cidade, cm diversos pon-tos, os qunes fiinecionam pela manhã, re-
solvcu agora inaugurar um posto á tarde.
I*'ssc posto ,fur'.'cionará das 4 horas em
diante, na praça da Republica, e o leite será
vendido a 600 reis o litro.

mm*

AGASALHOS
MODERNOS;
ELEGANTES;
CONFORTÁVEIS,

a preços baratissimos.
Comprem nas grandes casas :

Notre Dame
de Paris

182 Ouvidor

Barateiro
Av. nio «rouco 100

A' BRASILEIRA
Largo S. Francisco 38/42

<Èr*

Requisitado para auxiliar os ser-
viços da Contabilidade I

da Guerra j
O Sr. ministro da Guerra pediu ao scu

collega da Agricultura, Industria c Com-
mercio «me seja posto á disposição do Mi-
nisterio da Guerra o funecionario Ao Ser-
viço dc Protec.áo aos índios, Artliur Dco-
dato Bandeira, para auxiliar os trabalhos
da Directoria dc (Contabilidade du Guerra;

«M

0 Sr. presidente da Republica
apresenta agradecimentos ao

presidente de Minas
BELLO HORIZONTE, 22 (Serviço especial

da A NOITE) — O Sr. presidente do Esta-
do-recebeu uni telegramma do Sr. presiden-
te da Republica cm que S. Ex. agradece a
coadjuvação do governo dc Minas para ju-
guiar o movimenlo revolucionário em São
Paulo.

A Cruz Vermelha Mineira defi-
nitivamente organisada

BELLO HOIUXONTB, 22 (A. A.) —Foi
eleita a seguinte •dircctòviii da Cruz Verme-
lha Mineira, ha pouco fundada nesta capi-
tal: presidente, senhora Lincoln Pra tes; vi-
ecrpresidcntc, Dra. Hcnriqucla Machado; l*.
secretaria, senhorita Carmen Pinto; 2* secre-
taria, senhorita Igncz Ilrant; thesourcira,
senhorita Mietta Santiago.

A Cruz Vermelha já iniciou as suns aulas,
«pie sc rcalisam na Faculdade de Medicina
c em hospitaes diversos, com cnormo fre-
quencia dc senhoras e senhoritas. A senhora
Raul Soares convocou para hoje uma grande
reunião tle senhoras c senhoritas para a con-
stituição definitiva da caixa dc lembranças
do soldado mineiro, cuja lista de contribui-
ções cresce dia a dia.

Deputados e senadores of fere-
cem um dia de subsidio aos

soldados legalistas
PELLO HORIZONTE, 22 (Servieo especial

da A NOITE) —• Os deputados e senadores
comniunicarnm á Exma. senhora Raul Soa-
res, madrinha do soldado mineiro, que offo-
recem um dia de subsidio para auxilio ás
famílias dós soldados legalistas. Essa con-
tribuição sobe a perto de oito contos, já
estando trinta subscriptos.

0 pessoal da Casa dos Ottoni
offerece seus prestimos

ao governo
SERRO (Minas),-22 (Serviço especial da

A NOITE) — Foi transmittfdo ao senhor
presidente da Republica o seguinte telcgram-
ma:

"Discordando do movimento sedicioso de
S. Pnulo," os funcciónarios do patronato"Clisa dos Ottoniis", r»;a!i>\-> assignados,
peõm-ú disposição de V. iix. seus serviços
— Oetavio Café, director; Sebastião Rabello,
escripturario; Dr. Antônio Tolcntlno, medi-
co;' Orlando Souza Coelho, cconomo; La-
erte Lopes de Vasconcellos, inspector; Feli-
cio Nascimento Silva, professor; Raymundo
Farncsi e Eduardo Franklin, mestres de of-
flcina; Augusto Pinheiro. Miranda, instru-
ctor; Alfredo Nunes Ávila, continuo; Miguel
Santos, vigilante; Gustavo Generoso, rou-

Quer contar tempo em dobro
para melhorar a reforma

O Sr. ministro da Guerra submetteu á
consideração do Supremo Tribunal Militar
o requerimento cm quo o general medico
reformado Dr. José Lconcio de Medeiros
pede que sc lhe contem pelo dobro para
melhoria dc reforma os periodos dc 7 dc
março dó 1872 a 23 dc outubro do 1873, em
que fez parte da divisão de oecupação 110
território do Paraguay, e dc 18 dc março
a 23 de outubro de 1807, durante o qual
esteve como chefe do serviço sanitário no
3" distrieto militar.

m**»
Audição de piano no interior de

Minas
.IU/* DE FólÜ (.Minas). 22 (Serviço cs-

pccial da A NOITE*) — A senhorita Dinorah
Carvalho deu, no Club dc Juiz dc Fora, uma
coiicorricíii audição dc piano, sendo muito
applaudida.

mm* -

0 imposto sobre juros de empres-
timos garantidos por hy-

pothecas
Em solução a uma consulta do inspector

du Alfândega do Parnahyba, solire a co-
branca do imposto sobre juros dos cmprcstl-
mos garantidos, por hypothccas, á vista do
art. 3" da lei da receita, o Sr. ministro da
Fazenda mandou declarar que, cm relação
nos juros vencidos até 31 de dezembro dc
1923, deve o imposto ser cobrado em con-
forinidadc com o regulamento approvadò
pelo decreto ri. 15.58!), dc 20 dc julho de
11122. c que, quanto aos vencidos de 1* Ac
janeiro do corrente cm demite, convém aguar-
ui.r o novo regulamento pura a arrecadação
do imposto sobre a renda.

m*tê—

Os novos assistente e ajudante
de ordens da 2" brigada de

infantaria
Foram nomeados interinamente assisten-

te e ajudante dc ordens do coiuiiiaudaiitc
dn 2*t brigada do infantaria, rcspcctlvamcu-
te, o Io tenente Manoel Jon_uim-.Gucdes-c
o 2» tcncuto^Sergio-Meira dc Caslro.

mm»

Tecidos da Estação
Chapéus

AGASALHOS
O maior, o mais completo sortimento

do Rio c o da

Casa Fonseca
Agora c sempre habilitada a satisfazer

todos os gostos du sua distineta fre-
] guezia.
[-NOVIDADES EELLISSIMA3 JSMl

CONFECÇÕES

|7, Gonc. Dias e Üruguayana, 10

OS VALES-OURO

Um deputado mineiro homena-
geado em Sabará

BEI.LO HORIZONTE. 22 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) —Ou habitantes de Sa-
bar.', offércccrani ao deputado Christiano
Machado uma rica caneta, dc ouro, para as-

SÓ ARDERAM AS CORTINAS
Os bombeiros nem chegaram a

trabalhar •
.Vs primeiras horas da lardc, os trans-

emites da i-int Corria Dutra 'tiveram a sua
attenção presa aos grossos rolos de fumo c jás labaredas que saiam dc uma das janellasdo pnedió ii. 137. I"in pouco, os bombeiros I
e a policia, do li" distrieto recebiam comum-
nienção do oceorrido, comparecendo .-.o Io-
cal aquclles, ininiediatanicnle. Não chcg.i-
ram a trabalhar; cnlrctanlo, os deíioilados
soldados, o isso porque nígiuis moradores
vizinhos, com baldes dágua, apagaram as
chammns.

Apurou a policia (*uc a senhora do Dr.
liugn Novaes, ali residente, quando acendia
um fo*,'.ireiro dc álcool o fez cóiri tanta in-
felicidade, que ria explosão o fogo atcou-se
ás cortinas, i.iccndiandn-as. |

Os préJUizos foram dc pouca monta, e. o
facto ficou registado na delegaciu do Cal-
tetc.

mm»

Quando Médicos
estão em accordo

Um facto que causa grande sa-
tisfacção é que, na profusão e confu-
são cie medicamentos, a profissão
medica está em accordo em usar e
recommendar a Emulsão de Scott

A propósito das alterações no li»
vro de escripta fiscal das

fabricas
Em áddilaiilciito ã sua circular n. 35, de

10 dn noveml.ro do anno findo, o Sr. di-
rcclor da llficcitã declarou.' ein circular, ás
repartições subordinadas ('u'<: o modelo
qua acompanha a circular alludida, não sc
refere ás fabricas do prediletos sujeitos ao
impo:Io de consumo i».»r ni».*:ii dc guia sei-
lada. porque nessas fabi'|cns, :» guia por si
só discrimina :i quantidade do produclosvendidos.

mm*

sempre que seja necessário
fortalecer o organismo hu-
mano. As palavras "tônico e
reconslituinte" applicam-ae
cabal e plenamente a af amada

EMULSÃO DE SCOTT
Dr. A. F. da Costa Juniorj;?»1!,0;^;:
mores, lladiiinillicrnpia, II, Chile, 17 (•! ás C).

mmi», iO Banco do Brasil forneceu os vales-ouro, signatura do termo dc posse
hoje, para a Alfândega á razão de 5"-'8!)3 pa-
pel por lSOOtJ ouro.

Esse banco cotou o dollar á vista a
10f790 e a praso a 10Ç700

peiro, Ovelarch Nascimento, enfermeiro,
Aristides Farriesi, cosinbeiro."

Màthias Barbosa põe um pelo-
tão á disposição do governo
MATHIAS BARBOSA (Minas),' 22 (Serviço

especial da A NOITE) — Foi aqui organi
sado wh pelotão patriótico, que fica a dis
posição do governo' para seguir com qual
quer 

"batalhão, em defesa da legalidade..

0 cambio esteve Galmo
O mercado de cambio abriu e funcclonava,

hoje, regiilnrnicnle.cnl.no, com. os bancos
operando em cspeclutiva.

Os siiqnes fornm iniciados por todos os
bancos a 5 5J32 d.**, ¦havendo alguns declara-
do a taxa de 5 11|C4 d., contra o parti-
cular a ã 7|32. Assim deixamos o mercado
destituído de interesse.

Cotaram-se os soberanos a 68$ e a letra-
¦papel a 48?000.

O dollar regulou de 10$700 a 109790 A
vista e de 10*5620 a 10$76O a praeo.

Soques por cabogramma:
A' vista — Londres, 5 1|1G a 5 5164; Pa-

ris. $557 o Í5G5; Italia, 8468 a «472: Nova
York, 105750 a 10?840; Hespanha, 1S447 a
1$455: Suissa, Ü5980 a 1$990; Bélgica, 5497
a IÜ503; Hollanda, 4^140.

Foram af fixadas officialmcnte as .seguin-
tes taxas: .

A 90 d'v. — Londres. 5 5J32; Paris,
$545 a 8557; Nova York. 10$fi20 a 10S7B0.

A' vista — Londres, 5 3|32; Pai*is, «S54 a
?560; Italia, «465 a 840; Portugal, $293 á
$319; Nova York, 108700 a 108790;. Hespa-
nlm, 1$430 a 1.445; Suissa, U'970 a 1$9I)0;
Buenos Aires, -papsl. 3$520 a 3$fi00; ouro,
8$ a 85100; Montevidéo, 8$250 a 8$390; Ja-
•pão. 4$510: Suécia. 2S869 a 2S900; Noruega,
1Ç441; Hollanda, 4.-5080 a 4S160; Dinamarca,
1$740; Canadá, 109680; Chile. 1$180 (peso
ouro); Syria, $554: Bélgica, $491 a $500;
numania. í*054 a $072; Slovaquia, $324 a
$328; Allemanha, $001 ,por um milhão de
marcos, 2$5200 por marco da'renda; Áustria,
$156 a $175 por mil coroas; enfe. ff55o a
$500 i>o.r franco; soberanos, 58?; libras-pa-
pel, 48$000. ' ,

O mercado dc cambio durante o dia esteve
melhor inspirado, com os bancos operando
em: condiç«".es aceessiveis.

Elevou-se o bancário a 5 7|33 d., com o
particular a 5;.9j32'..d. O mercado fechou
calmo a essas.taxas.

A libra papel cotou-se, por ultimo, a reis
47*5500..

Vae ser dispensado do Conselho
de Justiça

O Sr. ministro da Guerra pediii ao au-
ditor da 6* circuhiscripsâii .judiciaria mili-
tar a dispensa do capilão Álvaro Janscn
Serra Lima Saldanha, do cr.n**elho de jus-
tiça pura o qual foi soilcudo.

mm—-
O ALGODÃO

O mercado «le algodão, regulou, ho.ic, ain-
da bem collocado c firme, com os preços cm
attitude dc alta, mas sem alteração aprecia-
vel. Não se verificaram novas entradas e as
saídas foram de 384 fardos, sendo o "stock"
de 8.212 ditos.

O mercado ficou animado.
¦ m**» i

O ASSUCAR
Fuuccionou o mercado dc assucar, hoje,

sem alteração apreciável no curso das cota-
ções, que eram sustentadas pelos vende-
dores.

No fundo, porém, as suas. tendências con-
tinuavam o ser de baixa, por isso que cra
colado na Bolsa para setembro a ü0?000.

As ultimas entradas verificadas foram de
6.327 saccas c ns saídas ile 1.166. sendo o"stock" de 47.367 ditos.

¦ m**» i

O TEMPO
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0 café íunGGionou calmo
« *»m m mr» ¦ »«¦

O typo 7 cotou-se a 50$500

Temperatura
25»,2;

de hoje : máxima,
minima, 13°, 2

adiotelephonia -
Material c" apparelhos de recepção de ra*

rliotclopliòniá dos ínclüorcs fubricanlcs. .
Installaçòes elcclricas dc luz e força, in-

stálhiçõès dc agua, gar. e sanitária, concertos
e éiiroJainciitòn cm motores, geradores e OU*
tros apparelhos elcelricos. Concertos cra fer»
ros de tírigonínfiTr c fogarclros elcelricos.

Material electrico em geral.
NA A INSTAI.LAUOKA. RUA UUUQUAYANA

N. 15(1 — '1'ELEPUONE NORTE 810

Boletimda DirectoriadeMeteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

'Distrieto ' Federal ,c Nictheroy — Tempo
bom. passando a instável.

Encontrámos o mercado de café,' hoje, Temperatura —Noite ainda fria, em as-
sem. maior movimento de n;gocios, porque censão de dia, com possivel monnaço; ma-
os compradores estiveram retraídos. ximu entre 26 o 28 giáos.

A procura era assim escassa, dc sorte-que Ventos vriaveis, sujeitos a rajadas.
os negócios sc rcalisaram cm. condições mo- Estado do Kio — Tempo bom, passando

! sS^P'" ' '

derndas.
Desceu o typo 7 n base de 50$â00 por ar-

roba, tendo sido regulares as entradas e ani-
mudos os embarques.

Foram vendidas na abertura 3.425 saccas,
com o mercado destituído de interesse, sendo
de baixa as suas perspectivas.

Em Nova York houve uma alta de 5 a 8
pontos, parcial, nas opções do fechamento
anterior.

As ultimas entradas foram de 17.587 sac-
cas, sendo 15.016 pela Lcopoldina e 2.571
pela Central.

Os embarques foram de 20.907 saccas,
sendo 5.375 para os Estados Unidos, 13.482
para a Europa, 1.300 para o Hio da Prata
e 750 pOr cabotagem.

O "slpek" ern de 241.947 saccas.
O incrcado.de. café regulou, hoje, duran-

.tc o dia bastante activo. Foram vendidas
mnis 4.287' saccas, no total de 7.712 ditas.
O mercado fechou, porém, sem firmeza..

I

a instável, salvo a leste onde continuara
bom com nebulosidade.-Temperatura — Noite aindn fria cm as-

l cenção de dia, com mormaço.
Nota — As previsões se resentem da dcíi-

ciência dò serviço tclegraphico de toda a
parte sul do paiz. '»

Kstados do sul — O tempo continuara
insta\*el, sujeito a chuvas c trovoadas. A
temperatura declinará ao correr do dia ao
sul e oeste. Os ventos rondarão para sul
e oéste, com rajadas.

. Nota — Não podem ainda ser feilas as
previsões para os demais Estados, por falta-
rem as informações necessárias.

mm*
Loteria da Capital Federal

27707.
6Í1770.
47274.
0023!».
2011.

20:0OO?0n0
4:000ã00'fl
2:0008000
1 íooosoon
l:0UO$000

ré/t-teact&czcoi
(*S -me ll rfes t ií. mayj boi-att.^

^*»**~~«_—**^ ^*-- ,-^
07 ...RioG5. V.utx da Carioca,

Os. mais delicados padrões
Largo dn Carioca, !l — Tcleph. C.

SOUSA BAPTISTA»- Cia.
640

W&$S.Vi<tJ.®U>*3)
Ciiriim-se còai duchas. Instituto Physlo*

(Ju-rupico. Liii'gb; da Cnriocn, 8,

Casa de Saúde B. Lucas *
Directores: Prrtf. findoy Tavares e Dr.

Silva IMiiío. Espcejulisoila em regiinens.
Próximo da prnini Parque, agiia ..'orrente em
iodos i.s «p.artos. Diárias: Quartos, l.*»fi e
2UH. aparlániéntb nOS o enfermaria 10?. Taxa
<!e o'iJ(irnçttó i*il.i.*t. Hll)-? e iõl)1**. V..1. Palria. 00.
Sul 3170. Medico ou cirurgião a escolha do
doculc.
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MO MACHADO OA SILVEIRA

ti 

miili-lliiu da Sllvfirn « fl»
Iltim vnnvlduni oh «Ml» jtiirni*
!«••» d Mitigo» |ltll'í« ll»: "Inllf ll iniíi.

nn i!o trlgealnin riiu do fidlcctniPiilu
ilo nen Inoiqtiecivol o (juoriilo espado
b |me JOÃO MACHADO DA SILVEI.
M \, i|in* rvrti i'1'lfliriulii <]iilnlii.!V!i'.i,'21 dn corrente, tia 10 lioriu., no ul*
lar.inór dn «grejn tio S. Ir-md-rn
de I--»ii..i, conloasnntlo.i-e utilrcipnda-
menti- arnloH
— ..I — I..V,|,W »..-.

JOnü 8II.VFIRA
Ílaudillnu 

Fnp.ipn rin Silvei-
rn, Álvaro Fogaçu da Silveira,
Aurclinno do Albuquerque LI-

«ia, sua «-apoaii e fillm a conviilam os
•ena parentes e amigo» para unaialir
á iiiímu de trigesimo dia do fnlleei-
mento do seu querido sobrinho, pri*
no e amigo JOÃO MACHADO DA
SILVEIRA que acrii celebrada quin-
la-felra, 24 do corrente, ás 10 horas,
¦o altar de N. S. da Conceição, da
Cffnja de S. Francisco de Paulo, an-
¦adpando^e gratos. i

JflíO MACHADO DA SILVEIRA,
ÍA 

Companhia Industrial Sil-
feira Machado, Socicdndc Ano-
nyina, convida os seus amigos,,

fregueses e empregados paru assis*
tirem d missa dc trigesimo dia do
fallecimento do seu estimado dire-

, ctoi-gerente JOÃO MACHADO DA
SILVEIRA, que será celebrada quin-ta*febra, 24 do corrente, ás 10 ho-
ns, no altar de N. S. das Dores, da
egreja de S. Francisco de Paula, con-
fessando.se antecipndamente grata.

Álvarino Procopio Pereira
(JULINHO)David Procopio Pereira e sun se-Tf- nhora, Adalglsn Rodrigues Pereira,¦ Álvaro Procopio Pereira, Slciln dos-tantos e demais parentes, profunda-.«ento sentidos com o passamento do seu

5ft-KPrí.j£n,!,C?1-0 íi-1,° c 'rraão ALVÀIU-NHO PROCOPIO PEREIIU (Julinho), pc-nhorados, agradecem a Iodas as pessoas «iuecompartilharam nesse doloroso transe pes-soaimente, por cartas, ciirlões e telcgram-m*b m convidam para assistir a missa desétimo dia que, por alma do saudoso ex-tlnçto, mandam celebrar no altar-mór daCathedral de Nictheroy (egreja de S. JoãoBaptista), amanhã, quarta-feira, 23 do cor-rente, ás 9 horas, hypothccando antecipada-mente os seus sinceros agradecimentos ntodoi que comparecerem a este acto de re-Jlgião

••».-, , - •.. -

\ NOITE — Torçii-fali-n.' 22 <!<- «Tnllio <1<* 1024  _.. M_*nimm»u_a_*m*mimmmmÊmimm***w_M

fJf&llflKf-, ,-'híOT«|çsr.<f***_r*í

Temos a mais beila escolha de|A extraordinária serem
dade de um delinqüente

prcGOGe
CAMISAS que é uma das nossas

fl_ a» es ra xvx ___«- —z _v
LENÇÒES

Paru criudascni li-Rufl
IMxaOO crolons o| njpur 8Í7M1
UO x 200 cretone c| ajour IOI500
HO» 300 crdone c| ajour lltf-nfl
1(10 x 210 crclono ci ajour, casal.... r.'.*_'i,n
ISO x 210 cretone c| ajour, casal.... 1MS00
110x210 cretone grosso c| njour.. 181500
imi \ 210 crclone grosso «¦• fenloncl. 2ii*?A00

•se:* rv ao
TOALHAS PARA ROSTO

1'OnTES, camilo !l por 4IIW0
MUITO feljltjitoí .1 WM
InfllcMi, . íl 7<MI0
lincorpailns ,1 h*MíO
Kaulaila, Miiinlni il H*W
1'clpo forte 3 PíOOft
Mliil.) Ri*UllllC!. 3 " lti.HUU
Typo alugo.ina, . . ., :t " lãfÜftt)
Ahigoniiiis :i " JÍWOl)

EMnto 1W
¦*»

COLCHAS
Km <f*rr» UO x SOO .,,,, 01500
Orbiiaa cores 110 x 200 13*000

Fufiaô fores 110 x 200 I5?500

ara CP

Dom arti,io, hrancni li» x 2lo,
liislúo franeex 110 x 200

12-S0Ô

l&íúOú

1'uílSo francei encorpado 110 x 200, -1 ?000

m.
CAMISAS DK TRICOLINE

io»
S6 lirancn, «nper
(.Ari-s variadas
I .'.r imIIii, IM.ula*
Ti-lcolliin 1'miiccra lUtada.
i..i -. lUa-i «nper 
AMigo dc luxo • • • •
Ai mai-. I.vlln-. IIMada»..
l-..lr:i«. ili-.Pirlu
Trlrollno frnnc.-xn
I.iiiadas nrtliio luxo.

•jr.-noo
961500•Jll-HIH»
90Í800
.'i;i*,'iihi
MMOO
iHBtiOO
801500
S6B800
•151'lll.il

OOOOOOOOCOOOCXXSCOCX-JCrX-COOOOO^ OXX1C)OCOOOOOOOOO
0>^An4_»n4~*t)4_»(l-4_»(M__»()4_»<)€_M)«s>()«aO(l^9l)*-n»<)4H_»()4»04a»ll>' ^yt0tfÍ0*0Íiv*t**fÊ*vvi09^ç^^*V**»****mfif***^

OlNEiVJA CENTRAL- Empresa Pinfildij
fíojE I — sêsaõos"'óT3I«^llodic.í"3^^

NA TELA
KATERIEIE MA0 D0NALD

e STUART N0LMES
em

O Lyrio
Vermelho

____________,*_____,

ÈÈm

PALCO
BELLA

M0RIF0LS!
e ina maravilho*
aa colleeção de,
araras o caca*
tiées amostra*
dos, e mais 15
namoros do va-

riedados.

vn,çâmmnm mmmmItONAS 2M0O

Zõfiã Pompeia de Magalhães

fDr. 

Raul Cccillo de Magalhães,Gcorglna Pompeia, filhas, genros e ne-tos. Brazilina America de Oliveira Ma-galhacs. Dr. Virgílio Affonso Rodri-¦&.S6,inh0x.a ÍL- filhos' ••oa° Oomln-tueaSoares de Magalhães, esposa o filhos, Sal-x ador Rosiérc, senhora c cunhada, Djalmaae Jesus c filha agradecem, penhoradissi
S«' *._ i •***..•*•¦" Pcssoas loo acompanha-ram ató á ultima morada os restos mor-
~__.a SU.a. •nes,Iuecive.* esposa, filha, Irmã,cunhada, tia, nora, prima, comadre e ma-drinha ZELIA POMPEIA DE MAGALHÍES,os convidam novamente para assistir aJnissa de 7" dia, amanhã, quarta-feira, 23do corrente, ás 9 horas, na egreja de Sãojrancisco de Paula, pelo que antecipada-mente se confessnm gratos.

José da Silva Santos
____. ..,*felici(ia«*~ de Jesus Santos, filho,•J- filhas, genros e nora agradecem pe-¦ nhorados a todos que os acompanha.•*-*r'- ram no transe doloroso por que pas-»aram com o fallecimento do seu saudosoesposo, pae c sogro JOSÉ' DA SILVA SAN-1U\ convidando a todos os amigos e de-mnls parentes para assistir a missa de sc-limo dia que farão cclehrar amanhã, quar-ta-feira, 23 do corrente, As 6 horas, noasylo Amantes da Instrucção, na rua Ypi-tanga, confessando-se desde já penhoradostodos que assistirem a esse acto de reli-
§___•

Coronel José Rodrigues Cabral

BANCO HOLLANDEZ DA AMERICA DO SUI
RUA BUENOS AIRES, II e 13

(Edificio próprio)
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS — ABONA

4 oo AOS SEUS CORRENTSSTAS
MATRIZ : — Amsterdam — SUCCURSAES: — Rio de

Janeiro. São Paulo, Santos, Buenos Aires, Valparaiso,
Santiago de Chile e Hamburgo

Agentes e correspondentes em todas as praças do mundo

Noyj

4R!. s

(VETERANO DO PARAGUAY)
9^ Ataria Kmilia Noyn. Aurélio Nova,"~Pa senhora e filha c demais parentes
J agradecem a todns as pessoas que se«¦y- dignaram ncohipanlinl-os no áoloróso

golpe quo acabam âe receber coir, K i-yirtc
de su saudoso chefe, coronel JO.SÍ2' Ft-OBRI-GUES CABRAL NOVA, e de .novo <*.," convi-cam para assistir a missa que terá logaramanha, ás 10 horas, no altar-mór da egre-
fa de S. rrancisco de Paula.

Dr. Eugênio Elmo
(1* ANNIVERSARIO)

«t,. lice,de Saldanha da Gama RibeiroIvlmo, Luiz, Josí*, Ernanl e Ita Elmoconvidara os amigos c parentes do
tnirv™}.0™ lIX0' t-°* ?v;*) e c""hado Dr.EUGÊNIO ELMO, a assistir a missa do 1*anniversario que pelo repouso de sun almaserá celebrada amanhã, 23 do corrente, ás» I|2 horas, no altar-mór da egrejn de SnoFrancisco de Paula, pelo que desdo já seconfessam eternamente gratos.

losé Eugênio de Azevedo Leão
? Francisco Azevedo Leão e filhos con-/W vidam os parentes e amigos pnra as-1 sistir n missa que fazem rezar no ',"

d» din do fallecimento de seu filho e ir-«ao JOSÉ' EUGÊNIO DE AZEVEDO LEÃO,«manhã, quarta-feira, 23 do corrente, ás10 1|2 horas, no altar-mór da egreja deS. Francisco de Paula.

Coronel Pedro de Souza Ribeiro
Margarida Migliora Ribeiro e filhosconvidam seus parentes e amigos paraassistir a missa de 7o dia pelo eterno*» descanso de seu estimado esposo e pne,qne mandam celebrar amanhã, quarta fei-ra, 23 do corrente, ás 10 lioras, no nltor-mór

tia Candelária.

Dr. Edgar da Cruz Ferreira
i AGRADECIMENTO

Mnrietta Valle da Cruz Ferreira e filhos,
Gastão da Cruz Ferreira e senhora, conunnn-
danto Arthur dn Crnz Ferreira, Dr. Aiihibal
Bcssone Corrêa, senhora e filhos, comman
dante Américo de Azevedo Marques (ini-sente) o mais parentes, na impossibilidade
de agradecerem pessoalmente n todas ns
pessoas que os acompanharam, no doloroso
transe por que passaram com o fnllecimcn-
to do seu querido EDGARD, bem como as
qne apresentaram condolências, por este
Oielo vôm a todos testemunhar o seu pro-fundo reconhecimento.

SIM! 0 "DlP,rCmX ! 
"

iocelra do cão c extermina cnrrapntos.
Vidro, 4?. Vende-se: R. Vusco da Gama,

' -2 e nn R. 7. n, 3 e n. 1S1. e 1" ,]c Mnryn. 10.

Í)r..E\5rjCO Villela: Mols. ints. 7 de 7brõ"
7. ás 5 horas. 3", 5" e sabs. Tel N. 654.

AGASALHOS
CASA PACHECO

Uma venda eom preços to-
dos remarcados

Capas de seda
forro de seda . 110ÇO00

Capas de c h a r-
meuse forro de
seda 200$000

Capas de marro-
c a i n forro de
seda 200$000

Casacos de c a-
simira  60$O00

Casacos de ca-
simira xadrez . 60$000

Capas malha
franceza .... 120$000

Vestidos malha
franceza .... 75Ç000

Casacos malha
franceza .... 46$000

Echarpes malha
franceza .... 30$000

Blusas malha
franceza .... 36$000

Vcstidinhos ma-
lha franceza c|
gorro  30$000

Falleceu um senador italiano
•QUEM ERA O SR. GIORGIO

. PICCOLI
TRIESTB. 22. (A. A.) — Falleceu nestacidade o senador Giorgio Piccoli.
Nota da Agencia Americana — GiorgioPiccoli, senador do reino desde 1920, nas-ecu em 1840, cm Rovigno; c.i-deputado a

Dieta Provincial de Trie»te, antigo presi-dente da Liga Nacional c professor da Es-cola Superior do Commercio de Triestc.
> t**m ¦

Após matar a priminlui, um mc.
nor de novo anrio.i oceulia,
cuidadosamente, os vestigio]

do crime !
COIIHESPONDI-NCIA KPtSTOUn n."A0B.NCIA AMKRICAN.V" '"

ROMA, Junho (A. A.) - Durante mui..lüinpo — lia quantos annoj Já m* \nc |...•-- iliM-iilirniii on i-iniiiiiiilisin*. cm i¦,,„,, : '
rnuNn» dctorniliiantoa do crime. Coubs !Itália, pelo genlo do Lõmbroso, projectar!nova luz louro n conlrovorsin, orientând!
«Icllnlllvanirulc os espíritos pnrn a lolnrf.
do "ilclcrinliiimio". •'

Instrumentos cirúrgicos, dentários e
apparelhos de physica

Material sanitário e artifios de ensino
para escolas

APL-AItlXIÍOS ELKCT1UKMEDICO E DE RAIOS X

Completo sortimento de material de hygiene
e laboratório

Pt-rftit.inrlii*, rutelluriii flnn, artigos electricos, etc.

CASALOHNERS.A.
R O DE JANEIRO

Avenida Rio Bruco, 133
SAO PAULO

Roa S. Beoto, 34-1
IXXXOCOCOOOOOOCOCiÇOCOCiCO^

Novidades
para Inverno

Vejam os grandes sortimentos da

Oaulicéa
c confrontem os preços!

ULTIMAS NOVIDADES EM

TECIDOS DE FANTASIA
LSS, VELLUDOS,

MALHAS, CAPAS.
CASACOS. PELLES,

ECHAKPES, ETC.

COBERTORES
para casal e solteiro

Colossal variedade em qualidadeso preços.

PELLES
legitimas grandes 100$O00
pellerines gran-
des  110$OO0

Tailleurs, Robes, Manteaux
Confecção esmerada. V. Bello, ex-alfaiate

4as Fazendas Pretas. Rua Assembléa, 21, lo*
; andar C. 5190, Acceita-se o tecido.

todas as cores
desde met. . . . 44$000

Astrakan em co-
res met  35$000
(Vendas por atacado e a varejo)
NA CASA PACHECO

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega

Telephone Norte, 1244
éi Lim .ii. i.,-—».,„< \_Hfâ£m* —

Espadas
l~~¥~TIP-^-|ii»»l

^.^¦— ^*^»i»»
Para Sub*officiui dc Marinha

Casa Moraes & Alves
116 —-AVENIDA PASSOS — 116-**-**• ¦ m*m —

Lenço perdido
Perdcu-sc domingo, 20 tini lenço fantasia

de seda vermellia (antigo) de estimação, nn
ma Barata Ribeiro na calçada, pede-sc a fi-
neza dc quem o encontrar entregar na nve-
nida Atlântica n. 898. Gratifica-se.

¦ m*m- '

EDREDONS
Especialistas cm reformas

CASA MONTEIRO — QUITANDA, 2»

Não esqueçam a grande pechincha daestação, que é o legitimo

ESPONJA FRANCEZ
cores lisas,

o que ha de melhor, metro 5S00O

PADRÕES EGYPGIAN0S
Grande novidade, metro  6J00O

SEDAS
Maravilhoso sortimento em seda3 dealta moda recebidas agora a

preços muito vantajosos
2, Largo de S. Francisco, 2

«a»*»-
Falleceu a bordo do "Wiarpool"

A Inspeciona de Policia Maritima fez re-mover para o necrotério o cadáver de umtripulan-le do vapor inglez "Wiarpool",
que se encontra atracado ao cães. o tripu-lantc cm questão morreu repentinamente.

CASA GARIBALDI
Grande fabrica de espelhos Bisantés

BIzota-se em todOs os estylos, lapidam-se vi-
dros para todos os fins e atelller de gravação c
musselina. — Vidros para vidraças, vitrines,

claraboias e molduras para quadros
Grande sortimento de crystaes france-
zes e espelhos Bisautés para todas as
dimensões e feitios, metaes modernos

para vitrines

-'d. P. dos Santos & C.
217. RUA SAO PEDRO, 221

CANTO DA AVENIDA PASSOS
TELEPHONES 741 e 7181 NORTE

FABRICA:
60. RUA VISCONDE DA GÁVEA, 64

fELEPHONE 740 NORTE

RIO DE JANEIRO

A thcorin do "homem «IeJiii«*juento" tiInflo encontra opposlciio fiilre os criiiilnoft,
, nistas! entre os ci'lniíi!oJoj(l"!us, apenas; iidÍ*' «iue, entre ni jirotiiuns pareço quu nun/I

houve duvidas dc quo o criminoso "na:,,.
feito" como o nrllsta e o malheinatlco, (itianlfeslnvito dos instluctor,, hons ou niiin"evoluiIvo» ou Involutlvos", coitm «1 Ixln ji^rico Ferri,, í mera questão dc ocr:i%ii*io, {.assim não fosse, como sc explicaria o irj.
Iik-ii episódio da «im* foi iirnlaitonli.iu t.,,'._
cr canga de tenra edade, filho (fo um caul
dc caniponexes da aldeia de Palese?

Slcf.iiiii Farinelll, tendo Ae ir ti Mnndu-nin
locnliilado dlstiiiiti- dc Hnlcsc, deixou V
casa, sozinhos, os scus tres flllilnhos, o mala' velho dos quacs era o penueno Anlonio i|.
nove annos du cditilc. Antes tlc partlr,'pj,
rim. a cuniponcza teve o cuidado dc recom.
mendar n unia parentn c vizinha que olhas.
sr pelas creanças, c esta'Cffcctlvãmente mjii.dou Imincdiiitaiiiciitc sua fillia, creança di10 aunos, Iniscnr os priminlios para •¦,,,
cnsa. A menina encontrou os pequenos en.
trclitlos a merendarem, Convidada u co.
mer, ella recusou-se obstinadamente o ns trtt
ajustados com n recuso, o ameaçaram coin
unia niachudinha. A menina ntio cedeu c is.
so exasperou a Anlonio, que, Indo a um
c-oinpartimcnto próximo, se armou de iinw
espingarda e descorregou-n solire n pobresi.nha.

A scena fora rápida. A vista da pequem
morta encheu de pavor ns pequenas tciir.
munhns dn tragédia; mns o Joven homicida
teve dc súbito a noção do neto (pie havi*
praticado e com estupefaciente scrc.i!<h(.e
tratou do occultar os vestígios do mal, obri.
gando os irmfiozinhos a ajudal-o. Agamin
«Io a dcsgraçudlnlia pelos calicllns." aira*.
tou-a ate mn cannnvial próximo, onde a _.
condeu cuidadosamente. .Iunlo da casa, ss.
bre a rclvn verde, ficara uma larga mancha
de sangue: o pequeno coinprchcndcu qmaquiilo o denunciaria c foi no fogão e trou-
xc unia boa porção dc* cinzas, que atirou su.
bre o indicio accusadnr.

| Pouco depois, npparccia unia menina ...fa
vizinhança e o (lcliíi-iuchte precoce sentiu-
se perdido, fugindo a esconder-se por delrai
de um monte dc lenha.

Vendo que a filha so demorava, a mãe tia
pobre victima foi procural-a na casa da jis-renta, mas as suas pesquizas não «leram rc-
sultatlo. O ar resnhiado dos dons irmãozi.
nhos do Antônio fcl-a suspeitar dc que qua!.
qner cousa dc anormal sc havia passado.
Redobrou as suas buscas c pouco depois
deparava com o corplnho dn fillia liorri-
veimente desfigurado, pelo que .soificra
quando os seus algozes a arrastaram panoccultal-a.

Antônio, descoberto, confessou serenamen-
te o acto. Quando, scus paes regressaram ."t
casa c souberam da desgraça, trataram de
pôr-sc ao fresco. O pequeno delinqüente
foi levado para a prisão de Hari.

Se não nos falha e memória era Victor
Hugo quem aconselhava abrir-se uniu escola
no logar de cada presidio para sc extinguir
o crime dn sociedade. Quc aconselharia elle
para os criminosos que ainda não tem ei..
de para ir á escola?

¦ m*m 

-Velhos vigorosos
V. Ex. podsrá ter ama 78lhi-

ce ftrts e feliz, se facilitai
a formação de glóbulos fer-
melhos. Isto se conssooe piriv,
leu.-] _m e mm e forta*
tecendo o erjanisno inteiro

Cascatinha rende homena-
gem a SanfAnna e São

Joaquim
O PROGRAMMA DAS FESTAS

RELIGIOSAS
Dirigidos pelo respectivo vigário, padre

Dr. Lúcio Gambiarra; os parochianos de Cas-
catinha. subúrbio de Petropolis. vão festo-
jar, esta semana, os padroeiros daquella
localidade, SonfAnna e S. Joaquim. Essa
festa, que já é tradicional, tem o seguinte
programma: a 24, 25 c 26*, triduo solemne,
ãs 7 horas da noite; a 27, ás 6 horas da
manhã, alvorada; ás 7 i|2 missa e commu-
nhão, ás 10 1|2, missa solemne; ás 3 ho-
ras da tarde, procissão. Haverá ainda, a 26
e 27 leilão de prendas, musica, barraqui-
nha, etc. ¦ m*m ¦

IAS 10U9U

A LUVAR9A GOMES
possuc os maiores sortimentos para senhora»,homeno e creanças a preços baratissimos

38, Travessa S. Francisco, 38
TEL. CENTRAL 2159

-*—mmo*—t-

A falta dágua, hoje, em Bota-
togoe Copacabana

Hoje houve falta dagua em Botafogo èCopacabana, tendo sido numerosas os re-clamnçoos que aqui nos chegaram A dl-rectoria de Águas e Obras Publicas infor-mou-nos ao meio dia o motivo dessa falta,que fora O arrebentamento de um cano darede que serve aquelles bairros, pedindo-nos avisássemos ao publico que hoje mes-mo seria providenciado para que o serviçose normalizasse
mmm*.

CACHORRA PERDIDA
Perdeu-se uma Colloi, amarclla, patas epeito branco. Grutifica-se bem 4 rua. CarlosCarvalho 61, térreo.,

compradas nos leilões do Monte
Soccorro e casas de penhores, veu-
dem-se com lucro de 10 %. Com-
pram-se e trocam-se jóias usadas na
Joalheria Indiana, Largo de S.Fran-
cisco 24, esquina Becco do Rosário.

Porque fecharão as escolas
superiores da Bahia!

BAHIA, 22, (A. A.) — O "Diário de No-ticias" lamenta os cortes que a «jòinuiissuo
de Fazenda da Câmara está fazendo, pn-vando as Faculdades Superiores da Uahia desubvenções quc lhes haviam sido enviadas,
o deelai-ji que, sem esse auxilio, as Escolas
dc Direito e de Engenharia serão fechadas.¦¦¦aa»
SHERWIN-WILLIAMS
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VAE PINTAR ?
Consulte-nos antes

C**3 ContctilIcN
f Tintas, vernizes, esmaltes WF
^ 

' Corte e envie-nos hoje esto an- /_' . núncio com o scu nome *•*••k e endereço. L
I Rua Alfândega 98 — Rio I

TEL. N. 1870 A

SHERWIN. WILLIAM*!

0 "Pan America" em viagem
para Nova York

Em viagem para Nova York, chegou ft
Guanabara, esta manhã, o paquete norte-
a.'nícrlcáno "Pan Anicric.i", procedente de
liuenos Aires.e Montevidéo. O referido pa-
quete, cujas condições sanitar.iaís foram vc-
rificndns boas peln Saude do 1'oito, trtuis-
portou poucos passageiros para o Hio.-<«•*-

MIKI
Arrlvée par Ie vapeur "ANDES", apportc

une collection de chapcaux des plus grandes
Maisons dc Paris: LEVVIS. CAROMNE. UE-
BOUX, CAM1LLE HOGERS. MARYVONNE,
BERENGÊRE, JANE, LEONTINE. OERMAI-
NE, PAUTART, BLANCHE et ROBEI1T.

AVENIDA RIO BRANCO, 170
A coto du Cinema Central

««oa
0 porto, pela manhã

Chegaram: de Buenos Aires, os paquetes"Pan America", nortc-niiierleano, c "Cap
Norte", allenião, com passageiros; dc Por-
to Alegre, o paquete nacional "Itapuca",
com passageiros; de Rosário, o vapor italia-
no "Attivitá", com vários •gêneros, o de
Iguape, o 'vapor uacioual " Pirahy'V com
vários gêneros..

Monerat tem um novo semanário
MONERAT (listado do Uio), 21 (Serviçoespecial da A NOITE) - Acaba de ser dadoa publicidade o 6cnian*arlo local "O Mon-nertit", com bem lançados artigos, noti-ciario de Ioda opportunidadc c bom serviçodc mlormaçoes.'

•mm
PERDEU-SE 

pulseira escrava ouro, traje-cto HuddocU Lobo ao Estacio; quemachou cnl regar ma l.uz "0; 
griitifica-sc?'f—1 '

Salsaparri
Uiyet

•*5"M**:"H*<**:**x**:«h**w-m**:~^x**>x*^*>*x*í

CACHEPOTS E CRYST0FFLESJ
Apparelho» de Lavatorio 

'',

Âijparelhos de Serviço ;j
Jóias, Objectos de adorno j

NickeladoH, Alumínio. Prata %
Ouro, Vidros e Crystaes

devem scr limpos e conservados com o't

PHAROL j
não arranha e nem altera a còr>
natural do metal, proporcionuii;|
do-llie brilho sem egual. Hcsiate;í;
aos effeitos do ar do mar. .

Dr. Ernani F. Alves SSg- ffig
nlioras. Quitanda, B3. ás 5 1|2. Tcl. N. 71 SS.

-Mitííir-

Se V. Exa. SOFFRE
do estômago e intestinos, í porque não IM

o Elixir de Camomilla GRANJO

Dempsey quasi perdeu a vida
O CAMPEÃO MUNDIAL DE "BO\"

FOI VICTIMA DE UM DESAS*
. TRE DE AUTOMÓVEL
LOS ANGELES, '>_. (A. Av).'.- Um dc-sastre de aulomovel quasi que ia tirandoa vida, hontem, á tarde, ao campeão mun-dlal de box Jack Dempsey, que, como sesabe, aqui se acha. aggrcjnuio a um dosgrandes "studlos" cinamatograpliicos «no-

sando para uma pellicul,-, de grande va-lor. Ao percorrer os arredores dn cidadecm sua possante machina, o campeão mun-(1 al-imprimiu demasiada velocidade no ve-hlciilo, "derrapandô.'.' violcntamento numacurva itcccntuiidii,
Dcinpsey, inllagrosaniente. escapou nmorte. Não se livrou, comtudo, de váriosferimentos no pescoço e na caberá, alímde haver deslocado o colovello do braço dl-rcito. -1
O campeão mundial do box foi prompta-mento socrorrido, ficando em tr->*ami*«*to

em sua residência.

-mmm*-

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

concertam-se
6 Rua Ramalho Ortigão 6

A TüRMALINA'
Ex-Travessa de S. Francisco**—~3m\m—_._.i_i___-.\.i.

—cmm- i-

PELLES
Marrons e brancas legitimas, desde 100?.

Conccrlam-sc c lavnm-se, perfeição e mp-
dez. Largo São Francisco, 11, 1° andar. Cliu-
to da II. Ouvidor.

CASA
Precisa-so de uma, completamente refor-

mnda, até 4008000j aue tenha tres quartos,-salas, (quarto, chuveiro c .V C, para criado)
jardim c algum quintal; <|tie disto do «''i-1"
comniercial 20 minutos de bonde. Ca."{
para Campos. Caixa Postal n. 3.037.

SALA DE FRENTE ,*^r As5S
'bica, 21.

Caehorrinha perdidaEntroga-se ao seu legilimo dono daiid".0'signaes Rua General Delgado do Carvalh-*
59, Antiga Industrial.
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PAPEL DE TODAS AS• X
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RUA SÃO PEDRO
Fornecedores de "A NOITE"
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CLOW DOS POLÍTICOS
LE

CABARET-RESTAURANT
78 — EUA DO PASSEIO — 78

RENDEZ-VOÚS DU GRAND MONDE DE LA CAPITAL-
Les meilleures et les plus jolies artistes — Grandioso programma5 ARTISTAS 15
La Tula — Zu»zú fi Blanca — La Turqueza — Ana Florio —
Zezette Clary — Bènvena — Nekita — Theresita Flores —• Lila

Delff — Miss Ruby — Blandier — Lady Tosca
"-i ii,..i:itiri,:ui.i.!.ui!,,tti,.ii.i',.[ n,.i in..,,. ,1..111..iti.i,.1.n.iijm........i......n...,.>..1..i.i.uiniiiiiiiiiiti..iiiuun 11 nn.....1.1.1 un 111:1 ig

I L0S ORLANDS!
ã.!imiimmmmiiimiimM}í[i.immim

(Os cantores da rua) — Celebre duetto lyrico a gran vos
Direcçãò artística—M.R GUZ BROWN*-:-:- "THE NEW STYLE" JAZZ-BAND -:-:-

Esmerado serviço de RestauraránmJ
¦tfBXagM tmf*J*mw*****mmmmVt»mmwm»*m'

«__..__»

anco í Econômico do Brasil
BALANCETE EM 30 DE JUNHO DÉ 1924

ACTJIVO

Accionistas (entradas(a rea-
lisar) J,

. /Banco do Brasil .....1,.......
'/Caixa L,

f Obrigações a receber.!...,....
Obrigações descontadas .......
C/Correntes garantidas), ......
Titulos cãucionndos ..!,.....
Moveis c utensílios.../.......
Titulos em cobrança.. í.
Acções caucionadas —.1.....
Diversas contas —... '

280: .50.000
17:02'_$810

129:358.090
073:1508000
120:7208050

39:299SD00
o4:0038400
15:4535500
00:83-18850
4 0:000,?000
52:124§010

1.518:9778810

PASSIVO

Capital .,
C/Correntes dc movimento...
C/Correntes a praso ........
C/Corrcutcs limitada
Credores por titulos ...........
Credores diversos 
Caução da directoria......,.,
Diversas conta.».

1.000:0008000
177:3028400
64:0948150
12:4458240
60:S348850
84:063.400
40:0008000
80:2378770

OA PLATÉA

1.618:9778810

Rio do Janeiro, 5 ffip julho de 1024.
contador.

DR. FELINTO (COIMBRA

-Lindolpho Xavier, presidente. — José Feijó,

do Hospital Evangélico, c:
Viços dos Profs. Krause,

Vlim, do volta ria Alt
Viltorio íi rua Cnnnin

no Hospital Evangélico
Villa 2261. Cirurgia gerivias urinarias e moléstia

¦«*_*¦

-assistente dos ser-
Bicr c Betzncr, dc

icraunha, abriu seu
n. 9, das 14 üs 16,

as 8 ás 12. Phonc
nervosn. partos

dos senhoras.

SANA-SYPHIUÍ Depurativo e to.
iileo dn sanem*

.»». v'i'. . .. '_

EtlXIlTiJÊ H06ÜE1RÀ
WODOi&tÍGUfr
fcciíRADDfel

;_.-w-,í»Kra_«ii____i
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Para dores dei
cgbepa 1

*-  i <_»__" i \

IIIER ü calçado que todos devem
usar, pela sqa cummodtdn-
de e preços, altas novida
des em fôrmas'.. Assem-
blea, 46 - JU V_ 647J.

Ferragens e cobre
Vendcm-sç grnnde quantidade dc eixos de

ferro, polias dc diversos diâmetros, machi-
nismos para mandioca c café, peças de co-
bre c de bronze. Informa-se com os Srs.
Galeno Gomes & Comp. Theophilo Ottoni, 93.

i _a«a» i.i,

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physica e do idéas, desanimo,

duvida,, medo, indiffcrença, tristeza, angus-
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
intestinos. Emprego local e geral dc radia-
ções ultra-vlolctas de Ilach e da suggcstSo
nelos incthodos mais modernos. Dr. Cunha
Cruz. R. S. José 61. 3 ás 5. Tel. 4625 C.

mn*
CAMAfl? V PE PARA INFLUENZA E
I. AI.itUBÍ11 £ CONSTIPAÇÕES

.. VMMANIV.
NARIZ K

OUVIDOS.
Es-adjunto doe profs. Wclnflracrt.no r, Gross*

mann, Passo.,*, em Berlim, e
Nenmann. em Vienna.

TRACHEO-BRONCHO-ESOPHAGOSCOPIA
Vrntnmento cirúrgico da ozcnn (tcchnica do
prof. Seiffcrt) o das dncryocystltes (oporá-
ção de West). Carmo, 5, esq. S. José, 3 ás 5.

C. 2052, lies. Regina Hotel*

NOTICIAS
A »r.___r» estreon na Bahia

A companhia Vclasco cslr.éou, anle-l.on-lein, na Bahia. O espcctaciilo foi com a rc-
.'istn "Arco Íris", que causou um grandemecesso artístico. O theatro tinha sua lo-
tação esgotada. A empreza José Loureiro,
-•om essa noticia auspiciosa, recebeu, tam-
bem, de seu representante ali, communi-
..ação de que n temporada da companhia
promctto ser magnífica. A Vclasco irA de-
pois a Pernambuco, de onde regressará, cn-
tão, a esta capital.
Uma exhumação do "Gato Preto"

Uma das mais famosas mágicas de Eduar-do Garrido é, sem duvida, "O gato preto".No antigo Variedades, nos bons tempos do
Machado, da Rosa Villiot e do Xisto Bahia,
isto é, ha 30 annos, o "Gato preto" este-
ve cm scena vários mezes com estrondososuecesso. Pois agora, dentro de pouco tem-
po, vnmos rever "O gato preto", posto cm
scena Icom |tim deslumbramento que na-
quella época não podia ter, pela Companhia
do Edcn, do Lisboa, que hontem embarcou
no "Lutetia", com destino ri esta capital.
A acção da mágica é interessantíssima c
gira cm torno do dcsapparecimcnto dn cau-
da do gato preto, dando logar a vários sor-
tilegios. "O gato preto" tem musica lin-
dissima, como o "duetto" de Jasmin c Fio-rínda, que ficou popularissimo, a «sanção da
baroneza de Rompo c rasga, o tercoto da
prisão, étc.

A companhia do Éden vae nos dar "O
gato preto" interpretado pelos seus melho-
res artistas: Lina Demoel, Zulmira Miran-
da, Carmen Martins, Álvaro Pereira, Jorge
Gentil, Brazão, Gamboa, etc.
As "reprises" do Leopoldo Fróc»

Leopoldo Frócs estã conseguindo com as'reprises" suecesso egual ao quo podiamalcançar as ''premiei**»" E' que o publiconão deixa de assistir com agrado a um cer-
to numero de peças, notadamente, quandoncllas tem creações notáveis o illustre galãcômico patrício. Dá-se isso, agora, no Cur-
los Gomes, com a comedia "O café do Fé-
lisberto". que, posta no cartaz para dois
dias, está ha quatro e. ainda ficará ama-
nhã e depois, tal o suecesso que tem al-
cançado. Mas já sc annuncia outra boa"reprise" da comedia "O grão-duque".
traducção de João Luso do original de Sa-
cha Gultry "Le prlnce Jcan".

VARIAS
A escriptora D. Ruth Ribeiro fará, sab-

bado próximo, na S. B. A. T.*, nma con-
fereneia sob.o tbema: "Porque não temos
theatro".

ESPECTACULOS
*i'**mm,'tmw-wwMmi

0 GRANDE SUCCESSO DO KOMENTG

que diverte, alegra e faz rir-perfHdamente-toilíro Rio tlê~~Jan__ro
que vae ao

Terça-feira — Grande êxito de gargalhada —¦ a desopilante
farça ingleza "O COLLAR DE PÉROLAS".

EM ENSAIOS — "LUA DE MEL" — o maior suecesso da épo-
ca, em Paris.

¦»^^—mmmm_¦___! imn mnmxaamma»mim. Cin iin_ _¦_,__¦__ ii

COPACABANA CASINO-THEATRO
Temporada RANDALL-FLOREIXE

HOJE —:- TEItÇA-FEIRA —:— HOJE!
ÁS 9.45 HORAS

13» RECITA EXTRAORDINÁRIA]
Grande suecesso da revista em 16 quadrosj
•!»H">,H^^***>^*H**>*^W*í*,í*,5"!,rM,,>*I*.*{*i

I AI MER |
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Camarotes • balgnoires 505 —¦ Poltro-
 nas, lggOOÒ

N_0 SE RESERVAM LOCALIDADES"
Vendas avulsas na portaria .do PALACE I

HOTEL.
Amanhã, quarta-feira — DINER DE]

MODA no GRILL-ROOM. Sorteio de ob-
jectos entre ns damas. "Jazz-band" Ro-
meu. E' obrigatório o traje do rigor e in-
dispensável a apresentação do cartão de]
Ingresso ao Casino." """_**_«_!

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

etc. Era elub com sorteios pela Loteria Fe-
dcral. Peçam prospectos a BARBOSA íi
MELLO. Rua Assembléa, 27. Teleph. Central
5028. Acccitam-se agentes para a capital e
interior.

J IIUU VUI UUUMUJ

JULIO, leiloeiro, ven-
dera,sexta-feira, este
prédio, precisando de
o b r a s, em terreno de
5x30 mais ou menos,
que será vendido abso-
lutamente pelo maior
preço alcançado.

_f-m

~'l ¦«-rt*MTi«* fl-

PIANOS e autoPianos allemãcs. PeçamI iftli _r_f preç0S e catálogos a R. Ferrei-
ra & C. Rua S. Francisco Xavier, 388, T. V.
3DG8. Dá-se grandes prazos.-4*B

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

noite. Cozinha de primeira ordem. Acompa-
tihado Uo almoço o jantar do quartetto russo
Irmãos Ichpilinnn Lenine.

mtta*
FALTA DÁGUA

Abastecimento independente por Poços Ar-
tezianos perfurados por Oscar Taves & Cia.
Rua de São Pedro, 92. Rio.1 tn* ' •

SANATOSSE PARA TOSSES E
BRONCHITE8

Theatro Recreie
mjrmmmmemK

EMPRESA
RANGEL & C.

A*B 1 % HOJE A'a 9 94 í

Â LA OARQONNE í
i i i — ..li ¦!¦¦_______-MIMIPIIWHIiWDH

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
THEATRO CA) tLOS GOMES — A'a 8 %
L Fróes —VI Café do Felisberto

THEATRO S. jl.SÊ ~ A'« 7 94 • » %
DITO EtFEITO...
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A MAIS BE_ià
Rua do Lavrndlo n. wf,_Ltd. _ -mz
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ardadora de
Leis
1NSTALLADA'

A. F. Alves & C.
1030

omlcilio

ninniiVH
ioiatasolÉ

OB
ernesto Sooja

BR0NCH1TE
Rouquid9o, Asthma,
Catarrhos chronicoi

GRANDE TOinCS
t_rmnii.li.. s p_.nilorçi nnttcüLv

Formulai
Creosoto

Vegetal
Iodo-Hy*
pophos*

phitoa de
cálcio c so*

dio,.
Glycerina

Fartos
elementos

pnra a
hygiene

dos pul-
moca.

App. n. Sfi dt*
1 do 10-189-1

Iw5?inoeULoS
arâuB.eaívo

Óptica Especial
Preços Módicos

tUTZFE!lMNE.O
CIA.LDA

40 GONÇALVES DIAS 40

AS CRIANÇAS
DE PEITO v

UJAS MÃES OU AMAS St TONIFICAM COC.

VINHO BI0GEM1C
deGIFFOMI

mitttlTAMoiPtSOefíCAM BtLUtò,
HOBt/STASe DtSttIVOlVIDAS.

.MM(WSBÓ. PMRMACIASl DROGARIAS,-DEPOSITO:

W DROGARIA FRANCISCO GIFFOÍtl.fo

______
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Cabelíos á Ingleza, a domicilio
A' La-Garçonne e Demi-Garçonne. Pcrfel»

çno c rapidez. Pedidos a Aragão. Norte 3192,

THE LONDON TÁILORS
Avenida Rio Branco, 142, 8o, elevador.-mm**

m*. i-

_-. t—tç&m>&m.

Pelo fneto de piiüar os inelhoros preços
mantém n Galeria Essiinger, rua Barão São
Gonçalo 22 (C. 4243) a mais interessante colle-
cção dc prntaria, moveis, quadros antigos, etc.

AUER comprar, vender, concertar ou fazer
^ jóias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 094 C,

ROSALINAS^cl.
_ *****

Cura em
poucas

injecções intramusculares. Largo da Carioca
15. Tel. C. 312S. Dr. JORGE A. FRANCO -
Assistcnto do Instituto Oswaldo Cruz.

¦ ."'»_jO-S8_w' _

_.__.*__ nlfi Cftra sem operação pelo Dp.1nyaruceie. i,conidi0 Ribeiro, rua S. josl
19 — 1* and. Tel. C. 3633.

Figado, estômago, intestinos ,/
Effeito rápido e radical nas congestões dfli

figado, ictericia, dyspepsia, arrotos, máo ha-
lito, digestões c prisão de ventre habitual
com as PÍLULAS "EMIL", vegetaes e sem
dieta. Vidro. HSOOO pelo Correio. 3$500. "

B. URUGUAYANÁ, 66 — RIO
¦¦'¦¦ '" '¦¦' ' t.¦«affgiw.- i.¦_,_,.

RJieumatismo «ypwiitieo-.__DBo «¦>hiv«w»«uu««iV 0 rijcumatismo syphi
co em 1_ dias com 1 vidro de Luetyl, i
tanrio 6$000. — PAULO, para curar o ri
matismo syphilitico levou GO dias, tomo*
vidros 1e outro depurativo e gastou 3f— LUI_I'YL só em boas pharmacias.

i mim* ¦

Dr. Fernando Vaz^t^*
rurg.a geral. Diagnostico e tratam . cirurgi-co das affecçôes do estômago, intestinos evins bilinrcs. Utero, ovarios, urethrn, bexigae rins. Trat.de câncer,hemorrhagias,turno.
res ,",. u..*.l'°„0 da bexiga pelo radium. As-scmbléa _7ú. Res. C. ilomfim, 668. T, V, 122a

«remia,
Intcstinncs e do appnrclho urinario,

lam-se usando UROFOÍCMINA, de Gifi.
precioso antiseptico, desinfectante c diui
co. muito agradável ao paladar*.
EM TODAS AS PHARMACIAS E DROGAI!

Deposito geral: Drogaria Giffoni
Rua l" do Março, 17
RIO DE JANEIRO

Lie. D. N. S. P. n. 372, em l|10|90f
* «eSta-p» t—"Petropolis-Hotel"

DinriflS, 6?. Mensalmente, outras vahts
vfl, FREI CANECAi 93. 
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Noruega

i

Aos nossos distinetos freguezes
pedimos a preferencia.

I Ammundsenj»\,'.

wjvzrznssn pjanirpjirerimfgfaiafef^n

=aiiiimiu=
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Varem amioN hnjet
A menino llliiah, filha «Io pliarmarentl»ro llapiiuiido M, Macedo; Si*.' Manuel dosSantos Mala, do cómniereio desla praça isenhor Ia .Marina Sohlohacli, rilliu do D, Marialírneillna da Cunha Sclilnbneh o do Sr. MaxCunha Sclilnliiich, riu comiucrcln desla praça.

CASAMENTOS

iii-iii riiiiin, iiiii,'i nn »r. .
cha, proprietário dn hotel
8r. Paschonl Slavalo do Oliveira,"do'alto

ii 92*$}?" c"1»1n'"<>!>»<» com a senhorila Jn»llola 1'achii. filha dn Sr. .loão Mi-pn-l Pa»
8, Lourenço, o, -—.- "ii-vhiu «o ullveiro, dn nl...commercio «Io nnssnnraca o filho «Io Sr.lUcardo Mnvalo de Oliveira o da sua senho.,ra I). Maria Vlccnxa do Oliveira."~iNa iV Kl0101,1". c,vo1 rcnllsar-se-_i no'prox mo dia 29 o enlace matrimonial da se» inhorils Oracloma do Sousa, filha da Exma.Sra. I). Maria leriuinrilna Goulart do An-drade, com o Sr. Oscar Souxa Machado, doulto commercio desta praça.•-- Itoallsou-so hojo na maior Intimidade oenlace matrimonial da senhorila Angela Her-niiilu. filha do Sr. Ângelo Ilermdla Villnr,

çnmmcivlanto nesta praça, com o Sr. Chris-lolino Nello.
Os aelos civil o religioso se effcctuarnmna residência dos pães da noiva.

CHA-DAXSANTE

AMEIXAS
Dlreoto da Co-operatlvo Pruna Crowor» Atsooli»

tlon Salem, Oregon, U. 8. A.

Um kilo inteiro a 6$OO0
CASA DAS FRUCTAS

HORATIO BELT
Rua da Aasembléa, 20 Rua Conatltulçio, 37

Tel. Central 1894 Tel. Central 1593
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CONSELHO ÚTIL AO
POVO CARIOCA

Não perca o precioso tempo, nem se II-Inda com ns Grandiosas LlquidarArsepro
cure fazer unia visiln aos afnniarios ar-inii-i-ns «In CAMISARtA R CHAPBLARIAPAl.l.I.STA, onrio poderá compra comtia "i° menos «Io que em outra qualquercasa lorios os artigos rie uso.

Como prova veja só Isto :Siibonclc SANTI.I.MO, caixa ..Sahmielo S. PAULO eaixn ....
I Pasta OHI.OIIOUONT tubo

grande ..,..,
| Meios "Mousseljnc" para senho-ras rie lorins ns cores 

Ditas rie seria com costuma cmcores
Ditas rie seria com bagíiet cmcores 

j Ditns ric seria com b.iguet seria-linc em cores 
Ditas fio escossin para homemcm cores 
Ditas fio escossiá para homembem forte cores 
Gravatas seria japoneza 'Gravatas seria listaria "......Camisas Zcphir superior cor ..
Camisas Tricoline cor lisa Camisas Tricoline cor listariaLigas seria para homem, pau-listas, parLigas seda para homem nine-ncanas 
Tapetes dn Oriente lindos'™-drões l,;iOx'_,00
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— AVENIDA PASSOS — 5!)CANTO DE--BUENOS-AIRES
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TIJUCA
3 prédios

25, 29 e 31
Roa João Ho

O JULIO, leiloeiro, ven-
dera em leilão amanhã ás4 horas da tarde estes opti-mos prédios. O de n. 25, élindo palacete, de dous pa-vimentos, e m magnífico
terreno, próprio para fami-ha de alto tratamento. Osde ns. 29 e 31, são moder-as, com tres salas, seis-rmito.ios. Serão vendi-

as pela maior offerta.
Dr. Rolando Monteiro.)'-" uriua*"ias.
Operações. B. Aires, 58,4 às á-R.s.^S:

Purgativo?

V*ê2 S. J. WHITE
Cforeoosdenfes
Gefosea agradayefmerítè
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j GOSTAES DE MUSICA?!
i Vinde ouvir os discos Vietor, nas confortáveis, arejadas e
I 

modernas cabines do nosso estabelecimento

I éÊÊÊ%\PALJL J* chr,stoph co.

1 Por motivo do força maior, o Corpo daOooperadoras do Abrigo Thercsa de Jesustransferiu o cIiA-ritinsunle qne promoveraparn domingo próximo, 27, no Club dos Dia»rios, em beneficio dessa casa dc protcccíoa infância dcsvallda.
A nova dala da rcnlisação dessa festa,quo çcr amento reunira no Diários n mesmasociedade elegante o dlstlnctn de sempre, se»ra opportunumnte divulgada.

ENFERMOS
Jú eslá quasi rcslabclecldo da fortefiríppo que o relevo no. leito o capllito-te-nciilo Annlbnl l.cilo Ribeiro. Tambem suaesposa, cujo estado dc saude chegou a Ins-pirar sérios cuidados, vao passando melhor.LUTO
Em sua residência á travessa Barlo dePetropolis ,,. 17 falleceu boje a Exmn"Sra. Ilcalri-s Mala Simon. esposa do Sr.Henrique Mmon, c filha do saudoso jnrls»consulto Dr. João do Azevedo Mala. O en-

jerro da indltosa senhora realisou-so estalanic, com multa concorrência, no Comitê-rio Sao Jouo Raptistu.
i 

— Ngeejnitcrio do Carmo, foi sepultadohoje o Sr. Antônio da Silva Ferreira, ontico econhecido negociante nesta praça. O extin-cio, muito relacionado na nossa praça, eraPwsjdento da Companhia dc Seguros "Ga-
rantitV*,.Scu enlc"o foi multo concorrido.
a.i -i ?,,c/?cu, hon,?I". ú tarde, a Exma. D.Adugicia Cardoso Alves de Brito, viuva docoronel Antônio Josi Alves do Brito, mãe..do fallecido jurisconsulto Dr. Antônio Car-

|, doso dc Gusmão c sogra do Dr. Joaquim Abi-no uorges o do nosso presado companheirode redacção Eustachio Alves.A veiicranda seúhora era amplamente rc-la<;lonada e deixa numerosa prole, quer do
primeiro, quer do segundo matrimônio, ten-to muitos altamente collocados na admi-ilustração do paiz. Era natunal do Rioürande do Sul e contava 75 annos de cdade.

p cntcrraiiienlo, que esteve muito concor-rido, renlisou-se, hoje, saindo o feretro darua llarno «lo Amazonas n. C2, para o cc-mitcrio dc Siio João Baplisla.— Falleceu, domingo ultimo, no Recife,o deputado federal Dr. Rodolpho de Albu-querque Araujo, nsinciro cm Pernambuco,deixando numerosa familia.
Era sogro do coronel Innoccnclo P. deMoraes c dos Drs. Sylvi-.no Rangel c Ju-lio Santa Cruz, cunhado do Dr. AntônioGitirnna, c tio do deputado federal Dr.Sebastião rio Rego Barros.•—- Na Casa dc Saude do S. Sebastião,falleceu ante-bontem o joven escriptor-loacyr da Fonseca, que ern conhecido nosnossos meios literários pelo pseudcAivrOione ..mon de Leuclos, com quo assignava assuas bnrilndãs producções. Seu encerra-mento foi feito liontcm, com grande acom-

paiihamento. ¦
S11SSAS

, í5?''"-.. rí?-««Ia amanhã, ás 9 112, na egrejado Bom .Tcsüs, "missa dc- sétimo -dia~nor
alma dc D. Fredcrica Oberlaudc Gramberg.— Reza-se, amanhã, ás 10 horas, no ai-tar-mdr da egreja de S. Francisco de Pau-Ia missa do 7o dia por alma do coronel ve-lerano do Paraguay José Rodrigues Cabral-\oya.
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RHEUMATISM0 Tratamento pela
,w dlathermia (alta-freqüência). Allivio na primeira applieação e

cura com algumas mais. Dr. Cocio Rarccllos,
ex-assistente da Fac. dc Med. Das 9 ds 11 c
das 4 ás 6. Tel. C. 3861. S. Josó 53.
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TERREN08
! RUA DAS LARANJEIRAS K. SNvendem-se diversos lotes de tarresss

Tra<ta-se na rua da Assembléa tu 117 2* i__
TelACent. 8Í98. * "*

SÀNfANW

IsUai 3113
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PABRIOA DE TIJOLOS E TALHAS TYPO «
MARSELHA

OPFTmiTAS DE CARPINTARIA, SERRALH^RIA E MARCENABU
Deposito de Materiaes de Construcção

Magalhães, Travassos & C.
78-RUASÃO JOSÉ-78

TELEPHONE: CENTRAL. 4426
Din ne iaair_i__rt ¦ v . ~—.RIO OE JANEIROr ¦; ¦¦¦ "¦¦¦ ¦¦¦¦i. mi iSBsg^^^^a

Um estivador aggredido
Foi pela nindrugadá «pie na rua da Ameri-ca o estivador Manoel CllaUbsi de 47 annos,atfgredido por um desconhecido soffreu feri-mentos pelo rosto c pelas mãos,A Assistência isoeeorren-o. e a policia do8» dislriclo mio -soube rio fneto.

EDMUNDO
(Edmundo Novaes)

O melhor é

Vendo cm leilão, todas as quartas-feirasàs 13 horas (1 hora da tarde) em seu arma-zem, a rua Buenos Aires n. 1G3, moveis, nla-nos, crystaes, metaes, etc, acceita prédiosterrenos c quaesquer mercadorias para ven-der em eilao, no locai ou no armazém; suas
.?"ÍaS âC ;# siio pafias diariamente dasIJ as 16 í\i horas, com a mashna pontua-

PREPARATÓRIOS
Os que estiverem marcando passo por ahipondo cm perigo seus exames, devem nro-curar a bscola Brasileira, Avenida Rio Bran-co, uy, onde, em turmas pequenas e commestres notáveis, .poderão tirar grande pro-vcito cm seus estudos.

mm»

.o legitimo MAUfiS, vendas em grosso e a
nAvíV.nf^l.líl'8 baIato! lla FABRICA GUA»RANA MOAGEM — 23 RUA SAO JOSÉ 23EDUARDO SUCENA

mim»
Joven parisiense -*"sina 0a„ í?1?1*£ran-, cez cm 90 lições, semsutaque estrangeiro. Preços módicos. MmeMassony. Rua S. José, 54, 2o andar.mm»* m^rmy%m»»»m»*»»*»^^»»Mmmmmmmmmm*mmm*mmmm»m»1

PR0T0Z0ARI03 E PROTOZOOSES
1'ELO DR. ARDON LINS OX,°

A" venda na Livraria Leito Ribeiro

.¦-¦_-¦_¦»----________-__¦»¦
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Capital realisado Re. 8.Mlfi:Q0a$OQO
(Pi-esid^nte e gerente geral h |Vl| 1è| IVIarwi^

LEILaO de penhores
EM 24 DE JULHO DE 1924 «Casa Gonthicr»Rua Luiz de Camões, 45—4,7

-S-N*

GUARANÁ' í Maués
l.ui fruta, em bastões e em pó. Deposito ge-rai, rtia do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ'.— TEL. N. 1215.

mm*

li »Tomando e Rindo
Oleo de ricino gazeificado e espu-mante para creanças e adultos
A' VEIADA EM TODA PARTE
Escola para chauffeurs

RUA SALVADOR DE SA', 193 A-B
/.níis^ %* novaf.e completas installações nai secção .de -machinas c cleclricidadc do seu• prédio próprio c acquisição dc novos carros

; para ¦ direçeão, a escola está pèvfeitáSappareüiada para o seu mister 
I,ulamente

.urso regulamentar gratuito.
*. Paulo Brandão Ouvidos. garganta
Fac de Med. c no Hosp. de" sf F.^dfSis.de. ns 5 hs. Avenida Mem dc Sá 335¦latorio Cirúrgico). T. N. 1092. '

mw—^^^^^yL.

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem está emagrecendo e fraco do neltn

W"!! Dispensarios da Lisa (BarãS deb. Gonçalo n. 54 e Avenida Pedro II n. 138)Se nao puder freqüentar os Dispcnsarios, serásoccorrido em casa (telephone norte 3930 fio
iLl1-°Iaa a,s-? hora?.)* Mcdico« wmedios, in»íecnes o leite grátis.mm*LEILAO DE PENHORES

25 DE JULHO -CASA DIAS & MOYSÉS
Rua Imperatriz Leopoldina n. 14

O unico tônico para todos os casos de

Casa Guioniar
CALÇADO DADO

Avenida Passos, 120
(Próximo á rua Larga) HioTendo .adquirido uma importante fabrica,pôde assmi vender todos os seus produetosde calçados, desde as alpercatas á Lula XV«uais barato que em qualquer casa 50 •'-

SECÇÃO DE METAIS
Cobre e lafão em lubos, vergalhcQs e ohaps

DAMAIOR STOCK DE METAEí
AMERICA DO SUL

-mm»

ENXERTOS
de laranjeiras Dahia, Sclecta, Pera e Grape-Fruit. .Vende-se. Trata-se com o Sr. Anto-nio Franco, á rua Camboatá n. 9, estação deDeodoro, E. F. C. B. — RIO.

i —¦» i
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Tapetes Congoleum
Novos, com pequenos defeitos - grandesabatimentos nos preços, todos tamanhos edesenhos Das 9 ás 12, das 13 ás 17. 1- deMarço 65, 2o andar. Norte 7012.

mm,

ia Lavradio n. 5, Aberto até a 1 hora

Mudou-se praa aRua S. Leopol-
do, 46 — Teleph.
provisório — N.3.031 - Caixa
postal — 3.083.

MOVEIS
O Julio, leiloeiro, vende e aceitamoveis e demais objectos para ven-der em leilão, em seu armazém, áavenida Rio Branco, 183, ao lado doTrianon, todas as segundas-feiras, ás3 horas da tarde. Tel. C. 2300«oe*

MODELO NILDA
de 17 a 26 _....,

OO %V ,, iJt.... . •.•.•.._.-•.._•_.__._._...._,.,_.,;

4S00ÍI
5*006
<i$ã00

SECÇÃO DA FABRICA DE PÉH00S E
DOBRADIÇAS 

j
rí-EGQS, TACHAS, REBITES, ARESTEAS DE FERRjQ, tATÂQ E

COBRE, DOBRADIÇAS DE AÇO) 
'""

-*-

SE0ÇAO DE METAES
RUA CAMERIN0, 83 a 87
Tel. Norte 506 — 507 — 2317 — 3193

ENDEREÇO TELEGRAPHICO
METAL — Rio

SECÇÃO DK PRSOOS B
DOBRADIÇAS

RUA MENNA) BARRETO, 72
Telephones: Sul 50 — 51 — 52 e IM

ENDEREÇO /TELEGRAPHICO
MARWIN — Rio

¦^*«**^-»—-—-¦ _* ™****Ja**,^'''**>*''*^''^''^BI^'''^M^^^^^i^^W

de 17"27
" 33

Drs. Leal Junior e Leal ij^eto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi-dos, liam e .{.-irganta. Consultas de 1 As 6Assembléa, 60.

___¦______¦_¦ 
' m*** 

I Hotel D. Pedro - Gorrêas I9 begunda parada adeanle de PetronolU I
I rn ., 7eI<*pl*0"c n- Ei
Aiuu^.inii i 

'i' 
íi _?_¦_-____-_--_ -''""

¦i

^'SkmiLí
í

Dr. Alvarenga Netto Mvas» no
m. .pi„i ii-.....-... ,.'"«- cível e

cri-
mercial. Escriptorio - ÃsTembléa' e7,C01í;
andar. Tel. Central 2295. w coZulí...¦*

MODiTLO NORAH
2» 49500
f2 .....; 5?500
4°. 7$500

Pelo Correio mais 1$500 por par
Remettem-se catálogos ..lustrados, grátis,para o interior, a quem oj solicitar.

Pedidos a JULIO. DE SOUSA
TELEP. N.1 4.424•mn»—*

.Dr. Araaldp de Moraes (Da Mater-nidade). Livre docente/da Facilidade. PartosGj-nocologia inedico/cirurgica. Carioca 30lrav. Umbclina 13. B. Mar 1815

VERMES usem ABR0L
Effeito seguro. Niio c tóxico,macias c Drogarias' Pedidos F.•Andradas 50 Norle.(2112

Nas PJiar-
Spino. R.

Um caso de indigestão passado
com nm medico'A esposa do bem conhecido clinico lon-drino começou a soffrcr .de pertúrbacOesestomacaes e naturalmente' pedia ao seuesposo que a alliviasse desse so.frimentoO medico prescreveu um medicamento qu.habitualmente empregava nesses casos? maso mesmo nao produziu effeito; em vTsta

Í°nfíTnACCeSS0' aPP!ÍC0" a MAGNESIA BI.SURADA e os resultados foram surprehen-dentes mesmo para esse profissional. De",de a primeira dose, desappareccram todosesses symptomas, podendo a doente ali-mentar-se convenientemente, sem sentir omenor máo estar. Ainda mais : meíl oroude aspecto e de saude e agora esta medico
hTBKüBAnT* enthusias'»s P->« MAGNE0.
^» _i.i-' e a ""«omnienda nos casosdo perturbações estomacaes. Este prodSctoo vendido em qualquer pbarmacia ? os ei-ores que desejarem obter um mediemnén-to effieaz para iiidigcstão, riysucnsia l>7..trite ou outras perturbações- "StòSnáSs"
devem obedecer a estas instrueções o obtersem demora este excelléhte produeto

Pelle, Syphilis, Vias Ürinaria-T
Itua da Assemblín. 54, dns 9 ás 19

, PR, PEDRO MAGALHÃES

*"" - 
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ELEGÂNCIA E CONFORTO I
M MOBILIÁRIA

Nota-se, de alguAn tempo a esta parte, à»"io, a preoccupaçãè, do rico como do pobre,oe allinr nas suas rfesidencias, dentro das po"*ses relativas, o ccfnforto á. elegância a»»mobiliários. E cre<!)u-se, assim, entre os lí'
«ustnacs uma legijtima arte mobiliária, coffloptimos especialist/as.

Porém, positivamente, ninguém escedeaaos SM. D. Rabjello & C, do importante«antigo estabelbci-nento "Le Mobilier", cujo'moveis, hoje ens dia, constituem verdadeir.'obras de arte, tio sobriedade incgualavel»distincçao espe,6ial.hssas quali«íades, aliás, estão á vista d»
Publico, nos nhostruarios dos seus arma»'1.
com „ürU-filVaj'ana' ']1> cuJas vitrines meK-cem ser vistas.

Nariz> Garganta e OuvidosBSEo
iS11 % SíVVA« «-assistente dos pn*.
„'i"2n S Bl'ühl de Berlim. Com quatro ss*
Fim devpratlca nos hospitaes de Paris, »£

1. /

\
':*^.. \..*íl.

M U T I L A D A
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Sede em S. Paulo— RUA 15 DE NOVEMBRO, 36
Elllfiçi nlHraHIii "¦OHMI" ~* Caixa Postal 51

Capital Ra. 10.000:000(000 — Fundo de Reserva Ra. 24.2.5:74^555

iNHO-Jwüi- AVENIDA RIO BRANCO, 63-1° andar
endereço telegraphleo "JAVASCO" r- Caixa Postal .1534 - Telephone: Norte 5374

GRANDE FABRICA DE ÓLEOS
650, Rua S. Christovão, 660

CONSTRUCTORES E EMPREITEIROS—Fornecedores dos Ministérios Federaes, Repartições Publicas c Estradas de Ferro

r

FABRICANTES DE: — Machina pira lavoura, turbina»,
engenho», etc Grande laminação, de ferro e aço. Fundição de |
aço, ferro e bronze. Officinas mechanicat. Fabrica de enxada.,ma- |
chades e picaretas. Fabrica de parafusos, rebites, porcas, etc. í
Fabrica de presos (pontas de Paris). Fabrica de tubos de barro, |
material sanitário, telhas e tijolos. g

IMPORTADORES EM GROSSO DE: — Trilhos, carvão,Z

:.

scsaos-
.*..*..*> _¦..— __¦#-¦_.•. m..m..*..*..-_¦•¦ .?..* .*..m..». ,*. A, 1.,* -f-_<__]___*_____,¦ ------«

Á GRANDE SERRARIA

ferro, aço, material para estradas de ferro, cimento, tintas, ver-

| nizes, soda cáustica, breu, folhas de flandres, tubos pretos e gil- |
:•: vanizados, etc, etc S
l AGENTES EXPORTADORES DE: — Aniagem, tecidos $
% juta, algodão e outros, saccos para café, cacau, cereaes, etc J
* Carnes congeladas e em conservas, couros, sebo. Ácidos, óleos, |
:-:: louça esmaltada. •£
£^H«K«»H^

Filiaes: Rio de Janeiro, Santos, Londres, Nova York e Gênova
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GH. LORILLEUX & C.

1

TINTAS DE IMPRESSÃO

f

i
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| Vão mudar-se brevemente para o seu |
| prédio próprio á Rua Pereira de Al- j
I ^_^meida ns. 27 e 29 (Mattoso)^^ j
5E mnmmiMmnfflttraiimimmmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiim ««"'«» t
SS. ni,,,iiii,iiiliuw»u-_>-'»'.«r.-'-^=''i; «"'" »«>tit«mnn-tttwut>M i,,ui»,,»,,i,,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii,i,ii,!'t'!»'J!.''_a'™»»'u''",»'',-,,''-~ _Sü 11
55 es

I Tintas de impressão preta e de cores j
| para Tpgr.pl_a, lithographia, c En- j
I cadernação; bem assim como massas §
| para rolo, instrumentos e accessorios |
I _,— para lithographos. ~—- |

A NOITE é impressa com as tintas
;;:; ::: de Ch. LorÜleux & C. :*-*_-_=*-=

I

Flamengo
LÉiííO

— DE —

Bons Moveis
O JULIO, leiloe -o, ven-

dera, amanhã, quarta-fei-
ra, dia 23, ás 5 hor_3 da
tarde o mobiliário e demais
objectos que guarnecem o
prédio á PRAIA DO FLA-
MENGO, 368. Destacam-se
superior e forte piano RO-
NISH, galeria de laureados
artistas nacionaes: A.
Cunha, J. Timóteo, Casimi-
ro Teixeira, F. Moura, e ou-
tros. Bronzes, metaes, crys.
taes, tapetes finos, prata em
obra, muitas bijouterias e
miudezas de valor, etc. O
JULIO convida a sua fre-
guezla para este leilão e
participa que o catalogo de
tudo quanto se vende será
publicado, amanhã, no
"Jornal do Commercio".
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KEBAM AS

CERVEJAS
*
i
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Fornecedores de todos os jornaes,
repartições publicas, etc, etc.

f\» Rnnn 1 Jn, Medico e operador. Vim'JI. I\t_U UIUS ,„._•„„,.(„__,. Partos. Doeii-
cas de senhoras, Cons. Av. Rio Branco, 175.
5 ás 6. Hesid. Bamhina. 37. Tel. Sul 841.

¦ —**»»"•

CIGARROS
' // _f_B> \»i' 111) .
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TRATAMENTO DOS TU-
MORES MALIGNOS

A Casa de Saude c Maternidade Dr. Pedro
Ernesto — Avenida Henrique Valladarcs nu-
meros 101 n 107. Telephones C. 2958 c 57-17
dispõe da melhor installação de' Raios X (ul-
timo e mais possante modelo "Vietor" 8 MA
e 200 mil volts), a cargo do Dr. Manoel de
Abreu, com 8 annos de estudo na Europa.

.i -amm •

HAMEATiCÂ
CmASCATÍNUA

SUMARÉ
São as Melhores

Fabricadas com agua da Tijisca

d

\
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LEITURA PORTUGUEZACAMPESTRE

Amanhã, ao almoço: colossal feijoada
completa, irish.stoiir de carneiro, arroz do
forno iminhota. Ourives, .7. Tel. Norte
-666.

LUSTRESE
PLAFOMIERSlífa

O melhor e o mais variado sortimento em
diversos ostylos

i-i  BARROSO, WINTER & C. -_-—,,
RUA DO ROSÁRIO, 153 ¦

| TELHAS e TIJOLOS jI Materiaes de 1' qualidade. Deposito da ¦
I Cerâmica SantfAnna |

450 — RUA FREI CANECA — 450 I
Rio de Janeiro ¦

M_f_H___H_-HB-B-__R______9_P
¦ mtm —

O MEDICO nOMCEOPATHA DA FAMÍLIA
F.dição dc 1924, augmentadissiim . 34000.

Indispensável ás pesson», oue se trat-m pela
homo.opathia.-_ ALMEIDA CARDOSO & C
- RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
N. 11 - RIO,

Cartilha M»».ernal ou Arte de Leitora —
Aprcnde-se a LER em 30 lições pela AHTK,
poeta lyrico JOÃO DE DEUS. Vonlade e mè_
mona, c todos aprendem cm .10 lições, lio-
meus, senhoras e ci'cnn.ax. Santos Brasa •
Violeta Bro_a —• S. José, 'il". '£" audar. Va»

á residencia.
¦ -mmm ¦ 

Prédios — Terrenos
Leilão ou Particular. Niiigucm deve vender

ou compr.-ir scríi procurar o leiloeiro Palladi»
Itua S. José n. 57. Central _r>!*8. Serviço com-
plelo de informações, pliotoijraphias e auto*
movei para 1-var u prctciulèlite no local.

 ', 
—a»iw» 

HA MAIS DE 40 ANNOS
Existe o Elixir de Camomilla firanjo, para

o aliivio efficaz dos mie soffrem do estorna-
Bo, figado c intestinos. Expèririientáe te te-
reis a prova.

íM' '.'...-:¦:.'
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NEGOCIO É NEGOCIO...

jPw «ae Firpo, "ei foro «fe los
Pampas", se ncAmalisou norte*

americano
__-¦¦_¦»*__> > _» « ar-n»

E agora ia rondo impedido de
desembarcar cm Nova York...

mau nor outro motivo
NOVA YO.IK, *J8 (A. A.l ~ A noticio de

400 o pugilista ui j..iitlim l.ult Aii_.'-I 1'lrpii,
quo viajara do seu pul/ pnrn ns IMuilo. lul-
dos ii linrilu ilu "Aiiirrli-a l.eisi.in", eslava
impedido de.dcsenilmrciir nn vúv* dn norlo
de Nova York por nrilem d;i. niilorlunila.
policiaes, f.-iii-ioii. eomo eni dr prover, enor*
mo tcnsnçilo,

A respeito desse caio, os JornallMa*) tive»
rum niuiln Irahnlhu pnrn i-m-Iuiciti- íi opl*
ntão inihlícn lohro n n.HIIluplo. Dc prin.-i-
liiu, lii/lnin-se vnrlai éonjecliinis, Julgando*
ti o qu_ "El toro do I". Pampas" era eunsí*
ilernilii Indesejável, cm \i.ln Av rua altitude
em Ihienos Afroa conlra os Estados Unidos,

Como so subo, dn primeira vez ipie mini
esteve, Firpo resolveu naliiralisar-su norle*
americano, afim do lu-.lr ii olirlguçiiu du pa*
(ar certos Impostos.

iiss.i noticia, como ern multo natural, rc*
percnllu mnl na Argcnllnn, sendo o puglli.*
ta seriamente interpcllado pelos seus concl*
dadlos. Firpo cntilo respondeu oos seus com*
patriotas que so nnttirnli.Arn nortc-nincrl*
cano por umn qucslão vxchi.lvnincnlc com*
mercinl. "Iluslncss is liuslncss..." aceres*
centava Firpo. O scu coração, todavia, per*
lenda A Argentina.

Os jornalistas norte-nmcrlranos tnmnvnm
essas declarações mino motivo iirliiripal du
¦Io desembarque de Firpo, honlcm, uo cáes
íe Nova York."O governo norte .imorlciinn dc.ejn quo
os natn.iili.n.1». sejam cidadãos uortc-aincrl*
cnnos dc facto o dc direito, para todos os
effeitos. Nó., não concedemos o (Ilícito dc
cidadania simplesmente para satisfazer ¦'
umn mira exploração coinnicrclal" — dizia
lia tempos um Jornal ao Iralnr do raso.

Agora, porem, depois dc iu nl! as cansoirns
e <Ic muitos esforços, os "rcporlcrs" conse-
tiniram saber no cerlo porque foi embaraça-
ilu o desembarque dc Firpo. E' <inc, eni sua
companhia, desde Buenos Aires viajara nu"American l.cglon". occupanilo a nícshúi"cabine". uma scilliurlln quc não rin Mia
esposa legal.

Essa foi a causa do impedimento do des*
embarque do . lioxcur". Arranjadas todavia
as cousas, Firpo ponde vir á lerrn. A senho*
rita, quc sc chama Itlaucn Lourdes. foi «bri-
giida ii retroceder rara o porlo mais proxi-
mo, que neste ciso é o do Havana. Firpo
desembarcou sozinho, assediado por unia
cluisina dc "rcporlcrs".
¦' ' » mm** ¦

O que é diga-se:

mm ™ OJSa? v 6?j !AcfxvSa__y

é o melhor Pó DE ARROZ
Não .estraga a pelle, . adhercnte, c o mais

perfumado e de cuslo inferior aos outros.•— Vende*, o na. melhores casas do Ilrasil —•
caixa iíõoo ic 5í-aoo

Vendas por atacado: Escalclra & G* Ilua
Barão dc Iguatcmy, 58. Tel. Villa 1181. Rio

—*—«_<HP* .. .

Canivetes Rodgers, J^feSât
SA HERMANNY, run Gonçalves Dias, 51.

-¦ ¦— ¦'— ¦*¦¦—* »*gtv_t»" ********** M _¦¦.„¦

Procura-se, emfim, estabeie-
cer um "modus-vivendi"
entre a Franca e a Rússia!

s_r.nnArflKs ièM sino cn.
ROADAS Dli PLENO EXITO

PAUIS, _2 (A. A.) — A imprensa cm
-geral òecupa-sc dn noticia aijui divulgada
e em que ic affirma quc o Sr. llerriot, ch_-
fe do gabinete, negocia com o Sr. Ticlietelio-
rin, o commissario dos Negooips l*_slrangei-
iros ria Hussia, o restabelecimento das rc-
lações comnierciacs interrompidas com a
guerra._

A opinião geral manifcsla-sc favorável a
•qus ns dois paizes consigam estabelecer
un "nio. "s-vivenili" inii. s-iti.sf-.icu os in-
teresses das duas nacionalidades. Sabe-se
<|l.o |i.n- parie ií.is u-:i_ uu.b.idades em
questão ha a melhor boa vontade, esperan-
do-se, por isso, para breve, unia solução.

A palavra de Mussolini aguar-
dada com anciedade

liM.V REUiNMoTdOS Í._I_.1__NT0S
.MUS I.KPHI.SKNTATIVOS IÍO

FASCISMO
itn.MA, aa, t,\, ,.,i — o pnriid. rns*

clilii, reim.culiylu peln fíninil» l'*»ii..l_n
Sii.ilill.il | l-.jsl.l , ilHi.,i,l| |,,,,,| ||„i« IIIIIII
grande rvuiii.u, iI.hiuIu limiar purle nolln
uo «eus .leiiirnl.. mnis rciircscnliil Ivoi,

Iv-i-i lloUvel a.-i-inli|,<.i sei,' pi.-sjdida
prlu Sr. Il.ullo Muf.ollnl, chefe supremo
ilos fa. ei .tu. u pri-nlilr-iile do runscllio de
ministrai,

llcirilinln-s. a cs-.:, reilIliAo, llU il ll'l*
prcnin que o . r. Mussolini iirnniine nra
mal» um importante discurso tuhre os ul*
tlnuis iicuntcrimonlot qm- lem aulluihi as
rilclrns ilu tit.ri.-.iun c miIiiv ii nlliliiile do.
puiilli.. dn oppnilçAo,

,\Kuaiila-*e cnm .ni.-i-.--i „t. osw iliscuiso.
.•-_.it».-.—

VISO
ÂO Povo

Tendo sido fechados os
prédios 11 e 13 da rua dos
Andradas, onde estava in-
staliada a casa matriz dos
oatn.vjlocinicr.to3 Indiana,
os seus proprietários, Srs.
A. L. de Souza & C, avi-
sam ao publico que o res-
tante stoek de artigos para
homens e meias para se-
nhora, daquella casa, foi
transferido para a filial —
que passa a ser matriz —
no Largo de S. Francisco,
24 (lado da rua dos An-
tiradas) onde está sendo
vendido por qualquer
preço.

Assim, esperam que os
clientes da antiga casa con-
tinue.ri com a sua preferen-
cia na actuai casa matriz,
quc, mais ampla e com
maior pessoal, está apta a
attendei-os mais prompta-
mente.

Confederação Americana de
Amadores de Box

•PAUIS. _, (A. A.i — Depois dc muitos
dobatfcs. firou fliiHlmcivlc consultada n
Gonfederação Aincriínhn de Amadores d"
Ur.*;, dn qual farão parte diversas IlepiihU-
cas Sul-Ámcricanaf, o Canadá o os listados
Unidos. l*ol estabelecida a realisação de
campeonatos annuaes entre os sportistas dos
paizes filiados, devendo os encontros se-
ix-m realisados nas capitães.

¦ mo

DOENÇAS DO ESTÔMAGO SS:
SAS. RAIOS X. Dr. Kenato da Souza l.opes,
prof. Faculdade. K. S. .losé 39. Vol. Pátria 3'J.

. i ¦ mtm i . .
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Tudo encarece, porém, no grande empo-

rio dc meias da rua Chile 25, dá-se o con-
tra ri o !

Granils stoek.
Grande liquidação.

Meias dc seda natural para homens,
de 12* por ¦-, .-^,M)

Idem, de o$ por  angOO
Para senhora, artiso filio, com ba-

guete, em Iodas as cores, dc '.'..í por 2ÒÍ5O00
Desafiamos quem tenha preços menores

que os nossos. Visitem o deposito da ia-brica á
RUA CHILE, 25

Tfalané

pfàriá
'Bafofcf

AMANHÃ

50:000$00í
Por 15SOOO
75 % EM PRÊMIOS

A' venda em toda parte
Concessionários La Porta & C.

ARTIGOS DE SPORT
IIOUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS - Últimos modelosR. OURIVES 25
Tel. N. 2419

MUSICA
Rccllnl ilv piam» da menina

HUta rao» llarreia
l'M,\ nmruado paru il.pul. Ae nniaiilill, ». d

horiu, ila imiti-, o ifvll.iI ile piano dn iiicnlnu
l*;ii»n l*»««*- HllITCtlii, i|ilu rc-uiveu abril o tn*
lüo í-imihIi* do liiilllutn Niiulnnal do Muslra
A iqnci-i. >,.io dc m-iih iiilinhiiilinvi, i- viiIWkiiI*
nha-, |iui* ís*o quo u enl.iul.i «Io iv.llnl m-i.í
liiiiuiiii, n convllo, A Joven nlanUIu não è.
iiti.i . dr.conlirclihi, i>rir(|iie, nl.in dn l^cnlii
ilu Mu.icn Fiitiiriiciíii Ko.no, mnl. du umu
»'i'_ JA iippaiiv-ru nus up|iliiiiso_ il.c nos-iis
roda» «lc urlc, comi. diM-lpul.-, ilu si-nlinrilu
llelciiii di* Kiíiiiriivihi.

mmm
O SR. E'MEDICO, ESTUDANTE
DE MEDICINA OU ENFERMEIRO ?

Km <|ii.il<|.i.-i- «'imn. «!••. .* ítilcrcp*
Mir u j-iaiidi- film <.YN._C0LO(..A
K ÜII.STKTHKJIA. Parlo, tm»rmiwn.
o|ii.ru«yN*. iT.iirkinaM, kinl».. Aiiih*
nliA, nn IHIM, a pedido geral.

A'S ll IIOliAS DA MAMIA
IMPORTANTE — Proco, AS » ea.

deira. Por ordem da poliiln ó veda*
da a entrada de menores e senho*
rita*.

¦ ¦—» i

Pinças para corrigir sobrancelhas,
niarcn Vlliy, nilo a% inelhorcs. CASA lll.ll*MANNY, run Gonsnlvo. Dias, 5..

mmm
O sétimo anno de fundação da

Academia Fluminense de
Letras

Serlã hoje um din ile festiva solcmnidndo
no selo du Academia I*'luniir.-oiiM> dc l.rlras
*e o mnmontn ijiio corro não dolernililussi!
n privação de qualquer manifestação dc
iilesri.i. E' quc lio.ii h Acadeniiii complela
sele annos de fuivln.-nn. IC ainda umn
vida c-urln paru tiin.i ngreinlpçúo quc se pro-
pôo executar Irtrtfo píoKCainmn de Irnhaiho
im f:ivor dns letra', piitrlus. Mus já A um
tempo sufficicntc pnra .*e jiilflar o quanto
pnili-r.i itr.cr esse c-entru intcllertual pelo
di«envolviiiieiv!ü da no*.sa lllòrutui-...

A Aciiilcmin l-liiiniiicii-i- còiilii em sun
çoiiip..>ici.o elementos de' relevo. Os mcllio*
res cscrlplores do listado tèm nella o lo-
J:ir que lhes compete, como ju .li» pri-inio
no csebl dn iulellectunlidiiile daqucllu unida-
dc do naiif, onde «empre floriruni admira-
ycls Ia entos.

O >climn nnno da existência desst. firc-
mio dc IntciliRciTslii deve transcorrer entre
seraes syiiínalhiris iior parlo dns sei:,, mem-
bros o de Iodos aquelles que um.-iin as liei*
líis letras, pnri|iiò vécm ues6a occorrcnclu
do alegria a vicloria se. ura de um ideal ret*
usado.

A Asa (temia, que já tem ouvido a palavra
dc Variou cscrlplores estranhos ao seu
meio u quc nieudnmenlc proporciona aos in-
tcllecluucs fluminenses interessantes tor-
netos literários, actualmentc oóiita á frente
<los seus destinos a seguinte dirccloria: pre-
sidente. Dr. Jullo Silva Araujo; Drs. Epa-
minondas dc Carvallio, vice-presidente; I.a

fí SPORTS-Í
Corridas

|}.VT!n.S..S ¦*• Como t*aim»i*c ncmitceo Ah
tiii.u.i"folni.. in ciilcju. íln lioju tiveram
polida aiiliiiin.il.,.

Molivmut Ali (,'alupoii liem ilis|iosto a
dlsliimlii ilu ,1,!íllll melros.

.Menino trabalhou forlo a ilUluiiolu ila
ii. t Iliu.

Mari ilcn uma volla do ualoplnho.
—• Corinita ilau uniu e-llr-nln na rocln fi*

uni do .liicl>e,v*t;iiih, uio.trniKhi-kc lu ui Ah-
|IO»tl),Tupan e Oampi. trabalharam forlo a
ill .ancla do I.Illlll metroti.

—• I*. nli/ IiiiIiiiIIiuii innilcrailamoiilo o
Panicatu* u Acroplniio Iriilialhiiiiiiii Junto..Iii-iiiih Kyúii liahnlliou de milopinho u
(listnueln. Aa .'l.vnli invtrns iiro.ss|>r>p|iet,
MuitiiitlciMieui. Avontiirclni trahiilhuram dc
llalnpi! Inrgo a illsliincln de I.IUIO iiielros,

••• Crctoria e i.iucrol. ,luiilo>, cútejiirniii
pela rala Au iVira,

-• l.ilicrlc, 1'iiuli.iaiin e Mnstrailor trnba-
Ihariini de ijiilope tni-f;•» a ilisluncln de 1.7.10
metros.

•-- Metrópole fe/. exercício ile Miiuhv nios.
Inindo-.c bem disposto.

• •Ilci du Duros deu unia volta um lauto
silicitiidii, innstraiido-sc aniniul muilo II-
gelro,—- Pocito. e Solidngo flzcntiu exercício
du Miuih'.•— .'jinhlrn. Tijueo. Ousada. Tamoyo e
Aviuorc. lambem trabalharam com boas dis-
posições.Vimos entro outros fnxeiulo tanilirni
exercício de sniiilc os animaes: Uclraqur, Al-
saciana. Iiorcns, Ouvidor, Dijitnlis, lloiiden,
Chinliihn, Az do Ou ros, Siilvntiis, Mediu Ili

ENCERROU-SE A 9" EXPOSI-

ÇAO DE CANÁRIOS DO CEN-
TRO DE CRIADORES

• mmm*.-—•

O que foi o certamen. e como se
distribuíram os prêmios

Iuaii«iii*oii*_e hontem. A I hora du Innjpt
como cstnvn niiiuinclntln, n nona ox|»ilçflo
do Conlio da Criadores do Caniirlo», no |n*c-
dio ii. 09 du Avenida Pano», „„,„,..

Couoorrernm 210 canários, entra fluioie!
o repriidiicldics, havendo «xcni|ilares veiiln*
dolrninonto raros, não só \K\a l*»»****» •*
nhiiiulaiicia de plimíBRom como tomuoni
pelo porlo e elegância dos nassiiro».

O Jur.v. depois de um traballio. mlnyolwj
de Ires horus, deu a segulllle classificarão
ijos iiremlos: ... ,,

CniiaTlos de cores fartas — medalha (le
ouro. •¦IMatf.o", do Mme. Xn.lirolli Mcne/cj.
medalhas da praia; "Desejado", do Dr. lill;
dehrjiiúlo llnrbosii Iloilrlniic*.: '•I'1«!"''l,*'r'*";'
do Sr. Aristidcs Silvo, •• "Ilrasil . A<< hr.
|,nU iu.ikcs: mcdnllms de broii/c. „.\«.*}j"Pnvsnnilii*". "Aloiuio" c "Wiigncr , todos
qiiuírn du Mine. No. nrctti Mcnrzçs, e Itn*
ci.lomv". do Dc. Ulyslo de Oliveira CaMio.

Canárias de cores fortes — medalhii uc
ouro, "Ipdjuca". do Ur. Ary Sanlos; meda-
lhas de praia. "Verônica*', dc. Mme. í\nt*
relh Menezes; "Maria Siilome', do Mine.
Nàzarclh Menezes, o "Cmnrutiilm 

\ do uç.
Ary Snntos; medalhas do bronze, ''Flor «10
l^itiis", "Mnrle" s "fíoxa du Uma ".todas
do Mme. Nnzarclh Menezes; "Murambala ,
"Maricá" e "Ouaratlba", do Dr. Arjr ban*
tos.

Canários

CANHENHO FÚNEBRE
,-.,_,, m» * m % -mm m

MIH8AB"ile/am-se 
ainaiilin slllVillll- -• ilHIHIII.l' ¦

Teiionle iloSn llnilhulomeii Klier, h . .,
Santuário d« Alarla, iío Meyerj .loid t,!,;
Mutlieus, lia cHivJa d» >.„ b.Út IMuiiJ!
Alberlo Alvrs da Silva, As u '.•; ,|,1M.,.; .
nlo du Azevedo I.uíhi, As lil l¦_; coronel ili
Uodrlgiio» Cabral Noyii. As Iiji Joflo HMff,b, da.8ilye.ln. M, lui,1. Zolía PornSuT
Magalhflet, n* Oi D. Isabel Cãrolina TeliS
ru t.cile Gulnjarflçi. As 0. nn egreja ,|c U
l-rniiclsco dv Paulo) I). Maria l.miii, iS?
it.... .:. u .... n.T.lily ilu V_ S. •)_. !___..'•

de eorca fracas — medalha dc
ouri. 

""Árpoadur", 
do Dr. Ary Sanlos; me*

dalbns do prata. "PoMVcst", do Mme. Na
MUI 111», 11,, ;,_ <IU Wlll,l>, ,_,IVH1IIS, .IICIIIU 1,1- ; II ill llil-, «v> |» "•"•„..*, •••; " T," ,* c. I.I ,11.,
enda, llegcnlc. Itcvtcw, Plraju', Penucrv. ! zuroth Menezes; "Pidulgo", do Sr. Aristuics
lloulciise, Crun.vè, l.lró, Pimenta, Bhr_o o; Silva, o "Congo", ilo Dr; hlys o dc 01 et
t-liiniloL-n.se. Castro; incdiillins de bronze, "l rlnh.v». Io

I-. iptnsl cerln que iiiun das nossas so-
ciedades hlppicas fará realisa.**. em agosto,
próximo, depois dn 'Orando )'remio "Dr.
1'rontin".' uma pureo com liou ilotacão
o cm grunih: distancia, com ns seguiu-
tes pesos espeeines, pnra ns cracks: Metro-
pole í,ii. l-.den .1(1, Mchcmcl Ali 50, Ousada•18, Aprompto ãu, Mostrudor 51, lloiidcUiGt.
Será verdade'.'

Football
O 1IKM.I.XIC0 CONTINUA TniilNANDO—

Rciilisando-se, depois de aninuhii, um rigo-

Sr. Aiircllo V. Ae Moraes; ¦¦Arymeslrj
do Sr. Ilihlcliraiido limbos., itodriguci,
"Lorena". do Dr. lílysio do Oliveira Çtijlro.
e. "Pereira da Silva.', "fiuuxiiiu" c Ila.-
mundo", estes tres últimos de Mme. iwB-
relh Menezes. . .

Canárias de cores fracas — meuailio «.«
ouro. "Arniuama", do Dr. Ary Snntos,
medalhas dc praia. "Xini". ile Mine.
relh Menezes: '•Virnpnngu , -do OI'
Santos, o •'Califórnia", dc Mme. Nnzurclli
Menezes; medalhas de bronzey "Arac.vma

"Flnreslu", do Sr. Aurélio Pcrrclrn '"

Naza-
. Ary

roso treino com o Cluh de Itcgalas do V\a-1 Moraes; '*Vlolii". do Sr. Oi Cuslro; "Ata-
mengo, u direccáo sportiva solicita, por nós- jnya", do Sr. Hildchriindo Barbosa .ndri-
sn intermédio, o eomonrerlmcnto dos joga- .,„',.., 0 ••iialiiigu" c •Mtacurnssá", dc Mine.
dores abaixo, As 5 l|_ horas, em ponto, rio i;-Jjáznretli Menezes.

IN.-ilil.; Ill- MIO .>..,.-; .,..-.. ,,,, .,... f||hJ|t,
às 9, ua í-grrja da Immnculada Cunccléilo ;'
ii¦ .t fícnòrnl Caninrnj coronel Podro do Soh.
zu Itlbelio, As 10, uu l.uiidcliirJa.,

campo dn ruo Paysandú': Ismael; Dudu' «1 ;\Pllilarcho; Antoolo, Camillo c Antenor; llc-'j0J.
iiigiin, l.cgcy, l.emos, Mario c Sarmento, o
mais os Srs. tllpper. Couto. Flavio Veiga,
Aguiar. Enrico I. .•.urico II, Octavio, l.uiz,
Fortes c .loaquim.

UMA ASSEMBLfiA NO RAMOS — O pre-
sideole do liamos F. C. convida, por nosso
intermédio, todns os sócios
Ulil rem cm assembléa geral extraordinária,
amanhã. A.s 8 l|2 horas da noite, afim du
lraiarem da seguinte ordem do din: a) elei-
(;áo de cargos vagos; b) interesses geraes.A renniilo será effectunda na sede social, sita
A run Jnckc.v-Cl.b n. 42.

O QÜE VAE PELA L. U. D. — A directo-
ria da Liga Brasileira de Desportos, cm sua
ultima reunião resolveu tomar as seguintes
resoluções: a) approvar a acta da sessão
anterior; b) multar em 53, por falta dc com-
pnreeimento ás sessões do Conselho: S. C.
Africano, S. C. União. S. C. Cantuaria, _.
C. Militar, Cascadura F. C, S. C. America-

erdii Nogueira, secretario; _nn.ith.is Bote- j no, Cintra F. C. e A. C. Centenário; c)
lho, snb-secretario: .loaquim Peixoto, the-- conceder registo aos amadores iuscriptos
soureiro; Albert. Fortes, .ub-tlicsourciro, c ; pelos clubs: n. 300, Flor do Prado F. C: 301,
Quaresma .lunior. hihiiothecario. i S. C. União; 302, Cintra F. C; 80.1, S. C.

medalha de ouro dc "Grande cxposi-j
coube u Mme. Nuzurelh Menezes, a vi-

ctoriosa du exposição, que levantou ninda,
langc". que esteve detida o unno passado
cm poder do Dr". Ary Santos, c * tnçi» Chn-!
langc". que eslecv detida o anuo passado i
pelo Sr. José Martins.

Iloic. ao eneenar-sc o grando certamen,,
quites a se rc-1 a directoria do Centro do Criadores de Cuna- |

rios offereceu uma taça dc "champagne c
biscoutos finos aos seus convidados, tendo
o Dr. Nazorcth Menezes saudado a. Socicda-
dc Brasileira dos Canaristas.

A esse brinde respondeu o Sr. Fcaro ue'
Mattos Leite, presidente dessa novel asso
ci.ição de amadores.

¦ mmm ¦

Todas as mães devem ter em casa a
Cera Dr. l.iistosa, con*

Ira a dor dc dente. Tubo para 10 npplica*
ções, 2?00tl. Exigir esta marca.

AS 100 MIL
Camizas...

1° dc Maio; 304. Opposição F. C; 305, Polo
F. C; 30(i o 311. Ibéria F. C; 307 e 312,
S. C. Andarahy; 308. A. C. Ingle»; 301),
Light Garage F. C*. 310. C. A. do Riachue-

Ilo; 313, Itamaraty F. C; 314, Sul-America
iF. C; 315, S. C. Lorena; 310 o 320, Ver-'.ílun F. C; 317 c 322. S. C. Ouvidor; 318,

Flack F ,C; 3t!>, Nacional A. C, c 321.
S, Ç. Africano; d) marcar dous pontos ao
primeiro quadro do Flack por haver venci-
do o S. C. 1" de Maio dc 2x1, dous pontos
ao Nacional, por ter o 1" dc Maio feito en-
trega cm tempo; dous pontos oo 1* quadro
do Botafogo, por ter o União feito entrega
cm tempo; dous ao Flor do Prado F. C
1° quadro, pnr -nãn ter o Amprlmno rnmpi-

29 RUA SETE
Dr. Jayme Poggi. Cirurgia geral, gy-

nccologia. Hua Mar*
quez dc Abrantcs, 192, 3", S" e s__b. 2 ás
4, faz cmbalsamamcntos.

¦ 'mmm i'

Ferido á bala, em Leopoldina
Communicam-nos de Leopoldina, Minas:"Na venda da Aurora,-um freguez, que

ali fazia compras, manejando uma arma
d_ fogo, carregada, esta disparou, indo a
bala ferir na cabeça, o Sr. Cicero de Oli-
veira, filho do capitão Alonso Alves de Oli-
yelra. O ferimento foi grave, pois a bala'attingiu o osso, perfurando a: cavidade era-
neánu.

O. ferido foi internado na Casa d* Ca-
ridade, em quarto .particular, sendo ope-
rndo pelos Drs. Custodio Junqueira c Oli-
veira Guimarães.

A policia tomou conhecimento do facto."

B. I. C. Meias de pura
seda de Lyon
As mais duráveis

EXIJAM A MARCA
IMPRESSA

Elixir de Inltame Depura — Fortalece
— Rn gorda 

'

Saecos para água quente fBj^j?. nomeou
com e sem capa, inglezes e americanos. Arti'-,'
go absolutamente garantido. CASA HI.U-
MANNY, rua Gonçalves Dias, 54.

¦_•»
OLHOS

Exame medico gratuito: 2as., 4as. e 6as.,
das 13 ás 11; ,.as.. 5as. e sabbados, das 11
ús 18 horas. CASA ME1UN0 — Ouvidor, 163.

'FOLHETIM D'«A NOITE., 
' 

(36)
LTJC. CHARDALL

|MÉgn
XÉxtraortíinarias aventuras do ura

gaiato de onze armoc)
Vil

A CREANÇA PERDIDA

O mensageiro, demorado a cada instante pc-las difficuldades e pelos perigos do caminho,
obrigado ás vezes, para não couipromcltcr
loucamente a vida o o fim da sua missão, a
esperar a partida de um comboio dc tropas-que o protegessem, gastou dous inez.es para
enegar ao acampamento do general dc Monl-
eharmont.

Na véspera da sua chegada, dera-sc
ttma batalha geral com uma tribu revolta-
da, cuja aldeia era vigorosamente defendi-
da por numerosas forças árabes, e o pri-

. neiro official que encontrou disse-lhe que o
general, o heroe da vespci-a, gravemente fe-
Tido pela explosão dc uma mina que lhe
•Brirn o craneo e lhe qncihiVi.a o rosto, aca-
bava de ser enviado pura Algcr.

/ Tomava-se imposivcl pensar em instruir
o general, cm perigo de inrolc, de umn no-
ticia que o podia matar súbita menlo. O
mensageiro da coudessa esperou, e foi só
tres mezes depois, quando o Sr. de Mont-
charmou estava já livre de perigo, que se fez
conduzir junto delle,' ..

•¦<__;•

As feridas do general linluim eiçatrisado,
e a suu vida não corria jú risco, mas fora
tudo quanto u sciencia pudera fazer em
seu favor; ficara-lhe a mais triste, a inuiór
das enfermidades, como umn rccoi-dricão
horrivcl dos ferimentos: us seus olhos, quei-inados peln explosão da nil na' não deviam
ver mais a luz do din; o general eslava ce-
go.

O desdiloso pae recebeu áquelle novo gol-
pc qne o feria com um estoicismo sinistro.
Pronunciou apenas duas palavras e esses
brotaram-lhe do coração como se lhe tives-
sem arrancado uma parle delle;.Minha filha I.

Depois iiiforinou-sc de sua mulher. -
A coudessa morreu, não i verdade?

perguntou. -
1_ como o mensageiro prucurasse tran-'l_iIli5ui-_ u ess:* reüpcilu, o general inter-

rompeu-o. cxclnniaiicld com vo;: surda!—• Não viverá multo tempo, niatul.a.-á o
desgosto. Em breve- perco-a tanibciii.

Duns lioras depois embarcava pnra a
Franca.

Quando chegou a Paris encontrou a con-
dessa moribunda. Havia -18 lioras quc estava
sem movimento, sem voz, sem vistn.e a vida
que se apagava nella, revelava-se apenas
pula respiração quasi imperceptível que se
lhe escapava dos lábios.

A coudessa esperava unicamento o marido
para morrer.
. Logo quc o sentiu a seu lado, ergueu acuslo a cabeça, tentou sorrir e pegundo-Ihcnas mãos que apertou numa convulsão su-
prema, murmurou debihnenle: .-— Fróeura-u nielhor do/.qüe eu.

Krn seguida deixou cuir ii cabeça siil.ro o¦Iravesteiro c expirou.
Réajisiivu-se a propbecia dei general: per-dia a esposa c n filha!
A partir daquelle inomenlo, a vida do ge-neral não teve senão um alvo, que as ulti-

mas palavras da coudessa, de necordo com o
scu coração, lhe impunham imperiosamen-
te: procurar e encontrar sua filha, e empre-

_____ã'______. .... \ - . .... .,_ .

gou desde logo todas as forças da sua intcl-
ligen.cia e do seu espirito, tdda a .sua cher-
gia, todos os meios de, ncção que lhe oi fe-
rçciii a sun iinmcnsa foi-iiinn- no cumprimen-
to dessa .suprema missão.• N'o meio dos seus pungentes inforlunins.
quizern o deslinoqiu: cdle trouxesse da Afri-ca um soldado,-antigo sargento dc Spahis,
que numa várzea elle tivera oci-asiiio de 11-vrnr de tuna morte' certa, atacando algunsárabes que segundo o sen costume, sc dispu-nham pura cortar a cabeça e os pés ao sar-
gento quc cairá .erido em poder delies. O
general pagara nquellc generoso acto dc hu-maiiidade com um formidável golpe dc ca-tiigan que lhe abrira o hombro.

O spiihis Hcrnard.. como elle próprio tli-sua' conservara sempre uo coração áquelle
golpe de yatagah; Votara-se no general comumu abnegarão c amizade -eguaes ás- do cão
peio seu dono.'.'ara Bcrnai .1,-0 general era o bom D eus.
juando elle falava oa fazia uin gesto, pa-lavra ou signal eram cousas sagradas quenão soflriniyi.nem exame nem discussão Seo general ordenasse a Beraard que fosse es-bofetear o governado» da Algeria, Bcrnard,sem perguntar a si mesmo a razão de sn-melhanle capricho, sem sc preoecupar dcmodo algum com a perspectiva cerlo de serfusilndo, teria ido tranquillamcnte esbofe-tear o governador A freute do seu estado-maior.

Quando o general sairá da Algeria, Ber-nard solicitara a permissão de o acompa-
nha., e o geueral. indlffcrcnte a tudo, res-
pondera, sem ter talvez a consciência do
que respoudin:

-'-- Acompniiha-mc, se {¦ da tua vontade.'Biirnnrd nfifi lhe •inipóvtui.i' nada mais c-viera com cllc;
Km África, Hcrnard, quc via tão somente

no general o seu nfflblnl superior, não cuida-
va do que llie dizia réspeilo: iguorava seera casado, viuvo ou solteiro, rico. ou pobre
pois isso não lhe-interessava.

-. (Coníimia)

li _£ÍIA_ **-* _.____•„, _J_i_L-..:

reeldo em campo: marcar dous pontos ao
Io quadro do Màviiis. por haver o Cascadura
incluído jogadores fora dás condições esta-
beleeidas; marcar um ponto a cada quadro
do.Ouvidor c Opposição, primeiros quadros,
por haverem empatado de 2 a 2; marcar ao
1. quadro do Rio Comprido, por ter o Oppo-
sição jogado com oito amadores: marcar ao
Io quadro do S. C. Rio Comprido, por ter
o Andarahy chegado tardo, cm campo; c)
multar cm 10$ o Flack F. Cr, por ter jogado
com um amador fora do .uniforme; f) sus-
pender por seis jogos de aceordo com o ar-
tigo G4 letra _r do Código o amador do S. C.
1? dc. Maio, Antônio Mendonça;, g) multar
em 15S, de aceordo com o art. 28 do Código,
o ,S. C. Americano e Opposição. F. C; h)
conceder transferencia para o I.ight Garage
F. C ao Sr. Antenor Coutinho; i) multar
de. aceordo com o art. 52 do Código os ama-
dores Josc Cõrnelio, do Flor do Prado; Ger-
vasio dc Carvalho c. Oswaldo Caniiié, do
Cascadura 1-'. ('..; Júlio dc Mattos Vieira, do
Opposição F. (_;;'; j) censurar o Sr. Stefano
Zagnri," juiz da partida dos primeiros qua-
dros do Rio Comprido *_ Opposição, por ha-
ver consentido que o quadro do Opposição
jogasse com oito jogadres; IO multar de
aceordo com o art. 65 letra b dos Estatutos
em 108 o St*. Waldemar dc Oliveira'Gama,
por ter dado inicio da partida Ilio Compri-
do s Andarahy, antes da bor.. marcada, con-
forme ficou provado.

COMMISSÃO ESPECIAL IJE REVTSÃO DE
ESTATUTOS -- (Xota official) -- Dando
cumprimento á indicação approvada nu ul-
tinia sessão dc directoria, o Sr. presidente' 

membros especiacs da conimissno
revlsor.i os Srs. Francisco dc Paula Ncy,
Ilomeri. Mcirelles. Odilon dc Albuquerque,
Augusto iiastos, Cantidio dc Aguiar, Angeli*-
lio Ayolio, Gastão Segadas Vianna e. Luiz
Rodcsity Júnior. Ainda dc conformidade com
o citada indicação, foram feitas as seguintes
distribuições: Relator — Angeliiio Avolio.
Thcmas, fins da Liga, organisação politiea.
deveres, competência c.obrigações dos pode-
res c autoridades da Liga cm conjunto e in-
dividunlmente; finanças. Relator — Gaslão
Segadas Vianna. Theriiás: admissão rie no-
vos clubs. relações entre os cJnlis ç u Liga
bem como siias obrigações e direitos, ama
dores c sócios tle club. relações entro, elles c
a Liga, resisto de amadores e transierqnciãs;
lleliitór—Odilon de Albu .liç.riué. Tliemas:
punições, disputas; de campeoiiato c lonieins.
disposições gernes. lei do sello. sócios licne-
iiie'rllòsi*í-iiilif.b.riiie c , pavilhão, nota oflicia!
fusão de clubs, execução de leis., entidade
official, dissolução dá Ligii e diversos. ,_íe-
lútor — Francisco de Paula Ney. Thcmas:
pruças de sports, das'equipes, dos jogadores,
prêmios, boletins, suspensão e transferencias
de jogps, partida anmillnilas e por concluir,
rarieiras de amador, interdicção de praças
dc sports, eomparecimento â Liga. parte pro-
ccssual e derivuiios ('recursos'!. Relator —-
liamos dn 'Freitas. Thenias: desportos -cm
geral, definição dc jogos, campeonato c tor-
neios, cm geral das penalidades; disposiçõe..
geraes, regulamento de baskcfball, juizes.
Reintor — Homero Mcirelles. Thcmas: r.ui-
íHeiíto interno, das. assmblíàs, dós conselhos
superior e technico, das comniissõcs e da
directoria. Relator -- Augusto Bastos. The-
nia: regulamento de athletismo. Relator —
Luiz Rodesky Júnior — Therua: regulamento
de cjclismo. Relator -—Ramos de Freitas:
relatório geral. Relator — Francisco ' de
Paula Ney: redacção final.

LISBOA', F.' C. — O presidente do Lisboa
F. ,C, convida todos os sócios quites a se
reunirem em assembléa geral extraordinária
depois de amanhã; ás 8.1|2 horas da noite,
afim de tratarem.da 

'seguinte ordem do dia:
a)' eleição dc cargos vagos; b) assumplos
urgentes.

Noticiário
OC. R. DO FLAMENGO TRANSFERIU A

Sl'Â FESTA — A dircetnria do Clubdc Re-,
(alas do Flamengo avisa aos sócios que, cm
•irtude dos actuaes acontecimentos, resol-
¦eu transferir o s.váo quc seria vealisadi
in 2B do corrente, para o mez de agosto pro
'mo, em dia quc será previamente auriun-

ciado.

Aproveitem!
A antiga casa Estrella, hoje filial

das casas

Indiana
a rua do

Ouvidor 134
(ENTRE AVENIDA* E GONÇALVES DIAS)

está vendendo o antigo stoek de

Artigos para horrens e Meias para senhoras

o
de abatimento

para ampliar suas secções c crear
outras

Ouvidor 134

60 xi iis

i:\TKitnos
m*mmmm*mmmmmW*****m

Foram scpultnilos hoje: ,
No cemiterio do S. Francisco Xavier im

Adelaide Murla Ramos, rua Vldul d. Ntgrti.
ros 50; Anlonio Pereira du Silva, rua Cuntte
Harliosn SO, casn II; Kl/a, flllm de o.ori»
Caetano de Araujo, ruu Costn Pcrrai jj.
EuRcnio üomes do Queiroz, run n. Abm
Ncry 121; Allino, filho de Allmo SV.cno i*
Carvalho, run Cumaru* 13; .loão. tilho A
Ur. Huliciis Maxlinláno de FiRiielredo, ni
Condo de Bomfim 50<t; Ilonorato Curvell.
Hospital do _!• Francisco do Assis; Cosij.
filho do Muriu .tonqulnn. morro At. S, Cií
lus r.!uj llcrnnrdina Emiiia de .lesus, rai
dos Inválidos 128: DomiuRos Cnllomlne, tm
Conda dc Leopoldina "I: Nuir. filha dc (•;«.
Umi dos .Sanlos. rim Dr. .Tosa Ifyglno 10.;
Maria Amélia Cunlin Mesquita, rua n,1r;,
dc Mesquit» 0I8 A, casn II: l.uclndn, Hltu
d o Victorino lloilrifiucs de Almeida, rua Sã.
Carlos .'ll: Foliznrdu Nogueira Vianua, nu
liarão do Aina/.oiias 25; Iracema, fillia d-
Hilário Cominato, vua llurã» do l'-»*«» iioiir*
slnj Alice o Kcil.., filhas dc Douro Ünrrnjili
Silva Cavalcante,.Campo do S, Chrlstorio
35.; Ilcliõ, fllhn do Alavde de Soma, m
Sara li», casa II: Triicz de Queiroz, Hovpiiat
Evnngellco; Orlando, filho de Antônio i|«
Xeiíri, rua Cúnsclliòiro Zncharin.. II": Lulu
filha de Oswaldo Amaral, rua do llispn oij
.Muriu Cândida 1'ircsi rua Sacadura (__b;ii
1117; .foamia Muriu da Conceição, travem
Carvalho Alvim s|n; um feto, fillni do At*
lliur de Mallos, rua Dr. Pedreira 6,

Nn cemitério dc S, .loão Raptlst.i — |[jf,
tliclcy Martins dc.Oliveira, casa de saude do
Dr. Pedro Ernesto; Anua Maria (:„mnr||L
Hospital de N. S. da Saude; Armiuda, fí.
ilia de Eduardo dos Anjos Carolino, rua Fa.
ro 5Ü; Edmundo Maurício Xavier CobmíI,
rua !> de Fevereiro 15."; Adclgicin (ardoio
Alves dc Hrilo, ruu Rarão dn Amazonas 62j
Antônio, filho do .loão dos Santos, ma Cur-
vello 7.1: Anlonio Rodrigues Coelho, llospl*
tal Auxiliar dn Marinlia, em (>>p.ii\.bana;
Enrico, fiHio de Augusto Paulo (iiicde^
Hospital do S. João Uaptista; MarcaridL
Fonte dn Saudade 89; Rcaü-iz Maia himo{
travessa Rarão dc Petropolis 17; João Pereí*
ra, ladeira do I.i .no lill.

No cemitério do Carmo — Anlonio da SU<
va Ferreira, rua Rcnjumin Constant 3S,

No cemitério da Penitencia •— Joaquta
Vinhas, Hospital da Penitencia.

— Será inhiimndo amanhã:
No ceniitci-io dc S. .loão Baptisfa *-< TsMn

Soares da Silva, saindo o enterro, iis 9 lio.
ras, da nia Tavares Iiastos 111.mom
LA REINE LITRO

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA
Perfumaria Mascottc — P. Tiradentes 18 e 21

0 Lã Poria 4rié dlittt.
bala atrti*
gataenta a

¦orta nela lotaria do Kio Grani*,
agora o fax pela popular Loteria
de Santa Catharina, ds qnal tio
conceiaionerioa La Porta & Tli*
conti.

(ENTRE AVENIDA E GONÇALVES
i «aa» ¦

DIAS).

Porque foi assassinado o con-
sul norte-americano em

Teheran
'H-,Ml-,i..-\:., 'J'_, (A. A.l -- O corpo ili-

Tiloniatieo acreditado nesta capital, proles-
tou com energia, perante o governo, contra
o harliuro assussinio, sexta-feira ultima, du
cônsul norlc-aniericano, motivado por que-
stões de fanatismo religioso.

A situação nesta capital não c nada tran-
quillizadora em ' vistn dos coiitecimentos,
tanto .-isssni que o governo, como medida
pievcntiva, decretou o estado de sitio paru
esla capital.

—mt* ' —

DOMINGO

JOCKEY CLUB
GRANDES

CORRIDAS

A Associação Protectora dos Ce*
gos vae approvar seus

estatutos
¦líc-une-se amanhã, cm sua seíe, 4 rua Hul

Grandeza n. 142, às 8 horas da noite a Ai-
sociação Protectora dos Cegos Dcsesete d»
Setembro, afim dc discutir e approvar oi
seus estatutos.

TAPETES E OLEADOS
para mesas, corredores c salas.. Corftnas,

stores e capachos
O melhor sortimento — Preços redoitjoj
CASA RAUL CAMPOS

EX-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO; 84

Moveis dc vime, mulas, artigos da
viagem c sports

PROVEM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

-i mm*» * .¦ ¦ ¦—"Brasil-Revista"
Está em'circulação o n.- 7 do inagazinl"Rrasil-Revista", 

que se publica nesta ca**l<
tal sob a dirccçíío do professor. Carlos Reis,
O numero de agora contem 'i-t paginas ri*
plelas do nitidas e artísticas gravuras, a
abundante producção literária cm prosa •
verso, alem de variadas secções dc curiós •
dade e assumptos domesticos. A capa é ic *
ta caprichosamente, com uma tricliromla «•
muita delicadeza de arte.

SEDAS

íB8 XAROPE DE AGRIÃO
DE LACERDA

«0 Roteiro"
, Em, desenvolvimento ao, programma que seimpoz. na propaganda da sciencia, fé, pa_e fraternidade, o Centro Commum Erusilei-ro «caba de dar á publicidade o primeiro nu-mero do promissor quinzenarlo, cm cara-«.cr de órgão offieial.

Essa nova publicação, que se intitula "O"lotciro"', é dirigida pelos Srs. Cândido Da-.nazio, Pedro Maia e Paulo. Moniz,

¦JMá.

-> mmm •¦¦¦¦¦„ ~r
A Comp*. Joallicira, !>. A,
— Assembléa, 73, rew?
nova remessa Ae lindissi*

nios padrões dc Biandua.
Koubaudi e outros.
¦ mm* i

| Quinta-feira I

|2oo:oooSoool
Jogam 13 mil bilhetes
Loteria do Rio

Grando
VENDE-SE EM TODA PARTE

"Monitor MerdantíV'
íoi posto cm circulação o numero dc 1*

de 19 de julho do|"Monitor Mercantil". ?•£
cellento heUdonrafario do ccoiiomia e "'
naDças,

W,


