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«ÍS^^;^^*0^/-ota escandalosa duma
ém z"*™ca Outros duelos em prespectiva"'mtti-MiiijityiiiHmiiimiitii

uj»oa, r, d« julho da IWU.

eapltso.aviador Hibeiro da Fonseca 
'Â*min-

idade das pessoas quc so bateram c 03 mc-«dentes ou causas remotas ilo conllictnti-a.urormnrnm esle caso num ncontecli.o.í omundano que mereço us honras mèVie-
^m.mSir- *Narren"»s. Portnnlo, o sueces o,omittindo quaesquer coinmcntarfos ou apro-claçõcí, quo consideramos descabidos Cin«ssuiiiptos desta natureza. «">""¦> 

«-m

¦¦«..lur.iiiiiimamfiiiTOuiii.Hiiiimimiiiiiiiiiimi-mi,

.¦l^^,'«,'-Z;,l'Z:"m'm•"'','' •""""""•""'•"."•"''¦.'«•«.».*i'i.».*..-ni..'mml.„.,1,w„|23 SP JECX.-íikJL, JP^LriA.
^,.,!'",;"1".*" ° '"'««"cm ouliin responder, nn•J;,,lt;l 1""' ***SO que OU vcllículos quePassnvnni ciam seguidos pelos outros, pnr-Hie nos primeiros podiam Ir us combateu
mv,.".,7 

",,l''i,K"'-,s'," **•-¦ lluJo isl(* w deseuroum na principal artéria du cidade, quandoo sol .'um! '••• '—-- "o sol ainda yiuha. longe o :. população unosc nlad-i-a ,,„ trabalho do dia aproveita a
torças para

i i|iie. assim

noilc para repousar c gan-h .
o continuo "strugglo for life"

U quem constituiu n mulíldúiperlurl.nva 0 silencio du itoitcV lim i.-r.
fúran!,,t„í!,nnmB,nlC' a1«ve..ld;, dn í.il.erdadj
vam I, nnf! 

',,: aí,Snl10 *1,c,fls <"¦-•"•« *-!*•« vi-••om de noite, pelos uoctlvnjíos ociosos, por

«A. 1VOX17-ES»)
nu diminuiu n razão o .-. JüsIÍça «pie cadaum delles possuía antes du duelo*.*...

A nota alegro da burocracia
™S.ÍÍ,"ÍBl0»',ovo ••""•• "nt;* hiirocrnllcn inlc-

fíii» 1! .N'->-csV,,'"los »cr üirlsldo um of-fitio no ihe p do sccçiio da direeção gemi

0 que se sabe da situação*na capital da-
quelle Estado

dentro dc -18 lioras volta a funecionnr comii regularidade do cosln me.
A comitiva do ministro da Jus-

tiça cm Mogy das Cruzes
.-dOfiY DAS CRUZES, 29 (A. A.) - A vln-

jfem dos Sr», ministro «I.i Jnatlca, Dr. .Iu»n
iíV.L*5: ..vt'*' 0.oeinaJa membros dn sua comiUtf/I vciu-sa fn/endo atúnwlte.

¦üniiiitii nos amotinados em fugn sulieinos
quo as foivns Icgaos continuam
«iiII-ds em tiiilii*, ns dlrcvcOcs."

perse-

aqui magnífica-
Ila ein todos os quc cotiilllnetn u comitivauo t>. i.\. civimle anciedade para so chegar11 .*•>. 1'huJi».
Uiiriinte u trajoeto ala nqui o Sr. mlnls-tro da Justiça oecupou-so da siliiuçío do Es-todo do S. Pnulo e doa provideiicfui ô seimporiam para o srn sucrgulniculo.Somente multo tarde o illuslre viajanterepousou um pouco;o trem especial em ipie vínjn SlOiegar a Ouuyaium pcln munliil.

lix. deve
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\.f ú£;:?3l:Ml

p SS5f i^Min-t o^Hôt^^r; ministro da Justiça falou •
«;dSo ^«r^cordft^ft [ ri^r;?a'ein G"w™*

nhíí,„sSr,:cal,s?,". ",n ,,luc,0« •*» lendo elle. ^•^lü-*v*«-a»."(A.*í A.) - Muilo cedo cho-
a? ,,,.c: !íf^*ii "'¦"• ¦:«• «•iw-J*' li í,-'p,';,:i cí;,ç:,ü* s,:!,,!,,, ° s'-- "¦•'«.ii.ns tnriic. ij «lln ll.in r. i.._ ... i'<. .*"io Lnlx Aiv..« ¦•"¦•cl.iilii pelos ee\>v,--

¦ nstantanee du estocada final, ,lua pos fora do combate

is entre òs
assentaraiu

Causas remotas e próximas — odesafio em plena saia do
Theatro de S. Carlos

ÍÇ* ? S^erno da presideneiado Sr^Ãl^ro^de

« Ivn Jn%?ímuCS aviadí"-cs terminou com» sua rendição no general Bernardo rie F-irH
amnistia geral, pouco depois approvada nclo
díd^fè ^«"-W** 

' 
rèsiionsàb^oacies. .Mas uno desfez rcsehiiinòulos oes-K-sôt; ^ 'i"11""^ °!'a-i,cs^"»«>&*

«,,» ,. f Tu" íeutro ,0 Sr- !ii!,cil'° (i" Fonsecáiqu^.ewolheu a sala do Theatro S. Carlos
para desafiar o Sr. Álvaro de Castro. Os
do o,VfC7m' ^?™™m*. ,„ie, estan-
. ,°,„Ll ?ie f0 Sovemo no theatro. sentado

SM„ 
'íau. 

Ç"--". o .t?ndo junto delle a es-
£?,<?" ° Cap,tao.Rlb(-»*o da Fonseca lhe cn-'*Í""ra oa.:*»«» d15 visita, tendo algumasPalavras escnptas, -_. conceitos, por certo,ol/ensivos do .Ilustre homem ptil>lico con-«-ra quem oram nrremessudòs. O que é certoo que o desafio foi aecéitó, rcalisaudo-se nnsOias:seguintCj* algumas conferência
padrinhos dos cbrilèndòfés,
«as
Condições do combate e local esco-

Ihido para sua realisação
Jiào vale a pena publicar na iiilegrn nssutas quo foram lavradas antes e depois do^miliate. Limitemo-nos a dizer que a localweito para o duelo foi o parque das Neces-

fiuint"-0 qUS M cond-'-!Ões f0I'aru ns "-

1" — Assalto de dous minutos, interval-lados de um; 2° — cada contendor terámili-ze metros para recuar; '1° ~ são pro-
Jiibidos os "corps-á-corps"; 4" — os con-leuoorcs faraó uso da camisola sem mau-
^as o poderão fazer uso do luva de passeio;o --. o combate terminará quando um dos
^ontencioros estiver em niaiíifésla infériòri-«urio verificada pelos médicos.

.De tudo quanto se combinou foi guardado.'igorosp segredo, como c dã .praxe. Mas issonao impediu que uma grande multidão con-seguisse descobrir o local do encontro e in-vaoisse o -pnrqne. anciosa por presenciar,tal-vez movida por curiosidade doentia, comotiois liDincns dc categoria social nrriscama vida iugloriamente;
«a madrugada do duelo — Oorre-

tias ua cidade, em automóveis e
«utros vehiculos — Anciedade

dos noctivagos, dos jogado-
fes e das "cocottes": um

escândalo publico !
.Va madrugada do dia 2 de julho, a ave-niüa da Liberdade tomou uin aspecto inviil-sar. urna enorme quantidade de carros,Piinçipaimeiile automóveis e "side-cars"

moviam-se em todas as direcjões com veio-uoaues vertiginosas. Uc tempos a temposparavam todos e os passageiros intcrpella-vam-.se, aneiosamente. Depois, mal dèspòn-mvain ao longe as luzes de um outro velii

varo dc teír0-C-ClS^ra^Usboí F°nSCCa' Versar'

club, 
"q*cf 

as Tll-m° nm • ^"ta os'7lhí'e,'|O!0' constituída, cm re-
m a\íp ,, I11-°cilla(Ie esturdià oue se aDressoiiIlisSí 'ir*» -"•••=&

lo da "premiei*" 
AP-

escorrencia dus

nisterió o o eeguiu, numa ii)terniinave]rthcom todos, dc cani'
-o — -— 1 ...nua iina de carros, nté perictraré

¦^««^riniiõíiSI "Ü,S h0lnCI,S C0"-
O duelo foi uma demonstração pu-blica da bravura dos combateu-

tes ~ Poderia, por acaso,
ter sido outra cousa *>

Se^,tS^o^^ü.^.í0",b?;^-'-*'

por solicitar qUC o casofosso levado ao co-
«i»e, como so saDê; ?,;;a'str."_. 

*?as Finanças
"Iiecimento do ^ 3S3áSP %%

^^mâm^smm^ã

I. li..irdo .Sócrates c Pnmpiona, ucompnulm-dos d,, .seu cs ndo-imiior. Ao dcsèmbam • ristropas quc ali se fiehavam ergueram vivas
L ,1 ii"0.Sr*, n^sitioulo dn Hepublica, aoNr. presidente do Kstndo dc S. Pnulo nosgencyaes Sócrates, l>otygunrn o A Icgnlidndb..\eonip.*,nha,!o_ pela officialldado presente
LP.í!",fn 

,'0M,i' lvn- ° Sr* '"inlstro ralot 
'ú

lum oxpressaudo o scu indizivcl contentaimento por haver sido restabelecida a onlfeiii
.Â,. nl v' ? ri01' ,cr sLdo cslí' ,,1',tl» l>«'odií-cio da disciplina nas rorçns urinadas mie seiiinllveram no Indo do-grande presidenlcmie eon, energia Jncgunlnvcl, manterá up iii^p.o du ae.lindado, firme e sereno naaltura a que u Nação o elevou para bem dosteus Immensos destinos,

lindos ns cumprimentos, S. Kx. c comüi-
iu„!r,'0SCS""'a,"' .vi"£**r-"* l,ar» o «entro dacidade, com destino ao palácio do governo,onde será recebido pelo Dr. Carlos etc Ci.m-
ul ~K 5 

¦sc-cret«rí?s «luê já enviaram emi-nhosn saudação ao Sr. ministro.
0 que a Agencia Americana in-

forma sobre a situação
em S. Paulo

Cotnniunícniii-nos dessa agencia-

Começará a correr, hoje, para
Mogy das Cruzes, um

trem directo
A p-irtil* de hoje o tiòcturno paulista NP.3correrá, dlrcclamenlo da Central p.-ir.-i Mogy

do%pri.{'!CS' 
u"llc vull*Jr''1 c'**n ° l^efi.vo

F.»o trem sul,'iin. alé agora, baídeaeiio nacstncoo de Cachoeira. ¦

0 clirectorio do Primeiro Con«
rjresso Brasileiro de Conta-

bilidade congratula-se
com o governo

Por ter sido adiada

dos aocldeotes notra-
Mo e suas faltas
üm ponto importante qua

diz de perto com a
ciasse medica

0 assumpto vae ser, hoje, dit*
cuiido na S. M. C.

. O Dj*. Álvaro Osório dc A Inn ida Iwa Tini».i. noilc. par.i „ .sei,, da .Sociedade de Medi-.ciiiii e Cirurgia uma questfio importante. nu«esln sendo ventilada pelos médicos patrlclot,.*i respeito dn lei dos uccldcnlcs uo lr«>balho,
13' sabido que a lei que rc-je a inalerja,comiiumito boa cm scus lunilainciilos, edn-i.*'n iniiitas fnllias o defeitos, justificavcle,

,...,,, , "1:"s; '•'," -•¦!¦*« Icglslnçno recente, fpic come-
congresso urnsiiciro de Ccmlahmdmíi™loíS SÜ 

" "nUC°iM ler cxcc"cflo' c onda a C!"J"»
nns primeiros'.) os rieslo mer c vIru,deT, Kí u,? 

,U""'':"" casos ml,r«v!*s'os* Mp«.
«coiilcclinòiilos do s vX s*. i.o ,i' , ?" i^-isso.mcsino é <IUU C0lwim essignolur laci
dõ ó dlrccloriõ lo h!sliLul¦ 

'nSi 
L. - '" *",n" i'-""^' " t»fOI»orçüo quo n pratica os vá Io-

sun mensal. M,sUluto rcal.snrsua ses- dlcando,  de quo cn empo «jam s«-
Ao iibrii- a sossuo e depois da leitura e ap-prova.;;..! dn nela, „ presidente propoü quecpnslnsso dn neta rln sessilo que ".. directõ-rio •execiilivo do Inslilulo Brasileiro de Con-iniilIdade, ein .mui primeira reunião do cor-ente mez, resolve Innijar nn netn dos seusirabalhos um voto do sincerns congratula-íocs-coin o governo da Ilc publica pelo res-tniielcclmeiito dii ordem nn cnpilal de São

peln firmczii com que foi defendido
autoridade consti lueioiuil";essa proposta approvada uniiui-

Paulo
o prestigio du
lendo sido
memento.

nhas, médicos eficou assistência, porque se

dos espectadores.
...ostras.duma grande sc^idhdb n o islntdq -orgulho apparentcj Ribeiro da I-onsecn a impresso na pliysioiioinia lim sorrisirônico, como se niili-nsii ^..,-i... "/.A ,s

coiislituido pela multidãoÁlvaro de C;;stro dava
ta

onseca

, \no 1° guizossò desafJuv7o7de'stin^O combate não foi longo. Durante talvwires quartos d'bora; Logo so tornoui ivldaníea superioridade de Álvaro de & „o na-ejo da arma; mar. Hibeiro da Fonseca l -ulia sobre o seu adversário, n vantagem daestatura o uma força muscular deseuvol-
lã**0 

C,x.c1rdcio do sP°r^ vários. Os gol.pes despedidos por Ribeiro da Fonseca pare-

ticou um crlniB m,l'i!»Ã i «'V"iu« *>e ven-

da Renubliei .,,. ,"?11"11 ,ao Procurador

.: ir'""]pno ,m'"islro das Finah-

punido, em lantaZdadTeom^ léiTo SrÁlvaro do Caslro. duelista Incurso i,o de-

M(.Vlul\*[i„n^\d?oi.3 d0 Pronunciado!mas tudo isso e fantasia, própria para var-do espirito idéas de reprovarão a viola-
rer
«âf das leis... atc mesmo 

"das "qüí 
rc^íánio senso commum *• ' regulam

ADRIANO VASCONCELLOS.

Chega a Londres um principe
rumeno

«'—««^ mmm^^

*5abemps quo no capital do S PWÍn *i
situação vae entrando cm franca nòrmali-

O coninureio abriu hoje ns suns norl-n ••
SÉteí£ tVT", í'c :"! «o com1
SS7$ y d,e*".^ *'?.«i3KW», n-touiií -x sua ila-u-fa de trabalho diário. Os empregados imLonmicrcio c os operários qi-e tiveram .-, sua
?te embaraçado pclo levante, regres ,, noteus affnzcres. dando á cidade uma inipres-• ao dc trnuquillidade semelhante ao dos , ii santeriores ao levante.
M^l 

faiI1ilias. 'iuc- se haviam retirado,
hIm, S°ra rcSrcssando nos scus-lares-rsa-Usfeitns por verem restabelecidas ua suaplenitude u ordem m, vida da grande ürbs.
„-!,, 1 i,c P? 1,ond**s •i'* CBtiio trnfeguiido
rin'L,L ,hm'bl°i! Cm quusi loda a extensãocio perímetro urbano.

O serviço teleplionico eslá rcslabolecidoem toda a cidade e ,|a boje os serviços dccorreios, p,,ra quasi todos os ponlos, so fa-rao pelas vias bábiluacs.
Possivelmente a Central do Brasil recome-

cara o trafego nas suas linhas de S. Paulo,ho.ie ou amanhã..
O Ur. Carlos do Campos, presidente doCslndo, continua a receber tclcgranimas ilecongratulações de todos os pontos do Es-tado e do lirasil.
Durante todo o dia de honlem accorreu aopalácio do governo uma grande romaria dogente, que foi pessoalmente aoresentnr n

.,;¦„,?,' °-s 8eus, votos de solidariedade e cou-gralulaçoes pelo Iruimpbo dn legalidade

..„•' r ,° Sr' Presidente .manifesta-se de.iiiiuo forte e confiante em que S. pal,|0,dentro ein breve, poderá refazòr-sò dos pre-Juuos__decorrentes desse inqualificável erroein que. caíram alguns brasileiros desalma-dos e inconscientes; uLsuuna
;. Varias':,providencias de ordem admíniatra-
viuifA uam loraad--s o as repartições doU-lado voltaram a funecionar nos seus re-speclivos prédios.
n„*^*le.lcf*lpho J" está ligado ao Rio cmquasi todos os seus fios e iá hontcm as rlinsrepartições du llio e S. Paulo trocaram 

"a
rias ordens de serviço, esperando-se

íi-
que

Juiz dc Fora organisa uma
guarda civica

tS mi '-'^'A, (Minas,. 28 (Tlctardado)(SeiTlçp çspeciaKdn A NOITK) — Centenastle pessoas ja.íoffercccrnm seus serviços ALamara Municipal, pnra a crbaçüo aqui d:guarda cívica, que fará o policiamento dauilaile, caso o governo necessite de retirar odestacameuto policiai. Tnes pessoas (lci.\a-ram oi nomes no livro aberto pnra esse fim.na secretaria da municipalidade.

Houve, em Cataguazes^comicio
cívico e homenagens á

legalidade
. ÇATAGL-AZI-S cMinns**, 29 Vsevviéo espe-

t£rl%fim*E> 
— Uealisou-se Contemnesta cidade, na ]iraça lluy Barbosa, nmgrande comício contra a revolução de SãoPaulo, balaram o Dr. Cleto Toscano, juiz dcdireito; Dr; Lobo Fillm, presidente da Ca7mara:. sargento Lázaro Gomes; Ur Pedro-Uilrnn acadêmico Antônio Mendes.'OnoiVeda Andrade e Aliou Arruda. Compareceram.is bandas dc musica da cidade.

líauve cm seguida passeata civica, prece-.lida das bandas dc musica, sendo duranteto-lo o percurso acclamados nomes dos Dr**.Arthur bernardes, Haul Soares e Carlos dcCampos.
Falaram ao pe" da herma Dr. Astolphouutia os Srs. Joaquim Vinniia o Aizir Ar-nida.

Em São Lourenço reinou viva
emoção '

..S LOUIIENÇÒ (Minas). •><) (Serviço c,fJr-•".a da A NOITE) - A'noticia de-quvS
p ,,;, 

' 
Jesacs, cni'Y!Xm "'a cidade de SãoI .uilo despertou lua emoção no povo, triopercorre as ruas sob vibrantes demonstra-

çoes de cntliiisiasiiio e vivas á legalidade.
A população de Brazopoiis pro-moveu homenagens ao

governo

mulo»; l'(ii-*oiilni Indo, como da discussãonasce n luz, merecem sempre relevo os al»vilrcs dos inieressados direclos, no nssiimpto,e c esse o nspcclò do línso do que estamótnos occuiwndo nestas linhas,
O Dr, Alvnru Osório dc Almeida, profei*

í 
'WÈÈÊÈmWt®^

| 
'iirja»aiaiiiin^-~~i^|4'*r-,J~'^^-j||-Yv^i'A-i**^''

sor
Dr. Álvaro Osório dc Almeida

da Faculdado de,-e-.Medicina desla capital.
nnrãa ü'-Ji Vco. dt! l!ra*1 companhia deseBi io. aLtendeudo á nossa solicitação, aeei*-

11.1 .•>. M. (... foz.nps estas considera-çoes:*-- Pretendo apiiuas discutir as sugíestões•Tmlfv.r^ ««'>«? te redacçã™
b*illi,' i í "'" S°?l'° ¦«JMmIcs Ío lia-Jllio Ali sc lembrava que é necessário dar
ron, m ;.'n°r 

°, d".TÍt? 'U escolher o medico
r'v , 

'Iue se descJn trami-, como se faz cmr r.anca, ao contrario do «ue se passa entro
dico Z nT-0 0|K,r*n'° Ú tral'"J0 l'C'0 1 è-
A , ' f0 ¦**"! da con'l«iuliitt de seguros
obrSãi? 

° sul,sU'I,el^c« legalmente sa

^^Zlat^l^^f- h ÍMÇ Q Mmm HSIfi Q kÃn ms,mlnmítava com vigor. Durante os assalto s*imib ôs rfifilliÜsl li fi Mi UU% lillH A IlflIÍS iUVBCTDITl ff
Z^^i'1!'^}'^ contusões, sen'Im- fflI.SílSW U UW 

}lUd 
U|JG fl lUU-U I EülMlÜl i

A'q liaria

a massa deslocava-se,colo .retardalario,
indo ao sou encontro ou seguiiidó-o" sè' por«caso, o perseguido tomava direeção sus-peita.
, Os guardas policines contemplavam Indoisto, espantados, som saberem quo explica-Çao dar a tão insólito movimento. Porque— note-so —• não "havia 

na avenida "nl-
í»uns carros, apenas; estavam lá mais dc du-«eulos veliioulos. fazendo um ruído cnsur-«eeedor com as buzinao, oom ns descargas dc
«azolina, no meio dum "bruliaba" absoluta-mente insólito. A policia resolveu-se a iu-lerrogar um ou outro dos passeantes e soube
qne toda áquella gente andava A procura«os duelistais, que deviam bater-se na ma-«na desse dia. Omiti? .-1 qua horas?... Já

« 
"k 

. i "u"v*-. nuavia. um momento em _
tZu, u 

H'° d°- Alvaro (Ie Castro Penetrou =?
i l„ci u ?i!SslÁa-9-? c°f-os- N"5a oceasião, Ia assistência soltou uin grande grilo, irre-pnmivclmcnte, porque se lhe afigu ou queRibeiro da Fonseca fora trespassado e iacair, mortalmcnlc ferido. Só o acaso evitouessa desgraça! O sabre de Álvaro de Castronao penetrara nas carnes do adversário nnc-nas roçara entre o braço e o peito. 

'

0 golpe que pos o Sr. Ribeiro da
Fonseca fora de combate
ípriso" dum dos assallos, oaviador despediu um golpe ã cabeça do pre-sidente do ministério; este parou o repor-lou, a fundo: o sabre encontrou o cotovello,cortou e penetrou alguns centímetros Osmédicos verihearam que a ferida coliocavuo Sr. Hibeiro da Fonseca em inferioridade

manifesta para continuação do duelo Nes-tas condições foi o combate considprndo fin-do, vollaiido o Sr. Álvaro de Cnstro para oscuidados do governo da Nação o indo oSr. Hibeiro clã Fonseca nara o Hospital Mi-litar da Estrclln, onde 1'icoii cm tratamento,
dizendo-:;'- que uma intervenção cirúrgica se
toma indispensável. O diagnostico dos me-dieos que ussitirani no duelo foi este: fe-
rida incisa na face ahterò-éxlèi*na do ante-braço direito; com cerca de oito centímetros
de extensão e quatro centímetros de profun-didade, interessando a pelle, tecido cellular
snb-cutaneo, apouevrose e massa muscular
do músculo externas commum dos dedos.
Ha outros duelos em perspectiva ?
mento, quc o major Ciflia Duarte, pretendebaler-se com o major Américo Olavo. O pri-mciro destes officiaes foi director dos ser-
viços militares de Aviação; o segundo í, ain-
da, ministro da Guerra, mas não tardará quedeixe de o ser, visto que o ministério de
que faz parte sc encontra demissionário.

A moralidade "dei cuento"...
Xão ha conínieíitario a fazer. Nessa nnocaímos nós!

responder a esta pergunta: 
"depois

Affirniai-se, não sabemos 
"com *que 

funda- I i,£a,,Í,ua 
'ultilí-a 

.mensagem, o Sr. prefeito.ntr. ,.»„ „ „,„:„- r-.n... r. ."  I .«mmou que deviam ser augmentiulos ¦*•**

. BBAZOjéOUS (Minas), 29 (Serviço espe-
S^íáf, ;\*?UT* 

~ A noticia do tfiuiXüa legalidade causou grande cntliusiasiiio iipopulação. O commercio fechou e as repai--tiçnes publicas embandeiraram. O grupo es-colar, incorporado, percorreu us ruas da ci-dade, cantando hymivos. Os sinos de nossasegrejas repicaram festivamente o o povo, emmassa, percorreu as ruas, saudando ns auto-«dados e proclamando os nomes do Dr. Aí--Inur Lernardos, Dr. Raul Soares e Dr. Carlosuc Campos,

A população de Corintho agglo-
merou-se nas mas

..CqniNTHO (Minas), 28 (Retardado) (Ser-
rvtiubn1,CC/aI Ia 

A N0ITE) ~ ° Povo-de-Co-i-yntbp, oo saber que terminou a revolta deo. Paulo c que a legalidade foi victoriosa,haul paru a rua e prorompòu ein vivas ao
çoverno da-nepublica ê de Mirins. UniT ver- itíacleiro delírio, nle* aqui nunca visto. A* boi-i iem que telcgraplio não se pódc. transitai*pelas ruas, Ino grande c a multidão que ncclama os nomes do Dr. Hau) Soares e do DrArlhur Bernardes.

didn V 
"""""'V '¦¦"¦•••--c PMc Parecer a me-

nfvè d ia-ai.dei eVaml° 'Senilidade. Mas
enl. s nC 

t'",:' ";az ?s •-¦aiores inconveni-'" lVb !.,? in"ú0 te visla social. Como sabe.
r-,'-ile n i,';;„° 

0:>c-1'n''!° •iceideiitado recebe, du-
!;.'; „'nle»'Pu 

«iue dura o impedimento aotiabalho a metade dos seus salários; de ou-Ho lado, a lei que lhe dá a livremedico fixa o valor

Corre em Divinopolis uma sub-
scrioção para os combatentes
. DIVINOPOLIS (Minas), 2ü 

"(Serviço

ewl .oa A NOITE) - Palrpeiuada pelopjòll.l local.
espe-

. ¦¦•.. pelo chefe
Phnrmaeciitico" Pedro Contijo.

bancos, para repouso publiico, nos jardins,ao mesmo tempo que condemnava as arvo-res, que multiplicam a sombra ua cidade,como fontes de despesas, todos os dias ae-crescidas. Entretanto, uma providencia écomplemento da oulra. Sem a sombra pro-lectora cias arvores, os bancos so tornaminúteis. Abi está n imagem da utilidade diuma e de outra cousa, na nosin gravura, eo
Ma, o ieitor p,')de,;í;e;-qiiig £ S SÜStí°::i!?-«'-Í!'

cü.nos1lSí.||)osTlarAVr)0fmem,e son,lam. talvezcom os leitos fofos dos .palacetcs", talvez coma .era cm que toda a gente terá, pelo meno"ondei repousar o corpo ou talvez mesii 
"om

¦ mensagem em que o Sr. prefeito abònse-
lnsIn„^>a!'gmeUtCm.0S b!"lc°s 'idii%

nódc -ShS? r0Vno assi^,, I1C|" ""M* "i0
Sí«ni„« f °.lur ,,a.SS!U,° a uoitc mai, em

ei n ^w-f''rsa(,DS ou u eatii Ao melhor melo.- do adquirir um canto de repouso... Gom omao. tempo da manhã o local não era 
"los

Mas o sonino '

dmvíilvn1' 
°Sta 

^tede uma lisla angariando
comba'uníes.,U ^ 

d°S S°id:lCÍOS mi'liiil'"s
Essa lista contém, já, valiosas aclliesõc'

Os telegraphistas de Divinopo-
lis abriram mão cie um dia

de vencimentos
DIVIXOPOI.IS (Minas). 28. -- fSwviço

dtiilkdZ ÍV í01Tl^ T 0s tclegriphls as
tLt dl rvli- I'01T° Üeslí! (lc Minasi-enS es-'lon, c,"ivinopolis, num gesto de allruis-mo, em numero de dez fúncciónaviósi teto-grapbaram a chefia do trafego iinqi.ella Es-toado, offerccciido um dia de seus venci-mentos. afim de sor iitilisáda essa quantiape as iamilias dos soldados mineiros com-batentes pelu legalidade.

Esse gesto causou geral applauso

c mao conse-**» --^^

dade 
 "" &¦-¦" apj«uusp na ci-

Continua o alistamento no Ba-
talhãò Aurelino Leal

mm^^add^^^^0^
aHst..,*amsírUS "^T' .C('mo ^ZllUiaistaram-se ns senhoritas GuilherinináKleinsorgeii, Juliana Piian."a Maria iSquês,.Isaura Marques c Garcia'Silv^ 7

. e escolha do
-- <ic cada visita nicilir*-em poder determinar o total d ns densasii -fazer com todo o tratamento. Desse nodoacontece em J* rança, q„c numerueos inedi-

br ca e^'^S""0r°f jm,tü ;is ««"^6» »-m ícas e cspiorain deslioneslameulé ès«e ser-VHO, as-5peiandq-.se aos operários victimasdc; eecideuUs, prolongando Uies o mais po .si*.ei o tempo de. impedimento de serviço.Imaginemos que o operário leu ia m ít
de um 

' 
iW*6-' 

-Wrâiiio o íralameiu;
o i i„.r d,;lUe; c,esse mbd0 têm elle iodo
ba •a-rnV^n ','"' S° r^^'\eeer rapidamento

?S°i?l,C " s°ccdadC possa exercersobro elle. ,Mas se o medico .ganha 10Ç pori. líila, o seu interesse está em miiltiplical-asi.í.s possível, retardando n volta ao tra-ao do pporario. Essa situação acaba as
i ''.tes vezos eomo. se lem verificado em•'iiiía, no esla-belcciirienlò de accordo en-

.,,.*;, fn 
"lco. L*. ° PP.eràriò, coiiipletaíido

;','' • °nr'a,"n!>.c fiuavdando a differençn
l'.i,,'i"7 ° &)H7**ri(2 *i1"-' i-ecebe assim o seusalário completo nao tem mais nenhum iu-te esse cm voltar ao serviço e o mediei, ga-
todos11 

C" J,Ut,';"10 ° íln tl'1,,!1""J <*•
Cpm 50 desses doentes por din uão lar-(Iara o medico a fazer íortiina. R' precisoaccenluar que uão ilin fiscalisação capaz docorrigir um tnl eslado de coisas o o iinizperde cm seu progresso, creiindo-se um am-Jiieiite profuiidamento níalsnp.Iodos os outros paizes *e tem .defendido

ft?ii^S*Sa 51t":u-',ln l'01' meio de. leis muitonais sabias, nas quaee os nossos legislado-res; pati-io leamente o,com grande clarivi-dencia se ioriiin inspirar. \a própria Frhii-ça surgem de Iodos os lados proteste con-tra essa situação intolerável, o que serácertamente corrigida do um momento para

Çonviii/ij.ambem salientar que esses pro-testo* em França partem ha maioria das' r".
n1e,n|a,n'¦0V:'I:l•'••i1Síi,?-'m,'di'"i,' ™nir* OS Seus
«Iefn1«ll?^'1:l°^LU-.Vom Mm,'"«'. contra

Ei.-
U'ins marrons"

i..is o ponto principal dc que vou me o.-
rü£' T Ma S,°de(li"',c dcYmuWc Ci-
be n"^, Ml"'"'""'0 p;icI;"*<*cel-o e dando tam-üem aos collegas uma idéa mais perfeita sn-bie o conjunto da ]éi dus accidentes nó
í?so!.i'!'í s 

"f""'^'*;1 insMimènto de juMi-Ca SQLiuI c de sabedoria pratica.

Cogita-se de evitar a invasão da
industria aliemã nos mer-

céâos inglezes
- LONDHES, 21». (Havas). _ o "Moniiní
Posl** dá lodo ci apoio ao pròlcstÒ tóSnufaelureiros brilai,uie.iS conlra 

"os 
ore-

nU.*)dueT.-.,!1'l'lM;;1*,V0 SC'!,kl- VCudil3o;' certos.KHiik. .,.•, iiliemaes a insista na necóssidif-
mais possível ;i invasão da

(ie de se evitai* o-—_.._„ v.,.w.. „ u,.ub possível a luvasnnindustria allcmã „05 mercados inS;

¦'ftiSàihi;,. ...'i-;:, ¦¦-.¦¦¦ .'-^J,
m

VEl
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'A NOITE — Torca«foh'a« SO tio Julho fle 1024

dT"~~~fifI.-:_l_ã_-f_»« 1COMMEMORANDO A DATA DA
Ecos c Noviaâaes independência do pero

- • ij .".' *' --• v'*•

O» trabalhos nríamenUrlo» cortem «
¦« ««Du» il» segunda dlieui4o, nn ^"'''Lavindo»»e em couta .. «lirn, quo.lompM
MVAteccu c, segundo • uusi, o PMl-m«nto
io encerra o anno legislativo no dl» ,11 do
dusembrn. a .neU-noltt», temo* ainda cinco
nioifci pni* lovar • bom porto «quclloa tr«-

"Acontece 
nu» « Cnmnroj nntoolpAndo o»

eiliiuu» U« Uedds CommttltO, «upprlmlii dl»
verses dúipoiMi "«o ¦»« delindo nem mesmo
íuí face <la» luuvancfiei «o» instllulos «le en-
sino o Ah sociedades pln». Ainda »»«lm, »•»
ane parece, oi orçaraontòi padecerão now»
ctiilcs. diuo uc nabe, os im-mbr»»-» .^"f"*I
Cnmmittce procedem o estudo» minucioso»
te» verba» tf »n cm ictemliro entregarão o
resultado do .eu esnmu aos i»otU»ri»»* Piií» •
cok. Por essa leiniin. ns duna caias legMiau*
»as terão conhecimento dolle, afim no ap-
pllenl-o ás leis de mulos, cm ultima Instai -
iu. Adeaiil«.s« que •• orllerlo y«o lendo r -
«nr.no. Aíllnnii-su que O» effeltim dn» ulti-
um» reformas do lorvlço» nâo I^P1"1''"0'
«ela como fôr, o» cortes, procedido» «
liela Camaro, coi-ic» nuo ;alcanfiMnmvjW. 

o»
iiuitios mc«íl«»c«» a Instituto» de ensino"
associações do assistência gratuita, ropre-
üimlarn apenas um pequeno casulo do qno
•e fará depois da in»pecçilo rlg«»ro«a das \ee-
ba» orçamenlarlits peln Commttlet do»\Aou,
Por isso mesmo, os orçamentos, cortando
agora as agun» da segunda discussão, ainda
tie podem «abar de so enfontrarcio adeun*
tadisslmos. A cmniulssuo de flminç-is «Ia M-
mara não pôde fnrer muis Ho que tem feito.
A sua altitude »' de expectativa. KmQuanto
não lhe vierem as suggostôes dc foro tuao
o que cila fizer será cm pura }»««»»•><¦'•',,,,;,,,„,, „ ,„,„„„ „.„„„„„.
mesmo a votação dos orçamentos ja c "lb rj s òrn(»orc!., cnnllcccudo os dou»- "-¦¦¦¦¦¦¦ -' •"*'"m "l!",mi 

gnVndes heróes e o» «eus feitos lãmortaei.

segue uin processo novo; 6 feita mais fora do
«pio mesmo no selo das dua» casas legisla-
tivus. Dahi, serem apenas vagos, thcprlcas c
falhas, todas as informações quo «obro «lla
apparcccm e dnhl serem de todo inúteis o»
debates que cila provoca na Câmara.

Tiveram brilho desusado as (as-
tas em Lima

UMA, 20 (A. A.) — A dnta dn Indepen-
«leiieln do Peru' foi pMrlntloamoiite eumin«-
murada em Ioda a llepublli**.

Nusln cnpllul, n» festas desti) annn tiveram
brilho duNtisnílii.

Entre oi diverso»
números do bem or-
mnlsado programma
ilo festejos, destacou-
»e o guinde desfilo
mil im r quu iwrcnr-
reu, no melo do
maio»- «¦iiihii-.lnsnío,
a» íirlnclpuc» run» da
capital.

O grande cortejo
desfilou lambem mi |
frenle uo pulado do
governo,
cada»
passagemAugusto ....
sidente da Hepublien,
todos os membro» dn
gabinete ministerial.
corpo diplomático
ii q ii I acreditado o
multas famílias dn
melhor sociedade pe-
raana.

A' tarde, reullseu-se tamlicm «ma romã-
ria As estolnas do Bolívar o San Martin.
em frente A» qnaes as creanças das csrolns
entoaram o hymno naclonnl. Fnlnrnm tom*

O PINTOR-
MENDIGO

Um discípulo de Victor
Meirelles, desampara-

do, em Rezende
fouem é Nunes de Paula, que fát'vun appello á A NOITE

Reflexões

N«i» Jl".lf receliomo*. tinia «'.iria cnmino»
, ne rujii» na», vciiü pelo» icus conceitos, pelas suns ws"-
assistiram n gSSOtlá pelo próprio tremor «Ia Ilia letra.

o ,Sr. Dr. i-\.-ra }tfm <..„•-„ ,|rt pintor A. Nunes do 1'auU.
Lcmila. nre-' vi.ii,i„i,- ..',•(•«.Mnciuriu «¦um uma vista »er»

W A LAMINA DE UMA
TEZOURA

Algrediu o desaffecto e (oi
autoado

-Kio aa viam oi don l»<"9«»„22h! Sfj*ni|wthla. e pela madrugada a«rgl • *»i«
ele» unia violenta dlicossflo. cujo d stwn
foi d,- coninjuenclni dPWgrndaveU. 0-IWW-t

ür. Augusto I.eguia

A

•mm*-

Os assumplos da Saude Publica estão «cm-
i-ro em palpitante voga, como todos os inte-
resses quo dizem directamente com a defesn
dn no»sn população e racs. K um dos seus
aspectos mais importnnlcs é som duvida o
<iuo diz com a fisenllsüçíio do exercicio da
medicina, com os produetos tlicmtieuticos.
com o funcclnnamcnto das casas dn snuae
e hospitaes, bem cpmo com a assistência mo-
dica das fabricas o estabelecimentos indus-
trines, _„„

S*n.-no «mtanto, precisamente esses pon-
•ins dn tanU relevância que uão tem nierc-
cído maior carinho das nossas autoridades
«sauitarias, iue fechara os olhos a todas as
l8regulnrldadcs quo são de observação vul-
«ar.o tendo um exercito de funecionários
iiA» se preoecupam cm flscalisor nem o ex«r-
cicio da medicina, nem a venda dos produ-
«•.tos licenciados a granel, do mesmo modo
«mo não vigia a acção dos laboratórios par-
ticulares, que se multiplicam pelo llio, nem
dos hospitaes e casas do saude.

Oneremos crer que tudn em geral marche
no melhor dos mundos, e que o mais rlgo-
roso escrúpulo exista espontaneamente em
taes estabelecimentos. Inclusive nos labora-
lorios públicos, desviados actnalmentc < <-
«eus fins, uma vez quo sao taiubn»i iproilu-
elores de medicamentos. Mus, o que nao
resta duvida, o que ninguém de boa fé po-
derA contestar d que a ausência dc fiscail-"açSo 

da Sando Publica pôde. de um mo-
mento para outro, dar òeeaolSo a s<-rP"-s"*?
desastrosas para a população c que,o-.ma s
el*emcntar bom senso aconselha prevenir, quo
é sempre melhor que reme -iar.

A
Cogita-so agora da maneira de concederlicença para o funcclonamcnto dos cstnbu-

los. que se inslallam nos trechos populosos.
o centraes da cidade. , ;

E' um velho problema, qne so renova «ie
quondo em quando, esse. Nem as vigências
da hygiene, nem os conselhos d.i ordem e
icm as admoeslaçóc» da csthetica consegui-!
ram ate hoic remover os embaraços, quo o ;
funcelonamènto dos estabulos creou sem-
•pre a vários bairros urbanos. Os poderes
administrativos municipaes nada fizeram^
«eguro, uão existindo nenhuma lei rcgulan-,
do o caso _cm harmonia com os interesses |
^Ha°umaprojecto encalhado, que promove a i
creação de granjas na zona rural, «rcadn,
do garantias e de privilégios, <*pa«s - «Jo
«coroconr o scu desenvolvimento. Isto de-
S?i a velha pendência dos estabulos que
funceionam em ruas centraes,-entre-Wm®
dc luxo, cxhnlandl', «oilc e dia, dc modo a
demonstrar a incWmencia, da i»»«"'.-'
nhançn. Tudo, porém, que existe a respetto
não passa dc idéas c pro-cclos sem ctteitos
reses • j !

A Prefeitura consultou ao Ministério «ia,
Justiça sobre o modo de agir do governo
federal no assumpto. Vamos n ver sc n con-
sulto poderá gerar uma solução mais-«te
aecordo cem os conselhos rudimentares «Ia
hygiene. A consulta nccrescetita que os po-
deres administrativos nuo tem normas sc-
«uras para decidirem do cnso. lí c isto que
»c deve lamentar, ______________

PENHORES?.
Menor juro <$ Maior oftcrta jj

fCOrâíB.^
»*/^/ws'f->-i-' «w-w^^^^^Jwí-ft-feíí!**^^5_;5_.'*^_;55_.5-l.J

54
.-mm*»
A elegância do Ir.ije c n
expressão viva dn clegnn-
cin moral dc cada' Indlvi-
duo; — n Guanabara •—
ti. Carioca, 51 — possue o
condãn de a revelar perau-

lc a sociedade.
mm*

0 ex-presidenle Gondra partiu
para a capital paraguaya

ASSL*Ml'gA"0, 23 (A. A.) — Com destino
a Buenos Aires partiu liontcm o Dr. Manoel
Gondrn, cx-prcsidcnlc da Hepublien.

O embarque de S. Ex. foi grandemente
concorrido.

i mm* ¦

Armazéns
Gomes

34-Trav. S. Fran-
cisco Paula 36
(Antiga Camisãria Gomes)

Esta semana'

iluhifio (eWungenar.-,illiln e com a uiflò s«»m segurança, provendo
».-u proxldio (Im. ante mein duaia de nua*
«Iros teirtudo» tu velhice o as prateleira»
nuas de seu velho armário nem pio. lí' as»
»lm nuo elle esli. nu cidade fluminense dc
Kezende, som recursos e sem amigos, que
tudo c todos o abandonaram, como elle pro-
prio eon-fcasa na caria que nos envia, e «iue
inuiln lhe custou sem duvida escrever. Elle
«li/, assim num trecho:

— Sou o pintor Nunes de Poula, vcllio c
intitlllsudo pelas doenças que ma ncabiii-
nbam. listou cego «Io olho esquerdo, que
me martvrisn hn «le* aunos, e lmposslbill-
ludo de trabalhar c pobre, sem recursof
para viver, soffrcndo mil misérias o doros
nqui cm HcmikIc, abandonado de todos c
sem recursos paro ir levando n vida ali
dia do fim."

Os próprios parentes o abandonaram; *
os recursos que elle grangeou cerla vo_
piedade alheia ,\A se foram ha multo com o
Irnlnmcnto, numa pequena viagem quc elle
empivhendcu no Rio. . , , ,Coniiiiwe n corla do velho discípulo ae
Victor Meirelles. que fcx nm appello -A
NOITE na esperança dc amortecer as uin-
mas dores tle sua existência. N«.s deixamo»
aqui o nppello do liiiitilisndo artista, que
nâo tem m.ili olhos para trasladar parn n
tela a formosura da natureza que lhe enche
a miséria de suas pompas eternas, a formo-
suru dns nossas arvores o do nosso ceo quc
cllc reflectlu desde moço nos sei» quadros.
A sua carreira nrlistiea foi cm verdade br -
Ihaiitc. Tendo aprendido com Victor Mcirel-
les, Nunes dc Paula recebeu no curso dn.
Academia «lc Bellas Artes sete medalhão dc
ouro c prata- dc 1877 a 1883, c leve do Im-
perador offcrccimento pnra ir, a sua custa,

I npcrfclçoor-sc na Europa. E* esse o pintor" que ngonisa snn miséria na cidade de He-
7.«ii(Ic; è cllc que no«s fa/. o nppello a can-
il.-.de, oppello que aqui deixamos endereça-
do a todos os eornç(*,cs bem formados c

A alma feminina ò nm proteo vfliMilor.
«iijat «oiioiiiliiiles «« originam d« s«ntl-
pientalldnde do homem.

A Mleologla encontra qnn«e sempre, como
ponto erlMalltador Inlelnl da psique funil*
nina o nfeeto quo se exager», se multlpllua
c so :-.'.:•!. ora como o» lenlavuloi do imlvo,
nrn oomo ns iinveu» hleiinl», O homem pode
julga-la quando il»la su nAo ncliii preso por -,-,•,-?- , „ , ,.,,,„ .,
íoutlineiitosi «Jcude «|ti«i s*. Inollna, ie prenda quo residindo m mesma «•"'.

. mulher, tianomiitnin-iv»lliu a energu a o
Julxo calmo, a analista ele »A v<> dentro da
alma feminina a força, o mistério, enigmai
enfim n morfologla protelforme qnu lhe •'•
csrnctorlsllca, A nlmn du mulher, dlrem, -
uma intvrrognçiloi oulros definem-na o mal
dos lu.un M.»,; outros, o gumll profumlo dns
palv«'.eii: outros, n incoerência cega do» seu-
linifitos o oulros otlftin, n for-jn mistério-
i,.i «te reeurios dominadores Infinitos, Pobre
tirü.no do homem S A alma fniilnil «'• «pc-
nas o roflcclor, o ln»triiiu«iito convllirante
dos sontlmeiilos ninseulln»». a qual or.« «e
metamorfosea no amor místico, on violento;
i.r.i nus formulas coiisuliulurii» o acenilru-
das das rellglfiex.

I.A se encontra eom ccrleüa o exagero afe-
cio; «ua «pinlldado principal, -a «llssl-
miiluçniii sen traço liiilefectivel, o ardil. Vor
l»to, n mendaela pnira coiiilnntcmciitc no
ambiente Instável da alma IV-mlninat noi'*
iiuc sem a fantasia, sem as fareis mudanças
de hninor c comnçâes, «em a instabllhtado
de ldt'»s e de palavras, nin viveria a mu*
lher. A facundla o o brilho femininos vêem-
lho da faculdade originaria quo ò a linngi*
nação fantasiosa. Toda mulher e instintiva-
mente artista c tem pendor natural para as
paixões. O bom gosto «'• o estro feminino nor
excelência. Ela 6 criadora da moda, da col-
tura dos encantos da vida, 0 ft graça, 0 do»
n.iire que ela |><">e nos seus aetns e nas snns
atitudes sentimentais dflo-Uio o esperto dç
mistério e forra. A sensibilidade hum.in.i 6
menor na mulher do quc no homem) ela,
porém, aparenta ser mais senhora dos sofri-
m-nlos do qne o homem, porque todns as
suns preroflnllvas psicolngicns vém desta
faculdade criadora «fc ser e udo parecer, c
de parecer e não ser. Todo o retrato psieo-
lógico «In mulher demora nn graça de nunc.i
icr reconhecida pelo homem que a «ma o
qne a ela se escraviza. Di* o broenrdo quc"ás vezes ò mnis fneil governar nm reino
do que uma mulher*?, A alma feminina c
uin lago «lc superfície aparentemente calma,
cm que se encontram no fundo correntes, ré-
moinhos c peruo-.. Quem nele mcrgnlhu,
pode snssobrar. como podo ficar A tona, go-
xnndo u limpiilcz cristalina dn superfície. A
qit-ilidndo qne a mulher mais aproveita do

dc coiip

n_' t^'»-'^-ír,'¦ *• • kr^ L'Á

papnli

1 • liflPnB-ll
pi, .» ,>:lè»l____JÉ-gl

Providencias da policia do
3 districto

novcilc-se de toda « gravidade a .,.!,.
de furto «prcseiiloda i-delegaola «In c» j-z
irleto pêlo Sr. A*\Wft*. _• s"'"". c.ln
heleeldo eow alfaiataria .« ru« Senhor i*
|>msoi n. Vi, sóbrauiii por ism, «pi- ,C
npontuilus por elle. emnn rcittoniavefi ||
m» mia nien»» do»«tt«.ro pracai « u«
luferlnr «Io lluinlliflo Niiviii, corporaçto U4|
no muis alio conceito._

Jím sua queixa, O Sr. luuclro de S-iua
nue se fe* acompanhar <le um sdrofaS
,1'rt-e que o» culpados nno ««i nsi.iliar.im i
¦mi estabeleclmêoto, como furtiirAm *-nii«,
viirlns peças de casimira e otilií v_, ^

Ouvlilo « queixoso, « Dr. Pinheiro q--.
mariici, delegado, lomdu ns prcrt-ldenefil
nno o cnsn e-Ufn. „*»"•->•.'- ¦"*•»¦ 'iue f,*
¦am Iniciada» «« ilUlgenelaa necuiiüi»
«fim de npin-r a sim procedência,

_*^E*%
5^ — 8eto Setembro

<í «?*-Jnão r.uptlsla Prates, o criminoso, d «
QuertiVi, c Itcniuinin Josf üoiwela, a v

rliniit, d direita
inmlos da rua liarão do S. Polis n. 138, o
pintor Joio Biiptlsla 1'ralcs e Benjamin Joie.
Gouviia, foram alimentando essa iinlipntlua
que, em pouco, se transformava em odm.

Desse modo. o pintor vendo llenjuinln <ic
regresso no ipiarto que nli oecupa. acompa-
iilmdo dc umn mulher.' verberou-lhe o sen
mio proceder, dizendo-lhe mie isso mio «leyiu
fazer, porque nli também ràsldlnin miilias
fnmlllas. Benjamin retrucou, vibrando «le iu-
dighnçtto, c cm melo d.i discussão quc* ira*
varam, empenharam-se em lula curporal.
Benjamin, mnis forte quc o seu comendo",
rui pouco prostrnv.i-o no sfilo. Mns, liaptlsta,
ergúciido-sc, conseguiu apanhnr a lamina «le
umn tezoura c avançar eonlra Benjamin.
Vnrios golpes chegou u vibrnr-lbe no lho-
rnx, na cabeça e nns mãos.

A estorecr-se, ferido, Benjamin culu. sendo,
pouco depois, soecorrido. c Irnnspoilado cm

! g9\
E

Zcpíiira
tlcceheian» irrande
variedade de t>drúcs nndern-a

C.;if.-i qtin »
in\)wti ú dl-,
tinrlii rlii-r.leli
jinlii sua S';ri».
ilndc.

•«»»»»

homem 6 a boa-fô, e por esta, pode tornd-li» -",íjjfôinib-laiícin 
panii o Posto Cenlrnl de As-

escravo, com a hrandura sujestiva dos «J1**- yiist«:i*Kri.-t nnde recebeu os urgentes soccorros
de que carecia.

João B»ptisli!, preso, foi levado parn u dc-
lenaeia do 8* districto, onde o autuaram dc-
vidamente.

mm»

quantos comprchendem o drama dc ser-se "-««ag. W»X^, «» Z^J"artista iio Ilrásil. dc pitrtar-se a«t suas serras' • marcha desenfrenda ou serena
c va Ile o" 

"eus 
rios e arvores, e morrer- eulo da dor, ou do prazer. O coraçac •taiiea, "->J\U_2 »*"_''.¦..' „.„,'., „,„ „..,. nnle ro o rito n co das comoções. Nosse depois cem ter quem lhe estenda nm pra-

to de caldo ou um pednço dc pno,
em*»'

TOSSES e ORIPPES^.
TOLUOL-SUEL

1 Dcp.
Hess _ Cia, -mm»

nhos c com a aparência modesta de fra-
queza.

O coração humano marca os horas das
venlnras e das desgraças, assinala todo o
estado meteorológico da psique» tufões C
bonanças, registam-se dentro do peito coin• ¦ - - jo im-s.

oração é o si-
nalciro orgânico das comoções. Nos animais
inferiores, um orgom quo trabalha como
uma bomba aspirante o citleante, no homem

I 

Cisco..mio soiiifiii- u inrjivftti "»- fj« .
physiea. O caracter deve ser no homem

JACQUELINE LOO.AN queria muilo ao ho-

Qoem ama nâo stovi
A «nülher que se tem na conln «Ie umn

um. •>.....u. «mm,.1,1, ,_,i-„,r, u„ ........... cwatnra que se presa não ániojnoMimiem
o símbolo da alma que so deixa revelar pc- escolhido somente a belleza ou ^nipathta

Mudança de um consultório
O p,rofcs«or Dr. Mnnrity Santos leu i

gentileza de communlcor-nos a mndoiiça ¦!«
neits consultórios médicos pnra a ma Si-
clict it, 21; telephone N. 7.^1". onde dará
consultas (copeclnlldndc: moléstia do tu»
itlior.-s e opcruçOes), d:*.s l iis fi, lodus oi
dias, e-íi^jilo ãs terças e sextas.

. «a»»» ¦—

Aranlo Freitas & Cia. e Rodolpho desvio» no ritmo«raii'o_rri.ii-ii «v ». oscilações da alma jiouco se afastaram dn
horisontal, no diagrama da vida dos senti-
mentos. Pellzes do» que p«*,sxuiram noites
e dias iguais dentro do peito; felizes dos
que se ítâo envolveram nos turbilhões as-
fJxinntcs, nos vórtices vertiginosos do co-
ração... Felizes dos que amaram e viveram
como as aves nas primaveras; felizes dos
quc chegaram ú msU dos destinos sem n
«lor, corno rparasllo permanente «los seus
dias. Haverá alguém nssim uo mundo í...

| Eponge lisa cores mt.
tjonge fantasia, mt,
oiré cores moda mt.

[Crepe da China

iOOtr

5$000l
6S0001
7$000i

PARA CONFECÇÃO DE FAIAN-
CA ARTÍSTICA E ARTIGOS

SIMILARES

0 presidente do E. do Rio visi-
toe, hoje- nma fabrica qoe

vem de ser montada,em
Nictheroy

mem quo lho prendera o coração, uni moço
•.•a ente.elegante c s.vmpalhico ANTÔNIO MO-
IVENO.' Mas .ipcnas lhe nasceram uo coração
duvidas sobre o caracter do homem ninado

sup
Crepe marrocain

sup
Charmeiise Lyonmt. 33S500
Setim Cachemiré mt. 16$000j
Taffetá Lyon

fant mt. 19$0C0|

Palpita o corwfJo e palpitam as idfas,
como eco d'aqucte. A inclinação filosófica
c religiosa o a inspiração artística vibram
uo ritmo dns sensações e dos sentimentos. A

. percepção, m-iioria, o r.iciocinio o a cria-
Em companhia do secretario de Finanças ção, evolvem como plantas no cérebro liu*-

o presidente do Estado do Hio visitou hoje, 'nano. A arte o seieneia são as flores e os
a fabrica para confecção de faiança artística, frutos da troca permanente entre o cérebro
c ariigòs similares, que vem de ser mon- humano e o exterior. A inteligência o o
l.-nla na vizinha cidade de Nictheroy - rua «rande espelho do mnndo, quo segue e sm-
Dr Nilo I-eçaiilia. tetiza cm leis os preceitos e as obras «pie

Ò chef" do governo fluminense foi reee-j formam a súmula do universo. 0 cérebro c
bido petos directores do estabcleelmenlo; um refleetor o um multiplicador. O mundo

mm~mM une o acompanharam a uma visita demorada j excita a idéa. c esta desenvolve-se a custa
ITlt 22_500r¥l a toda- as secções da fabrica prestando-lhe do trabalho interior de aperfeiçoamento. O
ini. "^««Hg ... Av .¦..„¦* „i,.^„inil. I homem na nnsia do como e porquei dos fe*

mt. 16$800

Püfps 0.6 pouíle mi
tar nua «biü

ístras

todos os csclarccimeiilos
O Sr presidente do Estado mostrou-se in- notnenos, recebe da natureza, do infinito to-

ercssndo pela obra que nli esta sendo feita, dns as cxeitnções, metamorfosea, embeleza,
xclúsivaraeiito com material c mão dc obrn retoca, altera, reintegra, çm alquimia atlmi»

ue origem fluminense, pois, o kaolin ali rnvcl, todas as impressões actuais ou se-
empregado A procedente dn cidade de Maça-, culnrmcntc passadas ft entrego, de novo.ao
hc. o ciivslnl dc llio do Ouro, além de outras circulo du vidn o» suns criações artísticas,
matérias primas, que são adquiridas no ter- • «çienlifleas, filosóficas c i^-siSii^SS

th. T?oTolHta Lins—Vias urinarias (vene-
SJs c cSBasrt°Tos X. Labor. S. José 81.

mee* '—™*
Dr. R. Pitanca Santos» operaçoe».,Doen»
{Sido nfetum 9 Ânus. Passeio Rfi, «te 1 ãs 4.

,_»»»'»¦wfi$Bm^M&Êfâ.
Dr. Reynaldo de Aragão. c
Blioras. t. Carioca, 18, 1 as 3, 3",

Clinica se<
-horas. t. Carioca, 18, 1 as a, a-', 4" c 6".• mm» •

o Dr. Arminio Praga participa aos
seus clientes e amigos a mudança do con-
sultorio paro a rua Kep. do Peru, 2S (anti-
ga Assembléa).

DR. PEDRO CARNEIRO - Porteiro,
rools. internos. Cons., lísT horas. S. José. 16.

mm»

SR. E' MEGIOO, ESTUDANTE

Dr. Castro Aiaujo SgSl
Hospital Evangélico. Phone Villa 22(51.

—mm-

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MA-
TERIAL AOS CEGOS

NO BRASIL
¦ .. m m» m m» *

Importantes resoluções da Liga
de Auxílios Mútuos

Em sna sessão de hontem, a directoria c
ednvmlssões da Liga dc Auxílios Mútuos dos
Cegos no Brasil resolveu: lançar cm acta um
voto dc agradecimento ás Sras. cooperndoras
pelos relevantes serviços (prestados até a
presente data, A causa dos cegos; approvar
324 propostas para novos sócios; incorporar
ao "jazz-band" da Liga mais dous cegos,
consoante proposta do Sr. Mamede Freire,
director technlco da mesma; encarregar o
Sr. director technlco da organisação do pro-
grammn a ser apresentado A commissão de
S. iPanlo, para protecção aos cegos desvalidos
desse Estado, lembrando a fundação de uma
sub-llga; encaminhar A commissão de finan-
ças, para o devido parecerv, os livros o do-
cumentos apresentados pwò Io secretario;
tomar em consideração a proposta em que
o Sr. director technlco estabelece o.melhor
melo para a manutenção dos cegos encarre-
gados das tocatas do "jnzz-baud"; empres-
tar todo o apoio moral e concorrer na me-
dida dns suas forças e attribulções para
completo esito da idéa das Sras. cooperado-
ras sobre a instituição de uma loteria, ja
approvada pelo Sr. ministro da Fazenda.

¦ m*M 

Em qualquer caso, deve interes-
sar o grande film GYxNECOLGGIA
E OBSTETRÍCIA. Partos anormaes,
operações cesarianas, kystos. Hoje c
amanhã, no IIUS, ultimas cxhibiçõcs.

A'S 11 HORAS DA iVO/TE
PREÇO, 3$ a CADEIRA—AVISO

IMPORTANTE — Por ordem ela po*
licia é vedada a entrada de menores
e scnhoritas.

¦ mm» .

. rilorio fluminense.
Após n visita, qno foi demorai!."., um dns

directores dn fábrica, Dr. Alcides Figueiredo,
no chegar no salão onde estó armado uni
mostruario dos produetos executados, snu-
dou o Sr. presidente do Estado, congratulan-
do-Ec com os seus companheiros de directo-
ria pola visita.

O vsiitnntc, respondendo, agradeceu a sau-
dnçúo e felicitou n directoria du 'fabrica peln
sua inicial Iva, dòtrindo Nictheroy de um cs-
tnliclecimento industriai dc tnl natureza.

mm*

Levados á nudez e á fome!
0s operários da Great Western
representam ao Sr. presidente da

Republica contra a admini-
stração daquella empresa

Um reitor tln A NOITE achou, na Ave-
nida Rio Branco e trouxe á A NOITE, parn
que seja nqui procurado pelo portudor aj-
thentico, um memorial dos operários da
Companhia Great Western of lirasil Rail-
way representando ao Sr. presidente da
Hepublien contra u situação de penúria em
que os envolve a administração daquella
via-ferrea, «pie pug.i, nctualmente, salários
mínimos, até de 2$40(), quando c certo que
essa quantia não corresponde, sequer, ii umá
refeição modesta. São impressionantes os
detalhes do memorial que, seguramente, vne
recebem attenção presidencial, o tein n ossi-
gnatura de centenas de trabalhadores', cn-
chendo, só os nomes, doze folhas de papel
alniasso, verso c nnverso.- ¦ mm* '

A fermentação dos restos de comida nos
interstícios dos «lentes, 6 produzida, sogtin-
do estudos scientificos, duas horas depois da
sun permanência na. bocen. E' n fermentação
desses restos que «líi origem é cnrle. O deu-
tifricio medicinal, Odorans. evitando n fer-
mcntnçào, evitn, no mesmo tempo, a carie.
Muito concentrado, algumas gottns apenas
são sufficientes. Vidro com pingn-gotus,
ílijlOOO. Pnra auxiliar n limpeza dos dentes use
a pasta Odorans, 213.100. A' venda em toda
parte. mm»
Xír Sullv Périsaé Assemblía, S4, 3Ur. OUIiy rerWMsn-esabbi-.áíllióri3»,

loras.

CANNAVIEIRAS PELO TELE-
GRAPHO

-CANNAVIEIRAS (Bahia), 28 (Serviço ês-
pccial dn A NOITE) — Foi removido yiarn a
comarca de Serrinha o bacharel Pedro dos
Santos Menezes, que exerceu, durante dezot-
to annos, o cargo dc promotor publico desta
comarca, sendo bastante estimado aqui; Os
amigos c admiradores desse magistrado pre-
param-lhe ruidosa manifestação dc despe-
didn.

Monsenhor Justino de SanfAnua, viga-
rio «lesta freguezia, tem recebido inniimerns
felicitações, por motivo de sun nomeação
piirn 

"bispo da diocese de Juiz de Fora, re-
cciitcmente crenda.

Os paroehinnos ffirõo no seu chefe varias
manifestações que possam bem traduzir a
saudado e o vácuo deixado-por: aquelle sa-
ecrdoln, ho 13 nnnos vigário local.

Foi iniciada, hoje, a instaljação da luz
electrica nesta cidade.

i «íbras gigantescas que resumem a eivilisação
t» o progresso. Os gênios, os heróis e os san-
tos são as marcas dessas integralizaçõcs in-
tetecluais c sentimentais «Ie pnrinnta cou-
stante entro a natureza c o homem. Constitue
tudo isso o ritmo e os períodos dns idius,
quo se unem ou não aos sentimentos para
a organização dos grandes princípios so-
ciais e morais da humanidade. As ideas
palpitam: nascem a seieneia e a arte; ns-
soeiados aos sentimentos fazem a filosofia
es a religião.

O ritmo das Idéas Tesumc n croinatica da
marcha ascendente do humanidade. O pen-
snmcnto o o sentimento, eis o resumo de
torlo o esforço da natureza, pnra a perfei
ção. A evolução humana A simbolizada por
ondas que vao o vcem, qae se elevam e
abaixam' em proa e bàlxft-mai, ua ânsia do
maior c do melhor, do aperfeiçoamento con-
stante e indefinido, coja finalidade resume
a máxima interrogação do espirito humano.

Para que 1 para onde ? e tais perguntas
vivem nos séculos e viverão na atmosfera
humana, enquanto houver idéas c seutimeii-
tos a palpitarem, a palpitarem...

A. AUSTRE-SSILO.
(Dn Academia Brasileira.) í

m.m- 1»» i l !¦ i .

.TACQIJELINB LOGAN
logíl esse amor esfriou. Desfeitas, porém, ns
nuvens qne crapaiiavam o céo do amor. In.ío
um BEIJO DE RECONCILIAÇÃO veiu scUtír
as promessas de amor, Tnl o tliemit admira-
vel do hcilissimo film que o CINEMA AVE-
NIDA v.tc eshibir, AMANHA-, coin aquclles
applaudldos artistas.

mm*-

Mas Wilton Box ahi vem!
Recebemos, boje, a seguinte- cte-tti «toe il:

aecordo com ns nossas praxes divnlguaii)
como esclarecimento ncee.i-».cio '.io pubiic-
n propoíilo do easo Wllíon Btix :

"Sr. redactor. — Muito -.rrr.lo pclnn si-v
refereiielns de honlem. e peln U ntil /j di
ter tleivnJo pas«i?.r no .S'.'ti excellente rt-ri-r,
tclegraphico n cnso da .'ccreárii». do OpHc
Ho de W"nshinBtõn, que nvs enconitiit«'bi
Wilton Box. peço esclarecer aos ir.nuir.t.-.

'-IciloreK, afiniÇÜe evitai- mal «•etoiilidos, f,«
! não acr.eitiimn» n «jiconimcidi. cni*.i I..K «c
] honrou aquelle industrial estrangeiro P

quo nos í-de lodo impcisivcl íitter.der a-,i:
I a podidos dn csttanceiro, deante íns '"

comniundas diárias que recebemon ce l(
pnlz. e mIo prosjntemcnf.e rixinlirsdas
causa «lo abalimciilò a que estamos ptw
dendo na run í>í«* «Ie Setembro -li, •'•
uma verdadeira liquidação ti.', r.oio» ri-
vels dc.escriptorio. Devo no emtanto í-kd;
dar quc Wilton Box. qne aqui estev* -
-^nno pnsEado, voltará ao Uio no proslm
ilciicmbio. Sou, etc. clc. —- (aiwíiK-1 I"
LEBMO & CIA."

0 que a Radio Sociedade ir»-
diará hoíe

. Grande tabeliã Omellas i
REDüCÇÁÓ DE PREÇO !

A livraria ODEON, A Av; Rio Branco, 157,!
tendo adquirido, com razoável desconto;
grande quantidade dn TABELUA ORNEI'-
LAS, previne no publico desta cupllnl c dor.

Sob a direcção artística do Sr. .\'.*í:*Is
Surti, a Radio Sociedade lar» irradiar, li"\
je, o seguihlè píogramina: A's 8 horas-ila" iiti-.linoite; — Concerto vocal e instruiu0
Oiivcrleitrc — Péln orchestra da Riulio ti*,
cieilaiie. Tosti i Cnniieia — Canção Garibíl'
dilui — Sr; João Atlios. Uiibiiistciii: Mcii!"
din — Violonecllo — Prof. Newton lV.Jui,
Çi-thuia — -D. I.nura Fernandes. Violino -*
Prof. Frederico dc Almeida. Tosti: Marc»

Estados que reduziu seu preço dc 20S000 pa-'.."clilare — Canção napolitana — Dr. I.jnii
ra 15$000. | Vianna (amador.)', Eplícmerldés Bi-asilcítal . ^*yf.'' ¦'•ido Harão do llio Branco" Cythara - »¦

ASSUCAR Laurn Fernandes. Deuza: A un íiorlríil -
¦o -, ,,,.., Sr. .lofio Alhos. Flauta - Prof. NicanorPcimaneei.-, o mercado ne nssuçar ainda,/-Nascimento; Modinha brasileira — Ur. Li-hoje, mal collocaoo e frouxo, com os preços • ,„„ viniuia (amador). Cythnrn —¦ D. Laurs"" A procura era ! Fernandes. Cybéle -- Canção nmericiuui

THEATRF. — Jolie táMlm
'.311 tj

maíi.eures maisens da Paris,
chez l_me» d@ Flaville —
9 Rua If rNguapna - G. 6060.

-i "W»»*» i-
Dr. Itaul Pacheco: partclro e gynecologistn.
B. M. 877. Snnutorio Guanubura e Cnrioca 81.¦mm»

Dr. Martinho da Rocha Junior £
pela Universidade de Berlim, docente de cli-
nica pedlatricn, etc.

Cons.: rpa 7 de Set. 73. T. Norte ÍW1.
Res.: Praia de Botafogo, 462. T. Sul 3045.

^M^^a

AZEVEDO & BRANCO
Alfaiates da Actnatldade

Buenos Aires. 132, 1" (emito de Urugnayan.iV

Pfífífí
TlNQIr\
£M

CASA
/>A£ÇO tSOO RS

PREDIO 
— Compra-se um ate 30:000$000.

. atí, Meyer- O, Câmara 38, sob. *_ 476%

- —^¦,.-'f,Ír|J^'>i'rai_fcÍrl^it^;^ i_ ._;„.;,..-'..'.- Sm -mm*- -^ ' V^jJÉÍ-Í''i-íT^ ^ Í* *»

^fetó:'* * **&&£

Quintin Romero vencedor de
Weirnert, em Jersey City

NOVA YORK. 20 (A. A.) — Realisou-se•hontem, pcranlo enorme atisistencia, o an-
nunciado match de hox entre os pugilistas,
Quintin Romero e Weirnert, cm Jersey City,
havendo sido aquclle proclamado vencedor

Todos os jornacs fazem referencias elo
giosas á actuaçüo do boxetir chileno Rriinerr
destacando a» snns magníficas qualidades e
excellentc tcchnica^

JiXl-^SmímiMm V- .»-í 
";-í 

A- YJk:'. ,

AS VIAGENS AÉREAS A' VOL-
TA DO MUNDO

» m* • m» * ¦¦...

0 major Zanni deixará- hoje,
Roma, rumo a Salonica

ROMA, 29 (A. A.) —• O aviador argentino
Zanni deixará hojo esta cidade, levantando
vôo com destino a Salonica.

A sua viagem até aqui foi f«Jt« em opti-
nas condições. O estado do tem-», nestas ui-

'timas 24 horas, tem sido regular-,

914 allemão
LEGITIMO (NEO SALVARSAIN)

I dose, (1,15 Tubo Rs  TÇliOÒ
It " 0,80 " "  83500

III " 0,45 "  0.Í5OO
VI " 0.G0 " "....,... 10550ÍI

V " 0,75 " 11$500
VI " 0,90 " 12*500
Pelo Correio mais 500 réis. Vende-se por

atacado ~ CASA HERMANNY
Rtia Gonçalves Dins, 5+ -— Rio

rniern»-*

cm baixa bem acccnliiadn.
pequena e os preços tino se podiam mais
manter na altura cm que se acham, uma vez
que estão è.xajfgcradnhicntè elevados.

Os másenvinhbs dcsceriim de 69$ a 71!? e
os mascavos dc (iCí n ti?*?, ''cif", por oü
kilos.
,fllimni*mriiliinniiiiiiiiit:iiiiiiii:iii(ii)iiiiiiiiiiiMiinii:iuHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiifiiiitiiiiiiiiiiiiii.

SER BELLA, TER ENCANTOS i
| Creme e Leite de Cera Purificado I

(Perifled Wax Cream and Milh) I
ililllliiini.r.i!iii,il.iii...lil:liiniiiiiiiiiiniii.ii:iiii,mm,iiiiiinniii .illii.iiiuiillilli..ii..iir

Osehéstrn da Radio Sociedade. Hora do Ob-
servnlorio Nacional.

SENSACIONAL ROMANCE

A Irmã Dorothéa
O "Novidades" iniciou a publicação.¦mwm-

Dr- Jorge G. SanfAnua «S^ni
hosp.i tssli

,MQUARDA-MOVEISw(Sou o patrocínio ilo Industrial Leandro Ma-tin-i'
Chamados s Ourives, 41. T. N. 15ÒO¦eaiir- i"Pró-Matre", a nova revista

Sob ès melhores auspícios, vae ser Ian-
cada a revista "Pró-Matre", cuja leitura ira*se impor, principalmente- nos lares brasi-loiros. E' ella dedicada As mães, â familia,c conterá selecta collaboraçâo feminina ts

...„,.. da Europa. CIRURGIA É tfYNÉCÔ* masculina. Tem n nova públlcaçilo como
l-OGIA. Assembléa, 23. Marq. Abrnntes. 115. directores, dous nomes consagrados noetmim i . . mundo das letras c das artes: Bastos TI-

cção ú A rua do Ouvidor ii." 139, será n or-
güo official da benemérita instituição domesmo nome, a qual, pelos seus fins e pe-Ja sua acção caridosa e nobre, bem merece

KV ÜISTÀ A OlIEIXA DEVEM 5?*» "? P"rt? "tororU, ,e F. A-cqüarònêí na

Somadas provi. -* <^®****** *•
DENCIAS

Veiu, hoje, a esta redacção, o Sr. Natha- o apoio que tem tido de todos os"corações
nael Marinho da Silva, diarista do Arsenal bem formados. *
dc Guerra e residente na Villa LaroTo n. 17,,
Cajii, «luolxar-se de que, tendo adoecido rc-!
pontinaineuie um seu fiHiinho, de pouco
mal»» de um anno de edade, procurara o
Instituto ¦ do Protc-cçâo A Infância, sendo
miil recebido pelo respectivo porteiro, e ne-
gnndo-se, ainda, o medico de serviço a at-
tendol-o.

Horquina
o melhor tônico para os cabellos. Formula

do Exmo.
Dr. Werneek Machado

A' venda nas principaes casas de Perfuma-
rias «Drogarias.

FARINHA AÜED iSSÍvSS
para a lavagem da cutis. Amacta, embellexa c
evita as rugas precoces. No PARC uOYAL e
cm toda» as perfumarias.. .

¦mm»
OCONTRATOSSEé

radtesl ns» tosses, bronchites. -rrlppcs, etePreço actual; Vidro. iWiSOl) ou ,18(100. Dz. 2DS0OÓmm»
pr.„08bprnc—Instituto «le Radiologia doDr. Manoel de Abreu. Evnristo Veiga'20. C 44*> mm»

O ALGODÃO
¦Esse mercado funceionou, hoje, mal inspi-rado e com os vendedores ácciissivcis'. Osnegócios continuaram regulurinentc activos.Entraram 109 fardos o sairam 5.Í7, sendoo stock de 5.470-ditos.
Cotaram-se os sertões de 87$ a 80?!, as pri-tneir-i-s sox-tos dc 84js a 88$ o os medianos de/oi) a 83$, por 10 kilos,

ALTA COSI
NOVOS MODELOS DE PARIS
Vestidos e Chapéos para grandí

cerimonia. Theatro o Visitas com -'
nova nota da ultima siotía de Paris.
assim como artísticas Bolsas, Fível-
Ía3 e Collares, de grande novidade,
— "ELEGÂNCIAS". Una S. José,
120, sobrado.

Os reservistas _o 8o districto _¦•
litar chamados com urgência

O major Joaquim Francisco do Sousa A-)'
tírntle, delegado do Servido Militar do 3' dis-
tricto (Eagon); convida, por nossn ialÇÍJSj-
«lio, os reservistas residentes iiactúellç diS"
tricto a. se apresentarcin, com urgência.-/™
Quiirtel-Oeneral, na praça da nèpübli.cn- W
11 .ás ;t horas, niuiiidos (le suasVcauenie^
ou èctificndòs de alistamento, afim "íA'
rem registados, conforme determina n ic"
"G" do art. 61 do ívgulamcnío do seni».
mililar.¦— . mm- —'".

—— , ii  v—«%m»
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| É| PIMENTA lí
i Ourives, 5 -- tcrçns, «ininlas e - , ,•j; dos, «Ie 1 ás 5 bor.-is. Affonso Penna, •¦i.i,
Y seguntlas o sextas de. I ás li horns. t,t \
j__,*>*4»******.,«/«»*Mt.*.->Mfi*.*__*__*r.^.-*,. _.,»»*..,.'.,.-*-->»* •¦ í*i*tf**5'

QUEM PERDEU ?
O Sr. Pcr.tngli entregou ncsla re*uíjâ

iiima bengala de creança, por elle e-cottj.rw
na rua do Passeio. .
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UlTIMOS Te_.__uf.AMMA.»
bOS9BRE5PC>^OCNTES.
WS&Wail NOITE1
NO INTERIOR E NO
EXTERIOR Ê SERVIÇO
(D», AGENCIA AMERICANA

0 LEVANTE 1
militar em

S. Paalo

ULTIMA MORÃ T _P"-_-^^^ ÜÉ

(io compensação ia
encao io Rir

Desfile de batalhões do Exer-
cito em continência ao

ohefe da Nação
o Sr. presidente du Republica continuou,

hoje, a receber cumprimentos, por motivo
da avacuaçio, pelos revoltnsos, da capital
iiaulistu. tendo. «As .1 horas da tarde, «lado
:> iidicncla eu pecial aos of.lclacn generaes «In

naiiiii-So desta capital e seu cslado-nialor.
«un os ciiiaes e rm companhia, ainda, «lo-,

ministros da (iuerra, da Agricultura o do
l.jterlor, assistiu das janellas do palácio an
desfile de batalhões do l.xercilo, em emiti-
mm-ia li S. Ks.

Os officiaes generaes que esti-
veram no Cattete — Um dis-

curso do general Tasso
Fragoso j

(Is officiaes que estiveram no Cattete, onde.
«oram levar oa seus cumprimentos uo chefe
«Ia Nação, são os .seguintes generaes: Tasso
1'iagoso, «Humildo Rondou, lUbciro «da Costa,
Ila. tlmphilo de Moura, .Scscfrcdo dos Passos.
M-liiio Hnndclva, Krnsmo de Uma. Olodoal-

Ho de Moraes, Azeredo Coutinho, Alexandre
l.ral, 'fito Villas I.obo e Mennn llarrcto, . líin
de mais officiaes de outras patentes.

Km nome dos officiaes generaes que se
.«,'iiuvam no Cattete, falou o _ener_! Tasso
l-ragoso, que npresenton ao Sr. presidente
da llcpublica congratulações pela rcoccnpn-
.•.o dc S. Paulo pelas tropas e poderes
IfRacs.

O Sr. presidente cia Republica, respondeu-
rio, agradeceu a saudação cpie lhe fdra feita.

Felicitações ao governo
A directoria da Associação ..oiiiine.rciat do

Ilio ds Janeiro e a da Federação das Asso-
«•iaçóes Co_in.erc.ines tclegrapharam ao che-
fe da Nação apresentando felicitações pela
evacuação pelos rcvoltosos da cidade dc São
Paulo.

O D. N. S. P. cumprimenta o
chefe da Nação

O Dr. «Carlos Chagas, director geral do
Ospartamento Nacional de Sande Publica,
loi hoje, á tarde, em companhia dos chefes
de serviços daquella repartição, apresentar
comprimentos ao Sr. presidente da Xlepu*
bllca.

O governador de Pernambuco
cumprimenta a bancada

paulista
O deputado Sr. Solidonío Leite recebeu

üo governador do Estado de Pernambuco •
seguinte telegramma:"Peco transmitUr aos seus illustres col-
legas da bancada de S. Paulo effusivas core
fratulações pela grande victoria alcançada
.«obre os rebeldes que infelicitaram por tan-
tos dias a gloriosa terra paulista. Grande
yegosijo. População era festas. Abraços."

As congratulações do Conselho
Municipal

Depois de resolvidos ligeiros assumptos
ilo expediente da sessão de hoje do Conse-
Ilio Jfnnlclpal, foi votada uma moção de
congratulações com o presidente da Repu-
bue», por motivo de terem as tropas do go-
remo entrado em S. Paulo. '

Sobre esse festivo acontecimento, w.c-
ifam-se ouvir na tribuna os Srs. Pache de
Paria, Francisco Lagineatra, Vieira de Mou-
ra, Ernesto Garccz, Alberto Beaumont e Ma-
rio Piragibe.

Resolveu, após, também o Conselho: no-
mear uma commissão composta da mesa e
de mais oito membros para levar ao chefe
do Estado a moção de congratulações: te-
. egraphar aos Srs. ministros da Marinha e
da Guerra, chefe do policia e outras altas
autoridades, apresentando felicitações j cn-
via*r a S. Paulo uma comnmnicação, consti-
t.uida dos Srs. Pache de Faria, 1* secretario;
Vieira de Moura, 2* dito, o Francisco La-
Sinestra, para cumprimentar em nome do le-
„.islatifo V>arioàa o prflsidente <__f_os Ab
Campos, por ter Bido r cempossado no go-
verno do E3tado. e em seguida suspendeu a
sessão, cm signal de júbilo.

As senhoras fluminenses e os
soldados do E. do Rio que

estão em S. Paulo
Sob íí presidência da esposa do Sr. presi-

ilc.nle do Kstado do Hio, reuniu-se, no edi-
fido da Escola Profissional Feminina de Ni-
ctlieroj', a comniissão do senhoras encarre-
aada de promover recursos materiaes para
ns soldados fluminenses que seguiram para
Sãn Paulo.

Dc inicio da reunião, comtnunicada a eva-
cu ação dc São Paulo,, ficou deliberado trans-
ferir-se a assistência, no campo das opera-
«:òcs, ao soldado, numa acolhida festiva aos
batalhões quc foram a São Paulo. No dia do
ingresso, a commissão fará uma grando dis-
tribuiyão do roupas, calçados e bonbons aos
filhos dos soldados, que serão convidados a
Iornar parle na referida festa.

A comniissão acceitou essa suggestão e já
está agindo no sentido de concluir a orga-
ni.ação do programma para a ..Iludida festa.

Um telegramma de congratu-
lações

O Sr. Estacio Coimbra recebeu do gover-
aador de Pernambuco o seguinte tele-
gramma:"Recife, 28. __: Recebi com grande prazer
ficu cabogramma dando-me auspiciosa noti-
'cia victoria legalidade contra rebelliáo mi-
Htar S. Paulo, que nos vinha opprimindo
tristemente o desmoralisando perante o mun-
tio civilisado. Retribuo com affecto suas
congratu lações. Aqui noticia foi recebida
immenso júbilo, estando cidado em festas.
Abraços. — (a) Sérgio Lo reto."

A satisfação do governo do
Espirito Santo

VICTORIA, 29 (A. A.) — Logo que teve
eonheciinento do trjumpho da legalidade
sobro os sediciosos de S. Paulo, o Dr. Floren-
lino Ávidos, presidente do Estado; mandou
suspender o ponto em todas as repartiçõões
cm signal dc regosijo, hasteando-se a ban-
dèira em todos os edifícios públicos.

De noite foram os edifícios públicos illu-
minados. A população desta capital entre-
gou-se, após conhecimento da rendição dos
.sediciosos, ás maiores demonstrações dc ju-
liilo.

A embaixada franeeza zela
pelos seus compatriotas

PARIS, 20 (Ftadio-Havas) — A embaixada
de França no Rio dc Janeiro recebeu em 24
ile julho conimunicação de S. Paulo infor-
mando que alé aquella dala o consulado não
tinha conhecimento dc nenhuma victima de
nacioiialiddc franeeza,,

A França tem o direito ie pedir
ti sacrifício das dividas de guer-

ra e novas garantias de
segurança

iii novas propostas franeczas á
Conferência Inter-AHiada,

de Londres
PAUIS; 29 (Havns) — As novas propostas

jl io u delegação franco, a A Conferência do
Londres vao apresentar suo objecto cie vivos
«•¦>-iincntorlos da imprensa parisiense, «>"Petit Parlslcn" diz quc nns círculos che-j
gados á Conferência ha fundadas esperanças
eni que os novos nlvltrcs da delega, ii» frun-
«¦•-a venham n relacionar Intimamente o
problema político com as questões das pres-1taçacn em produetos e pagamento, em dl-1
nheiro. Suppftc-sc mesmo quc elles conce-
drrão n cada potência o direilo dc appíllaçüo
contra as dcci.s«ícs qno possam ícsnl-as.

Segundo o "l.cho de Paris", a nova pro-
posta franeeza tem mnilos pontos de contn-
cto com a americana, mas reclamará com-
pensações, como garantias conce mentes no
pagamento das dividas inte .--ulliudas e re-
spectivâs transmissões. (> "Petit .louninl"
assegura quc o Sr. Ilerrlot recebeu, hn do-.is
cilas, de vários financeiros anglo-s amlcs a
garantia de qnc, em caso de ser bem sueco-
elida u proposla franeeza, ficarão á disposl-
cão dn França importantes quantias cm clnl-
iarc-s e libras esterlinas.

O "l.re Xouvclle"' entende c|ue, corno com-
pensaçán da evacuação do Iliihr. n Franca
lem o direito dc pedir o sacrifício das clivl-
das de guerra e novas garantias dc sua sc-
(jurança.

O "Matin" tnmhrm «e oceupa do casu e,
criticando a attitude dos representantes da
Inglaterra, diz que estes, quando fazem ai-
«uma concessão levantam imuicdiatamcnl.
novas difficuldades.

Finalmente, o "Oeuvre" insiste cm qu» a
evacuação du l.ulir deve constituir para n
França o moeda dc cambio cm relação a in-
{.lezes e allemães.

BF.ni.IM, 29 (Radio-Havas) — A imprensa
desta capital recebeu calmamente a noticia
do adiamento do convite á Allemanha para
fazer-se representar na Conferência de Lon-
dres.

Os commentarios dos jornaes são vasados
em linguagem moderada e muitos delles li-
mltam-se a publicar a noticia.

¦ mtm ¦ i,

Ha pataca do
avarento...

COMO DEMONSTRAÇÃO DE
FRATERNIDADE COM A

ITALIA

A ADHESÃO DAS ORGANISA-
ÇÕES TRABALHISTAS IN-
GLEZAS A' INTERNACIO-

NAL COMMUNI STA

0 trabalho desenvolvido pelo
Sr.Zinovieff

LONDRES, 29. (Havas). —; Em telcgram-
ma de' Riga o "Times" noticia que o Sr, 7A-
novief r.pcsidcnte da Internacional Com-
rnunista, esta desenvolvendo activo traba-
lho para obter a adhesão daa organisações
trabalhistas da Inglaterra.

Tem mais trinta dias para re-
assumir o sen cargo

Foi prorogado por trinta dias, de necordo
com o que resolveu o Sr. minislro da Via-
çio, o prazo concedido a Waldeniar Coim-
bra Lu . para reassumir o exercício de seu
cargo aa E. V. Noroeste do Brasil.

Dados por findos os traba-
lhos de organisação do

pessoal, na Marinha
O .Sr. ministro da Marinha deu por termi-

nados ós; trabalhos da commissão nomeada
por aviso n. 4.982, de 22 de novembro de
1923 para estudar a proposla do chefe da
missão naval norte-americana sobre um pia-
no de organisação de pessoal,

¦ enm i ¦¦'  ¦

0 azul ultramar continua su-
jeito á taxa de $800

O.Sr, ministro da Fazenda baixou, hoje,
a seguinte circular :"Declaro aos Srs; chefes das repartições
arrccadndoras, para seu Conhecimento c de-
vidos effeitos. quc, estando em plcittjvvigor
a disposição do art. -tt! da lei n. 3.644, de
31 de dezembro cle-1918, continua sujeito ã
taxa de.$800 por kilo o azul ultramar ou
ultramarino, simples ou composto, acondi-
cionado cm saquinhos, pacotes, caixinhas c
preparado cm ""tabletes", bolas, comprimi-
dos ou de qualquer outro modo, destinado
a lavadeiras ou outros usos.

¦ ¦ '**.ea» ¦

Madame vendeu duas ve-
zes as vantagens da Ta-

bella Lvra e ainda re-
cel)eu as apólices

¦¦¦¦¦> em» «».^ ¦ ¦»¦«¦

A decepção dos agiotas, hoje, na
Prefeitura

Di/. .« liilaglo que cm cixl.i pnlíicn dn nvn-
n-iilo i. dcuiunlo tem Ire* 101 t6c. e der.
rida. Convini lembrar ã isente moça cpie cs-
tiniu c aprende pelos processos modernos oa
valores nctiinos cio noswi syitcnta nioníta-
riu a quiiiii» corrospoudla, em oulros tem-
nas, num pulnca: tre.onlos «.- vinlc rii*. Por-
tanto, Salnna/ . «> delta mo< suniitU-os de.
réis cm i-aila pataca. IÍ* o quo n poeira cloi
.óculos nirhiiiii e os factos u..o *.c causam
dc comprovar, como, ninda, hoje, .se nssis-
tlu nn 1'refcllura, ii hora dc maior movi-
mento.

!>.• um lado, os pagadores compensavam
os cheque, dos titulados dn Directoria de
Obras correspondentes nos vencimentos do
mcz passado, serviço que .c está fazendo
com sensível atra. o, De oulro. chamavam
funecionarios tlc "IV n "IV para receber a"Tnbclla I.yra" relativa aos mezes desde a
publicação «Io «decreto até dezembro do anuo
passado, trabalho quc dispensa dizer a que
irregularidades corresponde, c a qno clamo-
res põe termo.

A letra "V" se csgolou sem novidade. O
fiinceloniirio começou n dislnhulção pela Ie-
tra "II". Nenhuma novidade aluda. Cada
um iu saindo com suas apólices, c com os
quebrados em dinheiro. liem' poucos são os
quc poderão escapar uos nrgcntn.lòs quc des-
eotilani esses títulos com agiòs assombro-
sos 1 Pobre genle...

O serviço terminou com as cores c aspe-
elos cpie pessoas necessitadas emprestam a
um ambiente quando lhes cãe dinheiro nas
íiiúns para o desafogo da vida.

Anii-ll.s aclos coinmovcntea tiveram, cn-
trélanto, como ponto final, uma scena pitto-
rosca. Abdômen cm curvatura, cstrella de
brilhantes sobre o colete marrou pesado,
siiarenlo apezar do tempo humido, fuzilou,
secção da Directoria dc Fazenda a dentro, um
homem gordo. Agiota... lvxhibiu uma pro-
curação, com a qual certa func.ionarin ihc
outorgava, por venda, as vantagens da "la-
bella Lyra". Vor^uma quantia irrisória, tal-
vez, conforme a necessidade que, então, sof-
freria.

O pagador Ihc declarou que madame jã re-
cebera suas apólices

Depois que tornou a si do susto, esbra-
vejando, o olhai- esgazeado, o agiota ia quei-
sar-s« ao director, ao prefeito, ao presi-
dente da Hepublica, a todo mundo, afim do
quo us penas mais rigorosas vingassem o lo-
gro, quando entrou aos tropeços, secção a
dentro, egualmenlc, outro homem, alto, ma-
gro, physionomitt ile grandes traços e olhos
meudf-3, olhando cora avidez. Exhibiu uma
procuração em que madame, a meama, ihs
vendia os apólices quo vendeu no outro e
que ac-.aboa recebendo. Deus louvado l Ahi,
os dons entraram adlscutlr e a disputar um
direito que ambos haviam perdido.

,-Iadniiic estava lowge, c, com cila, também
lon;.e, os titulos duas vezes vendidos.

Quando, exhauslos de rir, os que estavam
á porta da Prefeitura viram os onze.narios
sc afastarem ameaçando-se c promettendo
fulminar céos c terra, um rapazinho baixo
que é cabo eleitoral c está sempre por ali
completou o ridículo que cobria os dous ga-
nhadores do dinheiro facll á custa da mise-
ria alheia: _

—¦Olha aqui. Se ella te vendeu tao na-
rato não foi para outra coisa. Acceitou a
ninharii-ha. "Malandro não tstrilla". Hoje
descontou...

Mais uma vez ficou provado; na pataca
do suniitico, Satanaz lem Ires tostões c dez
reis...

mem

A Bahia tomou luto offioial,
hoje, em homenagem á

memória de 8. M.
. Um horto I

IIAIIIA. U. .... .... •- ü "Mario úlitclal"
publlcn o n';iiilnle devretòi"O governador do .Modo dn liahla vomo
domonalnicão de fiatornlduilc o solidariedade
ci.in a n.iliiv ii ...... '-.ill .n.i. h'.|.' monieiito
çni cin.» a li .l.i.i lem u honra lu>!_-.ic dr boi-
p.ilnr S. A. iv.ii o prlnoipe 1'mhrrlo do
Snvc.v.i. resolve participar d«« luol nacional dn
lliiün uo «Ila 2.) dn corrente om quo mi com-
memora o fiillccliiiiilo do •¦».« majestade o
rei f.iil.eit. I, c nimidii qiK" wjn huslemlii
em fsinev.il, a lmiidulr.1 nncionnl em tml.-is ns
ropartiçòos e edifícios jnibllcna do IMndo.

Palnclo do governo do Iv.ialo .1» llahja. 28
dc Julho de 1021. (Asslgnudos) Francisco
Marquei (ifivn (ailiiu.ii o Uraullo Xavier c
Silva Pereira.

mem

Não supportou o
abandono...

E feriu, a tiros, um colle-
ga e a ex-amante

0 criminoso, um guarda civil,
autuado

lTIMf-5INfO-.MAC.jES
RÁPIDAS l MINUCIOSAS
IDETOOrt A REPORTAGEM

DA "A NOITE"

Matticnlas de alumnos do CoVf
gio Militar trancadas

T'or dospaclio do Imje, fiirani trancndai nl
matrículas Ant leguliitos nliiiunns do Cc.ii.-gi#
Militar d«i Hio do «Inuolró. conformo p-illniiii
os ii-npiinuavel'.: Aiinl.nl Itodrlgiie», Olytt»
pio Owor ValIndOn Nello, Iir.-li. Pio iior-
«vi dn (Insiro, l.hinen flimlbcilo d. s,«uü
e Milton do ,siqutlrn Ceolllo,

.COMMliNICAJtOS.
Modelos

A DESAPROPRIAÇÃO DE TER.
RAS, NO ACRE

0 P. C. R. interpoz recurso
Ú Dr, Carlos Cotta, procurador criminal

«Ia Uepublica, Inlerpoz recunso «l.« despacho
do juí_ federa) dn I* \'ara, quc eoiifirmou
a improniincin ditada pelo suppleiit.-
.lsuilii de Ollvolra, i.ds nulos do processoliulaurnilo contra vnrlos funecionarios «lo
Thesouro 1'cdernl, tidos como Implicados
na desapropriação dc tíi-ras, no Acre.

ettm
0 cônsul argentino em Paris ope-

rado de appendieite
PAUIS, '.'». (Havas) O cônsul geral da

Hepublica Argentina, nesta capital. Sr. Oli-
vcrlo, foi operado de appendiclle, pelos pro-fessores Paurc o Abram!.

Ú c.lado do enfermo i muito satisfuto-
r«o.
nhava.

FÒI JULGADA IMPRO-
CEDENTE A DE-

NUNCIA
Como cniprcüado quo era da I.ijht and

Povrer. Ilcrtholino Antônio SalJes loi de-
nunciado perante o juizo da 5* Vara Crimi-
nal, como tcndi> roubado vários materiaes
pertencentes aquella companhia. O processo
correu os seus tramites le«jaes, sendo o roo
impronunciodo. hontem. por despacho do Dr.
Carlos Affonso, juiz da referida Vara, quo
considerou não estar provado o facto apon-
tado iia denuncia.

LICENÇAS NA VIAÇÃO
.-'oram concedidas pelo Sr. ministro da

Viação cs seguintes licenças dc: uin anno,
ao operário da Ilep_rti«;_o de Águas Kdgard
Guedes iMontciro; sei. mezes, ao guarda-
chaves do terceira classe da Central do Bra-
sil, Pedro Antônio üotclho;' seis mezes, uo
ajudante dc mentre da mesma estrada
Amié Hoiibaiv.l; seis iiic.o., á aãentte do cor-
roio ._ iprhfa cio 1 .ihu-lo, na Dabia, Alesai»-
drlna Ivos Neves; um me:'., cm proroga-
cão, ao fiel de primeira classe da Ho. arti-
ção dos Correios Abílio Correia Machado;
um mcz, «Em proroaneâo, So p-ali.-anto Alei-
des Mnia; srfs mezes. «o aíi.-nto postal de
Vassouras, Adolpho liamos 'Borges; tres me-
zes, ao auxiliar dc primeira classe, da üt-sto
de Minas, Annibal .Maciel.

mem

Longe da \i_tn... e auslm, niuil.is merc_.
depois do rompim-Mito, o gnurdu civil amo-
roso so conservou, domlunndo. entretanto,
o. desejos que tlnhn de voltar no convívio
dn dona doa «>eus sonhos. A principio, o
-unnln, dc número S8ft c de nomo Afforiolo

Sobral do Cfielroz, jtilrfou-so copn_ de sup-
jHirfnr a dor, paru ello tr.-im-u>(_, i!a sopa-
ração. Mns cnm o dccnrrrr das semanas, com

passar dos mezes, não se upngnva c!a sua
memória n Imagem de Ollllla de Oliveira, a
eleJtn preferida, quc, por qunlqúor causa
mie núo quiz explicar, abandonou-o Indiffc-
réntomente. Nfio podia o policial compre-
hcncler como a mulher «inu lhe fizera tontas
promessas e lhe Jurara lauto aninr. nssltn.
sem ninis nem menos, «.o resolvcsso a dei-
ani-o.

lüssa idéii, haünnilo, cruel, no cérebro «lc
Accrici.-., ntnriiieiiliiva-0 Innlo que elle. assim
rumo coiifcsiou a um intimo, nunsl nno con-
cilinvn o sonino. Dessa m.inclr.. o SfiO quc,
pre.eiili-nicnle. estava c?m i-ommis.no un 4»

. delegacia _ti_i|inr, .«.o dlspoz a reconcrnistiii'
„ I a tranqiilllldnclo quc lhe fugira do espirito."reconquistando 

a nlfei.;r«o da mulher ama-
da. 15, movido por tal intim-â... qnc o per-segui... elle uniu dc casa. travessa Ucllus
Aries .'., no propósito de falar a Otlillu.

Antes, porém, talvez pnrn reanimar-se,
Abcrlcio, conforme a |_n!h'ia «Io ;t* dislriclo
Informa, entrando cm uni botequim ali se
demorou, Ingerindo bebidas alcoólicas. Ap-1
proxiniõu-se, depois, éj» residência de Oltlfia,
A rua Senhor do. Passos n. "fl, e como ella ii li
não estivesse, continuou o scu caminho, p?r-seguido pela Idéa que o animava. Ao clieghr
ú rua S. Pedro, em frenle ã casa dc n. 171,
Agericio, estupefacto, dcfronlou-sc com OI-

. tilin, c um collega ?cu, o de numero 8.0,
qno seguiam dc b-.-aijo dado. Poucas palavras
pronunciou, li, coino Ottilia não o attende.-
se, e insislicso em caminhar, Ageri-.-io, rápido,
sacou dc um revólver, desfechando nm tiro.

j O projectil foi alojar-se no bra«;o direito
>do 890 de nomo Carlos Margauo. Outro dis-píu-o frz, logo a . egnlr, Ai'crieio, c|uo estava,

visivelmente; alterado.
..'.tingi.Ia na região mamaria esquerda. Ot-

tilla caiu aos gritos.
Ileagimlo, Margauo atirou-so contra Age-

vicio, empenhando-sc ambov. cm luta corpo-
rzí, este conservando sempre, porem, o rc-
volver na mão.

Holarain pelo chão os policia-es ein luta
e a um movimento de Margano, Agericio
conseguiu detonar mais uma vez a arma, fc-
rindo o contendo, na mão esquerda.

A esse tempo, attraidos pelos estampidos,
os guardas civis 202 c 97-1, chegavam ao lo-
cal em que te desenrolon a scena, cffectnan*
do logo a prisão do criminoso.

As duas victimas, em breve eram transpor-
tadas em ambulância para o Posta Central
de Assistência, onde.Jtivc.a_. os soecorros de
quo careciam.

O guarda civil criminoso, quo tem 23 an-
lios, levado para a dclegncia do fl" dist.iclo.
confessou o crinw o foi devidamente a ti-
iusdo.

Do .Posto do Assistência, Margano, cpie
conta ?3 annos, retiròu-se, rccolhcnc!o-se á
casa cm quc mora a de n. 13 cia rua Mar-
quez do Sapucahy

I Modelos 1
I de Pais]
I TüStUK-lll 9PB0S1
¦ Visitom as exposições de: u

INotre Damel
I de Paris Q

132 Ottvid«H-H|

1 Ao 1° Barâteiro I
|S Av. Ilio Branco 1'JoKI

1 A' BRASILEIRA 1
ffl Largo S. Francisco .8/1211

Não pôde ser mais vereador em
Taubaté

Foi mandada cessar .a permissão concedi-
da ao capilão medico Dr. I.uiz de Castro Vaz
I.obo da Câmara Leal, pnra exercer, o cargo
dc vereador municipal da cidade <lo lau-
bati.

enm

0 cambio regulou estável
¦'5.7|ie'.a 5 1|2

O mercado de cambio abriu e funeciona-
va, hoje, cm condições estáveis, sem maior
movimento de procura o com muitas letras
offereeidas. Eram assim do alta as suas teu-
ciências. Os bancos iniciaram os saques a
5 7|16 e 5 15J32 d., mas, pouco depois era
geral a melhor taxa, com dinheiro para o
particular a 5 17J32 d., havendo um banco
que cotava o bancário a 5 1!2 d. Assim ficou
o mercado bem encaminhado c firme, mas,
muito estacionai-lo.

Os soberanos cotavam-se a 565 e a libra-
papel a.465000. .

O doilar regulou ã vista de 108110 a
10IS220 o a praso de 10S090 a 10É.190.

Saques por cabogramma:
A* vista — Londres 5 23161 a 5 3|8 d.;

Paria S515 a ?525: Italia 8f40 a $416: Nova
Vork 10801(5 a 105270; Hcspanha 1S377 a
1S370; Suissa 1Ç660; Eelêica -«465; Hollanda
33900 a 351020.

Foram af fixadas officialniente as seguiu-
tes taxas:

A 90 d!v —Londres 5 7]16 a 5 1B|32; Paris
$609 a $517; ,Nova Vork 10S090 a MOS 190.

A* vista.— Londres 5.3|8 a 5 13|32; Paris
$012 a $520; Italia $437 a $445; Portugal
$284 a $300; Nova York 105110 a 108220;
Hespanha 19356. a 1S380; Suissa 1$865 a
18890; Buenos Aires, papel, 38345-a 3$400;
ouroi 79600 a 7S800; Montevidéo 7S794 a
78900; Japão 4S180 a 4$191; Suécia 21.700 a
2*731; Noruega 1$380; Hollanda 35880 a
3*9Ò0; Uinamarca 18650; Canad. 10$100;
Chile 18130 (peso ouro); Syria 8512 a $515;
Bélgica $462 a $470; Ilumania $050 a $060;
Slovaquia $304 a $310; Allemanha $001 por
um milhão do marcos; 2*430 por marco da
renda; Áustria 8148 a $170 por mil coroas;
café $516 a $518 por franco; soberanos 565;
libras-papel 46..000. .

Durante o dia o mercado de cambio per-
inanecen estacionado, com o bancário a
5 7|16 e 8 15J32 d. e o particular a 5 17(32 d.

Nessaa condições, o mercado fechou sem
alterasío e paralysado.

0 P. C. R. requereu nm archi-
vamento

O procurador criminal da lleiiubllça rc-
quereu ao juiz federal substituto da -*
Vara o arehivui. chio de um inquérito mau-
dado inslivurar, afim de apurar a proce-
delicia de tinia nula falsa do valor dc
10$0ÜO, ciicoirtradã na leria do dia 17 de
ianeiro deste anno, na eslação Marítima,

Serão, em breve, resolvidos di-
venos lúigios russo-

allemães
MOSCOU, 29 (Havas) -- A Agencia Ros-

Ia annuncia ter o executivo dos Soviels re-
cebido conimunlcaçáo de um projecto de ao-
côrdo qua serA assignado brevemente en»
Berlim, resolvendo diversos litígios russo-
allemães. ¦''¦'.. .,, ,

As duas partes contratantes darão pubucl-
dade ao texto do accôrdo, depois da asslgna-
tura, . mnm ¦

A FUNCÇÃO DO SENADO
No expediente da sessão du hoje do Se-

mado, foram lidos tres tclegrammas, dos
quaes, dous de pezames pela morte do se-
nador Bcniardino.Monteiro e uni de congra-
tulacões pela terminação do movimento em
S. Paulo. Na ordem do din, foram encerra-
dás as discussões, não havendo numero para
as votações.

mmm ¦

PARA PAGAMENTO DE GRATIIl-
CAÇÃO AOS F-JNCCIONARIOS

DO "COLIS-POSTAUX"
'PAULISTA

A Directoria da Despesa conceden o cre-
dito de 4:8038871 á Delegacia Fiscal em São
Paulo, para pagamento da gratificação dc
50 o.o aos funecionarios que servem no ar-
mazem de enconunendas postaes na capi-
tal daquelle Estado.

—. mnm -r—

Uma patrulha britannica atacada
em Mossul

LONDRES, 29. (Havas). —• Os jornaes
publicam noticias de Constantinopla, se-
gundo as quaes uma patrulha britnnnica
foi atacada ein Mòssnl, travando renhida
luta com os atacantes. Alguns destes, as-
sim como vários soldados britannicos, fi-
caram feridos.

mnm
OS VALES-OURO

O Banco do Brasil forneceu os vales-onro
para u Alfândega á razão do õ§532 papel por
18000 ouro.

O dollnr cotou-sc, nesse banco, á razão
de 10$220 á vista c de 105190 a praso.

MAIS UM DESASTRE DE AVIA-
ÇÃO NA ITALIA

Morreram o commandante Cec-
cherini e o mecânico que

o acompanhava
P.O.MA, 2. (Havas) -- Noticias dc Ürbe-

tcllo, no firossclo, para os jornaes desta ea-
pitai, aniiiinciam quo num desastre dc avia-
cão, pcrlo daquella cUhdc, morreram o com-
inaTidantô Cccheriui, filho do general do
mesmo nome, c o mecânico que o acompa-

¦ *m* ¦
A sessão de agosto, no Jury

O Dr. Edgard Costa, juiz presidente do
Tribunal do Jury, designou o próximo cila 4
dc agosto para a primeira sessão preparntp-
ria relativa nos trabalhos do referido tribu-
nal no mez próximo vindouro.

Occupârà a tribuna do ministério publico
o Dr. -l-íni ile iiiifif.

A nova _ct!(j5o tlc CILVPÉOS
Ini nicint;ul:i com essa pieoccupa
«ío. A socoSoticí VESTIDOS c
CONFECÇÕES já c conhecida c
npreciada' pelos nossos clc{fat»íc>.
Visitem agora u grande exposi-
eão *le

TECIDOS DE íNVERiW
quc acabnmos dc receíicr cio J^i-is.

CASA
FONSECA

7, Gcnç. Dias e Uruguayana. 10
_B__5H___W- WS. •

O ANNIVERSARIO DE S. M.
HAAKON VII DA NORUEGA
Em visla da ausência do Sr. minislro Gn-

de não haverá recepção no dia Ao annívcr-
sario natalicio de S. M. Haákon VII, da No-
ruega. Essa communicaçâo foi-nos fovnsti-
da pelo encarregado do net-;ocios daquelle
paiz, no Tíio, o Sr. C. F. Saiidberâ'.

mnm
Exonerado do logar de enge:_hei-

ro residente
Foi exonerado pelo Sv. mini.í.o ida Via-

ção, por abandono do emprego, o engeuhei-
ro Álvaro 1'oiióa Cavalcanli, do logar do e-.i-
genhelro resideuto da E. F. Central do
Piauhy.

mnm

Teclo o hoiiicm deleita-se em
que a sua esposa seja forte,
robusta e carinhosa e somente
abundante suade pode dar
estas qualidades. Si esta saúde

falta, ahi está a verda-
deira fonte de robustez
para cs debilitados, a
justamente famosa t

! b Sr. ministro da í'a. enda indeferiu a rc- _uivlUL_jÍlvJ' 
™& 

WW 1 Ã' clamação da firma K. Stevvnson & C, con-
tra o acto da Alfândega desta capital que a
obrigou ao pagamento de licença para obtci
necesso a bordo dos navios.

«it» .

m

•mem
Do que vae tratar, hoje, á noite,

a Câmara Municipal de
Nictheroy

Convocada para hoje. á noite, á hora ae-
gimental, a Câmara ..Iunicipalde Nicthé-
.royvae discutir a seguinte ordem do dia:
projectos ii. 8, alterando a cobrança do im»
poslo da taxa de.pcnna dágua; n. 12, re-
guiando a cobrança do imposto predial; nu-
moro 14, autorisando a averbação da prédiosainda não averbados, dentro do prazo de
60 dias; n..lõ, autorisando a abertura de
uma avenida entre a Alameda S, Boaventu-
ra ca rua General Castrioto; n. lü, sobre
a contagem de tempo dc serviço do func-
cionario Francisco Itutino dc Siqueira; nu-
mero 17, creando um imposto de assisten-
cia; n ,18, proliibindo-a construcção e re-
coiisirilcção do prédios dc um só pavimentoem determinadas ruas; n. 19, alterando a
cobrança da taxa de esgotos; tt. 20, estabo-
leeendo taxas de calçamento das ruas e es-
trada. 'c creando caixas especiaes para as
mesmas e parecer contrai-lo á deliberação
que uutorisa o Executivo a substituir o
trecho da i-ua dc S. Diogo.

¦ mem ¦

0 GAFE BAIXOU
Caiu o typo 7 a 4<>$000

O mercado dc café abriu e . funccionou
•hoje sensivelmente fronxo, com os compra-
dores muito retraídos e assim sem maiores
vendas.

O typo 7 aceusou uma baixa dc 2.350.1 em
arrobn, tendo sido cotado ã base de 4(ií. 000

As v
constaram na anertura de 1.483 saecas ape
nas, ficando o mercado muito fronxo e com
tendências para proseguir na baixa.

As ¦ultimas entradas foram de 211.165 sac-
cas, sendo 18.470 pela Leopoidina, 1.500
pela Central o 3.186 por cabotagem.

Os embarques foram de 17.45(5 sacens. sen-
do 6.870 para os listados Unidos,' 8.909
para a Europa, 900 para o P.io da Prata e
777 por cabotagem.

O "stock" era de 263.924 saecas.
Em Nova-York, a Bolsa aceusou uma bal-

xa de 10 a 81 pontos nas opções do fecha-
mento anterior. •

Funccionou o mercado dc café durante o
dia com um movimento moderado de nego-
cios e sensivelmente frouxo. Foram vendi-
das mais 2.758 saecas, no tolal de 4.251
ditas.

. O mercado fechou frouxo..

Dcpurátivo enérgico.
Anti-rlieumalico po-
ilerõso. Ideal ilo tr. -

0 TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

24°,á; minima, 16°,6

BoletimdaDirectoriadeMeteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

Distrieto Federal e Nictheroy• — Tempo:
em geral máo, 'com chuvas prolongadas.

Temperatura: em declínio a<Jcentuado.
Ventos: do qnadrante sul com rajadas.
Estado do Hio — Tempo: centro e oesle

ameaçador com chuvas; littoral e serra, mão
com chuvas prolongadas; leste, ameaçador
com chuvas asgravando-se no correr das 24
horas.

Temperatura: cm declinio accentuado.
Nota — As provisões se resentem da def-

fieiencia do serviço telegraphieo do centro
e sul do paiz.

Estados do sul — O tempo continuar.,
bom no Ilio Grande, A temperatura decli-
narà à noite com geadas mais geueralisa-
das e manter-se-á estável do dia. Ventos.
ainda frescos c variáveis.

Vota — Não podem ser feitas as previsões
para os demais Estados, poi* faltarem as
informações necessárias.

Onda <!o frio — A onda de frio a que
hontem. nos referimos deve ter attingido os
Estados de Paraná e S. Paulo, o quo inferi-
mos pela queda de temperatura no Estado
<!o Hio. Não podem ser precisadas as infor-
inações devido á deficiência do serviço tele-
giaphico daquellas Estados.

Synopse do tempo oceorrido
No D. Federal (dás,6 da tarde de hontem

  .._.. ,v  até i> dn larde de hoje. — O tcinpo, de ac-
,-endas effectua d a .T foram 

"pequenos 
o cordo com a previsão feita, foi hòm á noite

ram na abertura de 1.493 saecas npe-,<? instável du dia com ebuviseos pl-la manha
e chuvas apôs 1.80 du tarde. A tempera-
tnra subiu á noito e declinou sciisivelmcnit;
dedia. As temperaturas extremas registadas
no Posto Meteorológico foram: maxinia •'. !)°,2
e miniiiia 18°,8, respectivamente, á í. 10 e
Ü.20 horas da tarde. As médias das tempo-
raturas verificadas nos postos do Distrieto
Federal foram: 24»,4 e lfi°,fi. Os ventos so-
praram de S.SW com raiadas no começo da
noite, rondando para \VN\V após, soprando
c'«> «-«u.'Iraute S coin rajadas depois da 1 hora
da tarde.

mem

IlüPii_l_9lla__ ..:«._¦_ taiueiito tniil.')í!SUII.UJ/_,!í,Ul „,.,.,, ili|ic,.Si

Loteria da Capital Federal
34088 20:00080.10
49660 ,.'.  4:00015000

,5'_.I97. . . ..  2:0008001)
J 27714. . .  TíOflOSflOC

õlo2ó. ... ,., ... ;,iíji.;,,,,._.,._..„..^ I:0d0?000 •doente;

Luiz XV c Luiz XVI, douradas c em
laqué, estofadas coin guamições do

Aubisson c tecidos seda.
Grande variedade na popular

_SsA>váNÊí
63. 4* Cartec*. 67«.ai»y

Clinica medica. Appa-
rolho digestivo. Con-

sultas da 2 em deante. flua Assembléa 121.
Dr. A. Moscoso

NERVOSOS
Curam-ss eom duchas. Instituto Fhjsfo-

thorapico. Largo da Carioca, il.

Dr. A. F. da Costa Junior|^|^
mores, RadiunilIiCi-api,.. H. Ciiile. 17 (4 ás 6).

CRETOMES
Os mnis delicados padrões

Largo da Gãriócni 9 — Teleph. C. 610
SOUZA HAPTISTA & Cia..
STOREI9

Fino gosto, bons preços
Largo chi Carioca, 9 -- Tel. C.

SOUZA BAPTISTA & C.
CIO

Radio.eleplpia
Material e apparclhos cie recepção cio ra-

diolelephonia dos melhores fabricantes.
Installaçóes electricas de hi:c c força, in-

slallnçõcs de água, gh . e sanitário, concertos
e eilroiiiitietifos»'eni liió.tórcá, geradores,o ou-
tros appaielhos electricos: CòncerfóÜ em fer-
ros do eniiòih.mar e fognrèiros electricos.

Matqrial électrjco ein geral.
NA A 1NSTALLMJOKA.- UVA VKVGVÁXÁSX

N'- 13" — «ELÍ0PHONB NÒRTÍ3 810
Ai iNJJÜJPülMiLHi.iMClA

Mobiliário parn
2:5508 — Rua do

uma «\.sa, com 3b neçi".
Theatro n. 1. Tel. 476 ('.

Casa cie Saud© S. Lucas
IMreetores: Prof. Oodny Tavares1 e Dr,,Silva Pinto. Espocihlishd.. em rbgirúéhst.

Próximo d;i praia. Parque, água corrento eintodos os quartos. Diárias: Quartos. 155 a'i(lií, apártainento r«0.. e enfermaria IO..' Taxadc operação .".(li.. WS e iJOi.. Vol. Pátria, 60.Sul 3l7ii. Medica ou cirurgião a escolha do'

-._,-
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Henriqucla Monteiro Areina
(QUHQUItTA)

f Os .¦,it'Hi.i. de ii.,.'. ...i. ... 1'leeli
fl»". Aivia*. f filha»! Ilyppollto Pleeh de

1 Areias e iiinillm, Ur, Artlmr tapai
A Ar.'ia«> o •cnliiirii. Maria Monlíiro e

filha. Hdiianla Oulm.irSes v flllun, M. A.
Tai are» Kirrilrn a senhora, JoAô Vieira
Niuir» i* .'. o -i.i (auasiitevli Manuel Molll*
i.li>. o família, .¦,... i-i. Mim», cunltados,
iH.ii'. InnS*. sobrinha» v mal» parnile» com»
muniram o fiilltcliiieiilo de Min Idolalratla
<"-i"i-i ii.-"..-, filha, ni"-, .u.ih.)'!. e ti.t *
convidam a lud.ii as pessoal de «uu» relu-
çfici para «coiniMiiluimii *¦**. resto*, morluc»
»o çtmllorlo de Notam SiiiiiMiríi do (larmo.
O suliiienlii ler.» limar .im.iiihíi. ,'i'i da Ju»
Mio, í' Iil horas «In nuinhá. dn rua Rom
'ailnr u. ¦' '. I'ahrien du* Clilla».

Irmandade da Santa Cruz dos
Militares

MAIlKi ll.M. 1'IIANI.ÍSCQ JOSÉ" Tl.l»
xi::iu júnior

«. \ mista polo i'1'i.i'Mi eterno ila
mi*, alma «lo iu.-.si» prrsado iiniAo mure

i elial IMUNOISO» .IOS!'." 1'lilXEIIlA
. • JÚNIOR íiiá tosar ni Calhedrnl Me»

ftf&peliitiiia. ,-i.i.<'i!i:í. !tn dn coricnlç, Av
i.tii*. .- p.ir*' i'«sí* u.-to dc !»i>sin Santa Ile»
li.:lüi). sao. p-ir ordem do Sr. marechal
provedor, convidado», mio -.,'> a II*.mu. fa»
inillii. iu.- > lodo*. i."i irniAos desla Innan»
ilnd.*. devotos de N. S. da Plednde, N. S.
das DAros r- S. Pedro llonçalvci, mui ,<n. do
finado o os fieis, etn girai. •- U iiunio de , 7,
capella. Dr. silva Gome*., *•;•_,(

Maria Gabrich Brandão Nasceu- :!: -?rrfv
ies Coelho

m Neslor Augusto Xsiccuics Coelho,
tn*. filhos, sogio, eiiuh.ulii*. genro, nora e

; neios ógiaileccm, pciitinraHus, a Iodos
•íuc iicv'ii!*|i.iiili.ii'..i:i á ulliiii'1 morada

os r.'- rn llnul.*..). «li* •.tn Idolatrada espo»
sn, mie, filha, Isitui. sojir.i e nvô MARIA i
('ABHIKLA lül.V.VD.tO NASCENTES CO'-:
1,110. c convidam parn .i-.;Mir :: missa do i v **^•^cívf
eelimo dia, «pie pelo repouso «le sita alm.i :.-.. m<&g H
ninniiain rezar amanhã, nuarta-rclra, HO do I ,j. WU^ffiyBka
corrente, ás !' 12 hora*, uu egreja «lc .Siio.v5.4i-r»-;-—-.?-
Francisco ile Paula, pilo ipte sc confessam j 

-j; Tl.^-SJA^
snteclpniliinieíite ti {raderlitos, , 

'.'¦] 
ttmnwnãi

X 
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Temos a mais belfa escolha de
CAMiSAS que é uma das nossas

...•NÇMS

illiuir.
I'.im rrliidagem..
!.!•) li 2fln iTOlOIIO
ItO a Sim erelone e| ajour .
II» x SUO cretone e-, «Jour
ItiU s ilin ereloiii* >-. .•.Jour. catai..
ISO x Slti rrelèite ç| ajour, .vi.il..
1*0 s 210 errtonc gru»>«i c, ajmr
lít) i 2.1*1 erttnní gro
llililllllilllllliilllllllilí

•'/¦•'.••'.••',•,

yvfs«57*:iv»rt3UJft5^». aua /*. tato
TOALHAS PARA ROSTO

FORTES, ífl.tilo II por -4í.100
MUITO felpmla » " OtaOO
Ingleia» •' " 7IM0
nncorivilii-. « " BtOÍH)
Fiiiilasin. Icliu.lns 3 " «""01
IMpo loitc ;....:i " WOM
Muilo griiiulf íl 

" IM80Ó
Typo alagoana 3 " l!l*'!•','¦
Alagoanas. . íi " líW

[spsciaüilÉs, il para tfH1 fl m
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C,roi«n« conti

COLCHAS
HU \ 200 138000

FnilJo eOte» 110 a SOU I0ÍWO

Dom artigo, tirancái UO s 210 I2W00

Puslia fr.r.in.- 110 ,\ SOS iRíAOfj

Puiltto fraiKN- encorpado 140 x 200. 2l}00ü

Puslilo hi.in.'o ci fcíloncl 110 s 300. 'J0í»0'i

Iiim u it
«VAMISAS DE TRICOLINF.

Si\ branca, «unrr . . .....
CÃrel variada»' ¦
CAr tmllm. Ilt.lad.li. . ....'
Tricoline Praiicewi IMiida
còr.***. lisas mper
Artigo de luso
,\s mais liclla», listadas ..
1'iidlii.i di-.lln.-lu  •
Tricoline francesa
I.i'i.iii.i» nrligo luso. • ¦¦

0 CRIME DA RUA S
ROMERO
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Um acontecimento

0 Jury cond-ininou o réo a sei]
annos dc prisão

Os debute» cm torno d online prat|C(.,|.,
em II ilo fevereiro d" corrente anna, *.
rua Svlvlu Romòro, por J«ne freire Koalsj.
nli.i, conlra a sua i.mant" Sehasllann tim,

SSÍ9000 i i.i» Magno, liilclnilni h»iiti*m, no intio tllj','fl'Snn termlnarnin b» s horn'. ria imite.
S0ÍÃ00 \*í«Iiii v qo-i t'">dn a defi-sii feila p-'.
Münfin ! advogado Gosta 1'lnlo, já nollclads ni

noisa urilçilò ''e liontcm. "¦ "ii „•¦.'. ,\.\ ,,\.
lavra o Dr. Uvarlslo ria Morar», pl-iiCj„.
ilu ii almolviç/ni do rio pela dlrlnichte ,\*
pt*iliiih.içflo noi sentidos,

o conselho de lonlença, norím, no i|n,i
do» lU-hales, negou, pur i|initio votoi conln
tros. «ine o réu tivesse agido em citado .!t
«i.iuiiletii pcrliiibacilo dos lühtldos t ,i,

InlelIlRuncln, c«inrieinnanrio»o u sois ann»i
ile prisão.

Nilo se conformando com « urniifi,,,,
o advogado .loftn da Costa Pinto, iHiiA
n tmliiviii, oppollou du ssiitençii pSra ,
Corte ric Appellaçilo.

mm
::i.«.'iiiii
35IR00
nc»Miu
SfiíROtt
4S?lt0"
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Maria Thercza Alonso Do
mingU82

* Antônio Doiuingucs
*im\ dece a todas us t.es«.iii

O uso difirio deste tônico incompíu-avcl re- :j:
j;i;l;»iisa as Iuiicçõcs .iitfcstiviis, estimula o |nppelito c <lâ ao orgíuiianu) o necessário?
equilíbrio. Usa-se índllferchíeiiièntc puro|

«»u <*oin ãgiiai ayjilioii, vermoutli, etc. :|;
UNIOA CONCESSIONÁRIA

SoeleUãdB lUDin Irll
Rio de Janeiro - 8ilo Paulo - Santos

c (íemais Estados do Brasil.

Do Rio a übá para levar um pre-
mio de 50 contos

JOIAS OE on

'.....*.. .....
1311 Miiiiiiniiinniiiu;!.!!!!.'

a escada " •¦"

":••.".-.-•.•%'
Mllllliüiüili

i c pn sturam ¦>
j mos iiinillclltris

filhn i bem assim :i !oil"s nuc acompanha-
raro A sua ultima muriiila, u convida para
nssislir a missa de sétimo «lio pelo repou-
io tlc sun nlinn, quc lera rezada aniniilifi,
«júarta-feira, .'Ul ilo corrente, ús '.) horas, na
egi-êln «io Convento da Lapa, pelo ott'-- se
confessa .-tiitecipaiiatiicnlc agradecido.

JEIlíDIltl
Alvarez «gra- iíoloii a C£C&Üa C ÍCr!U-SC
«iue .issi.-.íir.i!ii | itrineaiidi. em sua residèncio. • run Vidal

con lor lo nos ulti- ,|e s'eiíreiios n. Te, a liieirimi .liilla. «lc- >l
ia iiiiiicn cst)uccidn .,nnos, filha ili Sr. Domingos Uoinlngues,

| i*..|ou ttiia i f-culi. ficando ferida na cabeça
I c em outra' pártirn <ti' corpo.

I.eviiila para ti Assistcncla, n
| ali u> lioi-cni-ros ile (|iic curecia.

—«aas>-» —
ini*: .r tev<

Flavia Lemos Corrêa
m flamlro I.emos Barhosn. Antônio |

mbt Corroa c filhos convidam os demnis
í parentes e amigos paru assistir .1 mis- j

tv, sa mensal, que por alma dn sun filhn,!
esposa c nifle FI.AVIA I.EMOS COi\RÂA ;
mandam celebrar nniunlifi, iiuárta-fcirá, So j
do corrente, iii !* V'2 horas, ua egreja <1'>*S.-.;|iiiiio Coração tlc Maria, 1111 rua Cardo? ';

so. 'icier, pelo (jue iIcmIc já ngradecem. ;

PRAÇA SAEK PESA
PREDIO

á rua Antônio Basiiio, 37,
loilíio. quinta-feira. 31 do
coriTiitc", ;is 4 1|2 horas, pe.
]o leiloeiro PALLADIO.

iiii!'iiii;iiiiii!itif;niiii:ut!ii,iiiiiw.!;riii;iirrai

Se V. Exa. SOFFRE
do estômago e iiiliislihiis, i poniue mio us.i

o Kli.vir rio Caniiímilln tíKA.VJO

Ámaíia Coiucci
/mzmsaim

** Kugenih Coiucci Brando c fillios
*\*l/.' convidam os seus parentes c amigos |

( para assistir n inissa dc 1" ahnlversa- ¦
f ri» do faliccimènto dc sua mãe AMA-

LIA COLUCCI, amanhã, ic 0 horns, no nl-
tar-iróf dn egreja do iloin .Icsus «io Calva-
rio, pelo r.uc desde jú se confessam eterna-
mente gratos.

TELHASe TIJOLOS
Miilcriiis ile 1* «iiialitinde. Deposito da

Cerâmica SanfAnna
¦lãtl — RUA FRRl CANECA — 130

Itio de Janeiro

tvrTCSf!stm**'^Alm*P^lm^K*WM£.,!3Í'

, .. I mm*,** "

pIÉl-Cjii !

Seaaáor Bernardo Monteiro j)r\ Alvarenga Nctto ^
m .Tnsi Miirinho Pinto ?.U.iilet!*o

?r?t-j filhos c genros fasetn celebrar
de sétimo din, por nlmu do

Jt. uiisii ir

Joaquim Teixeira Ramalho

bCUS
missa j

seu san- ,
rmíio C tio; senador UlillNAIlDO |

MÒXTEIHO, no iillar-niôr da cytvja <ín Can- i
«ielaria, às 10 horas de amanhã, oil do cor- I
rente.

!
!

Advoga no cri-
9-
1°mercinl. liscriptorio — Assemblca, 71,

andar. Tol. Ceulral '¦'.'-'¦¦:>. DA cnsultns
****»• i

,<ftFS2£S^iS»)3l33*£^^

KÓfSI 0a PôÍTÒ - umímn
Scqundn parada adesnte dc 1'etrojiolis

Tclephoie n. !•
Clima 'iie.il cm rc-;} iio incomparáyel

mSM*. • —
DRS. DOMINGOS SERVÜLO e

Viuva, filhos c gçni-òs convidam
para assistir n missa de 7* din, «|uc
serA rezada quinlii-feira próxima, .'11. ....
do corrente, ás 9 horas, no áltur-inór.jADVOGAI50S — Ouvidor, ¦)•">

da egrejn dc S. Joaquim (rua de S. Chris-
tovão), ficando desde ,jít eternamente gratos.

CELSO..DS CASTRO
Norte nn.)

Fallecimento
tf horas

3 PRÉDIOS
i A' RUA FREI CANECA

351, 353 e 355
m Falleceu hoje

mí*t nhã. 'i Sr. MAiVOEI, DINIZ. «endo o
! seu enterro cffcctuadó amanlia, de

S-.. sua resideocià; ã rua Viscoiidessa de.,--. # ,-,.•--. , t•Plrassinunga, li, pura o cemitério dc São ileilíKí, SalioaUO, l \W .1JÍOSÍOiJssr!±sl±±±2Iril± m7"?: Ide 1024, «S 4 lfií lioras, pe-
Bernardina dos Santos Pinto \\Q' leiloeiro PALLADIO.

30
Piíit

DIA
ciu Silveira familia» Adriana rnito ua oliveira ç laniuia

•,í¦'', 'convidam seus parcnles è amigos parn
; a missa t;ue inandain rezar ninanliõ,

qunrla-feirp., S0 do corrente, ís 'J 1|2
horas, na éjsrejii dc. S. Francisco de Paula.

Espades
,** *** ** **•'*'*' ~y

Vara Sub-òfficial «le Mhriulia

dasa Moraes. Á Alves
118 — AVENIDA PASSOS — 116—SÍM 

! 0 "DIP" CURA !
«oeeira do cão e extermina carrapatos.
Vidro, 4$. Vende-se -. II. Vasco da Gama,
12 e na R. 7, n. 3 e n. 151, cl' de Março, 10.

MANCHAS, PANNOS. ESPINHAS. VEItilU-
CAS K PEI.LE VELHA de.iappifroconi em 8

[dins com o uso da "AGUA SCHMITT". co-
1 iiiuciiiii (irsde o tempo do Império. Preço de
; cada frasco, lü-*. pelo correio, 12í.. Vende-se
| cm toda n parle. Pedidos ii Casa Sehniitt,
: run Gonçalves Dias u. ãi. sobrado. Para dar
, brilho A unhii.s, ESMALTE ••SCHMITT",
'¦ úião ii vernix). por isso não eslragh as
! unhas e o scu brilho d lira mais <!¦-' 8 dias.
-. Esperiinèntem úma única •¦cr..
! —: m-«W.9»—» "¦

SOflKADO DE pp.US ANDARK
Aiiign-se o esplendido sohratio de dous an-

dares, com grandes nccOmodavõcs, e perfeila
iiistãlliiçãò Sanitária c hygiene. I"az-se con-
trato. Chaves cm frente; trata-se" II. Uin-
chiielo, 142.
¦ . ¦ ¦«asa»» ¦ ¦*"'¦-

Concurso no Banco tio Brasil
Professor com longa pratica do ensino de

escripturaçãó bancaria, arithmetica commer-
| cinl c correspondência, acecita candidatos ao

próximo concurso. Aulas inilividüaes ou cm

conde do Rio Branco, 37
9 ús 12 c das 5 ns 3.

Tailleur - Robe Manteaux
Confecções esmerada. — V. Bello, ex-al 

faiate das Fazendas Pretas. Assembléa, 21,1 turmas pequenas. Maior numero de appro-
1* andar. C. õ!Ô0. Acceita-se o tecido. I vações cm todos os concursos realisodos. lin-

  sino criterioso, pratico c cfiicicule. Itua Vis-

Í>V. 
EttriCO Villela: Mo!-"- ints* ", d« 7?-r.°" conde do Rio Branco, 37, 2", snla 25, das

7, ás o horas. 3", 5" c sabs. lei X. Gol.

Falleceu ao ser soceorrido
Vicliniiido por edema agudo (io pulmão•falleceu, iiojc. ao ser soceorrido, no posto

central «le Assistência, Leonor, de còr prc-
ta, e empregada cm serviços domésticos A
rua do Areai u. 40, onde foi apanhada pela
ambulância.

Removido o cadáver da infeliz para o ne-
eroíerk. do posto, foi o mesmo transportado
cm seguida para o do Instituto Medico Le-
(ai, com a respectiva guia da policia do ll'
districto.- i m*e* ¦

Predio novo no centro
Aluga-se o espaçoso predio n. 21

da rua dns Marrecas, com 22 quartos
e mais dependem-iai*; grande arma»
gem, separado ou junto; acceitam-se
propostas na rua Uruguavana 85,
com o Sr. Bento.

1 «san» i .i"Petropolis-Hotel"
Olarias, 0$. Mensalmente, outras vantagens.

I". FREI CANECA. 92
***** 

- ¦

Medico e operador. ViasDr. Rego Lins
eas de senhoras. Cons. Av. Rio Branco, 17.>.
8 ás 5. Resid. Banibinn, 37. Tel. Sul 841.

... _ j»i^ 

Ferido na cabeça por tijolo
O pedreiro Grégorib Luiz, dc 33 annos c

morador n rua Clnrn Araripe n. 127, em
Kilovolis. ipiando ho.ic trabalhava inimnii
obras dá travessa Umbeliha, foi colhido por
nm tijolo, ficando ferido na cabeça.

A Assistência foi pedida para u caso.
THE LONDON TA1LORS

Avenida Rio Branco, 112, 3", elevador.

ÍIUN30N STEÁNSIIII" LIN»
Aili-iinii.triiOr.rc_. dos vapores da
United States ShippiRfj

Board Fleet Corporation
A rolu mai» rápida psrs a

America do Norte
As próximas saídas do

Rio de Janeiro para
Nova York são :

WESTEKr-í WOIM.D.. Agosto"»
80ÜT1IERN C110S3. Ajosto 20
AMERICAN LF.CION Sctem. 3
PAN" AMERICA Setem. 17

Para o Rio da Prata
SÒüTHEItN CROSS. Agosto 1*
AMERICA?-! LEGION Aeosto 13
P'.N AMERICA Acosto 29
W.ESTERN WORLD.. Setcm. 12

E nuinzenaimente a Mtruli
O PAQUETE

Esperado de Novn York em
31 dn corrente, sairá no dia 1'
de szoslo, psrs:

Montevidéo e
Buenos Aires

Estes modirnos vapore» com»
binam a rapidéi" com tiiiiítwji
opporturiidaoès dc descanso c
«le prazer durante a vissem,
lie nina liropena inexcedívcl,
camarotes .^spuçosos e bem ven-
filados, lnj.ipiiduf para ler
* Iodas s.i 'comniodidtidcs nio»
ttcrniis. cm sna rrn.iõri'! com
haplioc privados, ürandes e
(.*s;.•a'>•o^o; salões e r.xcellcii!-»
coiiiihti.

1'rcços especines pnra via.
gens dc ido e volta no.» Esta-
tios Un idos dn America, via
costa do Pacifico, c ri.lt."> pela
c.-,stit do Alhinti.co ou vice-
v.rsa, in-Iiiindo a passíiiíeiii de
níiéuos Aires a Valparai_.it nclo'""raus-Audino.

AGENTES :
The Federal Express Co.

Avenida RI" Branco, t-7
RIO DE JANEIRO

compradas nos leilões do Monlu
Soccorro o casas dc penhores, ven.
dem-se com lucro de 10 %, Oom.
pram-so e trocara»so joias usadas m
Joitlheria Indiana, Largo dc S.Fran.
cisco 24, esquina Becco do Rosário,

0r. Sllvino MatiS;
laureado especialista
cm dentaduras anjto.
mi™¦-, com on stn
ehapnn ou cio de i_(.:.
ca, pnra a mastlgacla
perfeila e l)i:l!e<a di

Preços módicos, 7 SeltmW
íl. 1B55 C.*****

-. WmWimm^^ 'f^ímSmvkm

Dis nm dictado velho qoe "quem qner rae,
qoem não quer manda". E ó orna verdade.
No cmtanto, é possivel. a uma pessoa qoe
queira dinheiro, c estando esse dinheiro lon-
ge, tcl-o com rapidez sem ser preciso Ir bas»
cai-o ou manilat-o basear.

Como ? E' o que vamos explicar.
Em Ubá, no rico Estado de Minas, ha ama

optima agencia da Loteria da Bahia, a cuja
frente está o Sr. Domiciano Carneiro. Este
cavalheiro, no dta 2S deste mez. no sen te-
parto do-i bilhetes dessa acreditada loteria,
vendeu o de numero 11.0-17. ao Sr José Cor-
rêa Dif!, residente na ebtaçào S. Geraldo,
próximo n Ubá. que. bilhete no bolso, ee ro-
colheu á sua moradia. Logo no dia immedia»
to, 21, nma boa nova correu, o tal bilhete
14.017", estava premiado com o prêmio tf'an»
de — 50 contos '. MinuUi» depois o Sr. Cor-
rêa Dins já era sabedor e sc «promptoo para
vir buscar os pacotes. Qoem qaer vao...
Ahi. porém, é qne se justifica o que se disse
acima : quem quer nem sempre precisa Ir

Vii!i:iii:iffl

E' qoe, o Sr. Annibal Conto; agente aqal no
Rio da Loteria da Bahia, tomoa o een trem
da Central tom destino a Ubá, lerando na
mala clncocnta lindos maçoa do om conto de
réis. cm procura do Sr. Corrêa Dia».

Foi om dia de festa em Ubii. A agencia
do Sr. Domiciano Carneiro fieoo enjralanadae
lá, na presença dos Sr». Dr. Renato de Lj>-
cer d a, gerente da casa bancaria Edmundo
Porlo & C, major Lázaro rtaymrindo Go-
m«s, repreaontante da A NOITE e negoelan-
tes Arthur Atbino de Sonsa, Mario Asevedo,
Nicolino Lauria, Luis Malinavcsao, Vicente
Paula Lopes, Antônio Peixoto, e multa» on-
trás pessoas gradas da cidade, o felizardo
Sr. Corrêa Dias entrou na posse dos cln-
coenta contos, betndizendo a sorte sna e da
Loteria da Bahia, que ainda den ama appro»
ximação ao Sr. Domiciano Carneiro, o agen-
te, e outra ao Sr. Uurindo Fraga.

Effectuado o pagamento, foi tirada a pho»
tographia qae. illustre estas nots», come lem-

Dn Jorge de Moraes tS^
Aires. 88, 3 is 5. R. Aprasivel 80.B.M.3I53.

*****
PARA T0S5E
COQUEllJCHBROSÂLINA

¦ ****, ¦ ii ....

0 porto, pela manhã
Chegaram: de Buenos Aires, o patretis

jspone» "Canadá Marú", com pas«as{lroi:
de Gênova, o vapor Italiano "Dori , eom
vários gêneros; e de Buenos Aires, o paqut.
te allemão "Werra", com passageiros.- ¦ ¦ m*** ¦

AS CRIANÇAS
DE PE ITO

Cujas nm ou anu st TonificA» con o!
VINHO BIOGEÜICD

deGIFFOIU
mmTAHotPisotr/CAii suus,

ROBUSTAS. DtSEItVOlViB/J.'
fl mt. na kk, Pmapmacias i Osumiibí"DtPOÍJlTO'.

¦ OROGARIA FRAflCISCO GIFFQniAGS
RUA ITOt MR.O.\l-MSc.Mlil,

¦c tniAitiri k**}-ft 't-j-*:»- (***?*'.'-.' um}]

O único tônico para todos o.s casos de fra-
icra ücra! c o RABIODOL. Nns drogarias equer; .

boas pliarmacias.

WsmtS

branca do feiis acontecimento
iiPiiiiiiiiiiiHriiiriiiaTimitraiiiiw

Dr. Fernando Yu^íjá,^»
rurjíia geral. Diagnostico e tratam*, cirurgi»
co dns affccções do cstomuj'0, intestinos o
vias biliares. Utero, ovaiios, urethra, bexiga
e rins. Trat". de cnncer, hemorrhaj;ias, tunio»
res do utero c da bexicu pelo ratíium. As-
senihlcii '21. lies. C. lloiiifim. «68. T. V. 1223.

^MnoeuloS
^J\mJr Óptica Especial

Preços Módicos

Typho, uremia, infecções
Intestinaes e do apparelho urlnario, evi-

tam-se usando UROFORMINA, dc Giffoni,
precioso antiseptico, desinfectaute e diureti»
co, muito agradável ao palndar,
EM TODAS AS PHARMACIAS E OROGAhlAS

Deposito geral: Drogaria Giffoni
Itua 1° de Março, 17"IIO DE JANEIRO

Lie. D. N. S. P. n. 1172. em 1|!Ç|903
ii.waaia.na t-»*«<";<H» » ¦- ¦ ' -*mmm»mm.aaaa——

"fc- JmmmmW JL ÁtXkm A >*_ak*-^ —^ JUl

W^^S^^^M^^^mmimmVS^mamWS

ti e conserva tj
il o cabello. fl
ra V. Ex. bem depressa po- 3
H dera livrar-se da caspa ||§jÊ e da conseqüente cocei» <m

jÈ\ ra, c ter tuna linda ca- tójl,
•JJ belleira, usando diária- ag

IVigordocatóloI

ir. i^mWmmWml&^S^M^Smt^mWW^*&$J&--K*KyMff &^3'^íí»'"™'*':a'' í*5Jl
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! THE LONDON TAÍLORS

¦«•«•Sa».

1ÜTZ FERRANDO
ÍIA.IOA

40 OOHCALVES^piAS 40^

» *mUoias de oceasião
Vendem-se, trocam-se, compram-sc e

concertam-se

6 Rua Ramalho Ortigão 6

A TURMALIN
Ex-Travessa «le S. Francisco

{?^^•^•«^ji»»'^*»*»----*.*'^ *i**i* ••^»^*I»•_("í,•H,,^

f CACHEP0TS E CRYSTOFFLES |
f Apparelhos de Lavatorio |

Apparelhos de Serviço v
* Joias, Objetos de adorno í
? Nickelados, Alumínio, Fruta 'if

% Ouro, Vidros c Crystaes Y
V devem ser limpos e conservados com t,'ti pharol!
trtão arranha n nem altera a cor*
•i natural do metal, proporcionan-|
^do-liie brilho sem egual. Rcsistcf
taoy effeitos do ar do mar. $
iX»^»H»!»^*»»X'-!»4--!*'H-'-X-^-t'»**-X'-t*'!*^!44»''')>

— ¦¦¦ ¦ ¦ i m>*** '

^n0jiiW^^i

ANTIGÜIDADES
Pelo faeto de pagar os melhores preços

mantém a Galeria KssIiiiBer, rua Bnrão Sio
Gonçalo 22 (C. -1243) n mais interessante colle-
cção «lc p.ralarla, moveis, quadros antigos, etc,*****

8t,i..n.ol.'i.mn syplillitico—PEDRO curouRheUmatlSmO *.-.^eum>0»nlo 
isypl.mu-

co em 12 dins com 1 vidro do Luet>l, ({as-
tnndo GíUOfl. — PAULO, parn curar o rheu»
mntismo sypliUilico levou GO dins. tomou 10
vidros le outro dcpnrativo e ifusloti SfllÇÜOÜ.
— LU&rYL s6 cm bons pliarniacias.

<*****.
Fígado, estômago, intestinos

Kffcilo rápido e radical nas congestões do
figado, ictericia, dyspepsia, arrotos, mio ha-
liio, digestões e prisão de ventre habitual
rom as PÍLULAS "E.MIL". vcp.etacs e sem
dieta. Vidro. HülKII) pelo Correio. 3S5Ü0.

R. URUGUAYANA, BG — RIO

ÜTfTlifSl
PLAFONIERS

O melhor e o mais variado sortimento em
diversos estyjòs

BARROSO, WINTER & 
HUA DO UOS A HIO, 153

¦ m*w> ...-..,.

Hydrocele <;"r'' scin- í,i*cn,í!'io pc|° or.

Empresa Guardadora de
Moveis

A MAIS BEM INSTALLADA
Rna do Lavradio n. 144 — A. F. Alves & i

Ltd. — Tel. C. 1039
Tomadas a domicilio

•i" . «aou» ,

SENHORAS. As Cnpsulas-Seven
kraút (Apiol-Sabina

Arruda) i nos periodos mensaes o dOres
inenslruaes o melhor. Drog. Baptista

R. 1- de Março 10—Tubo 7$

1

19 — 1*
conitlio P.ibeiro, rua S. .Tose

and. Tel. C. 3033.

O MEDICO HOMCEOPATHA DA FAMÍLIA
rdiçno de 1924, nuginenlndissima, a UuíODü.

Indispensável ós péssòns que se tintam pclnhomo-opathia. —ALMEIDA CARDOSO & C.— rua marechal floriano peixoto
n; ií'— rio.

«MIC»

^^8 .mmm

914 LEGITIMO por 15$Q00
Appliòaçno e nieiiicniiicnto. Inf. U. 1" 'Ic

Mnrço, 1-lj.

o*
Srnesfe Souja

BRONCHITE
Rouquidão, Asthms,
Catarthos clusnieoi

ibfi iitpíffiiifrrtfni

Formula
Creosoto

Vegetal
Iodo-Hy.
pophos»

phitos de
cálcio c so»

dio.
Glycerina

Fartos
elementos

Enra 
a

ygiene
dos pu!»

mões.
App. n. 5(1 de
IdOiíO-iaSK

w»IiCWf»iK^>*(fflH» I

Dr. FEANCISCQ Í5IRAS r garganta
Professor de clinica de -i NARIZ

na Faculdade do Rio. I. OUVIDOS
Cirurgia — Physiothernpia da especialidade!
Tratamento dns escrofulas: R. ultra-vloMtas,

It. S. José GI - 3 ás 6 h. - T. C. 4621
¦ mm*» •

QUF.R 
comprar, vender, concertar ou f*.zer

joias com seriedade? procure a "Joallierla
Vulentiin", rua Gonçalves Dias 37, fone ÍM4C.

'¦ ^»»» ¦ ' ¦¦ ¦

EIIXIRdeNOGUEIRi
riRÂHDEDlEPURATIVODoSAHGl

MILHARES DE CURADOS íí

sana-syphilis st:;;

•m**-
DR. FELINT0 COIMBRA

do Hospital Évangelicoi ex-assistente dos ser-
viros dos Profs. Krausc. Ricr e Iletzncr, de
Berlim, dò volta dn Alletnanha, abriu seu
consultório á rua CanninK ri. 9, d.is 14 us lfi,
tm Hospital Evangélico dus 8 ás 12. Phone
Villa 22(11. Cirurtóla gcrnl, nervosa, parto1:
vias tiriuiirias c moléstias dns senhoras

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

duvida, medo, indiffcrença, tristeza, angus*
tia, manias, sustos, atnqucs, etc. estômago •
intestinos. Emprego local e geral de radia-
ções ultra-violetns de Bnch e da suggestao
oelos nicthodos mnis modernos. Dr. Cunha
Cruz. R. S. José 61, 3 ás 5. Tel. 4625 C.*****

',<.-,• ¦'l'Í.A'pv;SÀ£il&r'
¦Si m*,*. ¦¦Mm*.\-'*

FODÍiJiSI!
,;rr ¦¦~^,,~/. ~,f~

RESTAURANTE RIO DE
Rua Lavradio n. 5. Aberto até

Dr. Ernani F. Alves S*&Í6í
nhoras. Quitanda, 33, ás 5 112. Tcl. N. 71»

¦ , i ***** ¦--¦¦ ..„"",

SANAGRYPE
SANAT0SSE

PARA INFLUEM* »
CONSTIPAÇCE9*****

PARA T0SSE3!
BRONCH1TES

;¦"¦.

BLENORRHAGIA Cum em
poucas

injecções iutrnmusculares. Largo da Cai oca
15. Tcl. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO •-
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.¦a-

Cabellos á Ingleza, a domicilio
A' La-Oarçonnc c Demi-Gnrçoitne. PlTÍei»

ção e rapidez. Pedidos a Arngúo. Norte 1192.

PIANOS * uutopfunus allcmães. Pnçams aniivcu. preçüs u ciaiogos a R. IKjrrei»
ra & C. Rua S. Prancisco Xavier, 388, T. V.
3968. Dá-se uraniies prazos.

¦ ***** — __

CACHORRO
Desappareceu um, raça Tenerlfc. pello Bw

todo branco, dá pelo nome de DUQUE. Oi*
tifica-se a quem o entregar a Octavio!;"'
reira. Rua Marechal Floriano, M2. U»
Cruzeiro.

Empresta-se 1i^!'!1.rm"iSfnria!' * ,par-sr ticularcs, a firmas tom-
merciaes c sohre moveis, ficando nns pro-
priiis residências. Juros módicos, lufmraa-
ções : Phone 4021.

PR0T0Z0ARI03 E PROTOZOOSES
PELO Dl!. ABDON LINS 

™aat3
V* venda nn Livraria Leile Ribeiro

A MORTE DE FERRÜCCIOBusom
¦ m m tm i —¦

0 grande pezar cansado ert
Berlim

BERLIM, 29. (A. A.) — O fallccim"»''
do celebre pianista italiano Ferrucclo w.
soni, occorrido hontem, conforme js i""'
mâinos em telcgramnia anterior, «"''
aqui grande pesar em todos os circulo",,'•
pecialmente nos centros musicaes <je I0'
a Allemanha. onde o illustre artista co
tava innumeros admiradores. i,

A Academia de Bellas Artes, desta "E

tal, realisará hoje, uma grande sessão
nebre, em homenagem a Fcrrucciò Httswj
com o coniparecimento dc reprosem»? -
dos governos da Prússia c do Relçlji
professores e alumnos dos" Conserva»»
de Musica e tle todos os artistas quc «i
se acham actualmente. .,.4

A Congrcgnçãn dn Academia tWc!?.
obter da família de Btisoiii a neccss-ri».*.
torisnçõo pnra sepultar os scus restos J»^
tnes 110 jardim dn Academia, onde sc"'1
varitadò nm condigno moiuiniento. J(.Todos os jornaes dedicam extensos-^
croloiíios .10. grando pianista e coiiiP-j,
e o "Montng Morgen", leririinu o sçu.ij;
gn dizendo: "Elle foi qucriilo na A"1^
nha. como inuito poucos Cstráiigeiriis 1

'sido, e nós nuiicn o esqueceremos.:

^^^^-V...-,---^.-^
^iÜL*i—.'t» ¦jitJSXjÈmfftí:. i*,U. >l*Vf r **^£ft 
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PA PLATEA
NUTÍÜIAK

A »rlw»lra de hoje, no Trianon
A companhia Alilgall M,|„ ,_,,.,„,,.,.hoje. em nrlniflra, a comedia Inglesa, ..«doccflo.de Oduvaldo VIahna u Oaíion Vi™.nr.. "O foliar do |wrola.", cn ouJa illstrl.bal.ío entram Iodos os principaes oleffl.. .lerdo>eonjunto do Ti lanou, p,!c» do é ,or.torlo do-llliiilra actor üruesto Vllch»», ei.«. comedia ditem ser multo engraçada.

' ''it.imSi-ifa l",,,"*'M'** ,|U» Vífn i--*'*. *•
Ch-fiii segunda-feira a esta mnltal n_iu

y* eíla", a companhia do Éden T ,c t õdt Lleboa, nuc, contratada pele oi.. .ii Loure ro, vem dur eipeeUculòs u<„, .em S. Paulo, .;¦*,_, t.o,,..,.. qMi)# ,0 ,•« ( 
°

btnioi, traz elenco o repertório aprecia*
velo, trabalhará om «periúciilo. por toa.l.M, sendo sua e.IrtSa terça-feira, nn H_-
piililij-a, com a roviMa "l**u,lo corrido", >-u_<m Portugal oblevo grando auecesso. Noílrnco da companhia do Edcn de Lisboavira o» .CRtiliiles nomes; Llna Ueinool, Zul*mira .Miranda. Carnien Martins. Aurora Al-vim, Julleta d'Alnielda, Mm ia Amélia. Rea-triz Cosia, Cnrmon Pereira, Álvaro IVn-l-
r_, Jorge Gentil,. Joaquim noda, Adolpho
Sampaio. Manuel llocha, Pedro Gamboa e
Abel Pedro. V.m ua companhia, lambem.
. 1 constas.
A fesla de amaah., no Reerelo I

As actriees I.ui. a Caldas e Emilia Sonua,
í__.ra, amanha, no flccrelo, sua festa. Emdms sessíes. serA representada a engraça-
da revista "A* Ia Rar.onne*. terminando
«nibos ns espectaculos com nm hom acto deiirledsdes.

. _ "irpriBM" de Leopoldo .'ni-.
Leopoldo Fróes dá, hoje, "O grüo duque"

• "Sem mulher e sem bigode". Amanha, o--aplaudido galit cômico patrício reprusenta-
ti, a pedido, "A senliorlnhn Talharim".
Ouartn-felra, então, leremos a "reprise*, tia I
magnífica comedia de Trlstan Hernurtl "O i
jiltislro desconhecido"; com esse especta-'
culo Leopoldo Frúe» liintigiirará as "sol-
r.es Manches", que doravante ali sa rea
lijsrío, As quartas-feiras.
A {esla, de Augaito Porto

Augusto Porto, o estimado lecretario da
empresa Rangel & Cia., fat no theatro lie-
creio, qulnla-felra próxima, sua festa, quodevo ser hem sucedida, pelos elementos de
quc dispõe. O programma desse espectaculo
è muito interessante. Nas duas icssncs sc-
rn representada a revista "A* In ga. .atine".
«.crescida de um acto lyrico. em que toma-
rão parte ns cantoras Vera Adona-r, Isabel
Fra.íoso, Esther Lutin e Thco-Dornh.
"Os deus garotos"

A companhia Itália Faustn está obteudo
iruccesso bastante apreciável, com as repre-
. tntuç_-s do drama "Os dous garotos". E\
assim, oppurtuno dar-so o distribuição dos
papeis da festejaria peça dc Picrre Decour-
cellc, que vae pela ordem das entrados cm
rama: Cogelu, J. Paraíso; Mnrinnna, mlle..
.'.dolphlna Martins; Urisqitct, Pereira da I
Costa; Heleno Kerlnr, Itália Fausta; Ho-
b.tto d'Alboise, Marcilio Lima; LalinHacc |
io Lesma), Manoel (,'ollares; Zcferiii.-i Ho-
viilard, Elvira de Jesus; porteiro do hos-
pitai, Manoel Fernandes; geudarme, Corria
ria Costa; Dr. Vernicr, A. Laio; 1." enfer*-
ineiro, A. Vallim; 2." enfermeiro, Custodio
Machado; conde dc Kcrlor, .loão Barbosa;
Saint-Hyrieux, Dun*al Reboliças; Carnien,
Adelaide Coutinho; João (filho de Kcrlor),
Rcné Costa; creado, C. Costa; Fan-Kan, (o
garoto), Dora Brandão; Clnudinct (o garo-
to)i Lniza Nazarcth; Mulot (bandido), J.
i'n..ilzo; Fadart (assassino precoce), A.
f.aio; sachristão, P. Costa; soldaria, A. Vai-
lim.

VARIAS
íistá no Rio, de regresso do norte, a

._.•-!_ Guilhcrmina dos Anjos.
A revista da parceria. Bittencourt-

Menezes "Açuenta Fclippe", remodelada,
lera suas primeiras representações, no thea-
tro S. José, na terça-feira próxima.

ESPECTACULOS
HOJE, is 7 »_ e » %

»•**_». A NOITJ3— Tn-çn-lVIn», 25. ii.- ,Tnl!... t(,. sí>tí *
..#_*_______-__*_____,,_ , >, im***-*\tu^\*u**emm.mi.«t..,...\.>.«*.i.¦ «..., lin i, lana—m
\^T^TTmTuiZIl .' mmMmímwmii mini im n11Empresa theaira. ! Theaffé tténuRfflgCS» f^m^nXT

JOSÉ LOUREIROm^*m—**—m**mmm **»] JOSÉ LOUREIRO
ámm. TBMPOBADA DE 1024companhia Portugueza de Revistas

cio Theatro ÉDEN, do Lisboa
I-im-çi-o artl.stlcn <l« Antônio <].» :u.i.M'.lo

A87¥.."T,E8F>ECTACUL08 P0R 8E88ÔE8-. Às 9 9i
MAONÍFIOO REPERTÓRIO — ESPLENDIDA MONTAGEM *

Mi '''''"''''.'.':.''',;''••—
%f Llna Domool, Zulrnlra Alirmulo, Curmcn OAMnrlinij, Auroro Abolm, .l.ili.t,, <.'Alm«l.la, *¦* *
Mnr... Amrt.ii, Uontrf*. Costii, Cnnncn l-toolrii,Álvaro .'meira, Joiuo Oonlll, Jonquim lloil»,Moinho Sampaio, Miuiocl Rocha, Pcilro Cnm.bon. Abri IVfls'«». Mnenlro, Rürimrdlno Vi vim;lonio, Euçcntò Kfugàlhficiit Goiilrii>rt*ura, S.Cnrynllio; rtlinihlnlslii, Jo.é Mello." E 8 T R É 4 ;—T Toi-çj^féli-a. 5 do rel*T'—WQ7K e m

Com a revlNla do malot aiieceuo nua ullimo. tempo* . m INirliigal

l]G.ÍS.8$
24

! ItÇCEKTORIO i
"Fado corrido", «?Moiili»i*ln", "Tiro uu nl*

vo", "Çlirt o lorrmliiH", "Vliln iiovii". "Iii:.
mc", "Nuaoclo iln Clilnu*', -Piia-iiiUi". "IM-
parole", "ficK-vw", "Anui «PEMIcIV, "Trln-
la o 11111", "l'«i.(nriiiinJii", "Ciipoto i, liiiiro",

} 
"Kevllln «--rn Kc.Isiiia". "IViii ilo . lUiimi/."

j 
"Galo .in-tw", "(íum borrallicirii", Hi-..

«!•_... »*_.-_,«•*-- ..¦¦..-.,.„,. _,. -.._____, _».,..„. wi___ __^vn_

PARA TINGIU

dp5
Ve/TIDO/
l INVERNO

a «/»«»i_A*_.*r.»I?r,5.1?.',i.j!,.''!ÍI/' PAULINO e ALBBRTO IWRUOSAA COMPANHIA CHEGA NO DIA 4, A BORDO DO VAPOR "LUTETIA"

250011 riení^mw. L0CAUDADES - Frl»« • eamarolcs. 20S00O; fauteulla, 4.000: baleio, -SOM « 3$000; galeria* numeradas,

BILIICTE3 A'VENDAIDE8DE JA* PARÁ A ESTRftA, NA RII.IIETERIA 1)0 THEATRO.
_ t •• - n _j___.-._ --———*"*"*——*——*»mmm^*^m»~m^*.m -._.-_.»-_._,_, -_._._._»_..PALÁCIO TMEÂTRO — 29 de Agosto

nrwm,? SSSSffS,l*u I,orl".-««a ALVKS DA CUNHA-
-*m *!.,-?_ R — A con,l,'-n'>f** «•l'***};** »»o vapori>Iit. stiin . Ilri-vrínont» será aberta umn ntt. if.uulii*

¦__ ra para 8 réclln».**»wmijmm»ttzMi,.n*?2

COPflWWl CliSíHO-THEllíBO
•*** ******* ¦i**i-.-i*ii-i-.i-.-»-iii.ii.>j^ri,-))>fV,^<xrir_r>_ru-1J

Temporada RA-.DÀ-.L-FLOKE..LE
HOJE ~:— TERÇA-FEIRA -:— DOJEJ

A*8 21 horas o 45 minutos !
18' RECITA EXTRAORDOÍARIAÍ
GRANDE SUCCESSO da revista cm 183

quadrou•x**.**:**H-.**:-*x*-:--r •:**:-:**!~:">*_*«j--x-a

, "SECRETS" *
íl-X-í,...;

=1 mr
*NS/VERSAMOS

TMEATRO LYRICO — Fim de Agosto
Eatréa «In COMPANHIA FRANCEZA DE OPERE-
TAS — Brovciucnlo «críi nhcrla imta ussignalura
[>nra 10 récitn. .

Restaurants Tavares
RUA CHILE N. 33. T. 17117 C. Alicrlo totiu anpiic. Cozinha tio iirimclrti ordem, Acoiunii.tiiiaiio im almoço c Jantar ilo ou. rtcttti russoIrmãos Ichjillmnn l.enine.

«?at»»

IhSiSLi *

"'•,!v,,.,:',"'í' GLOBO " m^nlMnm
**X^DO'_X_'C*OOOOOOO0

Água dc Colônia "Schmitt"
Delicioso iu-r.„»>. — icxin, i-oiirctitrnila. Al-Rumas ií->iiii-i no lenço .uhilllucm n niclliorficrritmc. latecllcnio para o banho, comhnte onriiin urico. pôtlc .-.t,- usníln como loção nor-tina c um lUónivHliosn tônico,I',i.:iiu o exijam ealn marca.\ emlc.su em toda a parto. Pedltlos A CasaSiclimlll, mn Oonçnlvcs Dias n. 61, sobrado.1'itr.i clarear n pelle e omnelar, "lllunc Seli-m.it , produeto scibiiliricnmaht. prcparótlo.

OCXDCOC

Casa Oolomar
CALÇA OO DADO

Avenida Passos, 120
(Próximo .i rua ..n.;..-.) Uinicnilu .tlt.t-lrido -.ini i importitiitit fabrica,ptulc as.,,,, vender totlos ns M-itS protlncloiue calçados, desde ns alpercatas íi LuU XV

|Hiala ban,Io i/jc em itualtpicr cusj B') ',-*.'

*-$Ls
 ^m^fttg-r*.;^'«?^.Íi?*/ ^T*^-^

n»u
memm

íl
-:--:-{.<..>-;-w-H*';--:-*!":-r**:"{-^vl

j Camarotes e liali.nol.es S05 — 1'oilrn..
nau. I2S00-

NÃO SE RESERVAM LOCALIDADES aVendas avulsas na portaila do PA LACE I
HOTEL. 

GRILL-KOO.M. Amanhã — Dincr de mnda'Sorteio do objcclos pntre ns da mm,, Jair,Imnd Romeu. F.' ohrlcatorio Irajo do rigor o indiopensavel a apresentação do
cartão de incrc.so ao Ca.ino. m••««wisíaiíífiPvasííic»^

¦ —*— '

Fazem annos hoje;
Sr. Francisco Ramos, negociante nesta

praça; a menina Herniinla. filha do Sr. An-lonio José Leite, do llnoco Ailiança do Porlo.
CASAMENTOS

HA MAIS 0E 40 ANNOS
¦^.i*-',*5 0,BI-''ir dc Camomilla (iranjo, pnrao allivio cfficaz dos que soffrem do estorna*

go, figiulo e intestinos. Experimcnlae e to-reis a prova.
mmm

EMPRESA PASCHOAL SEGRÊTÕj
] THEATRO CARLOS GOMES — A*s 8 %!

L Frces — 0 GRÃO DUQUE
THEATRO S. JOSÉi — A'a 7 *._ e 9 ._

DITO E FEITO...

f v{k'í*' ,«;i#

' —-_-_-. -

IMPORTANTE LEILÃ©
DA PADARIA

..

a A'a 7 %  HOJE  A's 9 %|

1 A LA GARQONWE i
THEATRO REPUBLICA

EMPRESA THEATRAL JOSÉ LOUREIRO
Companhia brasileira de declamação"ITÁLIA FAUSTA"

HOJE — Terça-feira, ás 8 fi — HOJE
OS DOIS GAROTOS .
HELENA  ITÁLIA FAUSTA1

Purgativo?
O melhor é

Tomando e Rindo"
Oleo de ricino guzeificatlo o espu*

saanle para creanças e adultos.
A' VENDA EM TODA PARTE-— f mm— f - , i

PREDIO
ii —¦¦¦__» *>*******

42 Francisco
Muratori
LEILÃO

pelo JULIO, amanhã, quar-
ía-feira, dia 30, ás 5 horas
da tarde, deste solido pre-
dio de dous pavimentes,
com accommodações con-
fortaveis para familia de
tratamento. Será vendido
sem reserva de preço.

>.

A RUA MARECHAL FLO-
RI ANO PEIXOTO, 106

inclusive contrato de ar-•reiidamento a terminar em
31 de dezembro de 1929t
pagando COOU. ©00 mensaes,- leilão, quinta-feira, 31 do
corrente, iís 12 horas peloleiloeiro PALLADIO.

¦ '^*r *

Restaurante Alexandre
HEIfEIÇOES A 1S600

00 coupons  7G.0O0
80 ¦ "  41.00.
20  20.000

RUA 7 SETEMBRO N. 174¦ ¦' - -n*!-1 *

AVISO AO POVO...
Almoçar qu jantar hem j>or 3SO00? com scr-

viço a caria, com asseio, promptitliio, luxo e
hon so.ietlatic, 56 lio l.estatirantc "A Fitlal-
gii". rna S. José, 81.

mmm—

Renlisou-se, sabhndo ultimo, n casamentooo Sr. LtlKiirtl Ua Silva Ferreira, tio aliocommcrcio desta praça, com a senhorita Olua(.alines Dias, filha ila viuva Calmes Dins.lesicmunlmram o neto civil os Srs. Ilcrnardodos Santos c Dr. Manoel Anrão, e no reli-«osq o hr. Luiz Marcondes dos Snnlos e se-nhora.
— Bffccti_ou.se. hoje. o casamento donosso presado companheiro de trabalho Octa-vio Lima com a senhorita Volanda Brito,filha da Exma. viuva D. Emm.i Brito.

XASCIMEXTOS

O Sr. Ubiratan Guimarães e sua esposa.O. Marietta do Oliveira Guimarães, tem seular cm festa com o nascimento de uma me-nina que recebeu o nome de Sólarige.
LUTO
-Falleceu; Iioje, . Esma. Sra. D. Henriqucta.Monteiro Areias, esposa do capitão dc fra-

«ata Galvão iMech Areias. Seu cntciTOlealisa-se amanhã, ás 10 lioras, no .emite-rio do Carmo, devendo sair o feretro da casan. 101 da rua Bom Pastor, Fabrica das aii-tas.
tllSSAS

No altar-mór da matriz da Candelária re-zott-se. hoje. ás 10 horas, missa de sétimodia por alma da Exma. Sra. D. AdaljjicíaCardoso Alves de Iirito. viuva do coronelAntônio José Alves dc Brito e sogra do nosso
presado companheiro de r-edneção EustachioAlves. A piedosa cerimonia foi muito con-corrida, vendo-so na nave, que se achavarepleta de familias do relações tia pranteadasenhora, grande numero de amigos e collc-
gas de Eustachio Alves, entre os quaes vul-tos tlc relevo na politiea e na alta adminis-
tração publica.

¦ i.
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O Jnlío, leiloeiro, vcntlc c aceilfi
moveis <• clcmu.s objectos para vcn«
«ler om leilão, rm hpu armas-cm, a
nyciiiilu i.iti Branco, 183, ao lado do
Triíintm. IoiIiib ;>.» segundas-feiras, ás
.'} Iionts <la larde. Tel. C. 2.100.

.._nn
5S500

50.

MODt.1.0 KORAH
do 17 * 2*1 " 27 '* 32 " 33 " 10
Pelo Correio mais 1$500 por par

Remellcní-so cat.i|oKOj «lustrados; grátis,para o inlerior, a quem o. solicitar.
Pedidos a JULIO DE SOUSA

TELEP. X. 4.4.1

"TANTAI.O' Jnrdano ila
aos»—*.

Malta — Breva

Liga Brasileira Contra a
Tubercitlose

SOCCOnUO GRATUITO
Quem cslii emagrecendo e fraco do peitaprocuro os Dispensados da Liga (Barão d*S. Gonçalo n. -1 e Avenida Pedro 11 n. 1.8).Su nno [iitlcr írc,|titiili,r os Dispensnrios, aerisoecorridt, c-ii-i cosa (telephone norte 3030 riaII horas ii*. 2 horas). Medico, remédios, in-i-.-_-.es c leite grátis.

pr. Arnaldo de Moraes (Da Mater-
mtliitle). Livro docente da Faculdade. Partos
e Gynccologin meilico-cit-iirgicn. Carioca 30.Irav. Uinlielinii 13. B. Mar 181õ...._..... ... ..... juiv. uinucunn l.i. u. jiar 181Õ.

I"""""""""""""1""""*' "" ": riFtti.mrimtt.ifiH ,ii„,„„„„,i„„,„„„„„_,,„„,„„.,,„!_""„, tiiiiimi^^^mmm^ZSE^,

Guaraná

Únicos depositurios no Crasil:

QUEIROZ SUZARTE & MEYER
OURIVES, 12. — SOB.

.. .MAUÉS—esmagado por COMPRESSÃO!
Unico processo que fica pó INTEGRAL EPURO! Patente Eduardo Sucenn — *__„-_
S. José 23. Kua•sem f-

EDMUNDO
(Edmundo Novaes)

LEILOEIRO
Vende cm leilão, Iodas as quartas-feiras,ís 13 horas (I hora da tarde) cm scu arma-

zem, A rua Buenos Aires n. 163; moveis, pia-lios, crystnes, metaes, ele., acceita prédios,terrenos c t-itaesqúer mercadorias para ven-der cm leilão, no loca) nu no armazém; suascnnlns tle venda são pagas diariamente dns12 is 1G 1]2 horas, com a máxima pontua-Itdntle.
*******

¦'¦'¦•-mini .i" -.*-» ri,iiiiir,!iJiiiiii.[.i.nr,i*,?CURA DA TUBERCULOSE
n^JÍ.!",0,013 P,ALMY-.,A 0"n« G«ae*'> - '¦!li•«¦^'¦ a»» metros. Edifícios e regi- ?men modelados pelos nielhores sanatórios tia Suissa. Tratamento hygicno-dietclico. 1
íèn.,.d-.nC',ui,S?,,<,,.*a'',,tlc .i"501'1** W&tyfy. clc' V™1™ Cercnte e medico resi- 1
K' i XnV.^. ,t^C^VarCanl^ COm mul* 'lL'-10 ann'>s t,c '"••'lica ™ Sanatório, d» |auissa e Allemanha. Enfermeiros e enfermeiras especialistas. Ilotei de 1* ordem. 1

«. í.„1.:'n,*'• ¦.''¦ Pr' Pla.c**-0 Barbosa, inspector geral da Prophylajtia da Tubetvulo- I
- SíirfSSRí 

'° df- "n-,íovls'. .*,'0 .Sanatório de Palmyra, ahi passou dous dias e deixou Iconsignada no livro dos visitantes n seguinte impressão: í
a „ V,„.ni'''','.lmU. lIa. tuberculose, que « iiótie eurnr c que está provado que u cura. 1
»Vi, .rnl° hJ-Bjenoslictctico Esse é o tritambnto que se appiica no Sanatorfó .de Palmyra, e so appiica rio nec-ordo com os princípios scienlifieo. c a pratica dos 1

d_ Albnqum t"ei0S 
curopcu!:' sob a -3ir0=eã° competente do Dr. Alberto Cavalcanti i

Palmyra, 4 do março de 1921. _ (Assignado) Dr. J. riacido Barbosa." 1Informações no Rio: Tel. Norte 1259. |
^,__^__^,^__^m '" ^^w^^ •*oc*ooooocaxooai
1

Joven parisiense,

— DO —
»*

Nariz, Garganta e Ouvidos JStSÍo
CÉSAR DA SILVA, es-assislenle dos profs.Killien e Uriihl, de Berlim. Com quatro an-
nos do pratica nos hospitaes de Paris, Ber-
lim e Vienna. Consultas de 2 ás 5. Rim do
Ouvidor, 189, Io atular. •
————-  ¦ ¦ -fffr -----

MAGNÍFICO LEILãO
"Bar i
Á Rua do Lavradio n. 43

(ESQUINA DA RUA DO SENADO)
Conlrato vantajoso c com 7 annos e meio

de praso, leilão, sexta-feira, 1 de agosto de
1924, ás 13 horas, pelo LEILOEIRO

PALLADIO
•mmm-

ensina a falar fran-
cez em 90 lições, semstitaqtie estrangeiro. Preços módicos. Mme.Massony. Rua S. Josá, 54, 2' andar.

pRÃNA' -TEés
Em frula. em bastões e eni pó. Deposito ge*ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ*.— TEL. N. 1215. 'memf __m» .

Todos os Santos

CAMPESTHE
Amanhã, no almoço: colossal feijoadacompleta, lrisli.st.eur tlc carneiro; nrroz doforno A campestre. Ourives, 37. Tel. Nor-

te 3H00.
mmm*

Dr. Rolando Monteiro £*¦

C/area os ctenfes'
Refresca agradavelmenfi
a ooeca.
**siprza'oic/i*\

afe' pelo?
pef/zes

Gafe Teixeira5.

Jordano da Matla — Breve — "TANTALO"
mm»

-—i ********>***¦. *___**¦ ¦ ¦ "¦ ¦•—*»**•---------.¦-—.--»_¦-¦_.

TRATAMENTO DOS TU-
MORES EV1ALIGNOS

A Casa de Sandc e Maternidade Dr. Pedro
Ernesto — Avenida Henrique Valladares nu-
meros 101 a 107. Telepliones C. 2958 o 5747

dispõe da melhor itistuliação de Raios X (ul-I-specialistas em doenças dos olhos, onvi- l limo e mais possante modelo "Victor" S MAnos, nariz o garganta'. Consultas de 1 ás 5 I e 2(H) mil volts), ,i cargo do Dr. Manoel deAssembléa. 60. Abreu, com 8 annos de estudo na Europa

. - ¦ ****gw**m ¦ ¦¦Drs. Leal Júnior e Leal Neto

Campo de São Chris-
tovam n. 155

Predio do 2 pa vi mentos
Leilão, sexta-feira, 1 de

agosto de 1924, ás 4 112 ho-
ras, pelo leiloeiro Palladio.

-> 'IC-F—

TERRENO
LEILÃO

pelo JULIO de tres lotes de
magníficos terrenos

Dous lotes de 10x60,
(fundos dos prédios á rua
José Agostinho n. 34 e 36)
dando frente para a rua
Major Mascarenhas.

Um lote á rua Augusto
Nunes, entre os ns. 30 e 44,
medindo cerca de 10 me-
tros de frente por 40 de
fundos. (Este lote fica nós
fundos do predio 39 da rua
José Bonifácio).

O JULIO, leiloeiro, devi-
damente autorisado por um
banco desta praça, por con-
ta e ordem de seus proprie-tarios que se acham na Eu-
ropa, venderá, em leilão,
quinta-feira, dia 31, ás 4 è
4 1|2 horas, respectiva-
mente. Serão vendidos a
quem maior offerta fiser.

mem
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¦ *^^-te-3>_H.!^_U'IW
(LEILOEIRO)

ünitifiea-se cõm Klfi.íOfll) —
Itlia 25. da rua Dr. Satlhiiilni

urinaria...
—oi. senhoras.

Operações. Bi Aires, SU, 1 As 8. Res. V. 2009.¦ .._.>._-¦. ____Centro do Commercio de
Leite

SEDE: RUA DOS ÀNDRÀDAS, 53
Péde-se o eomparecimento de Iodos os so-cios ú assembléa geral, amanhã. 30 do cor-rente, ás 13 1|2 horas nesta secretaria puraassumpto de grande importância, pea.-sé nãotaltítr. — A DIRECTOHIA.

————* - i H-ti -1

OS MÉDICOS
universalmente elogiam as boas qualidadesda Magtiosiu Divina.

Atlestatlo do Dr, Pedro A. Vaz Mello, mc- i *•¦•*¦, branco, felpudo, com inailiiis préliis ra-dicii e jiharmnceutico çliimicò pela Faculda* *•'¦• Tencril'fe. Griitifii.-n-.se comi _si,t impor-ae de Jlcdicuin do Pio tle Janeiro, medico* tanein tt quem der informaçõe. á i-u.-i ncim-ide thv.rsn.. iissociaçôcs de classe, etc. — ,-__«?*o*—. 'Attesto qne o Sr. A. O. G„ brasileiro, | Brovo - "TANTALO" - Ji,.d_no"dn Maítl.meu eonstilt.inte, empregado no còíiiiherclo

D-Stipiiárcecti,
179. ...sn III,

soffna ha mais dc seis annos de tuna forleliypcrclilorhytlna (excesso de acidez), ten-do sido anles tratado por outros distinctòsmédicos ospéciíil.istas, stihmettitío a totlos osexames de laboratório, inclusive radiologia,
usado totlos os iheillcmu.ntos clássicos tiocaso, e apenas con, alguns vidros do excc-l-lente preparado "Alãgiiesia Divina", fUr-mula do Dr. Paui C. Schilliiig, iic.u coniplc-liimcnte curado. O que alllrnio _ verdade,soli a responsabilidade de meu gráo.Rin, 12 de de_.ml,.t> dc 1923. — (a) DrPedro A. Vaz Mello.

Reconheço a íirnia do Dr. Pedro A. VazMello, laliclliãt. Pedro E. Castro,"Aj,p. D. N; S. 1'. ii. 1,685: 24 8123;

RIU
*X''*-x^oocoo;

¦¦ '¦_»__. 
O cal.adn cpie jüdòs devemusar, pela sua conimoditla-
dc e preços, iillaa núvldo*
des em (ôi-tnas Áaiiein.Itl.a, 4« — Tel. f.. 54V,*

RUA S. JOSÉ, 57
Vende prédios e moveis
«xx5coco3ocH_xr>coo:
Dy. Aniaido de Moraes "p"1"*-?".

mo,, sei-.hi..ras, (tuuOres venlre c partos. Carioca, 30.Ir, Umücliin, Kl. Iiofufogo, B. M. 1815,

g*""****^^
illlli]: masSaIns"

--.««¦í».

0

—-mvrnf -tim**—* ******************* __,,__,,

Dr. Paulo Brandão °hv.|?oV'«-'W*í'Í«
, ., c nan_. Assistentena K-1L-. dc Mc-ii. n no Hosp. de S. P, de- Assis.Cons. de 3 ás 5 lis. Avenida Mem de Sá 33*'.

(Sanatório Clrurgico). T. N. 1002.
OOCOOCXXiCXDCOOOOtDOCW

PREPARATÓRIOS
Os que estiverem marcando, passo por ahi

pondo em perigo seus exames, devem pro-curar n Escola Brasileira, Avenida Rio Bran-co, 123, onde, em turmas pequenas o commestres notáveis, poderão tirur grande pro-veito ciu seus estudos.

Gratifica-se A pessoa que achou um brin-co puigenle. tle prata, jóia dc estimação, liotrajeclo das ruas Assemblí-a. Sete tie Solem-bro.¦(.onçalves Dias, Aycnilla Hio Uraiieo, en-tre Ouvidor e S. Antônio (Ponto Chi,:), èbonde linha lluma.yl.i, que partiu do PontoLl.ic us h ||2 horas tia tarde, mais ou me-nos. t lavor entregar á Praia dc iiòlnfoctinumero 132. "
mem

GARGANTA
NARIZ 15

OUVIDOS.
Dr. Mmm Rmufo
Ex-adjunto dos profs. Wolnifiiertnor Grossmann, Passow, cm llerlim, c

Nctimann, em Vienna.
TRAClIEO-BRONCilO-ESOPIIAGOSCOPU

Tralameiilo cirúrgico da Ozciíti (leclinica tio
p- j s*.',ífel1) è «.as dacr.vocvsliles (opera-
çao de West). Carmo, fi, esq. S. .losé, 2 as ...C. 2Ü52. Res. Reiiiiia Hotel.

**^_í^^_S^/'%W^*á^^

ooooooooooooooooc<**__oooo.>oo<oooc_.o° 
receber

Pelle, Syphiiis, Vias üiisiarias
Rua da Asseinhl.il, 51, das 11 ns lflDR. PEDRO MÀGAL1L.ES

ò usem
F.ffeito seguro. Não . tóxico.

Íniiietas 
c Drogarias. Pedidos F.Andriidas 59 Norle. 2112.

Nas Phai
Spino. 11.

| Acanamois de

*__W,_IFÍSr!__í:..i.M,., *_,

HOW^Ç* dl-*2í>AC. 8li-Jvoo UlòuUS a
321 8

í. I

'ENUM OÜVIL-OS
PAUL J. CHR1STQPH CO

OÜVIDOK.

AVISO
'tSt$2!^^ .__„_

LEITURA PORTUGUEZA
Cartilha Materna) ou Arte ric Leitura «-.Apremle-pc a U*:i{ cm 30 Iiçí>c*_- nela 4r.TI*'poda lyWço JOÃO DK DEUS. Vontade c ni. _.nona, e odos aprendem em 30 lições, lio-mons senhoras «-.creanças. Santos Br.i..n e

O proprietário da Alfaiataria Lu7.Ílana in*ilallatln á rua Urugunytint,, 107. cõmiriíiiiic-io publico quê recebéii lindos padrões tle ca*.miras estrangeiras; próprias ptira a estação.Confecção esmeradu — Arte e Elegância.

fc
L E © : v g L
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¦L_ A \orn* ¦— IVi-va-IVira. 2í> dc -liilli» tle 1021
im*mmm*M*Mmm*m*mmmmatmmm*mm

Tornando eflcctivas as ro-
soluções da 5" Conferen-

cia Paii-ÁnieriGana
Datas e logares de ruiiiâo de va-

rias conferência! especiacs
¦i * ¦ ¦» «* mm Im m

A de juristas se reunirá, em 1925,
nesta capital

Devido ant . forço* persistentes o Incoi*
santes d.i Unlilo I-nn-Aniorlcana, cilffo sen*
do rapidamente offoetivailas u\ i.-miIu. .n •.
«rioptndai pela Qninln Conforeuclu van-
Amerleana, roalliadn em Santiago do Chile
•m 1033. Kslfio o.i.i Imnaiini medidas úe-
riiiltlvni parn n cuiiiprlnieulo dai iucmiiii*
• OIPora*lo ('iitiflantriiivnli' que, iiutes d.i
reunião dn Sexta Conferência, eni Havana,
rm i!''.M, n maior parle, loufio todas ns con*
clus.r. estejam eni pleno vigor, Pa/Iam
parto do programma da Quinta Conferência
multa. quc.lõe> de caracter l.ehnleo, nue
»•> Julgou podorem ser resolvidas da mcllinr
maneira por oonforcnclai especines, par» as
quees foucm nomendo. delegados leclinlcos.
Na maioria dos casos a conferência con*
fiou ao conselho dircclor a rcsponsabllldn*
de da delormlnnr u dala e o lugar du rc*
iiiiliu destas conferências especines.

A Conferência do Conilriiinicngi.es Eifftii-
«sn Iutr.r-Aincrl.anas reuntti-io na cidade
do Mt-aleo cm '.'V do ni.im dc 1021, de ac*
«ordo oom uma resolução ailoptnd. peloconselho dircclor da União Pan-Americuna,
liara o fim de estudar os meios mais effl-
cures dc tornar as relações mais lullmas cn*
tn» ts nrpublic.is Americanas cm maioria de
(eonlmiinicnçõi.; eteclricas. As eonoliisSos
«jiio forem alcançadas pela commissão se-
íio apresentadas no conselho director da-trnlArt Pau-Amorlcutia. quc, por mui ver, as
su.imcllcrá ii considerarão dos governos
membros dn União.

Cm outro problema dc caracter technico
quo ilefi-i ml.um iu os delegados a Conferen-
cia dc Santiago foi o relativo ao desenvolvi-
mento do meios melhorados dc comniuni*
cação nos paizes do continente americano,
tendo a conferência resolvido que tambem
esta matéria fosse estudada em uma confe-
vencia especial, a rcuiilr-su na dnla c ln-
gar que fossem determinados pelo conselho
director da União 1'an-Americnna. liste cor-
po, cm reunião effcctundn cm 7 do maio.
ilc.-.i .mm lliii"i.). Aires parn o logar dc ro-
união d.i| Conferciicia lV.ii/-Amoricana (de
Kilradns dc Automóveis, marrando a pri-
meira seinaiu de março do 1023 pura data
da reunião dos delegados. Como preliminar
da conferência official, .1 "-HigUn-ay fêdn-
catlon Uoard", dos Estados Unidos, convl-
dou pnra áquelle pniz um grupo do cerca
dc quarenta engenheiros de estrada latino-
americanos hfim de receberem uniu dcihous-
tração, c-ni primeira mão, dos nictllodos dc
construcção dc estradas o dus vantagens dos
meios melhorados de coiilinunícnção. Ivstn
comniissão não official foi incumbida da
organisação de um projeclo <lc iirogrnnimu
Tiara a Conferciicia Pan-Amcrlcarai dc Ks-
Iradas dc Automóveis, officinl, que ti-ni lo-
gar em Uuenos Aires cin março dc 1025.

Afim do considerar a uniformidade da
nomenclatura c cstalonagcm do especifica-
íões de matérias primas, supp:*imentos, fer-
rameutas, machinas, apparelliamento o ou-
Iras mercadorias no intuito de so renUsarem
flecordos. que possam ser incorporados er.i
Convenções Inter-Ame.i.anas, n Quinta
Conferência Internacional Americana nd-
optou uma resolução providenciando para
uma conferciicia especial, <|uo, de aceordo
.-om a acção do conselho director da União
Pán-Amcrlcann, se rctinlr.i cm Lima, Peru.
Como o Congresso SeicnUfico Pan-Alriericá-
no, que sc rcallsnrú cm I.imn, a partir dc
_0 dc dezembro de 1024, terá a assistência
de delegados officiaes, julgou-se. dc graude
conveniência effcctuar-so a Conferciicia de
Padrõ. na mesma cidade, logo antes do Cou-
gresso Scientifico. A Conferência Paii-Amc-
rica na de Padrões foi lambem incumbida <io
estudo dos padrões, melliodos dc calculo e
escolha de. documentos typicos quc sejam
conducentes â uniformidade, das estatísticas
«le communicações eni o Novo .Mundo, re-
ferida em uma outra resolução adoptmlu ua
Conferência de Santiago.

A primeira Conferciicia Pan-Ainc ricuna
th Jornalistas, prevista pela Quinta Couto-
i-encia Internacional Americnna, reunir-se-á
rm Washington, em abril do 1026, confor-
me uma .resolução adoptada pelo conselho
director da, União 1'ati-Amoricana. .Esta
data foi escolhida porque o (.onai-esso Mim-
dia-1 de Jornalistas terá logar em Sevilha,
Hespanha, cm maio de 1925, e julgou-se
inconveniente a realisação dc duas confe-
rencias do imprensa de caracter iuternacio-
«ai no mesmo nnno.

Ainda não foi determinada a data «xact...
rm 1925, cm que se reunirá, no Ilio dc
Janeiro, a Commissão Internacional di^ Ju-
sustas para o fim de considerar a codifica-
tão do Direito Internacional Americano.
A commissão, constituída originalmente
j.ela Terceira Conferência Internacional
Americana, foi rcórganisada pela Quinta
Conferência e reunir-sc-á no Itio de .lanei-
ro om 192f>. cm data a ser determinada pefo
conselho director da União Pnn-Am ericana,
de commum aceordo com o governo do
Brasil.

MUSICA
3* concerto Alfredo Otmld

—» llvrl U Irls
Com inuit. concorrência, reall.oii-te hori«

tom, A uulti*. no mIAo do lii.tiluli. o il'
concerta Alfredo U»waliMI»rM\'iri/, que a
luiiii. pioiliulu a inellmi* impres•..„>, .num de
promplo aile-lavam os m .ilaii»o» ipie di»tln<-
uniram o s--.»_--.1.*.. piaiii.ia patrício r i» il*
hetre vloloncoillstn, A nula mais grata a
ic;--.; o---. . n i -.. o que alcançou o pro*I...IIOIU.I na sua («rie ii.ielinial, i -:.i Intcrpre*'..'.•" il.dn iiiii* Alfredo <i-.iv.iid A "J'ro!u do
lirln.", do A, Villn-I. dins. l'ode*se ler uniu
lilta hcm np|i.*iixlniniln do (pie foi o ir.ili.i-
lho do Interp '¦•!¦ .jii.ii,.i.i mi sah. qne houve
nuiheroí quu foram hkulni quatro vetes.

(• vloloneelllslfl Wlrlj concorreu admira*
vrlm. nlo para a . splcndliln auillcAn, dlslltl-
guindo*-.*! . olirctiiilo iu t: :¦,:,..„, Aa sonata
ein ré, du li.i.-ii.

Grêmio .ímhangvlo Corelli
O Grêmio Archnn. elo Corelli, do . udlfiic*

sempre tão api.cfudus dn publico amante da
i»M mu. leu, vom do enriquecer. sm eiislnn
vum n i-ri-.ivâo do dous rui sos, kciiiío um (Iv
ill.-1'.'.-i c (Uvl-iniaçílo, e outro de canto, quv
foram couiiailns, respecllvainenle. A sonho-
rll.i I- »lii li dc Cuavllle o ao Sr. lloberto Novi.

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

EXIJAM A MARCA
BirRESSA

T_)7fllira« VHrv ieg'1»"»8. para todosiezour<ts vury, os tin5_ j_scalpei.-
LOS E ALICATES para unhas e pcllcs. CASA
HERMANNY. Gonç. Dias, iH.

¦ ¦*__«-¦» .1...

OLHOS
Exame medico gratuito: 2as., 4as. e 6as„

das 13 ás 1.; .as.. 5as. « sabbados, das li
(is 16 horas. CASA MERINO — Ouvidor, 1G3. i

Aviso ao Povo!
COLOSSAL LIQUIDAÇÃO
t-iriM.-itrm Kvniu.. Senhora ¦ e

Ciiviillieiros os preços dn liqiiidaefío
quc fa/rinii. nceln semana, cm tmlos
os nossos artigoi*, u começar de 2$ o
pai* <!e pura seda para homens.
Meias de seda natural pa-

ra homens, de 12$ por
ldem.de 5$ por
Para senhora, artigo fino,

com baguete, em todas
as cores, de 25$ por.. 20SOO0
Visitem «! aproveitem !

HUA CHILE, 23_w»

5$900
3$800

Prof. Austregesib7ci;>(;,s,",,,rio: •¦ua
lioras. Tclcf. C. 1095.

Setembro, _ 11,
mmm— *w*rm •w—*i*»-i*«»**-™»**™r__________.üMW

A Associação Beneficente de En-
fermeiros vae reunir-se

;A Associação Bonerioento do Enfermeiros
o .enfermeiras deve rcunir-so cm assem-
bica, im próximo dia !), pedindo por isto
pm- nosso intermédio o comparccim.hl. de
todos os associados'

A sua ultima reunião, celebrada troz-nn-
tc-hontein, recebeu « matricula do mais 7
enfermeiros o 5 enfermeiras, que deram,
como todos, seus nomes- e endereços, para ocaso de serem chamados pelo governo.

falando
V

loteria
^30'cta,

AMANHÃ

30:000$000
Por 10SOOO
75 % EM PRÊMIOS

A' venda cm toda parto
Concessionários La Porta & C.

LflGTQL
Sabonete Ci .me do Leite

Magnífica ereação na sabo-
nelcria muudial.

Brevemente á venda

0 "raid" de um escoteiro ma-
ranhense

Do escoteiro maranhense, I.a.vtmiudo Ro-
sa Neves, recebemos coinmuuicaçfio de quesc acha cm Aiiora dos Heis, no Estado do
Kio, depois do haver percorrido os listados
de Maraiilião, Go.vuz. Minas e São Paulo. Da
referida cidade fluminense, o escoteira llay.
mundo, quo viaja desde Rezende, eom o
escoteiro Hiigenio Galliano, so dirigirá em
companhia deste, at6 esta capital, ondo
pretende chegar ainda esta semana.

PROVEM

Caí. Cruzeiro
O PREFERIDO

PRINCIPAES PLANOS DE GO-
VERNO DO NOVO PREFEITO

DEITAGUAHYj
A obra de saneamento, melhora-
mento das estradas de rodagem

e augmcnlo da producção¦ ITAOtMHY, 20 IA, A,) - O prefeito (!<•¦¦•Ia municipio Ur. Álvaro l'_.«, nin vlvamen-ie einpenhailo nn ohrn do saneamento, uic-Ihoratnenlii dai ou nulas do rodagem a uo
mi;, nenta da i>!...lii.-...'...i, ihio .im i, t ii.*
quena,

UtfMlo f-iio se empossou no .eu cario; S S.
lem feito uma Intensa iiropngaiidn no sentido
do niellionir o ratado ruiiliiirio da eidade o
arredores, cuidando da llr.ij ,_a das vallas o
cnnncs, i>riiiolp.iluH*iito dns ousas juirllcular.Kiino.trauilri, uu mesmo loiniai, ns drandoavantagens n»a ha para os fazendeiro* e pc*iliieiin. lavradores na cultura do iiliiodiln.culos altos pri-çus a Iodos .tdii/ein Brande-
mento, Para esse fim. o Dr. Álvaro |»aes .iAeonferenciou com o Miiiorlntendcul; dn Ser*
viço do Al .(ulilo e oom o director do Servi-
ço do Inspocçflo u Fomento Agrícolas, no.
(liiacs r.ulK.lmi o ineeessnrlo fornceiinoiito
dc SCtnonlCS scUvInnadus o próprias .I.i ic-
Klâo o nu providencias Imllspansavels paiaa iu.tulhicào da campos de coopcrnçÃo, Hc
volla a esla cidade, convocou parn honlcm
uma reunião dos Interessados no cilificlo
d.i Câmara Municipal,

Presentes uiimorosns pessoas, o prefeitomunicipal fea uma lnn;,*a conferência .obro
o nssumpto, mostrando a situação mundial
do ulRiulão, .uo . do extrema escassez, e os
os resultados extraordinários que ns lavra*
dorrs poderão obter com tal cultura.

Depois tratou longamente dos processos
cuiltimés do iiiini branco, lendo os trechos
mal* frlsanles dos livro*, relatórios e coufo-
rencias do Sr, Amo Peurso.

A conferência do chefe do executivo munt-
cipal prndu.iu boa improfvüo. eslnndo os Ií*
yrndoròs multo animados e aguardando as
sementes promctlldas pelo Dr. Alves Costa,
superintendente do Serviço Federal do At*
(jodáo.

Tiiuiheni occiipou a tribuna o vereador Dr.
Almeida Hei», nuc tratou brilhantemente da
prophylaxia e. An tratamento do Impnlutli .mu
o opliaeiio, U-.iAn nrticos e conferências do
Or, IJclisarlo P.-iki.i sobre o a>suuip|ii.

-mom*

AS lOO MIL
Camizas...

29 RUA SETE

PELA PASSAGEM DA DATAI
ANN1VERSARIA DO ASSASS1-

N10 DO REI UMBERTO 1

Realiíim-se, hoje, cm toda a Ha-'
lia, varias cerimonias

religiosas
ÍIOMA, '.'D (A, A.) -• Patit Imjs .» dala

Bnnlverjarla do • :u'.< dn r.i lltimhcriu I.
Coniineniiiranda esto dia, rraM*'...**..-.•. cm
variai egrojas desta capitai o do InUrior do
p.tl_ .-.. ui D... - retlglnins, a ipie compare-.
Oll-.i ! I.I ü lllll...i-i .lill...-!.

iíffealiiar-se*., lanihom, o ftrande cortejo
patrlnti.» que desfilará pólai prinoináe. ruas
ili cldnilo, seguindo depois t'-.ir.i o 1'anthèoni
ondo vários oradores se tarJto ouvir, remonto,
rando a pliaso da historia em que noliioti
Hiiinherlo I.

L5PORT&
do

GANHEI.HQ FÜNE&IE
MllgAJ

Ilotam<4i aiiuui.i-

O que é diga-se:

NEVAL
c o melhor Pó DE ARROZ

N'i5o estragn n pello, i odliorenle, ô o mui*
liorfiiiuatlo e do custo inferior nos outros,

— Vcmlv-xo na. niolhurrN ca>as do Brasi) —
CAIXA 11600 12 5.000

Vendas por atacado! ti.caleira. & C Hua
Uarilo d* l_iulim>. SS, Tel. Villa .181. Iilo

boa.

Navalhas suecas 3 coroas, n. 31,
l"í!iliinas, lis. 18ÍÜÔ0. CASA HliKMANNY,
(imiç. Dins, õ-l. Feio correio, l_$o(IU.

Prodncçóes masicaes
lüliludo pela cnsa Viuva Guerreiro, nca*

liam dc sair a publico duas nova. produções
lirustcaes de su._c._u- o fo.-trot "Minha
lci:lej*ào" e o samba "I.a vae... tnlobn".
Ambas composições do popular sambista
João da Ueutc.

¦MMM

¦ mmm 
Seringas eagulhas,,^1^^'^:
TY — marca especial; em todos 03 lama-*
nhos. CASA HEHMANNY, Gonç. Dias, 54.

O Riachuelo já tem uma confeita-
ria "chie"

O Sr. Manoel Maia, proprietário da Con-
foilaria Japão Modcruo, do Meyer, compre-
hendendo que o nincliuclo tem direito tam-
bem a um estabelecimento ii.-k condições
daquclle, não sc deteve cm considerações e,
depois do adaptar convenientemente o pre-
dio n. 170 da rua Vinte e Quatro dc Maio,
ahi installou. com todos os requisitos, uma
confeitaria, dotada do todo o conforto c etn
condições dc attender ao mais executo dos
moradores do importante subúrbio.

A inauguração offcctuou-so boje. á 1 hora
da tarde, com toda a solemnidade c eom
a assistência das mais distinetas famílias,
autoridades, representantes Aa imprensa c
outras pessoas gradas.

.1'or essa oceasião foi servida nma deli-
cada mesa do doces, trocando-se, ao "cham-
pague", os mais cnrdine3 brindei.

O proprietário, Sr. Manoel Maia. tem sido
muito cumprimentado pela suu iniciativa,
notadamente pela felicidade da escolha quo
fez do ponto paru a inslallação da confeita-
ria que hoje inaugurou á rua Vinte o Qua-
tro de Maio 11. 170, no nincliuclo.

mmmmm

Quinta-feira
¦_!

1 Afl#flílí__ V ílflfl
m%\ lill SlUfll '¦ lill

1UU«vUUJUUU

IVan .Ui*n dc Oliveira Silva Gsrb.r li 104 iiintrU da <iluri.i| Carlos i.fandro'tímí
to (Carlilo), ás !t, ua matriz da SshtaTuiJ.
senador Dornardo Muiitelr**, í* 10 ia V.
delarlni D, líullna Ilarros ÍNInll». áVo^í
u. Maria Oabrlolia Rrendio Kateentai ril\
lho, as l> l|3| Manoel Jotfl fiume. Sn\n

Anti
ns rlf»; D. Orlsinli. n do Carvnlh

ja Aa S. Franci.r . ih P.nili
eUeo Diiailv. il» !'. ia uintrl**Jq Saela_i__!_I
Alfredo Jrtiè liamos dn .Silva, _s o, \m,1
pello de N. S, d 1 lloiu«iir .es-ni Juitíi .rliü
nnrJo Fiintc., . * 0, nu eareja de .\ i £
l.orttu, em .1...r«!is-gHíl* ,Iu_n de Snwaivl
nardo, Ai 0, 11.1 in.itrii ¦]., Cugcnlto Vo?_Il). Amélia dos Sunl •> Oulinuries i. 9 A
matil* de S, Joanulm: .fo ._* Alvo M-iii 1!f, 11. inalrl. d« Pirahy: UiiiuIii^im (*,,*¦
no, ,\\ {>, hn CiíivJ.i do
I.aüòai Dl', Jnsõ Puniu
.is tt. na Cjiiej.i do Dom
ÇaiiiaTd.
BNTEBR09

, . , "mi*¦»•. João naptitfa iliN.ii.ue.i do fic.ulJosus, .1 ma (jcu.iaj

Loteria do Rio
Grande

VENDE-SE EM TODA PARTE

— ... . mmm* —

Divinopolis vae inaugurar os edi-
ficios do Foro e da cadeia

DIVINOPOLIS (Minas., 20 (Serviço espe-
çiul da A NOITE) — Inüuguram-se, com tos-
tas, cm setembro próximo, cx. grandes cai-
lieios do Foro c da cadeia desla cidade,
còüslr.JíIos pek» governo da cidade.

**mm
j * m fJjtlt?—••»*??*« »*• -%•:-:•-:•*:••:•

WTEO
U...000LA REINE

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA
Perfumaria Slascotte — P. Tiradentes IS c 20

¦ mmtt» '
Primo de Rivera homenageado em

varias cidades hespanholas
MADIUD, 29 (A. A.) — Chegam noticias

informando que o general Primo de Hivvra,
cliefe do directorio militar, continua a sua
excursão, pelo interior do paiz, sendo alvo
das mais carinhosas manifestações de apre-
ço publico. Em Villa Garcia. Caldas do Itcyes
o Pontcvedru, o illustre viajante teve reco-
pções grandiosas por parto das populações e
autoridades locaes. Em todas essas cidades,
commissões especialmente nomeadas _liri_íi-
ram a S. Ex. pedidos escriptos', solicitando
u solução do vários problema» do Interesses
locaes, em proveito do commercio e da in-
dustria naquella .cj-ião. S. Ex. tomou na de-
vida conta ossos pedidos, proineltendo atten-
dei-os com a maior solicitude.¦ *mm

N0M_'M.TT0 í
;,;»X*.-<*»!«'H*»>W»'W*,-H".*»'X-*H'-"S-'X'-mom

n I_.___.__ D_%«/*_ Cirurgia geral, gy-Dr. Jayme rogginecoi0giH. nua Mar*
quez do Abranles, 192, 3", f>" c Sabl). 3 ás
., faz cmbàlsáinánientor

1"* ¦
"Boletim da Câmara de Comer-

cio Argentino Brasilena"
Cheio dc artigos e noticias relativas á eco-

nomia brasileira, especialmente sobre o cut.
e. o aço, o boletim da Guinava do Comniereio
argcntino-Brusileirn, cuja edição ric jiiulio
acaba dc chefiar a esta capital, esta more-
ocudo á leiluni de <_uaiitos têm.iiiterosscs ti-
gados ã producção dos dous paizes.

Essa oublicação autorisada possuo repre-
sentação nesta capital o em quasi todos ns
principaes centros do negócios nacionaes, 11
respeito dos quaes insere estatísticas o com*
municaçõos.

Amanhã 10Q:000$0Q0
DO RIO GRANDE

Sabbado 200:000$000
CAPITAL — 18S000

Compre na feliz
CASA ALMIRANTE

E' a casa que mais sorte vende
—> AVENIDA RIO BRANCO, 157 *~

J. BELLUCIO

coxarope de mmm
11 DEUGERDA

Drogaria Central —- Assembléa, 75

IS

A Herança trágica
SOBERBO ¦'ROMANCE

Nas livrarias c nu Einp. Ilnniauccs Populares
Kua do Carmo, 33 ~ 1"

FOLHETIM D*«A NOITE» (40)
LUC. CHAIiDALL

• 11

k_U V* u

np
uu

ivr

(Extraordinárias aventuras de um
gaiato de onse annos)

vn
A CHEANÇA. PERDIDA

--Ali! mou general, exclamou Bcrnard,
essas palavras consolam-mo! tive tentações
esta manhã, do dar um tiro iia cabeça.

O Sr. de . lontcharmou ignorava c Ber-
tiard egualmente, que a habitação não esco-
linda mas habitada pelo iildeão cm Paris
era uma jaula vaga na "menagóriè" do Po-
laço. Não ora pois provável que a policia,
consultando os registos do movimento dos
[boteis, o fosse buscar ali.

O general tratou immediatamento do
vesti,r-so para sair, e cmquanto o fazia, disse
a iBernard:

Fala-me de minlia filha ? Que te disse
delia esso homem quc a viu transformar-se
de creança em mulher ? E* bonita ?

Bonita como um ramalhclo o boa como
uin anjo, general;

O rosto sempre triste do ancião illumi-
aou-se de um brilho radiante.

Bernai-d continuou:
Como o homem que a encontrou per-

dida na rua lhe não sabia o nome, bapti-
liou-a com o de Margarida'.

Margarida ! repetiu o general com ale-
fria infantil;

E como acabara do vestir-se, disse a Ber-
nard:

Vamos, guia-me. Anima-me agora mais
do quc nunca a esperança, a certeza de a
encontrar.

Náqiicllã momento um criado abriu a
portu do quarto.Sr. condo, disse esle, acabo dc mandar
entrar pura a sala de espera uma moça qne

i- recebido ordem para vir falar a Vos-

esquecido,

.siáfesí*--»!;. M-.yy _.,..- ¦H_.;_t..';.-:

diz ter
su Ex. esta maiuia.

Ah ! è verdade, tinha-me
replicou o general.

E voltando-se para Berna.d, accrescenlou:
Quero fazer á minha filha umu grande

surpresa; Mandei mobiliar do novo o palácio,
o esperava por ti para le èncdrrega. das
carruagens o dos cavallos.' O seu quarto está
quasi promplo, mas falta o artigo roupas,
rendas, etc. Eu quc infelizmente não vejo.
não posso escolher cousa alguma, o tn não
entendes nada disso. Mandei, pois, buscar a
um dos armazéns de maior lama uma cos-
tiireirii hábil paia que mo diga tudo quanto
convém o póde ser necessário a uma moça.
Diga-lho, accrèsccritoü; dirigindri-sa uo cria-
do, que suu obrigado a sair c que so podo
espere por mim que me demorarei quando
muito meia hora,

A costureira que o criado acabava do an-
nunciar, e que ia esperar a volta do general
para escolher com elle os objectos destina-
dos a sua filha, era Margarida, n orpliã, a
creança perdida, expulsa da casa do seu pae
adoptivo e recolhida na sua chegada a Paris
pola familia Bcrnier, o operário da rua de
Cbarenton.

Deste modo, o pao e a filha, sem saberem
nem um nem outro do laço sagrado que os
unia, iam finalmente encontrar-sc !

O acaso fizera num instante o que as
mais activas pesquizas, incessantes durante
quinze annos, não tinham podido fazer I

VIII
OS DOUS RIVAES

Saindo da "Maisoii d'Or", Luciano e o
principe Tolstoi, seguidos das testemunhas,
tinham subido uns para o "coupé" de Octa-
vio de Montchannont, outros para a car-
ruageru do priucipe, e mandado rodar para

:., .___...

uma casa de armeíros, oude os padrinhos cs-
colheram espadas para um duello. Em se-
guidã partiram para o bosque de Bolonha,mas sem o velho doutor, qne so desculpou;•J.i/enilo estar bus tanto incomniodado. .Inreoe-nos ocioso fazer aqui a deseripçãode um duello, deseripção do que tanto so temusado o .-ibusuilo em centenas do róinalices enas peças de tliouti-o, Todos os duellos se
parecem uns com os oulros, pelo monos
.uanto á forma, e, na nossa-opinião, devoser pouco interessante para o leitor saber

que tal ou tal personagem foi morto ou fé-rido por esto ou aqueilo bole. ..
Do. duello enlre o conde Luciano dis Pre-bois e o príncipe Tolstoi, só um detalhe nosparece dever ser consignado, em primeirologar porque é do uma natureza inteiramenteexcepcional em semelhante matéria, eni so-

gundo logar, porque outra dircêlaníehtÜ noassumpto (leste romance,
No momento*em que os dous advcr.ai.os,

colloeiidoi ent frente um do outro, iam re-cebor das respectiva» testemunhas a espadacom que deviam bater-sr. o priiíeipe fez unislgnüi aos quatro homens pedindo-lhes queesperassem, c dando familiarmente o braçoii Luciano, tomou-o de parto,Sr; conde, disse elle, em um duello leal« entre homens como nós, as probabilidadessSo oguaes, creio eu Posso ser morto o seisso acontecer, quero que seja o meu executortestamcnlario, peço-lhe com solicitude essefavor,
E eomo Luciano, surprohemlido, pormauc-cesso calado, o principe continuou:

Prevendo certos acontecimentos que me
poderiam impedir dc'voltar-à Rússia, eomo,
por exemplo, um casamento contraído' np es-trangeiro, em França; som o consentimento e
a permissão do Czar, fiz o que fazem quasitodos os meus compatriotas que sabem qucos seus bens seriam immcdialamenle confis-
cados: realisei o que pude da minha fortuna
e os rendimentos que não tive oceasião de
despender. Possuo vinte milhões deposita-
dos nos bancos dc Loudres, do Francfort o
de I'íu*ís. ;

iConlinúa) \

, mmmm* 

O proclamador da Con-
federação do Equa-

dor e seus des-
cendentes

Uma rectificação quanto ao
casamento das filhas .lc

Paes dc Andrade
Uni Iruncáiiiento do composição, que, aliás,

nãü alterou o sentido das notas geiioalõgicas
publicadas ua A NOITlí, prejudicou a vonla-
doira. doscendencia dc Manoel do Carvalho
Paes de Andrade, o procliimiidoi- da Cònfode-
ração do Eqimdoi-, li' necessário, entretanto,
fazer ns devidas rectificação, quo 6 Sr. Dr.
Ufrsses Brandão, autor do traballio, so deu
pressa de hòs-snggerii*. .

Houve omissão do cblisórcid do D. .Maria
de Carvalho.Paes do Andrade, filha do gran-
de republicano, e quo, por sua vez, tem des-
cendentes. entro oulros o Sr. Pedro llalis
de Carvalho, que vem a sor bisneto do dentu-
crata do 182-1.

mm.

SEDAS _ - Comp*. Joalhelra; S. A.—- Assembléai 7il, recebeu
nova i'emêssa-.:de lindissi-

mos padrões de Biánohiiil,
1-túubaudl i; oulros.

***?»»
Toda. a . mãe . tlcvií,u ter Çm casa a

_\ ! 
maCSf:-5ra Dr. Lustòsii, con-

tra.a dôr de denta. Tubo pata 10 applica-
ções, 220UO. Exigir esta tnarca:

ALUGOU A CASA SEM O "HA-
BlTE-SE"i?

. A Liga dos Inquilinos e Consumidores ca-
viou o seguinte officio ao director do Depar-
tameuto Nacional de Saude Publica:''Cheguu ao nosso conheci mento que o
proprietário da avenida sita â ma Fonseca
Lima 57, tendo requerido uma vistoria a
esse departamento, paru a casa ;. da mesma
avenida, c ficando apurado necessitar i-lla
dc obras,- alugou-a, nova mente, depois dc
mudar-se o inquilino antigo, sem o necessa-
rio "habite-se", puis nem sequer retilisoii as
obras determinadas; áécresce ainda a cir-
euinslancla do haver o alludido proprietáriorequerido as inlimaçõcs para despejo, lou-
vanrlo-se na alludida vistoria, não se' tendi,
verificado ate agora a execução das mesmas
obras."

Oorrldu
DIVUIISAS -- Uillverain potteo aniiiiad»v

us cotejo. de lioja no D. rl<>' <«lt"h-
_,.._ f.rído.o ,i l.iinlu. tvatialharam

liahpe i.i.',-. umi valia,
—- Edon di o (lua. voltas, tocado, hiok*

trnndo*ie hein dhjio-ito. . , „ . .— Ilarbiirn e lirilhanU traliMhacaiu
moderailaniriito « dlManeia da I.ÜDD me-
Iros, , , .

...-- Vândalo lamhdii enlojou oo g.ilopi-
nin» e Palí. tralullmii modoradamíirtfl uma
•* olUi fe.luiila. .'-¦_.¦'•¦_-_.

Mim) Ali. N'c.0, Soi, Hio Pai""?. e
Rhnno, peniloniitai de Paulo l\o"^, catlt
mm no Derliy, onde ootejaran» >*om
dl.po.lçói-*. ,. , 

' 
...—— favorita deu «ma pai lida da fenu

doa i.iimi, Jo ãalono (óroadb, , ,Anrotnplo trabalhou, de íiilopinho.
a diitancln de 'J.üOU nietrci.

-— Hailna e ReveiT tnmliem cotejaram
vom bons dlipoklçAüs, ,——- Sopi-lon <-_tiiv« hoja no prado do lia-
nr.ir.»ty, onde trabalhou a distancia du I*00_»
metros.

Thetias lumoem trabalbou, portan*
dn-so hcm. . „*—• llamalero, Bclypie c Meyer trabalH»*
ram do galopo largo a distancia dn 1.800
metrífl, Este ultimo acompao-liou de peito
Eclypie,

—- Viiiia e Uri a flícr.uu exercido dc
saudo. , , ,—• AHionlj ti.iluihou, de galoplnlio.
duas voltas fechadas,. JA 6 «'..lumpto nas iwb. tnrfiMas n
di.pala dn Orando Premi" Dr. Proiitm, a
wr corrido na pista do Ocrby-Cltih. u» p,ro*
sliiio dominso. lidou, Mchrmct Ali. Metro*
polo, lloiider» e IJri.tht B-Vea tém próatixldo
ox.-ollentcs trabalhos e são OS mais cotados
vencedores, o único nacional, l'.'uli.tano.
que concorra a c.sn prova kv.i alguma chan
ce e lambem lein progredido iilllin.imcnlc.

Football
OS COXCühsOS DB PÁf.PITRS — Apnra-

dc*s os palpites dos lornalislas qur coneor-
reram nos torneios da Associação de Cliro-
iiislns Desportivos, palpites referentes ««s
Jogos do ante-hontem, ficou semio a seguiu*
lo a coliocaváo Ais mesmos:

Tara America -- llcniani Aguiar 15»
iioiiios e. \'i scores, Osmar Oroca ll-l-ll. Ho*
norlo Netto Machado 1117-8, Otimòrelndo de
Castro 180-1.1 Ernesto Flores 134*0, Hello
.Volto Machado 185-11, liriani Júnior 130-11.
Manoel A. Gonçalves. 130-9, Octavio Silva
I'Ji-7, l.èo Osório 125*10, liriani Nctio
t'_,'i-IO, Eduardo Mnln 122-1). Cello dc Barros
1*20-7. Adaucto de Assis 117-11, .lul.o Silva
III-.'., Itauiorr Peitai 113*8, Moraes Cardoso
lOIl-ü, Leite de Castro 105-0, Carvalho Cor-
rí.i 104*0, Arey Tcnorio 00-7. Lul' Vianna
S0-3, Baldomero Carqueja 70-ti. O record
da seorci (13) pertence ao sr. fiíiniercindo
dc Castro, O record ilo pontos por dia dc
Jogos (23) pertence aos S-.-i. Ounicrcliido dc|
Castro e Uriani Júnior.

Premiu A. C. I). — Custonio Moura!
H5-1J, Ernanl Silveira 1-13*12, J. Ilodrigues
da Motta 1*2-0, liamos Nogueira 139-10, l.in-l' dolpho Hibciro 137-13! Ilohorio Nctto M.t*
chndo 137-8, Gnnúrcitvilò (le Castro 1..---1'!,
Albertlno AÍ; Dias 1311-10, liamos dc Frei-
tas 133-10, llclio Neíto i.Mái-Iiado 1.2-11.1
Marino Netto Machado 129-11, Farache Nct-'
to 12-1-8, Américo ria Ilarros 110-7, Rohde da
Silva 107-8. Gambctta Amaral l'.'7.li, Sylvio
Vasqucs 107-3, Rollim Pinheiro 10.-Ó, Azam-
b-jja Barcel.0. 100-4. Ovidio Co.lho 03-7,
Azevedo Sauto« !!"-.->. Joraa IMcrher OS-l.i
O record de «cores (18) perlence aos Sis.
Lindòlphò Hibciro e (iumci .indo do Cás.l>*q. i
O record de pontos por dia de jogos (23).
pertence ao Sr; Gumcrcindo de Castro. J

Aceitaram scores nos jogos ria serie prin-;
cipal: de '.ít.O d.i victoria do Vaécò os S.*s.!
Gumcrcindo da Castro, ilohorio Nctto Ma-
cliado, Carvalho Corroa, Arey Tèivario, Hal-I
ílomcro Carqueja, liamos Nogueira-, i.ín-
dolpho Hibciro, liamos do Freitas o Rolulc
clh Silva; do lxl «io empale do l.ivei* com
ó. Carioca o Sr. Ovidio Coelho; de 2s0 da
victoria do club da avenida vinte o oito dc
setembro os Srs. Arey Tenorio, llohdo da
Silva, Hollim Pinheiro o Ovidio Coelho.

OS CI.I...S FAVORITOS -- Os jornalistas
tia Associm-ão do Chronislas Desportivos fi-
zoram favoritos, nos jogos officiaes de
honlem, os seguintes clubs: llivcr 2Í) in-
dicaçõe*. Carioca 7 è empate. -I; Vasco da
Gama -10; club di avenida vinte c uito «Je
setembro 3!) e Paiiulra. 1: Bonisuccosso
32 o Es|)or..iii,a S: Confiança 22. Melropo-
lilano líí e empates 2; -líverest 27, Campo
Graude 7 o empates 0; Olaria 33, fiamos o
c empates 2. O tolal do (joals marcados para
cada club foi o meguiiile: Hivoi- 82, Carioca
•IS, Vasco da Gama tlõ, .Mangueira _Ti, club
da avenidn vinte o oito Ae. setembro 12õ,
Palnieirus 41, Bõiiisucccsso U3. Esperança íi".',
Confiança 70, iMctronolitauo Ii3, Evercst S7,
Campo Graude 4.S, Olaria Oõ e liamos 50.

COl.I.OCAÇÃO DUS Cl.UBS — Cabe-nos
fa/.ernma rectificação. \:i iiuta qua -limitem
cslaiiipámos, sobre a cnllocàijãó dos elulw
da serio C da Liga Metnipolitana. disso-
mo_ que O Hanio. otvupava o ." lõgar, com
seis pontos perdidos, o o Olaria o ô", com
oito ponlois perdidos. E' cxiictàmente o cou-
tvario: ti 4* Ibgíir pertence ao Olaria, com
seis pontos perdidos, c o- 5o au líamos, com
oito pouto.-} .poi-jiidos.

OS ENCONTROS 'DÊ DOMINGO MIOXIMU— As tabellas officiaes ilas duas entidades
marcam para o próximo domingo o» scguTu-
tc.s matolies:

Nu Liga iMutropolit-iiiia •-• Seiic A; Anda-
rahy z Carioca, no cainoo da rua Prefeilo
S_,tv.o.(ie!lo; olub cia avenida vinte c oito dó
setembro *; Vasco i):i Rama, no campo da
ina Geiioval-Silva "fólios, o Mangueira x
Mai-lic-nzio, nõ campo da rua Dosernftargíidor
Isidro; soi-ie B: S. Paulo.(tio x Amcricâ-
uo, no campo da ,rna Moraes e Silva; Atotio-
poMtano x Bbivisuccesso, n'o7cii'inpo da rua!
Engenho úe Dentro, e Fidalgo .. Gimfiaiifa,

^i^t_i'Y:larKt'f.-!'01,íS-'n'O,a<1::' No ;pro:*,-i,no -clòhiingo, 11. reállsar-sj

ria, e fiide.pcndehcia ?: Engoiilio dc Donli-o.
no campo d;i rua Costa Pereira.

Na .Amou — Múiniiioivso ._ liangui no
stadium da rua Guariaba.!).": Arncrira x Bra-
sil, no campo cia rua Campos Salles, c V-'la-
meiii.o x Ilólletiico, no .ànipíi da riia Pav-
sa tulil.

L'm jc>go. e.-tra -. Áléiii dos In.. rn£—tes
õfficiaes marcados para doniiiigo; ;i dirci-io-iV."*'lV(l-:
ria da Associação Metiop. lilaria de Esportes.'.,,^ c \*

jogo estrn cn

il
i.

' ..

Foram sepultadoi, hoje:
No cemitério do s. Pranclica Xa\ier< «lleynaldo dn Coita Nogueira, roa Tuyulvíii

Gloria, filha dc Antônio Pereira pí„ ò ,..'
Rneobnr '-'.'>: Octavio, ilibo dc LlndoInhoniS
reto dc Mello, rua do 1'ropojlto 21- \,anfilha da Joio Oomca de Moraes, cslYéie.i
i'ri.*iS'*m: ISdgard Colas, ru., Paula Urlto tu!l.ui/. filho de Anseio Mozzantl, rua li EJiUii. ;i|; Amalia Wcc.uelin do Amorlm llíum!rua Voluntários dn Palria .S.l. casa 1 .-'cl
Mlda, filha dc Kollsborlo Rodrigues TcImIiIGuerra, praça da llopubliea 50: Pemni.2
nela. IIoMiiul.dc s. Francisco de AssUu iii
rio, filho dc Josí Theodoro de Oliveira u!n,'ruu Darão dn Gamboa 5:i; Manoel AndriJ.l.ima. Sanla Oisu da Misericórdia; ,i„j
Itrniidli). rua Saldanha Marinho iii; \\tf,uiiiiidu Frederico da Silva, Hospital i'>.i_t

Ido Issercitòi Durval, filho do Uvy l.aíi"»
!ullví-ir.-i Carvalho, rua Marinno Pro/ ,\,\n n«No cemilerio do S. JoiSo Daptlstai ••• r,-|.miro, flllio do José Pereira, rua !>:*. nia. iv.réjra 21"; Aln.v.-iio do Carmo, necrotério dInslltiiio Medico Legal: Benedicto iiauidCorria, llospllal Auxiliar da Marinlia ei

Copacabana; Jcronyino llelisnnzi, caiu ,'i
saude do Ur. Pedro KrilCSlo; .Man,.d Coffj,
¦i.i Silva Oliveira, rua Gesnrio .Vlvlm ;;,
íllui Ae Paquetá: Ilalia, filha de LeandroR>
niili. rua I). I.uira 118: Jeremias dn., SSnlòt
lluspital Nacional dc Alienados; Olgs, tiün
do Álvaro de Jesus Machado, rua |j, j».'-,.
Sena 30, casa I: Francisco Uaptista \HÍ,.
res, rua dn Cajidelnria 100; Maria .lav^ (;,
Iliu do Jos. Corr.a I.cmos, uvenidã l'i í:i
Mi io 00.

No cemiterio dò Carmo: • Anna «Ie li
cerdtt Marliiis Moscoso, rua lluniaylji liu,

— Serão inliuiniulos, amanhã:
Xo cemilerio tlc S. Francisco Xavier: -

.Manoel Piui.. a Salvador Trlcano, cujo. íi.
I retos sairão, rcspçctivninenlc, ás 9 e á, ||

horas, das ruas Viscottdcssa dc PlrassIiiBani
.ii. 0. e Dr. .Mii-.-irl li. 2S-C, caa X; UbeniH
| du Silva, saindo o enterro, ás !) lioras, d)
i Alio ilu Hoa Vist.i sjn.

i mmm- —___" TAPETES E UU
para mesas, corredores e falas. CorÜna-!

flores c capachos
O melhor sortlmenln — Preços r*_nii),(
CASA RAUL CAMPOS

EX-SÉGüRA C.V.MP0S
RUA 7 SETEMBRO.. 8.

5 Moveis dc v:;nc. malas, artijos dl
pjj viagem c sports J

o AVANço^^FÊmmsm
Foi-nos dirigida, hoje, esta carta :
"Sr. redactor — Acabo do ler a A NOI fí

ue hoje, deparando ua primeira pa.çi-.-.a, sá
a epiçrapho do "Mais- um passo úo Uni.-
nisiiio-,> uma noticia concedendo á Esc»
dihayid a primazia do dar uniu pastí is:-

- nislcrial a um indivíduo do sexo femi. c:
|'.E' iiltaiiionlc lispnjeiro para as huilhao
coutar com mais essa conquista; por-íin ji

,existia, ha quasi um a_.no. uma mufe
ministra do Instrücijão Publica e. adivinli
ondo, Sr. redactor... na Turquia. II!».
ir.imlo o quo alfirao, envio junto com c:'i
um retiilho do jorniil quc publicou -rt\
A .\OlTl_ tambcin já o disso — es.a noi;-
dado, ilando a Sra. Halide Edil Ilanara i
prii-,ia/.i;i de ser si primeira ministra ejai

pelas v_l|lámeiíle num paiz tradicional
idéa. retrogradas.

Agradecendo a rectificação neccssim
alini ile dar a Ccsar o quc ilie pertenci
upròveilo' a Oppurtuiiidnde para apreícuf
us mais altciieiòsas saudações. — limai
niinisla. militante."

mmm»

0 La Poria que iliilrl.
Imi.i anil-
Kiuinnle s

•orto ^»ela loteria do Hio Grande,
asora o ia./, pela popular Loteei»
de Sanüi Catharina, df í*ual lão
coiiecsaion.rio. La i'uil» & Vil-
cunti.

.——m~__|»H»i T-

AS ATTRACCÕES DO JARDIIf
ZOOLÓGICO

Athlcliiòs 'fará rõiiliSãi* uiit

| Oriental, que domingo, 21, Sce a sua
1 prisu nu .lardini Zoológico, eom c.órrJ
íoxilo e muita coiicorrciiciá. Serão esto''
Idos novos números, executado.. pp.i*_prnr
lás reputados; lista funeção começariU»-'

I lioras) para dar logar ao cspecliiculo.*
i lheairo, ás 5 horas, com a representaçl. ?
uma comediu, terminando eom unia séj.

lísiõíuíl Luta Romaria, desafio cnlre,».;H
íclores lizenuiel Gonçalves (braslf*-
lannel Fernandes (portugüe./.;

As creum-u. até Kl annos. portado*'1tro ns Équipüs OS Svrio l.ibaiic.-c .lo"llo'la-í '" míín^ »t<? í(l :U1110S* .-:,,„ Hi.f11!íf) u 
' "y" Mim pxoninlar do nosso numero ilo ou

Box
KM NOVA VOlti.

itoMiíiu) í.._r*noTOi. v\'t_iNi.Kr -'- sovaiOHK, *_!! ;H.) ... o matcb dc box enlrc os
pugilistas Homero, chileno, o Weinert, norle-
americano, terminou pela vicloria do pii-irieiio, por decisão do juiz.

Noticiário
UMA FESTA l'XTl.AO..ntNA_U NO 71-JUCÁ TJ5NNIS CLUB ¦- Promovido por uni

grupo de spelús; com o pi-êviõ conueiilimento
da dirccloria; i-eãliaiir-sé-ú n. proxlniò do-limito, 8 de tttip.s.ln, das tí Ij'_ horas da táí-deá iiiciiir.no.ile,- um saraii-diuisaulc em lio-mcnaáçiri ao Di.- A. p. da Costa Júniordi..ni_si_i. prvüifleul. do Tijuca Tenui.i"'tib. Paru c,.sa festa vigorarão tòda's asdisposições rçsóilanieiilhrés; (.3 Sw. associa-dos torão cutnula com ò recibo de. 

'julho
sentlo exigida a upn.5e11la1.-ao ria ¦carteira'
de sócio,-: seni exceptâo, .Não ha coi>vites.¦¦ ¦ —ta» _.'.

j mn exemplar do nosso 11un1e.ro do
I torão ingresso ;!ratis 110 Jardim Zool .i:
com. iliroilo ã "Aranha que fala".

lOEiâS BO ESTÔMAGO SS
SAS, RAIOS X. Dr. Kenato ilo Soilza W
prof. Faculdade. It. S. ,!os<: 119. Vol. l'atria.

c^Sra_5^^"día p!
MOBILISAÇÃO N0RTE-AME:

RiCANA PARA A GRAN*
DE GUERRA

ARTIGOS DE SPORT
ROUPAS PARA BANHO

CALÇADOS FINOS - Lltimos modelo,
R. OURIVES 25
Tel. X 2419

Um inventor de pílulas contra a
malária

M&%$&fâ&è* (Seri-ióo.eSbc-
_1.1I du A AOITE) ~ o pharmaceutico Sr'u-nani Lomba desta localidade, ii VehfJn¦inin formula do pilú.ás contra á fel.re n a-

r.':ulfulo"e 
lnccliMmcn!o «Çm obtido grandes

0 Sr. Bryan insurge-sc contra
idéa de grandes desfiles

militares
.WASHINGTON, 29 (A. A.) - lísti ..

brgaiiisuda uma líranda passeata niilii.r ?¦
a celebraeão do dia da mobilisaçãò ila!.'"
cas armadas norte-americanas, para a S1**'
guerra.

A idéa doSsa conimemorafão foi iSi'3'"1'.
Io bem ac-ceita. O Sr. Calvin Coolirtg. Pf
dente du Republica, em iiota official, W»
çlno essa iniciativa, julgando-ã palriçlf;
por- isso', merecedora' do apoio òffíçMl'Tle vários pontos do i>ai_ têin *'.
adhesões. Até* a.oru soniento o govciw
da pi-oviiu-ia de Nobrasl;.., Sr. 13r.:an, -!!',
dou da idéa; declui-ando que se "•'?¦"';
prestar qualquer cobparnçâo nesse $%
O Sr. Bryuii doclnrou tambem U"" ° '
(joolidge eonimetle uni erro cm distm
soas. que trabalham para loinài*
des.file"s militares, o que só se
com o fim de aquilatar quaes os

i-parh a defesa nacional.
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