
Anuo XIV

m*ft******í «MfilttM ¦ - ' 'ml '_ '. "'*¦¦ -*•¦

..AV_ A j^K. p|P

¦"*'¦ ' ¦- .,-L ^ss *w*, -I *«¦»»»!.¦ . rr I (l rn. ^ K IIJNJ)^ rlrt1 . ******

DIRCCTQR j MWmW.
Irineu Marinho ^^J A

¦— -—.¦¦- .........^....^ a] ÊÊM

A~~" ;— -» ^
for 12 nifíw-s.Vor ti nieíci  mm M

,, 
""•" I3ÊUUU

¦ggSggg^ jg ~ ''¦''••'"¦ SCO rfa • IJ

Itio ile ffanoh'0 — líoortrt-IVirn. 30 <1« Julho d« 1921
1 #**e*ff-!«r *i

., ' -. • ?./'¦

N. 4.55*

*

NOITE "»**»

Antonlo Leal da Costa

Redacçáo, Largo da Carioca, 14 sobrado — Offlcinas, Rua do Carmo, 29 a 33
—--~^-*^»-—. —¦ ai 

,

TELül'1-IOXKS; REUÃCÇÁO, ccximi. 523, K$5 c oiticiai. -* GERENCIA, cuntrai. «1918 - OFFICINAS, korte "832 e 7284

0 NOSSO MAGISTÉRIO
e os seus

^i i>Mí!*yL-.
ASSIONATUIUS

Por 19 merei. ..,***** ?555í5tSPor 0 mexes. ........ I8WW
Humtro «uli», 100 réll — Interior, 200 rito

problemas
A influencia das classes e promoçõessobre a éfficacia do ensino

Considerações de um especialista
I Di-, Francisco Furtado Mendes Vimina,Inspcclov escolar, o apaixonado estudioso das

qmatues 'th! imíntí, còm lontítt observaçãoi.-v. centros estrangeiros, reflcclldn epí irtalsde iiin dos seus eçjiliecldos iclnloriu», núoesmorece uu mui prooccupuçno do Clrnini-
doutrinas sõbrc o (|uc
muis i-duvem nu nosso
ensina primai-lo muni-
çlpnl; tine tem cnea-
r.-tdo snli varieis aspe-
cios. pondo ém evl-
deiicin ns condições iu-

dispensáveis á sua ido-
nu cfficuclti. lí" u latiu
niitli.i-i.-il da questão,

ipic Imito imporia, quoliiüius nqul divulsnr
dc iiecòrdo com .i pro-
prin exposição i|tu; ul-
cançiimos daquelle os-
peclnlistu, qnc nssim
se externou; depois dc
outras considerações:— A verdade é quco preço por que
instrucção dns eiCüll-
ças. no Dislriclo Fc-
..li-i-:il. o elevadíssimo
tt, entretanto"; pina o
custo du vida carioca'.

o-, professores primários ciii üirai, e muiloespecialmente us otljtinlos, estão sendo mnl
pagos. Dc lal cti-.tn uno cabèín as culpas no
magistério, porém ao estado de iiiorguriisn-
çao cm quc tu lefn debatido o ensino, niáo
gradb louváveis esforços dti algumas admi-nislrações".

Para que os resultados pudessem sor me-nos gravpsos c tornar-se melhores, scrin
preciso, atiles tlc tudo, dnl- lypos definidosas nossas escolas tio inslruccao pi-iináriá;U55CS l.vpos, a meti ver. poderiam ser o cieGrupo bscolar, o Je Escolu Primaria e o dcbí-.-ola Rural. O primeiro, dc mntrieula ml-mina para 500 ahininiis, nbrahjjíçndo i.té liou mesmo 7 annos dc curso, mas podendoler apenas classes alé o ."i" annc, toi-ia uiii

K£.;$pPp %*'> -

ForriinrJnm egunlnicnlo unia clusse, rumi; mesmo excesso do ItíU indlctitlu puru aJus profossuros. Assim,
siifflcicnl puraniliisscnios 100

so, como me parecens necessidades ãcliiiies.
grupos escolares, dcvcrlit ''

is do NO LEVANTE
Novos frutos do Instituto Franco-Brasileiro
\a liicrcilurci e na ^ioncJa econômica

i./\^\/>y^^v ^^"w^í^V^-V*»*^

Os professores Lanson e Truchy

i-Diii as vrui-i-

Dr. 1\ I\ Mendes
Yiiinitit

progranima dc desenvolvi menlo appro.tliiia-dp dos que, ineohveriiehtcmcnle, tem ser-vido paru todas as escolas do Dislricto Fc-Uerali o scgiiiiilu, cum ;i ou I uiiuos apenas,< proanimma muílu mais .-impU-s, ndmilti-ria dc iü ,-t au tnsli-iciilfiiiiis, rt-íiidtif, por um
professor c um adjunto; o terceiro, finul-iiicnlc, apenas dc 1} annos dc curso c pro-gi-anima iriiiitissinío simples b ro.luzido, sc-iia dc um só professor pura matricula dc -15
alumnos no máximo.

Par.i esta organisação, que daria logar a'¦oiisideravei.% economias, proporia o seguiu-lc cm relação ao pessoal docente:
ENTIUD.A XO MAGISTEHIO — Fal-a-ia•(iiiprc depender da dcmonsti-ação dc capa-lidado. .\'o caso dc vagas em numero su-

penor ao dti candidatos, a nomeação se da-ria pelas médias obtidas na liscola Normal,c-Míibclecidas as equivaleneias dos vários cri-t.crios que tem sida successiVaiiicnte rido-
piados por ella a um typo unieo. Em t-gual-dade de condições, decidif-se-ia pela preèé-tencia de lormatui-a o, cm seKuiila, a favorio de maior edade. Se. o numero dc cáiidi-datos fosse superior ao" de vagas, iioinenr-sc-ia a metade pelti critério acima e u outrauictude por concurso de provas
.^'^RlSVc012 YKN6IMBNTÒS ENTOEUS AD.1LMOS -- Siippriniindo as classesfios adjuntos, faria a melhoria dos venci-mentos depender essencialmente do tempode serviço, como é mais justo quando a nu-lureza das funeções não varia. Adoplariii,em siininii), o systemá; iiilrutliizido em lllll
pjilp Estado dc Nova Voil», que venho pio-pondo desde 11115 e a (iuc me retiro na pa-giria 'J0 do meu relatório sobre o anno de
J923; Os vencimenlòs com que iniciariam
iriam sendo aiíuuaJrncnte atignientados dclima quiiutia fixa, nté iíttihgirem a um li-
milc deterininado, o quc poderia dar-se, porexemplo, ao caljo de tlcz, annos. Apenas
colho haso paru'as proporções nu relações
quo me parecem razoáveis, supponliaiiios
para vencimentos iiiiciaes tios adjuntos tlc.')" classe, 250JÜU0. Sempre u iiivariavelmcnte
a partir de 1" de .janeiro de cada anno, de-
pois. que o adjuneto já contate um anno
de cffectivo exereieio, lacsvcneimc-tilos iriam
sendo acerescidos dc 20í ineiisaes. No fim
de 10 annos o adjuneto perceberia; portanto,os vencimentos dc 4505000 riieusacs.

Em Nova York começavam com 860 dol-
'ares annuaes c no fim de 12 annos attin-
giura a 1.820 dollarcs. Tendo em vista « cou-
Vcnlenciil de impedir n falta de assiduidade
e dc dedieação, seria imprescindivel estabe-'ccer tres restricções impedindo a melhoria«mnual de vencimenlòs: 1" — No caso dc«ct-ta porcentagem de faltas, digamos, por
exemplo, 45 annuaes, justificadas ou não;
2" — No caso do adjunto haver gozado ninis
de dous mezes dc licença; 3° —¦ No caso dc
evidente desidin, denunciada pelo inspeetor
ou por qualquer outra pessoa tio publico ou
interessada na direcção do ensino c com-
provada cm inquérito administrativo, cer-
cado dc todas as garantias c em que não
entrassem nem o inspectoK riem o professor
n que estivesse stibondinndo o adjunto.

Nesta ultima liypothcsc a perda poderia ser
decretada por dous annos.

PROFESSOflES — Formariam uma classe,
eom os vencimentos dc 550J000. Seriam cs-
colhidos, dentre os adjuuctos quc tivessem
attingido o limite máximo de vencimentos,
por merecimento, mediante inrormaç&cs dos
inspectores e professores sob os quacs ser-
vissem ou tivessem servido, salvo sc fosse
preferido reservar metade das vagas pnraserem preenchidas por concurso, sempre ef-
fectuado em janeiro. Em caso algum a atl-
tnlnislração poderia .deixar de prover, alé o
inicio do anuo lectivo, o preenchimento de
vagas abertas até o encerramento do anuo
lectivo anterior. O numero dc professores
séria de tantos quantas as ^escolas primarias
o ruraes e mais 10 %. Admittamos quc a lc!
fixava em 200 o numero dessas escolas. Tc-
riamos mais 20 docentes com a categoria e
os yeucimentos de professores. Duzentos cs-
tariam na regência das escolas ciladas c 20
constituiriam uma espécie de reserva. Se ai-
gum dos 200 regentes manifestasse incapa-
cidade intellectnal ou physica superveuien-
te, seria afastado da regência, com declara-
ção reservada do motivo, e passnria então,
ou a leccionar unia classe (poderia ser ali As
» que escolhesse, sc mantivesse capacidade
para cila) ou iria servir como auxiliar de
direetor de qualquer dos. grupos, escolares.
Nessas funeções seriam lambem aproveitados
os que, promovidos, ainda não livosscm pó-
dido ser designados, por falia dc vaga, para
» regência dc escola.

DlftECTORES DE ÜI1UPÜS ESCOLARES

naver lin dlreclorcs, (udnieiiios dc U5ÜSOO0 uii,.ciiiiio.iiic iinreco maisrazpnvcl, 7110*0110. Os dlrçelorcs icrlaín no-nicntlos por ocullui do prefeito, dentre cinconomes dc pruTcssórc/i quc já houvessem of-ici-iivaincuic exercido u rcfienclií tlc escolcs
primaria:.. Indicados pelo direclor de Instrn-c?  .,I'- iicfüidn eoin as IhróihínçõÍJH sobreini-iceinicnlo, pivsla.las pelos líisiieclorcs CS-ciilar-.-s. (.i-ni estariam na «llrccÇilo dus gru-pua e Os dez restantes exerceriam ns fun-ecoes de auxiliares dus dlreclorcs fcoin niieslgnaçiiu espeçlftl dc "vlce-dlrcctorcs"),'.
quer houvcssein sido forçados a deixar a di-iccçao. por se não lerem rcvilmlu cipii/i.s.
quer por que nlndu náo houvessem lido op-poi-liinidutli- dc sir aproveitados

.INSIMiClOItl-S l-.Si;oi..\llES - Conslilui-liam uma classe, i-uju numero dc cargos sc-rui lixado por lei o dos quacs dous leroosseriam prcwieli|dos pela promoção por me-roíimcniii dciilrc os directores mais dislln-elos e experientes; O terço restante deveriaser provido por coiieürsò, ein que pudesseminscrever-se professores quaesquer, públicosou particulares, do Districto Federal ou não,cum u millimo de 5 annos dc exereieio nomugfsleriq j»riinui;Io e maiores de 28 annos'uc eilailc. So tlepuis dc dous provimentospor promoção se poderia promover o pre-eneliimciilu por concurso. Depois <lc donsannos dc cffectivo exi-rcicio, nenhum inspe-ctor pertieria seu cargo sem processo ndini-msirutlvo.
Se, uiiles du decorridos dous annos, viessea ii-iir provada, em inquérito, a incapacidadeintellcetiial ou a falia rio critério na invpe-cçap, por parle dc fnspector escolar, nome»do por promoção, seria este dispensado, vollaudo as funeções tle direetor, com os ven.eiijicntüS deste cargo;

ser
condições, ou,

Ua duus dias que o llio hospeda uma fi-
surn eminente das bol[nsletras i*raiicoí«ii, um
csplrlli) oiiiln se rcflccic a cultura u u lumi
goslo tlaquclle pair, u orilcin, u (llseipiliip e
clegaiiclii do iiensjinciilo: Uu.it.ivo l.aiuon,
li' cllii o nnvo direclor du Èssnlu Normal,iiiitle aprcuileii c cnslnnii durante qiiaicnlnii nn os, fazendo parle iIc-m ploliido ein quefiguram, enliv uutrus, Juntes, üaloniou llef- Jiin;n.i.-h. Além di<.>„ I.iiiimiii i^ n nic^tro dc li-

raturfl da Universidade tlc- pnt-is, como loi
proi-.-piui- du príncipes c lente de ih-.iorlc.i.

Si-u> titulo», t|itt- iiuiltos oulros clle pos-..uo. sem duvida; não são talvez muilo oo-
nheeldos lio Urasil; mas o sen nome c fa-
miliar de qiianlos aeompaliliain a lltcrnlui-a
franceza ç eonlicccm suns obras de divulga-
oi<o. láo est lidadas e cunliccidas como as de
Fagutd,

Está o grande professor enlrc uns por for-
ça tio accordo do Inslilulo Franco Drasilci-
io a vem aqui fazer dons nursos dc corifércil-
cias.

.Muito nos ciiipeiiháiiios cm procurnl-ó lio-
ic, no Uolcl Central, onde lhe falámos ás
primeiras horas da tarde, conservando tio
velho professor uma impressão indelével,
não sú pela sua allitude dc extrema trau-
quiilidndc, como, e sobretudo, pela força c.v-
positiva de sun palavra clara, polo mothodo
inslruellvo dc sua palestra a um lempo cal-
ma e brilhante!

. IV a primeira vez que o professor Lanson
visita o Itio, que tanto o conhece através tle
seus esludos sobre a Iilornl'urn franceza e

ven-
se nomeado por con-curso,, poderia ser aproveitado como dire-ctor de grupo, nas mesmas condições, ou,com os vencimenlòs de professor, como ad-dido a Dirccloria dc Inslruccao, para os sor-viços qnc o direclor geral determinasse.l.omquaulo ainda devessem ser accrcscen-lados pequenos dctaiiies c restrici-õcr.,-naramtllmi- garantia do eiisjuí- u di; i-üWii!, .nen-so qnc o exposto nasia paru demonstrar quea oigaiiisiiçíio proposta é superior, não sóa aclual como a varias outras quo tèm sidoapresentadas, pois nclla sc pódc conciliara condição primordial de atteuder nos in-leresses do ensino com os respeilabilissimot

daquelles que são encarregado;-, dc transmit-tu-o. Assim e quc cm relação á entrada parao magistério assegura a capacidade dos do-centes. pois seriam escolhidos os quc liou-vcsscni dado provas de maior intelligcnciac iippllcnçao na Normal ou os que 
'a 

deinoiisli-assem em concurso de provas. A ado-pçito única dcsla ultima fôrma dc seleeção
que pode ter defeitos, mas ainda c a me-lhor, apresen Ia ria talvez a desvantagem dcsiipin-imu- im Normal uma fonte de c'slimulo
para os esludos.

O estabelecimento du melhoria de vencimentos pelu forma indicado i?"nials justa eniais lacil iio que a promoção pela apura-çao real do merecimento, verdadeiramenteimpossível, ou, pelo niouos, sempre eivadade grandes injustiças, em corpo tão nume-roso. Porque, a meu vcêr, tudo «runnto setem proposto para tornal-a justa (eoefficieti-tos preestabelccidqs para cada espécie dc.serviço, notas, iufot-muções de conjuneto ou
páí-çellndas, com cadernetas dc professor ounão), além dc perturbar profundamente oensino, não passa em geral dc meios mais
ou menos engenhosos de substituir o cri-
lerio do conhecimento real do valor do do-eente por ilieras e cegas operações numeri-
cas. A imparcialidade c a exactidão quasi selimitam á fôrma invariável de realisar a apu-ração das modias. Mas, para que a automa-
licidude do augmento não couduzisso ao des-
prezo (é claro que apenas em parle extre-
mn mente mínima do corpo dos adjunclos)
pela assiduidade o pela dedicação, propuz astres restricções acima formuladas.

A funeção tle regência ou direcção deixaria
de ser um direilo para o professor ou dire-ctor, aos quaes- ficaria apenas assegurado odireito á percepção dos vencimentos respe-etivos, quando jã as tivessem exercido'"por
dous annos effectivos. E' quc, sc por umlado só deve dirigir quem tiver c cmquanlo
tiver capacidade, por oulro não convém pre-JUdi.cnr os interesses dos funecionarios qucja prestaram bons serviços durante longosannos. Aecresce ainda a circumslancia quoa forma proposta evita quasi completamente
a possibilidade da administração transformar
a necessidade de impedir quc as direcçõescontinuem nus mãos dos inaptos cm armadc perseguição ou compressão. No sentidoindicado é que, a meu ver deve ser feita asuppressão da actual "cathedraticidade", istoé, a du obrigação ,-Jo só poder a Municipal!-
dade utilisni- os serviços dos professores ca-tbedraticos na regência dc escolas, a qualtem conduzido á proliferação de pequenasescolas, especialmente no grande centro ur-
bano. Talvez me objectem que ,a propostaoneraria um pouco mais os cofres da Prefei-
tura do que a organisação aetuid. A ado-
pção dos lypos definidos, indicados no co-ineço deste artigo, viria baratear o preço porque sac cada alumno c nuginciilar ainda acfficiencia do ensino.

E' claro quc a adopção do syslema pro-
posto respeitaria os direitos adquiridos, •
quc cada adjuneto entraria nn classe de ven-
cimentos ii quc lhe désse direito o respe-
ctivu tempo dc serviço, apurado nas eon-
(lições estabelecidas.

Taes são, em suas 
'linhas 

geraes, as idéas
que tenho defendido, quer cm relatórios, cx-
posições c officios, quer verbalmente, peran-ti: vários directores geraes, cm relação ásclasses, ás promoções c aos vencimentos. As
vantagens da Tabeliã Lyra seriam mantidas
quer pura os que ainda não houvessem attin-
gido aos limites aqui estabelecidos, quei paraos actunes docentes quc já tenham, como os
professores, os vencimentos para. elles aqui
consignados. Aliás as quantias;:aqui figuram
mn|s para facilitar a appreheusão rápida
do mecanismo e mesmo as relações, dò que
com o fim de determinar rigorosamente o
que cada categoria deverá perceber.,

ír^jM^^Êk

ISENTAS DE TAXAS, NA POLÔNIA,
AS EXPORTAÇÕES DE

BATATAS
VARSOVIA, 3U (Radio-ilavas) -~ O governo

resolveu iseniar do pagamento de taxas as ex-
porliições de batatas uo anuo próximo..

Professor Gustaue Imusou, da Academia
seus grandes niJtos como Bossuct, Boileauo Corneillc.

Falaudo-nos, disse-nos o famoso mestreque vae fazer dous cursos, sendo um dolhoatro moderno e contemporâneo e o outrosobre Montcsquieii, comprehendendo cada
qual uma série de oito conferências

alcance quc par» ellc próprio seria uma
niir.iiicsa. nu bem divertiu tlnqnrllo que em
verdado clle quiz dar com o seu primorosolivro.

Nfio quinemos nos despedir sem Indagar
alui. du movimento literário dn Franja tle
luijc. O professor f.unsuu, neste ponto, ln-
furmoti-iios que llio scrin dlfflcillino dar

, un; idéa segura do quo seja a aflllvidndo li-
[traria do icu paiz nus limites de uma pu-Iojhm apressada, Más tuna cousa poderíamosreto: o esplrilo franeez fervilhava uu an-
Ccil» da cicação du bellcza.

Companheiro de viagem 'Io professor I.an-son. o desembarcado no Hio luinliein como
çtflitcrciicislu do Instituto Frnnco-Brasileii-ii,
eu professor Truchy. da Universidade dc IM-
ns, mídc é.cathedrntico dc economia políticadcído llldf». depois tl« professar i.-m varias
universidades de província. Além disto o
piof.ssor Truchy é vicc-presldeiitb du Socle-tJtle dc Economia PoiIIlea do Paris, c autor
do mn recente tratado, cm dous volumes,
sobre a mesma matéria.

Oóhio o professor I.anson, o grande eco-
uom.sta vem ao llio pela primeira voz. Sutis
primeiras palavras foram de elogio á nossa
cidade.

O navio lançava ancora ús cinco e um
quarto, de modo que o illuslre viajante
teve ensejo de apreciar a bahia c a cidade
durante o dia c tambem dc ver uma o outra
illiiinlnar-se, especlaculo quo deveras o fas-
ciima.

Em seguida o professor Truchy falou-nos
do progranima de suas próximas i-onfercn-
cias qnc serão divididas cm dous cursos, um
especialisndo para os estudantes dc direito,
o outro para o publico cm geral.A primeira conferência do irisigno eco-
noini.ita versará sobre idéas geraes do pro-lilciii.i econômico palpitante que £ o que pro-cura equilibrar os interesses sociaes que são
representados pelas correntes do operariado,
du palronalo c do Estado. Neste trabalho
inaugural o professor Truchy vae nnalysar
as tendências modernas e as soluções pro-
postas ou já victoriosns, reservando á se-
gunda conferência o estudo do cooperativis-
mo, para abordar depois a questão dos syn-
dicalos e de todas as Instituições partícula-res ou publicas de caracter econômico. Tra-
lará ainda nesst curso dn questão das habi-
tações operárias, encarando tambem o pro-
blcina em relação ás classes menos abasta-

"Oicste ponto o professor Truchy teve en-
sejo de nos falar do que tem procurado fa-
liei-,%.França para dar .suVuí.-.u .»» nroblenm
íWraiía, ciembrou fmr é. grande a' aclivl-
uado de construcção ue-villas proict-Jiius nos-
arredores de Paris.

No curso destinado ao publico o conferen-
clsta examinará o desenvolvimento do com-
mercio exportador da França, estudará a po-
litica colonial cm funeção do próprio com-
mercio, mostrando eomo esse problema
aclualmente empolga a altenção franceza,"
graças âi lembrança da larga contribuição
que as colônias prestaram durante a guerra,
offereccndo vidas c mercadorias.

Outro assumpto quc vae interessar o con-
ferencista é o que se relaciona á creação da
Câmara, de'Commercio de Paris, instituição
a que o próprio Truchy dá um desmedido

; i /\j^,/-v\iA>v^i^.**%-**** **¦* **^*+*-,i*s ,*•**'-*¦¦,** t*****^*****--****

militar em
| Paulo

Os decanos

Zt.Jtu0lessor,lanson fará o_ sou primeiro valor pela sua aeção benéfica ua solução das
questões que affcctam interesses de eco-
mercio Internacional e, sobretudo, pela crea-
ção da arbitragem entre negociantes ou iu-
dustriacs de mais de um paiz.

O professor Truchy abordará lambem cm
uma das conferências desse segundo curso
á questão da hulha branca, mostrando como
a França eslá empenhada na exploração de
suns quedas dágua, a exemplo dos paizes
que não dispõem de carvão sufficlcnte á vida
dc suas industrias.

A França, lembrou-nos S.S., 6 muito rica
cm cursos dágua industrialmente aprovei-
taveis, estando talvez, senão ao lado, logo
depois da Noruega, cuja situação é privile-
giada:

Falou-nos ainda o professor Truchy dc
uma conferência que vae fazer sobre as fi-
nanças dá França, estudando a sua situação
cspecialissinia de depois da guerra.

Da carestia da vida não iria falar parti-
cularincntc, porquanto já o anuo passado
seu collega Martin, que aqui esteve, tratou
luminosamente do assumpto. Dizia-nos, po-
rem, qne o pbenonieno da alta dos preços
proseguia na França, não sô por força das
consequencius conhecidas da guerra" como
pela escassez da mão de obra em todos os
misteres, já qua a maioria dos braços dò
operariado estava empenhada no trabalho de

trabalho ua Academia Brasileira, 
"que 

lhesolicitou a honrasse com sua estréa. E' ain
porlanlo que o conferencista vae expor aslinhas do seu curso, o focallsar o theatrode Alfredo d« Musset, reservando para asoutras conferências o estudo do theatro dsDumas c Augier, do theatro de Porto-Riche.
Curei e llervicu, do estudo dos nome» demaior voga actual c, finalmente, do thea-
tro de Paul Claudel.

A preocetipação do conferencista c mostrar
quaes tém sido os esforços do thoaíro fran-cez por tomar uma expressão concorde com
a evolução tio romance e da poesia pura.

O professor Lanson tem em alta conta
na sua coniprcheiisão da evolução da scena
a figura de Paul Claudel, que, ua sua opi-
mão, encheu o thcaTvo contemporâneo de
mysterios e lhe deu uma feição digna de de-
lida carueterisnção.

Na outra série de conferências, o mestre
franeez tratará da obra dc Montcsquieu. de-
tendo-se especialmente no seu "Esprit des
lois", que procurará explicar nas suas ori-
gens e significação, mostrando como, tratan-
do-se embora de uni nome que não ha quemdesconheça, de uma obra tpie não ha homem
culto que não haja lido, nem sempre aquelle
trabalho é interpretado devidamente.

lEstou certo — disse o professor Lanson—
que muitos dão á obra de Montcsquieu um reconstrucção dns cidades devastadas,
li:i!l!l:lilí!ililillll!l!lílii:iíi;ili!IIi;M

ACTUALIDADES DE PORTUGAL
ii1111111111ii1111:111111111111111:i1111111ti111 iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinininiiiiiiiiiiMiiiimiiiiuiiiiiiiiiininiiiiiiliiiiiniiiiiiiiiiiiin - -

iiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiíiiiiSAspecto da vida cara

A viagem do Sr. minis-
tro ^a Justiça

S. Ex. pernoitou em Guayauna —
Hoje, S. Ex. devia ter almo

çado no trem especial
/n?',',,AÜL9' :ln (Ai Á-í " Somente agora,
(24 horas du -Jll), 

posso dar uo publico domo de Janeiro uma impressão sobre a via-
«om do Sr. ministro da Jusliça, Dr. Joãol.uiz Alves, a quem na qualidade dc rcp"C-scnlnnto tia imprensa carioca venho com ou-tros collegas acompanhando nté cslu cidade.Todo o percurso do llio alé aqui, comoo dissemos cm tclcgraniina.s_aiiteriorcs, foifeito eni magníficas condições. Ao amanhe-cer dc hoje,, ainda em viagem, o trem cs-
pecial em tpie sc transportou S. Ex. eraaguardado com nnciedade nas estações nelas
populações loeacs.

As pessoas quc constituíam a comitiva
ii i. .'• Prcssurosas, contemplavam dns

porlinholus a paisagem c os objectos quese Iam succcdcndo, nn cspcclativa constan-te de possíveis surprezas.
O aspecto dos campos era cm tudo o mes-mo de sempre: grandes descampados, enor-mes culturas tlc café, fazendas, ricas habi-laçoes. residências pobres e a monotoniaiio verde... De longe em longe, acumpndas,

barracas, loque dc cometas..;
•V approsiinação, porém, da capital, acuriosidade tle todos aguçou-se com as pri-mciras manifestações do estragos causados

pelas armas.
Fortes contingentes tlc tropas apinliavamso ainda pelas immediações da cidade con-scryando aluda um ambiente de gucra.Chegámos emfim a Giíavau'na, estaçSaepie disin do centro da cidade sete kilome-tros, pouco mais. Ali era o Sr. ministroaguardado pelo general Eduardo Sócratese pelo seu FZstado Maior.
Recebido com as honras que lhe cabiam,

o. fcx. abraçou u todas as auloridades mi-litares ali presentes c. findos os cumpri-
mentos, realisou uma demorada conferência
com o commandanle geral das forças, rece.bendo por esta oceasião nma impressão gc-ral dos aconlecininelos c assenhoreaudo-so
das ultimas providencias tomadas.

Como tivéssemos chegado a Ouavau'na
muito cedo c o general Sócrates manifestas-se o desejo de que o Sr. ministro nlmoças-se em sua companhia, o Dr. João l.uiz Ab-ves .-loocdoiiy c-4c> melo dia, no meia domaior regustto ila lódos, loi v-ervida a re-telçao eilv-qtfn tomaram parti» 'o illustre vi-sltantc, o Sr. coininauduntis dò Estado Maiore os membros da comitiva.

Somente á tarde o Sr. ministro proseguiua sua viagem até ao palácio do governo, on-de era aguardado pelo Sr. Dr. Carlos de
Campos, presidente do Estado, e pelos seus
secretários do governo, quc redobravam doenergia para restituir a capital no seu com-
plcto funcciouamenlo, dentro do menor cs-
paço dc tempo.

Já demos em telegramma anterior umadcseripçâo ligeira do que foi a chegada do
Sr. ministro ao palácio c do seu encontro
com o chefe do Estado.

A* noite, o Sr. miuislro regressou ãGuayau'na, do onde transmit to este des-
pacho. Aqui o Sr. ministro regressou, ten-do-sc recolhido ao leito já tarde, mas mui-lo bem disposto, não obstante a longa via-
gem c ás emoções por que passou.A* hora cm quo telcgrapho todo o acnm-
pn mento está em silencio e tenho a im-
pressão de que o Brasil entrou de novo nasua trauquillidade desejada.

Diante do quo acabamos de contemplar,
por mais quo se queira- recriminar não c
possivel deixar de assignalar a grande cn-
pacidade militar dos nossos soldados e as
altas virtudes civicas dos cidadãos a quemconfiamos os nossos destinos.

O triumpho da legalidade, contra o levan-
te de São Puulo, não significa somente umfeito de armas, a meu ver, mas um grande
gesto magnanimidade. Ameaçados pelo les-
te, pelo norte c pelo sul, os rebeldes em in-
ferioridade numérica, encontraram nma
saida magnífica pelo oeste, por onde po-deriam, escapando, salvar de uma ruína
completa, a grande, bella, e rica capital.

As forças legaes Unham, certamente, co-
nbecimeuto disto, o com este dissimulado
cousenso, salvou-se o respeito á autoridade,
salvou-se do bombardeio a capital, salva-
ram-sc vidas preciosas e inutilisou-se qual-quer possivel_ resistência por parte dos rc-
vultosos. Foi do grande alcance a conce-
pçilo e realisação dessa tactica, com que o
paiz pode resolver, de accordo com as suas
tradições, o problema creado pela indisci-
plina o pela ambição.

Vê-se agora,, do alto, quão acertados an-
darnm os nossos dirigentes evitando um en-
contro cm que se sacrificariam vidas inul-
tilmcntc o dahi a demora da dominação im-
mediata do levante.

Amanhã, S. Ex. deverá almoçar ainda
no trem especial.

Até agora não foi organisado o program-ma para o dia de amanhã.
¦ ,*** i

do Sonho e do
Trabalho

Não quer ser o mais anti-
go dos jornalistas

Esquivanças do Sr. Carlos de Laeí
Nascido nesla capilal cm 1347, o Sr. Carlos

dc I.nel. hoje conde dc I.ncl, com os seus 77
annos de Ironia vernácula, í. o decano do«
Jornalistas brasileiros residentes ncsla poe»llc.-i cidade das montanhas c dns palmeiras.

Em rigor, contando-se com precisão malhe*
inallca, os annos dc mordncidiidc literária •
purismo gi-ammaticiil do Sr. Carlos do Laet
não serão us «juo lhe attribuimos, pois, pel*
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Pr-, Carlos de Laet, decano dos jorna*
lista*

meno», alguns biennios, na primeira phas*dti vida, dc innocente iguoraucia iexe ha»ve£t.na longa carreira do erudito fidalgo.l?»ós, porem, marchando dcslumbradamen»
ti hZ Vt,en?.,?\4° Pc»«n'oso purista, viarao».'fnSnrfr 

num ?í í1 !Ua «is^ia inteü*iuit.ur.ir num sú -«rtarW c outcKosai-amns
quasi felizes, a evocação' da. fcaSlífiS, „,:polemicas, das campanhas, ou esliradas diè-cussocb travadas pelo decano de nossa elas-se, om agitados annos do jornalismo, no Im-peno c na Hepubliea, pois a sun penna aindacombateu neutralmenle por um dos paru-cios que contendium ua éra do civilismo. e o,sua palavra ainda cspicãça com urbanidade»galante nos torneios o]yiiipicos da Academia!ue Letras.

LISBOA, 29 de juuho.

Para corrigir a insaciável ganância dos
especuladores, jirincipaes agentes propulso-
res da ininterrupta carestia dos gêneros ali-
menticios, entendeu o governo portuguez
que era indispensável a applicação immc-

Elabora-se uma nova lei
de imprensa na Itália

ROMA, 30 (A. A.) — Assim como era cs--perndo, o Sr. Mussolini, chefe do gover-no, nomeou uma commissão composta de
personalidades competentes, da qual fazem
parte tambem vários jornalistas, para ela-•borar uma nova lei de imprensa, destinada
a deixar campo vasto ú liberdade da pala-vra escripta, dentro dos dictames da mo-
ralidade e da boa i-azão, tendo-sc cm vista
a necessidade publica destaj$ collaboração
jornalística e a respeilo á «autoridade do
governo.

*****

diata de medidas draconianas. Algumas ca-¦ias de commercio, principalmente armazénsde viveres, foram mandados encerrar tem-porariamente-. a gn.vura representa um des-•cs estabelecimentos, grande mercearia à „,,, ,esquina da rua da Prata e praça da Figuei-j Tmlè

QUINZE MILHÕES DE PESOS,
OURO, EM NOVE

MEZES
¦ ***> m m ¦ —.

Como conseguiu a Argentina
realisar esse lucro

BUENOS AIRES,.30 (A. A.) -~ O Sr. Dr.Victor Molina, ministro da Fazenda eminformações publicadas pela- Imprensa, de-ciara que com os pagamentos de serviçosofficiaes no exterior, effectuados com oouro depositado na Caixa de Conversão, opaiz conseguiu realisar um lucro correspon-dente a tjuinze milhões de pesos, ouro, cmnove meze» '• -7"

Para vcl-o, subimos, apressados, ao «Mh
pelo Sr. Eaet, c, já no alio das escadas, ieiwtimos, cheios de vergonha, o receios do ter*mos levados, pela commoçâo e outras cir*-cumstancias, a perpetrar algum erro prono*minai em nossas perguntas ao autor dos vcut-sos de Eufcmia Camacho.

3S't> sara do espera, rogámos a «ra contmot*
que nnnunciassa a nossa presença ao dlrwctor daquclle cxtcrnalo, e, como outras pes»sa-is, esperamos quo o atarefado funccionarlo.
para poder attender-uos, encerrasse os deta-tes que, em torno de um negocio de vend*de casa, travava com ura cavalheiro qne ti+nha um annel com rubi no dedoSoou numa sala vizinha, o signal estridn-Io do chamamento ao tclepbone, e o contt-nuo, forçado, por ess». importimação, • sus-
pender o seu negocio, depois de informar-s»soube quem falava, passou por nós,preveuindof-— O direetor vae passar para falar ao te+Icphonc.

E, fumando um charuto meio reduzido *cinzas, passou, vindo do gabinete do secreta»rio, o Dr. Carlos dc Eaet. Demoron-se pom*co o puritano do estylo, junto ao apparelhi»tclcphouico, e voltando ao gabinete da and»havia saído, passou, dê novo, deante da nò*.Approximamo-nos, eiiKo, do decano de nos»sa classe, e, confiantes, declinámos a noss»
qualidade de jornalistas.

Sério, levando-Hos, com elle, ao gaMnet*do secretario, perguntou, com ar grare, quasiespantado, como se ali fossemos colher Ia*formes sobre qualquer desentendimento ef»candaloso enlre os doutos membros da Gou-
grogação do Collegio Pedro it jQue quer a A NOITE?

Ouvindo porém, a nossa resposta, íwtWsatisfeito, soprando com volúpia nma longvbaforada de fumaça. Depois, talvez pelo ie*ver profissional de ironista, para diser an*nao so considerava decano de cousa algum*. ,teve uma phrase semi-btrrlcsca, certament*
de muito espirito, mas que a nossa ttaitdca
nao ousa transcrever.

-- O Felicio do.s Santos, acerescentou, ¦'**.'
mais \-eIho do que eu: tem 85 annos. Quand»cu me conheci por gente, clle já era depu-»
tado.Hoje Hoje í direetor da "A Dnlão*»
Deve ser o decano uós jornalistas.

Contestámos que o decano da classe dev*
ser, não :o de mais edade, mas o jornalista dé -
mais antigo tirocinio na profissão.Deixe passar algum tempo. Vamos vé*se morre alguém e eu fico sendo o decana
de qualquer cousa.

Considerámos, em mente, que para termos
o prazer de ouvir, nesta reportagem, o dire-Ctor do Collegio Pedro II, não desejariamo»
o desgosto de assistir ao pranto de uma fa-niilia, ao desfilar de um enterro, e, em pa«lavras, reiterámos o nosso convite ao decano
dos nossos confrades:

Eu não estou cm condições de espirita
do escrever cousa nenhuma ou de concede*entrevista, confessou o proprietário da eadel»ra de Porto Alegre, sob a cúpula do "Pettl
Triarfon".

Abordando, então, outra 'questão, 
pedimosao escriptor do "Microcosmo" que nos In-

formasse quem é, na Academia de Letras, •' seu collega musulmano:
Não seil respondeu.cllé.

Recordámos quo, eíra discurso proferidoem recente sessão, o venerando pedagogohavia dito que existe, na illustre companhia,
um musulmano. Ellc, porém, rectificou:

Eu disse que na Academia ha um btt»
dhista, ou brahmane, o que deve haver «1-*- &
gum musulmano. isto è, alguém casado conr4v
duas on tres mulheres vivas. £¦•

E o budhista quem é? ;' ,.#
E* o Dr. Luiz Murat.

Com esfa precisa informação, agradecendo*'
lhe o tempo que nos consagrou, saímos d»
presença do decano de nossa classe.

¦ S|
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Ecos e Novidades
A iie.'1-.si.l.nbi dos uanspoilft nS« ie f«

santir apenas pelo Interior do mi«*o lm*
inenio pala, Como ruma ainda nüo mimei*
to, como mal ainda nfio reparado, ella tf**
dura mini bem parto da capital, ali nn im»
do Governador, por lio vario» motivos, dei*
liuiiii a ter um oonlrn dc acllvlunae niurii

ftiiiinicreiiil. A Min ponulãfÃg »>IA devera»
entravada nu caminho do proirtllO por «¦•-•
ta de um lituuie « de mm barca, o i|tie pa*
rece Inacreditável.

Jlealnienlu o governo municipal e a cnm-
panhia das hurrns. procurando reaolver o
problema, deliberaram n cxeeuclo da um»
ponlo nulca na prnlu da Itllielru, compre*
nendendo que, diminuído o percurso inari-
limo ficariam auãmentadaa. em aeu nume'
ro, a* vla<en» enlre o continente «• o Ilha,
Ma», Inaugurada a poule única, nugmentsdo
o numero tle viagens a sllunçilo ficou »
mesma, porque se iiugmciildii o pcrmiriu
terroilra lem melhora do servira de bondes
vtiJD companhia dhpflc npenai do uma II-
nha som desxlos. forcando oi passageiros «>•
mal» longas esporas, dr mela hora quasi
sempre, e vm aa vantagens tle uni bomoilu-
dado o combinado horário do bsrcaa,

Ji* esto um caso que reclama, comtudo
umn prompta providencia da parle dn Sr.
prefeito, como {¦ dese|o de todos ns morado-
res da Ilha. porquanto a Cantareira pto um
horário que lhe t-erve nos Intercalei das
viagens redondas, dc umn unira barca, c os
bondes só trafegam numa direcção única, a
mesma horn.

Quando n Ilha do Governador se llvrnro
desto mal entendido dc transpoilcs?...

A
A França vae approvar um accordo inter-

iia.iiin.-il rnm o llriisll, sobre n crrnçnu tle
mn bureau paru patentes dq invenção. As-
sim sendo, su torna mister imprimir nn as-
sumpto um caracter mnis seguro u austero,

Como se sabe, as patentes de Invenção
slo dadas, iiqui, sem nenhum rritcrin siipc-
rior. Uastn ler as llslns do todas ns sema-
nns, que o Ministério da Agricultura publi-
ca. Conccdoin-so patentes a cousns dc im-
porluncin ridícula. Ha bem pouco tempo,
um cavalheiro obtillha privilegio para ncou-
dlcionar pão cm cnvcloppos Impermeáveis!
Citamos este exemplo, colhido entro milha-
res tlc oulros. parn que sc cninprebcnda a
nossa advertência. Os privilégios, que ns
[.alentes dc invenção implicam, sò devem ser
concedidos n cousas que representem es»
forço real c palpável.

Crendo o' hurcau internacional; cm quc sc
hão dc assegurar a propriedade reciproca
tle inventos, não nos fica bem apresentar
patentes como iiqitelln quo assegura a de»
terminado indivíduo o privilegio de econ-
dicinnnr pão cm cnvéloppes impermeáveis...

O registo dc patentes dc invenção passa a
ser, deste modo, um serviço merecedor de
reforma complctn c radical. K' preciso dar
mais austeridade ás concessões de prlvilc-
gios, mediante exames rigorosos dn impor»
tancia dns-invenções. O que existe entre
liíis, ainda, i certa facilidade cm reconhecer
valor nas ninharias mais ridículas quc se
apresentam.

**e
Estamos para assistir ao primeiro cnncur-

so que não suscite debates, contestações e
pugnas azedas. Seja a escolha dc um ama-
íiucnsc, sejn a escolha de um projeclo para
constrneção de casas, sr.ia a escolha de com-
potência entre profissionaes, a discussão 6
sempre inevitável. Ha poucos dias mesmo,
houve um concurso dc cães. Apjiarcccram
logo descontentes, proclamando a injustiça
do jury c garantindo que prevaleceram mo-
tivos de ordem secreta. Parece quc ou não
lia probidade dc nenhuma espécie, entre nós,
ou quc o espirito dc sopliisnut vale mais do
qne todos os esforços.

De todos os concursos, porém, são os do
Instituto dc* Musica que maiores divèrgch-
cias provocam. Entretanto, devera haver ali
mais harmonia... Havendo, pjrím, vaido-
des num gráo intenso, os dc",citos e ns
queixas sc engalfinham com mais ranç"r
Ainda agora, o concurso para o pren-'js" m
piano despertou desço t^ntamcnloi-, ¦''*" y
manifestam em notícias tendeucios..-, \<m
noinincnlarios do mtfjfcfhPe cm nggressõcs
occnltas <>u mnl «ditisMi-Iatias. ,'jvs.» formo o»* e.\*fijil!ft( quo sempre lc-vaulain mividas sobnr concursos, e seria o

S. A. R. o prineipe Umber-
to na capital bahlana

0 rcprcíentwiie""3õ"iíinbaixa!l(»r
Badoglio, enviado directamen-
te a S. Salvador, para repre-
sentar S. Ex. junto ao herdei-

ro do tlirono da Itália
II.UilA. ÜO (A. A.) — O Sr. marechal Pie.

tro li.idoallo, fnilmUadnr da Itália Junto ao
governo braillclro, »ubrmlo da estadia nesln
r.ipltnl tlc S. A. rral o prineipe Umtierto,
berdelro *la coroa dn lialiu, mandou especial»
incuto o Cav, Virenso llerardls, seu secreta*
rio, a cila cidade, afim du ropreienlal-o »>i»
ii> i.iiin-.-iii,- jiiiitn n s, A.

Aqui chegando, o Cav, Dcrardii tllriglu-sciiniii.ili.il. ni.. p.,i,, bortlo da rjgla nave"San Glorglo", apresentando nn príncipe l'm-
hei-to as homenagem do Sr. embaixador lia-
dngllo, Ik-iu como os seus sinceros votos dt*
boas vindas, S. A. convidou-o para que seja seu
hospedo thiriinli' o tempo vin que a esqua-
dra ilnliniiii pci-iiuuici-er neslo porlo, prova-vclmento atí o dia I* d.* agosto próximo.O Cnv. lU-rardis, lulerrogailo nnr Jomnlís»tas haitianos, di/. estar encantado pelo lira»
sil, o .ipe/.ir .!.. piiiicn tempo cm qm* se
acha nessa capital, demonstrou conhecer bem
o nosso pais, cujo nun-avllhoso desenvolvi-
incuto admira. S. S. refere-se com cmoç.to
ao espantoso sentimento dc hospitalidade
nue lcm encontrado dc parte dns nulorld.i»
des e do povo brasileiros.

O Cav. llcrnrdls visitou a succiirsiil da
Agencia Americana nesla chlndc, pnlestran-do niiiisiiisiiii n:>.» com o Sr. Carlos Ksplnoln,
sen dlrcrlor. —*•»•
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I PENHORES?,.. I
8 Menor juro {& Maior ofterta
l> PftüüP /ÜI?CA '"• R"a 7 Setembro, 167»( UUliir. WtlUt II. Avenida Passos, lt >?

^taf»—.-
Pára um bailo deslum»

brnnte só uma casara
com a impcccavel per-
icição tle tallic da —
Guanabara — lt. Cario-
ca, 54.
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Hoje, como sempre !
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õnicaso do chamar a oltcnjao-dn inaiancla-nn*

perior para os debates. Dados os exemplas;
porém, parece dc melhor..«viso chatòír
atpiclla attenção justãnünto para a ano-
inaüa quc clles reprcscnlím.
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Um telegramma dcsla manbü ndeanta quemelhoraram, cm Nova Yorlt, as cotações dns
títulos da divida, contraída para "electrifi-
cação da Central do Brasil".'Hn aqui duas cousas a registar: primeiro,as alviçuras aos possuidores de taes titulps;
depois, a confirmação, ainda uma vez, de
que aquella divida foi feita especialmente
para eíectrificar as linhas da Central, tanto
quc tomou esse nome nas praças norte-ame-
i-icanas. Isto era, no emtanto, eonlcstado até
bem pouco tempo, para justificar a cxquisita
falta dc inicin dos trabalhos de electrifica-
ção, quando o produeto do empréstimo sc
encontra gasto inteiramente.

Dr. Estellita Lins—Vias urinarias (vene-rcas e cirúrgicas) Raios »X. Labor. S. José 81.
i o». __,—_

Dr. Reynaldo do Aragão, cünica sc-
nboras. C. Carioca, 18, 1 ús 3, 2", 4" c 6".
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cxhlho . um programma sensacional c
invejável !

3 superproducções, mas 2 superprodu-
cções dc verdade cm um mesmo

programma '
t;ma é

E
3E«ÜÍJP

com um grupo de artistas queridos da
Pnrainount, entre os quaes a linda

JACQUEUN5 LOCAN
o elegante

AF-STOPÍ30 MORENO
o pândego e gortlucho

/ WALTER HIER8
o a inimitável

CHARLES O.ÇLE
Siij)v;»pró<lucçno'nuiiivt»fr em S acloí.í

cm qtí imperam o ninoi-, iuvejas, in-
trigas, abiiegoíões, o eiv. ijub sc veráum jncendio real-o espantoso dc uma
gigantesca"'flóresta___*.m \,;... ipas

B m infernal MONSENHOR GONZACA DO
CARMO, PR0T0N0TARI0

APOSTÓLICO

Na curva, foi de encontro
a um aüto-carainliüo

Cinco pessoas feridas e o res-
ponaavcl autuado

Não f..i difficil provir, assini como i|l"on»
teceu a in.l i- ns que viajavam no bniulc si-
nlslro, o desastre que naquella iii»timti< fa-
tal he verificou. O vehicuio, dc u, 420, que
vinha correndo doseufreiulainonle poln run
llodrigues Alves em fAm. lovunloiido poeira,
nn mesma marcha vcrllgluosn fea a cun*a
para ciilrnr ua Praça MiitiA. lí sem su nl»
iciiii', n inolornciro tlc nome Auinuio da Sil-
va, i'iiii*icrviiii-M* tio mesmo modo calmo
ipinnilíi viu, rnilnnilo cm sentido contrário,
nobre os trilhos, um nuto-cauiInhSo, Assim
bem nn cruziiineiilo dntiuvllii ruu com
a Praça, nüo obstante todas ns esforços cm-
pregados pelo clinuffeur, conformo apurou a
jiollrlji dn 2" dislriclo, os dous vehlciiltis num
estrondo tremendo, sc chocaram, Momentos
dc forte emoção passaram-se, Pouco depois,
avaliava-se a cxlensflo tln lamentável ilesas»
Ire. O àuto-camlnhlo- que era tios Correios,
ficara iliimiiiflciitln e o seu motorista a mula
k*iis quatro passageiros, todos funccionarios
drssn repartição federal, receberam ferimen-
los diversos,

Km iircvc uma ambulância tiu Assistência
liiisispiirlava os feridos pnrn o Posto Central
tlc Assistência, oiidt* livcriiiu os socrorros pre-
clsns. São clles .losé Nunes Alinns, o clmuf-
ft-iir, nacional de 83 annos; residente a run
Leopoldina, líí), que soffreu contusão no hy-
pocondrlo esquerdo; João Álvaro tln Costa,
de üã annos, casado, morador à r.i.. Mar lha
tia Hoclni, lllfi. quc recebeu escoriações c fc-
rimehlos no braço o bypocontlrio esquerdos;
.loão Fernandes Gonçalves, de íiti niinns, ca-
sndo, domiciliado A rna Antônio dos Santos,
•'17, que feriu-se no braço esquerdo c rusfo,
liuin direito, c Severino r.arlos l-Vm-ir.i, pre-lo dç »'i annos, casado, coin residência a ira-
vessa Mattos Coulinliò o ferido nn caliecn >*
no braço direito. Depois de couvcnicntcmci*
te mcdii-atlos todos sc retiraram para as suas
residências.

O inolornciro 'Antônio da Silva foi autua-tio na delegacia do '.!" dislriclo,
mattm-t
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Não ba corações ainontcs quc nm dia nãose Icnliãin deixado levar peib ciume ou pcladesconfiança. O ciume. escreveu um escri-
pior celebre, è n reverso da medalha tio
amor. Scnj^ clle não pódc existir amor, como
» mal não pode existir sem o bem. Mas
quando o amor & sincero, o ciume é fogo
dc palha quc cedo sc desfaz; "Um beijo de
rcconcilioçtlo," c o bastante para desfazer
todas us i:uvcns.

À nomeação por S. S. o
Pana Pio XI.

Va iilinii i 'i s»,*„i du Ciimuih-ão Central dn
Moiiunii-iilo.il Clirlulo llcdiiuplor lio Corro-
vaiIo, o Sr. arcebispo coadjiitor, l>, Sebastião
l.iiiie npreionlou o tllulo em que monsenhor
Gnn/agii do Carmo, vlgorlo da (Ünrlu v vice-
presidenle da rommisMln, i nomeado prnlu-
nntarlo aponlolico nnr sim »antldndu o Papa
1'ln XI. t

Kls o tircnmliiiln do referido honroslsilmo
d.uliiiielitii pnilliliei.-, que e.iiisiui li melhor
ImprcMiAo nas rodas calliollcns do Uin."Por rccomincudnçfio clogloslsslma do nr-
echlupo rniiiljiilor dn Itio du Janeiro, consta-
nus e nos i nianlfcsln, que vns, conego du
t.i.ili.dinl Mitriipoliliiiia e parochò ua mes-
mn eliiade, hnveis prcslodn, e nrrstnes uliiila,
serviços relevantes a esta iirciiidluccsc, pelo
vosso íelo activo t-ni promover o bem da rc-
Hgitin. Siiiimi-, Infornmdos tumhrm que, ten-
do sido iininvndo vlce-jiresitlente dn Om-
gresso Euchárjstka Niirioniil não ptiii|Kistes
esforços pnra o fciix exilo «lesta solomna de-
ilionstráçoo de fé, e quo tendes trabalhado
com actividade paru <iuc se cn.in uni uioiiu-
mento no Mtmle Corvocado a Chrlslo Urdem-
ptnr. Hcmos nssim por liem iinmiir nos vn-
los do snhmllin iiivililspn c flcvnr-vos a uni
grão mnis inslgiie de dignidade a vós, que,
por cansa du c.vccllcucla dc vossas virtudes,
ji estacs inscripto entre ns prelados urbanos,
0 que ngora imnvcis cousa iiu.lt alia."~a*0*

0 pintor mendigo1 Contos do m;i \—-- m lote"
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BuslcrKeaton,
Giyde Gcok
São hoje Do llinlto

as ultimas exhilif-
ções da mais osfti-
siniile e luxuosa co-
meti ia da i*'ox, cm S
actos

SAIAS

üm discípulo m: vicwn mm-
RELLES, DESAMPARADO,

KM RMEMHi

O frímrlro qn« ••ll<*nili> nn appello
«lo vfllm nrlihlM

Knconlrou guarida, rninn aenntce» sempre,
cm caiOi taes, uns coruçãrs hrm formados,
quo rnnolllucm, pnr assim rilucr, o quasiunanimidade do novo bratllelro, o iip|»*li<»
niiHiiMIoso que a A NOITIC dirigiu, de He-
rende, onde se acha na maior minoria, cego

6A6CEVA8A
Cm din. «jiiantlu me orbava em Vltnss.no Hotel Hru»'U, oecorreu-mo um farto „.__]rurloso. ""•
ItjqMireceu nm* bolt-l mn r<itrnn-<»i(«

alio, de barba preto c óculos »«ur- ,.,,. i ',?!
vn um Idioma denronhvcldo; o dono do hJ,

nliitlu de umn das vistas, o pintor Nunoi ue V :..,,. iT.ri.,2"^^.*? W™*™ de lis.
Paula, o dilcclo discípulo de Vlclor Moi- £»»-¦¦¦ J2j|S?ÍÍ^iÍ2 ' "ll,r"V* N&
rollcs JA hoje fomos procurados por algu- «"« <IUfl wrvlMe de interprete, (.l,;,,,,!,, |mas almas caridosas, que nos vieram ira- »»•<•>« ?.tV*a&' • ,'i,.n,nsolro «"'m faioat
n*r suas suggeslííes nara minorar o soffrl- ' Mvmn sen oinesopa tnurelbo cdalrmU
mento daquclle velho nrllsta nncliinnl, que,
nns ullimos dias de sua preciosa exhleucla,
se viu, como ulllmo recurso, forçado a ap»
prllnr |iara a caridade, nunca desmentida, de ¦
nossa genle. O primeiro a «llender n «»se
grilo d'almu. o Sr. J. B. J. fi,, ciivliintln-
uos n quantia do 20$, fll-a ncoinpuiilwr das I
seguintes Unhas: l„ , , , ., „ , „ „«"iCxni. Sr. redactor da A XOITB — o au- dlnlec o lun-o? polaco? J.iviinez? KstnKa ¦«
tor destas linhas roga a V. S. o fliiMa «lo ,« ouvir alguma nova lingua internacional «».
Inscrever, sob as Inlciaes abaixo, nu sub- peranllilai
serlpçfio que fòr alierla — c »ol-o»á com cer- O çavallivlro, percebendo, por certo, « m|.teza, pois quem resistirá ao seu queixoso ap- nna Inulsfurçatvl alrapallmç&o, «Juntou i neh

ivdl-lhe que rejietltse mais uma «»,. ,.iiAu lii.via .iiund dn uma única palarrí Asua complicudii linguagem,
T. L\';)".*oln Mlll0J*»c<ll Ktncmarnlc m>mceildchIAj I
.-..i.i.u ia-us IQue idioma seria esse ,rr tt

i nfm conseguia compixheudcr? Scrln ,' „nj

pello? — ã favor do desventunído artista
Nunes dc 1'iiula. a quantia dc '10$. aqui annc-
»a, Antecipa os seus agradecimentos, Uo
V. S. — O. 15. J. C."

mm*

ALTA COSTURA
NOVOS MODELOS DE PARIS
Vestidos e Chapéos para grande

cerimonia. Theatro e Visitas com a
nova nota da ultima moda de Paris,
assim como arti3ticas Bolsas, Fivel-
las c Collarcs, de grande novidade.
— "ELEGÂNCIAS". Rua S. José,
120, sobrado.

mao*
Amanhã, a super»

producção cômica da
Metro. "Nossa ilos-

guidnveís netos, com ¦ A Coiuereiicia de Santo Ignacio
o formidável

Bnsler Ksafon
Continuando e m

programma a primo-!
rosa Universal SC-
PKlt JBWEL DE Lü-
XO — "O Direito do
Amor" ("A lcl prohi-
be"), C actos cmmol-
durados pcla graça de

Baby Pcggy
NO PAI.CO,

3 VARIEDADES DE
SENSAÇÃO

de Loyola vae festejar sea
anniversario

A Conferência de Sanlo Ignacio dc Loyòlo,da Sociedade S. Vicente de Paula, v6 pns-sar, no dia 3 de agosto pròsfmo, o 10 annl-versarlo dc sua fundação.
^ommemorando n dota, haverá naquclledia, missa e eommunhão geral, ás 8 horoe,no Santuário do lminaciilado • Coração dcMaria.
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DR. PEDRO CARNEmO - Parteln
mols. internas. Cons., ãs 4 lioras. S, José, lt
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A outra

ALEIFMSB
uma SÜPER-JEWEL DE LUXO, sober-
bn, magnífica, da Universal, cm quc

BABY PEGGY
a querida Bal.ysinha. se faz heroinade um sensacional processo de divor-cio, evitando o desmoronamento dc umlor !

Um verdadeiro poema dc emoção c
sentimento, cm 7 ados maravilhosos.

JACQUELINI5 LOGAN"Um beijo dc reconciliação" foi o ralode sol que desfez o mal intendido que haviaentre o.s corações dc* JACQUELINE LOUANc ANTÔNIO MORENO como o leitor poderáver no ciynnlador film quc o CINEMA AVE-NIDA lhe olfcrcccrá HOJE com as suas ste-
| nas deslumbrantes.

0 SR. E'MEDICO, ESTMTE
DEMEDífíiHAQü ENFERMEIRO?

Em qualquer caso, deve interes»
snr o grande film GINECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA. Pnrtoa anormaes,
operações cesarianas, kystos. Hoje,
no IRÍS, ultimo dia, HOJE.

A'S 11 HORAS DA IS01TE
PREÇO, Sn a CADEIRA.

t AVISO IMPORTANTE — Por or.acta da ptjüvta a vtídaúa a entrada d©
menores c senhoritas.

aím

só na CASA GONTHIER
t5 IÍUÁ U1VA DE CAMÕES VmmmiÉM real

•noa»

arT*I

l5r,i.R1,u-,1- l'«cIieco: parleiro e gynceòlogi.ta.>lj. Jl, 8i7. Sanatório Guanabara c Carioca 81.¦

Dr. Edgar AbrantCS. Tratam°Tuberculose
pelo Pncumotbornx. Largo Carioca, 18, 3 ás 4.mm*» '
Drs. Moura ,Brasil et Gabriel de An-drade — Oculistas — uruguayana, 37.¦ maa» ¦
Dr Castra Afnntn cirurgião.ur, vascro A;aujo CHnica p,.ivada.Hospitai Evangélico. Phono Villa 2201.

11111 ;Combato ás moléstias dofigado, do estômago, dalintestinos c corrige a
prisão de ventre.

9 Dr. Arminio Fraga participa aos
seus clientes c amigos a mudança do con-sultorio para a rua Rep. do Pcrú, 23 (uutiga Assemblía).

•maa»-

Novo plano de campanha hes-
panhol em Marrocos

¦ ¦¦ n m tt ma « n ..—

O estabelecimento de protecforado
sobre a região oecupada

MADRID, 30 (A. A.) - A imprensa des-ta capital expõe cm suas linhas essenciaes, o
plano de campanha traçado pelo general Pri-mo dc Rivcra. para ser applicado nas opera-
ções militares cm Marrocos. Os militares demaior prestigio do exercito acham-se dc ac-cordo com o referido plano.O plano Rivcra consiste em que a Hespn-nha vae estabelecer um protcclorado sobre a

; parle oecupada até agora, Nesse territórioconcentrará unia forte defesa, para a hypo-these dc ataques por parte dos rebeldes,"
Desse modo a Hcspanha salvará grande nu-mero de vidas e estabelecerá uma base per-inanente de ncção,
A conquista final, ficn assim dependendo

de unja politica intclligcntcmente ifjiplicada
aos costumes e interesses das populações Io-cães.

 ¦ ¦ —•»»•' • ¦

ASSUCAR REFINADO
"ELITE" (o melhor)» Kg. líJSSO"Primeira" Kg. IÇãDO

ARMAZÉM COLOMBO — P. José dc Alencar¦ mao* •
Uma reunião de professoras

As professoras diplomadas pela Escola
Normal desta capital, quc prestaram o exa-
me dc psycbologia nos annos dc 1D19. 1920,
1921, 1922 c 1923, retinem-se. amanhã, ás
H horas da tarde, na sida da Liga dos Pro»
fessores, á rua da Carioca n. 32, 2" andar,
o pcdpm, por nosso intermédio, o compa-
«cimento rin toria» as Coilegas. ¦

Tres annos de progresso s
syr&f ate

0 anniversario da Casa Bastos
Filho & C.

2íT A conhecida casa de calcados, Bastos Pilho& C, os creadnres que ilidam a moda nestaadeiintada capital, completa bojo tres annosilu grande c progressiva prosperidade,Constituindo uma das firmas qut, mais scdistinguem na alta roda elegante do Rio, ofacto quc hoje se regista è ao mesmo tempotlc grande rcgosijó para os seus freguezes,o que ha dc mais sçlccto no nosso mundosocial. O Sr. Bastos Filho, conhecido pelasolicitude c alta distincção com quc servea clientela escolhida, que procura o seu esta-belecnncnto, não tem poupado esforços parafazei- crescer cada vez mais c mais a prefe-rcncia çm que. 6 tida a Casa Bastos Filhofc L„ sita á rua du Uruguayana, 31, pontoobrigatório para compras tle calçado do ulti-mo modelo, da mais requintada elegância.For tal, pela data que hoje transcorre, cn-víamos os nossos mais effusivòs parabéns,almejando nm progresso continuado, de qucs"0 merecedores os dirigentes de Bastos Vi-lilO & G*

ni i a pn ms
Gomo a União dos Empregados no Com-

mercio commemorou a data de hontem
*oi empossada a nova directoria da importante

associaeiío de classe
Commemorando o 15." anniversario de. suafundação, a União dos Empregados no Com-mercio, realisou, hontem, uma importantesessão sojemrie, durante a qual empossoua sua nova directoria, ultimamente eleita

pnra o periodo administrativo quc termina-rá no dia 29 tlc julho do próximo anno.
A assistência foi grande c selecta, sendo asessão aberta pelo Sr. HoraeioTieoreíli, pre-

congregar c festejar uma data que lhes «iIno grata. Rememorando os nomes dos fun-ilíidorcs da União, cujo progresso e optimas
çpndiçops financeiras são palpáveis, disse,ainda que uma das maiores victorias alcan-
çadas pela associação era o fechamento docommercio ¦ ás 7 horas, a conseqüente leidas doze horas, o actual horário c a con-
quista do Hospital Sanatório parti os cm-

AMANHÃ Á VENDA

FROU-FROU...
. N. U

O mais luxuoso magazino ate hoje
publicado no Rrasil
¦""

0 "ORANIA" EM VIAGEM
PARA AMSTERDAFá

¦ — » mm »-——-

Viaja a seu bordo um rainis-
tro mexicano

Kra ainda cedo quando fundeou na Gua-
do fc nSSrwHW' 

"O»'»1»", tà frota
*.Â »rd -"eol Hollaiidcj, procedente de Bue-
™iiCS ,C af»n*ovld*o-: -\ grande u.iidade' 

w-nl? j'0) •'l!"le?a. <JUe viaja consignada
nn?J i e, Anon>;i"a MartitKlli; logo de-
dln 

'tcJ<cbr a, v sila «Kulauientar L me-leo da Saude do Porto de serviço, que ve-
Mi.™? fT 0W.W« aa comlicões aanilii-nas dp bordo, demandou cm marcha vaga-
lcm Ik n' .*n'le i^f**» •¦,jnt0 acarniü-
«"",J„i".nP VOrania» transportou muitospassageiros para o Rio c conduz um grande
ZylLZ !-an-EÍ,° ,1>:ir;' Ams.ordan/c poi-tos intermediários de oscalaForam seus passageiros para o Itio os
S-íaS^-f-if SUva 'r?Ucs' ÂntontoRoe!si, medico italiano, c Lafout lioiiiüout
ÍonTLáJ ^à'1 *&*&dú Brée l e oco:
Òmrós T e,'ra *V<«Wlx>, além dc
.£,. 

"0ri\nIa" «arpou ;5 tai-oe, cíiiduitindoentre outros passageiros o Sr. Henri ue
icS'5l1f,a- mW'° >"«icauó %c

•iituantn eu procurava ainda, reenrr*aos meus conhcclmeiitos lingüísticos, n ,>trangeiro réllrou-se furioso, batendo com «C
l>éf,

Aouellc pcqiirno incidente feriu n minhavaidade tle polygloü.i profissional, Fui pro.curar o Dr. Slaiillnff eminente profeuor Iconsultci-o M.hrc o cnso.
— O estrangeiro falou-lhe rm calabrcz —

explicou-me o illusti-c philologo,
Inútil *era dizer quc resolvi, desde lo-iestudar a fundo o calabrcz; mandei biis«rem Moina, vários livros gramnmlicnj c •! t".êionorios <lo dlillccto falado ua Calábria »iniciei os meus estudos,
Aí-Mini teinim depois fui, porém, «tirprs.

ht-ndidn com a r.egulnle noticia, publicadacm totlos os jornaes:
PRISÃO

Foi preso hontem. na porta tln n«MItrnck, om homem silo. dc barba preta oóculos azuea. Trata-ac de um rtiircionárie
do consolado portu.vuuz qne vstá atr.cado •!«elieiiaciio mental. Tem a cuKoon mania í%inventar uma nova Hnrun Intfcxnacltinal pro.nunclamlo á:< avessas as pliray.es de sea pre,prio idioma.

Só então descobri o meu erro. O tal fslran»
gciro falava — Sassevapá — isto i", áa avts.
S.1S.

O leitor com certeza já o liai-lo pcrecbldo,
MALBA TAHAIí.

(Do livro "Iloba-i-l-Khali"*.
"Õ 

MRDICO
O ADVOGADO
O NEGOCIANTE
O ENGENHEIRO
O ESTUDANTE

precisam duma canc-: t a-t i n t c i ro "Dlí
, CONFIANÇA". Esco-
i lha sua canela entre
, os milhares da

CASA STEPKEN

Galeria Cruzeiro

llio dc Janeiro
-fr—a*Z9llim I

Vae instaUar-re o Congresso
boliviano

jLA PAZ, 30. (A -A.),- O Sr. presidenteda llepublica, Dr. Bautista Saavedra1 presi-dirá no dia fi tlc setembro próximo, a ses-são solemne de abertura dos trabalhos lc-
gisíativos do Congresso, perante cuja assem-bica lera jjsstia mensagem.
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Grande tabeliã Qrneilas
BEDUCÇAO DE PUECO. A livraria ODEON, á Av IV./l>in,.n irt

» adt!«i>'Mo, côn, lazoa^I Xomo'grande «ua.itidadc da TABEL1.A OKNEC-
fe^ «""«fie desta capital e dos

A dira;iaria iia União dos Empregados no Commercio, depois de emnossadaposando especialmente para A NOITE «i»*«aua,

TÍi»íS«rMC,l°' "uc..co."yido» , o, Sr. ,los6 pregados no commercio, \ directori, ouefeixcirn I.ixa para dirigir os trabalhos. HwmiHhv» ,. m„„^„,„ "'.:„._p,.imo.ria 1uc

ESCORREGOU ÊCÃIU
oiS^^S1^»^ 10 mie o

Dr» Saliy Périssé .A5scí>»»»iéa, u, ü»,m e *.abb., ás 4 lioras.-awt-

| o», nmnn oe mm %
Wt\>l rfe^ntCe sabbal^dos, de 1 ás 5 hornsTi iònso P^n, «t

PRÉDIO 
— Gomnra-ge um até SOiMDÇOK,

ute Meyer. G. Câmara 113, sòb. X. 47u*.*—¦ •—««!¦—« —1
LIMA BARRETO E OS MOCOS

DA UNIVERSIDADE
Em torno da fierma do origina!

rosiancisía
Os universitários do Rio dc .Tfii-iro est.*.»

ciiipehlíados num níovimetito de muita sy^'
pntliia: o tio animarem quanto lhes íí>r |)o>-sivcl o esito da homenagem ti-.iti :ri jwm»tada á méjpnb.riii dc Uma Carreto, isto í, it
consasragão merecida dc uma hei-nw. vm
maior orgaiiiiação dc seus esforços fui nc's<
se sentido constituída tinui canunissão co.ii-
posta dos nciiU-mL-os Rubens Ribeiio il-i
Santos, Mendes dii Rocha Filho, Juvenal
Martins e Renato Peixoto Calmon, senda
este uliimo o ','léader" do mbvimeulo,

O acadêmico Peixoto Calmoii tem jirc*curado desempenhar com grande successo a
sua missão, por isso quc já conta uin íím
número dc nomes nutogrn ihns v.:< li>ta oa
livro de lembrança qne csíá orgar.isando,
e cujo augnteiito diário allèstâ o grande"COlltrcito eitr~<|uc é lido nopiiítülõ das llüs-
sas letras o saudoso c bolieinlo roniíincisfii,
qae nos legou umu obra tão iiiissiual qbíuil»vibrante.
——¦— i —Ytm»—* —• - ¦ *

PARA 0 CABELLO
Um preparado Maravilhoso !
A loção "Delia C»r" é dc effeilos rápido»

e garantidos.
Conlra a c-aspn e qnédit do cabcllo. tendo

a grande vantagem de restituir aos eabellos
brancos ou grisalhos sua côr primitiva cm
poucos dias.

Convém notar que não c tintura c sim
lim preparado allamcr.te scientificó e im*
raviJboso.¦Vcnde-sc cm todas as píiannacias, perfil*manas t* drogarias tio Brasil.

•MOI*-

Serviço de bjfdranfss da ei-
dade do Rio de Janeiro

Creme Mteúl
Exlriiordinnrio produeto para espinhas

pannos, sardas, manchas, rugas, cravos, etc.O creme da Moda, ideal para o totu-ador.llranqucia, aformoncia c conserva a cutis, fn.zendo .-ídlierir iiiagiiificamciite o pó de áí-roü,No Pare Royal e em todas as perfumarias,

Teixeira I.ixa para dirigir os trabalhoAssumindo a presidência, o Sr, TeixeiraMxa convidou para secretários os Srs. Auto-nio da Silva Machado o Antônio Monteiro,dando ãlll seguida, sob unia salva dc palmas.posse á nova directoria, t|tíe assim está con-stituida: presidente, Horaeio Picorelii; vice-
presidente, Hercilio-da Motta; \,« secretario,Oriundo lülieiro; 2." secretario, Armando
Mangia;,'!." secretnrio, Antônio Valente; 1,"
thesoureiro, Antônio .lustino Pereira; 2," tlie-sourciro, Adelino Arsenio Pedroso; procura-espinhasIdor, Antônio Arrobas Martins; e bibliotheca-rio, I.uls Debise.

l.ogo que foi empossado o Sr. Horaeio Pi-
cnrelli erguendo, pronunciando um longo
e detalhado, discurso. Visivelmente emociõ

-I—**Jj_)fr»t*m

DIFFICIL A SITUAÇÃO FINAM-
CEIRA DO CHILE

SANTIAGO, 30. (A. A.) - O Sr. ministroda Fazenda, Dr. Henrique Zanartu, tendosido ouvido sobre a siiuação financeira do
paiz, acha-a difficil; mus que, mesmo assim,
?.Janí.nC.l.fl„fMlprfgar4 t0tlOS 0S seus csfor- "*• '-— «." > - .i
n^vi^n l„^^B (,U-e ° fmenlomra o. uri, de pessoas nii reunidas, -as quaes af-proMuio exercício seja votado sem déficit.»íroutaram a jnclcmencia do tempo para sc

terminava o mnndnto, nccresecnUu, teve en-ao, nao pequenos dissabores, mas procuroubem cumprir o seu dever, dizéndo-Ihe a cou,seiencia que o tinha conseguido.
rr-vlL r "nns l':ll*'vJ,as ào presidente da
^dt^p0m 1J°r Uraa ™l°™

usaram alntla da palavra, em seguida osSrs. ,losé Teixeira Lixa e Antônio ArrobasMartins eu cs discursos mereceram oSmais eiiibusiasticos applausos.
haloii novamento, por ultimo, o Sr Ho-i-acio Pleorelll, que Informou á' assemblctique, tendo sido deliberado quo a S danova directoria teria caracter Infmo lia-via in sido expedidos convites especiaes, ler-

Deliberações do Circulo dos Oi'
ficiaes Reformados do Exercilo

e Armada
Tendo a directoria deste Circulo tido eo»

nhcciincnto do falleeimcnto do major Vir-
ginio Marianno de Campos, a 2B do correu*'c, nesta capital, consocio inscripto sub n»
380, c estando presentes eni sun maioria oü
membros da directoria foi cila reunida so-
bre a presidência tio almirante liamos d.
I-onscca. Aberta a sessão, foi presente á tb-
rectoria a cohiniuiiioação do fulleclniéiitii w
relendo consocio por um de seus genre' pago

ii ni

nado. o presidente da União começoi," por I u,',iâ" a*St'^ffetltf ?"l'&aUÍ,,',liíil? a
agradecer o gesto de Seus consoelos clevtn- nuC reprc enti o Hosniui S!f olíra
dii-o iiovnmenlc á presidência da efficicnte I íí.. ..„.:?. :.C".a-..° _Ho?|)ltu! .?•>«»torí.o. entre
assneiacão dc classe. Depois, vibrante,"' en-tliiisiasiundo, o orador, relembrando a data
que se commcmorava, historiou com bri-
Ihniitismo a grande copia de serviços que a
sociedade lcm prestado aos scus membros
nestes 10 annos de existência gloriosa. Sa-
lleivtott a união e a boa índole da sua elas-
se, referindo-se depois ao numero significa-

, os, quaes estavam os Srs. Affonso Vizeu AI-frçdo Mnyr nk Veiga. Josó Antônio de Sou-«4 José Pabricio de Oliveira c José noinhoda Silva Carneiro, membros d» rnmmio3„,. ,. - membros da comniissãofisealisadora, c os subscriptores do Grandelavro, assim como as altas autoridades dalíepublica, quo cederam o palácio em ouefunecionou o Ministério da AgriculturaIA solemnidade terminou, assim, entre as comprehendenjais estrepitosas palmas e.oB mais enthu- ~
tsiâsticos vivas, '*

A çommissão especial nomeadi t«,., «.. ! ^« j t-i-jao consocio por um de seu. genrogamsar o Serviço de Hydranlw da 'cidade do ,,lmidi",1.dü"? presidente que lhe fosse;Rio de Janeiro; acaba dc se deslneümhl,' ° 'lcc,,ho e 'lue »" «^a fosse lançadoni5sf. «Pivscnlando ao Sr. ctm> éi^o-l, lt vol° úc >,csar e flue » ««rectoria sc flxess
pes de Oliveira T.jrio, uni Sll"bstanc o«?i£~ ,'c|,1'csc",ar nos n^os religiosos quc fosso»'baiho com discrimuaçâo co ÍXa do^",ò 

í^j^ailòa cm sua intc.içãn.sos recursos em maturiu de abasleíLbiitS Em .sc«"ifln. f"i P:>l!o ao referido seu »de água. caixas, renresn» antieduetói r° a li,lnòrt»nél» '1,> 1'3.IIS. ,,Prnlió insti-cannmentos, etc. Elle Indicados do  ...
elcinen

«'csípmitx ma^mm
ffifín5' laeUna *'Ue' ™ ^°. terá dS

,.Cui.uS, eu* une Indica a fonte ond* tn ¦ ° pe.° vcln
do Corpo de Bombeiros- ffiK l c ,.".as ,ilIl:,s >"''entos para mais illustrar a rt iss'.ò Anli!la e E,1,niuabraçaram, pois esses cónheém££Í 8'lc«ss«t)i E' est

parecido. 
""" ""•"' w" "'c,t:' lcra à™t

Accresçe quc este livru versa sobre a ma-erla que é ministrada no curso de hv^dran-tes, curso .esse que fa . parle interno edõprogramma de instrucção inaugurado1 coos demais cursos « escolas; no co eco Zcorrente anno c dc accordo coin o 'novo ígulamento do mesmo Corpo re"*-- seus detalhes, o livro abrange todos

tuido pelo referido consocio cin béncfleto""rancisca 
Emilin rie Campo*!

dc Campos, por ordem '"•
ste o 101 pcciilio que a «?'

sociação paga aos scus eousocios, logo ãp»
o ^seu fullecimciito.

Nada mais havendo a tratarsc» a sessão.
»«w.

uspciidçii"

Em
Erel-

Z—J: ¦ -'. -, '•'•'•¦¦-•^-—*'¦'¦'•'' '- '¦ -—í...:¦¦:'¦.'....-. . :-**¦•-' ¦ ¦ ' "... '¦' '.¦:"."'¦(...':,::. 
.-.^ ;„_ _

~~ w_w _t_^___U Kh^Hh^^^^^^^^m»»»*»^*»»*—WII_m

»'¦'/ i, .:•'

íi« Fí-i.1 \CJ l-Ü"o melhor fortificáiitò; Dep. At-oiijõ,tas & C. e Jlodblphi) Hess & C. - Bio^

PRÍMO Í^M^MrIÍÊCÈBÍDÕ
EM CREiNSE

E' um valioso subsidio nara o «r«i„ a . MADRID, 29 (Havas) - O general Pn»
Corpo dtí Bombeiros, P a * Serv,ço do»dc "«vera chegou o Crense onde foi rccchidf

eiitlmsiasticnmente pcla populajão,.

os conhecimentos necessários ã captação deágua para extineção de incêndioi c vemseguido de 19 mappns illustraCvbà' porestaçoos desde Cenlrnl até Campinho Pco„, 
adelimitação natural das ruas quo cada iòna

iW.FSMOSSeS^
perfumarias, pliarmacias c ilrogurios.

»• * i 1
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NO INTERIOlTe NO
EXTERIOR E SERVIÇO
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ULTIMA HORA
0 Me aiiiilar gm s.»¦ -

^ULTIMft3INfOflMaÇO_5
.RAPIftAS E. MINüaojAS
WeTOOA AREPORTAÔEM

DA "A NOITE"
-<_*¦

As felicitações que vao sendo levadas
ao chefe da Nação

Projectos em andamento no Congresso—
Outras notas

Commissões da Camara, a offi-
cialidade da Marinha e da Po-
lida e outras representações
cumprimentam o Sr. presíden-

te da Republica
, A .*"¦¦:••«».* ***r. presldonto da Republica;lepols ue ter recebido eiimprimcutos dooutras pessoas e representações de classesdiferentes, dou amllcncla solemne as offi*clalidadea da .Marinha dc Guerra c da poli-da militar, a umn cnmmlssiln da Cumarn.los Deputados e outra da listrada tle FerroNoroeste do Brasil, Inspectoria dc Portos,-uardas do Departamento da Saude Publica,ata.

Km nome dos congressistas presentes, fn-lou o Sr. Octavio Mangaheira, e paios orfl-riaes da Armada, o Sr. almirante .Machado
Dutra.

Uma banda de musica, tio líalalbío Nu-vai, locou durante a recepção, que terminoudopois do Sr. presidente d_ Republica ter
discursado em agradecimento «os volos so-ii.i.»ii..» ent.ii» levados ao governo da llc-
|idílica, nu pessoa de S. l',*t.

No Senado

Teve parecer favorável a re*
forma do processo e julgamen-

to dos crimes de sedição
A Commissão de Justiça do Senado se pro-ii.iuclou hoje sobre a proposição, vinda da<'amara, quc providencia sobre processos e

julg.imf.itos dos crimes dc sedição.
A mesma commissão acecitou todo o tra-

balho da Camara, com as seguintes emen-das propostas pelo relator, Sr. E. de Antlra-
de:

Ao S 2." do art. -A dè-se a seguinte re-
daeção:

Sc o aeeusado não estiver preso serA cl-
lail.i por cdilal publicado por espaço de oi-
tu dias, na sede do Juizo, dando-sc-ll.c cura-
dor, caso não compareça.

Acrescento-se onde couvior, o seguinte:
Arl. — Ficam orçadas as seguintes va-

ras dg justiça federal com os respectivos
juizes c serventuários: 2.* Vara da Secção ds
S. Paulo; 2.» Vara dn Seeçôo dc .Minas Ce-
Mes* ;:.- Vara da Secção-do Districto Fc-
deral.

•5' l." — Os juizes de sceção das Varas
çreadas, eXcrcórão u jurisdicçáo' criminal nas
respectivas sceções.

S 2 o— Fica o governo autorisado a abrir
«» neeessorio credito para as despesas resul-
tintes deste artigo,

U .ir .A. Ilo.chu propôz (pie os cargos crta-
Uns por essa reforma fossem providos, in-
dependentemente de concurso.

Mus, a conselho da. cómniissão, resolveu
aguardar a terceira discussão .da'matéria pa-
ra apresentai' essa suggestão, em fôrma de
emenda.

A moratória em S. Paulo

Ligeiras modificações no pro
jecío da C. de Finanças

da Camara
A cominissão de justiça da-Camara reu-

niu-te, hoje, extraordinariamente, para es-
Iodar o projecto da commissão de finanças,
c|lnbéléce'ndo"ú moratória, por 30 dias, para*» Estado dc São Paulo.

Esteve, presente o Sr, Cincinato Draga,
presidente rio Banco do Brasil, a cuja sug-
.çestão sc. deve uma ligeira modificação no
nrt. 1'. Por essa alteração, todos os titulos,
vencidos desde o dia 4 do corrente até a
publicação desta lei, gosarão do praso de
.'IO dias uteis para serem pagos pelos deve-
dores. Dessa forma,'todos os titulos, venci-
dos duraule -1 do vigente até a publicaçãoda lei, se. vencerão no meshio dia, visto co-
mo os feriados serão como sc não existis-
sem.

Tambem sc corrigiu um erro de redacção
do art. 2o. Pelo proiecto, alludia-se aos
ns. 3 a 7 da lei de fallencia, mas não men-
cionava o arligo. Pela corrigenda se esta-
bcleceu que era o art. 2°, o referente á fal-
lencia fraudulenta.

'No mais, o projecto ficou como estava
redigido, reservando-sc alguns membros da
eomuiissão para apresentar emendas em 3*
discussão, afim dc uão retardar a sua mar-
chã.

Na Central do Brasil

Restabelecimento das linhas
férrea e telegraphica

Eslão completamente restabelecidas as li-
nhas ¦ telegraphica e férrea, dc M-_gy das
Cruzes até a estação do-Norte, da E. F.
Central do Brasil, já tendo o Sr. Dr. Car-
valho Araujo, -director-'dá mesma Estrada,
tomado as necessárias providencias para a
normalidade das referidas linha*.

A linha telegraphica já .hoje funccionou
com regularidade, recebendo o. transmittin-'
do despachos para aquclla. estação.-'Quan-•lo ao trafego só depois do .regresso do Dr.
Carvalho Araujo. que segue hoje po.ra São.
Paulo, «e poderá!* designar, o . dia ceTto eni;(|i.e começarão a correr os comboios directos-
ria Central a Norte, isso porque está a
listrada dependendo do cpmniando geral das
.forças legaes, que ainda tim trens naquelle
ponto, podendo por isso sacrificar a cor-
rida regular dos trens. . '

O Sr. Dr. Cotrim, «ub-director da Loco-
moção, que-se acha em S. Paulo, transmit-
tiu„lioje ao Dr. Carvalho Araujo o seguintetflegramina: ¦ '. •¦"SE n. 7, de hoje, .31) de julho de 1921,
do Sr. Dr. sub-director.interino da 4* divi-
são, dirigido dc Norte, ás 10.20: "Cairám no
deposito cerca dc oito granadas quc avaria-
ram: cobertura dos edificios dò abrigo, arma-
zem, officinas dc carros e carpintaria. Fo-
ram damnificados por estilhaços' dessas gra-nadas locomotivas 50.321 e 321,1740r 80, que,estavam no abrigo c jiujas _caiddi-ã.s'- preci-sam ser experimentadas côniTprcssâo hydráu-
Jica, carrotão e.alguns carros. Saudações. (A.)— Cotrim."1 ,

Sobre a reconstrucção da linha férrea, o;
engenheiro residente daquelle trecho dirigiu
ao Dr. Carvalho Araujo o seguinte . tele-
grarimiá:"Acabo, neste momento, de regressar -de
Norte, deixando a linha completamente res-
labelecida. Tal serviço foi .iniciado hontem,,
às 2 horas c meia da tarde e terminado us
2. horas da. tarde de hoje, dando passagem
especial do Sr. ministro da Justiça.' Servi-
ços foram auxiliados soecorros Barra, eston-
do presente Dr. chefe do Deposito e aüxl-
bares residência, Luiz Whalchy e Nicahor
Pereira.

Foram encarilladas as machinas de nume-
ròs 721, 698, e inclinada mais, afim dc dar
passagem, a de, n. 719, que será posterior-
mente encarrilada.

A linha foi completamente reparada cm

Foi approvado o "memorandum"
doi peritos allemâei

-—•***.*mim*a* •-***-*

Uma nota á secretaria da Liga
das Nações

lllíllI.IM. 30. (Hnvo»), •- o Mlnlslvrl» ri«
IMiaiigcliu*. acaba de dirigir A Secretariada Liga riu* Naçòea, uma nota apiirovantl.»o "mcm..rAa.lum" rii.s peritos iiIÍciiiiu*. a
respeito do .Icurniumeulo.

O lleleli declara quc o Pado tle Ournnllana». ..j»re>r.itii a> rondli-iles neec(.>arlas pa-ra promover a segurança universal o a 11-
mltaçãn dos ,iiiii:iiiii'iiiu.. Declara egiialmeu-lc um. aceeitar o ilcarmamrati. tutu! du AI-
IcmanliM. mus propõe ampliar o poder da Li-
ga das Naçôo. sunmetter a um trlbiinul ar-
liltral a solução d« iixlns os ci.iiltirtns ri*
caracter p.riliien r. prlin-lpaluidilc, tornarobrigatório o t|.'M.rmi.mpntn.

Nessas coi.illçAr.s todos ns Estados ali.-
maes ciilrarliim pura u Liga, afim do cooiw-rar nn m.im.l.-nçã.) .1.. paz, nu base do 1)1-
reito.

*****

'substituída cm um trecho dn 150 melro».Saudações. -- S. Gualberto."
Com o Sr. Dr. dircclor da Central do lira-

sil segue o Dr, Delamare S, Paulo, suh-tlirc-
ctor da 2- divisão.
Saudações do embaixador ita-

tiano ao presidente paulista
O Sr. marechal Pletro lladoglio, cmbi.l-.a-dor da Itália, Junto a» governo do Brasil,enviou no Sr. Dr. Carlos de Campos, presi-•lenta do Estado dc Silo Paulo, o seguinte lc-légràmmai"Sim Excellencia Dr. Carlos tle Campos, —

Presidente tio Estado de Sá-» 1'aulo. — Queans Campos Elyseos, onde a sua corajosa
uttilude e nobilissimo exemplo tanto con-
trihuiram para rcstitulr A legalidade o fe-
cundo ardor de viri„ e dc trabalho, che-
gticm gratos a V. £x. a saudação c o angu-
rio que lhe envio, como amigo pessoal e
como representante tio povo e da nação ita-
liana, verdadeiros c inalteráveis amigos da
prosperidade do São Paulo,"
A censura telephonica

O chefe de policia designou o Dr. AltIUNeves, delegado do 11.* districto, para o ser-viço da censura telephonica.
Bello Horizonte recebeu com
júbilo a noticia da volta do

presidente de Sâo Paulo
BELLO HORIZONTE, 30 (Serviço espeeialda A NOITE) — As nollcias nqui chegadas os Srs. Alfredo Rangel ede que o Sr. Carlos de Campos regressou ao Deixará dc ser eleito 2

palácio governamental de S. Paulo causa- ram nqui grande júbilo.
Oitenta contos de donativos

para os soldados mineiros
BELLO HORIZONTE, 30 (Serviço especialda A NOITE) — Sobem a oitenta contos osdonativos enviados á Exma. senhora do pre-sidente do Estado, para auxílios c lembran-

ças aos soldados mineiros quo daqui parti-ram para combater pela legalidade.
0 cinema de Barbacena fran-

qúeou suas sessões
ao publico

.BARBACENA (Miuas). 30 (Serviço espe- ..... , , - _ ..cmi da a noite) - o cinema s. josé fran-0 juiz federa da 1* Vara concedeuqueou suas sessões oo publico, cm signal dc' M

A FUNCÇSO DA GAMARA]

Sem numero, á ordem
do dia

Houve apenas encerramento dai
discussões

Rápido e »'in Importância a funcçilo dcimje, nu Gamara. Monte apenas um ..ia.«lor, o Sr. li. tlu Castro, que (ei ligeirasconsiderações em Ion... da reprosontheuo dl-rígida, pelo Centro li.rin.striai do Fumo do•V hcllx, nn Iludiu, a., relator da llecolla,na Camara, a propósito du tributação do Districto

AH» DE TOMADA DE
CONTAS DA CAMARA JA

SE REÚNE
Um registo, sob protesto»

approvado

A INSTALLAÇÂO DA ASSEM-
BLÉA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO RIQ
Como ficará constituída a sua

mesa
Rcalisa*sc, na próxima sexta-feira, á 1

hora da larde, a r.cssão do installaçâo daAssembléa Legislativa tio Estado tio Hio.
Comparecerá t. prcsldcnto «Io Estado, que¦lera n mensagem governamental, formandtas forças do regimento policial para as con-tinencias tievidas.

Em seguida, será eleita a mesa, que secomporá dos deputados Eduardo Porlelln,
previdente; Oscar Fonlcnclle e Miranda Ro-
cha, 1" c 2" secretários.

Serão deilos 1" e 2* vice-presidenles
Joáo Wcraeek.

secretario o Sr.
Sndi Vieira, por ter aberto mão dessa inves-tidiira, attendendo ao fado dc que a caco-

AS COMMISSÕES DO SENADO
0 que houve nas de Finanças •

Justiça
Não houve numero para funceionor a com-missão de finanças do Senado. Aproveitou-sc, (Mirem, n »p,'i>t-tiiuii!ai!.: para te lançarem neta um volo dc profundo pcznr pelo fal-Iccln.cnt» do Sr. Bernardo Monteiro c sc

 ..... cneaiainhnr um requerimento rio Sr. Lyralera n mensagem governamental, formando pedindo informação ao governo sobre resti-tnlçno ou indcmnisaçilo nos embarcadoresnc mercadorias existentes a bordo dos ua-vios ex-allcmãcs, durante n grando guerra.Itequcrcu o voto de pcznr • Sr. LauroMuller.

Rfuiiiu-.se, hoje, a Commissão de Toma-
da do Cintas da Camara, que assignou o
parecer favorável oo registo, sob protesto,
polo Tribunal de Conlns do pagamento de
.'i:lH.VJ, cm 1022, de locação do prédios oe*
rnpatlos nelas repnrtlçfitis da Polida do

..... --•• - •¦ ••¦ ••- •...•.....*,•¦•. —. Dislriclo Federal c serviços do Instituto Na-
{.'„-.. .»¦.., . I«lõnal d« Musica.A oniem ilo tliu, uno linvla numero. A| Por proposta do presidente, a commissão

íi. _n i ,w_ ¦_ ne-n1""-v-! ° comimrcciiiienti» resolveu tdcgrnphar oo Sr. José Lobo. nn-
íi.- •¦onti-udos. Por l.sso, foram encerra- ligo presidenle d.i mesma o actual secreta-«ias as discussões constantes do avulso: ll« rio do Interior de S. Paulo, peln tomadam» projeelo abrindo pelo Ministério du daquclla cidndc pelas forças do noverno. .Guerra o tre.lll» especial dc l.l:i.7D>i)iM. ' ***** J
para imlcmulsur o Coiisclho Admliilstrutl- *l - jvo do Collegio Militar du Rio ric Janeiro; PM2. ITIfi\T\(\Xt\X t\ Sltll_IC_tO GOSúnica d.» projecto nutorisando á abrir pulo " mcillUiai a dliuauau UUO
Ministério da Marinha o credito especial
ÍJJiSí'W217, á vorbn 13* do orçamento deivli (do mesmo ministério).

1'. lt» uni nu-se a sessão.
*****

0s docentes effectivados ia
Escola Normal vão ter

dinheiro
Fnl hoje snneclonndn pelt» Sr. prefeito,

n i-eHolnçfio .legislativa quc o iiiilnr'».u »
abrir d credito exlrai.rtlínnilo párn ..«or*
rcr ao pagamento, no aclual exercido, dus
vencimentos dos iloceiitcs da Escola Normal,
effeetlvários pelo tleercl» n. 2.002, de 27
de ilexomhro do lfl'-!!l, bem c.»inn tios do-
centos offecllvndos por decretos anteriores,
B585!

C0MMUNICAD0S

nicipio.
O deputado Sadi Vieira será aproveitado

na commissão de finanças.
¦ ***** ¦

regosijo pela reoecupação de Sforças legaes.
Paulo pelas

Festa civica no Grupo Escolar
de Bias Fortes

BARBACENA (Minas), 29 (Serviço espe- , . -ciai da A NOITE) — O Grupo Escolar Bias I)**ra apurar a procedência tln cédula falsa
Fortes encerrou, hontem, suas nulas, faltm- , j<-*,0°0. recebida pelo agente dn estação
do aos corpos discente e docente o Dr. Brasil dc Cascadnra, na E. .*'¦_. do Brasil
Araujo, inspector municipal, que sc congrn-tulou com os patriotas pela victoria da causalegalista. Os alumnos proromperam cm ac-clamações ás autoridades constituídas.
Foi lavrado, no Juizo de Direito
de Capivary, um voto de louvor

á legalidade
• (íAJ>n?Í..K,^,inas)' --0 (Serviço espe-ciai da A NOITE) - Na audiência de hoje,do juizo dc direito da comarca,-foi inseridoum voto de, congratulações com os gover-nos da União c do Estado, pela victoria dalegalidade, ao qual se associaram o Dr.

promotor publico Américo Oliveira, o advo-•gado Scrvulo de Mello e o escrivão capitãoColiimbano Santos e o Sr. Pedro Baptistade 1-reiía... ******

Na reunião da commlssSo de justiça, alémao parecer sobre a reforma do processo nosorfmcs de sedição, o quo vae publicado eraoulro logar, foram approvados os seguintes
,. . ¦ ... , ., --,-.- - *.-  pareceres: favorável ao projecto, nitlorisiin-lha do leader recai ru no deputado Julio «Io o governo u ceder, por aforamento, naSantos, seu collega o correligionário de mu- Botafogo Football Club o terreno á rua Cc-•}Ci'** Sevcriano u. 97, onde a mesma aoeic-dade Icm o seu campo de sport; favornvelao credito especial do 39:110Í81U, para pa-(lamento, em virtude de sentença judiciaria,a Companhia Alliança da Bahia, sobre o

qual já se havia pronunciada, a eomimssãooe finanças; favorável ao projecto, ápresen-tado pelo Sr. E. dc Andrade c que figuracomo projecto da mesma commissão, mim-dando approvar o decreto n. 16.281, dc 10de dezembro de 1923, quc cicou a DirectoriaGeral dc Propriedade Agrícola; mantendo aemenda, no sentido dc "sc respeitar os di-reitos adquiridos", á proposição da Ca-mara, vedando a aposentadoria ou reformaem mais tle ura cargo e com vencimento*maiores que os da actividade. Na Camaraessa emenda caiu e o Sr. Jeronymo Montei-ro, com o parecer acima, propõe a sua ma-nutenção.
*****

As classes pobres de Vienna
inquietas com a alta do pão
VIENNA, 30 (Havas) — A perspectiva do

novo ággravamciito do preço do pão eslá can-sando ecria inquietação entre ns classes po-nrc s.

chinezes assolados pelas
innudações

Os ar tipos dc vestuário e gvncros ali*
mcnlicios isentos dc «[uai\»i|n«'i*

taxas
PEKLV, 30 (Havas) -- O governo resolveu

1't'iiiptar do pagamento dc toda c i|unlqutT
tosu. pelo espaço ile quatro mezes, os artigos
de vestuário, gêneros alimentícios c outros
destinados ãs victimas das inunriações quo
li*ni flngcllado ultimamente diversos pontos
do pniz,

OS NOVOS IMPRESSOS PARA
TELEGRAMMAS

Quanto economisarão os Tele-
graphos com o recente

contrato
O contrato firmado entre a Directoria dos

Telegraphos e Rodrigues Dcllcplanc & <"..•
para fornecimenlo gratuito dc formulas
impressas para tclcgrammas, resultou para
a referida repartição, numa economia dc
cerca de duzentos contos animaes. quantia
quc vinha sendo dispendida com ucquisição
desses impressos.

Os concessionários, em troca dc annuncios
ein taes formulas, obrigaram-se a fornecer,
nos dous primeiros nnnos da execução do
contrato, des milhões de impressos e, no
quiuqucniiio subsequente, toda a quantidade
necessária ao consumo da repartição.

i ****** *

um archivamento requerido
pelo P. C. R.

O Dr. Carlos Costa, procurador criminalda Republica, requereu c o juiz federal daí.* Vara concedeu, o archivamento do in-
qiicrito instaurado na 3.* delegacia auxiliar,

Tambem aceusam "déficit"

as receitas orçamentarias
da Polônia

VARSOVIA, 30 (Havas) — As receitas or-
çamentarias de junho ultimo aceusa o "defft-
cit" de 8.897.733.

Esse "déficit" foi devido exclusivamente áexploração ferroviária.
******

FOI JULGADA IMPROCEDENTE A
DENUNCIA

Em junho de 1919, Libanio Carlos Borgesfoi denunciado perante o juiz dn 2* VaiaCriminal, como incurso no crime de apro-priaçuo indébita, por haver comprado variasmercadorias no valor de 2:4858 A Companhia .Commereial Marítima, usando do nome dafirma L. Borges & C, da qual se dizia so-cio.
O processo correu os seus tramites Ie»

gaes, até que, por despacho dc hoje do juizDr. Enrico Cruz, foi o aeeusado absolvido,
por ficar apurado não estar o mesmo in-curso no referido crime.

*****

A FARINHA DE TRIGO SUBIU
Continua em alta a farinha de trigo. Hoje,os seus preços aceusarum mais uma eleva-

ção du 23 em sacco.
Cotaram-se as de 1- qualidade de 455 a

453200; as de 2*. dc .133 a 43*200, e as dc
3*, de 42$ a 423200 por 44 kilos.

Nesse andar, dentro cm pouco, os moinhos
terão elevado esse producto a 508, do queresultará, sem motivo, aliás, o maior sup-
plicio ao consumidor do "pão de cadadia"...

¦ ***** ¦

CAIU O ASCENSOR DA MINA HAM-
BORN, NA* COLÔNIA

COLÔNIA, 30 (Havás) — O ascensor da mi-na de Hamborn caiu, matando seis pessoas.' ***** ¦ 

0 cambio regulou indeciso
5 9132 a 5 7116

Approvado o mandato da Bel-
gica sobre a antiga África

Oriental Allemã
HI1UXEU.AS, 30 (Havas) — A Camara dos

Representantes, approvou o mandato confia-
do á Bélgica sobre os territórios de Ruanda e
Urundi, na antiga África Oriental Allcmã.******
ESTEVE IMMINENTE UM ROM*

PIMENTO DA COMMISSÃO
INTER-ALLIADA ?

NOVA YORK, 30 (A. A.) — "The World"
noticia que esteve cm immineiicia de um
rompimento a Commissão Intcr-Alliàda in-

0 café funccionou estável
Cotou-sc o typo 7 a 46$000

O jneccado-dc-cafd fuiiccionoü~liõie"c.ííTpb-
sição estável, com um movimento mais acti-
vo de procura e assim com um numero
maior de vendas realisadas para exporta-
çao.

0« possuidores se mantiveram ao preço
do *'46$ .por-arroba do typo 7, tendo havido
volumosas entradas c regularcs embarques.

As vendas effcctuadas na abertura foram
dc 8.671 saccas, ficando muitos negócios cm
trato para serem ultimados á tarde.

Em Nova York, a. Bolsa aecnsou, no fc-
ehaménto anterior, uma baixa dc 28 a 37
pontos nas opções.

•Em nosso mercado entraram 18.433 sac-
cas, sendo 14.36*1 pela Leopoidina, 4.069 pelaCentral.

Os embarques foram de 15.732 saccas,
sendo 2.32(1 para os Estados Unidos, 13312
para a Europa e 100 por cabotagem.

O "stoelt" era tle 286:625 saccas.
No decurso do dia o mercado dc café es-

teve.sem firmeza, mas regularmente movi-
mentado.

.- . - -. . , da o. mercado ao 9|32 d. e fechou, afinal, As vendas realisadas á tarde fórum dcdiversos pontos, entro-»-8* parada aborte, -«.calmo, a.essa taxa,._om dinheiro a.5 11|32 d. 7.539 saccas, uo total de 16.210 ditas.

Diz-o mesmo jornal que deu motivo ao in-
cidente o facto do governo allemão não ler
cumprido, a i pedido tla alludida commissão,
um aviso, no prazo de'48 .horas, antes dc ser
iniciado o serviço de inspecção dos quartéis
e fabricas de artcfaCtos.de-guerra. ;*******

O ALGODÃO
O mercado de algodão funccionou, hoje, es-

tavcl, com urii movimento regular tle entre-
gas e mais animado tlc entradas. Os preçosnão aceusaram alteração.

Entraram 1.180 fardos c sairam 379. sendo
o "stock" de 0.28G dltós.

¦ ***** i

^¦íM^?yde:*â^IÒ''a^''^?C-!Í-^Pl- -.«mm...-.ou* a _umi
V_? _„mT_iflrn,*lsa' ,com os bancos operando cumbida do controle militar allemão.em declínio, por isso que a procura eramais activa e rarearam os papeis de cober-tura. Os bancos iniciaram os saques a5 13|32 e 5 7]16 d., com dinheiro a 5 15132o 5 1|2 d., mas logo a Seguir declararam-selrouxos e passaram. *¦ funecionar em condi-
ções menos, accessiveis. Desceu o bancárioa 5 3|8e 5 13|32 d. r o particular a 5 7116c.;_ 15|32 (!•• .- Os'soberanos cotaram-se a 56$ c a libra-
papel a 46$000.

. .0 dollar regulou á vista dc 1fl$180 a108270 e a praso de 10Ç100 a 108220.
Saques poi* cabogramma: A' vista: Lon-

dres,-5 9|32 a 5 11(32; Paris. $513 a $521;Itália, Ç443. a $448; Nova York, 108220 a10.S320; Hespáhhà, 13375 a 1$377; Sucda,1$889 a 18895; Bélgica, §464 a $470; Hol-landa, 3$920 a 38940.
Foram affixadas officalmente as.seguin-

tes taxas:
A' 90 d|v; ——Londres, 5 3|8; Paris, $511a $515; Nova York, 108100 a 10$220.

A" vista: Londres, 5 r.|16 a 5 3|8; Paris,
$511 a $518;'Itália, $440 a 8445J Portugal,
$285 a $306; Nova York, 10$180 a 108270;
llespanha, 1$360 a 1$380; Suissa, 1S885* a1$905; Buenos Aires, papel, 38370 a 38450;
(ouro), 7$750 a 78810; Montévidéo, 78800 a78950; Japão, 4$200 a 4$245; Suécia, 28720 a28742; Noruega, 1$400; Hollanda, 38900 a
38960; Dinamarca, 18670; Canadá, 108130;
Chile, 1$140 (peso ouro); Syria, $516 a
$518; Bélgica $462 a 8470; Rumanla, $056a $064; Slovaquia, $308 a $312; Allemanha,
$00,1, por um.milhão de marcos; 2$440 pormarco da renda; Áustria, 8149 a $170, pormil cordas; café, $515 a 8516, por franco;
Soberanos, 56$ libra-papcl, 469000.

O ¦ mercado fechou destituído dc inte-
resse.

Continuou activa a procura do bancário
durante o dia, de sorte que o mercado, sem
letras offerecidás, proseguiu na baixa. Re-
cuaram os bancos estrangeiros a 5 5116 e
5 11132 d;, co do Brasil a 5 11|32 d., co-
tando-se o particular a 5 3|8 d. Desceu ain-

FALLECEU O ESCRIPTOR HESPA-
NHOL ESCALANTE

MADRID, 29 (Havas) — Falleccu cm Va-lencia o escriptor Escalinilc.
mt*

0s que vão ser snmmarfados
Nas Varas Criniinacs estão designados

para amanhã os summnrios do culpa doaseguintes réos:
N« Ia: Frederico Larrigues, Orestes lli-beiro e Francisco Augusto Figueiredo .lu-nior; na 2": Pasehoal Ferro, Antônio deOliveira, Carlos Pereira dos Santos e Ali-

pio dos Santos; na 3', Francisco da Veiga,José Rodrigues Mello e Albcrtina do Souza;»a 4-: Antônio-Galhardo, Josino dc Olivei-ra Cai-valho. Augusto de Carvalho, Javmeburlado dc Faria, Gracinda Teixeira, MariaEtelvina do Nascimento, Virgínia Ferreira cAlfredo João Sbroch: na .V: Waldcmar tle''.impôs Guimarães, Mario Guimarães, .MarioLui- de Brito c Octavio 'Monteiro,, c na.-: Casimiro dc Souza, José Pereira da Sil-va c Pamponio Furtado.*****
ALBERT THOMAS ESPERADO

NA ARGENTINA
.BUENOS AIRES, 30. (A.A.) — "La Na-cion" publica hoje a.noticia de quc breve-mente virá. a esta capital, o Sr. AlbertoThomas, director da Repartição Jnternacio-nal do Trabalho,

¦ ***** i

Prorogação concedida á S. Paulo-
Rio Grande

Pelo Sr. ministro da Viação foi prorogn-do, até o dia 7 dc agosto próximo, o prasofixado para a Companhia Estrada dc FerroS. Paulo-Hio Grande recolher a q-.iola dearrendamento relativa ao anno ric 1923, cbem assim a importância correspon dente a50 *\* do que exceder dc sete mil contos darenda bruta da E "F. do Paraná.*******

Em desaggravo do arcebispo
deMarianna

S. JOXO DEL-REY (Minas), 29 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — Healisou-sc aqui im-
ponente manifestação popular-de apreço è des-aggtayoa D. Helvécio,, arcebispo de Marian-na e frei Cândido, coadujutor desta parochia,talando diversos oradores. Os manifestantesforam, calculados cm quatro- mil.*****

Não compre I

I AGASALHOS I
sem ver o sortimento c os I
^H Kl
B preços das grandes casas: I

INotre Damei
1 de Paris 1
1 Ilo 1o Baratesro B
I A' BRASILEIRA I

a

CHRISTLVNO OTTONI V.VE TER
FORÇA E LUZ

QUELUZ (Minas), 30 (Serviço especial
da iA NOITE) — No próximo riia 3 haverá
a inauguração da força c luz de Christiano
Olloni, grande melhoramento obticío petosesforçados industriaes Manoel Dc-v^igos
Baeta e Alberto Zillc. ***<*—: 'm%mt-' •r] nVisando o descong-istionameniiA*-*-

do porto de Santos
O Sr. minislro dn Viação. uo sentiri,*» dc

facilitar maior -ittilisação do material' ro-
dante da liig-àà. Santos a .liindinbr, da
S. Paulo Raí*-j*-jE2g-i "'í conlribiiini pnra .1
descôngestionain^Vv uo porto rie Santos, re-
solvcu aulorisar, cm câracícr provisório, a
reducção do praso de estadia livre das me'r-
cadorias comprehcndidas nas tabellas .,12 :«
14 B das tarifas cm vigor naquella .inha,
que são descarregadas nos palcos das esta-
ções, devendo os destinatários ietiral-ax no
mesmo dia se receberem o aviso da chegada
das expedições antes das doze horas,, c no
dia seguinte, ale essa hora, sc receberem o
aviso depois do meio dia.'

Hestidos
PARA

, suiSl

Noivas
Ènxovaes completo---, cspi-vi-ilidi--

de du caga.

Sortimento
esmerado em artigos para

INVERNO
CAPA*-) dc seda forrada». . 160$
CAPAS clc seda forro fan-
tasin 230?

CAPAS charmeuse forro
fantasia 260$
Costumes de giibiirdhiu e de

malha.
Casacos de. galiardiuc c casaco.*!

bordados,* ALTA MODA.
CASACOS malha franceza 4-1 -.«09

Stí

O ASSUCAR
O mercado de assucar 1'ilriecionüu, hoje,

frouxo, mas com os preços s-iin alteração.
O movimento de procura còhlinuav.i sensi-

velmcnte moderado, de sorte que a situação
do mercado cra pouco animadora.

Entraram 4.731 suecos c saíram 5.480, sen-do o "stock" actual de 40.651 ditos.
¦ **t* »

COLOSSAL EM
Radhmi pura seda,

cirõea òi'lgi.iiaes-a
21S500 e 

SKDAS %
pa-

24$000

IJ
Largo S. Francisco 19 a 23

JUNTO A! EGREJA — TEL; X. 331

A FÜNCÇÃO DO SENADO¦ Só 24, o Sr-. Estado Coimbra na presi-dencia, não havendo expediente nem pare-cores, a sessão dc hoje do Senado so resu-mm no encerramento rias discussões da mu-teria que figurava,na ordem do dia.

Para preenchimento das vagas
nos correios da Bahia

O TEMPO
Temperatura de hoje: máxima,

20°,0; minima, 13°,0

BoletimtlaDirectoriadeü/leíeorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

Districto Federal c Nictheroy — Tempoameaçador com chuvas á noite; instável dedia.
Temperatura — Ainda cm declinio d noi-te, ligoira ascensão de dia com máxima cn*-Ire 21 c 23 gráos.Ventos — Variáveis.'¦ Estado do Rio — Tciripo: centro e oeste,instável. Serra c littoral, ameaçador com

i 
'TAPETES 

!
••?

?E' tão grande e variado o nosso''.•:- .:.
?sortimento, que V. Ex. encontra-.{-
Jrá, som duvida, em nossa casa o'>

tapete que deseja. •>
15 olo DE DESCONTO |

Sciuza Baptista & Os |
p — LARGO DA CARIOCA — 9.§

CORT! N~ÃS
As mnis modernas, preços heiii competência

LARGO DA CARIOCA, 0  Tel. C. tílü
Soaza Uiiptista _-. C.

DR. MANOEL DE ABREU
com 8 annos d« estudo nos hospilaes da

.Europa. ílatliodiagiiostico. Radiothcrapia
profunda c intensiva 8 MA. 200 IvV. 20, rua
Evaristo tla Veiga. C. 442;
Dr. A. Ferreira da Rosa ,ts"S 1*chuvas ft noite, instável dc dia. Leste, entre Pelle c Syph; Chile. íl. Sn». '>"' e siíti. ás 4 112.instável e ameaçador com chnvisqiiciros. . o s»_ jT* Tn^^T^TõTrT^^TiT:Temperatura — Centro, oeste, serra c lit- Dr. K. rardeüas, «.l^á-«-Vècí Ma-
tre. Coração, pulmões c app. digestivo! dia-
rinmchtc; rias lfi em tleriiite; Assembléa,
74. Tel. •14(>. C. lies. C. Honifim. "iíi. T, l)-!l V.

toral — eni declinio á noite, cm ascensãotlc dia. Leste, ligeiro dcclinio.
Tendência geral tio tempo após (5 horastia tarde dc quinta-feira *— Ainda perturba-tlo.^ novamente sujeito a chuvas.Estados rin Sul — Tempo: em geral o tem-po no Itio Grande do Sul coiiservar-sc-ábom, melhorando nas regiões'attingidns porpassageira instabilidade. Tempo bom cmSanta Catharinn o sujcilo a melhoras passa-fíeiras no littoral de Paraná c S. Pauto. O

interior desses últimos Estados continuará'eom o tempo bom nublado. A temperatura
,,...,, manter-se-á baixa cm toda a parte eom gea-l-oi autonsada a abertura dc concursos das possíveis. Ventos frescos c variáveis,para preenchimentos das vagas existentes

ua administração dos Correios ria Bahia, ducontinuo, carteiro, auxiliai- o official.******
O MÉXICO RECONHECEU. O GO*

VERNO DOS SOVIETS¦ MÉXICO. 30 (Havas) — O Ministério deEstrangeiros acaba- dc annuneiar quo o Mc-xico reconheceu officialmente ó govcnio dosSoviets Russos.
v~~T '•' "'* —
Verba para o pagamento de ju*

ros de apólices municipaes
Pelo Sr. ^prefeito fói hoje sancclonnda aresolução do Conselho que o autorisa anbnr os créditos extraordinarois dc réis...(92:000$, para pagamento do mez de julhodo: corrente nnno, dos juros das apólicesemittidas pelo decreto executivo ti. 193.1

cn _?n.c J**"'-"'0 <-*- !»34 c suppíementar ric80:000?, para a verba n. 20 do art. 357 dalei orçamentaria viaente.
***9*M

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os valcs-ouro

para a Alfândega a razão tle 5?59S papel por1Ç000 ouro. O dollar cotou-sc a vista a 10250« a praso i\ 10?220, uesse Lauco»

Synopse do tempo oceorrido
No Districto Federal (tle G horas da tardetle; lionteni ali ;-i da tarda dc hoje) — Otempo, c.bíiio foi previsU». decorreu cm geralmáo lodo o periodo, sendo que pela iiiàniiiias chuvas forain menus freqüentes*. A tem-

peTaturn declinou accentiiatlanic.ile. As tem-
peraturas extremas registadas no Posto Me-teorologicò foram: máxima 19.2, minima15.7, respectivamente, ás 12.50 e 6.30. A.smédias das temperaturas verificadas nos
postos do Districto Federal, foram: 20.0 c13.0. Os ventos sopraram do quadrante sul,com rajadas hontem.

Em todo o paiz (de 9 horas da manhã dehontem até 9 horas de hoje) — Zona norte:Movido A grande deficiência do serviço ielo-graphico, não podemos fazer a synopse d"s-ta zona. Zona centro: Em Victoria c Estadodo Rio o tempo, nas 24 horas, foi chuvoso:nos dçm-jis Estados foi boni. A's ;) horasda inan.iã tle hoje o lempo era bom, ex-centocm grande parte do Ejtarlò dò Rio de. Ja-neiro, onde continuou ameaçador com cliu-vas. Tempcralurn cm declinio. ?:otia r.ul:-Embora deficicr.le o serviço telegraphico,inferimos pelos despachos recebidos que otempo continuou bom no Rio Grande do Sul.
,,'Esta miidruanda caiu forte geada em Santa\ictona.

De todos os quiíate3, garantidos,
pelos menores preços

Secção de afinação de metaes preciosos
VIANNA, IRMÃO & C. KÜA,]j*BD»0 v*

ia c *iv
(Antiga Espirito Santoi

Já esíá á vendi
__nas drogarias

THIOZOL
TECIDOS GHIGS
tidamascados c fantasia, em seda omercerisados, desenhos lindos, cô-res da moda. O maior sortimento

pelo menor preço.

«••V D„„ .»„ r*rlnr.-,. 07...BIO

pes mimmBiilil!l''()i'l»!ei:e os
uuréliro .

nervo.', tòrtlf-i®*©
'is músculos. .''¦'

Pasjsatíosras — 'ii('apctss
O mais rico soj;li-.iiciito

Largo rin Carioca. !l ... Teleph. fj. fim¦SOUZA BAPTISTA & COMP.
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Dr. Humberto Gohizzo ,.!°cn^ ncí*
i.o e intestino-. 7 Setembro, lOMfa ^K*
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A XOITE — Quarta-feira. M de Julho de 1024

Renato P. Machado Portella

ti 

mili» C. d» Cosia Portella, Leu.
cadiu ila Araújo Silva, Atlelulile d»
Silva M. Porlclla e teu» filho*, Maria
ii«> Carmo Pnrlelln Guina «« scu mari*

do, Odilon dc Aiidrailo Guina. Maria dn Glo.
ria Portella Greve e «eu marido, Alfrc«ln
iirovv, ii nun»i" Mii»'i nio Portelhi e sim se-
iilmru, Dr. F, P. Machado Portella, o nl-
mirante José Thomu* M, Portella o sua
família pedem a seu parentes e amigo» «•
aos dn seu querido neto. entendo, IrniAo,
cunhado, üohrlnlin e primo IIENATO MA-
CIIAIIO POIITKI.LA, o caridoso obséquio,
«iuc multo «iirariecerAii, de assistir a missa
que por «ua alma será rezaria amanhã,
quinta-feira, 31 «Io errante, ás 10 horus, no
altar-mór da egreja do S. Francisco uu
Paula.

Haydmeia Lopes Baptista
Armando Soiulcrmann liaptista e fl-

t,lhos, 

Maria Kloyd llniga «Ia Silva o fl-
lhos, Maria Sondcrinonn liaptista, Car-
lota Somlerinann, Augusto Soitdcr-

mann e familia e demnis parentes agrade-
cem, penhorwllsslmos, a todas as pessoas
que acompanharam alé i ultima morada os
restos mortacs de sua querida esposa, infle,
filha, IrmS, nora, o sobrinha HAYDMEIA
LOPES BAPTISTA c us convidam novnnicn-
Its para u missa do setimo dia sexta-feira
próxima, I tio agosto, As 0 1 '.' horas, no
altar-môr do egreja dc S. Francisco dc Pau-
Ia, pelo quo antecipudamento se confessam
gratíssimo».

Ermelinda da Costa Lambert

ÍLuiz, 

Ncstor, Curtas c Raul Lam-
bcrl c suas familins e demais parcn-
tes agradecem, penhorados, a todns as
pessoas «nic uciiiiip.-inhiir.im A ultima

moraria o., restos ninrlacs «te sua «niciiilii
mãe. sogra c avó ERMEMNDA DA COSTA
LAMBERT, e dc novo us convidam pnrn a
missa de 7" iliu. sexta-feira próxima. 1" dc
agosto, ús 9 lioras, na egrejn dc N. S. Mãe
dos Homens pelo i|uu antecipadamente
agradecem.

Queluz reclama contra a falta
de transporte da Central

Gn-htv. (Mina*), SU 11.-1. (Scrv. especial
il o A NOITE) — Urina completa desanimo nnt
rxpoilnilorc» dc tenha dc CUrlnllano o
lliiniquv, |i«lu faliu de transporte da Cou*
Irai. IMAo requisitados 38 carros lia mal»
de um me*, As vavlra» para onilo se desti*
na a lenha estilo na contingência riu parar,
com grandes prejtilüo* pnrn a» duus purte»,

AGASALHOS
Capas malha

franceza ....
Vestidos malha

franceza ....
Casacos malha

franecza ....
Blusas malha

franceza ....
Echarpes malha

franceza ....
Manteaux pellu-

1201000

80$000

48$000

3G$000

30S000

Aviso importante
LAVOL

Oa propriclurifin do prnnilr rnmriWo pura molcalla» tle prlli»
"I.AVOI." i«*iii w prazer ile rniitmuiiirur ao respeitável publico do Dra«
•II, i|itr. d'arii iiviinir, esle remédio i»i*ni vemlliln "Promplo pnra uio
imnmliato", ucliuiulo-ae ii venila em loilm a» Drogaria» o Pliurmurlas,
em vidro* grandes a preço» reduzi Io».

Lindo nn côr e de oroinu agradável, é esle o remédio mai» efflcua
nns HinliMlitM de pelle.
¦viaMMwa«a*MM¥«Mwa

DEVEDOR ORIGINAL..
Anna VValnei', polaca, rwhlenle A tua Jna»

qulni Silva n. |i), por motivo d« patt.*»;""*
lo, .tii.iiiiii.l.r.,.».1 com Rlltt» DlftC redilMi-
u A rn» Leopoldo n. íi'.t. que il< «opcruiin
lhe vibrou vários golpes «U* tmanla-vlitivii.

O iviullsdo du iseon JA «* Mlildoifiliai Wl
pr»»«> pela polida ilu 13' dMfli't«i, Um» o
nAo Ineontmodou, O que cllr «iiicrla. «.'umn
eon<i<gnln, foi ir,1"> pagar » divida...

PERDEU
um» falsa de cirurgia no hoiulo S. Januário
de hontem. gratifies-se u quem entregar A rua
7 du Setembro. 110, sob., a líullluriulno, ou
A rua S* Lula fiunxaga. 47,

J^m^m m9t)<mfáL 4M^N

njmmnmmmmmm^mmmmmmmmétimmÊmmm
gyi mm* *m» **v ¦» «i^pw ' " -ai O" < -w^p-*^ *m

Exclusivamente vegetal «lc effeito rápido
o garantido

Infalllvcl dlssolvcnte dns cálculos do
fígado, rins c bexiga

Efflcaz no arthrlllsmo, rheumatismo,
moléstias ds prlle e cc/emas,

Como rllmliiiidnr do
AO IDO VBI00

oSo lcm rival, i o mais poderoso,—M.»ar«JMiMini lênMmWtmWm** -•!•-> ... *mm.mtn»%nB>

SECÇA0 1NEDIT0RIAL

ela forrados 2505000

CAPAS

Dr. Justiniano de Serpa
1» ANNIVERSARIO

ÍA 

familia dn prantcailo Dr. JUSTI-
NIANO DE SKRPA, convidn os seus
amigos e parentes para assistir a
missa que niantla celebrar sexta-feira

próxima. 1" rie agosto. As 9 1,2 horas, no
altar-mór tia matriz rio Sagratio Coração dc
Jesus, á rua Benjamtn Conslant, por alma
de scu inesquecível chefe. Antecipa a todos
sinceros agradecimentos.

Oscar de Oliveira Guimarães
m, César Marques & C. amigos do fi-

$yU nado OSCAR DE OLIVEIRA GUIMA-
| RAES, vém por este meio agradecer a

<"-. todas as pessoas que acompanharam
o extinçto i sua ultima morada, e convi-
dam-nns a assistir a missa do 1" dia que
mandam rezar no altar-mór da egreja de
S. Francisco do Paula, na sexta-feira pro-
alma, 1** de agosto, ás 10 12 lioras, pelo
que se confessam desde já agradecidos.

João Lopes da Silva
Manoel Lopes da Silva, esposa e

filha convidam a familia, parentes c
amigos do fallecido JOÃO LOPES DA
SILVA a assistir a missa que cm in-

tenção A suo alma mandam celebrar ama-
nhã, quinta-feira, lil do corrente, ás 9 1|2
horas, no altar dc N. S. dns Dores, na
egreja de S. Francisco de Paula, pelo quo
muito penhorados agradecem.

Capas dc cache-
mir de seda for-
radas com seda
de fantasia . . . 12Q$0fí0

E m charmeuse
forro seda fan-
tasia 2205000

Emmarrocain
forro seda fan-
tasia 2205000

Em seda (Saio-
mé) forro seda
dourado e pra-
teado (artigo de
luxo) 2S0$0O0

mmm0*wt*n*\m»»mmi a i mmmimmimtmttmtmmmmmmmtmjtmmfmmtmmttmm
«'¦Iti t* 'Li'i: t = l .t»^;i"lu.!i,FMl»i.-.t.ilil|l,ltli...| .H.iHMlIH^^

Doenças do Coração e Pulmão
O Dr. Custodio Quaresma, eapeclallsta das daençaa do coraçlo • pulmão, 4 ta*

contrsdn diariamente em seu consultório á rua da Carioca n. 8 — das 2 As 4 horas.
It«- idemlíi: Ilua Copacabana 847 — Telcphono de residência Ipanema 1788.

ii'iiiiiiiiiii.ii.ni.iii:),i.iiiiiiit'iiti!iMi,h!'iiim,'.,ii;i.i:'i ii*» «• intlttiiniiwiiriwtfmmiii ivnn,in'iwiiiiiniinuivniii',i«n. ¦ ¦fftrf wndnit.iKiHiniimiiiMicnimi.iinmnmiei
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carregar o motor
electrico

f
gran-

Joaquim Dias Cardoso
C MEZ

m> i A familia Cardoso convida ns pa-
1M4 rentes e amigos dc scu inesquecível

I esposo, pne, filho c irmão para assis-
i-**. tir a missa dc 6o mez que faz ceie-

brar pelo eterno riescansn de sua alina,
amanhã, quinta-feira, 31 «lo corrente, ás
9 lioras, na matriz da Gloria, largo do
Machado. Dcsrie já muito agradece.

Legitimas
des . . .

Fellerines
des . . ,

Echarpes pellu-
cia forro seda .

gran-
100$000

120$000

60$000

Crescentino Baptista de Carvalho

í A família Crescentino Raptista de
Carvalho convida os amigos de seu
saudoso chefe para a missa de sclimo
dia, que manda rezar no altar-mór da

egreja da Candelária, ás 9 e 30 dc scxta-fel-
ra próxima, 1" de agosto. Antecipa agra-
decimentos.

FLORES NATURAES
— Os menores preços —

CASA JARDIM
RUA GONÇALVES DIAS, 3S — Tel. C. 2832

DROGARIA BAPTISTA Yg££gj
varejo. Preços baratissimos. Rua Io dc Mar-,
ço n. 10. i

COSTWS E VESTIDOS
EX-ALFAIATE DAS FAZENDAS PRETAS

Vicente Perrolta. Assembíéa. 72. T. C. 3179.

Sanatório Botafogo
Fundado, no nnno de 1921, pelos netunes

directores Prof. Dr. Antônio Auslregesilo,
Dr. Ulj-sses,-,Vinnnn, Dr. Pedro Pernambuco
filho e Dr. Adauto Junqueira Botelho, este
estabelecimento, por motivo do anniversario
de fundação, manda rcs.ir uma missa no ai-
tar de seu próprio edifício á rua Álvaro Ita-
mos, 125, cm ill do corrente, ás fl horus da
manhã, e na tarde do mesmo dia, ás 4 ho-
ras, offerece nos seus consocios e amigos
um chá. Não ba convites especiaes.

38 q u a I i d a-
des desde met. J5$000

Foulard de seda
de fantasia pa-
ra forro capas
e manteaux . . 17$000
(Vendas por atacado eíi varejo)
NA CASA PACHECO

Rua Uruguayana, 158 e 160
(Esquina da rua da Alfândega)

TELEPHONE, NORTE 1244
 -mtm ¦

Mas foi preso e autuado
O plano foi bem urdido. O larapio nio

soube, porem, cxceutal-o, nem teve fett*
cidade.

Chegando á casa Mestre Rlatgí, elle, que
se chama Olavo dc Almeida Santos, dizen-
do-se auxiliar da firma Villas Boas t. C,

/'&v$$i. '¦'*¦{£?'¦'•' ''"&¦?'. 
.v^h*v

' S«?3^' M.:<&pttt¥ . .Iltíí^^l*'*''

^Áa%-- 
* " '; <*;l

'¦':¦ ^i'^^^^^^^m^''4§m;ii/

' ¦"<' ''"i ^CTr-'"-.

O nome
«^

eito Mias & Ci

Loteria de Minas Geraes
Resultado da extracção de hontem :

18468 (B. Horizonte)  100:000*?000
15626 (S. Paulo Muríahá) ...... 10:0008000

7455 (B. Horizonte)  5:0008000
15897 (B. Horizonte) ...*  5:0003000

Loteria da Capital Federal
Resultado da extracção de hoje:
16744  50:0005000
12733. . . :, ..... 10:000.?000

5006. . v  5:0008000
14393.  5:0008000
14463  ú:O00SO00

Sortes grandes—Centro Loteiico

Mudança de um estabelecimento
commercial s

Communiea-nos o Sr. E. Lauria a ntudiin-
ça do seu estabelecimento commercial parn
os altos do edifício n." 68, á rua S. .losé, em
frente á sua antiga installação, onde conti-
nún a funccion.ir ns ordens rie sua clientela.

-«itm-
J—1-MIIIIII'IHHI mas

ISfÍTlI
ii—i m. iii»nm..|.' t r*-»>mr: .iii i—n.

n KL
CALÇADOS FINOS E DE LUXO

Pnra senhoras, homens e erennçns.
Recebe sempre novos modelos e dos
melhores fabricantes, desta CAPITAL e
de S. PAULO.

8 — RUA LUIZ DE CAMÕES — 8
Qunsi Largo S. Francisco

Tel. N. 1045

Gratifica-se n quem entregar nn secretaria
do arcebispndo um pequeno volume com cn-
veloppe endereçado a D. Sebastião Leme, Cn-
mara Ecclcsiaslícn. deixado cm uni bonde db
Leme, na tarde rie quinta-feira passaria, 24
db corrente.

. i mtm'.

Sconatitue, por gl só, uma recommcnda-*
(ção dc bom gosto c a garantia abso-

liluta de perfeição, dc arte e de moder*
jnismo em

Decorações interiores
Moveis Estofos
Ambientes modernos

Grande sortimento de

TAPETES
anthenticos, recém-chegados

OUVIDOR, 95 41, OURIVES, 48!

V. Exc. já experimentou o
„ MÂTTEpM Pó SOLÚVEL ?Econômico, facii de preparar e dc grau-tle poder nutritivo.

A* VENDA EM TODA PARTE

CAIIELLOS BRANCOS ?', 
Use AKGELÜS

A venda cm todaa as perfumadasDesnpparccem em poucos dias — Niio è
tintura

DEPOSITO: Comp, de Propaganda
Produclos Ilr.isitairos, rua Primeiro

_ Março 99, Io lindar. Telephone Norte 7273.$'"-saíâíwíi&iaái^^

Olavo de Almeida Santos
procurou comprar, a credito, um motor ele-

i ctrico. E para confirmar ns suas palavras,
I Olavo exhibiu nm bilhete com uma assi-
! gnatura que elle dizia ser de um dos sócios'¦- daquella firma.
I Desconfiando do freguez, o empregado
I que o attendcii, communicou-sc com a poli-
! cia rin 5o districto. Em pouco, o eommissario

Nunes, cm serviço nessa delegacia chegava
! ao estabelecimento commercial da rua do
I Passeio e effcctudva a prisão do esperta-
; ilião.

Levado para a série do dislricto ahi foi
Olavo, que reside á ladeira do Faria 38,
autuado em flagrante.

¦ mtm i

orins! I
PREPS DA FABRICA

GRANDE SORTIMENTO

Esperança do Brasil
RUA DA CARIOCA, 52

Os iitconvenientes de
uma justiça tarda

Anachronismo do actual
processo e vantagens do

processo oral
A communicaçio que o Dr. Ribas

Carneiro vae fazer ao Insti-
tute dos Advogados

Em sua reunião de amanhã, o Dr. Ribas
Carneiro occupnrá a tribuna do Instituto
dos Advogados pura sc manifestar sobre a
reforma do processo civil. Começará o Dr.
Ribas referindo-se á historia de Gullivc-r
perdido nn ilha dos Yammuf, c a admiração
dos sábios cavállos pelas complicações da
justiça ingleza c as leis do processo; passa
a mostrar que essa Gurprcsa è a de todos
os nãn iniciados ua profissão de advogado,
quando tem de enfrentar a Justiça, náo
comprehcndcndo a tardai*;a das soluções, a
demora dos feitos; uttribuc grande parte
dessa justiça tarda ao processo actualincn-
te seguido, atacando o fornialismo exagge-
rado, o anaehronismo ainda existente; com-
para o processo com o momento social du
actualirinda para asslgnalar pontos venta-
deiramente obsoletos; relembra a conferen-
cia do Dr. Carvalho Mouráo em I9ll, levah-
tando a idea dn processo oral. Assignala
que, pelo processo actual, o advogado fica
impedido de revelar o desenvolvimento de
sun capacidade; a cstlictica «la profissão
prejudicada; o desapparccinicnto dos meios
reveladores da cultura e dn intelligencia; os
uso» acltiacs, a lei do menor esforço, os
arrazoados por citações de accórdãos; o pro-
cesso dc sustentar razões sobre ementas; o
abuso da citação da jurisprudência: a juris-•prudência "labii"; o novo campo ac idéas;
o processo moderno; as concepções sobre a
funeção do magistrado de hoje; transfor.
inações c reformas indispensáveis: o pro-
cesso oral.

mtm

A "Revista do Supremo
Tribunal" rtstabeleeen-

do a verdade
PARECERES DE JUIUSCONSCI.TÓS,

Do profntor Alfredo lltmardit dn Mina
A «nclcdnde cm cnininaiidtla por ueçnt*

reveste uiii.i fôrma nilxla, porque, como so-
• clcdudc «ic rt»i,»mal>iildudc limitada au ca-

pitai social, rcpiesciitudo por «irçiie*, pai ti-
! clp.i cm a «im eiiiistiiuiçâii du tolos os ca-
í ractcrlsticutt estrinsecos e intrínsecos da
I xoricdudr unanuma, c, quanto .« rr.<pan»aht
i lldihle tlllmttada, consubstanciada no capi' tal solidário dos sócios gerentes, assume a
) modalidade dc toclcdadc sob nome collcctl-
I vo e de natureza mèramtnle aece»*orla por-

3ue 
a prtvatcnciu i, cm regra, a da socie-

mie anony ma.
Nin ha duvida a respeito e para comple-

to esclarecimento basta Iranacrever a llçlo
do grande eomincrcUlista VIVANTE, cm a
sua clássica obra — Traltuto di Dlrltto

: Commerciale, voi. II — Le sociclà commer-
cialc. 5* cd. dc 1923, n. 355, à pag. S0, ibt

l.a profonJa nmogeincita dl queste
due specic di socidii fu vivamente seu-
tltn neí lavorl preparatori. che si ispira.
vann alia lendcnza dominante nclle le-
glslatloni vigente. Infatti si legge nclla
Rclazione Maaecini (pagina .110): —

Jllu entalai f o* aw-nw» lút/oir, i i.u,,-,;,.
rate MOIHFIIHÇHi nn lonlrntii d,,•„,•

Nesta caso, o peitou jiitldiin »ulni,i,'
tjruomln cam ,e«iMfi*o anterior o t,-t„ ,,.,!/ii.«. «in," nftn sr altera 0 fundo, nm» «..,.,
nf«**m«ita « forma, <_nr n.i phratt ,i.VIVASTK tem mera funcedn Inutrumen.
tal, tmina»rla rtlatlnanuntc ao «¦„«,
;«<i pmttro a una os toeiu* nn ;ir«,p.i<>m

Coiiki Imi.i!ii,*i!i- oliiorvn n Illustre VI*
VúMi: cm n mim obra dt., n, .IAS, -i«, m na.
ta 10, ti pn.*. Nit a juriaprudcnola tlallnn» «
fraiKttp cxcluoin n hypotlieM «le cooilHul.
c,,.. do jwvu sociedade, ,(|uan<l«i a ir inifor*
imíiçíí.i da «'in mu niilt-i por acçArs rm sacie,
dade anon.viiiii A praviMa nos estatuto» n.
t.m.l.i o Ciulliontc .liirli.nini.lt>, , „| „„
apoio, alim «Io comincrrlallstss frantius.
como VAVASSEL'11. l\OUSSEAU, IIOUPIN'!
«r.iinta numero de Julgados dos tríbunnei.
i.nit.i it4líunos como frunc«/«>s.

Ar.-«" ce qui> o taract*r iiibtldlarfo ou v.
ee*»nrla da pnrte d.i sociedade sob nome
collectivo. retalia entdonte do dispositivo «m
tutiiarlo, tlflcrmin.ui.Io quc rm caio «Ir mnr.
u< do* locto* fttmite» mi «le Ineap^cldada
pormnnenti) pnra o cxerd.-in dn cargo, «
toclediide nio «« reputará ditmlnlda, ex-rd
«In art. 225, || 9, S o 4. do Dce, n. 431 dt
1891.

S* contrario seria «o a verificação de qual»
quer desm-s factos importasse ns distoluçio
i- liquidação dn sociedade cm cominaodlta
p„r acçôe» (art. 226 do cit. Dcc. n. 4a I, da
1891).

J,*) Nfln lendo havido augmento Ao
capital social, que permaneceu InUde
ífifl:(i00«00i quando teve logara siladlds
altemçâo cstnlutarla. náo houve molho
para o deposito de 10 •(?, somente exigi»
do, segundo o art. 69 do dt. Dcc. n.
434. dc 4 dc Julho dc 1891, ou ns eon.
stltuiçllo do capital social, realizado em
dinheiro, ou nos ausmentoi que, tucets.
slvamcnte. ess"> capital fór recebendo,
em dinheiro, no enrso «In sneiedade..

II
A Sociedade "REVISTA DO SUPREMO

TRIBUNAL" adquiri» personalidade júri.
dica, «lesde o momento cm que. organisaris
na asscmbljn geral de installação c consti*
tiilçán. dc 2.1 dc marco de 1916,

teve logar o arehinamento dos documen»
tos, indicados no nrt. 79 do clt. Dcc. nn«
mero 4.14. de 1891. e a respectiva publi.
cação no Diário Offieial c archivamenta
do competente exemplar no Registo «1«
hypothecns (arl. *0 do cit. Dc.1. n. VU,
dc I89P. como informa a consulta.

Nessas condições estava legitimamente
r«4l«. aiíZnlí, . »dTródi™ tlalW habilitada para celebrar os contrato, de 2
íí? U'f» í,?« VlnAiíl«n Ael nró2l!''« «"nrÇO dc 1921 C dc 23 «Ic Sdemi.ro á«n«e°t\oU'i 

Uc 1,1'tfáalto B*.^'>%5«f "rcsldcnlc d0 *^em" Wh.
vUnl IV «». «.Im«Iu «»li <~nnln .11' OOl Fc«lCraI. .

formazioni, 1'nrganisinn v gli atti
principal! dclleirte sociale coll,
etive."

QUMita omogcincità fu sentita anche

"In Fran.ia si * {tluntl ad una na-
rtflcaxhne quasi completa di quclle
due specie di socidl: quiMta tendeu-
za ad Im pari Irallamenlo delle. to-
eietá in nccommandita per axioni c
delle anonime si è manifestais net;
Códice
no:
«et te

SA,VeP^,^l^%í,nlUS„PeDnn la '" As duo* reformas t*latular)a*, eoiHhmtíJsoclelA .lc disposi/loi»! comernenti Ia ,,„,-assembléàs geraes extrnordinariaõ rie 21
de julho dc 1919 e de 4 de fevereiro rio 102'..
desde que n/io alteraram o ohjeclo esser-
ciai da sociedade (art. 123, do cit. Dec. uu-

M»m,t garnsenc.» .» tem.» a.,w.„ ™J.° 431* 
^.}^lZ.Í^t^'t»lR **

dnlla Cassaiiona di Roma, quando | jndtcaram a •«^»^^'-{^>^.«1>i
«crisse che1 se mantém a mesma, apezar «Ia alteração es-

jtatntaria nela qual foi cxtincla a responsa.
"la transformazione di untaccomraan-: bilídade «los sócios solidados e gereníe...
dita per azione In una societá anônima; prevalecendo, tno somente, a sociedade seb

per azioni non fa che eomplclate. quel > SUa l'\r"'n "ponuma tlc quc sc revestira na
carattere di sociclà di capital! che\ nsscmWéa fier.il constKutlyn.
aelia prima era già dt gran luaga . Tenho, assim, respondido ao 2" ques.'.,
prcvaJcnto." j •'» consulta.

La sotla ragione. per distinguem! A eonuocnr_.no rins ussçmhlias geraes pur
quoste due specie di societú. che hiuino "'elo de anninicio» nos «iornaes )..- '.i.vis n a
dei pari il próprio capitale ilivÍH) tn.-logaçííart. 134 «in cit. Dec. n. 434.de 1801;
azioni * L.4 GARANZIA PERSOSAI.E I;'* ? forma, mais geralmente usaria, repu-
DHL GERENTE, garanzia sussidiaria. tando-a suff ciente a lei para conhccimeiiiu
nreessono, che si puó far valore dai j «lc todos ns interessod.«r..
creditori sociali solo nei caxo straordi-l 0,l!,'a forma, mais nüory.a, exige a lei,
nnfío In eni il patrimônio delta sncietà' pnra a ferecirã convocação «In asseniblca ge-
sia stato insuficiente a pagãri íart. 100. •">!. por meio rie cartas dirigidas nus nc.iy-
116>. 77. CARATTERE SUSSIDIARIO nistus. possuidores de acçoca noni-iiativas
Dl QUESTA GARANZIA E* VN CON-1 <aru 1.11, ü 2 «In clt. Dc?. n. 431. de 1801).
CETTO ORMA1 ACQUISITO fiel nostro': Orn. sc a directoria «Ia sociedade preferiu
diritlo e in aacllo straniero". I convocar por cartas os aceiontslas, indl-i-

tliinlmenlc, «iuc, rie facto. compareceram á
Desses premissas resulta a iniltudivel asscmblín gemi oxtrnoriiinaita. tlc 1 de fi-

! conclusão..de «iuc rereiro tíe 192!, rcprescníán-lo a quasi ta-
convertendo-se uma sociedade cm com- lalidade «ta ettpital-ac-õc», como informa a
mundita por acções cm sociedade nno- cor,s,i'ia, não pruticn-.i ado algum .rrct.iit.i!'
nyma, oiiera-so tão somente n extineçáo ou fiisceptivel de nulliriade. poi-one usou èt
da respoiiôiibilidade illiinitada e avceu- uma d.«s fórni-s impostas pelo cit. Dcc. íei-
soria do sócio gercnle, «pie dcsappareèc, mero 434, rie 1891. art. 131, % 3, eo;::,. niiui
subsistindo a mesma personalidade ju- rigorosa.
ridiea da sociedade anonyina. pori;iiL" Qualquer dos dotis nieios «la cniivocição i
conserva intactos todos os* seus elcnien- legitimo c «iuéralivi) «ic éffei.tòs juddicM.e
tos caractcristicos substanciaes, quc as- as deliberações, tomadas tlir.sa asscniblta
sumiu em sua primitiva constituição. geral extraordinária «te i rio fevereiro de

Eis como o Illustre comincrcialista ila- 1921. á qual compareceu a «nin.il unanimão-
liano VIVANTE, cm a sua cit. obro, n. 335, de do cnpital-aeçôes, quando S|.1 riesse cipi-
a pags. 89-90, ensina: . tnl s.tí.i suffieieiite para eompol-a, são per-

:

def
«le

et » a sQjr m íoBWTBt llll
feitas a

CASA STEPHAN
Que suas MEIAS sejam perfeitas a

KUA Dt) OUVIDOR, 136
Telep. N. 1693

LUVAS, LEQUES, MI-IAS,
CALÇADOS FINOS, etc.

Troca ou devolve a importância paga ven-de muis barato do quc nus tauiiriucõcs. Omais completo sortimento dc MEIAS para Se-nhoras, Homens e Crianças.

ürupyaDa 12
(Unic.i só dc Mi.-i.as ria Capital)

AS SEDUCÇÔES DO FOOTBALL
Já foi providenciado para que os

pequenos do Collegio Pedro II
não se dsviem dos estudos
Demos publicidade a uma denuncia so-bre meninos do Collegio Pedro II, que, cmhoras dc estudo e de aula irium jogari tootball nos campos baldios do Cáes doPorlo. A esse respeito, inserimos, adiante,umu carta cm que o illustre Sr. Carlos deLaet, direetor daquelle estabelcdtueuto deensino, declara que a queixa chegou quan-do providencias haviam, já. sido tomadas:"Sr. Redactor ria A NOITE. -- Tendo lidoem vossa folha uma carta nnonvma, cujoautor denuncia que "nlumnos dò Collegio

Periro II, fardados, jogam publicamente ofooiball". cumpre-me assegurar-vos que cin-co riias antes desta denuncia, jú nutra foradirigiria, em virtude da qual dei inimeriintns
providencias c mandei ao local (terrenosrio Cúes tio Porto, esquina riu rua Vcne-ziielii), dois inspectores do Collegio, queMirprdicnilerau, uma turma de lilumnos.
Fugiram estes, cujos nomes fórum toma-

! rins. e ficou preso um rie mui tenra edade.
iChamci-os todos á minha presença, appll-
I ciindo-lhcs uma correcção disciplinar, e cx-

pedi timii portaria «jue já foi lida em todnsas íiulus, cumininaiiilo aos infractores as
penas mnis severas que posso npplicar, sus-
pensão por 8 dias e exclusão definitiva doCollegio, pelos termos rcgutanientarcs. DeVários paes dc nlumnos, à quem notifiquei
as faltas dos estudantes jogadores; tenho re-cebitto a segurança rie que comniigo coita-
boraráo na educação rie seus fillios.

Estavam; pois, j.i tomarias us provideu-cins (|tio reclama o autor ria curta aiionvnia.
Saudações — Carlos tle Laet." •

MTiTr .

OUROe JÓIAS
dos Leilões do Monte Soccorro e
Casas de Penhores. Compra-se e
vende-se na Joalheria Indiana, Lar-
go de S. Francisco, 24, esquina do
Becco do Rosário.

mim
Para José Gomes Lavinas

Da pequenina Dininba, recebemos 5*000 pa-
ra o pobre paraíytico Josc Gomes Lavina.

mtm
Dr. Silvino Mattos

especialista em denta-
duras, pontes, pivots,
Cordas e cantos dc ou-
ro, obtu rações, extra-
cções sem dôr, moles-
tias bncaes, concertos

de denlnduitis quebradas, etc. 7 Sctem-
bro, 231. Das 7 ás 5. Tel. 1555 C, •

mim
Obolos para Maria Esther de

Carvalho
Como auxilio a D. Maria Esther de Carva-

lho, recebemos as seguintes contribuições:
De um anonymo, 58000; de Thomaz de Aqui-
no 108; de Miki, 10$; tle anonyma, 10*. Total
858000.

«Revigon ))

TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula do Dr.
Rocha Vaz. — Amargo Estomacal, Abre o
nppetito. Poderoso estimulante, Tônico dos
nervos c do cérebro.

i mtm imm

CACHORRINHA LULú
Desnppareeen umu cor dc champngne; gra-tifica-se generosamente quem entregar, iluaDarão São Fclix n. 92.

Os Gasos dolorosos
Ainda pard o pequeno Antônio rios Santos,recebemos 158.000 rio menino Paulo Armando

Pelrn rie Burros, [108000 (le alguns funeciona-nos rio Instituto llénjainin Cdiistant, e dei um anonymo. de Curitybu, 203000.

D»*r.qN«»wa". ****** t ncpvtfccuwmk-awvHMMMmiH

COBERTORES!
Camisas e meias ds lã

para todos os preços*
Artigos para cama e mesa

ESPERANÇA DO BRASA
RUA DA CARIOCA 52

«««ia» .-
Auxilio á senhorita Thereza de

Jesus
A essn joven filha de Maria, que perdeu,

numn operação, uma das pernas, não tem
faltado o auxilio generoso de suas ínnãs, c
dc pessoas de bon inriòle'. Ainriu hoje, rece-
bcnios m.iis os seguintes donativos:

De nmn devota rie Thereza rie .lesus, 8$;
dc tres paulistas, 3*; de Francisca Ferreira
Guimarães, 2ÔS; de um sergipano, lí; .dc M.
Lv, 5?: dc Anbnymii, IO*; rie Anonymo, 2S;
de J. B. 55; tle Uniu filha rie Maria, 55; «Ie
Maria Appnreciria. '-'¦}; tle Esther dc Carvalho.
25; e de Uma filha de Murin, 1§000. Total
61S000Í

Colla coiwcrsionc dfilFacçommandila] tVin™cilt<> valida.-,.
per azioni m anônima utwicne. sostan- \zialmcntc QUESTO SOLO MVTAMEN-:

quesFica, desta arte, respondido o 3*
IV

Não pôde. lintrer duvida alguma rc'ati

lo.

TO: LA SOPPRESSIONE DEL GARAS-i , , . .
TE, c nnindi l'cstingner»i dl nn'obbli- mrnlc 'í Competência do presidente do Su-
gaziona aceessoria sussidiaria, la tiualc •nrfmr' Tribunal-federal conio seu rciircsen-
non puó natare la natura deli'ente mu. V,nt,e- c.orgao executivo do Poder Juriiçl.inu
ridico, come la rinuncia nd una garaii- ,}a ' n,!,° I'e(';cr.il.tp.ira celebriiive n.ssianiii
zia reale o personale non inuta la na- "s e""'--^ns * "« 'n"rS° "c lW1 « « '"•'
tura delPobbIigazio.no prinêipale. . setembro de 1M2,V'iihí Iweram a a™™™

' j d o Congresso Nacional PARA TODOS '.'¦>
Mn, di rcgola, quando: íã 

'sòcictá 
con-\í!El'S, W^X0^

serva intatti i suor elementi caratteris-, , anteriormente a esses actos, o presufraíí
fiei. 77. CAPITALE, LA SEDE, I/OG- UloSuprcmp rnbun.il 1'cderaL.cnmo mus- s
GETTO' VAVVIAMENTO I 4 SU-í 17- a Cl'»,su,enle om o seu memorial, «ine açor*
T.-l GIURIDICA NO\ E' SPEIÍ'ZZÃT4 i Pan'la a consulta, lem sido pnrte contratar*

Qualunque sia 1'importanza 
"cíic" *si ',« om ".ari°s contratos, quer pnra obras d»

vuole dare alie forme oinridiche, non 'IcçoraÇ"? da sola de sessões, «|iier para u
ni-"sto UANNO UNA FÜNZIONE SUS- mibliençao da jurisprudência rio Supremo
SID1ARIA, quella di costudire e attuare Tribunal c que. afinal, não fórum cuiiip-i-
la volontá effcctiva dcgli interessati, e <ns' Pnr,t,ssa forma respondo ao «Io quesito
se <! manifesto che qiusti vollero con-^ consullai
tinuare in una nuooa forme ta stessal
azienda, si agirebbc contra lo scopo] *
delia loro riforma, atlribuenrio unaj n , , ,, ,., , , ,. ,,
nuova personalitá a quel eontenuto . «'ebrarioí, os alludidos contratos ái J
CitE fi. RIMASTO ESSENZIALMENTEi de '."¦?,'S|?;-*d.Ç ,í)21 c 2S,t,e setembro.de l\',
IMMUTATO. I e, outrosim, approvados pelo Congresic

Portanto, importa em simples modifico- \ x™Íonal> que- mandou o poder executb*
cão estatuaria, sem affcctar a personalidade' abnr os L'rCíUto* necessários a
jurídica da sociedade em commandita por
i^i'1'nAií lOlior *\r*r,T.n t%.\ as ^~...t!_..."-. !..acções, enjas operações continuam a seguir
seu curso normal —

a exclusão oa retirada dos sócios solida-
rios e gerentes, que põe fim á fôrma da
soeiedade sob nome collectivo, — fi-
cando em inteiro vigor a parte da so-ciedade em commandita por acções, cuja
fôrma consceluiva ou originaria é com-
plctamente a da Sociedade anongma,
mantidos intactos Iodos seus elementos
característicos,

Na realidade, segundo o nosso direito, na

referidos contratos,
wcuíúo ià

ficou a Sociedade Anonyma "REVISTA
DO SUPREMO TRIBUNAL" investidi
de perfeito e irrevogável direito aâqni-
rido às vantagens decorrentes rios dl-
tos contratos e obrigada ao cumprimen-
to dos encargos e demais ônus por dia
assumidos.

A"enhnma fei posterior, emanada do Cón-
gresso Nacional, poderá de. qualquer m.flíí''
affectar a integridade dc« direitos e ouri"
gações estipulados mis mencionados contra-sociedade em commandita por acções. a . .,*

fôrma primordial, e que sobreleva, fc" dl los,sob,P<_na d? incorrer na censura consti
ANONYMA, visto como * \ tnelon.al de. retroactiyidade (art., ll n. 3

om a sna constituição sc devem observar | .-. .ColretltuItno Federal), como jn denwn|
todns as formalidades do art. 3 do Dce.

__*-*í>.a,.s:.
tm&VÚ ,-*:' i'*&*..i:^f«y.yj;-ií',i^y:yfy'iyy. SWftP'

n. 164, de 17 de janeiro de 1890, a qucremctte o art. 4, cujo dispositivo com
outros foram mandados applicar á so-ciedade cm commandita por acções ex-
vt dos arts. 40 e 41 do mesmo Deere-
to n. 164, .de 17 de janeiro de 1890 (videarts. 229 e 230 do Decreto n. 434, de
4 de Julho de 1891).

Nessa» condições respondo ao 1.* quesitoda consulta, como se segue:

I.6) Representa nma simples modifi-cação ou alteração dos estatutos a deli-beração da assembíéa gernl extraorriina-
ria de 4 de Fevereiro de 1921, cm que,cumprindo-st o disposto no art. 9 da re-
forma estatuaria. approvada pela as-scmbléa gerai extraordinária de 29 deJulho de 1919,

se retiraram os sodos gerentes,cuja personalidade llümüada fi-cou extineta, tendo, outrosim, ries-appareefdo o .capital solidário parasomente continuar a subsistir a so-
ciedade sob a fôrma anonyma com
todos os seus característicos-da suaorganisação primitiva de capital li-
mit.irio, representado por acções.

Assim, aecorrie com o grande conimercialis-
ta VIVANTE, sc manifesta o nosso, também;emérito commerciallsta CARVALHO DEMENDONÇA; em o seu não menos celebre
Tratado de Direito Commerci.il Brasileiro,voi. 3, ed. «le 1911, n." 5S0. á pagina 62, ibi:

A transformação produz a dissolução
da soetadndi1 já existente, -importando
a constituição do nova?

Gernlmenle se resolve a questão me- 1
diante.o seguinte crlter'0: sc a transfor- jmn<;«io è uiitoriíadà pelo contrato social. Iou pctoR estatutos r.onscruando ns mes- [mos elementos, o mesmo ohjeclo, o mes-

--'--> .-.'ili".

datadotrei em o meu parecer antecedente,
de 23 de abril de 1923.

Nesse parecer, também, affirmei nl>e *
duração dos credito» especiaes é a rie hieo
o prazo dos snbreditos controlos que foram
approvados, para todos os effeilos pelo Om-
gresso Nacional, como se ve dos dispositi-
vos do art. 13 da iei orçamentada ria ries-
pesa n. 4.553, dc 10 dc agosto rie 1922 «
rio arl. 14 da lei orçamentaria rin (Hpcsa
»'. 4.032, de 0 dc janeiro de 192.1, nue. fl!»-
lios mandaram abrir os créditos precisos i
execução dos mesmos contratos.

Ncmus condições, c, em obediência an dis-
¦posto no art. 80. § 3 da lei n. l.riM. rie -.'
de janeiro de 1922. que orgnnisou o Cod'-
go de Contabilidade da União e no art. ?»
«te Dèc.--n". 15.783, de 8 de novembro n«
1922, regulamento do Código rie Contab»!'
riade Publica —

o Congresso Nacional deve incluir «t
orçamento da despesa paru cada exíM*
cio .financeiro annual as verbas af*
spritjs A execução dos referidos canlf*"
tos, riurinitc o respectivo pr.iso da sul
vigência.

Assim concluo em resposta ao 5" c ultm'e
quesito.

E' este meu parecer pro oeritale.
•Rin rie Janeiro. 23 «le iulho rie '^'1,''-

O advogado, Dr. Alfredo Bcrnardes da Sil??

Do professor Condido de. Oliveira Filho.

Estou rie pioro aecordo com o oareccf d?
eminonle jurlsconsultn Dr. Alfredo ll«.i'»*»'
des da Silva, de 2.1 ,!„ corrente imv.. ir,Í!',v
a consulta quc. em data riu 14 rio «üte f*"'lha foi apresentada pelo Dr Murilio Ifi'1'
tainha, iia qualidade d«> direetor d:, S. •••

Revista d.o Suiircmo Trilíunal
Rio de JsineiVo. 28 de inibo de 102Í;-T"

Cândido de Oliveira Filho.

'M ítv1"
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Meias Mkés legita
Par 1G$500
Cobertores e tecidos de inverno

Só no Turuna da Zona, fundada em 1914

Casa Mathias
Passadelras para oorrefores a salas, Iodas as

coras,metro 2$90O
sortimento da tapeçaria moderna

101 Avenida Passos 103

É *,-**¦ ... .— mm. . -¦¦ 11 ¦*¦¦¦¦, *»|| I—|IHM_ |_ll_l._ r*W*—,l||lW_.ll. ¦HOMENAGEM QUE ENCERRA
UMA INJUSTIÇA

A mudança do nome da estação
de D. Eusebia. pela Compa-

nliia Leopoldina
Escrcvc-nos o nosso mitigo collaborndor

Dilcrntando Cruz:"Sr. redactor da A NOITE. — A Lcopoldi-
na llailwoy, nn intuito de prestar nma hu-
nienogcm merecida no finado Dr. Astolpho
Dutra, lembrou-se de fazcl-o praticando
frande Injustiça. E' assim que, .-.o invés de
dar o nome do pranteado mineiro n qualqueronlr.i estação, cujo nome nno representasse
justa homenagem n beneméritos dn estrada,
furam Iogo.no de D. Euzcbin, vcnerniidn
matrona, minha bisavó, «pie cedeu terrenos
para o leito e estação de seu nome c diirnn-
te .. construcção miinteve, por longos annos,
um hospital cm sua fazenda, onde operários
e demais funceionarios dn listrada dc Ferro
Leopoldina eram acolhidos c tinham, gra-
tuitnmcntc, assistência medica, medicarnen-
tos, diolns, etc.

A allegnçiio dc que o povo da localidade
desejava tal mudança, não ú crivei, n menos

DA PLATÉA
"O eolUr de ptrolM**, m» Trinuun

O curta* do Trianon iiiiiiiuii.se, limitem,iilblndn a ncch», cm prlmi-lia, hui.i cuiiirilliiliiílcin. que ihhiviililii V|,inti,i i. ii„iii„n
Jampr,' tiadiuliRii) .*„n, 0 liiulu de "O rol»ur de iinnla»", peca cuja «raça liigeniiini rantil meimo, provoenu BarcalhnilM 11»
pliilea. A ."iii|i.n.iii., .\|ii,jiii! Mui,, ,i,.„ dos-empenho corrcclo A peca, ileulncnnilo-ií", on-
it" ".'n ofEWlei Alilgoll .Mala, Joio i.iiiu,.Manoel Durar* .* Davlnn Pn„u.

NOTICIAS
Uni novo nrli-liwl de Freire Júnior

Freire Jnnior, o apreciado rompinllor eetcrlptor tliealral, tum uni novo original,«pio vne *er estivado, uinniilul, no Silo Jo*.',na íestu artlstlva ila Lectlcla Flora. |{* oito
.."Marlcotn quer dan*

jjnir", mn mm burles*
.'(>. iscui |.ii*teiiM.e*. —¦
illx-nos Prolro -lunior
*- e i|iio foi escripto,
(••>pi*i*lii!in.*iiic, pura
«er i'1'prcM'iiliid.i na"svrata ilniii.r." dn-

ipivlla iicirl-, olomen-
to estimado du olen-•o du Silo .lose, ".Ma-
rlcoln ipicr dnnsnr",
lendopocuiii c musica i
lo Freire .liininr, eslá, |
assim, distribuída:;
¦'iiiili.lm. Alfredo Sil*<

Ec*^- . *JM
m\ ÍÍ' A_ _J% ' *__!

iMívSr^Êt^''-

Hós vamos furar a par '&_'J-.» *_f I-«-nr-WH-W 
nua

CAMIZAS ANCÂRAS
A>.ViO

111.100
136800

Rrenpn gionlieeI,nuil.i.;iu lirniliiis,, ,,.,,,,
Ciitiil.i iiiiihn li Lm,iu

EM LOTES
N. 1 — Keplilrei ou perniei «liverani com

eallarlnliol uu iíSo a CDCollicr

8$900!...
Nós nio precisamos

ganhar dinheiro!
mm&mimx!3í^??xr:_WR\i

X. 2 — /.,|ihii,*, Inglezos ou mouiscllnos
dlvel-sn», umn solada a escollier

LIQUIDAÇÃO
GERAL

PARA

111Pi
•*—

?B-Xm\-'i--XCUmVmmSVM!m9
_ DO-—

0 CA&fcZCIRO
ÍS8 As36SRàiSéa

uraus mmim
25SO00
21$M
15$5I0

Dlvorfiiii, llotadan ou
lisiui, a oacollior. .

PARECE tricoline, nma
não 

Camisas poito do aodu
do vários typos . .

Nós precisamos ó
desobstruir a casa !...

__ai•^^:)^,^»\^:aw^¦^^•"*iaa.lí^auB"
N. K — liiiimli* Loto ciiml/as brancas peito

mollc uu duro de linho. a escolher-/«pOUv

Lectlcla Flora

ANTIGÜIDADES
Pelo faelo do pagar bí melhores pretosva; llasilio, -I..,.'* Lou- mantém a Galeria K-mlIncer, rm. liarão S.i.iec Iro; orcliidiiquc, G.nnfolo '.'1! (C. 4!*Í3) a mnis liitercssuiilu colle-Cn Minho; Üregorlo, i*ç5o de pi-htnrin, movei.",, qiuulros nntl||os, ele.Álvaro Feres; Onn-i——•--*¦— -———-•—•mom— ..

5&WíriiffiP-W" «l«em freqüenta a
roda chie Ica, Álvaro Diniz; I).

•M iinncln, 1'ciilln de
, , . Abreu i Mnrlrotn. Lc-

clicln Piorai !>. Antoiila. lClisa Campos, etc.Conto se vi, Lectlcla Fiern tonta paru sua
fesla, quo «era cm duos sessões, com um nii- f?m.°,« " ° *-,c''a1»0 lo!'"" ,!**' casimira.
mero bastante altraento no proarnniiiin. O '-• MOBbill-i —

IDF. VER APENAS
Com pouco n.nls dc duxentos mil réis lc-

reis o (|u*.* nus casas de luxo cusla (|unlr.i-

|irii<_r.*iiiiinii.
populnr actor cômico .losú Loureiro, eulra- __rã no (lescinpoulin do ".Mni-icola 

quer ilnnsar" 'Br R Pllancra Snnfocomo Iioineiin-tein úipiclln sun collega. * * ri*ílI!"a "*¦ -°
A l'c*t.-. dc atntinliü, no Ü.trclo

KÜA DA QUITANDA, Iii.
mt

0 pagamento da taxa ouro na
Alfândega do Rio Grande

Em consulln dirigida an Thesouro Nacio*nal, o Inspector dn Alfândega do llio Oran-dc, no Estado do Rio Grande do Sul, ilida-koii sc as mercadorias nianircstiidas paraI orlo Alegre c Pclola*,. mas despachadas naAlfândega do llio Orande estão sujeitas áslíi.*ms_ dc 2 "I", 0.7 •"", ouio.
O Sr. direclor du llcceifii resolveu declarar icm resposla:
Pela cláusula VIII do decreto n. 13.005, dc* í0 de junho de lülO, o poder executivo entre- I

liara nicnsalmenlc ao listado do nio C.ran- !(le do Sul, o produeto das luxas de 2 "> c I
0,7 "|» ouro, o qunl serít c«lnsivãmente <li>s- I
Imndo n o;'correr ás despesas de conclusão '
t conservação da» ohrus dn br.rro.

Km virtude du cláusula XXIV do termo deaccordo transferindo no Estado do Rio (iran- |dc do Sul os contratos da Compagnio Fran- ;
çaisc du Port do nio Grande do Sul, relati- I
vos ã barra do Itio Grande e porto do mesmo -
nome, os navios que entrarem r.a burra, para Ifins^ conimcrclncs, pagarão as luxas de barra !de U "iu c 0.7 *-j0, ouro, exceptuando-sc os
que se deslinarem, exclúslvameiile ao porlodo Itio Grande, rcputnhdo-sc comprchclidi-

que os actuacsI habitantes de D; Euzcbin não , d°s, a beneficio <lo Estado, nas taxas do
conheçam a historia de sua terra c qunesforam os seus beneméritos.

.V directoria dá Leopoldina acabo de pas-sai* o seguinte tclegrniníiyi:"Lamento que para prestar justa homena-
.sem no nosso pranteado ainifío Dr. Astolpho
Dutra tenhn a dirccjãò da Leopoldina iinil-
Wáy sc lembrado de atirar ao csqiie.imchto
o nnine de I). Eiizehia, miiihn bisavó, vene-
randa matrona qne cedeu terrenos pnra con-
strucção da cst.-.çno leito dc estrada, fundou
hospital sun fazenda onde operários mais
Junccionnrios Estrada 'LccipriliUnn tiveram
(iiiiiinle longos nnnos grntujtíjnonte assis-
tencia medica, medicamentos,""dicths, etc.
Fura vivo Asiolplio Unira seria oile o pri-
íneiro a protestar contra tamanha injusti-
ça, — (a) Dilermandu Cruz."

poiAO, *.% ds barra, cuja conservação incinn-
hc no mesmo Estado.

Ao íinvio que conduzir ns mercadorias
de que se trata e destinadas exclusiva mente
uo porto do llio Grande. pnre:'u que nno ile-
vem ser cobradas ns alludidaã-)taxas."

«LUTETIA»
Paquete de grande luxo

Para o llio da Prata, em 1 de agosto
Para a Europa cm 16 de agosto

Ca Frsncaza de tía'/. Sud Htíaniifjue
| Av. Rio Branco 11-13 — Telep. Nte. 6207

tWm^^^VWWI»!
"*""""¦ —¦ ¦ "¦—¦- - - ¦—«O-^pt^-< ¦*-¦¦.¦.¦*>*¦¦ *-¦—¦¦

0 PILOGENiO serve em qual-
quer caso

Sc quasi não tem, serve o PILOGENIO
porque fará vir cabcllo novo o abundan-
te. Se começa a ter pouco, serve porqueimpede a queda. Se tem muito, serve
porque garante a hygiene do cabello.
Ainda para a extineção da caspa, para otratamento da barba e loção dc toilette.

; O PILOGENIO sempre o PILOGENIO.
CA venda en> Iodas as pliarmacias, droga-nus e aerfumarias.
-Lie. O. N. S. P. n. 727, em 28|3|008f****************>*^**»*<WWWM^i
"Portugal"

l„P»W i

I i\7ã<, deixe I
"CSCÍipill'" fIo seu

\ne effectunr-se, finalmente, depois dc
amanha, o b.-llo festival artístico,quo o Sr.
Augusto Porto, operoso secretario da empresa
llangel &• tilu., orgniiliiou para o thcnlro Ite-
,M..B_BMBVMaM.. creio. O programma,(|iic ('• altriicntissimo,

•iu mpoe-.su da popre-
sontnção dn viclorio-
aa rovlsfn "A" La Gar-
çonue". h.-ivenilii. cm
um dos intervallos,
distribuição a todas
as senhoras c senho-
rilns presentes ue ele-
gantes caixinhas dc

pó de arroz. Abrirá
o i*:.p.,.*iii*n!o, taralo
na primeira como na
segunda sessão, um
esplendido aeto lyri-
co, em que tomarão
porte as cantoras Vc-
ra Adonay, I s abei
Fragoso, Esthcr Lu-
Iin e Tliío-Üoruh, (|uo
interpretarão, respe-
ctivnniciitc, "Gcisliu",
"Dinorah" (valsa da
sombra), "Trnviata"

(cabatina), "Iilcal (melodia), c "Lc ros-
signol dc la Tour". Fechará o espcctaculo
nm interessante duetto franco-brasileiro
interpretado por Les Thdò-Doralis, (sala-da musical;. Tudo indica, pois, quo esse
festival obtenha o maior exilo.

, O cartaz do S. José
Até segunda-feirn estará em scena no S.•lose. a r.'\i;!a dc Bustos Tigre e Etluiirtlo

Victorino "Dito e feilo". que tem conseguir*do stfcccsso apreciável. Tert-i-feirá"; no em-
tanto, haverá ali uma "reprise" (|ue deve
obter-êxito; du reviata "Agüenta Fclipiie",cuni inlerpiete-i novos c, .iitcir,*i:ii.*nli- rc-
..íüdciada pelos seus autores, or, nppiaudidòs
eseriptores O.irlos Uittenedilrt c Gurdosò <lo

jjMcnçzes. Essn peça. que terá sua primeira
j cm festa artística dc Franklih de Almeida,
, só estará no curta;; até o dia 10 de agosto,

pois n 12 haverá a estréa du revista de Os-
[car Lopes "A Carioca".

Doenças dns
cnlons, rccíiiui

c .'inits, Tr.iliimetilo espccinl das hciuorrhoi-
das. sem operação. Passolo- r.R. nnli. i!sscio, ilOi sòb.é do 1 ús -1.

ÊilíiEDÜiMEETC...
As rtii'.;i mo'liadas, o chtivo caindo im-

poitilicilte, c o leiteiro .1,*-..- Affonso de OII-
veirn, tlrllnndn do frio, ns mãos uiirigecl-
ilns, reiiolvcu-na n molhar a guéla. Molhou
o foi molhando por nhl a fórn .* ern cllc
visto, de (punido em quando, peneirar num
botequim, numa icn-.linlia para escorregar
um cálice du brnnqtilnha.

Depois de n..tniii tempo, o leiteiro ao In-
vós ile frio estava quente; E tão quente que
o nlcool, siiliindo-líio á cabeça, fel-o andai*''riscando", ene aqui, cie «II, dando encon-
trOes.

Por fim, o .losé Affonso, n-ão sc podendo
ler em pé, levou lombos c mnis tombos, ra-
zão pila qual foi parar uo posto cenlral (lc
Assistência, levado pcln iimhulnncin.

Tem cllc -in annos c reside á run Oriente
n. 2-r).

Goiífsnrss no B-ataco rh Srasil
Professor com longa prnticn do ensino da

escriplur.içáo bancaria, urltlinictlca comnier-
i-lnl c correspoiideneln, aeecita candidulos ao
próximo concurso. Aulas Indivldunes ou em
tiiruias pequenas. Maior numero dc nppro-
vnçfles em Iodos os concursos rcalisndos, I'n*>
sino criterioso, prulicu u cfficicnte. Ilua Vis*
conde (Io llio lirnnco, 37, 2*, sala
P ás 12 c dus 5 ás ti.
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Doenças da pelle e syphilis
DR. WKHNIXH MACHADO

Largo da Carioca, 11, 1" andar (só nttea-
dc u doentes dessas especialidades).

/e4ejv.. ; . >|

Augusto Porto

dinheiro !
Eeonoinise

de 10 o|o a
25 o|o de

gazolina,
usando a oleo

j Estão publicados o elenco e o reporto-
i rin da companhia portuguezá de revistas
, do Theatro Edcn, de Lisboa, que está cm

viagem para o Rio, a bordo do "Lutetia*,",
c que nqui estreará a 5 dc agoslo -pro-
ximo, eom a revista de grnnde nppai-nto

j 
"Fado corrido". Viu-se, assim, que tanto

j uni eomo outro são rccbtnineiidaveis; No
; elenco figuram nomes conhecidos nossos
ie que nqui já tèm feito grande suecesso.

; Veiamos alguns: Una Dcnioel, Zulinira
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É a pergunto que se taz, quanõo lhe aconseinaramí
um "remeâio qualquer'*, fará bem? 5erú inoffen-'siuo? Será legitimo? Quem sabe...? Para se
euiíar âuuiõas, o melhor que se tem a fazer é que,
fluanâo se quer alüuiar âores âe cabeça, ôentes,;
buuiâos, etc, comprar os legítimos Comprimiõos
"Bayer" òe Rspirina, iâentificaòos pela Cruz Bayer,'
que agora se chamam Bayaspirina. Si U. 5. não
quer comprar um tubo inteiro, peça .em aualauer,
pharmacia um

iiNVELOPPE BAYER
que lhe ôá, em um enuolucro transparente, hy-;
gienico e hermeJicamente fechaôo, ôois comprimi-'
aos ôe BAYASPIRINA (Comprimiâos "Bayer"
âe Rspirina iòentiíicaõos pela Cruz Bayer).

Este ê o original e legitimo
ENVELOPPE "BAYER"
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Contem dois
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EXAWSES" DÉ URINA
O "INSTITUTO KIIRI.ICII" t-*m para lal

fim um Laboratório Especial, soh a dirècção
do conhecido chimico Dr. Isaac Wenieck;
175, Av. Itio Branco. Tel. 21 C. das 7 ás li)
horas.

—5t»- i
nmprar, vender, concertar ou fazer

_  com seriedade? procure a "Joalheria
Miranda, Cármen Martins," Álvaro Pereira" Valentim", rttr, Gonçalves Dias .'17, fone 03*1 C.

QUER 
cn

joins eo

Concurso do dmanach A Saúde
da Mulher

Realisnv-se-á amanhã, ás 2 1|2 da tar-
de, o sorteio dos prêmios do segundo con-
curso da carta enyginatiuâi iiwlituido pelo
.iln*.ai*.*:u*h A Saudc da Mulher dc 1924.

O sorteio se cffcctúárá no escriptorio dor.
Srs. Diiudt, Oliveira & Ci, á avcnidn Mem
dn

Esta bella revista, cujo n. 24 temos pre-sente, encerra com ellc o primeiro anno dasna publicação, brilhantemente rcalisadocoino fora promettido e nós gostosamenteprovimos. Obra literária c artística dc realvalor, honesta e sinceramente executada, di"rígida eom lealdade e grande proveito mo-ral e social á approximaçno pelo mutuo co-nhecimento cnlrc portuguezes c brasileiros,a revista "Portugal" conquistou de facto olog.ir dc destaque que de direito lhe per-tcivcia, .
O numero que motiva estas palavras e

que será amanhã posto á venda vem rico
de documentação photag.raphica- varíadissi-
nia: de Lisboa, de Petrópolis, a propósitoda fundação do Sanatório Portuguez; dc
S- Paulo antigo e moderno, dc Fafc, de iMo-
çambique, de Ponta Delgada, berço de Sen-
na Freitas; da Guarda, tle Gouveia, etc.
( Nelle se presta 'homenagem, sob o titulo'Um diplomata pintor", ao nosso patrícioSr. D., Navarro da Costa, digno cônsul do
Erasil ein Munich e artista dc nome con*sa-
grado; n par da col.laboraçno literária des-
envolvida e da'melhor, ein que figuram no-
mes como os de Rocha Martins, com as suas

Impressões sobre Juíio Diniz"; do Dr.
Egas.Moniz, com as suas descobertas acerca
da -verdadeira individualidade de "João Se-
mana"; dc Violeta do Dénis, com a sua no-
vella "Noivado Celeste"; de Henrique Rol-
dão, com as suas leves "Coisas de Nada";
de Ruy Ghiancn, com os «eus versos "A vi-
sinha", vêm artigos variadissimos e cheios
dc interesse como o dos "Garimpeiros" de
Matto Grosso, a historia da ."Ordom de
Aviz", a "Gencalogia doe Césares" condes
de Sabugosa, telephonia sem fios, escola
de náutica, romance, paesia, historia, so-
elnes e desportos.

E' uma revista que. honra Portugal sobre-
maneira c pela amenidade da leitura c hon-
dade das idéns, grande papel é chamada a
desempenhar nas estreitas relações luso-
brasileiras.
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fornecedor.

ASSUMPÇÃO & Cia.
Rua Sacadura Cabral

n. 126
• Telephone Norte

4.328

ROSALINA
•mmm.

í_ mmm hííík
Temporadn RAN*DALL*FLOREU.E

HOJE  QUARTA-FEIRA  HOJEl
A's 21 horas o 45 minutos

19* EÉOITA EXTRAORDINÁRIA!
GRANDE SUCCESSO da revista em lfij

quadros.^•M**>H*^H»"***t'^'l*^.M*.X''>^*l"I**H*í*:.|

| "SECRETS" |
*t^^.H*í**'M***X**t**>*X.*H^*M**I**.*.H**:*.:.VÍ
Camarotes e baienoires 50$ —• Poltro*

rias, 12SO00
NAO SE RESERVAM LOCALIDADES

Vendas avulsas na recepção do PALACE
HOTEL.

Sexta-feira, 1 cio agosto —¦ 8* E ULTI-S
MAJIÉCITAJJE ASSIGNATURA.
GRILL^ROOM —"Hõjo -—Dlner dê"*moda.i
Sorteio de objectos entre as damas. E',
obrigatório traje dc rigor e indispensa-
vcl a apresentação do cartão de ingressoj

ao Casino.
^mm__mmyw»mrtm icmiWS3mWC7_Íí

mrtS*Vttm»

Jorge Gentil, Julieta de Almeida. A pri-meira aqui veiu tuna unica vez, o anno
passado, com a companhia Iluas. Apparc-
ceti sem reclamo e logo se impoz como uma
verdadeira estrella de revista. Tem pliy-sico, canta c é vivíssima cm scena. To-

J dos se lembram do seu grande suecesso
i iitiiun rábula ligeira de revista, n Maria! Mie cmn as outras, dn "Ovo dn Colombo",

mas Lina Deníoól tanibcni sobresniu nos
seus papeis de "A lua nova" c dn "Vida",

i Ziilmira Miranda o Carmcn Martins estão
, ausentes do Rio hu vario;; annos, mns são
, sempre lembradas porque ambas tini fei-
j to muilo sufccenso no gênero; e Julieta de

Almeida; irmã de Uclmira, embora livesse
ultimamente trabalhado na comedia, aqui

j fez a sua estréa na revista, no Carlos Go-
mes e como actriz de revista trabalhou no j• São José. Álvaro Pereira è um actor novo |
c dc grandes recursos cômicos, qualidades
que tambem sohejam em Jorge Gentil. Oi
repertório offerece muitas novidades c va- ;
rins reprises notáveis, como as das magi- ,
cas dc Eduardo Garrido, "A pera de Sala-
naz", "O gato preto" e "A gata borralhei-
ra", todas cilas postas eni scena com des-
liinibrantissima montagem, ao que nos
informam.

VARIAS
Ficou para amanha a reprise da comedia"0 illustre desconhecido", no Carlos Go-

 mes, pois, hoje, Leopoldo Fróes, aindn dá
PARA TOSSP u-ma ''òpj.csçrilãção t|a "\ senhorita Talha-
COQUELUCHE _* Entrou parn o São José, devendo

estrear nn terça-feira próxima, n aciriz
Luiza Fonseca.

--- No palco do Cine Theatro íris cs-
tão trabalhando, eom suecesso, as baila-
rinas e cantoras typicas "irmãs íris", a
cnntora lyrlca "La Rosoleri" c a bailarina
clássica Pepita Venus.

AíSI'E(.TACTJTjO-S

• ba.

Frn«-.*-",P-?a da syphilis — MARIA engordourrcuiwcia c ,.**„_ pm _,0 (]ia;! coin 2 vidros
de Ltictyl, gastando 1113000 e ficou forte. —-
Gloria engordou 2 kilos em 3 mezes com 19
vidros dc outro depuralivo e gastou 35^000.,
LUETVL só em boas pliarmacias.

¦ -¦¦» ¦•—t^Es*»

Vias urinarias
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Cura radical da blenor»
liagia. Tralnmento dm

moléstias veherciis. Dr. Dclmiro Valverdo.*
Largo Carioca, 10, 1 ás 6.

$ssa granas e
<Í5W

começa asnauhã, lü^sSa-F©

TAPEÇARIAS

Annual
Ira, 31 de

MOBÍLIAS
ps? preps verdadeiramente exc.epsionaes.

To^ss cs artigos. nio remarcados gosam lUo/o do abatSmesifo.
_ r

1111oHOJE, ás 7 % e.!).->.',

ciar fe pias

SANA-SYPHIIJS ^raT^X
"Monitor Mercantil"

Acha-se já cm distribuirão o n, ti\), vo-
lume Xt"^ da a*.'»lii(lii publicação dcsla ci-
dade. "Monitor Merctiiílil", semanário quse dedica nos assumptos econômicos e finaíi
cciros; sob seus niiilliplns aspectos.

.SãaJk-jtíü.. ^j,i.^_ *.*j>-

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
I THEATRO CARLOS GÇMES — A's 8 •}.'

fL Fróes - Senhorínha Talharim f
THEATRO S. JOSÉ •— A's 1 % e 9 % |

DITO E FEITO ... ^
^ãti»iii*Si**Biastt^^

Emoresta-se ^[Orteis^!,ns a |lar"
íiculnrcs, a urinas com-

mercines e sobre moveis, ficando nas
cmt: pi*ias i* ¦iideiic',1! pro-

Phone Villa 4021.
- "t—--J3-5ifi»»~

módicos. Informa-

HYDEA BO.O;N EJlEtlGH
A mflhor itnjeeçãii mercuríal na Iralirienl'*

de Syphilis. Rfficiicia o íiüsciicla õbsoliila di• !,A,i* nlleslndas por mais de 2,000 clinico*
.'enlre os quaes o*, iio.inyels Profs. Atistrç*'(silo. Ãbreú l*'ia!lin. Rocha Vnz. Héiíriqin*.n.\*o, Kd. M.T-ínlliâes, ele.. e:c. Atende: Rii
doluliü lloss &. Cia., 7 Setembro, (i3.

Rua da Carioca 21
|lll||_l_ IHII**»—l**|lll|* III n»l I— I * II ,11 ,»¦ lllll.

INAUGURA-SE AMANHÃ A "A'
PRINCIPAL"

Inaugura-se amanhã, á run Gonçalves'Dias ii. 55. onda esteve n Casa Nippon, a"A' Principal", magnífico estabelecimento
que os Srs; Cepcda, Costa & t'.., fundaram
para o commercio de arligos finos para ho-
nicns, com espeeiníisaçno na confecção de
roupas briilicas sob medida.

Attcndeiulo-se no conheci incuto do ramo
de eómhièrélo que tèm os Srs. -Cepedii,. Cr.,s-
la & €., que capricharam nas suas instai-'lações, "A* Principal" vne ter o merecido
npoio das nossos elègiuites:'.
'- ¦*..**¦—¦ *_..»—mg^gf!—-< i

IJoias (ie oceasião!
Vendem-se' trocam-se, compram-se e

concertam-se •

6 Rua Ramalho Qrtigão 6
A TURMALINA

Ex-Travéssri dc S. Francisco'tSHMCU,...--.'^.-,..«. .a.: üv&--$w___________i_v
COM A SANTOSINA, as feridas íiúligas ou

ccentes (lesnp|)ui*ccci!i ...mo por enviinio

SÂMTOSSE1'^™81^tOXCHiTü";

Ga!.]è!!cs á Incjíeiá; à domiclüo
A' I.a-diirçnnne e Demi-Garçoiiiie. Pcrfci-

,iiu o í.ipiile:*:. 1-edidp's a Arngão. Norte IIJyL».

. í

no almoxarilado do
A

A ca_ísa foi sim curto circuito
Nos armazéns da ma Veneziiein iv. 154,

Caes.do Porlo, ònde eslá inslaliado o íilmÔ-
sanlado do Foiiienlíi Agricola, manifestou-
se, esta manhã, nm pequeno incêndio (pie,
como depois foi verificado, teve .sim origem
num ciirio-ciriuiito.

O fogo à-lnslTÒu-sc c destruiu tuna pilhade suecos e phosphatos diversos, não pus-s.-uulo. porém, dabi; pois quo os 'bombeiros,
avisados, lóijo compareceram e não tarda-
ram a riomii*.,.il-o completanieritc.

A policia dòi-ll- dislriclo tomou ns pro-videnrias que o fado exigia e, registando-ü,
apuTini n causa já citada e montarem os
prejuízos em cerca (ie fiiOOO?,, conforme a
declaração feila pelo nlmoxa.rife; Armlridtii'e Andriidõi

Dr7PRÃãfãrâÔ0*BlÍAS f garganta
Protcssor de clinico de -j NARIZ

na Fni.*iild.*ule dò Rio. |. OUVIDOSCiriirg/n — Physiolheràjiia da cspcciálitlatlei
lrnlaincnlo dus escroftiias: It. tiltra-violetas,

II. ti, Jcse I.I — 3 ns li h. — T. (',. 4fi2!i
«ÍOfiBi»-*

flfredips; avémdà e terrenos (:,>,n"
pram-se em imita rhcrízn; VENDEM-SE nas ru-isli-rgiiay, iviax-.vell, S. Christovão e Cnp*i-cabaim; Rüii S. José, 50, 

to da Carioca 29

SOBRADO DE DOÜS ANDARES
Aluga-se o .esplendido sobrado do dous an-

dares, com grnndes nccommodações, c perfeita
insinuação sanitária e hygicnc. Faz-se con-
trato. Chaves em frente; trata-se 11. Ria-
eliuçlo, 142.
J.--.. i**4«X*-»T***«

|CACHEP0TS E. CRYSTOFFLES fAppareHios de Lavatorio
Âpparrllios de Serviço

Joiaa, Objectos tle adorno
Nickclados, Alumínio, Prata

Ouro, Virlros e Crvslaca
tTv

;t; devem ser limpos c conservados com o?

IPHAROL|
yníüo arranha e nem altera a côr'$
y natural do melai, proporcionai--á.;. do-lhc !>ri3ho sem egual! Resiste \'inos elicitoa do ar do mar. ^.>*x..;',*;**:-.;.*x..:-^*.:..:*vv.x*.:..;..^.x--:*.:..m«.!*.:**!*.i.

—-_»__—•¦ ***""- ¦-Afi'»—— l

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Finques.*! phy-sl.cn e de idéns, desanimo,

duvida; medo, iiiilifferhnçn, tristeza, angus-
[Ta; manias, sustos, ataques, etc; estômago ointestinos; Emprego local e gernl dc radia-(.*.".es ullni-violeliis de ll.ich e da suggeslão
pelos melliodàs ninis iiiod**'i*nosi Dr. Cunhaiind. T. C. 4812.1 Cruz. Ii. S. José (ii, 3 As 5, Tel. 4025 C.

,

fl

na

C

m

m
i >v"i

ü
• >;•* p. y\ü

1
ir
fi
te

11

te*-,
te íj
í >;¦!¦•

íl
,!,,,,

lf

-

':"i
'ií

¦'!

J-í-

L E © ; \i g



i

<>

K

____¦

?*s*.\.

PELO TELHADO
Os f««rfrõe5 t/i«ítar/i ama caia com-

merc.'fl/ dia rua do £«facio
- aa !¦*»¦» m -

A policia em campo
.Pelo tcl lindo <> 'im- loi liiteliidn n façniiha.

Afi-iiiit.iiiiln o irlu «I a cliuva, ¦¦ .n.i..;..-. do
iilheiii", iin mimei- i qm* I, mio io • -ini*.
iiMimi.i cortina forles e ttroN.iis, cqnieRuI*ram peneirar jwln iiiinlnntudii nn niitijta
voopci-alhn cvísteiilo ti run du l-Miicln nu*
mero 112, dn fluiu ... riuiH.iM Pinho. Qúiin*il", esln ni-iiiliii. o Rorcnlü da cnsn, Sr, Liilit*
d.i 1'oiiscen Pinho, chctfiivn no oMnlielocl*
iiionln, an nlirlr a puil.i cnniprcliciidiiii cn-
iiiiiii ipie horas nnlcs ali se hnvln pnssmlo,rm iwpcvln (lesftftrnilarel npreseutnvn a
loja, cujos nruiniliis, prâlolelrns, stivelns c
liulcoc-i i--i.ii.im tin ilesiillnlm, ileioniislrnn*
dn H-.-.IIU uue ns Inniplos línviuiii ludo rc*
mexido ii:i aiiclii ile fuiijr.

Varias pcfas ilu fasuiiila, meias ila seda,
riiinlsai, ele, imlu lns.i os nicllniiles le*
va ra in, iliiinl i ti in projiilío ila ecrva ilu cln*
i-o eouliM tle l,'di, .uniii unlculo lippro.xl-
mnilo.

A caixa rcalslrailor.v, lnl.iela, niullo ein*
h'ir.1 se pcrccliain ali vcsllitlos do ipio i* un*lun.s pio.-iiiMiMin nlirll-n, l-_, ileixniido pe*duços do cordas, e nindn algumas incivntlo-
rins quo ii.íh tiveram ieinpii ii.- cnrrcgur, In•>* foriiiu ns nssaltniitus pelo 111..11111 logar
por iinile iiiiini.iiu, deixando porím m*;<h-
rns* vesti-los de sua •iiilslrn pm'agem.A flriiia em (inesi.ni procurou n policindo !•* tllslrleln e relatou o acontecido, cs.
tniiilu já aliei I Inquérito .- n policia no'¦inponho dc ludo ilcscnhrir,~*  -»—aoi 1

AXQ1TK-—Qiiarta.foIrM. 30 fle Julho do 1021

SULFARSÉNOL
(TRATAMENTO DA SYPHILIS

E DAS
COMPLICAÇÕES DA BLBNNORRHAOIA)

Opinião (lo DR. A. MAC DOWELL
(Membro da Academia Nacional do

Medicina do Rio de Janeiro).

s'â nr \mw

<?-?. Q-ffue _W«wt
Cllnlti mtdlf. • melmlM mltrnsi

CONS.. AV. ftlil UlIANCO, Ul • I* «NUA»
*•'. I". '-•. ú" í MM.

Ktj ..RUA V-a-Mantos n* I*ATfllA.3t't
Tcl. SjI IJia

«j- -

c-OPINTE AGORAc/j
s vae mim ? 3

•*-****•***¦ ¦*-'£««¦. mJtU^t,.

§**&%.*% 4m*

¦***--. Corte e envie-nos HOJE, comfTJ
m— o seu nome e ontlcrcço, este
mmi •—--. Coupcn Oralis: -'••

**-_-!72
¦ \

jenvc
Desejo saber

fet
II

S felçiío,
|dii-.i ni

fôrma dc pintar.}
.miilliii*. emn per-

abaixo, quc in-
cnii_.ni' ou

.•irligos

• (....Paredes interiores Moveis! ***¦
| j—Paredes Exteriores (irtulisl 11

^__ i — lltincos tle ¦Jardim ....Teclo.']
*" L^íSL""1'1 •••fiiilns lalicllnsl ,33
— Tintas, Vernizes, Esmaltes »--
-*¦•SHEmm-WiLLim •**¦
ca <- r" t,a&a Confeville-

>

í

«-^ *•*"¦*¦*¦*• 
^iftt**»'/. A* /¥*** -

^"_m*rt<sCmÇ fiaS+~

.iS,\iyi:itsMUfín
r.i/i-ui annos hoje;
I), Ni-lly (ioiinn, filha iln Renernl Mnrtins

Ferreira, o oipona dn coronel Ouliivlano AeSoii/ii Uoiiichi ii iiiciilnn Aiunrliiii, fillm dn
cumiI Qn-lo» Alliriio 1'rnncoi aonliorltn Myo-si» l.ui o Cpnolln, llllin do Sr, «loid Õuuolln.-* Ve/. tiuiios, honlcin, o lonliorila Otildl*un Martins Mula, fillm dn phiiriuaccullco.loaipillll Uiii|ti!;oi .Maln.

-- 1'na aiiiioK nniiiiihil o mnjor Alfredo
Pinto do Cenjiielrn, fnnceloohrio da Alfnn-
defln.
CASAM liXTOi

Cun a Bcnliòrllij Aniin llnsn Marinho fillmdo Sr. coiiiinoiiilntloi* .losti Antônio Mnrluho,ciipllitlisln o proprietário cm (,'orumbn. Mnt-tu Grosso, coiilrnlou êhsiiinoiitn o senhorAiruil Adninlr Soares, iieRocInnto ncsln cuni-tal it lilho ilo Sr, Arar St-nri-s
MÇKiiÇõKS

j4t*G*jb\w

ALFÂNDEGA
HC TEL.

0*4/100 — RIO
N. 1870 ^

t^PINTE AGORAc*

«itiiiitiitiiiiniiiiiiii

do
amada

iiiiiiiiiiiiimiiuiuitiiiiiiiiiiiiiif

enado

O lar do nosso preaulo cninjiniihclrn de
rctlacçíio, Silva ilnmos, eslá liojo de parnbcns
pelo anniversario niilnllclo dc sim Kxum.
esposn I). Moerls lllsiilcln Silvn Ilnmos «|iio.
no vaslò circulo ilo suns niulzndc.i, m"io tiiii
jiislnniriite nprccllltlos ns seus «lotes dn es-
plrllo ii de hoiultule. pcslcjtiiulo n auspício-
sa dnln, a cnsnl Silvo Itnmos iveeheni, ii
noile, ns pessoas de suas relações.
V.íJANTES

Pnrliu. liontem, para .lui/t de l*'óni. no no-
turno mineiro, o Sr. Garcia Çotirl, Indiis-
trlnl e iicflocianle naquella cidade. Ao seu
cnihnniiie compareceram iniiltus pessoas «lo
suas relações.
t:M'i:it:,ios

Tem c.\|icriiiicnl.idn melhoras cm seu esla-
do dc s.-uule o Sr. Mnnocl U*rne Correin «lo
Su, luncclonnrio dn Coiitnbilidadu «lo .Miuls-
terio dn Guerra c cm serviço uo «abineto du
Sr. minislro ila Guerra.
MISSAS

ilezn-se depois dc nniniihn ís !) 1|2 horas.
no allnr-mór dn inntriz iln Candelária, mis-
sa de sétimo dia pòr alma do Sr. Crcscenli-
no Bopllslri dc Carvalho,*— llenlisou-se. Iio.ic, i.s 10 lioras dn ma-
nhi, no altar-mór dn egreja da Candelária,
a missa de selimo din mandada rezar pornlniu dn senador licrnnrdo Monteiro .scntlti
officiniile o Itcvino. pndre llnmlro ilti Mello.

A este neto de pirdnde chrislo comparece-
ram, entre numerosas pessoas dn dc-lnquo
social, o Dr. Mifflicl Cnliiion, ministro da
Agricultura; l)r. I.co dc Alenenr, pelo Dr.
Joíio f.uii*. Alves, ministro dn Jusliya; Ur.
Francisco .lardiin, secretario c representante
do Dr. Alnor Praia, prefeito do Dislricto
Federal; senadores, deputados e nllas pa-tentes do lixercito.
LUTO

Fallcceu, aiitc-hontcm, o ncgocianle desln
praça Francisco llaplisla Linhares, deixando
viuva n Kxnin. Srn. D. Christina Maria Li-iilmres c filhos, «is Srs. José Baptista Linhn-res, ncgoclniifo c industrial. Francisco Ha-
lilisia Linhares .lunior, Joaquim, Arlliur c

 | _jim_ ,t_u | _ jj | Carlos Baptista Linhares.
.ni.m.iiriiiiiiniiiiiniiiiriiniiiiiiiiHmiiiiiiiniiiirn«uiiiiiiimiiimitiiiiiiimiiimiiinNiiimiiii,ii(iiiiii!,iinimiiiiiiimriiiiiimii: iiiiminmi iiMlmiiilliiíiiiiilimiiiiiimiiiiliiim.i»,' . enleri*.'inenlo do extineto renlisoil-se hon-

Fvlinill ..- ......uolac ,1« = ''in, no ccmilcrio dc Sno João Bnptistn. com
(íi-aiiilc iicoiii|iiiiili:iiiiciilo, nolauuó-se cresci-

i do numero de coroas c palmas dc flores.

*»¦

FABRICA do TECIDOS do ARAME
o ESTAMPARIA do ZINCO

Eiim-ori, meaaa, endoirns, vivoiros
pnra puesaros, Animo para coraiu

o ftitülnlioiros.
CARDOSO & FUIWO

BUENOS ADIES 108 — RIO
* nnm—*0* —m^m*mmm*m^m*m*^—mmmmmm_m

^ávntjP

-Voltanso queira triker »ita

Kcproducção

Uso o "Sulfarsénol" nu minha clinice com muita frcqdcncin, tanto por scr simples
a tcclmiea do seu emprego como, além do mais, pelos bons effeitos que observo nas
doentes sob suu aceno,

*0*mt

WaslilhaVALD?
na boooa .

«f um resguardo'contra ns dôron do Garganta, ConstipnçAos,
Rouquidão, Defluxos, Brouohltas, «te.,
<f o aliivio Instantâneo

da OppressAo, dns crises de Asthma, ato.,
e o bom remédio

para combater todas as moléstias do Peito.
nn—in i

flicommenttaçâo muito imporíantâ í
PEDIR, EXIGIR

em todas as PharmaciasM verdadeiras
Pastilhas VALOA

tendiitis somente rm latas com o nome
VALOA
•**-» ani>i ¦—-¦¦

venda roa Aracaoo nn
NOSSO DEPOSITO 0ES»L

ias, au» do* asoiiMM
RIO 08 JANEIRO

kf IRRIISS. «URIt * o"_

—-%* tmm_mm*mWHm*S0mmW*itim-mmmm
Dr. Álvaro Dias olhos, ouvidos.
OANTA. - Rodrigo SííS^-S £&

' m*m —
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LEILÃO
III PRÉDIO

ainda em construcção, á
rua Carlos Sampaio n. 11, o
JÚLIO venderá em leilão,
amanhã, ás 5 horas da tar-
de, em frente ao mesmo.

Será vendido pela maior
offerta.

THERMOMÉTEOS PARA FEBRE
Só CONFIEM NO"CASELLA, LONDON"

Exijam as cápsulas dc

APIOL ALPHA
O mais cnci-gico i-cgiilarioi- dos

COMMODOS D AS SENHORAS
Lie. l)cp_ Saiitlo Puhl. N. 88 «le 19'2,'1!)Ü0.

ARTE,
ELEGÂNCIA
BOM GOSTO

I Sáo os requisitos
(|iic disllntnicni oa

.Miiliiliiirins e as
* Uru.inicntuvücs da

REB-STAR
RUAS J

Gotiralvcs Din» — 71
Lriigiiayanu — 82

69*
82

;.i;ii;(..yjiiii|iiiiiiiiiiiiimijii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiini niiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuii iiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>'i ii.tiiiiiiiiiiiiitiiiuiiiiiiiimiiiMtiitiii.í
m_mm*mm* ¦___¦_¦.¦ ^^^ „ ,, ,

ÂGGREDIDO A PÁO
O operário Waldomiro iMnchado. tio 23 an-

nos, inoi-iitlor ti rna «la 1'rovidcuciá n. 7Ü,
foi aggredulo na rua Sanlo Christo, cm
fronte ao n. '.'7*1, por um desconhecido, sol-
ircmlo f«-i'inicnloo pela calicca c pelo corpo.

A Assisleiieia ò soecorreu c a policia do 8"
distrieto registou o faelo.
.— i m*m> i . ¦

%M<-n^B

ESPADAS

1 ' -*»awp i — ' ¦—¦

BLENORRHAGIA

liiicontrain-so de superior qualidade; parnofficiacs; na eiisa Salvador Sciiíihintirclln. áimi Rodrigo Silva, 8. Telep. C. lõl!7—rr ' -a»** ¦
Drs. Leal Júnior e Leal Neto

Kspceiitlislns em doenças dos olhos, ouvi-«us, iiiiriz c garganta; Consultas dc 1 ás 5«isscnibléa, GO.
•mmm,.

Curti cro
P o u c a s

injocBõcs inti-iinitiseularos. Largo «la Ctir.íoea.5. Tcl. C. 3128; Dr. .lOUGli A. FilANCO -
issisleutc do Instituto Oswaltio Cruz.

¦ —*-

Com a perna fracturada
Com a perna esquerda fracturada por umaIiítiTa de ferro, o estivador Alcides SouzaSoares, de 3.'i annos, morador á nia Itaqui

n. âo, apresentou-sc ao posto central de As-
sisteneia reclamando soecorros.

iDepois de oiiccOrrido, Souza Soares reti-
rott-se, sem declarar cm que logar foi vi-
clima do desaslre c eomji este oceorreu.
Teve entrada no Hospital da Cruz Vermelha.

¦»——¦*—>- *

PIANOS ** autdpinnòs nllciiiãcs. Peçam
•¦" ¦• preços e catálogos n \\. Ferrei-

ra & C. P.ua S. Francisco Xavier, 388, T. V.iti)(i8. IJú-se gi-antles prazos,
¦ *^>a»' *¦

Dr Fernando V»7 Cirurgião «3o 11. «ieur. rernanao »azs Fco deAss,s Ci.
rurgia geral. Diagnostico e tratam*, cirurgi-
co dus affcctjõcs do estômago; intestinos o
vias biliares. Utcro, ovarlos, urcthra, bexiga
e rins. Trai*, de câncer, hemoi-rhagias, turno,
res do utero e da bexiga pelo radium. As.
icmbléa 21. lies. C. üomfim. «08. T. V. 1223.

¦»*¦*¦

Lede a espontânea
dcrlaraçã» de illus-
trado medico rio-
grandensc:

"Attcsto quo le-
nho empregado no
tratamento ila sy-
philis iilcerosa, o'preparado I.UESOI.
«lc Souza Soares, do
qual lenho colhido
os melhores rcsul-
todos."

Porto Alegre 11117.
I>r. Bernardo Velho.

App. pelo I). N. S. P., cm 4/12/1)17, sob
o n. .'135. A' venda cm todas as pharma-
cias e drogarias.

_______$ 
^^^- 
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Peitoral de mel, guaco e
agrião

("ura qtitiíqtier iosse. Desafia qualquer ou-ro na rapidez tle scus effeitos. Receitado pe-Ia maiói-iii dos médicos dó Itio Grande do SulAgentes: Lauro llonleirti & (',. (Hitll j» (|eMarco n. 115, |o únA'.) Vende-se nas droga-rias ltodoipho Hess ,-i C. e ,1. JI. l'acllcco & C

RAIOS

G.-alifica-se á pessoa que achou um Lrin-
eo pingente, dc prata, jóia de estimação, no
trajecto dos ruas Assembléa, Sete «le Setcjã£
bro, Gonçalves Di.is, Avenida itio lirtinco, cn-Ire Ouvidor c S. Antônio (Ponto Chie), c
bondo: linha ilinntij-tá, quc partiu do Ponto
Chio ás C ]|2 horas da, tarde, mais ou mc-
nos. E. favor entregar ii Praia «lo Botafogo
uuuicro 132. "

mmm*Terrenos a prestações
EM SANTA THKREZA — A VINTE MI-

NUTOS 1>0 CENTKO
Servidos por "bonds"

H. BODSOX & Cia. Lida";
Rua Tliòopliilo Ottoni, (il), 1* andar

Telephone Norte '1534m*m
Prédios — Terrenos

Leilão ou Particular. Ninguém deve vender
on comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
Rua S. José n. 57. Central 5538. Serviço com-
pleto de informações; photographias c auto*movei para levar o pretendente ao local.

ia» ¦
Escola para chauffeurs

RUA SALVADOR DE SA', 1»3 A-B
Com as novas c completas insinuações nasecção dc inachinas e electricidadc do scu

prédio próprio e ncquisição de novos carros
para direceão, a escola está perfeitamentenpparclhada para o seu mister.

Curso regulamentai* gratuito';
i -^oi— i-'*•?.¦:• Dr. Alfredo Andrade. Exame deurina, sangue, fezes. etc. Uruguu.vana, 7.

Talco Fragol
O mais perfumado. Substitua o pó«Ie arroz e tem effeitos medicinaes.

Evita o suor. Nas perfumarias e
pharmacias; Pedidos para o interior:
J. Lopes. Praça Tiradentes, .18. Rio.

—¦¦ » mmm ¦• _

UM GESTO NOBRE
Nõ~Hõspitat^Evange!ico

No benemérito Hospital! Evangélico pas-stiu-sc, hoje, uma scena tocante motivada
pelo nobre gesto do respectivo pharmaceu-tico Sr. .loão limirziau. Uma seuboritn nli
internada necessitou de sangue, pelo scu
eslado de horrível anemia, lüru talvez um
caso perdido.

Não havendo de prompto «xuem sc prestas-sc a soffrer a transfusão dc seu sangue paraa en feriu a, o Sr. limirziau abnegadamente
se offcreceu, sendo enlão a operação pra-tieada pelos Drs. Castro Souza e l-"eliulo
Coimbra e com o melhor resultado;

Esse gesto rio pliarinacciilico Emirziuu
teve os maiores elogios.

¦ m**m 

—••*?»«-¦—¦¦»**-p"1 ¦ —————————————————m,

0 AUTO, DEPOIS DE ATROPE-
LAR, FUGIU

No botilevard «lc S. Christovão, um auto
que passou cm carreira vertiginosa, apa-nliou, ferindo-o no rosto, o empregado no
commercio Argeiniro da Silva Torres, de 21
annos o morador â praça Tiradeiitcs, -12.

Torres teve o.s soecorros dn Assistência e
a policia «lo 15" «listriclo, tomando coube-cimento <lò faeto, iniciou providencias no
sentido de apurar o numero do ailio atro-
pelatlor.
i «*»¦.. niiiilim»»

K

0 porto, pela manhã
Chegara tn: da Imbitllbn, os vapores n«.

cioniii-s "l.araiigola", "Fldclcusc" e. "Il»«
vernva", com carvão; de Buenos Aires, o nu.
queto lmllaiiiiez "Ornnia", rom paí«a5íi.ros; de Sliildlcshourg, o vapor Inglez "Svin.
burne", com vários gêneros; do Cardiff a
vapor inglez "Soincrton", com enrvão, e'i)i
Buenos Aires, o vapor sueco "Calia", com
trigo.

m*m

ÍMPOBWSTE LEILÃO
DA PADARIA"centro Des mmm

A RUA MARECHAL FLO-
RIANO PEIXOTO, 106

inclusive contrato de ar-
renda mento a terminar em
31 dc dezembro (5c 1029,
pagando G00.$000 mensaes,
— leilão, amanliã, 31 do
corrente, ás 12 lioras peloleiloeiro PALLADIO.

mmmm ¦-

Restaurante Alexandre
coupons

KlíKErçOES A 1?G0O
.••."• • •i••.••,• • •*• •,• •* *AKE_\

nuA SETEMBKO N. 171

7«0M•um

ma
ULTRA - VIOLETA. PcIIc.
Cahüllns, Fraqueza sexual.Tuberculose, Anemia. Assembléa 51, 9 ás 9.DR. PEDRO MAGALHÃES. •**¦«-'.
mmm

Lave com ¦
^__________n_______________üf¦ im¦__¦ ili" m^* v ** m

*-T--- __«¦ fc t^lZ,^^^^

"HALIYO/ST
n bocea irequcntciiicnte
DI0X0GEN

i Sanatório Botafogo
Trtilttiiieiilo tle i-onvalescenle.s, esmolados,

«iliésos, loxicoiiiiinos, nervosos, tisinalieos, e
olfccçôes do iippãrelho Kastro-intcstinal. no"1-iivilhão-Iinler'. Médicos: Urs. Prof. Aus-
treücsilo e Peniniiibiieo 1'ilhq,

Tratamento das doenças mentacs pelos pro-cessos mais modernos! Médicos: Drs. Ulysscs
Vianna e Admito Botelho. Médicos assisteu-
les: Dr. Cunha Lopes c Dr. Collarcs Morei-
ra. Serviço completo de duchas.

CÃES E*GÃTOS...
i outros animaes, qaandn atacados de lepra,
sarna, gafeira, dartliros, piolhos, bernes,
bicheiras e earrapatos, são »curiidos, rupida
e radicalmente, com o SABÃO DOGUE.
Preço 2*5500, pelo Correio üíõOO. — RUA
IIRUGUAYAXA, 60 — RIO.

i ^«t«—»

inflariiniaçõos c
lirasil (nome i'égi
macias c drogarias..

1874—1924
A Drogaria André, cnnimcniornndo scu5*o .-nino de existência, está brindando suailistincta clienteln com preços eteepeionaes.nua 7 «lc Setembro n. ;ü).fc *ggg i^. .

SVIOVEIS
Sem exemplo dc contestação, a nossa casae a que vende melhores moveis e maisbarato quc qualquer nutra congênere.Dormitórios, estylo hollandez.. 1 :Oã0$0MSalas dc jantar modernas....... 1:000)000
LEÃO DOS MARES

Ruo do Passeio n. 110 — Largo da Lapa
MOURAO & AMÉRICO

Peçam catalogo para o interior. Tel. C. 822
•mm**.

CASA de SAUDE
E MATERNIDADE

DR. PEDRO ERNESTO
AVEN. HENRIQUE VALLADARES 101 a 107

Tel. Central 2958 e 5717
DIÁRIAS: 10$, 20$, 25$ e .10$

Apartamentos com o máximo conforto dc15UÍ.00O a 2U0ij'lK)0
Partos, incluindo internação na maternidadee assistência medica, -)50$i; cin quarto 800?
Raios X para exames e tratamento
Laboratórios para todos os exames¦ —i-r ¦

Mos os Sanlo

M

¦_._•--.-" ¦

Cafeteiras, assucareiros e
Aríefactos de metal em geral.EMPRESA INDUSTRIAL

FUNDIÇÃO mmm
LIMITADA

Escriptorio: RUA ASSEMBLÉA, 15 — 1*
Telephone Central 670Departamento de vendas: Rua Assembléa 45(loja) — Telephone Central 3i)2.'l RIO DE JANEIRO

•>-"«-«M»

ITHT5T 
Ped ro-cõrrêasl

begundti parada ndtauto tle Petropolis |

ÁGUA DE JUNQIilLHO
PRODUCTO SCIENTIFICO DE

BELLEZA
Para branqueur, amaciar e aformo-

sear n pelle. Tira tardas, cravos, pan-nos, espinhas, ruças, etc. Vende-se nas
Perfumarias, Drogarias c Pharmncia».

gAp. D. N. 8.: p, - x. 201 - 1|7|915.***B*HH*a--a--HB__^_nHgr--
—a»¦ - i914 LEGITIMO por 15$000

Applienção e medicamento, lnf. V. 2027

O JÚLIO venderá, ama-
nhã, em leilão, tres lotes de
terreno, á rua Mascarenhas
com. 10x60 (fundos dos
prédios 34 e 36 da rua
Cons. José Agostinho) e 10
metros de frente por 60 de
fundos á rua Augusto Nu-
nes entre os prédios nume-
ros 30 e 44.

¦ ¦¦ mm—mWS_t_M_____________

Enxovaes para NOiVAS m
LINGERIE ElEGâiT

Rio: RUA DO CATTETE 136 e 138, r andar
Telephone : BEIRA MAR 382el321

Endereço Teleg. "AUTÜORI"-
Encontram-se dcgilc o mais modesto ao mais rico. Artiao» finos™™.%_i..zz__r,a" -•'¦»- - ""*» ,-""«i» -'— a
Em confecção c gosto não tememos concorrência.

Stores e Brise-
applicaçôes verdadeira.-, comoBordados & mão com rendas eVENIZE, FILETyMILAN e CLUNY.

Acccilautoa encommendas
gênero.

üis®

tua ipii i
para installacões completos neste

í PREPARATÓRIO
do

E*
DIURNO RUA DO OUVIDOR, 50 NOCTURNOO MELHOR: queira visital-o; procure iufoímar-sc* A14m dKJiXSs Tmkii.._ preparatórios, ncham-so fnnccionando com re_.ni iririnria «_. CUliSOb GERAES

são ás eseolüi* POI V'l'l"fH\'TrÂ AuiriMi.r* i,«í???J ar*t*ane os cursos cspceiucs do adiu Si

-mmm

-m\mm
WISMUTHAN EHRLICH
Tartro Bisnnitlinlo de Potnssio c Sódio~- SOI.UVEL K INDOIJ01X —
O. mais perfeito sal tlc bismutho qne scencontra a venda'. Preferido pelos grandesclinicos. Vende: Fernandes Malmo & Cia.,Buenos Aires, ...

mtmtm.
Dr. Abdon Lins ^Z*
Dipl. pelo Tnst. Oiiwal-
do Crnz. Do Lab. da
Bande Publica e Cruz
Vermelha. K. S. JOSk,
81 — Tal. Centr. 2703

de sangue,
urinas, féues, etc. —
Vaccinas autogenns
eontra acne, ozena.
coqueluche, etc. Cnr-
sos práticos do Tech-
nica de Laboratório.

purgações. Collyrio Moura I DR RAUL PP.WNA reabriu _ .,•„ ,.'_7istado). Em todas as m^lJlôriõT^dZlWk¥i.Y_»f^_T'-•• "Inícios, ás 4 horas — Tel. N.. 6881.,

O unico tonieo-para todos os casos de fn-
queza geral ó o UAIUODOL. Nas drogarias cbons pliarmacias.

naiÒÜii
COOPKES

Vendem-se por preço redu/.idisshno os afamados -cofres M. AV. Americanos,' marca rc-gistrada, garantidos, guarda fiel «los scus do-comentos o valores contra o foso e roubo, sociedade' dcComprem lioje, não c
Ottoni n.. 103.

CABELLOS
UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE*

DO CUSTOU DUZENTOS
CONTOS DE RÉIS

A "l.ovno Brilhante" 6 o melhor sspecifi-
co para ns affecções capilares: Não pinta
porque não é tintura : não queima porque
uão contém sáes nocivos. 15' uma fórmula
scienlifiea «lo grande liottmieo Dr. Ground,
cujo segredo fo: comprado por ÜOO contos dc
réis.

E' recommendnda pelos principaes institu-
tos sanitários tio estrangeiro, o nnnlysnda
e aulorisada pelos departamentos do liygic-
ne do Brasil.

Com o uso regulai da "l_,n;ão Cri Diante":
Io — Des.-ipptirecem completamente as cas*

pas c affecções parasitárias';
2" — Cessa a queda do cabcllo.
3" *— Os cabeilos brancos; descorados ou

grisalhos voltam á côr natural primitiva, sem
ser tingidos ou queimados".•Io — Detém o nascimento dc novos c.ibcl-
ios brancos.

5d — Xos casos de cálviclç faz brotar no-
vos cabeilos. a

ii-' — Os cabeilos ganham vitalidade, tor-
nam-so lindos o sedosos o a 

'cabeça 
limpa e

tresea.
A "Loção Brilhante" c usada pcla alta

S. Paulo e Rio

CAMPESTRE
Amanliã ao almoço: Colossal cosido &Campcstre; roupa velha c|tutu'; arroz deforno ú Minhota; rnbada cfcariihi'. Ouvires

37. Tcl. norte 8666'.
m*m ¦

CASIMIRAS
BRINS E AVIAMENTOS

A' KUA GOMES CARNEIRO N." 8
próximo á Rua Marechal Floriano— Telep. Norte 2407 —

A casa maia conhecida do Rio de Janeiro
ASSOMBRO NOS PREÇOS

CANETAS TINTEIRO I-.INDAS
QUALIDADE

JAYMK CARVALHO Io fiS'°"JOALHERIA COSENZA *" " *'a^IOCa 6

i.;ív^.i:,íjDf||».URA*TiVOSs'.' -,- •
+H(Jasví%'-P)(;LríI,';lL

CACHORRO FEUDIOO
Gratifica-se com 1005000 — Desapparedéii,dia _., da nia Dr. Sattamini, 170, casa III,um pequeno, branco, felpudo, com -malhas

pretas, raça Tcneriffe, aecode por Diu. On-Litica-se com esta importância a «piem dermtormaçoes á rua acima ou telep. Villa -1531.
i m*tm 

AMANHÃ
2O:OOO$000

Por líJGOO
SABBAD O

200:GOO$000
Por 1G?000

Os bilhetes para essas ioicrinsacham-se ã venda ti rua !** da
Março, 110.

sperem. lUtu Thcophilo I A' venda em todas as" boaa pharmaçius,"drogarias e perfumarias.

—y _i 1~— ¦¦'¦! ~m~m—m——m^m___m__mm____

Operações em geral am-*™«-í.cí.c. tu-
todas as demais .affecções do"Sth!oSfiRido, vias nrin.irihs, dc.. diaenostico ôtralnmcnto.pclõ DU. ROBERTO ERE1UF° ü.
•nirn," í".í _]___° $•'_}__*>. _.&?_ **" O 6»feiras, ás 4 lioras Teleph. 2148 C

o eoiilnito de uma casll

m»m-^^ ^^ mn^mm— m—————— iNasaretli. & C.
Bilhetes sem ágio. Rua do Ouvidor n. 9i-lagam totlos os prêmios dn Loteria Federal.losto de venda de estampilhas.

«atiaã»*

TRASfASSA-SU
com 28 conimodns «lioliiliatíós c alugados"oüacceita-se uni sócio que pí>ss\ tomar ôo„Kda casa .collocada no centro d, cida. e r
í-lTada!a rua •• ^W-V-™»çrt ao ~cim- Gravatas clg

Uns, uo A "'-*'*"'

L. ——  
i wi» ¦iga Brasileira Contra a

Tuberculose
SOCCORRO GRATUITO

Quem estíi ernagrecetido o frneo do peil*procuro os Dispensarios da Liga (Baião -•
h. Oonçnlo u. 54 o Avenida Pedro II u. lW'
he nao puder frequenlaros Dispensarios,'"-?soccorrith. cm casn (teleplione norte 3930,d»li horas as 2 lioras). Medico, remédios, m•«canos e leite grátis.

•mmm
os vendem, mas... "' ni"1'

^antes, modernas c prefe'*'l-'..i'j.s, Run ftóiis-ilvÊJ CiüJi w
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A NOITE — Qnm*tn-f(*ii n. «10 dç Julho iln 102*1'OJBJUTltlill
Manifestações de regosijo pela evacuação da capital
i -mm. H» a ff ?'. pelas tr°P*s sediclosasA directoria fc A.J. Ci r. j. ^«m«» «uA no *,..,

Castro, no Paraná, regosijadads, resolveu a directoria «Ia AisnelaenLo «lo»Empregados no Commercio do Rio" inV Jn-oeiru comparecer, hoje, Incorporado. As 4horas o 40 minuto» da tarde, á recepção
pd.clo do Catlele, afim de levar a S Excumprimentos pelo auspicioso fado dó res-talidecImeiHo da ordem na capital do proe-pero Estado de S. Poulo.
0 Contro do Commercio e In-dustría congratula-se como chefe da Nação

Kol enviado, pelo Centro do CommercioIndustria «Io llio de Janeiro? ao^r™R*
"Centro Commercio e luduitrla Rio Ja-uelro, pela «ua directoria abalxo-asslgnada,

«ro congrntular.se com o pato „, £„„„_de V. Ex. pela terminação dos lamentáveisicontrcimentos em São Paulo, que tanto
perturbaram por alguns dias a vida da no-puliçáo dç Iodos os Estados no receio donulor prolongamento de táo nngnstlosn pbn-io da viria nacional. 0 Centro, pois levandoLf- Ex" os, *tu* •"«lorcs applausos pelosmedidas patrióticas postai em execução»flm dc jugular o movimento sedieioso c vol-la rio pniz no estodo de tranqüilidade, pornconsecução dos seus gloriosos desiinos, ser-ve-so da opportunidndc para ícaffirmar „ V.Ex., os protestos do sua elevada estima c.listindo apreço. — (oa.) João Augusto Al-ves, presidente; Cornclio Jardim secretario "

parlado com admirável galhardia, ba*\Wuoà» vlvím »Su™.'1i«Míi' *"" •"*umV
'(ío*ie heroicamente- contra oi talmlKiw.' Kíti nrio Z£ •m,Z\w 'Jü0 .* "fnií0 !:'ul*a; lemos levado «le vencida em avanços Kl. _ **S'í_»L*?"rÇcl|-irn.«*IP. *¦!¦ toucinho _. o

Barbacena não tem noticia df
outra manifestação *

mais delirante
BARBACENA (Minas). 29 (Serviço es-neeial da A NOITE.) - Barbacena vibrouhontem ao ter noticia «la. victoria da cau-sa ria legalidade. Colossal massa popularprecedida da banda "Corria de Almeida"

percorreu todas as ruas da cidade, em deli-rentes acclamações ao presidente da Rc-
publica, do Estado «le São Paulo, ao cx-crcito, policia etc. Em frente á redacçãodo jornal 'Barbacena" oraram os Dr. Ar-mando Brasil o professor José* Conccsso.
quc se congratularam com o povo. Emfrente no jornal da cidade de Barbacenao Dr. Ornar Vianna fez um discurso. Emfrente ao grande hotel, falou o major Tei-xcira Mesquita, em vibrante discursoenaltecendo o papel brilhante das forçasdo Exercito, da Marinha e o alumno do Col-Iegio Militar, Gama Maciel, em eloqüenteoração, entoou hymnos á causa da legali-dade. O pharmaceutico Ismael Faria, noJardim Municipal destacou os vultos varo-nis do presidente da Republica e do Esta-do de Minas. As manifestações rcallsadasattingiram ás raias do delido. A massa
popular é calculada em tres mil pessoas,••ao ha noticias dc lão cnthusiastica ma-mfcstaçao popular.
0 enthusiasmo em Mar de

Hespanha
MAR DE HESPANHA (Minas), 29 (Ser-viço especial da A NOITE.) — por tele-gramma recebido do Dr. Mello Vianna, sc-cretano do Interior do Estado, tivemos,Jiontcm a agradável noticia da franca de-handada c perseguição pelas forças legaesdos revoltosos do São Paulo. A populaçãovibrante rie enthusiasmo, percorreu as ruas«ia cidade ao som da banda de musica, aoespoucar de fogos foram ovacionados osnomes eminentes dos presidentes da Re-publica, de São Paulo e outros da politicamineira. Em frente á residência do depu-todo Br. Enéas Câmara, discursou o jor-nallsla Octavio Dias, e aquelle respondeu,cnlhusiasmado, brindando o povo rie Marde Hespanha o os presidentes da Republi-ca, do Estado e os respectivos ministros.,'epois, rcali»ou-so »o salão "da (CâmaraMunicipal animado baile.

Telcgrammas de commandan-tes da policia gaúcha ao pre*sidente do Rio Grande
PORTO ALKflRB. 3o (A. A.) - 0 Dr.Borges da Medeiros, prcslitoule do Eslado.reeebeii ns seguintes (elcgrnmniai:"'«iiyniino — Confirmando a minha pre-vliuo, in,h„ || ih.ih-i ,!„ commiinlear a\. Kx. quo ai tropai ilu Brigada Militar,nas lindas de frente dct.de o dia U.1, tem-se niriario com admirável galhardia, ba-Iciido-ii) heroicamente contra oi inimigas,(lue lemas levada do vencida cm avanço»lirilliiiutei, assaltando reduetoi «ob ciiloro-sos vivai ao glorioso Rio Grande, • ao uo-me iiiirviilado de V, Kx.

O moral dns nostmi ¦ bravos e valoroso»somados i excellente, regiilaudo-se rasgosde admirável Iteroicldade o abnegação, queaugmeiilam o acerva das rcfiilcntes glorinada nosso valorosa brigada. Viva o llioGrande I Viva • Brigada Militar t Viva obenemerilo nome de V. Ex. I — (A.) Te-ucnte-coronel Emílio Lúcio Eiteves, com-mandante.""Gitayniina — Vossa galharda t valorai»tropa está na linha de frente desde o dia-M. com batendo eom extraordinária solhar-dia o admirável bravura o iuimlgo, que cs-tomos levando de vencida, assaltando osiçdiiclos c trincheirus debaixo do maior cn-iliustosino o energia, augmentando o acer-vo de glorias da nona heróica brigada

com a reoecupação do
São Paulo

A NOITK? '••"J?"».-* " 
'<«••;> 

<S. especial da
v\ ,„»iY ,—¦.lionlem, d noite, correu, cole*
foreas lB,aCÍ2.danro,0,!,nUa **"» S* P«ilo íelas
áranda .? n?* i° p?v'"* "egailjando-ie pelo
fSmrid£",S,,Ren,ft l,wo»>n«* em vivai
ilo C no ir' í?n ™tf* "° Y0"""* -.OnstltUl*
musica £ZnJllllm """'«"-Im. As bandas «le
«ò. ,iJt1!tto?nm ,A? r»» <iebnl'**> '«o fo*

na f. •,r*lf,íl?' 1UMl toda a noite.
..«..fi fra,u,t! "•¦•ínçilo popular, e hoje.

A sessão commemorativa doCongresso Legislativo espirito-
santense — Cumprimentos ao

presidente do Estado

bcíííão rietnp,„uto:,nCn,On",d0 ° ""• rfa rtf-

m2c^^hoa Mo''lcl«"'>. "Ieader" do mes-
brilhãS? 1"°' ."P^»?1**0." • Justificou, emd "m,L™«PaiP °l n° tlis''"rs0 ,m,a mo^

tiftoo«CP,U"",° ?;•¦'«•••»"Velloso propoz o Jus-
conêrninto ? f"?"0 <!uI.»»» lelegramma de
SufiS.'SfíSflf* ° rc'"'sii0 no conimandante
l»mln «. » in8 ° s,c",s "••"'"""•ndados, fellci-
«.T? tnLpcl0 H lirn> ra,or • contribuição
nacionaes. 

"° Excrclto c Mari",m
O deputado Henrique Wnndcrlcy pediu

üc, ^rnií? "!¦*¦«"••¦» Congresso a boletim(Io secretario do Interior do Estado, orde-nando a mobilisação dn força policial o tam«liem os termos do telegramma recebido doDr. João Luiz Alves, minislro da Justiça.Pelo deputado Franco Gonçalves foi apre*sentado o acoeilo um telegranima de fellci-taçoes oo Dr. Carlos do Campos, presidentene s. Paulo, pelo restabelecimento da ordem
ç tranquillidade naquella unidade da Fe-deração. y

Por proposta «Io deputado Allillo Vlvakqua,todo o Congresso estadual, após suspensa usessão, dlrigiu-sc incorporado ao palácio dogoverno onde cumprimentou o Dr. Florcnti-no Ávidos pela victoria da legalidade, acban-do-se presente o Dr. Eugênio Netto, viec-pre-sidente do Estado.
Após ser servida aos congressistas umatnça «le champagne, discursou o presidente doCongresso, Dr. Alarico de Freitas, em paio-

)'cas de grande patriotismo agradecendo oDr. Florentlno Ávidos cm 'expressiva oração,terminando por levantar um brindo ao Dr.Artliur Bcrnardes, presidente da Republica, ,.,<-„ „.

O toudnlio dcsíipparecen-
do do commercio

queluziano
Explicat.5es do chefe do serviço

permanente de Hygiene
Municipal

.Ji'!? •f*e«Pn*'~'» du nono icrslço especial
,Z«II •,?' "n J110"*- enn*™ ** «alttenelas re.Wlamenlarci do serviço lanilurlu em Que*ti», em coniriturnela «in que o loiicinlm os*larla dc.app.invi-ii.tn rio mercado; lisclare-cem o o ftssiiiupio. receliemm rio Se. Dr. Br*

f.H . A*,,rlv'.0,.'{' •'•¦''^ diuiiielie serviço, os 10-IjUlnlei biilrtlni quo fez, dl/, iltotrlbiilr. jmn*dn a quesljln nos seus devido» terinni:
.... 'B "idlMçAn neéenarla — Alguma»peuoai vivem a bravejiir «mo o unico cul

7
¦ "«*-"'¦ **""¦***' ¦¦'-*' "•"'~^^tt?^Pt«^,,,^,^^*^-^^*-"^^^^*»^^^^^^^p^^*»wm^5

*» "±r*Zlíí '^__?IB8a*s:r?y,a,l^,l^,i*'<a*CJ^m*^-".-"'»*«»^w«il.,i«a^rT«-^>>—¦¦ «3_SS0RT__f

A policia de Pouso Alegre não
admitte boatos

O Sr. Franclico Poltier Monteiro, delega-do «In policia de Pomo Alegre, Minas, fez
publicar o seguinte edital, na impreusa dalocalidade:"Aviso — Ao publico — Fica prohlbidaa propaganda de idéas subversiva* e criml-iiosos sobre . rcvolla de S. Paulo. Não será
pcrmitlida a venda ou distribuição de jor-naes ou impressos que contenham noticiasrabos c tendenciosas sobre a alludiria re-volta.

Taes jornaes serão inutlltsados e detidosos seus distribuidores, sendo processados os
propagadores de noticias terroristas.O proprietários de hotéis ou pensões sfioobrigados a fornecer diariamente a estadelegada uma lista dos hospedes com a
procedência -e destino de cada um.Os motoristas são obrigados a participarcom antecedência a esta delegacia sempre
que tiverem de conduzir passageiros parafórado município.

Não será também pcrmlttida a entradano recinto da estação á hora da chegada e
partida dos trens «cnio ás pessoas queforem embarcar ou devidamente autorisa-das.

Fica obrigatória a apresentação do salvo
t>fíllí*"f/*. fite luira,,.. _.„ _ J_* *_

ti'-..,- ' "K" •"•"•v>-..»i-iiio ou iiiucinno o orosto Permanente de Hyglcne Municipal."orquo eliegaram a eitfl conclusão ehte» ie-nhnici? Pelo facto do Posto estar exigindoqu« nos dislriclo» c povoado» não mais iecriem porem uns nins IBila concluído i realmente extraordinária.Agora, uma pergunta. Como £ que em ou*iros logares onde não existe Poito de Ilygle*ne ••"»oem o toucinho está em alta Ti*on*entura foram ió o toucinho o a carne
2!.ÜISrc0i.'M •¦c"cro» nm lublram de preto,neilei ultimo» tempos?
_ uüi "m ,1nno.í.A,,,' de **rro« «"tara MM• hoje eslá a 1W00, o feijão custava «600 o
... „..!J,5t,JrLM foml,r» n 'í300' o* ovoi
í«.?m,"! lím a ',u,!,•• • l-oie n 1«M». Por
Í..ÍI2.I ' !"0 .,cve. ,!,,¦UIB• Inlerfercncla pro-
r.Z. Io n?mi»r '•*•'» «lue tronxciscm comoeonsMiucncia o cncarcclnicnto dcstei gene*
¦^¦ff-ÍJ^Aft "?"len.e T*h «Ha do

¦—*¦— ..w «,».„i n i\,e-\nnr,
«l»"n»im_i~" ' ' c"Çnrcdnicnto dos gencroí
«fmP«* "í** ncccssi'íl>de são outras e se ns.
íí wrf? r*?1' ? Bov.crno «•¦ ««¦Publica não
dlnàril °,)rlfi*,,(» « «onur m.-rilri.i, exlraor-
nil -.." f ,,n c'¦P,tft, «Io Kslndo o prefeita

vlt*TÍV^aTa^° **' ,íel""-»vr« ortde
s-ivel a *P.°'M ."«{'P.irlt; o alimento Indispcii*saiei a sun subsistência.
PrLlZT^L'0,^ •"•Cão do Serviço

Footbail
,..° T*?.*?,!fRl9 *D0S «EQUNOOS QUADROS
ÜKfàiiyi&M METnoPOLÍTANA «-- A
;l_A«8 PICAÇAO- ACITAI. DOS CONCOU*lii-.MES. -_ ¦•• a koguiute a elauirieaeloiicliifll das elub*. que concorrem ao» torneio*.doa.segundos ten ms i

NA AMEA — Km primeiro logar. com nmponto perdido, o Fluminense; em segundalogar, eom quslro pontua perd dos, o Ainuri-,ent em tereolrò logar, «om icis pautai ikt-«lldoi, o S. Chrlltovfloi em quarto lugar,eom oito iiontai purriirins cada um, o Fia-mciigo. o llniuu* e o llcllenicoi em quintoIn/ar, com nave i.onlo» perilldn». o Uniafo-*>0| e em ultimo logar, cum qunlar/c ponto»perdidos, o Rratil.
NA MlifiOPOLITANA - Sírle A: Em pri-melro lugar, com um ponto pordldo, o Vas-eo «Ia liiiiiiai em segundo logar. com cinco

pnntoi |K*r.iiilot emla um, o Andarahy, n
Hlver o o grêmios cm lertvlra logar, comsete pontos perrildo», o Cariocaj oni quartolugar, cum dez puntos perdidos, o .Muii.tuel-ra* cm quiulo lognr, com onze pontas perdi*«loa. o Maclffliula; o em ultima logur, com«loze pontas perdldoi. o Palmeiras, burle II:Em primeiro lognr, cam dous pontos ncrdl-
dos cada um. o Metropolitano e o Fidalgo;em segundo logar, eom seli pontos perdidoscada um. o nomiucccsso o o S. Paulo-IUo;em terceiro logar. com sete pontos perdidos.o Confiança; em quarto logar, eom dez pnn-tos perdidos, o Progresso, cm quinto loghr.
cum onze pontos perdidos, o Esperança; e
cm ultimo logar, com doze pauto., perdidos,o Americano, Serio C: Em primeiro logar,
com tres pontas pcrdidoi caria um. o Dia-
ria e o Modesto: cm segundo logar, com dn-
co ponlos perdidos, o Engenho dc Dcnlro;
cm terceiro logar, com seis pontas perri irias,
o Evercit: cm quarto logar, cum sele pau-ta» perillilos, o Independência; cm quintologar, com oito pontos perdidas, o [tomos,
o em sexta logar, «om dez pontos perdidos,o (Limpo Granilc.

OS M.VrCHES OFFICIAES DE DOMINGO
PRÓXIMO — As tabellas officiaes dus duas
entidades marcam para o próximo domingo
ns seguintes encontros:

NA LIGA METROPOLITANA - Sírle A:Andarahy x Carioca, no coiii|h> da rua Pre-feito Strzedclloj club da avenida Vinte oOito de Setembro x Vuseo da Gama, noPcrman.nl. i .. , a a"n0 ao SCrVIÇO
nni£ «... . ,l*y»,c"*" Precisam procurar'«"•»,P° da rua General Silva Tclles; Manguei-
nrèíi.. n.L pal'a ?.***M|-o* Quem aceusn i n'x MaçkcnzJe, no campo da rua Dcseiubar-
HwieS«P{h«?iPi,,.,^.S,írv,«0 Permanente dc «P**01, •si«-roi »'!**le D: S. Paulo-Rio x Ame-"•«InníÍM—'"'^*' Ojiol**-*. Mina»." .ricano, no campo da rua Moraes c Silva;
iisiL»*; i.t* scn.iço distribuiu no mez' Metropolitano x Bomsuccesso, no cami>o da
rrilcaríft n«„t°,e '1? sob ° "•«•Io "l'»'s cx-i!Ua Engenho de Dentro; Fidalgo x Confiança,
ml ™in. -fí?Mr,a i «"ostrando que ncnbii- no, c*,n'PO da rua Domingos Lo|»cs. cm Madu-
ro» «lm.nai.i ao •,os!° Pc,i* *»a dos gene- r,clrai sírl<í Çj Olaria x Ramos, no campo
da ift.Sinfc.-i* P^ne-Pnoncnle da carne e d? ™a leopoldina Rego, na estação dc Ola-
"Oitom ,!ín?.:. Tern?,n»v» assim o boletim:, lia> ° Independência x Engenho de Dentro,unem uc,-,,» »».....  .. no campo da rua Coslo Pereira
praça a S»M»?*i,n,ho*'",,â scn(,° «"«"«-o nnP 

OraW?!& '^ÍV«'S!)« «00 que então.
Nn AMEA — Fluminense x Bangú, nof.todium dn rua Guanabara; -America s Bra-sil, no cTuipo da rua Camiios Salles, c Fia

A REPRESENTAÇÃO DO BRA-
SIL NO C. I. DE COMMUNI-

CAÇÕES ELECTRICAS
-¦ ¦ ¦¦ ? • m o

0 presidente da Republica com»
pareceu ao banquete de des-

pedida á sociedade
nexicana

0 enthusiasmo em S. João Ne-
pomueeno

,S. JOÃO NEPOMUCENO (Minas), Sl) (Ser-viço especial da A NOITE) — O povo de São.toao Nepomuceno festeja brilhantemente avictoria da legalidade estrugindo fogos cbombas desde a noite de 28. Houve grandePasseata civica no dia 29, pelo Gymnasio SãoSalvador, grupo escolar, operariado c povocm geral, jornaes locaes, as autoridades ci-vis e militares. São erguidas ovações aos
presidente da Republica, de Minas e S. Paulo,ao Exercito e á Marinha.
Ao espoucar da dynamitaria

cm S. João Evangelista
S. .TOAO EVANGELISTA, 2!) (Serviço espe-ca da A NOITE — A primeira noticia davictoria ria legalidade cm S. Paulo foi aquirecebida com grandes e expansivas demons-trações de júbilo patriótico, traduzindo-senas mais cffusivas vibrações da alma evan-Mista. Ao espoucar da dynamitaria eramconstante e delirantemente acclam-ados oseminentes presidente da Republica, de SãoPaulo e de Minas e outras figuras de distln-do relevo a favor da legalidade.

Em Ubá também ha delírio
i ^^PrAIihas-)' 29 (Serviço especiá*] daa IMJIII*,.) — Foi indescriptivcl o enthu-¦lasmo tia nossa população ao saber pelo
juto falante que os revoltosos evacuaram¦wo Paulo. A' noite, o salão do Ubá Clubc ma achavam-se repletos de povo parasaber noticias. Quando foi transinittiria amensagem do ministro da Guerra, foramlevantados vivas á legalidade, ouvindo-soiogos dc diversos pontos da cidade. Reinaregosijo' pela terminação dn revolta.
Foi reforçada a guarda da ci*

dade de Alfenas
ALFENAS (Minas), 20 (Serviço especialda A NOITE.) — Causou regosijo indizlvcla noticia da victoria da legalidade. Aguarda da cidade, constituída pela mocida-
'. .', reforçada para auxilio ria acção dasautoridades e, captura dos sediciosos fugi-tivos.

Comícios em Lorena, nos quaes
f üda a oração aos paulistas do

Sr. Arnolpho Azevedo
LORENA (S. Paulo). 23 (Serviço especialoa A NOITE) _ Os Drs. Josc Golhanone,promotor publjco, e Azevedo Castro, dele-

j.a.ao de policia, realísaram comidos pa-trioticas nos cinemns Guarany e Rio Bran-co, sob intenso cnWiusiasmo ria ássisten-cia. Apôs os discursos,, o Dr. Gal-hanrone leua oraç/ao aos paulistas, pronunciada no Riopelo Dr. Arnolfo Azevedo, presidente da«•amara dos 'Deputados, sendo enthtisiastica-mente npplaudidos os nomes dos Drs. Ar-nolío Azevedo o Carlos de Campos.

0 general Obregon offerecerá nm
almoço ao Dr, Tobias Moscoso
MÉXICO, -30 (A. A.) — O Dr. Tobias¦Moscoso, delegado do Brasil no CongressoInternacional dc Communicações Electricos,

que so reuniu nesta capital, ofUreceu, liou-tem, um grande banquete de desoedida nsociedade mexicana.
A essa festa, que foi grandemente concor-•rina. compareceram o Sr. general Obregon,

CANHEHHO FÚNEBRE
MISSAS

Rezam-se amanhã:
João Celestino dc OHveira, ás 8 119, nacapella do Asylo Isabel; D. Emllia -Morei-nio Malhçiroa, ás D, na motriz do Sagrado

íi„aíat? dx, Jc.sus' a.ra" Benjamin Cons-
ia?i* ?" nar.c,,s,a Amalia, -ás »; Renato P.
?. ''t l ovlel\n> £* •»; D- Elisa Guilihcr-mina do Souza Rocha, ás 9 112; Manoel Pu-rcira do 'Miranda, ás' 8, na 

'egre 
a do São•íancisco de Paula; coronel José Joaquim

MK?1^" l°* 7a -ma,riz ^0'Santo Antôniodo3 Pobres; Frederico Lopes, ás 8 112, nama tr» de S. José; Sabln-i José Ramos,' ão i\2, na matriz do Sacramento.
ENTERROS

O-, «. 11 ¦' r'-",*-> menos •j-iuij q\
neeui^L Íi8J[n«'imlnada.8 conlinnam a ser;""'' no c*T".,Po *••* ru** Cnmiios Salles, c Fia-
I-ra^^^ " Ilele'"-' - «aT ^ rua Pay-

tem BVp«.iftCn? de "l!1.0 "e**h"ma influencia I ,J/n.» -°C° c**™ — -Wm dos tres matebes
gênero» »llm.-«*i.OSC,I,',s,,cs dos P««os dos'; officiaes. marcados para domingo, a dirccto-
é a Bol«. Z rirr"*• m*smo Poraua elle não: 'i'" ,da. Associação Metropolitana «Ie Esportes

O» h.Kii!S.? j *.• ' '-Ihl-etlços fará realisar um jogo extra entre
os pobíc^ 

*nfi«3nAei„,a cMaíf.Principalme„|0">ie«|uipes do Syrio Libancz e do Bola-

£2^5 S^ GRAPHICA DE SPORTS VAE IN-€ 1'5'?, "• ",e, "* - "^™n^S?^V^Xt:
teressesTarGcútor^ J* dc cneon,re «os in- 'j1.** s*:ss5» de directoria foi presente uma in-
sn, ÍS.:*r_7J*?™*.a.r« de nma ou outra pes- "'ícaçao para quc esta liga instituísse um

Foram sepullados, hoje:
sii„?nftCC^itc*rio,.de SSo ^aneisco Xavier
riròl3?»?pCÍa Ala,c?s' Santa Ca"* dc Mise
„.0^.d.a^íI,od^o.Pa.u,0• «II» de Odctte Carm«, ,„*_!VV«""OPanlo. filho de Odctte Car* Quando começou n grita conln ft p
l\V-,ln. Ylsconde dc Nictheroy, MO; Leonor ° l°ucinho estava a 3800(1 o kl ?h!vde Azevedo, rua do Área. MtPn.ivr. s-i \/ otiena ananiM..i. t.. ".„°V"0.'.0 .h,ivii

¦-- -- .....a ou ouira pes* ¦¦"¦*"*"" •""» nue csia liga iastituis.se um
cõndlçScs h'vcto.Vi«,S<Ím!,rc n. mc,horia das|fan,V,*;0,D?,*'» dc footbail c de ntbletlsníò "e:£-
PrtSof^|.íteià*í,^*l»f*-. "Utllitiis 'ra". Motivou essa indicação, apresentada por
mntmuffiunU^n„M-\-~.S'rv,«>**>- Um i.d0S .,na,s csf("**:«dos e competentes
Minas"; M*y«lcne Municipal. Quclua dc "••'«"bro» da directoria, por ler a mesma rc-"Serviço p.,m,_,„, j „ : f. ,do ''""unicros pedidos de clubs nâo fi-
pai. — o Poi „ ,i ,, , »y«ie'*e Munici- I j*?.*.*»"-. «I"c, levando em contn a boa orien-
Por parto rie «tonmL l'lew ,cm «offridb •,a-;«,> o o gráo dc prosperidade da Graphica,
systematico nora»? t„^S3M!!' i"m atatIue ' des^at» túuvrst á mesma. Conforme a indi-
eorresSer^cohf?^".6 csfo,rÇ--do para :«!*«.". cara o torneio a ser Instituído e pa-tada pelo Exmo Sr nrtrn*m,mlln deposi-jlroci.iario pela novel e pujante r.ggrcmiaçâo
ne. pondo cm Dratk. m« /<íclor de Hygie- liportlva, poderão inscrever-se clubs que não
<iade para a saud, m Ti d?S de-rea,*¦•ft***- •'?rle"*'am ao.r*""n.o Sraphico: casas commer-
to, pfesentenieSte P,Wto!" Lnetao do Pos" i naes' }«"*B».™'*1 ndnstrlaes- de ensino, etc.
dida por todo» c só mah A^ com*>r"!Ílcn- ! r°r est.es dlas daremos mais detalhadas in-
justiça , 

°«.i.jf° mals tarde "• lu* será com formações a respeito,
O ^HELLENICO VAE TREINAR AMANHA— «colisando-se amanhã rigoroso Ircino

..-.- ..„.,l.tl„. ,„ n„n n0In ° .Bolafo,?°. F- <-:•. a direcção sportiva do
tece aqui:em*QnUtf_j"í_bl3_2E?m «° ac.onAíífl °- Sol,íita'. ]iüv "ossó '«-tonnedlo, ofalidas, pois é prefed d dos jogadores abaixo esca-dueto mais caro e bom qía SrbâP.r,P„T ^^S'.).0! ""'''í d.a ^ Gcocral Severiano,eivo á saudo. n m baral° c ,í0- I í« -?,1!2 Mras da larde, cm ponto: Ismael;

O Posto nada tem nu- v„r. ,nm ' "ld *í p'«-tarcno; Portos, Camillo c Ante-cimento dos gênero" ffinticCi.°- l?™~ Uor'\ B.c?,isn?' ^"^ Lcnlos> M™ « Sar-,', «•«.ir. ,uos «''mentidos c a prova mento. c mais os Srs. Oclavio, Couto, Luiz,

Bsootiimo
fe ÍP", m ni»ATÀ8 DO FUMI7NGO- Hcnltoniiili-M. nitianliS, iiiilni-.-fnr,, 3| docoireiitc, um treino com o Collegio Reieude,.•«lão ricnlmlp* ni «1'giilniei Icnmi — TeamA — Peruando Pliilielrn; Luto Silva e Hélio

!'.?". A0'9,i •>-*¦¦""»¦¦ SlTrares, Agenor Oa*I ral, J. NogiK-lm, Itoymiinda Teixeira e Kd.Ictoelra lieservni Waldemiir Uurllne, Oi-
|n;«r \ Uni llnrboin c Jardono Conlucel.lenm II -- Armando Castro; Heitor Hortae Paulo llnimel — llufino Uiiarque, ManoelPereira o Vielor SnntUnna* Itaul SanfAnna,Franelieo M;ing„beli-.*i, Mario Loureiro, Ncw««um Corroa o \rro Fonloiira, Reicrvas —.Miro Qlorgl. Wnldcmiro Gomes e NclinlAzur.hn 1'uríodo. Os escoteiros escalados «te»verão lidar uo elub ás 2 hora» «la Iniile.dr«: -_ Agadlnhi) Siimpaln de SA e Eomini flpiivía. Oscar V. Moreira o Jorge Mar»quês Oliveira,----- A directoria do Nataçío e Regatassolicita, por nni.s<i Intermédio, a lado nsio*rla«to qur mudar ric resiriencin nvlsnr lin*mcrilaliiincnlc ú secrclnrla dh, elub.

Noticiário
A PRÓXIMA 11CSTA DO HELLENICO —Un grupo dc associados da llellenlro A. C.organlsou para o próximo dia 9 do agoslo, nortnk dessn valoroso grêmio, tuna encanta*dora "solréc" dansante, para u qual reinan mais viva anlhuilosmo. Essa festo, icni du*vida constituirá a mito chie da semana, comosoo acontecer com ns reuniões mundanas

jiuc mio rcallsadas pdo club «Ia rua Arls»tiries I.OIIO, A sociedade cnrloea, representa*dn pelo que de mais fino possue, a ellacomparecerá, emprestando <*om o jovlalidaria«pie lhe é lá., própria, um fulgor cxlraordlnn*rio c uma alegrln Incontldo. O rlnli será or-
nanionlado n capricho com flores e luxes«le vnriegada» cores, praporelonnndo um cf«f<-Iln dcslumbranl'*. Tocará durante essn rc*nnláo a fnniosn "Jazz b.intl" Sul 'Americana
Romeu Silva, qua por sl s,S constilulrln for-
çosnmento nm crielcnte toclo- para o brllhan*Itoma de tão esperada "solréc". A commis*são orgnnlsndorn faz sdcnle ao» associados«Ias seguinte» resoluções: a"i terão Ingressatodns o» sócios, sem exeepção; h) os ass..cindo» que se aelian-m munidos da sen'**'
distribuída pela commlsfSo receberão á en-
Irada nm'cerlo numero tto "tichels", corres-
panitonics ás pessoas em silo companhia (so.nhora»); ei os "lidtels" darão iiigresiò. ni»
recinto ao "buffct": d) ns associados deve-
rãa apresentar o recibo n. 8, correspondente
ao mez dc agosto.

. mem ,
a5!iBK5MR"ltt«" »'"'¦*

justiça apreciada.
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Procurae-aa em todag a» casaa dc artigos
|»hot«Kri'.;'lli;oH

JOKN JUERGE^S & <5 \
CAIXA 191 RR) DEJANEUM"*
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LITOS NOVOS
'Syndrómo convulsivo", ds

Torres Vh.ti:ta

presidente da Republica,'todos os MFnS^WJ__^S^^_T'-^\^í^-^l heoXor atu^r,',0 fi^l* a 3$00l) ° ™°'•'«? havia^pe- I Pllíinistnos de Estado, corpo' diplomático, todo. iSSlS.__LflSrSÍS ^0 ^^tt^^A^^f^ »Í
Fdua0rdoGâH^ÍdaJorí° "«»„ ^ Jarièlra; c«*iminadaSj â&i___&Í$&%l^^fe " av
Lquardo Gallan, rua Chaves Farto. 32: Do- co"tra os infradores timUY.h. u....a*i
m*gArm0lm.de/raUJ°* ru«a Teixeira júnior, ««o» de muU£" 

°LogV 
tndo ti4do oVe'^cor^!nd^_saBa «'ásasí z fe^±i ^:d?..»_•'•?í«tfir

Antônio c Aguiar.
lurA^^-SL^Í^00* BA LIGA ORA-

os delegados ao Congresso, cto.
O Sr. .presidente, da Rcjpublicta, dandouma demonstração de sua alta sympathia

pelo Brasil, quc o amphytriâo representa

¦PCVA"r„CA D.E mm -Vonlilào

ví;"de„mrou^ nessa" distinda cTmpa, ia eric ?dU 
""Ser.phiüa^^l 

?_& Mi* Sé riesto^'0,,0 h3W «^«Toailfd.-
m:!&m-tfi&mmW"m®miÍ&. *<»** Ç»« dWedcordiaTLrl^,SgftUi'* as o^illaff 1° 5^e^&_A'._L«f9 *¦««desde as treze lioras alé as 20, adiando paraeste fim o despacho collectivo do ministério.Foi uma «festa encantadora, que constituiu
um verdadeiro acontecimento político e sõ-
ciai.

O Dr, Moscoso foi alvo de demonstrações
de apreço muito significativas.

MÉXICO, HO (A. A.) —. O Sr. generalObregon, presiriente da Republica, offcre-
cerá na próxima terça-feira um almoço aoDr. Tobias Moscoso, devendo comparecer aesle ngape altas autoridades do Estado.

Nesse mesmo dia, o homenageado iniciara
a sua viagem de regresso a essa capital.¦ i mem ¦

15 DIAS
de abatimento de 10 o|o

15 DIAS
de grande reducção em

todos os moveis de
escriptorio
15 DIAS

de liquidação commemora-
tiva da

CASA PALERMO
211 Sete de Setembro 211

Santa Casa de 
'M^lèo^^oSS » 

o^la^T \^Tt-J±\B ^Nunes, idem; João Antônio da Silva Santos cstSo subordinadas1 As totít,a5^dado .nao
to,?ra,LE^nÇ?H.c.0i Maria JosVfilhá dò octualmente em dgor. 

'CÍS de nH'cuc

dnho^^dF,»al^,VU?^nhordcMa"o- „-5f ?h&o *>' condições hvgicnicas da»
CnlentnV',«iZS>r íi,h1 de^Luzia Maria da habitações, <,ue o Posto tem procurado nto-
Vtolr^lfA^^S^-1 (iatri,a,' 63S A1*'1*»' Í1,,0rar' FMdc lem s'do a gritri^ «nreiu-
ro FcrVdrflPHoLf.0 i^u Sebasli5°: Oldcml- dicados", mas, é preciso .qne se saiba __t os
fílho d. íftíl SP,Ual «•¦'•¦•on-ant.iano; Josí, Pobres estão cumprindo 'com 

mai" nresW.
FrmMiol 7I W-5',0 de, Carvalho, rua •» M que os ricos e os dciimis recursos nf
Hosnlto Cnnfrnt3^'10*^1 "'dc Queiroz, ^ninrias. Pof, assim está acó„tocc".rio comiiospital Central do Exercito; José Teixeira os serviços'de inslallações sar fthvi„. Hda Costa, rua (tos Inválidos, 65, casa II. Saçõcs á?rédé dc esgoto 

"»»»"«» ? 1"-

Nelsím f?lhCft"Ji'.CA?f dS S?,<,.'TPao Baptista': . *tsla visto que não se pôde dotar uma ca-
,™: l'&ft&.®^$&lm«£ SteU t_ «le Inslallações sanitorias e coliocal-as

ficará
.-C...VÍ ' j""!:"."' \""° ae '--ucinda *•"•.".ns como disse S. Ex.aa Costa, beceo do Salgueiro, sin; Augusto' P° de Pouso Alegre "a e\

m^m^Vm^ISÀitM^âi^^^y^ n."is J?,Uíle', mais disposição para o trafe-J las^duii^dlM'pilhadas equipes da 1* divisãoais foliei'- «Ja Liga Brasileira, a direcção sportiva rio A.\J.IIjl*flKÍl: iinr.iirnítA lisiomnn.i:.. i.. -

, «' i", i,„ a ,'.YC"^ ,,1(*eiro> ma Stel- -**1 ae inslallações san tarias e coilocal-ã
ràmír', 9 ô a £gullaÜ GaX.'.a' r,,a General. fm ha™ condições de hygiene, sem se ui\
d» r/aiV2f 'APernandoi filho dc Locinria tar, mas comoVisse S. Ex. Droctávi, fã
»LJ ^ a,T-bcCC0 ^-0 Sa,8«<:i'*o. s|n; Augusto Pode Pouso Alegre, "a casa ass1? '

?í r,« viE"*" (M,a*í-,;?a Tavares ü**t0*< mR\s cara' mÁ* oin con pcnsnri
o,'n« r?,„Vt ! Arnaldo, filho de Vicente Va»- |'>ais saude, mais disposição para
|ymâ,7?,h,aT^G^rrrrúto2,\rHÍ: *-%%*$a,egria' ™l M™
tSt^^k^lnt. Tr0ltÍ,,h° °anla*! 

pre^^ IS^t ^a ^ 
*'"

MomT- 
NoáCCI.nil(-''io do Carmo: Ilenrlq'nW'f.*?i.^Wlçoí,'^Monteiro Areias, rua Bom Pastor, 104, e| i}'**Ha^vMes'?lei^Manoel dc Souza Rosa,, rua do Iliaclindo, | toresse. «rlic„lar°deZn "j 

out o ^ sem'-
i>r.i ,„. , j , u 1 Pre em beneficio ria collcc Ividaric

o coTno^l^o^til^^toc^ '- de
capital, á rua Marechal Aguiar, 22

grounri do Joroed rio ComnXi.lT'C°'veniria Francisco Bicalbo (Mangue) rcali-
lto-."SCí'V,T^ÍSP,,t? d0 campeonato' ítosta
f',°4 matebes entra os primeiros c se-.lindos teams do Jornal do Commercio 1*.L. versus F. Pinto A. Ç. Ambos os dubs es-

d.MSh./UJ" CfIU!pes, cm I>er,'ci'as condições(lc tiemo, como também estão em cgualda-de dc pontos na tabeliã — S» locar
ilam DO VASLO — llcaliso-se depois dc
!•* o í~»wj -w.Wtuá.1 do to ,eaml°o,,, o2- team do Vasco, no campo da rua Moraes

tz,i'a*.0,c«P'ahi Seral pede o compareci-menlo dc todos os cscalndos c bem assimdos reservas, no campo, á, 3 112 horas datarde em ponto: Gentil; Prior c Paulista;«tonas (cnp), Emir c Pedro'; Arthur, Nd-lon, Lucmrio, Alvinho c ManoelReservasY~- Florentino, Daiiiel, Carlos,Francisco, Bilu c Jucá,'A. C. BRASIL X MUNICIPAL F. C. -~iicaiisando-se domingo próximo, no ground

MAÇÁHE* (Estado do Rio), 29 (Serviçoespecial da A NOITE.) - Rt-aÜsoti-se hojoo casamento rio Sr. Evrardo Marte Siquei-ra, pharmamitiço diplomado, estabelecidocm Botafogo, Rio^ fliW.do engenheiro daPrefeitura, Dr. Francisco Calvct Siqucll-a

— * -.-.••i-.i.n,» i-uiii u meu üe-quaesquer qnc sejarn as conseqüências.—Dr. Lriiani Agrícola, chefe do serviço ••—— —ftn- i—— i «..._¦

Um casamento em Macahé !Exceiicacia.!c.^üci™ ^^ *>« c9s;
Yrin, Ouvidor, 183, obter

-mem
ríeifos intendenciaes no Rio

Grande do Sul
.¦PORTO. ALEGRE, SOJA. A.) - A dire-

Ut»?•«•to»-

, v ;Vr Bua «""posa u. aiana «Jlotildc Si-queira Hias, eom a graciosa senhorita Bea-'.triz .Cardoso'Lopes Ribeiro, dilecta filha do fJ?"i*,,v?° Part.d? nepnftUcano th Caxias pui zeloso chefe da estação telegraphlca fede- u,'^u n seguinte proolamação:"
(ral, Sr. Raymundo Lopes Ribeiro c sua èn-'-YA commissão abaixo, devidamente nutori--•posa' D; Ida ma Cardoso Lopes Ribeiro. 0 M,da„ pel„ «•«cmblén geral rio Centro Ilcpu-

| neto civil foi cffectuado na casa dos paes 5i1.cano .*?? Caxias, para apresentar a lista. da noiva, sendo nadrlnhos do noivo o Dr, - Çnndldalos a serem suffragados nn ctoi-Ho^(r.n..in vfn..i„ Çan «'e 12 rié agosto, após' haver sírio a cico-

*A rua Uruguay está inhabitavel
Não suo poucas as reclamações que nos „&¦!¦ s,L?rP^B-¦¦'.*- senhora ... _ .„....* ,^„ „„,, , ,-

chegam, a caria momento, contra o péssimo "" f • 1'or parlo ria noiva o Dr. Julio Ma- i,aj,2p 'rovoda Pe a assembléa, pt-odamn
estado em quc sc acha a rua Uruguay, entre ?'"'lnno. 0I,y.cil"-i', e sua esposa, D. Maria '?," ,*,"!os'as '"vesliduras rio governo muni.„. »..»« \i.,*-,.ti „ n..-i!„ .1^ it„.„..i... iLeopoldina França Olivicr. O acto relido- '. os no'nes abaixo designados A com-

Um local para tratamento dos
feridos, em Lorena

LORENA (S. Paulo), 28 (Serviço especialna A NOITE) — O conde Moreira Lima poza disposição do'governo federal aposentosia •: Santa Cnsa do Misericórdia locul paratratamento dos feridos no assnlto a São
jauio, sendo seu acto muito elogiado pelostorenenses.
A noticia chegou a Caçapava

CAçAPAVA (S paulo)> 28 (Serviço es-Pcçial ria A NOITE.) — Communicação of-ncial recebida pelo rieputatlo estadoal Pc-«cua de Mattos acaba de informar que aa

¦'¦- >>.*! - - 
:.
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rias com esse estado de cousas, porjsso mes
mo que as águas acciimtil-adas e ns nuvens
de mosquitos bem podem produzir na im-
portanto zona uma epidemia dc consequen-
cias lamentáveis.

-*«t>9»-

MUDANÇA DE FIRMA
Do Sr. Francisco Pontes Corrêa, da Com-

panhia (to Venda de Terrenos, uo Andara-
hy, recebemos uma carta, pedindo explicar
que quem se retirou da sociedade, pago a
satisfeito do seu capital c lucros, foi o sócio
Sr. Antônio Leite Fernandes, tendo o mis-
sivista assumido o activo c o passivo ria ex-
tineta firma.

Abi fica satisfeito o pedido.

 ...... ._..,„.banqüètb, ,..»raUuo.sc brindes de felicidades ao joven casal,cujas familias gosnm rie gcrnl estima. A*noite fez-se dansa, comparecendo o escolmacahcnsc, prolongando-se o sarau até. má-drugada. Os noivos' embarcaram no tremnoctumo, com destino a essn capital, onda
passam a residir. -1TI- -"Vida Carioca"

Recebemos o ultimo numero dn "Vida Ca-rioca", publicação literária, política e deinformnçõcs quc se editn nesla capital, e dc
quc é redaclor-chcfe o poeta Xavier Pi-nheiro.

O presente numero quc é o 52, mintose recommcmla á leitura do publico pcTosiutc/essaiitcs assumptoo qtie contém."

. t- ""-i «1»'«»'| 
i'«i*ste, Abrama. Eberlc, Inriustriiit; para consc-Ibeiros. Angdo Antonello. Aiisclo de Carh,Alcxendro /iinlol, Autonlo •Pièrueciril, \r-mando Antunes, Leonel Mnsclc, Orestei Nau-

w.0- (vV",;) ™ lA commissão: Penna Moraes.Miguel Muratori. Adelino Sacsi, Ahramobherto. Innncencio Mlllér,"
HlülVAL. 81) (A. AL) - O Conselho Mu-nicipal proer-deu A anur.-icão dns eleições in-teiidenciaes aqui rcalisadas. ncmlo o resulta-do <¦> seguinte: nara intendente, coronel Sn-mnel Sinueirn Claro Junior: para vlòe-iiiten-dente, Francisco Américo Assis Gonçalves-

para conselheiros: Lnraio Frazno ria Silvei-ra, Idyllo Dutra da Silveira, Felippe Sercio
£crn'rl"'^Vri'^0 parre>™ Motim» João Silva

jhmllio Silva Tavares e Francisco Pedro Fcr"rcira.

li ir », ' . '•'*>-*-s.''.' "1'iuiiu uo ii.JJ.iBvas.il, por nosso íntcrmcdio, p?dc o coiur/i-rccimonto do todos o» amadores abaixo cs-calados, á hora rcgtiliimehtnr, na séd-è social:¦iezé_ -- Jorge - Pereira - Cardoso — Gui-moraes ~ liaria - Gilberto -- Menezes -Cid — Cíilvet -- Silveira — Politniio — Miu-do ~ Z9í II ~- E,nii;0 _ Ncl5CM ¦__ 
ycl]-- Hcnrieiue -- Afredò -Oscar - Granado~ lies. — Mavio ~ Villa -- Arlindo —A 

P>!'lr nntXr ^««Rtó --Alberto-» I"e,tas — Blviba ~ Lauro — Qulnupa —Meldnades — Oswaldo — Vavá — Carloi.-- Bahiano — Aristides — Freitas II —Américo e toelos com inscripçãoNO TIJUCA TENNIS CLUB ~ Em <¦„„.
E1™? aos estatutos ria Amea. *Bac a filiado p Tijiien Temi is Club, se rcali-saia no próximo din JO rie agoslo ric 1Q'-1 otorneio oe alhlctismo preparatório do cam-peonato animal, <!ue Wa rcalisa o noraquella entidade em M (to setembro ,?o cor-
ní;!;,,,«n„"0'*''Vc"1.!l!,,:se dcs,,c a Presente dataoberlas as inscripções para as sogüinlõi pro-
leniClnvéiS r'1?nV,c' 8,)0' »Í*# 5 OOÒ^e-
ZV i"' c'mí*'UV1'a' (!l11 distância e com

À, 1, JrTnf*1"0"-"" (!VPeso. dise\o e dardo,
din 9 ÍJ i UC(S S'X 0ralis c ™ cncorrarào uodia 2 de agosto. Os nomes rios vcnèedòres sc-''•'"M-irfo'rVn 

»•l,.,,-(Jl,;,d,'0 dc honra' do club.. SÍRIO LIBANfe-: a. (.. — ítoalisaiiito-sc,nmaiih,, no.campo-.do club, dio á rna Pro-irssor Gnhzo. ,um rigoroso trt-ino. it ,ltoe-c;ao sportiva solicita, por nosso ititormeclto,o çnnipai:cciiiieiil.a rie todos os jogadores doprimeiro; a segundo' toam e, bem asstii-. to-dos os amadores inscriptos na Amea./ "' -
' * / Rowing /

ç\oTÊmVP^m\DO cr!V»^)R NATA-

A Livraria Sclentlflcii Brasileira acaba «toImprimir c pôr á venda um livro ric grandevalor scientificò; livro que resume um enor-me trabalho rii: uni dos mais esforçados nio-«tocos qno clinicam no nio ric Janeiro. O Dr.Torres Vianna, i.iue é um moço uinri.-i, vemde hn muilo emproEatido sun actividade aServiço de uma grande cultura e longa pra-tica. Emprestando á Assistência Municipalo sen valioso concurso, como medico, alieollàcioiiou os «totlos necessários a nina
Obra. quc clle, modestamente, classifica doestudo e quc c nada mnis nada menos <rtviuni compêndio sobre o syiiriromo eonvuJ*sivo, ou, em linguagem menos medica, so-bre ns convulsões, assumpto, como sc sair*,vastíssimo c nem sempre clara è extensa-mente tratado nos livros franeezes. Explicao autor o sen propósito (escrevendo essaobra lão original: elle c outros collegas daAssistência combinaram escrever uni con,-
penriio no qual figurassem dc preferenciaos diversos syndromòs quc, por amiude re-Clamarem soecorros rie urgência, figuramobrigatoriamente cnlre o.s riivers.-.3 assum-
ptos exigidos nos concursos para niuiliares
acadêmicos ela Assistência. Tros eram oaempreiteiros dessa grande obra. Dons deixa-ram aquelle departamento municipal e <iDr. Torres Vianna, que já tinha cmprdien-ilido sua tarefa, resolivcu publicar um doscapítulos a r,e-u cargo. E esse capitulo •'••
r.iniptosmunlc o livro cnm duzentos c oilo
paginas, onile sc encontram diriaclntoa eduramente (lescriptas todas us caracteristi*

cns^ motoras rias diversas crises convulsivas.
Nota-se quc. o autor leve a •pi-coccupaçáo

«Io escrever para tr.ito a gente, cm estylo
elevado, tornando um livro sclcnlifico afi.'.'irriidavel para quem gosta dc tor. E, ío*lhcando-o, pagina a pagina, esgatn-se-oriunsi tão rapidamente quanto o autor c.**
Cola o assumplo, explaiiáhriò-b por tal for-
ma quc nem um outro lhe poderá adduzir
novos coiihcclineiifos.

Ahi esto n historia rie um rios nossos, me*Ihorcs livros ric medicina. Oxalá quc seuautor, num esforço "ainda maior complete aidén primitiva elo-cscrcver "estudos" c tomo .a sl r.1) o encargo quo se ia dividir por Ires.Atarcfa é penosa, mas para lôvnl-a nvauleinão faliam ao Dr. Torres Vianna pre-
paro c e-.-ip.-icielacle tto trabalho. O "Syn*í
ilromo Convulsivo" é uma prova disso.

E. A.
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ShW^MÍfc¥Êà A Um ãos hí1uUims e Comum-
dores e a sua assistência

pr-ixwno niez
join. também
rio directoria, honlem realisada ' 

deiilto'«,to(lue uno vtooras.se „o mes ric aiôs[ *"S.

,,n7T" "vfi'.n -° inid:""cm os torneios inlcr-

,, TT ""OVi.o ric Mello c \ustusin n.-..

* tou Sampaio e Américo T. Carvalho. 1. Xa-

mezica
A partir rio dia ,r> do .'.gosto próximo vin-douro íicnio fornecirinS nus nssociados ,1aLiga rios¦ inquilinos .c Cónsiimldòfcs cònstil-tas médicas peto Dr; Araniis Lopes, ás ter-*ças, quintas c sabbaiio.s, dns 0.30 ás ili S(>na serie social, á rua Marechal Floriano-180.sobrado. h\ muis um beneficio alijado ásregalias tlc que gosnm os sócios daquellainstituição, . " " "*
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10 moi_É i Aniberok(ytntal

A NOITE — «n«rtn_fAi_n. 80 «lo Julho dc W*

ivor/is D£ >ifir£

Uma missão de intellectuaes portuguezes em
visita a Ponta Delgada

Nflo hn ainda multo» dlni qm* n"'* \eterit
nnt leleftratnmn do I.Ub*..i .. é.lieãodai »
Voiiin Hi'Uail.1, ACOfM, dc uma, mUiflo "*'
personalidade n.i.s ««rs. nas Ij*Im« « i""»
sciéiiclns •!*.' Portugal, «II I_v_mIb l>nr ini*
cl.iü..i .1. ¦'.orrçln tios Açorai . pw. «***
hl.llr í l.vtu m iiç.í.' 'I' nionnmenlo o An*
tlwro «I" OiiciiImi. \' fronte d.» iiilisfto-ei.
contra .. TeUoIra l*opc. »> ãvaiiíW a Illus-
ti. ,-«t.itn.iri'1. nulo. ti. monumento 'Uio
os contei roneo. de Autlicrn dn ihivulai io-
vanlam an poeta •*.*nl;.l o Infellí.

]_', nol>. muito a prniio**lln icfoilar as
linhas seguintes do -•*UUtt!.* de-Noliel» . «<•
Llúioa. awlgnndos nulo Sr. Alvc. Dhiií. «
si.*.i. quaei, iiiiiieii.iiilo-se a partida da mis-
afio. sc mostra, a Ira co» liu*,;us, o ipie suo
<«. Açores de hoje:

ram a orlso doi onsnaioi, tini tido dlfíe*
rcnle* crises do nul r,i n.itii. *_i, a lodns oi*
Ias, iilüiuiiii. beni grave», eiiiw.l.ilrnni fl»
illum dominar sem que o governo centrai.
ueisai ii.víisíõc . lhes ll\vf..e j-ínidis 60|iee*
dido ii menor auxilie III". Uvm» íomiot.
por vexes. iludo o conforto d.í nfllfinacno u«
nu. carinhosa »>innalhlii. ...

Ili*»!,-ll..d>i c Irliinipl.i.ilo de loitOJ <-•
•rui reu*/,c . têm <»*< llliíos fclln das sua»
llhni, ricos c luntlucllvo-. rlnefies <l.i lerra
norlugiiuiin, tilo ricos o tão protlticlivos «!-¦•*
todas clliis, nas Mias respectivo; wmmh,.*.
econômicas, nccutain hoje, sem duvida, for-
lcs c Importantes Mldo» poslllvoi, rrisnwos
c característicos índices do *jtie> vale.* «uiw-
tiinolalmentc, a economia «coreana, rsaiiio»
verificados A custa do Irabtiliio quo torno

3ueno Machado chega a Ba-
hia e saúda o publico

carioca
Um Iflcgraiiinin do litilljinno piilrl.

I cio u A .Nt HTK
llnuno Machado, o v.iloroso bailarino pa*

triclo, ucobn do onvln. noi '.-Mo lelegrnmmni
"IIiiIiIm, _. — Pisando lerra liiililann, em

véspera do encelnr novo cailiptpJMio de dan*
sa. envio meu» cúmprlnicnlo» n A «q»ft I*T
dlmlo .lio IrilnmlUIr minha» Mudaçfler *
generosa. po|iulãçflo carioca, á <|unl dedico
meus esforços no novo pre Io.

lislou cncanla.lo com o»;li«Wnnoi. mie »
flucram colossal e .ÉnrlnliMO ncnlhlmoulo.
.Siiii.laçfte». (A.) — niicno Mnelindo.

m* •-ii|

_.*^

dns Aipins do Colônia
•'• u nalnhn.

Perfumaria l.s.enno
il.iii do Thealro, '«•

«Ml

Rotlsterie Progresso
PllICÇOS RAZOAVIÍIS

LARGO 8. FIUNCISCO, 41
wm* »

Inaugura-se, amanhã, a
Exposição Annual dc Arte

Franceza da Galeria
Jorge

aa:;, r-r 1

Daniel Sa_ater"o a tua próxima
_xno_lç_o

Com a Inauguração, nmaiihii, il 1 hora da
liiiilt- .1,*. lApti.lt.-i'." Anntuil (le A rin Prnncr/a
d.-i "flnlorln .Inrgc", o conhecido relmilo ar*
llslleo dn rim do lio.»rio, «rA tliiilo cnnliocer
ii sociedade cnrlocií, animilo iln» bellas nrlos,
ns obras (loi Brandes mestres ila pintura nau*
leio, entro cites 1 .ml ClnilM- c IWgnrd Ma*
x.-.ice, iinliirdo.idos ciuu » consiiaivicòo de
"Iioi_ coneours"» cnnfcròdlii psln Soclotó de*
ÀrtUÍrs. rançnli. «SSo li).'l IpIi.s de mhldo vn*
!...- inV. su eiicontriiiido entro cilas umn só
obra Inferior, o nem . cpier nina vulgaridade.
O "I.u VllniH". de Maxcncc, <|uc a nossa
Bravura reiirodun. os cíus dc /ler. ns pulsa*
gens de Yar/ o muitos outros chamam, prin*
cliialmehto, desdo logo. a ntlençlio, pcln -sim

pcrfclcfiò o pelo cunho ncssosl que encarnam,
K'« cm summa. a renlfínnaçSo viva do valor
du pintura Trancei, hodlerna, «|ue, entre nós,
mais do nue nenhum oulra, conseguiu Impor-
se c dominar os nossos meios artísticos.

Cites os 1(13 Irabalhos. nuc, amanha, serSo
expotos, na "Galeria .lorgo":

Ahiiimo (I«.) - (II. <!'.) — ?. Au baleou;
3, Dptrcbo Irlsío e 8. Foln connc.

Aiihcit (JO - (VI. C.) - i, U cuiellette
"llmUaril 

(M.) - (H. C.) — S, I.es ralais
sin- In Làgunó. ,''."'; . , ,

lllvn (II.) -- (II. C.) — 8, Les brumes du
«nalln. ... ,, . - .., ,

Dlànchurd (P.) T (H. C.) - 7. Vision
blcu o 8. Jcúncssc.

Bréauló (A.) — (II. C.) - O, Frlsson (Vau-
torone. .....

Ilnrlllot (I..) - (H. O —JO. nclpur a
I.i fcrmc; lt, Le pclll port d'Oulslrel.am, c
12 Ãhrovolr cn Plcardic.

ilciirain (A.. — (H. C.) — 1.1, Rcvcric.
Brldgmftii (Ki) — (H. O.) — It. Aprés le

.ícniicr (Mi.n.vl - (II. C.V -15. Tlévcil. ...
Hovú _A . — (II. C)"- 10, Lcs horizous gar cm data a... _. .

blcu». l"m «lcfcr'tlns l>e!o Pref*-1!0. «aso çste cm

Dolgncau
na dala do deferi

MUSICA

¦,ÍV*V>'i| ji^mHmí 9 '

JERSEY Saldos da Fabrica de Todos
os Sanlos, cm cortes o cm
retalhos. Tlicoplillo Oitonl,
03, 1*. próximo d» Avenida,

i .»- ¦

HwUd d» piimim» rtagranm'
,o Uuttumê* Cnallm

Vem «nilo •^^fl^ffifl
_ nlanlila rloarnnilonwa "«(JaiiiiifliwUnllnP.ro

icnln. *u^A «o imuii
co deM» el'lH,,p' ,•"*?!
nhi-i, .'ll do corrente. A»
. hora», no-Instituto
Nnelonal do M"fll'«;„.

O Joven «rllsln <l"«
pertenço ao Cnntórvn-
lnil.i de Musica «o
Poilo Alegre o e «"••
nm» du curso «o pro-
fe..nr Fontiilnhii, <H*

redor tio mesmo. prt>
feriu íi txtcns..o *.lt.

programma. esmerar-se
cm suu qualidade, se-
Ircclonnmln ns seguiu-
lcs peçus j.

Concerto para orgao
— Wllh. I". Ilnch-MM-
dal: Sonata cin sl me*
«or — l.ls/t! Oon-
0 (Carnnval do Pcslh.)

0 que devem conter as peti-
ções dirigidas ao prefeito

de Nictheroy
Ar Movas instrucções baitada»

O Sr. Villanova Machado, prefeito dc NI-
cthcroy, dirigiu a seguinlo portar a aos di-
redores e chefes dc. serviços da Prefeitura:

"Nos processos das petições dirigidas a
ota Prefeitura dovels não perder dc vista
nuc as dellherasõcs municipaes. sancclonn-
uns pelo prefeilo ou pelo presidente da t.a-
mara, entram cm vigor a partir do »• dia
após a respectiva nublicnvno ollicial. Desdo
íiuc lacs deílhcrnçócs estejam cm vigor dc-
verão ser nnpllcadas cm todos os casos a <|tic
se refiram, mesmo .uc sc trate de petlçõos
cuja entrada nesta Prcfcitnrn lenha tido Io-
«ar cm data anterior, excepto *e jn estive-

Cac-o MISSÃO IjOS ACÓRES — A partir da esquerda'. Dr. llenriqúe:Trirtdád(
lhe Teixeira Lopes. Ir. Luiz de Mattalhães, Anlcrn de F/me/rato. '>J- ¦''"«"¦"Tuoriiciro, 

Or. Joaquim Manso. Raposa de. Oliveira e. Armando lloavcittiira
"f.m visita an arohlpelago dos Açores

íègúlrnin honlcin o> S.s. lir. Anuindo Mon-
Iclro, Vnlhero dc 1 .gueiredo. Catla* Heis,
Dr. «loaqulní Alanso, l)r. l.cilc do \asc.iii-
cellós. I). I.:.i/ dc r.aslri. Dr. I-uiz de M:.-
aiilhãcs, I). Manoel dc Uragaiiça. Teixeira
Lopes c Dr. Trindade Coelho, figuras »as
mais altas da seiencia, das letras, do jor-
nalíshio c da nrle do nosso paiz.

(Juiz o "Correio dos Acures", importante'diário ti.- Ponta Delgadii, ua sua persistente
e liem orientada niisrào de citarandccimento
e .pi-opii-.aiid.-i da :•!.:. terra, qnc cila tosse
conhecida por algumas dus mais represei,
tutiv.i. figuras, do continente, c passasse,
assim, mini, a ter o exacto conlic-iniciuo
a (pie lein icsiti.no direito. Para c:._c fim,
o Dr. José Uruno, o dlrectoi* tio "Correio
do» Açores" c diSlinclo lion.'.*..i do Iclrás,
tomou* a iniciativa d_ coíiVidrir a Ir. ao
selo dos Aroi-cs. ti grupo •!<_ c'ile quc hon-
tem partiu no viipor "Lim.."'.

Bem reconheceu o illustro Jornalista quc
só assim, com semelhantes ripproximàções
clc pessoas, por meio da foi-lii laços espiri-
t.iaesi sc poder:'., na vci-di.de, cslabelcecr o
jiccessiirio intcvciinibin. em virtude do qunl
o coiitincnlc possa juslaincntc çòirlieçer tis
Aeort-s e os Açores poseaih sentir vérdadei-
ramchlc o interesse e a amizade .da sua
miie-pplria.

li* que sem apprpxihiaçôés, cnino esta que
agora sc vae realisar. em quc illustrcs con-
tincnlaes terão ctisc.jn de inlerprclar e
propagar ns deslumbrantes belleza. nalti-
racs dos Açores, de observarem e cumpre-
hc.iidercm os atlrilmlos dn riqueza dos seus
territórios c a'*, manifestações da intclíi-
iücnciii c da acliyliládo da sua gente,; sam
repetidas aproximações com» esla — nun-
ea o continente poderá saber liem o que
são os Açores, c nunca, lão póui 3, os Aço-
rcs .poderão sentir bem n lembrança c a
solidariedade áfteçlivn dò continente.

Podem, niin, ps Açores nqui ser conhe-
•Idos, como decerto já são, por muitas i.i-
dividualidadcs — c algumas dellas decerto
bem illustrcs — que o urchlpclago li-.ii vi-
sitado.

.Mas •conhecidas, como? T-^cliisivamcntc
(orno terras dc turismo; couhccidao como
podem ser, por portuguezes que viajam, lan- ro.
Ias outras e lindas terras por esse mundo
foca espalhadas c anlo o nosso espirito ape-
nas 'phocadas sob o original aspecto da sua
novidade.

Mas será só assim que õs Açores sc lor-
Bani dignos de ser conhecidos? Será assim;
realmente, quc os pârtugiiêzçs devem co-
nhecer os Açores? Cerlãmenlc que não.

Aquellas lão formosas regiões dispersas
S meio do Atlântico, aquellas terras desco-
berlas pelos nossos antepassado;,, por cllcs
o-pelos nossos contemporâneos vividas c va-
lo-risadas, alguina coisa mais para os. por-
tuguezes devem ser do qi.c' simples e Curto-
saa ilhas de luri .mo. Os Açores, . para os
portuguezes que os visitam, devem ser con-
siderados, -sobretudo sòli o scu "aspecto na-
cionai"; devem ser olhados, principaliuen-
t(*. como um molivo das nossas passadas
glorias, como ' uma justificação plena das
virtudes o dás qualidades dc inteligência
e trabalho quc lão • alto tèm elevado a raça
portugueza,

£ nunca tão bem, como cm intimo conta-
cto corircâ Açores, os Açores poderão assim
aer considerados c. olhados; nunca lão bem
nos podemos sentir identificados com a aluiu
âçorcana, como recebendo, de pei-to, as suas
vibrações, c respirando, no «eu próprio ani-
Mente, toda a pureza c toda a grandeza do
sen significado,

(Esse contado, porem, entre os Açores c'• o continente; esse convívio entre duas "cli-
tes" que o mar separa; essa* soleiimc ..ffir-
Binção de que jamais deixará, como jamais
deixou de ser, firme e eterna a união enlre
os' dous povos do continente o das ilhas,

, nunca melhor poderia l'irm.ir-se do que
«través dn mentalidade e a alma desses dous
povos, liuiíça lão beni podia .'sor levada a
effeito como por meio tliiquillo quc mais cs-
plritual c organicamente possa afunilai' a
maneira dc ser desses niesmos povos. .

TTão gentil, por isso mesmo, como útil foi
A idéa do Dr. .Tosa Bruno, dc levai- ás suas
Ilhas uni. grupo de algumas das * personalida-
des que mais syiubolisain a mentalidade e &
alma 

'da mãe-patria, c que melhor poderão
compreliiíndèr c tornar em toda a pátria co-
nhècidos, os inconlcstavcis attractivos da
frandeza dos 'Açores.

Digo bem'; grandeza dos Açores... Mas
grandeza, iião somente foi-madii ,por aquillo
coni.qúe.de bello a Natureza dolou o archi-
pelago.. .Não"ms--refiro só n essa grandez.-.,
que bem.notável, sem duvida, foi c será sein-
pre considerada.

Refiro-me tambem á grandeza da gente
dos Açores, ás suas qualidades dc ti-ahálho
• do luta, á maneira como cila lem sabido
resistir c. vencer as difficuldadcs c os fi _ve-
tes da vida. E. ante essas duas grandezas;
a da terra e a da gente, eu não sei nmú dt -
las mais deve 

"admirar — se a raridílde da
grandeza da terra, sc.o exemplo' dii.^flrandeza
dn gente! *'

^'^que os ocoriniios, apenas com os seus
próprios -recursos, uni.eii e ex;lus!vnmcnte eu-
tregiies* a -elles-proprins, tèin trabalhado c
lutado têm resistido c vmeido. Crises du-
rissímas os tciii já frcqUciites vezes assalta-
doe súrpriJhèniíido; o éllcs, cm silencio, sc-
rena c íiesigiíádariieritc", essas crises luni sol-
frido, sem o menor appello para a ínacrl»-
tria. sem, iiiincu invocarem os dc_vere3 uc
folidariedadc e protecçãq que a muc-patria,
Desses dolorosos transes, lhes devei-in por-
.euti.ru- offereccr c prestar. Tiveram a crlso

t)d laranja, tiveram a çriüpfido álcool^ tive-

constantemente nroãúelirós c exporlhdóres
os seus territórios. Saldos verificados .1
ciislii do labor dos açoremos quc, resoluta c
audaciosamente, emigram para a Xorlc-Amc-
rica, cm demanda do óiiro -. quc inunda as
suas I erras.

li formam, esses saldos, a mais solida base
da finança dos Açores, bem podendo dizer-se
qnc, assim como rica é » sua CJOiiohiln, do
egual modo rica c lambem a sua finança.

Como expressão dossn riqueza, existem ho-
je nos Açores Importantes o inodclanncnle
administrados, estabelecimentos dc credito,
lintrc esses cstahclccimcnt.s dcslacnm-se o
Mont-pio Tcrccircnsc, o Banco Mlchaelcnse.
a Caixa liconoinicn da Associação dc Soccòr.
ros Mútuos dc Ponta Delgada, a Caixa Keo-
iioinle.i tlc Angra do Hcroisnío, a Caixa dc
(.rédito Micliaclcnsc, o Banco dn Faynl, to-
dos olles a recolherem c a disliiliiiircm os
recursos ílà economia açoi-cnnn, todos clles a
ciiiialisnrem, para os mercados cniubiaes do
continente, o ouro nçoreano dc tão benéfica
c favorável influencia na balança cambial
portugueza,

Não fosse esse ouro açorcnno, c bem mais
deficitária scrin ninda ,*i nossa pobre, hatan-
ca cambiei, muito apreciável, por isso. leu-
do do sc considerar esse concurso financeiro
quo os Açores dão no Continente c que, a
liem dizer» nenhuma paridade encontra, no
concurso pelo Continente prestado aos Aço-

íO concurso dos .Açores no Continente!
f)uc de aprcoiavcl, na verdade, tein elle

sido'. Deram-nos, na politica. Ilintzo Ilibei-
ro c Manoel do Artiaga; ae.ihi.ios, nas lc-
Iras, Anthero do Qucntal e Tcophilo Draga;
deram-nos, nii seiencia, .Tose do Canto e ür-
nesto do Canlo. Alfredo Bcnsaiido e Joaquim
liciísáüde; deram-nos, na musica, Prancis-
co dc Lacerda: deram-nos. na finança. Abra-,
liam c Henrique Bensnude; deram-nos, na
medicina, Augusto Monjardino, Annibal Bet-
tencourt c Nicoliio Gcttaucouft; deram-nos,
na níagistratura*; Victor Scrpa...; têm-nos
dado e estão-nos a dar sempre, un Moeda.

(L*.. - (II. C) - 17. Lcs t róis que os Impostos.taxas ou emolumentos cor-

brclouncs a. chevreau 18. Attclagc; 10. Solr respon.lcntcsscrno cobrados dc ««o^om
"ur 

r,.vcn;; 20, lUviére brelonne; 21. La Un- a.l deliberações vigentes na dala üo ucicu

brclouncs; *i, iiui-i i-cau .i i uniu» uu i» » cmolumcntos, uguardaruo, durante
Tour: 28. J« .«nl çl 

Poulo... brelonn ; 
^« 

™™gyM 
rêalliüim esses

Damoj-c (L.) (feu) - (II. C.) -ti, LAn m u • • 
s ,crn)inodo cssu praso. «"'

toninc. _ ... ' h ---.- --*:- «! "
l_ricn (II.) — (II. f*.H — PreparaiIfs

pêchc; 31; Lcs snivcurs; 32, Loup de mer
Passagc dlfficile.  5" "arohtva_ásV""envlà_as ú Itcpartição (Je

Ducz (li.) (fei.) - (lí. C.) - 31 I-.n repo . de arenuau 
^ dc 5çr vcrifica«lofse o tra

Delacroix (II.) — (II. L.) — as, i. i_itori.
Deully (li.) •- (H. C.) — 3«, Lc mimosa;

H", L'iiniicnu d'or: 38, Premiei* nauge; .19,
Sove., prudente: -ÍO, Dans les vigues; 41, La
co.iro.inc de liscrons; 42, Vigne vlcrgc.

Delaislio (A.) - (II. C.) — 43, l.Orvaniio

dollura. llhapsodln n
-* Llszt.

Rtcltul Helena Magalhte*
Cartro

íio próximo dia .1. a Sm. Heleno MoO-
ll.ães Castro rcalisará um recital • '«J'"0.
Tliealro do Copacabana, com o seguinte pro
gramma do cauções ao violão:

I narte — 1 — A nuvem pnsss, Luiz i.'i-
mnnftV a - Pramléro valse Ilubert Wsvl-
gnes; 3 — A sclsma do caboclo, «'«™»
Sonçàlve»; A - Le dolgt de Ia Umm*Victor
Hugo; _. — Chammn e fumaça, Dandclra Fl-
"'.1 

narte — 1 — Flor melindrosa: *3 ~

Cõboc.o a - O Pinhal, musica ^/rmondoPcrclvnl; + -- Jatobá, musica de 0«avlo
Pinlo; 5 — Luar do scrtüo, Catullo «.ca-
r°4U*parte - 1 - Brazas sem chamnras.
Affonso Lopes de Almeida: 3 -- 

;L'ccho,
Theodoro Uotrel: 3 - lisi«ranç«. Guilherme
dé Almeida: 4 — Olx millc frnncs do dot,
Airrcíl Cuilíon; 5 - «eligláo, Martins Fon-
,CIV 

porte ™ 1 -- Vndo Cinira Polônio; 2
— Canção do cego, Catullo Cearense; .» ¦*-*,

Canção triste; I - Anoitecer musica, de l
Magini; ó — literna canção, '*••••¦« '«• ¦"
Dantas.

AS SOLEMNIDADES DK MAi
TRIZ DE CAMPO GRANDE

mnmm% * • • *

Inauguração da «ua capella-môr
t benção da nova imagem

llcall?..*»o domingo próximo, .'I do corroí,
le, ii iiMiiisiirm. ii lolonino,' ila eopollq mor'
da nialrli do Campo Ornnile, çomplolanioa.
lc retlauruda q, onlsllcamomo un«eeri4i,
Parn ««su fe.llvliliiile linvcra uni (ii.luo *.,..
liiimliirln, ijiio coniwar/T nmunliA, «-. k nm,
IniiaarA «16 iftbliauo, -Duranle i**»m:í rM.
ciclos pleilnsn», luivrrA «onferanela» ümí|.
nadas an» homcim. IncmnWmlo.ao deita pm.
I» o iiprceUilo orador sarro, rovdmo, p;,.
dro JnAo IlnpUMa hm I . direclor ntu\ ,j,
Liga Calliollca .Icsti». Maria e «losê. A'» 6 l;a
lioras «Ia irionlifli |»'lp mesmo orador, «lar.
mi.A lii.lriicçAo do calhsclsmo.;

o progrnmma «'« «olomnldaoo c.lj .,..|.,
nritiinKinlii: MU«n »*om commiinliflo «emi t%
H hiiras. A*s 10 horas, bcnçljo iln «rtlilta
c viilluosn Imiigrui d.» S. (inlirlel. na» ser!
di-nols onlhonliatla sobro k*u majeiloio n»-
iloitnl. Km segnldu InnMtfuraçío dn espolia
mór, com a celebração da niltin lolemnt,
nelo novo prçsbylero, pwlro .lonqulm .laoh
pinlo, acntnpanhflda pelo coro Pio N, i|rt af;,.
iniitlti mneslro ünlll, que oxecular* o st.
ciilnto programma: Inti-o to _-. Amilúod,
livrle o «lorla — Porosl. (Ira.lual - 0»W,
\vo Maria — 1'rayer, iolodo tenor * c «ro.
Credo — Pcroni. Salve Itegla» ~- Hote, w\*
dn baixo. Sanctus, Benedlctm o Agniu Del-,
l>cro»l. Coinmunlo — ualll.

A' noite, As « horas: -- Itícepçlo on *.*¦
vos sócios da Liga. Confercneia dn pato
J..»o nap«»t«. Heaçlo solemne do .saniluí-
mo A ordom dasla, funeção obedmrk a»
ritual neu se «eba hnprcHO no Manual 4»
l.iga. No adro d» egreja: IcilSo, b»rr»qu|.
nha» • fo*oJ. ^^mn un

'letra 
dc Júlio

jfff >s"- fn*\ \\mrÍ * •*__T__J mmWt

L*-\ll- * «ÍU Uins. quu iniiumiw»»»»  —• -.

pagamentos. Se, .terminado esse praso. tal
fs dc pagamento não tiver sido effcctuailo, essas
;!¦'.« petições deverão ser orebivadas, notando-

' sc qiic ns do licença para obras serão, antes
dc archivadas, enviadas u Itcpartição Oc-
ral dc Obras afim de ser verificado se o tra-
Iialho foi iniciado ou feito sem a licença, c
as do licenças conimcrciacs ou industrlacs,
nas mesmas condições á Inspw orla de I*is-
calisacão e depois archivadas. bm todos os
casos o archivamento será determinado por
desnaclío do prefeito. í

Yos pagamentos de Impostos, taxas ou
emolumentos a que sgnfah esta portaria
não estão comprehendidos aouelles cuja <lç-
mora possa inruortar cm multa ou uccrcsci-
mo determinado por lei .

mm*

LHCTOL Sabonete Cremo de Leite
Magnífica creação na sabo-

neterin mundial.

Brevemente á venda

Aviso ao Povo!
COLOSSAL LIQUIDAÇÃO
Aproveitem Exmas. Senliorasc

Cavalheiros os preço» dc liquidação
quc taxemos nesla semana, em Iodos
os nossos artigos, a comeijar de £9 o
par de pura seda para homens.
Meias de seda natural pa-

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

com baguete, em todas
as cores, de 25$ por..
Visitem e aproveitem !

RUA CHILE, 25
«oa*

do Estado do Rio, de hontem
Vendido no

SONHO DE OUHi
AV:RIOPRANCO,158

-mmm*
*J-X**M**>*H-M»>*>*<****H"M^^'*"W'H-H*

LEITURAi
PARA !
TODOS )

IVTJMERO DE AGOSTO |

aquillo com que os Açores a menos fica, no
valo,* do seu dinheiro, atiuillo quc o Lslado
a mai. vae conquistando para podei* saldar
os seus compromissos, IA fora no cslrangci-

È, por seu lado, com quc tém o Contincn-
tc concorrido parn os Açores?... Com a
Historia Pátria; com as suas glorias do
passado e com os seus erros do presente.
Historia, bem sei, que, solidariamcnte, obri-
«a òs'Açores; mas solidariedade, tambem,
Òuc os lAçorcs jamais tentaram quebrar
diminuir com o' Continente."

mmm*

...ors"

ou

AM ANHÃ

100:000$000
CENTRO LOTHRICO

UNHO PURO
directamento dã fabrica ao freguei! s6

DAVIDS FRÉRES
At. Rio Branco. 11 _-!• — Tel. Central MM

5$900
3S800

20$000

R. SAOHET, 4
mmnt"Boletim da Associação Com-

mercial de Alagoas"
Foi-nos enviado o numero dc 10 do cor-

rente do bem feito Boletim da Associação
Commercial, que so edita cm Maceió, Estado
dc Alagoas.

i mt* »

1 Amanhã 1

1 Loteria do Rio i

I Grande I
i VENDE-SE EM TODA PARTEÍ

^*****--*mmi%%*^m^^^mr .^__>_fc______.' ¦ ; 
'____—_—¦ n ¦ i in-*

Sangue impuro ? Elixir i_e Inhame
•mt*-

Para o estômago
LTm remédio excellente

Usa-sc ha multo temoo nm remédio que é
nltamentc eíticuz e ¦admirável. Trata-se de
um blearbónato aperfeiçoado, superior ç .agra-,
davel ao inals delicado paladar. Eminentes
médicos demonstraram «uc cs_o blciT.ionuto .„¦.„,-„,,-... tios iliin.oS «nc crcscch

contram com o acu uso um allivlo immcdiato.
Convém ter presente que este bicai_oriato.es-
terizado como so. chama na Allcmanha eu sn
encontra em nosso pai_ cm vidros bem íe-
chados. .............

«Lc Yilrail", dc E. Ma.ven.cc_
coneours), propriedade da Oalcna Jorge

n Mórcl; -14, Soir sur le Canal; 45,-St, Vaast
Ia Hougne, e -Ili, l.cvcr, de lune sur lc Ca-

Forcáu (H.) — (II. C.) — 47. Lc char d'A-

(JÚighard (G.)- (H. C. -48, LAlice.
Géòrffròy M.) -~ (H. C.) - 49, Lc Par-

don; 50, Killetto au poisson-rouge; oi, La
marchando <le viollcttcs. ;

Giigliardini (G.) — (H. C.) — 52, Pechcurs
de moulos; 53, Pitais des Doges c 51, La Ouvo
a St. .lean-Picd-dc-Port. *¦.'¦'._¦,, , .

.Tacquet (G.) (feu) - (II. C.) — 5o, La fn-
leuse. ' ^

Lcroux (G) — (II. C.) — 50, Villa Sledicis;
57, Villa Boi-ghésc. 

' 
.

Lcroy (P.) — (II. C.) — 58, Les bonnes
aniles. „ . ,.

Lcnoir (C.) — (II. C.) — 59, Sous lcs\oh-
viers; «O, Jcune filie á Ia rose; Gl. Gardcu-
se d'oies; li2. Jcunessc, è G3, Ophclia.

Maillaud (1-.) — (II. C.) — Ul, Ilepas des
nioissonncurs; 65, Ix;s tricouteuses.

Marche (E.) — (H. C.) —Gti, Matinéc sur
Ie loing; G7, La rivicre au matin, e OS, Mou-
lin sur 1'Orvanhe. ..-¦ ,

Moteley (G.) — (II. C.) — G9, Chateau dc
Croissy. ,„

Maillart (D.) — (H. C.) — 70, fccsommcü
de 1'enfaiit; 71. Baigncusc surprisc.

Maxcncc (E.) — (H; Ci) — 72, Le vitrail.
Prévot-Valéi-i (A.) — (II. C.) — /.. Mou-

tons á Ia source; 74, Troupcau; 75, Le pont
dc-CourccIles; 7tí, Derniúrcs feuillcs á Cour-
cclles; 77, Le cerf; 73, Hnnieau des pres; 79,
Uords du Moriu; 80, Automne — La Ccllc; 81,
Lc soir.

floting (F.) — (II. C.) - 82, Elans aus
ccoules. „„ .,

Saiiit-ffirmier (J.) - (H..C.) — 83, Ve-
nise.

Triquct (J.) (feu) - |CH. C.) — 81, Mc-
laucolic.. ... -.

rhomas (Paul) (feu) — (II. C.) — Sn,
En cté; 88, Lc pelil goiitcr.

Ya.-z ("Ei') (feu) -- (H. C.).-—:«S7, Chaumit.-
re; 88, Bnic du Mont St. Michel; 89, Pont
d'1/.estc; 90, Greve dú Pont du Gard.

Zier (E.) (teu) — (H. C.) — 91, Lc ré-
vcil; 92, La grenòuillc; 93, L'attenté; 94, Fem-
me au papillon; 95, Dans: le jardin; 9G, Le
hain; 97, .leüncssc; 98, Coqucttc; 99, Plaisirs
d'éte; .100, L.ssayage; ¦ 101, *Iutiniité; 102,
Lans les roehers; .103, Lo rire. ...

No Lyceu dcAi-tes e Officios inaugura-
so depois do amanhã,'a exposição do pintor
hespanhol Daniel Sabater, exposição quc
te devo prolongar ulé 17 do; niez dc agosto.
A julgar-se pelo programina que temos á
vista c ondo ha a reproducção- de dois qua-
dròs muito expressivos do.artista cm quês-
tãó, as suas telas se i-esentem ile-notas de
impressão profunda', -senão sinistra; e são
abundantes, porqpie ciii -número superior a;
cincoenta, incluindo-se ahi vaVios retratos.
Entre os titulos que,melhor se relenn fi-
guram: a mulher que vendeu o seu amor —
a que morreu de amor——A mulher do in-
fei.n0 — u noite do Snbbat. — Funeraes
de um pescador. A adultera. Sempre só,
o bruxo Antiio. A inveja. Terra mal-
dieta. Ciirandeira da amorro muitos outros

Um poeta cubano, Bonifácio Byrnc, sau-
daiulo o pintor quc vamos, apreciar, cha-
mou-o 

'do 
pintor de bruxas, nu us versos que

são reproduzidos.no artisticò catalogo e òn-
dc sc diz que Sabater tem na sua paleta acm na sua

an c ri-
vai dc Oova, tendo uni poder, fabuloso nas
suas tintas, c assombrando pelos seus rier-
vos c brilho. *- .

E' o qub o Rio vao julgar depois de ama-
'nliã,, *.;'¦ ¦'-

Por falta de numerário
Informado das difficuldadcs cm que se

encontra o primeiro districto da Inspectoria
Federal de Obras contra as Seccas (Ceara-
Piauhv) por falta dc numerário, o Sr. nu-
nittro"da Viação resolveu solicitar hoje pro
videncias du Ministério da Jazenda^ atm
do serem sanadas

A CURA SOLAR
Graças aos bons effeltos da Hcliotherapja

cura-so o rachitismo, as doenças dos ossos, do
systema nervoso c da peile, a fraqueza, a anc-
mia clc, no ílcliothciapium, á ma do Had.
Lobo, Gl. (Tel. V. 860).

i _i— ' ¦

| JÁ ESTÁ A VENDA |
Íh*^*'>*x-*;*'H*'H**'*j**k^"H^h*h-<'h4

Um mia pratico commercial
do Rio

O nosso collega de imprensa 1U_ cl %.
Provciizano está elaborando um guia pn-
tico commercial do l\io da Janeiro, que strl
do grande utilidade para a nossa populaçio.
Dontro em pouco será posto a vendn a pn-
meira edição desse útil guia.—-^**~-^—

ARTIGOS DE SPORTrt X IlOUPAS PARA BANHO

CALCADOS FINOS - Ultimes modelos

GASASPORTSMAN_r_
¦ ¦¦»¦ *

taes difficuldadcs.

"CHRISMOL"
Do Sr. W. Arnold Boin, representante de

Allen & Hamburys Ltd.. do Londres, tece-
bemos dous vidros de "Chrismol", de fabri-
cação daquella firma, produeto pharmaceu-
tico destinado á mais larga acecitação como
lubrificante intestinal, sem os incouvenicu-
tes 

"dos 
laxantes e purgativos.

¦ mm* ——

RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS
Tratamento moderno e indolor dos ceie-

mas, uleeras, furunculos c doenças da pellc.
Photographias (raios X) em domicilio, ür. Da-
masceno de Carvallio. S. Joso 39. V. C. o28_

mim* 
'• :—

af^tító* »aTOda
nas pharmacias-e perfumarais. Superior ás
estrangeiras.'" ' mnm ——-

Pagamento ao pessoal da Noroes-
te e acquisição de materiaes

Por aviso dirigido, hoje, ao. titular do
Ministério da Fazenda, o dn .Viayao solici-
tou providencias para que a agencia do lian-
co do Brasil cm Tres Lagòas_ entregue, como
adcaulamcnlos, ao engenheiro Al-varo de
Souza Lima, da E. .F. Noroeste do Brasil,
as quantias'dc 359:0005 e de 41:000? sendo
esta para acquisição* de materiaes diversos
e aquella para os pagamentos ao pessoal rU
estrada, relativos aos mczcs de abvll e hiaio
deste, anno. ¦ mr *

AMANHÃ
100 CONTOS

Ao Monopoüo da
14 RUA SACHET 14

Adquira sua casa
procurando adquirir nma CADERNETA
ECONÔMICA da "A Constructora", cen
a insignificante quantia de 20SODO. U
valor da casa será pago cm 120 prcU-
cõea mensaes, sem entrada inicial.

Roa Uruguayaná n. 112, 2" andar. Tel,
N. 6181. Filial em Nictheroy, rua Con-
ccição n. 2, eob..

RESOLVIDO 0 CONFLICTO
EXISTENTE ENTRE A ALLE-

MANHA E A RÚSSIA

Amanhã Grando Numero Especial do "Bilhetes
Postaca" do JORNAL DAS MOÇAS — O "Jor-

nal das Moças, dará amanhã, um grande nu-
mero dc "Bilhetes Postaes". puhlicando na-
da menos de dous mil "Bilhetes Postaes ,
sendo um de cada collaborador. Alem dos
"Bilhetes Postaes", o "Jornal das Moças '

publicará: Na capa, a cores, o retrato de
Bahy Peggy. No texto: uma linda musica
para piano, "fox alia Bluees, Wet Yò"
Thuinb ímolhe o dcdol...): o. grande conto
dc aventuras; o "Ultimo Negocio d'Alexan-
dro Bullcn", com illustrações o traduzido
especialmente para a nossa revista; "Uni par
de.-.. noivos c.'.'.'. um gato", traduzido do
italiano; paginas de figurinos, photographias,
versos c collaboração. O "Jornal das Mo-
Cas" do amanhã, custará, não só nesta ca-
pitai como nos Estados, 1Ç00O o exemplar.
Leiam amanhã, o numero especial do "Jor-
nal das Moças".

i tom i

r_ I..l___ _/____«_ Ouvidos, nariz e gar-
Dr. Júlio Vieira ganla. Assembiéa, «.
Central 4803. 2 ás 6. Praia de Botafogo, 402.
Sul 790.

AMANHÃ 100 CONTOS

Foi assignado um protocoflo
.ntre os dous paizes

BERLIM, 80. (A. A.) — Acaba dc serre*
solvido o conflicto existente entre a Alie
manha e a Rússia, sendo assignado honttm.
entre os dous governos, um protocollo qu*
regula ns suas relações, na paris attingid*
pelo alludido conflicto.

Desse modo. n Allemanha dá satufaíw'
ao "Sovict", explicando o incidente occorn*
do com a Delegação Commercial, ouiquame.
que o "Soviet" faz declarações/econneee»*
do que os seus funecionarios nio sc podem
immiscuir na politien interna allemã.

O governo nllemão reconhece lambem,
neste documento, que a intervenção da p*
licia local, no referido iucidente, *oi aro*
traria.

' ¦ ¦<»_¦ » ——; f.
TIIDCDPIII (ICC Moderno tratamento. M»
I UDETlbULUüt. nneumo lhorax llicvapcutice
Magníficos resultados nos casos iud'e«W
Drs. Carvalho Cardoso. Asscmblca, W, í •»
7, eBastos Netto, 7 Setembro, 752°and.4tft

mnm*

CAMPEÃO LOTERICO
38 Rua Sachet 38

DÁ-SE DINHEIRO
A Tinturaria Alliança dá eni dinheiro,««

acto da entrega da roupa, o valor da mes»
R. Visconde Rio Branco. 38. Tel. 5o51 U

"FOLHETIM 
D'«À NOITE» (41)' 

LUC. CHAKDALL
''__ ,. m _»'» _N ¦ ¦ —

(Extraordinárias aventuras do um

gaiato de onse annos)
¦r. r i i 

".,- 
viu

OS DOUS RIVAES
E'abrindo a carteira tirou delia um en-

veloppe assãs \;Olunioso, sellado em cinco
partes com-o brazão das. suas armas.

 Este enveloppe contem todos os titu-
los c egualmente meu testamento. Neste
ha apenas uma unica disposição. Lego toda
essa fortuna a Margarida. So eu morrer, en-
carregar-se-á o Sr. conde de lh'a entregar.

Luciano apertou -calorosamente a mao do
príncipe, dizendo: - ,' . ..__ So tiver a infelicidade de o matar,
principe,} juro-lhe que o seu desejo será
lealmente executado. -

— Muito bom, redurguiu o principe, pode-
mos ir ter com aquelles senhores.,

As ipiatro testemunhas esperavam com.
paciência o fim. daquella conversação as-
.ás extraordinária entre dous homens pro-
_iinos a matarem-se. um ao outro! Quando

o príncipe, chegou junto delles, disse-lhes:
J-- Meus'* senhores, o Sr. conde quer ter a

íondcscendcncia de sc encarregar da exe-
;ução de uma das minhas ultimas vonta-
les. Declaro, pois, na presença de todos,
.pe so eu. íôr morto, autoriso-.o a tirar de

dontro da minha carteira esto enveloppe e
a-fazer* delle o.uso que entender.

As testemunhas inclinaram-sò cm signal
dc assentimeuto.

O principe chnmou então com um gesto
os dous lacaios que trouxera na carruagem,
dous 'kalmuks dc estatura colossal, e dis-
se-lhes cm lingua russa algumas* palavras
breves o imperiosas.

— Estes homens são dous verdadeiros
nrsos.selvagens, aceresceutou elle dirigindo-
se a Luciano; morto ou vivo não deixariam
quo 

' ninguém me tocasse, sem terem rece-
bido para isso uma ordem formal. Agora,
Sr. conde, estou ás suas ordens.

As espadas cruzaram-se.
Minutos depois Luciano caia por terra,

com o peito atravessado.
¦ Vendo-o cair, o principe correu para o
amparar, mas. o manecho estava já nos
braços de Octavio dc. Montcharmont o de
Despouilly. Luciano, uo vel-o, fez um cs-
forço para lhe estender a mão e falar-lhe,
mas perdeu os sentidos.

— Senhores, disse o principe, n minha
carruagem é maior e mais commoda do que
o coupé de Montcharmont, deve-sò transpor-
tar.para cila o ferido.

-í. Oude o vamos levar? perguntou Des-
puilly?*

,— Onde mora o Sr. conde? perguntou o
príncipe. .

Na rua Godot, respondeu' Octavio.
E' muito longe I O ferimento 6 grave,

infelizmente, e um longo trajecto poderia
ser fatal. A sua casa, Sr. de ,-Montohar-
mont, é mais longe ainda, mas o Sr. gene-
ral, tio de ambos, reside na rua de.Amstev-
dam, quasi na extremidade da rua. Seguiu-
do pelo boulevard-.exterior, a «strada é boa,
c portanto entendo que deve ser conduzido
á casa do general.

Ouvindo' estas palavras do principe, Octa-
vio, muito comniovido já com o espectaeulo
sangulnolento que tinha deante dos olhos,
manifestou uma emoção muito maior ainda

to retirado, ificarà satisfeito com a n0"*
visita. ...

O príncipe olhou para ello com espw"*
e indignação, e replicou: .

Não tenho a honra de conhecer F*.
soalnicnte o general, mus desde nue »
lou em Paris, tenho ouvido 'falar delle W.
termos quc não hesito cm acreditar (W?A|Í
remos muito 'bem recebidos, c que gostaril.„
ser ntil a seu sobrinho, tão gravemos»
ferido. „,

Eermitta-me quc não se.ia. aa ,». .
opinião, principe, i_darguiu Octavio, que
lembrava das recommendações de ™ala*°,-.,.

iJIas é ncccesaTio tomai* um P»""?
qualquer! exclamou Despuilly com impacituo •

O meu partido está tomado, res«g
o príncipe; vou eu mesmo condu/.ir o cot .
de I .ébois á casa de seu tio. Se^conu'a
que é natural, elle parecer contrariado,«- ,
rei o ferido para minha casa, 0.* A.nm signal scu, a sua carruagem api1,..
ximara-se a troto iargo. (Ks dois
obedecendo ao seu olhai*, tollia}'aI", i0.
braços hercúleos o corpo inanimado ae
ciano, c coní-as mais delicadas P"c:']o ^ |depuzeram-uo sóbre o assento do fun» |
carruagem. O principe, depois de tei c 

^
primentado e - agradecido eortezmeme
suas testemunhas, éutrou para n carru w
assentou-se ao lado do ferido, «"J*^",.^
collocou sobre os joelhos, o disse a "cl I
que a nada se decidia: .,,

Não sobe. S. de Montcliar.nom-.

I(lillllll)i'i
no»

— Não sei, disse cíle com um embaraço 1 que suecedera'.víeivel; 
se meu tio, que yive aiuito-sá o.mtü- ^.-¦' \ .

Era impossível recuar! Octavio poz * , I
posição dc Despouilly e das °«.tra' -. il
testemunhas'o-seu coupá, c subiu P»' ,jr
carruagem do priiicipe, (pio começou a y> \
suavetiièntB. , . „„„ ,..

Batiam dez .horae quando chegaram
palácio da rua de Amsterdam, -^f^Z '
no inomenlo ern que se abria o por'a0 *
dar passagem no carro do •sciierol.

•Octavio, constrangido a lomar parl- je i
I to caso beni contra a sua vontade, srj.j ^ |
fc em breves palavras pôz o tio ao
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