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Regressou, hoje, ao Rio o Sr. ministra da Justiça
*.-***+*%>.m.j

Um plano official para iniensifi-car a nossa cultura desse cereal

As informações que vamos obtendo sobre a
situação na capital do Estado

V natureza «lns medidas propostas
Quantas toneladas «Io Irfoo consumirá ahumanidade cm um anno? Uma niiantidaílòespantosa. A terrn tem de produzir muito

para nllendor u forno dc pão d0 lodo oinundo, li essn tome uão espero, nSo trans-fere, Impões não adiu, exige sej.i mitigada:uhnsii a satisfuçfio. i: ptipg satisfazcl-u «necessário pedir ii terrai porque sú elln lemi' podo dar. O trigo é o grande alimento dos
povos, Ninguém vlvé sem pfio, podendo vi-ver «penas ijlelle porque (- a nlliücntò que11.10 d«*ve tiiltar mesnio ít mais pobre «• inlsc-
ruvcl das crcaluras. Pòr ísmi «• t|iic o gastodess-.* cercai toma proporções consideráveis
cm todos ns paire*.. i> dinheiro dlspcndidu.uni a mui ncquisição representa uma fur-
tuna vultosa, que í deslocada de umn:. parnoutras nações, Isto í, «lns qiie produzemalem ilns necessidades próprias para as qiiesomente consomem.

Acompanhado de sua comitiva, regresso'.!,
! hoje. de S. Paulo, o Dr. JoSo l.ui/ Alves,
I ministro «In Justiça.

0 trem especial cm qua S. Iíx.\vlajou, deu
| entrada, pouco antes das 10 1 •_! liorns da ma-

iihii, na "gare" da praça da Republica, onde
aguardavam o titular da Justiça, representan-

- tes do Sr. presidente da Republica, minis-
jornecer os lypos selcetus, n providencia arlios, senadores, deputados, offieialidade dotomar 0 o da "classificação inci-anlen ülas | Exercito; du Policia Militar e do Corpo «lu
seiiumles nara 6 planllo", medida «pie cstii Bombòlros, marechal chefe de policia c ou-¦curto ir.-.iltn prccpiitsada pelos tcclinlcos.'J Iras autoridades.

S. Kx. tomou o automóvel ile Kstadu. cm
ciimpiiiihia dc mui n.Miin. familia c do repre-

ior e.s*;t. processo, com ii dcpnraçãu «Ias s«.*-
mentes mais pesadas, Iscntnndü-nS «ij Im-
puiTZiii.. coiiscguc-sa elevai' sensível mente <i
rendimento cultural, d Minislcrio da Agri-cultura precisa, pois, dispíu* desses separa*dores, dc diversas eapiriilailes pura seremdistribuidor, soh u direcção «lc tcclinlcos,nas /.ona-. dc culturas mais desenvolvidas:

O tratamento du semente úulcs «lo plantioo principaes moléstias do Irlgo «'. um cnpilu-I" «Ia questão tcclinlcn relacionado com .i
cultura do trigo «pie merece nlteução espe-jic
ciai, letnhrn » illrcctor do 1'omenlo. K «lesta-
ca como moléstias mais prcjudlciacs ao tri-
tio a ferrugem, a carie e o caruBo. Para as
duas ultimas o recurso tratamento «iu

___ * ' "* **¦' '""" 
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Projecio da sede ia administração dc uma das estações c.rpcrimetilacs
0> |iai«s quc eslão na primeira condição

constituem menor numero. Dahi a riqueza
nue pura a sua prosperidade representa a
cultura rio cereal de primeira precisão. Es-
portando o «pie lhes sobra, esses paizes )ios-
i-iicui no trigo solida base dc grandeza. Para
julgor-sc o valer dessa riqueza, basta ver
o quc.Sc passa entri; nós. Imporíamos «Io
Irigp cm grão o farinha de trigo mais «lc
5flU mil toneladas nnnualmenle. Transfor-
madas essas toneladas em moeda nacional,
o si*u valor excede de 200 mil contos ! E'
unia sonima respeitável «|ue a nossa situa-
eáo de consumidor canalisa para o1cslrun-
geiro, desfalcando a riqueza do paiz. Pode-
riamos não comprar tanto c. talvez, nâo
comprai* nem uma tonelada desse produeto
sn já tivéssemos siilo mais cuidadosos de
nós mesmos. Por que havemos dc levar aos
outros aquillo tpie pode ficar i.uiuiioseo '.'
Esta ii a interrogação quc lorlos fazemos
ileauti! da qiiifntiosa importância ein ouro
«pie se desprende da nossa fortuna para ir
incorporar-se na do estrangeiro. Os poderes
públicos a si próprios fazem a mesma per-
_iunta, c procuram agora encontrai' a res-
posta com as providencias «pie vão tomaii-
«Io, de sorte n preparar a futura inilepen-
dencia econômica ilo paiz nestes particular.

Nao tem oulra razão «le ser a medida ul-
tímamentu tomada pelo Sr. ininistro da
Agricultura. Desejando concertar um plano
gcrnl de acção em prol du cultura do trigo,
o Sr. Miguel Calmou chamou u esta capital
ns (lirculorcs das estações experimentacs de
Ponta Grossa e Alfredo Chaves c. cm rç-
união onde se. achavam presentes vários
chefes de serviços do ministério, resolveu«pie o Dr. Torres Filho, director do Fonicn-
to Agricola, apresentasse um programma de
trabalho capaz de consubstanciar as medi-
das que, uma vez postas em pratica, alean-
Sasseni ,JS fjn5 oollimados.

De aecordo com os dados officiaes, a
nossa producção do trigo está limitada aos
listados do Paraná, Santa Cntharina <? Ilio
Cirande do Sul, distrilriiindo-se «Ia seguiu-
to forma: Paraná, 2.000 toneladas; Santa
Cathariua, 2.000, o Hio Grande do Sul,
100.000. As estações cxpcrinicrítaes de Al-
fredo Chaves e Ponta Grossa foram funda-
das pedo Sr. Simões Lopes, quando ministro
iía Agricultura. Este anno, o primeiro des-
sus Estabelecimentos distribuiu pelos agri-
cultores 7.000 kilos de boas sementes c o sc-
gtirulo 3.000 liilos.

Apresentando o seu projecto «Tc trabalho,
o director «Io Fomento Agricola realça a
necessidade de ser adoplado uni plario de
i-onjiinto que permitia 

"ao 
Ministério dn

Agricultura desenvolver sua aetuação cm
M*ol do desenvolvimento da cíillura do tri-
go rio paiz, como está a exigir o interesse
"acionai. Estabelece, então, para esse planofluas ordens de provüdcncias: medidas dc
uatitfre.?.a technica e medidas econômicas e
dc' propaganda.

A organisação technica do plano
de cultura

Ein relação ás medidas de natureza tech-
nicas, salienta o Dr. Torres Filho, como de
grande importância para elevar o rendimen-
lo de qualquer cultura a distribuição dc boa
s'emenle. Precisando dc quantidade elevada¦le sementes para plantio, a situação se nos
apresenta difficil não só pelas variedades
actualmente cm cultivo, como pela má qua-
lidade da semente disponível. Esse facto
rrniito tem concorrido parn a degenereseen-
çla da semente. Torna-se aconselhável como"a se fez a creação dc estações experimen-
taes para a selecção phytotechiiicã de modo
a se conseguir sementes escolhidas para a
distribuição aos cultivadores. A importação
dc sementes estrangeiras é eondemiiavel pc-los niáü3 resultados já «.'onhedidos. Trans-
portadas do paiz dc origem degeneram ra-
pidamente quando para 

*aqui 
trazidas. I)Ç-

vc-se, portanto, seguir a opinião do Dr. AI-
bertò Bperger, lechuico do Uruguãj*, que
nos visitou o anuo passado, fazendo a "cx-
perimcntnção exacta", isto é, formar trigos
adaptáveis ás diversas zonas agrícolas, dc
clima o solo differentes. Emquanto isso não
acontece, emquanto as estações não podem

semente antes do plantio. Quanto i ferru-
nem a solução do problema sc apresenta
mais complexa. O combate á ferrugem será
um dos fins principaes <> de mais alta in-
fluencia «juc as estações experimentacs
exercerão para o progresso da cultura do
trigo,

A escolha das variedades é um aspecto
importante dn questão. Considerando quc
para cada ambiente agricola correspondem
typus especiaes dc plantas nelle cultivavels,
coniprehendè-so qual d situação do Brasil
com snas variações pronunciadas dc solo,
clima o demais lactores de meio local não
só «le iim Estado para outro como dentro
dc um mesmo Eslado.

O Dr. Alberto lloegcr opina devemos nos
empunhai' para resolver o problema para
cada região determinada. Este mesmo espe-
cialisfa acha que se nâo podo ser muilo
optimisla em relação á cultura do trigo cn-
tre nós, devido ao nosso regimen dc tra-
halho agricola e á configuração das nossas
terras, impedindo, cm grandes extensões, a
cultura inccánicii. Acredita ser preciso um
esforço extraordinário se o Brasil quizer
produzir ap menos o trigo necessário ao seu
consumo, l.vnto mais quando se observa o
constante desenvolvimento dc sua pròdu-
cção industrial.

Medidas de natureza econômica
Nenhuma medida dc ordem econômica po-dera exercer effeito mais salutar para o

progresso da cultura do trigo do que a dc-
monstração de novos methodos de cultivo
levada a effeito na propriedade do agricul-
tor. E* por meio dc taes demonstrações, sob
a fôrma de cooperação entre o ministério
<s o agricultor quc o Serviço dc Fomento
Agricola procura agir cni prol do melhora-
mento da producção agrícola do paiz. Por
esse processo faz-se a experiência e empre-i
go de machinas, a escolha, dcsiinfecção c a
utiljsação das boas sementes, o uso dn adu-
bação, a pratica dc methodos culluraes ap-
plicndos com intelligencia o opportunidade,
obciieficiameiilo dos produetos; a nppllca-
ção, cmfim, de todos os systemas quo st*,
iinponliam pela eloqüência dos resultados
alcançados c que sejam accessiveis aos agri-
cultores. Faz-se então preciso preparar os
campos dc cooperação para tornarem for-
necedores de sementes de trigo ao ministe-
rio; concessão de prêmios aos quo promo-'vam culturas cm zonas apropriadas ao tri-
go, a partir «le determinada arca, mediante
applicação de methodos modernos; decreta-
ção de favores a empresas ou companhias
legalmente constiluidas que se proponham
a desenvolver a cultura e bèneficiamcnte
do trigo c seus produetos; promover a or-
ganisação de. syndicatos locaes que sirvam
dc traço dc união entre os pequenos culti-
vadores para a compra de sementes, adubos,
machinas agrícolas, etj>., distribuição de
prêmios para a montagem de moinhos, a
exemplo do que aconteec_cm relação a ba-
nheiros carrapaticidas; organisação na sede
das inspecionas agrícolas do Rio Grande do
Sul, Paraná e Santa Catharina, dc concur-
so dc sementes dc trigo, como meio de es-
limular a aperfeiçoamento pela selecção,
ud.jucando-sc prêmios aos melhores concor-
rentes; generalisacão do uso do "pão mix-
to"; preparação cie um íiadeinecitm para a
cultura do trigo, contendo indicações, cm
linguagem simples, sobre clima, solo, pre-
paro do solo, as melhores variedades, esco-
lha c tratamento das sementes, methodos
dc cultura, colheita c Iiencficianicnto.

A necessidade da propaganda
Em seu relatório do anno passado, tratan-

do- da questão de propagalidu, dizia o dire-
ctor do Fomento: "a propaganda realisada
pelo Minislcrio dn Agricultura, a distribui-
ção de prêmios e sementes nos cultivadores,
a creação de órgãos destinados ao estudo
experimental da cultura cm relação com o
meio, com o fim «Te melhorar as condições
adoptadas na sua exploração, têm concorri-
do, sem duvida, para reanimar a cultura

scnUntc do chefe da Xnção, dirigindo-se pa-
r.i a -..ta residência, seguido dc varias auto-
riiladcs cm nutius nulos.

A situação da viação férrea no
Estado

S. PAULO, 31 (A. A.I — A situação da
viação fcirca «5 a seguinte: para Santos, tra-
lega cm parle a S. Paulo nalltray; a 1'auils-
ta trafega nlc Jundiahy e Campinas; nu ilo-
gyana estão cm trafego todas as linhas.

O trafego nas linhas dn Sorocahana não
foi restabelecido hontem.

Solemnes Te-Deums nas egre-
jas c matrizes do Arce-

bispado de S. Paulo
S. PAULO, .11 (A. A.) - O arcebispo me-

Irupolitaiio. D. Duarte Leopoldo ordenou
quc cm todas as egrojas c matrizes do arce-
bispado seja entoado solemne •"Tc-Deum"
cm acção dc graças pela terminarão da rc-
volta.

S. Ex. llcvma. pede ao clero e a todas as
associações dc caridade doicesanas que in-
teusifiquem scus trabalhos, amparando to-
dos quantos physica c moralmente foram
attiugidos pela calamidade da luta ora ler-
minada.

Vistoria e exame dc corpo de
delicto na Delegacia Fiscal

S. PAULO, 31 (A. A.) — A requerimento
«o Dr. Frederico Neiva, delegado fiscal do
Thcsouro, rc.illsou-sc, hontem, na delegacia
a vistoria c cxnmo de corpo dc delicto no
prédio, moveis o cofres daquella repartição,
dc ontle os amotinados retiraram cerca dc
mil contos de réis.1 - '^f

A diligencia foi presidida pelo juii federal
Dr. Washington «le Oliveira.

Os peritos pediram o praso de tres dias
para darem resposta aos quesitos.

Para o restabelecimento do
serviço postal

S. PAULO, 31 (A. A.) — O Dr. Dionvsio
Curvello dc .Mendonça, administrador dosCorreios, trabalhou, liontcm. aclivamente,
para o restabelecimento do serviço postal.
Estabelecida a censura na

imprensa
S. PAULO, 81 (A. A.) —Está desde hon-

tem estabelecida a censura na imprensa."O Estado dc S. Paulo" não sairá.

Inquéritos abertos
S. PAULO, 31 (A. A.) - Forani dadas

providencias para abertura de inquéritos so-bre os lamentáveis suecessos de que foilluiatro esta capital c oecurencias qne ante-cederam 0 movimento militar.
Serão egualmente apuradas as responsabi-Inlades dos officiaes quc estiveram presos e

ri!lil!IIÍI!lii;i!ÍÍI!lil!l!l!ÍllliiilÉll|||llÍ|iJ!Í||

Dedicou 60 _nnos, ininter-
ruptos. ao serviço

publico!
A aposentadoria do Sr. Francis-

co Joaquim Gomes
Acaba de ser aposentado pelo governo dúhstado do Hio, no cargo de chefe de secção daDireciona Geral de Instrucção Publica, tal-vez o decano dos funecionarios fluminenses— o Sr. Francisco Joaquim Gomes. Poucos

s.cf vidores poderãoyy ::f-yyi'^miummyyyy^mà contar uma fc de of-
fieio egual á sua.
Tendo 8G annos de
edade, sessenta dedi-
¦cou-os exclusivainen-
te ao serviço publico.
HP aindn de notar

que, durante todo es-
se longo tempo nun-
ea tove nma licença,
nem perdeu um só
dia 'os vencimentos.
Exerceu, durante 28
annos, o cargo de sc-
cretario dn Câmara
Municipal do Itabora-
hy e durante 34 va-
rios postos na admi-
nistração do Estado.
Foi, ainda, official de
igahinote da 'cii^co

Francisco Joaquimehetcs de policia.
Gomes Natínjral <lo .mnjni-

cipio de Itaborah}',
foi um dos grandes amigos "de Joaquim Ma-
noel dc Macedo, o celebre autor da "More-
ninha". De prodigiosa memória, o velho
funecionario, apezar de sua avançada edade,
cita com precisão factos políticos oceorridos
ha mais de setenta annos.

E' official honorário do Exercito, por ser-
VÍços prestados ii Republica, na revolta de
1898 e 1894, no Estado do Hio.

outros que nâo acompanharam as forças le-
soe»,

ü conselho de intestlgaçüo jA foi nomeado.
A satisfação da C. C. Argen-

tino-Brasileira
A Cauiara do Conimercio Internacional do

lirasil recebeu «Ia Caniara do Comniercio Ar-
Scntino-Hrasileirn o seguinte tclegramnin :"Sincrra satisfação sabemos ordem resta-
belcclda São Pnulo enviamos congratulações
melhores votos progresso constante esse
grande paiz amigo. Saudações."
Uma moção do Centro Mineiro

ao governo
Por iniciativa dos directores do Centro

Mineiro, .Drs. Aiircliuno Brandão, Oswaldo
dc Souza c Silvn i; Joaquim Diniz, essa
antiga assoolaçfio da colônia mineira, domi-i-ili.iiln no ltio, está promovendo uma mo-
ção do congratulações uo governo da Ilcpu-
blica, cm nome «lc todos os mineiros resi-
dentes nesla capitai.

A população de Ouro Preto mo-
vimentou-sc, enthusiasmada
OUHO PRETO (Minnsl. .11 (Serviço espe-ciai du A NOITE) — A victoria da legal ida-do foi recebida, aqui, com verdadeiro cnthu-slasmo. A nossa "urbs", quc apresentavaaspecto tristonho, voltou á actividade, ten-do-sc ouvido repicar os sinos dc todas as

çgrejas e o cslruglr dc fogos, sendo o povi-IJiao nacional collocado cm totlus as repar-tiçocs c estabelecimentos.
A' noite, rcalisou-sc uma passeata, commusica, fazendo-sc ouvir vários oradores csendo acclamndos os nomes dos Srs. ArthurBernardes, Raul Soares. Carlos de Campos cmarechal Sètembrlno de Carvalho, nl«im dcoutros que tomaram parte nessa victoria.

A população de Ubá promoveu
grandes festas cívicas

j Uv?£^'il,a,.)' ,?- (?««•'.<» especial da¦A -MJIII*.) —Ucalison-sc, liontcm, aqui, o
grande comício popular cm rcgosiio pcluterminação do levante cm S. Paiilo. At-tendendo no convite da "Rolha do Povo",compareceram, «s cinco horas da tarde, na
Jir.aça S, Jai."uario, mais cie 3.00O pessoas.¦5Hrf.USi.vo> sen horas e alumuas do. tfrüno cs-colar, dos gymnaslos ,S. Josô e Ubaense,comparecendo, também, diversas assoeiaçôcs•com scus estandartes o abrilhantando amanifestação a banda Vinte e Dois dc

_°i<I'"" ,ocou durallto todo percurso.Falou cm primeiro logar o padre Agostl-nho Souza, ex-deputado estadual, e que ex-
plicou ao povo o motivo daquclle comício.tr.rmina.udo levantando vivas ao Brasillegalidade, ao Dr. Raul Soares csidente da Republica.

Foram cumprimentados o Dr.
direito, polo pliarmaceútico Sr
qual respondeu e levantou
blica t ao Dr
Correia saudou *aos reverendos vigários,agradecendo cm nome delles o Dr. Eparni-nonilas Porto. O Dr. Hczcnde etaudou o
presidente da Câmara, coronel Julio Soares,respondendo por este o Dr. Uarletta.

No largo Cuido Marlieri, falon em seunome, o senador Levindo Coelho, mio ter-
minou levantando vivas à legalidade, ao
presidente da licpublica e do Estado, c ao
povo de Ubá, sendo niuito ovacionado.

Durante a noile de 28 c no dia 29 foram
queimados muitos fogos do ar.

O commereio fechou as portas ás 2 horasda tarde, e muitas casas particulares tam-bem hastearam a bandeira nacional.
iiiii:i:i!i:i:i:i;iii;i;i;i;i:i:i:i:i:i:i!iiiii!i;i!iiinGi

a
ao pre-

.juiz dc
Sollcro, o

vivas á Repn-
Raul Soares. O Dr. Azevedo

o príncipe Umberto
e o progresso e a

belleza da Bahia
0 herdeiro do throno da Itália e

a numerosa e prospera colônia
italiana em S. Salvador

UAIII.Ã, 111 (A. A.) — A succuis.il da
Agencia Americana nota cidade forneceu a
todos os jornaes a seguinte nota:

f.(""*^,u!?vo Mindla das rcaes naves "San
Glorglo e "San Marco", nu Bahia, pérnill-liu a S. A. It. o príncipe Uniberlo de Sa-
yoia, herdeiro da coroa da Itália, visitar
incógnito esta cidade, cm virtude de não ler
a sua actual passagem caracter official.
_S. A. elogiou o progresso c a belleza du
Dahia. c sc tem muslratln iscnsibilisiido pclúsHtlençiícs qui: lem recebido do Sr. Dr. (lucs
Çalnion, governador do Estado, «pie. colíl
gentileza particular, quiz participar ofricial-
menlc ao luto no dia do anniversario da
morto do rei Humberto I, e comparecer A
recepção dada em sua honra no Club Ba-
hiano dn Tcnnls, «ia qual conservara parasempre indelével lembrança.

S. A. teve grande prazer em encontrar
numerosa a colônia italiana ncMa cidade,
onde prospero, animada dc verdadeiro sen-
limcnlo patriótico."

As precocidades
_a arte

Por que o menino Sgrizzi
recordaMozart

0 mais joven pianista da Itália
entre nós

Depois do Mozart, Luciano Sgrizzi...
Esta phrase «S dcsconccrtantc para quemnao conhece o joven pianista italiano quc sc

• -------------," -1 mm *— •—*;
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Sr. Maura

0 presidente de Minas em
estado grave

BELLO HORIZONTE, 31 (A. A.I -
tmrta grave o estado de saudc dodente Raul Soares.

Sr.

ra". Agora no plano ora apresentado ao mi-
nistro, a linguagem não é differentc.

Encarecendo a necessidade de cobesãonas
attribuições do Fomento Agrícola, manten-
do-se uma acção eminentemente pratica, que
deve e precisa ter, o director desse serviço
diverge da orientação de ser confiada á sua
repartição a experimentação agricola, por-cnie acha quc -lhe cabe antes a funeção de
vulgarizar pela demonstração. Salienta a
vantagem das experiências obetleccrcm a
um programma que fixe os detalhes de sua
èxecuijão de modo a poder attingir o fim

-.desejado. E, attingido esse fim, que seja
nos Estados do sul onde cila presentemente elle propagado entre os agricultores como a
atravessa uma phase, senão de florcscimcn-j melhor fôrma de oriental'-os e dc unifor-
to, pelo meuus do certa animação promisso- misar as culturas,

PARA COMMEMORAR A MO-
BILISAÇÃO NORTE.

AMERICANA
Protestos contra a idéa de um

desfile militar
NOVA YORK, 31 (A. A.) --Está toman-do vulto a íiuestão do desfile militar com

que sc pretende conimcmorar a mobilisaçtto
para a grande guerra.'Sobre o assumpto tem-se manifestado va-rios govci-nadores'das proi-incias, quasi todosdesfavoráveis á convocação de forcas paratomar parte na parada. Desse modo, ]-X sevae convertendo cm uma questão dc polili-ca nacional, o dia da celebração dessa dala.

A imprensa tem dado curso aos protestosenviados pelos governadores.'Commentando essas declarações, os jor-naes ligam ao problema interno a questãointernacional dos armamentos, cuja solução
se impõe, deante das necessidades actuaes
da sociedade,
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DESTRUÍDOS por um incêndio
OS LABORATÓRIOS CHIMICOS

DA UNIVERSIDADE DE
LOUVAIN

é BRUXELLAS, 30 (Havas) — Um grandeincêndio acaba de. destruir os laboratórios
de chimica da Universidade de Louvain.——— -TI- i

OS VÔOS A' VOLTA DO GLOBO
A ESQUADRILHA NORTE-AMERI*

CANA DESCEU EM KIRKWALL,
NAS ORÇADAS

LONDRES, 31 (Havasl — A esquadrilha
norte-americana dc clrcumnavcgnção do
globo chegou hontem a Kirlwall, nas ilhas
Orçadas.

Os aviadores americanos dirigiam-se paraa Islândia, mas foram forçados a se dele-rem cm Kirkwall por causa do nevoeiro.

Obteve licença para tratamento
de saude

O Sr. ministro da Guerra concedeu tresmezes de licença, para tratamento de saude, „ V151la tlo ,,I0ao sub-director da Contabilidade_d_ajüwt4_o que o It ora Laurinp Laurentiup das^Inãíf^^^Ll^njÇl0

Luciano Sgrhzi
acha agora uo Rio, o ignora assim «rual aanalogia existente entre Mozart e Luciano
_nzzi. Mas, quando se sabe quc na mesmaacademia em que o famoso compositor ai-cançou seu diploma aos quatorze annos dc

Cbn- edade, vem dc obtel-o aos trezo Luciano
presi- _nzzi, a 15 de dezembro ultimo, logo secomprelicndc a associação de nomes. E Bo-lonlia cm peso assim entendeu quando viudiplomado pela Regia Academia Filarmoni-ca o pianista-ercança que hoje uos visita, e

quiz conservar o banco cm quc elle tomouassento o quiz presentear o menino prodigioso com as obras completas do Mozart. ricamente encadernadas.
Pois «i esle o menino que hoje nos visi-tou, c vae, dentro dc poucos dias, dar umconcerto no Municipal, seguindo depois paraBuenos Aires.
Elle contou-nos a sua vida cm poucas pa-lavras, emquanto olhávamos o diploma deBolonha, e nm agradecimento da rainha da«alia; pela remessa dc suas primeiras com-

posições.
Iniciou seus estudos de piano aos sete an-nos e meio, e aos nove já cra compositor,

produzindo trabalhos e nos quaes dizia Pra-tella que o quc mais impressionava era otom espiritual, o estado d'alma dif fuso. asensibilidade feliz, cm synlhesc, indicio in-íallivel de doçura dc temperamento.
Aos dez nnnos iniciou seus concertos, ai-cançando em Vcrona, cm dezembro de 192a,um grande triumpho, em que todos notaramseu encaminhamento para a gloria. Nesseconcerto, como verificámos, toda a imprensa

louvou a execução dos números difficeis do
programma, como o concerto italiano deBach, os "Dous arabescos", de Debussy, cvarias composições de Liszt, Raehmaniuoff
c Chopin.

iNa sala do Conservatório de Parma tam-bem Sgrizzi obteve exito estupendo cm ju-nho do anno passado, sendo delirantemente
applaudido em duas sointas de Scarlatti ena valsa cm dó sustenido menor dc Chopin,
bem como ua "Cathedral engloutie", deDebussy. Ainda em fevereiro deste auno o
menivo Sgrizzi, discípulo do maestro Miei,deu um concerto na Reale Academia Filar-
monica, com um programma cm qne figura-
vam números do Scarlatti. Paradisi. Bach,
Becthoven, Raehmaniuoff, Dcbussv, Chopin,
Liszt e Albeniz.

Eoi a audição desse concerto que inspirou
a Sylvia Albcrtoni uma carta formosa ao
joven pianista cm que, enviando tresedelwciss", ella'lhe dizia: "Luciano, hon-tem, a noite, ouyindo-tc naquclla sala ondecm 1/00 tocou um outro menino que deviatornar-se immortal, pensei tanto nas repe-lições fatídicas da Historia ! O novo Mozartserás tu I Avante, cada vez mais alto. Deuste abençoe 1"

Mas, não cremos qne seja necessário dl-zer mais alguma cousa para quo se com-
prchenda o prazer com .que recebemos hojea visita do glorioso gfóbven pianista italia-

que o Rio vae ver c ouvir cm breve..
Adnyraudq-lhe a technica o n estylo, ''

F o qne diz o Sr. Antônio
Maura

Muito agitado o momento politi-
co na Hespanha

MADRIÜ, 81 ÍA. A.I — E' aqui espe-rado o general Primo de Rlvcra, chefe do
Dlrcctorlo Militar, «pie regressa de sua ex«
cursão pelo interior do puiz.

Acredita-se qua corai
a chegnda dc S. Kx.*
a política snffra ai-
gumu agitação, cora
a recente altitude as-
sumida pnr algum
partidos da opposN
ção.

Entre estes parti*
dos destaca-se o nue
& (chefiado pelo Sr.)
ÍMyi idra. oob cni*
presidência tem rea»
ljsado reuniões, -no
propósito tio iniciar
uma aetuação mais
cffcctiva nas proxi-¦mas eleições.

A imprensa publi»
ca um manifesto dej
Sr. Maura dirigido
aos partidos, atacai»
do o actual governo.-
Nesse documento o
Sr. Maura acha •tm»

fracassou a tentativa Rlvcra;
Toda a imprensa quc apoia a actual «if*

niinistrnçáo, reprova a attitude do Sr. Maura.
e concita o povo a prestigiar a sua benefi-*
ca política de energia o rcconstrucçSo dit
general Primo de lUvora, desenvolvida co«i
tanto proveito parn a Hespanha.

Nâo obstante, assegura-se também «um •»
general Primo de Rlvcra ser* substitnfte
pelo scner.il Cavalcanti que já lera o sem
futuro gabinete esboçado.

São noticias não confirmadas, mas igutf
estão circulando com insistência.

¦ i > mmm i

Se a ConíerenGia de Lon-
dres vier a fracassar

A responsabilidade do desastre'
não caberá á França _ #••

PARIS, 111 (Ilavas) — Todos os jornae*
pariõnscs salientam quo as propostas apre»
sentadas pela delegação franceza á Confe*
rencia dc Londres, acerca da evacuação do
Ruhr c da questão do arbitramento oâr»
prova da boa vontade da França, que nã«»
'hesitou cm recuar o mais possível no canil*
nho das concessões.

O "Iloinine Libre" -verifica que, se dc»
pois disto, não se realisar cm Londres o de**
sc.iado aecordo, a culpa não poderá ser;
attrihnida aos representantes da França.:
Da mesma fôrma, o "Oiuvrc" diz que »»
Sr. Herriòt aguarda serenamente ns res*
postas dos rcprcsentaules da Inglaterra «
dos Estados Unidos. Sc a Conferência viesse
a fracassar — acerescenta o mesmo jor-
nal — a responsabilidade do desastre nãoi
caberia á França

O "Petit Parisicn" entende que O Sr.j
Herriot marcou com ioda a clareza o tem.'-
po dns sacrifícios consentidos pela França,
sacrifícios que não poderão de fôrma ne-
uhuma ser excedidos, e o ".Petit .Tournal'%
depois de affinnar que. ns propostas <fran<-
cezas causaram a melhor impressão, •diz:
que a Franga, tendo chegado ao limitei
das concessões, deve agora receber as eom-
pensações que merece. O "Journal" também
é da mesma opinião c declara mesmo qua
u única probabilidade dc exito da conferen-
cia está no .reconhecimento do direito «iu«.
a Fi"an<;a tem de ser i'ccompensada.

«o»
MORREU UM EX-MINISTRO DO

PERU NO RIO

0 Sr. Osma y Pardo era míimfro
da Suprema Corte de

Justiça
LIMA, 31 (A. A.) — Falleceu o Sr. Fe*

lippe Osma y Pardo, ministro da SuprenHÉ
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Sr. Osnui y Pardo

Corte de Justiça, ex-ministro do Peru tn»
Rio de Janeiro c um dos cidadãos mais no**tayeis deste paiz pelo seu grande saber.

Magistrado, diplomata, jornalista, litera-
to, o extineto prestou relevantes serviços 4sua pátria.

Os jornaes fazem grandes necrológios sò-
bre * güa personalidade.

A noticia da sua morte causou fundo «w
zar om lodo o paiz.-itr i

A Assembléa Nacional grega
approva uma moção de con-

fiança ao governo
ATHENAS, 31 (Havas) — A Assemblí*,

141, uma moção dè confiança no nova ga*Nacional arpupypü, 'ptifr/iSl 
yoti» (oatri
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Ecos c Novidades 1
»-<• • • ? -

Um d«i«p»chn ile IWIusiil Informa i|tie <»
Ulpllttrio do CommOMlp vnr. chamar «"'
trifiuntei o* rcipun-iavri» prlaa Irreituiüri»
1-drH, verificada-, nn K''»t*o il"« n«i»'t«H P»*
cultor*» ft" pavilhão du crrtiinicii ilu Unl««
nario do Braill. Ii»iàu ainda iir ineniorm de
iodei o* immlUi (loi debatot detia ptnfleB»
cin, que lã M»r* outra nu iou llllllttp PMK»;
do d» eiclareclmentn, Nno h»h «'«ba hiirrvir
uo asMimplo « rrni>lnmu« u noticia mutua»
para contraitnUa eomnowo,; .

• Do Itortugnl veiu " cxomplo, Bmqn>mo '»
ie Apuram lima CPUiaii nqui. oi WIW>Hl»VÍJ»
. i Iim irreKiilarldiiilrii «nalnitnsi o do inaliir
vuliu, pompalnm e desfrutam a» ti-»'»'», "'!
uma Impunidade fiilalm. Ali boje o .Urafl
nio roníiccii wm a racturn npproxlnwua
das reilu nn muiU Uo Caluliouçi». A tnl pro-
posito o Bia<ll snbe iipiiin* (\W, pronioviun
4 ultima liura o lovailn » clfrit» nin o tem-
po nrccssaiio, q espuslçún mu» pmulc corre»*

, polilica GBinial
Sorá sobro t'HSü assumpto n

conferência do profeg-
BorTruchy, no Insti-
tulorto Àltíi -Cultura

O profauor Ilenri Triu-hy, membro «ló.?»"
Liu'.> dc l'rnnça, cailicilintico dn Pnsulilaiio

ile IHreltn dc Parto, iniciará os seu' ounoí

Suspeitaram da roortede;ESTA ALI, PENDURADA]SEIS SÉCULOS
um menino

nonaer as expectativas, tuim imo nconiBcsui
Drlnelnalmente. pomar, numn chiado nuo nieimn Imra, o iirorcnor ucnrt ;irucny co»-
aiaifla da exteiUM »rcus baldias a Inulcli, . tlnuari o «cu curió, ciijn rubrica «ciai «»
vencflu o iirojeelo do eanqu|itav lerrcnoi «| "Alguns probloitíaa ccouomlcoi de npfls «
bahto, eom um fllerro que alleuou « iunjgu«rr* rm I'rnnça".

ca o drteve <• plano d* conitWC«So Na próxima (emana, começará elle outro
"•i I- »! C1,r.s<i na Pnculdado do D relio, cspcciiiliiicucMllfll--

de ftrtameii. •> prefeito «lc eiitftv -,—¦¦ •¦¦•¦¦
desmonte dn coluna histórica do Castello no»i itf p„ra estudante
planos it«s tolas du Conlooarlo, Oulrt» ne-
jorlys se cOftaUraM .vis mesmos planos, ie-
sultando dalil i> famoso hotel Selo «le &£
lembro e aquella extraordinário restauranto
onvhlraçado do Passeio 1'ubtlco, para m> ««
lar dmis exemplos. . ,

Pois bem: conhecido» como polpudas cs*
nuesillcos, os dous exomploa nao tivernm a
honra dc um cnuiiic melhor c os rçspouía*
vei» pelas IrrcRiilarlilutles verificadas na
lícstSo dc t»rs obras nada;expllcnram o nadn
•.offrernm ali hoje. Por este o por oulrns
motivos 6 «me ciiniuoi agora o exemplo quo
uos chega dc Portugal,

A cxhumação, hoje, e o exame
medico legal

Surgiram suspeitas rm turno do olilto do
menor Adalberto llcnio Peneira, registado
na easa n, '.'.i dn run S. .luniiarlo, no bnlrra
du 1'ousccn, om Nlctlioroy, clicitiinilo ns mes*
mas no conlicciiiienlo «lo llr. olilcnuir Piiche»

,. co, Jui* criminal, quo offloloii liieomlotnti
iusIj capital, Fazendo unia eonforoncln pii-luoSr. chefe dc polieia «lo Estado do nio, pp«
bllci no salão da Kseòta Polylefllinlea, ilopols illndo n exliumnj/lo do cudnver e a necessária
de iiiiinnliii, aabbado, 2 do agoslo, u* I boros ueeropsla, ... . „ ... ...
ila larde A entrado i1 franca; O naaumplo Attondendo rm pedido uo nlluilldo inaíis-
dn eonforenela «cri: "A polillca cummer» trndo, o Sr. chefe dc policia determinou »
«loi" oxoeuçllo da dlllgoneln roqtierldoi encurre*

Toiios os sablindos, no nicunin local e á gando da mesmn o 1" delegado auxiliar,
A cxluinmçflo fpi fcllu ãs primeiras lioras

dn tarde, com n presença dessn ultima auto-
rldnilc, sendo o examo endaverlco roi»llsad«
pelos mcillciis Iciiislns «In policia fluminense,
Dra. l.tiln de Quelro» e Virgílio Vieira.

NA PORTA, PELO
PESCOÇO.

•*«•••

| PENHORES?... j
i Menor juro %. Maior offerta i;

87. Rua 7 8etembro, It
II, Avenida Passo», 11 }}

»' iiigiiui jinvr i^.

ICOMP.W,aR,'"7Hr,rmb,,,!-7?'.«4iíM«V

0*è
Casamentos

Ternos do casara ou de
frn«pie, obra excepcional-
mcnlc artística, para casa-
mentos uristocraticgs. Na
Guanabara. 11. Carioca, õl.

mmm
O ALGODÃO

O mercado «lc algodão funecionou estável
c inalterado.

Aceusou, porém, um movimento bastante
aci ivo de negócios.

Não houve entradas e as saldas foram de
610 fardos, sendo o "stock" Uc 5.667 ditos.

—se»

As formulas Impressas para lelegnimmas
apparecem nsora com aniiuncios do jnbrccnr-
i<a. A Idía causou má impressão, como cm
natural. Collnm-se ultimnmcnte, cartazes pm-
toda a parti!. A Prefeitura teve mesmo «Io
adopUr providencias dc defesa dc alguns
muros dn cidade, embora cerrasse os olhos
u respeito da outros não se snbe bem porque.

Os annuncios cm papeis oíficines dosper-
taram, por isso. citranhesa. Mas, veiu, ali-
nal, o esclarecimento. Permittindo o dispa-
rale o Ministério da Viação fará uma eco-
nomla do dusentos contos annuaes. Duzen-
tos contos t... JA dão ao menos, para os pa-
Jitos... Ha economias «pie, mesmo cm òpoc.i
do parcimônias rigorosas como a actual, con;
stiluèm ridículos. Com esse critério amanha
surgirá um outro concessionário, ipic se pro-. . rv-vrcíiincn
porá n fornecer papel dc expediente para os ] Bar «t grniule illm uinbt.ULiUblA
gabinetes ministeriues mediante a condlçüo, |J OBSTETRÍCIA. Parlo9 nnoriuaug,
do inscrever aniiuncios nclles. Ii veremos,,cn-1 npvraçdcs ccsariaiias, kjsloa.

0 quadro vivo que Impres-' slonou a creança
Suicídio emocionante de uma po-

bre senhora
A creança recuou, tremendo de pavor. •»

grilo quo i.i miliiinilo, prcndcii-sc-llio na rnr-
«unia. lí trailiisludo nos olhos a nffllccflo•¦;¦¦¦--.-¦ „, ii„„,irt Ircinemla quo lhe invadira a almii, n me-

rlilnilc, sendo p eNiimo cndiiycrlco roullsailo ,„„„ C()|TC„( <.Ã,WVorlilii, Indo cair nos bra-
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DE DEM0CHAC1A!
Passa amanhã o anniver-

sario da fundação da
grande nação helvetioa

¦*••
"A CAPITAI." — Cana Central;

avlhii su publico, qne devido a lerem
chegado quebrado*, dou» Importan*
tra vidroH curvos pura auss vltrlnte
ila Avenida, mrndo iifi-cssario por Isso,
Mulmtliuil-os provisoriamente, Iran»-
riu definitivamente a sua InaDRura»
çfio paru a próxima í'-felr», 7 de
agosto,

mim -

0 SR. E' MEDICO, ESTUDAHTE
DE MEDICINA OU ENFERMEIRO?

Em «|iiulqiicr caso, «leve interes

HOJE, no íris, ultimo dia, Hoje.
A'S 11 HORAS DA NOITE

PREÇO, 38 a CADEIRA.
AVISO IMPORTANTE — Por or-

«lem da policia ó vedada a entrada de
menores c fienlioritas.

mmm

táo, os otficlos c mensagens como mensaü
ros da excellencia discutível de drogas e con-
servas... A concessão dessa natureza traria
cconomiu multo maior do «iuo os duzentos
contos das formulas telcgr.iphicas.

Nada' Justifica a applicação de aniiuncios
em papeis públicos. O pretexto dc economia,
restricla a duzentos coutos, então, pertence
ao numero «Ias cousas. «iuc devem scr citadas
para contrariar as hlleguções daijiiellcs «iuc
as citam. Kcste andar sicin os objectos tlc cx-
pedlcnte dos gubinetes miuisteriacs cs-
caparão da febre dn reclame, tão nrnro;6ada
pelas transigcnclas.

Não será mais por falta de orgios de vigi-j
tancia, de defesa ou de consulta, quc o Rio í
continuará, aqui c ali, a construir casas quc j
desconcertam não só o bom gosto, como <> j
próprio gosto commum, c cujos riscos tanto \fn
afeinm as nossas ruas, notatlamciite as mnis
novas, on cm edificação actual.

A ilesprcoccupnção dn nrchitectuta, a falta
dc gosto de muitos proprietários ou emprei-
teiros, formam o grande contingente «io «les-
moralisaeão das nossas fachadas e casarios,
que uão 

"consultam 
innumeras vezes nem a

elegância, nem o conforto.
Mas, agora, com a fusão das duas socie-, feilo nos preços marcados e á vista do conv

dades prcoecupadas mais tle perto com .o j pra dor. cm todos os tecidos c a^iiaalbos.

AMANHA
E TODO O MEZ DE AGOSTO

— A —

CASA TEDESCO
a sua tfrandç liquidarão nnnual de tini

tio estação.
Desconto real do

TRISTE RESULTADO DE UMA
TRAVESSURA

Uma creança toda queimada com
leite fervendo

Longe dc suppôr nu sua tenra «dade o pe-
rigo n quc se expunha o menino Waldcmlro,
dè 11 mezes ,aprovéllonilo-se dc um momen-
to tlc distração de seus pues, os Srs. Antônio o
Isaura Pereira, residentes A rua dos Arcos
n. 60, tllrigimlo-sc n uma mesa em «jue fer-
via uma panclla de leite e com cila entre-
teve-se n brincar.

Em rindo momento, nüo sc rabe como, «
panclla virou sobre Waldcmiro lendo o llqul-
do o attingido cm quasi todo o corpo, produ-
zindo-lhc queimaduras. Aos gritos dc dor do
menino nccnrrcram seus paes que logo cha-
mnram a Assistência, tendo uma ambulância
o transporlado pnra o Posto Central, onde
lhe foram prestados os necessários soecor-
ros tle urgência.

O facto foi registado pela policia do 12i
districlo.

mmm
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Sr. Albert Gertscll
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Inis
Zephires

Recebemos grande
variedudo dc pa-
drões inoderneu

Casa quo sc
impõe á dis«

«os da iriniuliilia. Arfando, Oltllln, esse o
nome dn menor, a custo, com o ilcdlnho in-
dleadiir voltado paru os fundos ila casa, «lu
onde viera, foi dizendo, chcln tle susto:~ Mamãe está ali, pendurada nn porta,
pelo pescoço...

Approximava.se, nessa occasliio, uma tia
«Ias creanças. Ouvindo as ultimas palavras
quo Oltllla pronunciara, num prosenllnienlncruel, preclpltou.se para o lugar indicado,
nn anda do desfazer o «jue de trágico c bor-
rivel Já estava prevendo, lí nn privada, teve
nos olhos, no esmagador da sua realidade,
nm quadro Impressionante: a Irmã enforca-
ra-so com umn corda ali, na bandeira tia
poria, c o corpo, suspenso, oscllluva,

Vlttimcnte emocionada, a senhora, em des-
espero, chamou por soecorro, e, em pouco,
aquella acanharia parte da caia pobre tn-
chia-se dc gente curiosa,

A velhinha Sophia Scllngcr, a alma dc
mãe torturada, so entregava a pranlo com-
movente, quando, instantes depois, o com-
missnrio Mello, do Vi" districto, chegava,
prevenido.

Indugimdo, a autoridade conseguiu saber
que o tresloncada mulher não deixara nenhu-
ma declaração elucidativa. Malnra-se sem,
ao menos, explicar a causa do desvario ollu-
ciiiantc.

Tomadas ligeiras declnraçüos preliminares
que lhe eram precisas, com as pessoas da
cisa, o commissario fez remover o cadáver
pnrn o necrotério do Instituto Medico
Legal.

O suicídio doloroso dn infeliz mulher Ma-
ria Paiva, encerra uma historia tristíssima.

Osamlo-sc contra a vontade da familia.
lia de* annos atrás, foi residir nn casinha
n. 34 da travessa Manhã ll. 32. cm 'ferra
Nova.

Feliz a principio, o casal um anno ite-
pois tinha o seu lar enriquecido pclo na:ci-
mento tle uma Interessante creança, que re-
erbeu o nome dc Annita, Assim, os esposos
viveram mais annos até «jua lhes nasceu ou-
tra menina, Ottilla,

ntimatuente, o marido, como ficou apn-
rado pela policia, deixou de cumprir os
seus deveres sagrados. R cslnbelcceram-se,
no lar, até então cheio de felicidade, constnn-
tes deshnrmonins. Raro era o din em quc
entre marido e espnsa não houvcsr.o uma
nltercação.

Desse modo, tanto ?c agffravou a situação
entre os dous, que Maria Paiva teve de
abandonar a casa em n"e vivera tanto, nn- commum - a Áustria,
nos. Procurou, cnlao, n residência di sua V»."-i„ „;._«« 7„..!<.i. «

Poi cm 1901; Os ngrlcullorcs a pastores
«nliio Mibliio» do Importo romono-iiorinnni"
vo, Iiiiiçmiiiiii ciii Sebwi, Uri o Ünterwal'
Ien, os tres cantOei que a casn IlabsWirBO
irctoiidln niiniMir ao seu foudãllltlto. HJW»

cantflcs, em troiano
ninado rin lliiriniew.

I do agosto, ha Ow
tiuni. ooiistllHlmm
,sa exlraordlnnrlo
atila a <|uc >c «lou o
umo du Sulssn, on
.iiifcdcinçâo llclvc-
cu.
Kol o Inicio da fo*

.irira, o os pequenos
iiilões tiveram do
itnr com os borgor
Iisícs cm Orandíon,
jaiicy o Murtcii, cin
ue sun liõrólcidado
oi iwsta A prova. 0,

,'lnalmchle, vlctorlosn.
Cresceu dc tal moilo

.. vlfforosi energia dos
sulssos, t|UC os ho-
ineiia dali l.í forma-
vnm umn potência mM
litnr e os seus exerel-

ios eram conbecmos
pclo Ininilito como modelo de organisação.
Assim sc impòj! a sua nnclonaliilade, «iuc
não tardou a ser acatada no conclàve Inter-
iinciniiiil, iiclos seus gruiulei muitos.

A Suissa, embora nova, já pesava nn po-
litica curopén o a sua Intervenção oa causa
dos Sforzas contra a França, lhe valeu sérios
dissabores, mas isso explica-se peln tkshar-
monla interna dos eantões, redundando, nas
iicrrias militares cm Nnvorra c Hlcocça. liou-
vc nessa época um declínio na politica cx-
terna da Sulssn, devido n umn parte do
pniz ser favorável A Franca e oulra á llolla.
Scgulfâm-SO ns questões neligiosns, quc mui-
lo enfraqueceram o paiz. Veiu, depois, a
guerra dos Trinta Annos, c a Suissa sub-
metteu-so a dura prova, quasi sossobrando,
por zombar tios borgonhezes, quc .1 invadi-
rum c a desuniram,

E1 uma pagina triste da Historia heive-
ttoa, cpi que, finalmente, Ilnsilén c Frlbur-
go a salvaram, levando-a á Wcstpbiillã e ln-
c!uíndii-n no tratado de paz. Ficando, assim,
u neutralidade irrevogável c clornàinente
reconhecida cm todas as questões interu.i-
cionncs fuluras.

Em 1314, depois tte lutas fratrleidas con-
secntivas c que pareciam não mnis terminar,
foram os Hnbsbiirgos derrotados em .Morgn-
dcn, o que grnngcou para os cantões aluados
novas c podcíosas aitbesões. Luccnin reuniu-
se oos víctorioss, nssiguantlo trntado3 contru

mãe, D. Sophin Selingér, ã nin do Lavradio
n. lil, loja, afim dc nhi trabalhar para a
sua manutenção c «Ins filhas, rias qunes não
so quiz separar. Mas, desde que, forçaria
pelns circumstancins prementes, mudou dc
vida, não mnis se lhe viu nos lábios uni
sorriso de satisfarão.

Maria linha nos olhos uma tristeza per-

Depois juntou-se Zuricb, seguindo-se
Berna, solidificando n Suisse, apezar das
heróicas pelejas de Lniipin e Scmpach; onde
a fina flor iln casa dc Áustria caiu fulml-
nada. Essa acção levo a dlrlgiUi a grande
figura dc WiuUclricd, o semi-deus «tos
sulssos.

As bases da Confederação Helvèlica fica

0 exame de sanidade nos
processos de tentativa

de homicídio
Como o juiz da 5' Pretória Cri*

minai respondeu ao oííicio
do presidente do Jury

F.m resposta no offleln nue n Ur. Ki!,'^
Coita, presidente «Io Tribunal do Jury, ¦>„
vlmi au JiiU da V Prelorlfl ^rimiuul, i,.
riiiniiiaiiriniitlo provldonclai no« praeeuei
pnr leillatlva do morte, com rola(ln aoen<
me dc sanidade dos aecutnilos, ¦ n- ... , >(
nuo publicámos hn dias, o Dr. Mvara Mim»
Unho Itilieiro ila Coita, juiz «ln referida i>r«<
inM.i. ilirlglu-»c .i'|.nHi Juiz, nos ¦- i ,¦ |
lermos t"N. "IIH. — Juízo dn S' Pri-tnrla Crlinl*
nal. cm a» de julho do l!«ll. — líxiim, Sr,
llr. juiz ria ll* Varn Criminal.

No offlrlo snii numero, quc me dlt!|!u t'jl do corrente, recoinmemla-ine \'. V... qm
providencie sempre nos processos per Imu.
iími ile homU-lillo r se nrocciln o exame d*
sanidade para resposta definitiva e em um.
po linhll do 0' quesito do nulo dc coriia ila
delicio, nindn i|iinn<l" uno Inilin o Mitilj.
Icrlo Publico rcipterldó, nnno lhe cuiiiíiri.i,
essu diligencia «ine V, V.%. declara tumlma
me compelir como Jiiiz formador «Ia culpa
c no Interesso ria justiça, c acerescenta «im
tal rccommcndnçiio é siiggcriila pela Islu
nolatlii .dnipieVc exume mu autos dn pro«
cesso cin qne is réo Francisco Gomes, cnvla<
dos por nilm ao Júlio iln li* Vaia Criminal.

Em primeiro lognr saliento que nutri ili
receber o nlluilldo offlclo-rccommendaçío
iá o lera ou, na Integra, publicado na in-
prensa diária, clrcuinstancln t|ue V. \A,
certamente lamentaria se, sclMn ninda ;n--
tor, «ilialqiicr dos jui/rs dc direito ii«>iia
procedesse rolatlvamente a V, Ex.j alia
não hn, ({UO cu conheça, precedentes que ,i.|.
torisnssein tal altitude.

Em SCgundO lognr nno vejo mis nlíriluii.
çôes tlc V. Ex. onde está contida o dc (ai,-r
tacs roconimendavòes nos nrclorcs cnmlnacj.

lím terceiro logar não descubro nas nttri-
btilçfics dos pretores crlmlnaes a dc so su.
Jeitarcin clies ás rccommcndaçlíei dc V. Ks,
eom caracter dc provimento.

Km nuarto lognr rccòmmcmyiçao i nno.
nvmo dc advorlcnoln, advertência é, rela !;l
10,273, dc 1023, artigo 801, sanecío dlsclpll.
nar a i|iie. pelas faltas comineltlilas nu cen-
primento dos seus tlevcrcs. ficam sujeitos m
magistrados e membros do Ministério Pohli-
co. mas, mesmo assim, "por meio dc officio
reservado", c lio dc V. Ex. foi dada a nnii
larga notoriedade.

Accrcsce: a sãncçuo legal de ad verter.::!
vii é hppllcavel nos magistrados pelo j>rcs -
dente dn Corto <lc Appellação, "er.-nff:cio",

nor proyocnçSo das câmaras on do pruíuri-
dor ger.fl, segundo dispõe o paragrapho rni-
eo do arligo 303 da lei cilada.

Em quinto logar a providencia a que W
sa Kx. sc referi! dizendo competir cila oi
juiz formador da culpa; compele o V. K\.
também, como juiz da pronuncia, conforma
consta iln consolidação dns leis do proces-í
criminal da uuloria tlc V. Kx., artigos.*]!
e. ''O'1, rcproducçSò do regulamento 120 ui
1842; nrllgos 2ílí> c 201.

E tanto lambem era da competência da
iuiz d.i pronuncia aquella providencia n-«
V. Ex. segundo estou Informado, orde-
nóu-ii por despacho, exnctamcnlc na da|a do
seu olficio, a que venho me referindo. Satt'
rincões. — (a) 0 juiz, Álvaro Moutinho 111-
beiro da Custa.'' "- '

attracntc assumpto, em virtude do accordo
referendado pela Sociedade Central dos Ar-
nhitertos c com a sua companheira para u
creação dc um instituto, quc será o repre-
sentante uuico da classe, é de cspòrnr que
os tres grupos de profissionaes, no conjunto
do sua acção, prestem os mais relevantes
.serviços ú nrchiifctura do Itio, o quc vale
por dizer á belleza artística da cidade.

Aproveitem.
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Dr. Estellita Lins—Vias urinarlas (vene-
reas e cirúrgicas) Halos X. Labor. S. José Sl,

Dr, E. Pitanca Santos- operações. Dom.
cas do Ilrctum u Ânus. Passeio ali, de 1 as 4.

—. ROD. JOSETTI — v'»s urinarias -
.Irúrgravgcràr. lí tle Maio, 30. 1 ás li. _. 1000.

*t,.m
Dr. Reynaldo de Aragão, clinica se-
nboras. t. Curioca, 18, 1 ás 3, 2", 4" c 6".

m/mm
Dr. Alfredo Herculano — Vias uririnrias
—Rua Rosário 105, 1° and.,das2ás6.Is.Iiiili!).

-—— . mmm- 
DR. PEDRO CARNEIRO ~ Porteiro,
mols. internas. Cons., ás i horas. S. José, 16.

•mmm

I
S^ tiiictíf clicnlela , lc e ,.,„ ,;llns ,,a|P,tras não esconuu ¦•••« n^-f'"V"-pVànMza niiii'o"enfrínucecn

pela sua série a lllaC„, intima que a torturava. E 6 exa- ài,^fe^&^S.lo cslrí geiro
dade. •• elamente no desanimo que a dominava <!«.« M,Xterloo; 

sufê SSpoSS, 
" 

*»«
todos os quc a conheciam acham nma prow- fiV.-J), ' í|."i" í « =vsi r-itreciie ros stii.i--—  vcijiistif^^o^o^isu^di^c^ndo sga^sSss^^iê^tBSt

Dr. Castro Auujo 5SSdn.
Hospital Evnugelico. Phone Villa 2261.

m«m-
B .....DR. ARMINIp, FRAGA „ . _,Syphilis, Doenças da Pelle. Trai." Raios X

Radium. Rep. Pcrú, 2. (ant. Assembléa),
C. 4111.

Um engenheiro francez atro-
pelado

Ao passar pela run 13 de >Main, o enge-
nheiro francez Armnnd Léon Tonnny, de 47
¦nnnos e residente à rua TJionipson Flores
ii. '23, foi apanhado por um niito, ficando
ferido ern varias partes do corpo.

Trai.-sportatlo para o poslo central dc As-
«Jstenci2, a victima teve ali os soecorros de
que carecia.
'¦ . •cimm

0 CONTRATOSSE c
radical nas tosses, bronchites, grippes, etc.
Preço actual: Vidro. 2S800 ou .'IS000. liz. 2!)SOO0¦ '¦¦¦— i i.i i imgopw» »*- .i— __,___,
IS0R0U ÜM MEZ NA POLICIA

CENTRAL DE NICTHEROY
E, hoje, a pobre velhinha ama-

nheceu morta
Vae já para mais de uni mcz que aquel-

(a pobre vclhn residia numa das varandas
da Policia Central de Nictheroy, situada ao
lado da garage. Ninguém lhe sabia o no-
me, mas toda a gente gostava de ouvií-h
naquella sua meia lingua, de "prota-mina"
a contar casos do tempo de S. M. D. Pedro
II e sobre a familia imperial.

Devia a pobre velhinha ter mais de cem
annos e vivia sobre um banco daquella re-
partição, onde comia e dormia.

Hoje a infeliz mulher amanheceu morta,
sendo o seu cadáver removido para o Nc-
croterio da Polieia, para verificação do
Óbito. . . -mmm

A ASSOCIAÇÃO DOS DESPA-
CHANTES ADUANEIROS

REUNIDA
Como correu a assembléa geral

ordinária de hontem
Realisou-se, hontent, a assembléa geral

ordinária dos sócios da Associação dos Des-
pachantes Aduaneiros.

Presentes 57 associados, o Sr. Annibal
Medina declarou installadá n assembléa, que
fora convocada para dar cumprimento ao
artigo -15 dos Estatutos, procedendo, após, n
leitura do relatório d,i directoria) onde, ela-
ra c detalhadamente, é feita unia exposição
dn acção da Associação no anuo social, quc I
findou cm .'10 de junho. j

Passando-se n segunda parte da ordem do t
dia, a nssemblén lomou conhecimento do J
parecer da eonunissão de finanças, cujas'
conclusões, opinando peln approvação dns
contas apresentadas; foram unanimemente |
àppròvatlaSi ,

Em sesuida, a Assembléa resolveu passar
no presidente da Republica o seguinte tele-
grammn: "Associação Despachantes Adun-
neiros do Hio de Janeiro npréstenta as mais
vivas felicitações a V. Ex. pelo restabeleci-
mento dn ordem em São Paulo, fazendo ar- jdentes votos pela pas em todo o paiz. Res- j
peitpsas saudações."

Por proposta do Sr. Alfredo Moraes c Sil- '¦

va, foi resolvido coiisigrinr-sc em acta um
voto de cotfgjratüiáçpcs ii directoria da Ligii
do Commercio, ultimaincnte eleita, de tpicm
a Associação lem recebido ns mais expies-
sivas provas de consideração c apoio.

Antes de serem encerrados os trabalhos,
ns sócios presentes resolveram abrir umn
subscripçào em favor dos feridos nue romba-
ternm cm São Pnulo, cujo produeto foi en-
viado á senhorita Bloab Maia. que fax parte
da commisão presidida pela lÍNmn Sr.a cs-
posa do Sr. presidente da Kepnblica.
.,. '____. 1—*^íílf»^—I
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Principio de incêndio numa /«•»
brica de tintas

A's 5 lioras do dia de hoje, um principio
de incêndio sc manifestara na fabrica tle
tintas dn rua Uma Barros n. 57, da firma
Carlos Kuenerz & C.

O encarregado dò estabelecimento, Sr.
José Figueiredo, foi quem coinmunicou o
caso á policia do 10» districto, indo ao local
O commissario Olympio, que todas as provi-
dencias lomou.

As çhammas reduziram a cinzas 50 bar-
ricas de pó apropriado uo fabrico dns tin-
tas. liando um prejuízo dc cerca de
1:0QP$,000.

Segundo a policia eslá informada, o ma-
tcrial da fabrien 6 de fácil combustão, razfo
pela qual, não é n primeira vez quc sc dã
um começo tlc incêndio ali.

Os bombeiros apagaram o fogo rápida-
mente c, a respeito, foi aberto inquérito.

peln' madrugada; cm condições emocionantes,
qnnndo todos os dn casa dormiam.

Ei^"£S3K!23:-i.i3X

TAPETES
0LEÂD0S

|para mesas, corredores e salas.J
1 Cortinas, stores e canachos.
I— O MELHOR SORTIMENTO — |

Preços íeduzidos

Ex-Segura Campos

RUA 7 SETEMBRO, 84
jjMoveis de virae, malas, artigosj

de viag-em e sports.
-'•íffiüfJSÜSÍ!

BoopasparaCreapj
Grandes Exposições!

Novos Kod^os I
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Ve\ò Correio mais 501 reis. Vendo-se por
atacado - CASA HÉKMAN.NY
Rua Gonçalves Dias, 54 — itio

- ¦^^rHH——«
"CARAS YCARETAS"

Dn aRcncia de Revistas ürnz Lanrla rect-
liemos o último numero, o de i!) du corren-
te, riesla bem feita revisla de Buenos Aires
c quc, como sempre, contém muitas illustiv-

AS DEFK
ISIS I

üfin&MS uí

A tombola da Assistência de San-
ta Thereza

Comnuinicnm-nos que, por motivo império-
so, fica transferida pnrn '.'7 de setembro prn-
ximo. n tombola que, em beneficio desta in-

i stituiçiio de caridade, devia correr com a lo-
! teria da Capital Federal, em 1 de nsjosto,
I isto é, nnninllà".
, ___ —......  :—yi.-irgqte*

A Câmara Municipal de Nicthe-
roy encerra, esta noite, a sua

. segunda sessão ordinária
A Câmara Municipal dc Nlctlicroy encerra,

hoje. á noite, os trabalhos da sua segunda
sossão ordinária.do corrente anno. Pnrn a
fadem do din foi designaria n seguinte mn-
teria: discussno dos pareceres c votnção dos
'mesmos projectos e emendas: emenda sobre
o projecto n. 12, de 1021; iv. 18, incorpoinn-
rio á legislaçno municipal dispositivos cons-
tnntcs dos nrts. 28 a 3(i dn Deliberação 501,
augmentando multas; n. 24. regulando o
processo dos funecionarios; pareceres sobre
ii licença no funccionnrio Dr. Cezar dn Fon-
seca; idem ao Dr. Cnrlos Cnstrioto Viguci-
redo e Mello; pnreceres contrario ao veto
que autorisou o Executivo u substituir o tre-
clio riu rua de São Diogo e pareceres sobre
o requerimento rio funecionario Alcides de
Carvalho c Souza.

Dr. Kntil Pacheco: porteiro c gynec.ologista.
B. M. 877. Sanatório Guanabara c Carioca 81.

Dr. Sdiy Pcrissé^/ e sabb., ãs 4 horas.

ASSUCAR REF8if>aA$30
"JiLITE" (o melhor) Kg. 1Ç580

"Primeira" Kg. 1*500
ARMAZÉM COLOMBO'— P. José dc Alencar

THEATRE ¦— JoHe mlkúm
de rslias úu so!r9 mmm áss
meilleisres Riáisóns ie

ws ur.
jguapssa ¦

paris,
Sfí3 —
àêà-í

AGGREDIDO A LATA
O facto, que nào chegou ao conhecimento

dn policia do 5" districlo, oceorreu nos nr-
nnizeiis do Frigorífico de Santa Luzia.

Empregado nli, o trabalhador Manoel
Francisco Pinto travou-se de razões com um
companheiro, cujo nome não se sabe, tendo
este ultimo eni meio da discussão aggredido
o primeiro com unia latn.

Ferido no rosto, Manoel, que conta 5f> an-
nos e reside ú run Garcia n. 51, foi levado
parn a Assistência e lú convenientemente
medicado.

¦ —.———.->—^aiM>a»"<»—¦»-——-.¦— ¦¦—...-«¦¦¦——
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siiflndn pclo exemplo dos seus nnlepassndos
Em 1848, cila foi conduzida uo Pacto Fe-
dcral.

Desde cntno, a Suissa entrou a prosperar, e
a dar ao mundo os nobres ensinamentos dc
democracia c de sentimentos eleva-
dos. Sua Constituição, reformada em 1874;
veiu ainda mais engrandecer o paiz. e n tnl
conceito chegou a Suissa, quc, depois da ul-
lima conflagração mundial, serviu de sede da
Liga rins Nações.

A Suissa ú uma escola aricnntadissimn que
nenhum povo n supplanta. O seu território
não comporta um só annlphabeto, e o povo, i 

ç(-n;s (jc aétiiàUdnclc mundial.
ali, é quem determina solire a vida naciünal.; ^-«a-»ü-
O voto è livre uno só parn eleger os ho- f
nwns nos cargos dc roaponsiibliltliidc, coino |
para deliberar sobre se umn lei deve ou uno j
scr decrelnda pelo governo.

O voto feminino, na Suissa, não é adoptndo
jwr vontade dns mulheres, todns esqulyns
dos assumptos nacionaes que elias julgam
dn competência dos homens. Houve um pie-
biseito parn obter a opinião da mulher sobre
o voto feminino, e a mulher suissa retra-
iu-se, ou antes, manifestou-se contra a sua
intervenção na politica.

E' este, em resumo, o paiz qnc amanhã _ví
passnr o 1133° anniversario dn sua fundação, ! neira deficiente porque é regulado o Iram'
e que tem como representantes diplomáticos jto <|e nossa cidade, que se congestiona a
entre nõs os Srs. .Alberto Gerslch c Carlos qualquer irrande accidente 

'de rus. Aludi
Hednrd, ninhos amigos do Brasil, cujo idio- honlem essa nossa critica rie n?:anrt me
mu conhecem pcrfeitnniente e n quem dc- jiior se justificou eoni as providencias tom»-
vemos a prosperidade moral e material entre ,|as pe|a policia para regulnr n transito i!»
suissos e brasileiros. | rua Sele de Setembro quc se IntérronipM

Aehnndo-se á frente da iegnçào rcspecll-
va, nn presente momento, o Sr, Hednrd, lc-
vamos ii S. Ex. as felicitações merecidas peln
dala de amanhã;

mmm i
!a rua Sc-te do Setembro a

policia íeve de pro-
VBtisnciar

Mnis de uma vez temos combatiilii a ita-

Meia porccllnnn inglezn. mo-
delos ti ovos c lindos, n 2103

A TAÇA IE PRATA
58. Avenida Passos, 58

Queira passnr nn CisaExceileacia !,
sun amostra do elegante Pó CUTEX, grátis,

do fixador STACOMB, por 1*000

npçnaã povqiie uni íirupo muior tlc cninptt'
tlorrs da moveis rie esqrlplorlo, querendo '-'
beneficiado do abatimento de 10 % s0Pr,c |!'
preços de moveis de escriptorio cs nc está [»•
zendo a Cnna Palenno. assaltou afla™
çstàbclêclmento que, corno' sa sabei esta u>

rio, Ouvidor. 18:',, obler stellado no n. 211 da referida raa.
-•—**&2 'Sm-j-m -

Nevou forte, na província de
Bergamo

GÊNOVA, 81 (A. A.) — Na província de
Bergumn caiu nbiiiiriuntc nevada, causando
iil;4!!in damno, Esle phehotheiio provocou
grande r.upresn entre os linbitantes, por ler
oceorrido cm oslaçãb linproprin, o que ó rn-
íissimo.

..,..__ ¦¦-1 mStotam * i i ¦ ¦ ¦>,

_____ , _ttanm i

O PETRÓLEO ELITE evita a queda tio ca-
bello e fortalece-o

PERFUMARIA HORTENCE — Una 7 de
Setembro, 128

¦" mu i ¦ ¦ i.. ¦ i. m~y~maaftfOÍÍtm~m  ¦ iiiii

Foi adiada a inauguração da
grande casa de modas.

"ACâpM"
Devia scr inaugurada sabbado a grande ,

easa de modas "A Capital"; no- seu predio 
*£

dn Avenida esquina de Ouvidor. Mnis do
que um acontecimento commereinl, vae ser
um acontecimento mundano, ii abertura rio
importante estabelecimento. Como, porém,
se tivessem partido uns enormes vidros cur-
vos das principnes vitrines, e demore um
pouco n preparação de outros, mesmo pro-
visorios, a direcção daquelle estnbeiecimen-
to solicita-nos avisar t;uc não será sabba

Obteve tres mezes de licença
Porpqrtaria do Sr. ministro cias Rela-

çõc3 Exteriores furam concedidos tres me-
zes dc licença á tlactylogrriphh daquella se-
eretnria de Estudo Maria Anloniettn d$
Arim.io .Torye. .

'.„ _..'. ^—-^'TF*—" '

ÂLTÃ S0STUHA
NOVOS MODELOS DE PARIS
Vestidos e Chapéos para grande

cerimonia. Theatro e Visitas com a
nova nota da ultima moda de Paris,
assim como artísticas Bolsas, Fivel-
Ias e Collares, de grande novidade.
— "ELEGÂNCIAS". Rua S. José,
120, sohrado.

m m

Chegaram; de Liverpool, o paquete inglez"Darro" com passageiros, c ti..' Buenos Aires,
os vapores "Poverlon", inglcz "Ionopolis",

,do a abertura ria casa "e sim, provavelmeii- J grego, e "Moliére" inglcz, todos com vários
tc, terça-feira vindoura.

Ourives, 5 — terças, quintas c sabbn-^.
4* dos, de 1 ás 5 horas. Affonso Penna, 49 •>¦V segundas e sextas, do 1 ás li horas. "V

Victima dc um accidente um filho
do ex-deputado Octavio Rocha
PORTO ALEGRE, 31 (A. A.) — liontem,

quando brincava com outros menores em
frente á sun residência; foi o menor Ocrnl-
rio, filho do Dr. Oçtnyip Rocha, cx-rieputado
fcdernl. candidato ao cargo de intendente
municipal, victima rie um accidente, tenrio
nn quídn fractura ri o um braço. Soccorrido
imiticdintnmcnte, foi o menor metiicntlo con-
vcnicntcmenlc, sendo o seu estado sntisfa-
clorio.

4MB

-st*»»
0 porto, pela manhã

gêneros.

Casa de Saude S. Lucas
Directores: Prof. Oodoy Tavares c Dr.

Silva Pinto. Especinlisnda cm regimens.
Próximo dn praia. Parque, nüua corrente cm
todos os quartos. Diárias: Quartos, 15$ e
20S, npartamento 50? e enfermaria IOS. Taxa
de operação SOS, 1009 e 150$. Vol. Pátria, fifi.
Sul 3176. Medico ou cirurgião a escolha do
doente.

DÇ? fl d V. Cí V Medico-opcra- 3 dn lanlo,k. u kj u vj i d01._ General ,i(,m!í! ^i,,.
Cnmnrn, 19, das 2 ás -I.

»—ai<-S»—-i -
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Proí. Godoy Tavares Coração, pul-

betes c, por seus proce
testinos. Av. Rio Branco
ás 5, menos quintas. Vol. Pátria 6C. Sul 31711.

immm-r*-.
Grande tabeila OrncHas

REDUCÇXO de preço
A livraria ODEON, á Av. Hio Branco, ....

tendo adquirido, com rnzívivel desconto, j vidro com pinga

Vão registar suas cadernetas na
8o disJride militar

O mn.ior Joaquim Erhncisso <i^ Suiza An«
dradcj delegado rio serviço militar no-..»
districlo. Lngôa, conviria, por nosso inWJ*
médio, os reservislas residentes nl,í', ,5
districlo o qiid.-aiiiíla niio tiverem refíistnao
suas cadernetas, oii certificntlos de ^!s["'mento, n se hpresenlíirein niitiueltc districto,
á praia tio llotafogo n, 522, de 1 hora a'

. 3 du tnrde. nfim tio preencherem a fora»;
niinaiín peln letra G do art. w

tio regulamento do serviço íiiilllar,
______ >-«H|S" _ ':'iiST""GUÀRDA-MOVE S

fSnb o patrocüiio d» iiiiliislrial Uaõ&rn ftlariin*»-
ehhmadoa : Qurivcfl, 41. rP. N. InOU

A sciencia mbdernn demonstra cjno o "
rie pnstns e pós iluntifiicios uno í Mjitioic"-
te, porque com o auxilio da escova só fawi»¦ 1 dn dcnlifrl'
cio é evitar n fernieiiliiçiib dó3 restos cio c0'
inidh (|ue ficam nos iiilersticios^ dos^dçnlcs,

i c que se produz dnas horns depois. lista '|'r'

;meiitnção níio só lilnca o esmalte, jivodiizin'tio n carie, eomo ciiüsn o máo biilllp. !u"-|
. isto se cvlln com o uso do dentifri™ n!'J

157, dicinii) Odorans', Compro boje mcsiiiojVn'
oi tas, ;)$00.1, Pnra ntixln«

mão, rins, din- , ',.'
nossos, estornado e in- a. '"»l'e;;a mecânica. O i:ss< ¦•

137 (OdcoiO. 3 
"'"

grnndó qunntidudc dn TAIMiU.A, ORNEL
ÉAS, previne no publico desta capital c dos
Estndos quc reduziu seu preço tle 2l)$0í)0 pu-
rn 15$000.

.'^ limpeza dos dentei u-ie n pasta Odora
2§500;,A' venda em totbi parte.

Wi»

FARINHA ÂLLEDFfc,Si oexcel-
nrligo

parn n lavagem ila cutis. .\macin, ehibóllezh o
evita as rugas precoces. No PARC ItOVAL e
em todas ns perfuinarins.

LO ÇÂíriNBI ANA
MANCHAS K ESPINHAS

Dep. Araújo Freitas & ('., Hotlolpho Hess & C.lliu
——————-^««i». ¦

Estatuas liías
ROMANCE EMPOLGANTE

Em todas as principaes livrarias e no de-
posito: 11, do Carmo, 35 — 1»

C0NTRA_A VIDA CARA

que os moradores da S. Chris?
tovão pedem á Súperiiiieaden-

cia do Ábaste«imento
O bairro de S. Chrislovão é grande ò..P«j*

puloso, eomo se sniie. Um nçoiigue de íjjiVf
geneia n.ii ivriíçn dn Bandeira e nutro mi '..??¦
tn do Caju' não correspondem, íiorlantOr.?,
necessidades gemes, vendo-se o consvinm"
obrigado n tomar bonde pnrn nilnuirlv ""'
quantidade t|un''quer desse gênero, o '\-
toma tempo e nciitralisa o fim (|"c V."
ntiuclln innovnçíio, que c n barnleanicn'?!
Pedem, pois, os qnc residem no 1'cll'",1|',r
S. Cliristovao á fre feitura mandar instai1-'
mnis um riesses varejos do corne fresca, c
ponto mnis conveniente, embora nao tenhã
as adaptações dos outros. O essencial c 1u
funecioue desde já.

-,'¦?< l-l fei ¦ _¦ -fii m
¦:/-¦'\-,

L E © , \/EL
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ULTIMAS TCLUGKAI.I.AS
DOS C>RR_5^DCNTE5,
B5PBClA«pA^NOITE
NO INTERIOR t NO
EXTERIOR & SERVIÇO
U AGENCIA *MGRICANAl

0 LEVANTE
militar em

S. Paulo

,\ NOITE — (Minla*-folra, .'tl flg Julho ile 1021

ULTIMA MORA . JãÍMÍ_5«NfOI.MRÇflE5
^RÁPIDA* tMINigOSRS
/JWTODíCA tlEPORTAOEM
m OA °A NO TE"

EHm 9 proposta
ta» iu Wn-

cn Iéíéé
As conferências de hoje, no

Cattete
IWIveram conferenelando com o Sr. pre

ddcnte da llepublica todos os minl.ro. •
Sr. chefe do policia e o Sr, prefeito.

Visita aos feridos
A' horn de encerrarmos os trabalhas desla

cdlçJo tla A NOITI-:, tleixuvant o ralado dn
Cnttetc, afim do visitarem os feridos <|no ae
riiconlram em trnliiiiicnto uo Uo. pitai Cen-
Irai "I" 1'Ixci'clto, o* chofos das casas civil c'|
militar dn presidência il» lli publica o suai
i: -niit -. esposas» acompanhados tln comtnis*
.;,.- dc senhoras que vêm angariando dona*
tiros pnra o offoroelinculo de In-lmlts nns
oldados «iu.- sc conservaram ao lado da le*

..lidmle.
Oj ilouj nusiliiires «o chefe tln Nação re-

iirescnliivaiti S. K-i.. itnc, tendo do receber
RonimUiiõcs nuo levavam cumprimentos de
iliffcrcnlcs classes, uão podia uusciitar-se do
palácio.

\ comitiva levou doce., hnnhons, cigarros
e oulros presentes para os feridos.

A promoção dos sargentos
A emenda revertendo á activa

o marechal Fontoura consti-
tuirâ um projecto á parte

rieuniu-se, -hoje, cedo, a cominínsãt. _e
•urlnha e. guerra da Câmara, para estu-

dar as emendas apresentada*, em plenário,
na projecto, cm .'l* discussão, nobre a pro-
moção dos sargentos «pio sc distinguirem na
ilebeilnção do movimento setlicloso dc São
Paulo.

A commissão decidiu aeceitar todas as
emendas. Apenas se deliberou qua a rever-
lendo A activa o marcch.il Pont oura, seja
destacada para constituir projeclo 6 parte,
Que decreto será esse ?

Foi apresentado, 'hoje, & Gamara o se-
tiiintc rctpiarrmento de informaçõ*»:

"Rcçueiro ao -governo, por intermédio da
mesa, *e digne Informar eom a neces-
-ar Ia urgência qual o teor do decreto nu-
mero 16.527, <pie não logrou publicação no
-Diário Officiut'"."

0 inquérito policial-militar
sobre o levante

O tr. ministro da Queira designou o «a-
.itor Dr. Augusto de Uma Júnior, de ac-

tt-erdo eom o artigo 89, paragrapho unico,"in fine", do Código de Organisação Judi-
«jaria a Processo Militar, para proceder a in-
qnerito policial militar eobre os factos oceor-
.ido» no Estado de S. Paulo, a partir de a
Mo corrente, e nos quaes ee envolveram offi-
íiIqcj e praças do Étercito.

Para fazerem parte da oom*
missão de avaliação de

requisições do Minis-*
terio da Guerra

& Ir. ministro da Guerra iolicitou. dos
(Seus collegas da Marinha, da Faeenda, da'ViaçSo e da Agricultura a designação de nm
iüffleivl da Armada e de funecionarios civis
feara fazerem parte da comnissio de avalia-
e£o de requisições do Ministério da Guerra,

Foi nomeado o coronel intendente de guer-
ft» Felippe Antônio Xavier de Barros para
suí.r parte da mesma commissão.

Uma deliberação do director
de Saude da Guerra

approvada
O Sr. ministro da Guerra approvou a. de-

liberação que tomou o direetor de Saude da
Guerra de aeceitar, na actual emergência, os
serviços do 1° tenente medico da reserva Dr.
Antônio dos Santos Rocha Filho, nue foi de-
xignado para o Hospital Central do Exer-
rito.

As saudações da Câmara ao
governador do Pará

A mesa da Gamara, dc accordo com o de-
liberado pelo plenário, enviou ao «©ver-
uador do Pará o seguinte telegramma:"Ur. Souza Castro, .governador do Pará
- - Belém -— Dando com grande prazer cum-
. rimento deliberação Câmara sob ip.roposta
deputado Armando Búrlámaqui venho si-
giiificár a V. Kx. a admiração o o npplau-
so desle ramo do poder legislativo pcla in-
trepide!, patriótica c serena bravura com
que V. Ex. defendeu a ordem civil, rcsal-
vou a sua própria autoridade e í serviu j a
Republica nesse doloroso episódio —Cor-
di.ies saudações," '

Vac ser festivamente recebido
o 10° regimento

JUIZ DE FóRA (Minas), 31 (Serviço es-
pccial da A NOITE) —¦ Prepara-se aqui fes-
tira recepção ao 10* (regimento de infanta-
via. bem como ao Sr. general Eduardo So-
orates; As primeiras providencias já to-
ram estabelecidas.
Em Curvello houve musica, dis-

cursos e passeata
CURVELLO (Minas), 31 (Serviço especial da
A NOITE) — Rcalisou-se hontem, ás 8 lioras
tla noite, nesta cidade, um comício poputar
ein regosijo n victoria da legalidade contra a
-edição de S. Paulo. Reunida a multidão na
praça da Bandeira, ahi falaram o prolessor
Glãudonirio Carvalho c o Sr. Eugênio De-
lalone, sendo muito npplaudidos. .

Ao som do um dobrado, pela bando de
musica local, desfilou o cortejo pela rua Ma-
reehàl Deodoro, a pé, indo á residência do
Dr. Paulo Faro Fleury. Ahi falou o Dr.
Clcerb Marques, saudando a primeira auto-
lidado da comarca de Curvello.

Respondeu o Dr. Fleury, juiz de direito,
lembrando u revolta dc Custodio José dc
Mello, na .uai tomou, parte, em defesa da
¦Republica, e terminou enaltecendo o aj-
traismo e a independência do povo de Ml-
nas, a gloriosa terra de Tiradentes, o so-
nhador da liberdade.

Foram ucclamados os Drs. Arthur _er-
nardes, Raul Soares e Carlos de Campos e
o soldado mineiro. ¦ -

Dispersaram todos em completa «armo-
Iiia.
Uberabinha festejou a reoc-

cupação de S. Paulo
UBERABINHA (Minas), 31 (Serviço espe-

ciai da A NOITE) — Foi recebida com gran-
dc enlliusiasnío a noticia da victoria das tor-
cas legaes em S. Paulo, havendo passeata
grandemente concorrida por todas as classes
sociaes, sob acclamações dos nomes dos Srs.
Arthur Bernàrdes; Raul Soares, Mello Yian-
.iii, Alfredo Sá c. Carlos de Campos, aoúEser-
cito e á Marinha, bem como n policia mi-
ncira.

Falaram diversos oradores, interpretando
03 sentimentos populares c saudando ás au-
tórldádes. representantes do governo, desfl-
lindo tlepois o cortejo cívico, guiado pela
fcuciedade Musical 7 de Setembro»

Verdadeira fonte de mor-TO projecto de amnistiaio exame de sanidade nos
talidade!

Algumas objecções levan-
tadas pelos peritos

inglezes
- —-_. m*i»'_»¦<—'-»

E\ tiurém, satiriatoria a impres-
si o nos círculos diplomáticos j

I.OKUIIKS. .11 (Hadlo-Havás) — A prlimi-!rn c ii terceira comnilssócs da Coniorencla
lnter-nllladii~ começaram estn míinhil o es-
tudo da proposta franceün. Pareço quo a sufi-
gcstflo do arhitrutuento min encontrou oh-
Btactilos no selo rin primeira eoininlssãn. O
recurso a essa mctlitln seria applicndo quau*
do n constatação clc faltas pnr parlo da Al-
lemiinha provocasse ilcsnccnrtlo outru òs
membros tln commi.ssgio tle reparações.

Nn terceira coiiiinlssno os peritos luSlc7.cs
IcViiutaram certas ohjccçõcs contra n for-
¦nula jTrnnccitn quo provi n obrigação do go*
vcrnoXdo llelch tle garantir as entregas tlc
produetos pelos industriaes allemães. Os
peritos inglezcs desejariam ipie <i ltt-ich fos-
se apenas citado a einpri-;;ar todos os esfor-
ços, afim dc assegurar u execução do pro-
granima das prestações cm produetos, c tlc-
clnraram do outra parte que nno llnhnm po-
der para decidir sc era licito reunir ns tres
questões das faltas, transferencias c presta-
ções.

Du maneira geral, a impressão esla ma-
nlisl nos círculos diplomáticos alliados cra
francamente sntisfnetnrla.

LONDRES, 111 (Radio-Havas) — O texto

Foi verificada a existência de fe*
bre aphtosa num estabulo

A Impeclorln Municipal dn Vctorlnnrla,
em nfflelti emitido, hnjr-, nn direclor do Ah*
shleiifln. solicitou n lutcrdlcçAo dn vstabu-
In alio .i iii.i (lei ll Ilo ii, IS, em Todos os
Siinliis, por ire ali encontrado vaccas com
fehrc nphtosii.

¦ mt* i

geral na França

0 commandanle Prolog ms
Pereira Guimarães teve um

anno de licença
l» Sr. ininistro da Marinha mandou con*

.-i-ilcr um anno dc licença, no capilão de
m:ir o guerra IVotogeiiRS Pereira Ouliiin-
i;\e*. ex-dlivclor lin Directoria de Aviação
Naval.

¦ mi* ——

TRES MATARAM E DOUS
TENTARAM MATAR

Mas vaio svv julgados pelo
Jury

Nn sc-são do 1'i'ihniinl tio .lurj". relativa
no me/, de nso>t_ próximo, serão julgados os
seguintes ríosi Antônio Lourenço Ferreira,
Hodolphó Sodré c -losé Vieira, por crliiio do
morte, c Manoel Joaquim da Silva e Antônio
.losó dn Silva, por tentativa dc morte.

mm*

Adiada a discussão no Senado
PAUIS, 3| íJliitllii-Havimi . • Ò Senado

nillnu para a proainu scuÃO leglllatlva *t
(lltGUüino do projeclo de amnl«lli iteral, C
votou o texto do uma proposta qiu proroft*
ntó I02.*i o direilo concedido no govarno do
ninnMinr IntJopcpdciilCmoillo de nntorl.sção
pi'....niii-iit.ir os envolvidos t-m delidos dn
onrncler político que Julijar dignos desia
medida,

A proposta oppruwida de.-lava tamltem
rehnbllltada a memória dos soldados fusila-
dos cm julgamento.mytt*

réos de tentativa
de morte

POR APROPRIAÇÃO
INDÉBITA

Lesou o Instituto La-Fayct.
to e íoi promuiri-Hlu

Na qualltlnde do aaente receliedor ido In-
stititlo Ln-Unyellc, ú tua Iladilnch I.ebo '.'.Ml,
Prni-ciitcò do Andrade lllliciro foi denuiiciii-
do pcrnnic o jul/o da 7' Vara Criminal como
temlo recebido v.irlns imporlnnclns perteii*
cenlts no Instituto, no total dc 5:3.09700,
dcsnpparcccndo com a referida quantia, da
qual vc apropriou intlehll.imentc. Anterior-
nienle, segundo oa termos da mesma dcnnii*
cio, o aceusado recehera do Institui . varias
importâncias inuis para cffccluai' pagamen-
tos, por compras rcnlbudns cm nome do cs*
laliclcciincuto alludldo, itproprlunilo.se, ain-
da, destas rpiantias ti apresentando para se
justificar falsos recllios, como firmados cm
nome do credor, attingindo um tolal du
6:'J3C-fO_)0.

Após o summario do culpa, es autos fo-

0 presidente do Jury enm novo
officio ao juiz da 5* Pretoria

Criminal
Ao officio que lho dirigiu o Dr. Álvaro

Moutlnho llllirlr.i da Cosia, juiz da 5" Vn-
tnria Criminal, e que fiohllcamos hoje em
nutro local, respondeu, nn mesmu data, o
Dr. Edgard Costa, Jul* da 6* Vara Criminal,
nos seguintes termos:
„ 

"Sr. I)r. Jnlis da ,V Pretória Criminai. —
Rm reiiposln no vosso officio n. 70H, do hoje
datado, cm resposta no qne vos dirigi cm 31
do corrente, devo declarar-vos, apcnai «ara
qne sn não Interpreto diversamente a minhaintenção, nuo a róconiniondnçiío quo voa fiz,
«o nllinlltln officio, nio envolve ncnliuniii
ndvertencla com caracter disciplinar porque,para tal, ine falta competência. Xão discutonem a Icgltlmidndo dessa rccominendacúo,
neni o alcance delia parn os interesses* da.liisllra, porque, sendo evidente», só as pode-ra negar tinem ou nâo as comprehcndcu ounao as qnla comprchcntler. Saudações. — O
juiz do direito, Edgard Cosia."

—- ¦

Elevadas pelo dobro as taxas
japonezas sobre a importa-

ção dos objectos de luxo

As maquetai io monumento com*
memorativo ia proclamoçãQ

ia Republica
O Sr. mini .ro d« fliirrra lólleltott do so»

t-ollcga da Justiça e Negócios liiterloret ¦
rcmoçAo das "maqHíUci" do nioiiumcnl .
eoinmemorallvo dn proclii.nnçnn da Uopa-
lillca qua adiavam 'in oxpoilçtto no Uopo*
sito do Material tm transito.

IMMÜNTCÃBOS.

0 CASO DAS ESTAMPILHAS
FALSAS

Um dos pronunciados reque-
reu uma vistoria

TOMO, 31 (Havas) _- Acabam de scr pro*nittlgados, entrando immcdiatamente cm
ram couclusos ao Or. 1'riictuoso do Aragfto, execução, os novos direitos aduaneiros que<pie, por despacho de hoje. pronunciou o rio, elovan» de cento por cento ns taxas de im-
julgando, assim, procedeule * denuncia. portação dos ohjcctoa do luxo.• - ¦ mm* | mm

1

ELEGÂNCIAS
mm*om**mm*mm—*m*mm*mimm*ám

VESTIDOS E TAILLEURS
CHAPÉOS DA MODA
TECIDOS MODERNOS

ABAFOS DE INVERNO
ROUPAS BRANCAS FINAS

VISITEM AS NOSSA!

EXPOSIÇÕES

EXAMINEM OS NOSSOS
PREÇOS

| Saldos e Retalhos I
. em todas as secções. [. _. _i__i _¦__,_¦_¦_¦*¦ mm-mm-QjM-otJf

O ncciisiiilo, Ricardo Antônio .losé l-ourei-
da proposta franceza, por comninin accordo po, tido como implicado nn celebre caso das
das delegações nlliadas, foi enviado ú pri- cslanipllhás falsos, em virtude tle cuja de-
meira e terceira commissóes para o neces-. mmeia, dada pt-lo procurador criminal, foi
sario exame lechnlco. | pronuiieiado pt-lo juiz federal tln 1* Vara.

nn audiência tlc hoje, dn juiz Olympia de
Sá c Albuquerque, aceusou n citação feito ú
Justiça Federal, ua pessoa do Dr. Carlos
Cosia, para sc louvar cm perito que proce-
dn com ti indicado Thcophilo Ciitimnrães. a
um exame em machinti dc imprimir cstnm-
pilhas, (pie se encontra no Juizo Tcdcral da
1* Vara.

Annuncia-sc tambem que os principaes dc
legados approvam em principio geral n pro-
posta franceza. Disto podia concluir-se que
as modificações seriam apenas <Ic pontos sc-
cundnrios, mus que n formula franccz.i rea-
lisavn a solução procurada.

O "Daily Mirror", que commenta a ques-
tSo, declara mesmo tpie u iicccilação dos
princípios geraes- contidos na proposta, uão
parece offerecer mais duvida.
¦ - ¦ ia», ii

A FÜNGCÂO DO SENADO
0 novo membro da commissão

de Finanças
l\ mssío do Senado foi rápida. O Sr.

Estado Coimbra a presidiu, nao houve cx-
pediente, e o unico orador, o Sr. Bueno do
Paiva, pedin substituto para o Sr. Bcrnar-
do Monteiro na commissão de finanças, da
qual o primeiro ó presidente. Foi nomeado
para essa vagit o Sr. 1). Ilrandão.

A ordem do dia constava do matérias,
quo tinham a discussão encerrada.

Não havendo numero para as votações, fo-
ram nos trabalhos levantados.

¦ m\** ¦

O preparo ie sungas para os ope-
rarios ia Fabrica ie C.

io Realengo
O Sr. ministro da Otierrn aulorisou o pre-

paro, na Intcndcncin dn Guerra, de sungas
destinadas aos operários da Fabrica de Cai'-
tm-lios do llciilciigo.

mm*

As oceorrencias dolorosas
Um menino de menos de dous

annos bebeu ácido phenico
e morreu .

PAIU' (Minas). 31 (Serviço especial da
A NOITE) — Üm caso doloroso ueaba de
enlatar a sociedade loca), pelas circumstan*
chis compuii-jentcs que o envolveram. Na
residência do. cirurgião dentista Sr. Japhcl
de Almeida, um menino dc menos de dons
nunos, seu filho, num momento do distr.i-
ção da familia, apanhou um vidro dc ácido
phenico ao seu alcance o ingeriu grande
porção desse liquido.

Soeeorrido carinhosamente, embora, a in-
nncente victima dc sua própria inexperieu-
cia vciu a fnllcecr horas depois.

Morreu o sub-secretario do
Ministério de Educação

egypcio
CAIRO, 31 (Havas) — Falleccu o suh-sc-

cretario do Ministério da Educação.
10—

Para pagamento* aos auditores e
promotores desta capital

O Sr. ministro da fígerra enviou a Cama-
r.i dos Deputados os papeis cm mie o auditor
Dr. Garcia Dias de Ávila Pires pede no
Congresso Nacional abertura de credito para
pagamento nos auditores c promotores da
Capital Federal.

Foi impronunciado por
falta de provas

Por despacho de hoje, do Dr. Carlos Af-
fonso de Assis Figueiredo, foi improuuncia-
do, por falta do provas, Avelino Collaço, de-
nunciado como tendo aggredido nm com*
niissnrjo de policia, cm 4 de junho «le 192'.*,
em I>. Clara.

mm*

Resistiu á prisão, feriu
um commissario e aca-

bou condemnado
O facto oceorreu em 22 de março do cor-rente anno, na rua Dazilio da Gama, esqninaua avenida Suburbana. Adelino llibciro doshantos, cm companhia di outros, promoviadesordem, razão pela qaal foi preso pclapraça da policia militar Joaquim do RioAeres. Nao se conformando com a prisão, oaceusado tentou desarmar o policial e. coinoviesse era defesa deste o commissario Dr.Guilherme da Silva, conlra esle desfechouuni tiro, fcrlndo-o. Os scus companheiros

fugiram, mas Adelino foi preso e, sendo
processado pelo juizo da 5» vara criminai,foi condemnado, hoje, a 4 annos de prisão,pelos crimes de ferimentos graves c resisteu-cia A prisão.

mm*

Prohibidas as projectadas ma-
nifestações republicanas

na Baviera
j PARIS, 30 (Havas) — O "Journal" noticia
¦ cm despacho dc Munich quc o governo ba-
i varo prohibiu ns manifestações republica-
i nus para agosto e outubro do corrente nnno.

Não foi ainda iniciado o contro*
le militar inter-aíliado na

Allemanba
BERLIM, .St (Radio-Havas) — A Agen-

cia "tVolff informa quo o controle geral in-
tor-aluado ainda não foi iniciado, cm vista
dc não terem sido ultimadas, por ora, as
negociações relativas is modalidades do
mesmo controle.

mm*

A Maior c a Melhor Casa do llrasil

Modelos
de Paris

Juiz de Fora vae ter mais uma
feira livre

JftZ DE FO*RA (Minas), 31 (Serviço es-
pecial da A NOITE.) — Realisa-se domin-
go próximo, junto à cadeia publica, a ter-ccira feira livra, estando inscriptos já di-v«rsos vendedores de gêneros alimentícios.
A população mostra-se satisfeita com os re-
sultndos obtidos por esse meiu de coniba-
te á vida cara.

MAIS DUAS NOVAS ESTAÇÕES
TELEGRAPHICAS

Por determinação do Sr. Dr. Paulo Comi*
de, director geral dos Telegraphos, foram
inauguradas as estações tclegraphicas de Ja-culing.. no Estado de Minas Geraes, e SãoJosé do Rio Pardo, no dc São Paulo.

mm*

A concessão ie gratificações ai-
dicienaes aos operários ia In-

teniencia ia Guerra

Os que vão ser summa- A bordo dó "Southern .
nados amanhã Cross"

Estão designados para amanhã os summa-
rios do culpa dos seguintes réos quc estão
sendo processados pelas varas criminaes:

Na 2': Justino Alves dos Santos, Nelson
José di Moraes e Joaquim Bastos Pinheiro;
na 4*: Leonor Slassa, Adolpho Gomes tla
Silva • Antônio Teixeira Gonçnlo, e na 7':
José Maria e José Coelho Dias.

_t_.' «¦

Cano, caniiiato, ie novo, á pre-
siiencia do Reich

HAMBURGO, 31 f.\. A.) — Espalha-se a I
noticia dc <pic será apresentada novamente •
ao eleitorado, a cuutlidnturu tio és-chancéllcr !
Cuno para o cargo tlc presidente tia llcpu- | iiariòs
blica.' 1-iCi"K-

A campanha cm turno do seu nome está
sendo iniciada por um grupo dc amigos dc
S. Ex. com real influencia eleitoral, espe-
clalmcnto nas classes burguezas, em cujo
partido o Sr. Cuno exerce grande influencia.

mm*

Regressou ao Rio o embai-
xadou dos Estados

Unidos
1 .índeou na Guanabara, à tarde, o trans-

nllnntic-i norte-americano "Southern Cross",
fjue procedeu dircctamchtc de Nova York.

A seu hortlo regressou ao ilio, afim de re-

O Sr. ministro da Guerra declarou ao di»
cetor da Intcndcncia da Guerra qne para o

abono da gratificação de 20 "]" requerida pelo
operário da mesma intcndcncia, João Baptis-
ta do Livramento, deverão ser deduzidos do
tempo respectivo os periodo* em que o
mesmo operário serviu como marinheiro do
Arsenal de Marinha e remador da Capitania
do Porto desta capital.

__.»

VIOLENTO INCÊNDIO NUM FRI-
G0RIFIC0 DE CAMPANA

BUENOS AIRES, 31 (A. A.) — Telegram
mas recebidos de Campana Informam quese manifestou, á noite, um violento inecn-
dio em um sírande frigorifilfo local, sem queatá alia madrugada pudesse scr dominado.

Os ultimos despachos communicam que
qua*i todo o enorme edificio está destruído,
o que acarreta um prejuízo do grande
monta.

-**•>

Visitem as exposições dc:

Notre Dame
de Paris

132 Ouvidorl

fio 1° Binieiro
Av. Rio Jiranco 10(1

A' BRASILEIRA
Largo S. Francisco 3S/42

0 Reich discute es accordos com
a "Miciim"

iilíRLIM, 31 (Radio-Havas) —• O gabine-
te do Reich esteve reunido, discutindo as
questões relativas aos accordos com a or-

assumir o seu posto o Sr. Edwin Morgan, em- ganisação inter-alliada "Miciim";

5:400$ para pagamento a um
escrivão militar

O Sr. ministro da Guerra solicitou do Tri-
bunal de Contas a distribuição do credito
dt 5:400$ á Contabilidade da Guerra, paru
pagamento a um escrivão da li* eircumeri-
pção judiciaria Militar.

ii. —. mm* '

haixiiilòr dos listados Unidos da America do
Norte, acreditado .junto rio nosso governo,

S. V.s. leve concorrido desembarque, no.
tando-so entre ns pessoas presentes funecio-

tln ciiihaixntln c consulado norte-ame-
c membros da colônia.¦ m** '

0 cambio esteve frouxo
5 3116a 5" 5Í16

A FUNCÇAO DA CÂMARA
TODA A ORDEM DO DIA APPRO*

VADA
Houve, hoje, sessão.na Câmara. Sohre a

neta, o Sr. í_ Collor declarou «pie, sc esti-
vesse presente, teria votado a moção de con-
gratulações ao governo pcla oecupação tle
S. Paulo pelos .forças legaes.

O Sr. A. Rurlanmtiui pediu que fosse en-
vindo iim telegramma do felicitações ao Sr.
Souza Castro, governador do Parti, por ter

.irtncndO' a revolta quc irrompeu naquelle
Estado.

O S. B. de Miranda tambem sc associou'a
essa manifestação, sendo o requerimento ap-
provado.

O Sr. W. Escobar, respondendo a um mnlu-
tino. disse que Joio Francisco não c fc-
deralista. O Sr. Flores da Cunha contestou
o orador e após forte halc-hocn assentou-se
que elle não pertencia a parlido nenhum:
nno cra federalista, nem horgista,

O Sr Solidonio Leite falou sohre o con-
trato da "Revista do Supremo Tribunnl".

A' ordem do dia, iiavcndo numero; foram
approvadas os projectos: abrindo pelo MI-
nisterlo da" Guefra o credito especial de réis
16:079$604, para intlcmnisrir o consellio ad-
ministrativo do Collegio Militar do Rio de
Janeiro (íl* discussão); aútorisando ti abrir,
pelo Ministério da Marinha, o credito espe-
ciai de 97:0359217, á verba líl* do Orçamen-
to dc 1023, dó mesmo Ministério (discussão
única); abrindo, pelo Ministério du Guerra, o
credito especial tle 188:7_i$200, para paga-
mento aos sargentos auxilinrcs tle escripla
das .luntas Permanentes tle Alistamento Mi-
litar (2' discussão).. '

O Sr. Azevedo Lima criticou .mula um tlc-
.creto do governo.

E fti só... .

Encontramos o mercado dc, cambio ain-
da, hoje. desprovido de letras de cobertn-
ra, sendo, entretanto, desenvolvido o mo-
vimento de procura de letras para remes-
sas. Os saques foram iniciados a 5 1|4 d.,
cotn o Banco do Brasil dando pequenas
quantias a 5 9J32 d., contra o particular
a 5 5|16 d.

Em seguida declarou-se o mercado cm de-
clinio, •passandp os hnnoos a sacar a 5 7[32
d., c pouco depois 11 -5 íl|1l> d., com dinheiro
a 5 l|l d., para o particular.

Eram assim pouco 'favoráveis as perspe-
olivas do mercado, que, no c.mlanlo, du-
,rantc c-s trnlbalhos melhorou do condições,
voltando, o.s bancos 11 sacar a 5 7|32 o 5 I|4
d., com dinheiro a 5 B|1(J d.', firme.

Os soberanos cíiláraiii-sc .1 .">l)?50l) e a li-•bra-papcl a 46^500..
O dollar regulou á vista dc. 11í'5Ú0 a

1O8G0O e á praso cie 10$ 100 a 10-3-190.
Saque* por cabogramma:
A' vista: — Londres, ií 3;32 a 5 5|32; Pa-

ris, -$523 a S536; Itália; 8457 a $463; Nova
Yorlt. lOÇãnü o 108000: Hespanha, 1*241
1§4'23; Suissa. 191)110 a W12; Bélgica, §480;
Hollanda, 48060 a 4-?09Ó.

Foram affixadas of-ficialmente as seguiu
tes taxas:

A* 00 d|r. — Londres, 5 3|1(5 a 5 1|4; Pa-
ris, $522 a 5528; Nova Yorlt, 105400 a
103490.

A* vista -- Londres, 5 1|8 a 5 3|10; Pa-
ris, $525 a $531: Italia, $450 a §460; Por-
tugal, $290 a §316; Nova Yorlt, 105500 a
10f!|'i00; Hespanha, 1 $300 a 1*405; Suissa,
1 $050 a 18980; 'Buenos Aires, papel, 38480
a 38550; ouro, 7S930 a 8S02Ó; Montcvidéo,
88120 n 85250; Succia, 2§821 a 25840; No-
ruega, 15440; Hollanda, 45035 a 450*95; Di
namarca, 1§720; t.hiie, 15100; peso ouro;
Syvia, S528 a §531; Bélgica, 5478 a 8482;
Hinnaiiia. 5050 a $071; Stovaqtiia, 8310 a
§320; .Allenianha, 8001, por um milhão de
¦marcos; 28530 por marco da renda; Aus-
tria. 5153 n 8175, por mil coroas; café, §525
n §531 por franco; soberanos, 568500; li
bras-papcl, 468500.

O mercado de cambio permaneceu durante
á larde regularmente estável, com o ban-
cai-lo a 5 1|4 c o particular a 5 5116.

Chegou a haver bancário a 5 5]16 d., mas
o mercado fechou calmo a 5 1|4 e 5 9|3_ d.,
contra o particular a 5 õ]16 c 6 11132 dé

\ "commissão dos seis"
â reunião.

mm*

11 ao compareceu

O ex-kronprinz empregado dé
uma firma commercial

HAMBURGO, 31 (A. A.) — Noticia-se que
o ex-kronprinz entrou para o numero dos
empregados da firma Schlubach Theiue & C.

-KM.

Vae ser reconstruído o Fórum de
Parahyba do Sul

O Sr. secrctario.de obras publicas do Es-
tado do Rio autórisou a Directoria Geral
do Obras desse Eslado a executar, de ac-
eordo com' o orçamento por cila levantado
e approvado pela secretaria, ou reparos de
que necessita o prédio oeeupado pelo Fórum
do município de Paraliyba do Sul.

*•*:

A CARTA ENIGMÁTICA DA "A
SAUDE DA MULHER"

Foram sorteados os prêmios en-
tre 10.931 concorrentes

Com a presença de representantes da A
NOITE, especialmente convidada, e outros
diários e pessoas mais de differcntcs classes
sociaes, os Srs. Dante, Oliveira tC- C. effc-
etnaram, hoje. ás 3 horas da tarde, o sorteio'
do concurso da carta cnygmatica, cm pro-
pagnnda da "A Sâudc da Mulher", preparado
pharmacciitico.

O numero de. concorrentes foi de 10.. 31,
sendo sorteados os hs. 08.175, com 5:000§,
pertencente ao Sr. Octavio Ccsar Gonçalves,
residente em Cnrityba; 06.193, com 500?, ao
Sr. José - Teixeira, residente na Barra do
Piraby, e OO.TÍõ, ao Sr. Ncwton Marques,
com 1:5005, residente em Ouro Freto.

Terminada a solemnidàde, que foi presi-
dida pelo Sr. Dr. Daudt Filho, foi servido
um "lunch", trocando-se brindes ao "cham-
pagnè". ; . ¦ mo* 1

O ASSUCAR
Fimccionava o merendo do assucar, hoje,

frouxo c em baisa, com um movimento mui*
to reduzido tlc procura.

O gênero dc 2" jacto coton-sc tlc 72$ a 7-18.
os demerarns do 70§ 11 71-8, os mascavinho»
dc 695 a 70§ c os mascavos dc Cá-5 a 66? cif„
jwr 60 lcilOí-.. ' '

Entraram 3.642 saccos e -.Viiram 2.451,
sendo 0 '-stoc.U" de 41.839 saccos.

¦ m** . ¦

0 café regulou calmo
,.—.,_._>_-? +.,...,... ¦'

0 typo 7 cotou-se a 46$000
Continuam 'activàs. as entradas e regula-

res os embarques, tendo o mercado aberto
cínneoionado .ehi condições muito calmas,
com um ¦movimento de procura mais ou
menos desenvolvido.

NSo aceusou, porém, nenhuma mellio-
ria, tendo sido mantido o preço anterior de
468 sobro o typo 7, por arroba,

. As vendas ' realisadas ná abertura foram
de 4.493 saccas, ficando o mercado bem
inspirado.

Entraram 16.464 sacces, sendo -14.001
pela l.eopoldina c 2.463 pela Central.

Os embarques, foram de 13.360 saccas,
sendo 3.382 para os Estados Unidos, 7.124
para a Europa, 2.615 para o Rio da Prata
c 239 por cabotagem. O "stóck" era dè
269.729 ditas.:. .

•Em Nova Yorlt, a bolsa oceusou uma liai-
xa de 9 a 28 pontos nas opções, do fecha-
mento anterior.

O mercado de café funecionoü dnranle •
dia com um movimento mais activo de ne
gocios, portiue a procura augmenton. Assim,
foram vendidas mais 6.756 sacats, no total
de 11.249 ditas.

O mercado fechou aciu alteração,

O TEMPO
mmmm* ».»»»..¦¦.—

Temperatura de hoje: máxima,
21°,7; minima, 14°,5

O merecido renomo da marca "POLAR"
e a considerável preferoncia com qua a
distingue, cada vez mais, o publico, têm
servido do cstimnlo para procurarem imi-
tar desdo os nossos reclames até os nossos
calçados!

Embora essas imitações sejam fácil-
mente reconhecíveis e, portanto, não al
rancem o effeito desejado, avisamoa ao
publico quo só ó legitimo "POLAR" o cal-
t;ado que liver sohre a sola estampado a
fogo, o seguinte carimbo r

1Boletim tla Directoria deMeteorotogia |

Pedir pelas nossas fôrmas 21,
22,23, 26 e 33, nas princi-

paes sapatarias.

Fabrica de Calçado "POLAR"
Kua São Christovam, 540 a 552

RIO DE JANEIUO

Previsões para o periodo de 6 horas
da tarde do hojo até 6 horas

da tarde de amanhã :
'Dislricto Federal c Nictheroy .--• Tempo,

instável, .com alguma chuva ainda possivel,
passando a hom no correr do dia.

^Temperatura —- lioile! mais fria, em ascen*
sio de dia, com máxima entre 23 c 25 grãos.

Ventos — ainda variáveis, nonnalisando-se
no eoircr do dia.

Estado do Rio —- tempo, instável, com al-
guma chuva ainda poSsivel, passando a boin.
Leste, instável, com chóvisquciros.

Temperatura — noile mais fria, em ascea-
são de dia,' Tendência geral do tempo, após a 6 horas
da tarde de amanhS — bom.

Estados do sul — Tempo — O tempo eoii-
tinuarà boui no. Rio-Orando e cm Santa Ca-
tharlna,. assim como ho interior do Paraná
e S. Paulo. Nesses Estados o tempo passava
a bom no littoral. A temperatura no Rio
Grande, embora ainda baixa á noite*, clc-
var-se'-&, assim como de dia mais pronun-ciadamente, Noite mais fria, em ascensão
de dia, nos doniais Esladps. Ventos — de
norte a leste no Rio Grande c cm Santa
Catharina, rondando para esses rumos nos
demais Estados.

-NN»
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MOREPE-SOLE
NOVIDADE

CARIOCA 8-34-40
URUGUAYANA 81
MARECHAL FLORIANO 132*134

A iNOürüiMiJülMCiA
Mobiliário para uma casa, com 36 peç-*.

2:550S — Rua do Theatro n. 1. Tel.. 476 C

Loteria da Capital Federal
Resultado da. extracçãode hoje:

42930. .'. .  20:O00S0i_)
19003  3:0008000
9351. ... .¦ -;j  2:000$000

18141. ...... ......,.,., .',, l:000í000:
20155. _ * .. au.__._____d.it_.s_. I:000í000

Dr. A. F. da Costa Juhiòr|^:
mores, RadiumtliCi-apia. 11. Chile. 17 (4 ás 611

NERVOSOS
Cnram-se com duchas. Instituto Pbysio*

therapico. Largo da Carioca. 3.

CRETONES
Os mais delicados padrões

Largo da Carioca, 9 — Teleph. C.
SOUZA BAPTISTA & Cia.

610
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Alfredo Rodrigues dc Almeida ]
Aiiniiiihi U'ie* do Aliiiíiilíi t" »«*¦¦'

(ilhii', .liivine, llonorlim, Alfredo e
l.- ¦- (in.. íiiiiiil-f.liili* Telxalrn ili* A<i**
vin.il, l-riim-N"" ila G«-.ln l.opes, Ila*

vlil Oliveira, •n-nhur" o filha, Miiimel llio*
uo. m-uIioui tf filho, Atlidlim AIviji Ifireira,
leiihoiii o fllhu u ileiii-n». |titreiil«jí iwiiIio*
rado*, iu:r*ii|ii'«iii im» p~n*iil"" v «ini'.«»
um* oeoinpaiilmrnni o* tvMofc morta"- «i**
teu Mt.vnim.0 Mm-WiJM*'. em», .•*;'.•!•;*.. ftio, Ai.i'iiKnu iioimiaüi.8 t.i: aCmkioa
e ile mi.» »" eoiivlilnm para «¦.iMir .1 mu*
11 de 11-111110 tiiíii i|ii«» "»•''¦• •"*¦•'•'•¦*.•''* ¦*t*jf*
huilii proKiinui a ile nnoito, 11» nllar-iiior
da eiiiejii de S. Krniiriücu ile roulit. M
fl lia imr««, coiifew»niulo*ír luminuiiieiila
uraiot. no*> ipie comparecerem a i***-*1 aclo
lie reliülA». ___»__.

fi'
Mario Antônio da Costa

Maria I-talicl Conio. Afranlo Aijlonlo
tia Cotia v ieiiliurn.„Gnln Júlio,Tava*

e_«ire.
» mwwoiiiwwwii tesBsm***
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ASSEMBLÉA 22-2 A 26
Para todo o Brasil

COLHIDO POR UMA POLIA
l# ii-iv.-.iihi d» firma Soiua Mim i» S '<••

o mn-rariu Anlunio A-s-i-dliil1**, t,ii imlii Iml*'
ern -cívico mt" iiffiviiiii*. d*, rim 1I.1 ,;•'•,-¦"
imk o SaVj foi vl-tim» de nm ncelileillei
fleitml.i •••rn » bravo direito Iraeluraiio
11.ir iiniii pnllu, . , .,

\iiiiHliiiiú, iim lom .nl miiM», foi mm-
CAdo rn» AmUIciicI* e retlron-Mo ilcimii
pir,i a «*iiii residência- h rua Cardoso .w
linlin n, 11, .

«tt**-*—¦"." "^«.HWIUII.IIIPIIIII ¦«¦¦» —

varei*, senhora e fílliasi Oclavio Au-
loniii «In Cosia, Miolo Anlonio ilu

Costa, Oulllicrnio Mclrollea Coelho..«nM es*
ims.is e Ilibo,*. Maiifrcüo Anloiil» ob,W«»»
Vocllo Anlonio da «:-*t>«. Horiiclo Antoiiio
dn Custa, "iias eipoiai c 1 íIIm»h (miteii es).
Roberto llt-lil. icnliora o nilio» (nuMiile»). |
viuva, filho-, netas. Reiirot.. Jrmljoi.l.ou»"»"
d«n lohrlnlios o «ogro d» Ur. MAIiui A*-.
TONIO l>\ COSTA, ograilecem .1 iodos
ntiuelle" •;•¦«-• roniparereinni •»'» cnU*rranieii-
to i- convidam «* pumiU*' e amlRos paru
a IUI2M1 dc Mllmo dl», uu« «era ivindn 110
nltar-inór da curoj» da Comlolarln. amo*
nhil, !.«xla-Mi... I de njtoilo, òs 10 liorae,
pelo (|uv desdti J4 sc confeisam P

tfrT\*~rwi\Nutfi.-etmf,,-r-;i"fr~~'--t-< 1' I"'" *—*—rim^<*»W*»«ii^i»..,*»»*",»«,»*****,,,*,^,,*—

11 ferie 1 - Branca
•!• r.f vi V... BB :!;

Joinn, nnloííios, Artigo» do Frtnta*
aia, sem verem ob preces «Ia Joalho*
ria Indiana, Largo S.\o Fnmoisoo,
24 — esquina Bocco do Rosurlo.
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O UNICO MKTA1*
ÜOMPAUAVEL A PRATA
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<3.-y. y,»r";w*fflx«.

Isabel Rodrigues Silva
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os filhos, Irmãos
tos, cunhadas
tu saudosa c

(-eurii'.

:!:b:;«t^*í
iíiEirrrí?*1 «__—____.¦

, . , „ . . 1101 as, 110-
soliriiilin*, iia sua mui-
leniurc chorada mlíu

À 
BH1
nm
a
rsfliií». <iue serft c.
su.1 alma. sobbndo próximo, 

'1 de acosto
ns in horas, m» nltiir-múr da cRreja^do is. .-.i>í(í___,.„.,,*,
S. du Carmo, a ma I* dc Marco, confessan* .}. ^gV^S»" iftO I ; .. _ . . . . . . .

1 Io *..'lllll.'MI f vili|"«- »¦  , Vc f_*'V-i.- "Vf— i/t irmii. so/tra, avó, cunhada e Hn ISA- v ^^^-i*'
!m. noDIUCii-.s SILVA .convidam seus S|«a^^
micos o os da Inesquecível finada, pari ?rafflffiH?H
ssistir a missa do 30* dia do seu rallccl* .j.p^fftWtfflbP
uiito. que serft ccl.-hii.ila cin suífraglo do ;,; e^^Sg.1£|

', ...l-l.nftfl nraxitio. 3 ile 01 osl«>. .1. ,%._fl?. -." -u."\£^L:b&

«!o-s-. ctcrtiomcnlc uralo»
piedoso.

confessai
pnr este neto Ifi*

O uso diário deste tônico incompanivel rc-:;.
giilaiisa us funeções digestivas, estimula oj
appetltõ c dá ao organismo o necessário^
equilíbrio, üsa-sc indiffcrentcniento i)uro|

•mi coiii agua, sypliõu. vermoutli, etc. ^
UNICA CONCESSIONÁRIA .5.

iilse ÍÜlpiâ iilílÉi

G«R?.8ao c tnobs de lã
para todos os preços

ArlSgos para c_aia e mesa

ESPERANÇA DO BRASIL
PUA DA CAItIOCA 52

INDICA Ç õ E S
O CYROL

Rio de Janeiro - São Paulo - Santos

c demais Estados do Brasil.

Antônio Fernandes Malheiros
1» ÀNNIVEUSArUO

í
de 1
sempre Icinhrado -.-sposo,
genro ANTÔNIO FliltNANDES MAL1I
mandam dizer na «'«rr.i.i do Carmo

A viuva, filhos, nora, netos c demais
parentes convidam ns pessoas dc suns
relações a mni/ade pura assistir ama-
nhil, sexta-feira, I" ile agosto, ;i missa

1* anniversario, iptc por alma do seu
pae. siiiiru, av*) e

.MAI.IIlilHOS
ás ;»

lioras, no nllar do Senhor
tecipadamcnlc ogradccein.

dos Passos. An-

__ tA5Áj)ÁS__MESAS
........... •:-:-!-:••*

^*atm_W.'-»n™**^^

Dr. Justiniano de Serpa
1- ANMVKIISAUIO

Je \ fainiliu (hi pranteado Dr. .ÍUSTI-
999 MANO DE SEHPA, convida os sons

| anii«iis e parentes para assislir a
«•••» missa «iiic inaiid-i cclcliror amanhã,

íexta-foira, 1° de agosto, ás 9 1|2 horas, no
állar-niár da malrlü do Sagrado CorncuO oc
•lesus. 1*1 rua Benjamin Constant, por alma
du seu inesquecível chefe. Antecipa n todos
¦inerros agradecimentos.

tirou o RECORD t-m iircijos, iioksiiiihIo diversos fabricas vende directo*
meu te au POVO

Rua Uruguayana 132 e 154
Meias de Seda para Homem, a 3S000  3S9Ò0

' Scdn liara Homem c| bnguct,  7»iH«"
i>

*i

•»

Alfredo José Ramos
» Anésia Pereira hainos convida os

?Ç*1 scus parentes, aniijjos c collegas- do
í seu pranteado esposo, ALFREDO 

"OS1-.
'-' HAMOS, para assistir a missa de 30"

dia, que será cclchruda na egreja da Veiu*-,
ravcl Ordem Terceira dc Nossa Senhora do
Monte do Carmo, á rua 1* dc Março, ama-
nhã, sexta-feira, 1" dc af-oslo, ús D c 30,
pelo «iue desde já su confessa summaincn-
te grata;

" Eseossiu parn Homem c| baguet cie Seda, a
" Seda jiura Senhora, a '•.'ílUIO 

lodu de Scilu para Senliora, 
" de Seila para Senhora c| Ajour.

dc Seda para Senhora ç| baguct,
Ioda dn Seda para Menina, a.. .
de. Seda pnra Creança, 

Não confundir, é a primeira casa que especialisou o artigo do
MEIAS no BRASIL.

78800

38600
4S50O
6*500
11S000
9Ç800
1*800
2SS00

BELLEZA SGIEMT!?!0A
A Tf>" T*tTE DO I103TO EM CINCO TEMPOS

1.* — I.avor o rosto cnm a
Pasta d-Aihendoos Knlnha da
tluntcrin.

Pote fi?0CO.

2.* — nefrescar a pelle.
limpar ns poros c tonificar
os nmsciilor. com a Ajua Uai-
nha da lluucrla.

Frasco tt. 18*000
„ p. 12'OfJO

KM CAIXAS COM 20 PAPEIS
1'orrlmenlos fétidos, Inflammnç0e*i do Uluo
liores dos ovartos. Colicas ütcrlnas

Vende-se nas seguintes cin-as:
dita ... iiimrilAVANA XS "7 .1". B 91 I IU*'A I* l>K MARÇO N8. 10, 11, 17 K t«
RUA PA 1'ltt l.l'A»A.>A ".a. .;, .i.» «* »» I'",,,,. „avcalVE8 DIAS NS 41 r ;•,
«UA 7 1»K 8-TEMUltO N3. et B 61 |c UUA CON*yAi*v_-| ui.vn .*.s. «i t. y,

AGENTES DEPOSITÁRIOS (EXCLUSIVOS)

E. T. MELLO & C." WeWVP&WmmV* 
molhas chatis aos sit^mç^njMi^

*tl**X%f*~***r**mm***f*l

A FORNALHA EXPLODIU
Recebeu os necessários soecorros da Atili.

lencia. omiti foi levado «•om (íucim-irJurji
uo roslo e no pescoço, o operário .l«4r**e Ri.
beiro Simões, du '2H nnnos o residente ' ru-,
Palelro, n. fnl, nn estação dos IMIarcs,

O soceorrido foi vlctlmn dr uma <;\plosJ->
de fornalha, no deposito do São I)in*o, d»
(inai í emprcflado.

- —-•»»¦--—-

'£i sf_r

3." — Dar eflr ás faces com i ,\.
o "Rookc de Vie" Rainha da | %
lliinfrria (liquido) ou cm pó,
qne dá A pelle uma carnaçSo
ideal, uo tom desejado.

I.i.iuido. . 6?000
Pó. . . . 2?500

ENTRE DUAS BARRICAS
O estivador Gabriel Ferreira Passos, dc

39 annos e residente A avenida .Suburbana
n. .'•«, quando hoje trabalhava no arma-
zcm ii. 3 do <:acs do Porto, -ficou impreii-
sado entro duas harricas, soífreiido torte
contusão na perna coquorda.

Foram prestados, no caso, os necessários
soecorros pela Assmlcncin,

. —ae» ¦ ¦¦ m \
{..*..*..;.^..*~W**X'^v^*M**>^^*l**W**''H*'**^"**'**'*»"Í

?CACHEP0TS E CRYST0FFLES|
.*- Apparelhos do Lavnlorio X
!•! Apparelhos do Serviço %

Jóias, Objectos de adorno *jj*
Nickciados, Aluminio, Praia ^

Ouro, Vidros c Cryslae» Y
'('devem ser limpos e conservados cora

PHAROL

Julia Gonçalves Pereira Filha
(.1ULINIIA)

m .losé Manoel Gonçalves Pereira, sc-
tóij nhora c filhos commüriicam aos scus

(j parentes e .'imiíjos o falleciniento, hoje,
A de sna querida filha JULIA G0NÇAL-

VES PEREIRA, saindo o fci-elio amanha, 1
dc agosto, ãs il lj» horas da tarde, du rua
Barroso, 105 sobrado (Copacabana) pura o
cemitério de S. Francisco Xavier.

Caeiano Vieira Werneck

J> 

Zoztmo Werneck, sua mulher e fi-
«I lhos mandam rezar amanhã, scr.ta-

feira, 1" dc agosto, na egreja de Suo i par
I» Francisco de Paula, ãs 0 horas, uma

missa dc 7° dia por alma de^sen"rtxlrcme-
cido irmão; cunhado c tio (.Al-.IANU \ !l'.i-
RA WERNECK, convidando paru assistir a
esse acto religioso scus amigos e parentes;
pelo que so confessam eternamente gratos.
**_i 

, ¦ i ¦ ¦ .i —•• "' —"

José Alexandre Cirne
4° escriplururio dn Central do Brasil

«, 1° ANNIVERSARIO
A sua familia laz celebrar amanhai

sexta-rcira, 1" de agosto, uma missa
pelo repouso eterno do scu querido

JUOUINHA, "" capella de N. S. das Giaça:,.
k ríia 2-1 dc Maio, cstayão do Hiachuclo, as
9 horas.

Carolina da Costa Araújo
As filhas d filhos convidam os pn-

rentes c aniigos de sua inesquecível «•
sempre lembrada mãe, CAROLINA;
para assistir a missa que mandam

rezar pelo descanso dc sua alma, amanhai
sexta-feira, Io de agosto, na egreja dc N.
S. do Parlo, ãs !> horns, no altnr-mor.
de já ficam gratos.

Ladrões e mcendlarios
0 assalto a uma casa da rita São

Francisco Xavier

A policia era acção
Pela madrugada de hoje, manifestou-se in*

cenilio no prédio n. 8'17 da rua São Françls-
Cp Xavier, residência do coronel Pereira Lo-
ho. Chamndos os Bombeiros, estes, cm poii-
co, compareciam; extinguindo o fogo a bal-
des dagnn.

A policia do 18- districto, na pessoa do
comniissario Ângelo Câmara, compareceu a
residência do coronel Lobo, nhi apurando quej
o fo-ío fora nlc-ulo, propositadamente; c com :
intuitos criminosos, pnr ladrões que, antes, a j
haviam assaltado. Disso teve a autoridade
plena confirmação com o desapparccimcnlo
de vários objectos, assim como um custoso

de jarrões «lc prata e pclliculas cinema-
togrnphicas. Também, no quintal dc um vi-
zinho, foram encontrados uns arreios per-
Icncôiites a um filho do coronel Lobo.

Foi instaurado inquérito naquella dele-
gil cin.

*—içar». *
Formula:
Crcosoto

Vegetal
Iotlo*Hy.
pophòs.

phitos de
•jaleio c so«

dio.
Slycerinc

Fartos
eiemenlos

para a
íiygiene

dos pul*moca.
App. n.5fi dê

t do io-ias*

0 "Darro" veiu de Liverpool
Procciloiitc dc Livorpool c escaliu clic:sou

ao porlo desta capital, is primeiras horas du
hoje, o paquete inglez "DniTo", transpprtan-
do regular iiiimero dc pasasgeiros. O referi-
do paquete, qoc fòi encontrado cm bom es-
tadô sanitário pela Saude, partiu, á tarde,
com destino ao Hio da Prata, conduzindo
"íuitos passageiros.

•JO**l-

^iiciLi-
;>Í'\2tM'>\

fcjíjM

Des- ^Êm

Crescentino Baptista de Carvalho

t A familia Crescentino Baptista dc
Carvalho convida os amigos dc seu
saudoso chefe para a missa dc sétimo
dia, que manda rezar no altar-mór da

egreja da Candelária, ás '.I e 30 de amanhã,
sexta-feira, Io de agosto. Antecipa agra-
decimentos.

Dr. Eurico Villela: Moi». mis. 7 de tom
87, ás 5 horas. 3", 5*» e sabs. Tel N. bo4.

Alíaisite de senhoras
V. Bello — Assembléa, 21 1" andar, 5190

Taillcurs -- Robc — Manteaux

Loteria <Ie Santa Catharina
Resultado da extrac-jão de ahlc-hoiitcm :

58119 (.Uruguayana) ."  30:0009000
4272 Rio) ,*.. 8-OuOWOO
7(555 (P. Alegre) , 2:õO(IÇO0í)

18877 (P. Alegre)  2:000*000
8617 (Rio)  1.15008.01)0

Sortes grandes
«urunw—jmi _—i

i
Ji,I{!ÁESWiOX

OB
Cmesto Souja

BROfJCHITE
Rouauid.o, Asthme,
Catei rhos chmnicoi

GRAKÍ1B T0NIC8
ti-rs í M".Ü!.e"Nt*ji"

lor;. tmtau
-•—**uS«S»—-

5 O O O Ks.
de finíssimos DISCOUTOS parn distribuir na
próxima quinta-feira, 7, padaria WERNE1".

Próximas saldas dos no
vos e rápidos paquetes;

Para Europa
"SIEItP.A COP.DOnA"
!'GOTHA""WESEU" . .., . M -«

Para o Sul

3 de Agosto
12 de Aüonto

2 rie Setembro

••WESER"
•'SIEIÍHA
"KOELN"

NEVADA".
3 de Agosto

22 de Agosto
30 de Agosto

4.* — Applicar Creme Ral-
«ha da Himuria, que bran-
queia « pelle, evita n forma-
íão da ruga, dando-lhe um
avelludado encantador.

Pote 10"000
5,. _ Polvilhar o rosto

cnm Pó d'Arroí Rainha da
Hungria, que, sendo muito
leve c não sendo oleoso, dei-
xa respirar livremente a pei-
lo sem oblurur os poros,

Caixa 125000

Sc usar durante tres diar. na sua toilette
os Produetos Rainha da Hungria, rccònne-
ecrã (;uc a sua pelle tem frescura, transpn-
rencíà c nm afOÚndado incomparavcl.

Us Produclos da ACADEMIA SCIKNTIFICA
DH BELLEZA oMtvci-atn o Orando Prêmio
na Exposição Wcriiiiclonal do Centenário.
Resposta mediante sello á ACADEMIA SCIRN-
TIFICA DE BELLEZA, Rua 7 do Setembro,
lilli — Rio de .lanciro.

. —taot» ii.,

*t'nno arranha e nvm altera a «ôr*|.
^natural do metal, proporcionou*!
:*:.lo*]lic brilho sem egual. Resiste;j;
••'no.s effeitos <!o ur <lo mar. *j*
;:-.;.._>.x.í":"X«:*.x«*:**i~>*t**w*H**x**H"X**t**t**x*

•"•to»**

Campo de São Chris-
tovão n. 155

Prédio dc 2 pavimentos .
Leilão, amanhã, 1 dei

agosto de 1024, ús i 1|2 ho-
ras, pelo leiloeiro Palladio.

-me».

é*Wf" !*H*S_

•*V*Smmk~^ ^TkW
DR. GONÇALVES JÚNIOR - PArtTOS

R. 21 de" Maio, 0-1 — Tci.: Jardim 634
___—— » m*** ' *"

TRATAMENTO rápido, SCIENTIFICO,
radical e racional das
FERIDAS À

novas ou antisaa. Com o hio ao
A SANTOS IN A.

(pr.i-i.ida seccativa-refrigeranto) otiicm-so.
como por encanto, excellcnlcs resultados.
Preço 3*500, pelo Correio 4*500. A' venda cm
todas as phârmacias e drogarias eâR. Ura-
guayana, C6 — Itio.

ÜSÜSP

ws
imi

inoeuloS
ar/&âeafao

Óptica Especial
Preços Módicos

EMPRESTIMOSSr-K
todoearmo7lTcrANNDÍR7M

SIQUEIRA CAVALCANTI & C.
(Casa bancaria sob a íiscalisação do governo)

mim**

vji^í.sscxi\m:xm J
Jóias cleoccas.ào
Vendem-se, trocam-se. compram-se e

concertam-se

6 Rua Ramalho Ortinüo 6
A TURMAUNA*

Ex-Travessa de S. Francisco '
«lí.vís-isWiitóMwrJwrs'.'
i_U|atn I

TOSSE? xarope:
G-XX-

Restaurante Tavares
RUA CHILE N. 33. T. 1737 C. Aberto toda a

noite. Cozinha dc primeira ordem. Acompa-
nhado no almoço c juntar do quartetto russo
Irmãos Ichpilman Lenine.

me»

CIA. LDA
40 GONÇALVES DIAS 40

Asentes Ccraes

HEREVi. STOLtZ & Cia.
Aven. Rio Branco 66|74

Caixa 200 •— Tèlegrammas "Nordlloyd"

\«=«a

Dr. Ernani F. Alves ffigt HT\l
nhoras. Quitanda, 33, ás 5 1|2. Tel. N. 7188,

-«¦¦Mt» 

o—«tfi^Jia-—•*-

Peiie, Syphilis, Vias Urinarias
Itua da Assembléa, 51, das 9 As 19

DR. PEDRO MAGALHÃES
i mt—-*-

pr
Rua Assembléa n
mos DOCES.

21. Os nossos são finissi-

i^sof* •¦*

CsOUGiüfss ^o iasioo do Brasi]
Professor com lonua pratica do ensino ds

escripturação bancaria, arithmetiea commer-
ciai «.- correspondência; acecita candidatos ao
próximo concurso". Aulas individuacs ou cm
turmas pequenas. Maior numero de nppro-
vações cm todos os concursos rcalisados. Uu-
sino criteriosc-i pratico c cfficicnle. Hua Vis-
conde do Rio Branco, 37, '2a, sala 25, das
9 ás 12 e das 5 ás 8.

ROSALINA TOSSEPARA
COQUELUCHE

•mlSfofH**

Manchas, pannos, espi-
nhas, verrugas e

pelle velha
Dcsapparcccm cm 8 dias com o uso da

"AGUA SCHMÍTT", conhecida desde o tem-
po do Império. Preço de cada frasco, 10.",
pelo correio, 12". Vende-se em toda a parlo.
Pedidos A

CASA SCHIV3ITT
RUA GONÇALVES DIAS N. 51, «obrado

Para dar brilho ás unhas, "ESMALTE
SCHMÍTT", (não c verniz), por isso não es-
traga as unhas c o scu brilho dura niais de
8 dias. Experimentem uma unica vez.

——mt*» ¦

LINHO
Eni cores e fantasia

Ultimas novidades cm lindos tecidos para

Camisas sob medida
Em exposição nns vitrines da

CASA SAMUEL
Avenida Rio Branco, 124

DR. EEUNTO COIMBRA
do Hospital Evangélico, ex-assistente dos ser*
viços dos Profs. Krausc, Biér c Bctzner, dc
Berlim, de volta dn Allemanha, abriu scu
consultório ú rua Cnniiing n. 9, das 14 ás 16,
no Hospital Evangélico das 8 ás 12. Phone
Villa 2201. Cirurgia geral, nervosa, partos
vias urinarias c moléstias das senhoras.

Or. Sifvino iMtos,
laureado especialista
em dentaduras anato-•nicas a Vridge-worlts
(pontes), sem auxilio
dc chapas, para a
mastigação perfeita e

belleza da physionoinia. Pregos módicos.
7 Setembro, 231; das 7 ás 5. Phone, 1555 C

i me» •

RESTAURANTE RIO DE JANEIRO
Rua Lavradio n. 5. Aberto até A 1 hora.

«cot»
Empresa Càuardadora de

Moveis
A MAIS BEM INSTALLADA

Rua do Lavradio n. 11-1 — A. F. Alves „ C.

_--¦¦_-a ¦¦ — I i*"_|CO.- «—-—

a_ssnr""_ir"M2_íÍSf | 
*

li ¦¦¦ I m*\Yt*%X99**-%- -.*¦. — ¦ —«.-..¦¦mp*t-t*it_i.H

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

i •**» *

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

duvida, medo, indiffcrciiça, tristeza, angus*
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
intestinos. Emprego local e geral dc radia*
ções ultra-violetas de Bach c da suggestão
nelos methòdós mais modernos. Dr. Cunha
Cruz. R. S. José 61, 3 As 5. Tel. 4625 CÍ
—_..,.,.i ,..-_.-.. i ii . » ilt ft Ifi I '¦¦ i ¦-..¦._....¦-¦—----

*_"_-"S-~>"; E55S2mw!3<sia'*msssm2mi>Jmii.

-CeaiTfí LótívicÒ
qaawQ_sooa30_m

_?ÍRM^t7j_-*a_^Horitis 1!
PREGOS M FABRISA "

GRANDE SORTIMENTO

noa ão Brasil
RUA DA CARIOCA, 52

Espere

evita-se usando as Pastilhas Gutturaes, quo
ilesinfci-lam a hoeça, n garganta c as vias

„. .„.„„ _ . —,.».-.nnn, respiratórias, portas dc entrada dos micro-
DR,,MGQ..WÍS?I^M-*i^-^MT|wòs. Antiscpticas dc effeito seguro e muito"

Cirurgia, molcstüiis de senhoras, partos
ftnios X dc profundidade

Consultório: Rua 7 do Setembro, 133.
Tch C. 1771). Chamados no Rio: Tel. B. M.

3173 ou C. 1770; em Nictheroy: Tel. 717.
—._,.-.,—.- ¦ -i ¦ ¦— • »—-r^QS-B»—¦ ¦—"*-¦¦ .... — ¦¦_.- ——mm —

UI5I\ comprar, vender, concertar ou fazer
jóias com sc.i-icdiiilc? procure a "Joalheria

Vãk-nlim", rua Gonçalves Dias 37, fone 991Ç,

Dr. Jorge de Moraes
Aires, 58, 3 ás 5. R

Operações, par-
tos, syphilis. B.

Aprasivel Sfi.B. M. 3253,

ANTIGÜIDADES
Pelo facto «lc pagar os melhores preços

mantém a Galeria Essllngcr, rua Bcrão São
Gonçalo 22 ÍC. 4243) a mais intcrcss.mte col-lc-
cção de prataria, moveis, quadros antigos, etc.

««**•¦

agradáveis ao paladar. Deposito geral: Dro-
caria Giffonl. Rua Io dc Março 17.

Lie. D. N. S. P. n. 373, em 28|12|917.
meè*

Deliciosas ameixas rcclicimlas c mais doces
finos, pastelaria WERNER.
 ASSEMBLÉA N. 21 

*W**Í*V»"

SANAGRYPE
Dr.

PARA INFLUENZA
-1 CONST1PAÇ0ES

FRANCISCO EIRAS" de ¦

ç Lji; dos olhos — HENRIQUE ciírou a
OypnltlS Sy.'hilis dos olhos, garganta o ou*
vidos com 3. vidros do Lüetyj em GO dias c
gnsiou I7*f!00. — OSCAR tomou 20 vidros dc
nSo ficou curado. LUETYL só cm boas phar-
macias. •me»

SALA
liiiU-pcndcnlc, optimo passadio.

Praia Botafogo, 4G0.
para casal

OURO E JÓIAS ! ...
Comprn-se ouro a 0$, *7$ c 8Ç0ÍIO a gramma:

platina de 50" a 80$ g.; prata moeda R. 40 °|0
e 100 "|o ágio; pratarias antigas de 300," a
1:0008 gr.; brilhantes dc 1, 2, 3 contos o
quilate, vendem-so e trocam-se jóias usadas,
.lonllieria Tliesouro do Castello. Uruguayana,
I). Perto da Carioca.

meiem
CÃO POLICIAL

Gratifica-se generosamente a quem dér no-
ticia ou vier entregar um cão policia! prelo
chamado RRUDER, que dcsàppnrhceii cm n

•noite dc 29 da rua D, A111111, 50 (Botafogo).

  GARGANTA
Professor de clinica de -{ NARIZ

na l-acüUladc do Rio. L OUVIDOS
Cirurgia — Physiothcrapia da especialidade:
Tratamento das escrolulas: R. ullra-violctas.

R. S. José 61 — 3 ás 0 li. — T. C. 4G25
1 .ai»»

Cabellos á Ingleza, a domicilio
A' La-Gat-çonnc c Demi-Garçonnc. Perfci*

ção e rapidez. Pedidos a Aragão. Norlc 3192.
¦ ¦ ._----.. ,,.-__..,—.-,— -. T, u*mf.n*rT»:.-* W——^_-~-.~—m.-mmm*m* —

BERLINER PPANNKUOHEN
Sonnnbcnd den 2

Padaria WERNER — 21 rua Assembléa
mmm- >—«_SJ<>ÍÍ*»—

SANATOSSEp„^^SE

1
ÊÜÍlÈiE
OWCÜJFFFIRTS

GESELLSGHAFT
Serviço rápido e de luxo para Lisboa, VV
go, Bilbéo, Hock vs.n Holland, Bouio- j

gnc s|m e Hamburgo.

^gF

Hotel D. Mm - Oerrlas
Segunda parada adtante do Pctropolis

TelephoLc n. 9
Clima Jdeal em reg ão incomparavel—'-*?__*s®as53a?

¦*<•_*»>-•

- i*-«*«gSCtP'*" I"ERNANI
Faz leilão amanhã de moveis, pianos, me-

taes, crystacs, pinturnsí jarras antigas, ta-
petos, etc, ú rua Frei Caneca 177, ás 5 horas

Sairá a 2 de setembro, ás 4 horas da
tarde.

Cap Norte
Sairá a 30 de Setembro, ás 4 horas

da tarde. « . r 

THEOBOR W5LLE & C.
Agentes

Avenida Rio Branco 79-1° andai
Telcphiine Norte n. 41

J___BB_«_tffl_S'í""^^

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças ilos olhos, oerlj

dos, nariz e garganta; Consultas da 1 às I
Assembléa, 60.

¦ me» ———*

MQV-iS
O Júlio, leiloeiro, veude e aceil»

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

RIVER O calçado qne todos devem
usar. peia sua cothmod *"*<
de é preços, altas iioViiU*
des em fôrmas. Asse--4
bl«la. 4« - Tel. fi. *>¦'•'*

-ua»»»»*-

Únicos depositários no Brasil:

QUEIROZ SUZARTE & MEYER
SOB.OURIVES, 124 —

—mo**-

SANA-SYPHEJS Depuratlvo e to*
nico do sangue.

-,—M***»-

DR. DOMÍNGOS SERTOLÇ!. advoga
no crime c civcl. — Ouvidor 45. Norte 555;

>—^w*—-« ¦¦ -—
• Rosca dc AMOU simplesmente deliciosa", pri-•'i*in WERXiER", rua Assi/ihulen, 21, ãunrtns

j sabbados.

Nariz, Gargania.e Ouvidos ^xs-vuõ
CRSAR DA SILVA" cx*assistentc dos profs.
Killinn e Briihl, dc Rerlim. Com «matro an-
nos de pratica nos hoispitiiçs de Paris, Der-
Um c Vicnntfí Consultas de 2 ás 5. Rua ío
Ouvidor, 189, Io andar.

¦ ¦-¦¦¦¦ ii | -^flfclS**" 9 ¦¦

Dr» EsSf5iraü5 R
G-*-"!GANI A

NARIZ II
OUVI OOS.

Ex-adjunto dos profs. Wciniracrtner Grim-
mnnii. Passow, cm Rerlim, e

Nciimann. em Vienna.
TRACHEO-r*í*ON'C!TO-ESOP'IAGOSCOPIA

Tratàilícntn cirúrgico da ozciia (It-chnica dn
prof, Seiffert) c das ilncryoc,ystites (ôpérai-

SOLUÇÃO SAPHROL
O MELHOR" TÔNICO DOS PULMÕES

Poderoso nas Tosses, Resfriados c
Lie. S. P. 781. Depositários:
ít Filho. — Gloria, 62,

mot» '—

llroiicliilt'
Viuva Silvei»

CachorroTeEeriffe
Perdeu-se um cão Tcneriffc, pello liraiic"

de nome "Duque". Gratifica-se a quem o cn*
tregar á rua Marechal Floriano 142 — Caí'
Cruzeiro.

mm»-
PÍAMf4*5 e autopianos allemães. 1'eçant
k irll-iVÕ ,)reç03 e caUlloRos a ll. Fcrnl;
ra & C. Rua S. Francisco Xavier, 3S8, 1. v'
39(i8. DA-se grandes prazos.

mtí*3*—«-

Or. Feraai-do Vaz í!È?£>ft5l
rurgia geral. Diagnostico c tratam", cirttrgi*
co das affecções do estômago, l-nlos!»1"3j '
vias hiliaics. Utero, ovarios, iii-ctlmi, llMJS?
e rins. Trat~.de canccr,liemorrliiigiàs,.li!m»*
i*es do utero e da bexiga pelo radium. •"'
scmbléti 27. Res. C. Bomfim*. 608. T. >• 1223.

-,-ào dc Wcsll. Caruio,
C. 2052. Resi

». esq; S. .lose,
Regina Hotel.

2 As

BLENORRHAG3A ^Cure ea
cai

injecções inti-.-iiiiiiseiilai-os. Largo da Cin'"?*i
ib. Tel. C. 3128; Dr. .10I1GÉ A. FIUN.CQ f
Assistciile do lustituto Oswaldo uni.

-sf "' ""-AA |..|pi_J"^._v. .^¦,w-.;-í^ :/.V.rf.A_B:/.>fc.¦;,^',^_^^?ífc£'-
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^ c?/é?' //g/é»
a.fíiàtór descoberta dá
Thenspeuticd Moderna

contra d
TISIS

a rb_/c-vj e».j

Enfermidades do peito.

A NOÍTJR — Qi.inln-f.I.a, 31 íto Julho do 1924
I

'»¦•'• " tuiii> \|> ; i.i __

m PLATEA

IM,' nllincntu contem to
das os Vitaminas cm scu cs

NOT.OJAH
A feita de lioje no llccrcl»

Umn ft--in muilo otlMcule r.nlt_n-ae>, ha-lc, nu ||t»,»i'e ,,, „i'íí,iii|»,iiIh prin mwIiii!»'Uli ÇlliprtUii lluugftl * (;,„„ ft,,.f||,||,|Mi-lii lill-
naoiio llieatrn. o |ii-a„i«nim,i> ii., pípocIb-'ciilu, tim» scrn i»iu ictiucf, i» i„u»i reiirei-h*lavai» il., on.rnçaiiit revlila "A' In garfoi»-»m> o noto lyrico, cm quc lomarilo pnrtu nsn.lrliei Vorn Adonuy, Isabel 1'rflgoio, li.-Iln»r i.iiiln a "l.is Tliso-Dornh".
O cartas de Leopoldo Prn.i

Loopnlilq Frn.s dá, lu-Je, novo carta» ao»rronuculndorci dn Carloi Gomei. Irão A-feila uli ni cum.dlai "o llliistro ileienhlie-
çiiin" o "Um uniu, em 16 mliiuldi", nipicl-l,i cnm Leopoldo l'rôe» un proliiKoui.ln, c a
nutra peca, ipic icm. um aclo, com ArmandoIlqini, Iracema du Alencar a Col.Bto OU-vcirn noi prlnclpnoi piipdi.
A festa de l.ecticia liara

. l»M|lan-5j, lioje. uo San .lose. cm duasscíiõci,- ii festa ,io Lcçllcln piora, elcinonto

K».l_

('rrpmi Rraiillce  Sí.tflii(•nmuhiln brancas  iii»,',ni)
Uinbi-nlulin Irlmiiln  I3IÜ00

EM LOTES
N. I — Zoplilrci ou porcnoi diversos com

cullnrlnlios ou ii.'u> a cm olhei-

8S900!...
Nós não precisamos

ganhar dinheiro!
i__a_~'-BB_aErc^^

N. 2 — Zcplilrca InglotM ou mnuiscllwcs
illvclsas, umn salada a escolher Il/IpòUU t

[QUIDACA
GERAL

PARA
D__>_tí_1M^B^_.MTiri

0_M__BBB3BaWWaBBaB«M-i«-8y— D0-—

23 AcsensÈlóa

gamso TsnoüUHS
Diversa-, lintartaa ou **-)C,§[fllM

IECE trlooltao, mas ¦*»<] ií fjfícJJ.fio LI y wííU

15

PALLADIO. RUA S. JOSÉ, 57

nas as «t itituiiutis cm seu cs- «vm.-.ii, ... , . .íi: '•",' ¦•¦»<•«. çiçu uniu
tado activo, scmlo prcicrlplo Í:V, ,',*'* 

','' 
,flc"f0 '¦•> companhia daquoN

pelos Srs. medico»; u ospe iB "S*,,° '"?*-?m1"",„ 'lc?M e«noçlnculo
clallstns no lirasil. nos casos .„' ,Jc.?,,"[ci„ «I»«yijl«vfi" •!•» «cio burlei-
rie luboreulose, anemia, ra- ,!l li ! ''"{'''^r^^S1 !
ehltlsmo, dyscnterlai o cm fi „» f,*2/ ''.. ,,ll° ''"."v-ita '.Dito c
todas n- condlc-Hii do atro- ... r, ,, .,...'„- '' nP**lio«"« polo tonor
phla. Exerço um maravilho. ""'" °Pn.«V«i c a aclriz l.ccllcla |-'!ora.
M effeito solire as creanças ° fUcces«o da companhia Vlrlato Corri»
dçheisç pinico desenvolvidas. ^Recebemos o scitulnlo IcIcKramma: "S. ,t' usado cm mais de 2.61» I.UIZ, 21. - Rclrcamos com formidável Iliospltaes, sonalorlos da suecesso. A nsslitnatui.i dc dez rccilns foi icrianças c tuberculosos. icxfjotnda. 0 publico disputa os bilhetes dus 1

n-i— 
',— 

,. reprises. Vlrlato Corria e os artistas foram .Únicos dcposltarlosi dollrnntcmenle ncclanindos. A XiUõ agra- I
•SLüSSOP & C íi u cnmo ,n""cn• A Icinpnrado vae ter bri- I

c-ilxa Podai 2-B |"j0„o''coi)cloiinl.!Km Iodos os lislnilos <|uo i
w|uoVj\NKtli_ ¦V,»'W» ba cran.le cnlhuslosmo pela com- gi.io ni. j.\M.ino panhia. Abrnjos - (a.) Mario Domln- i«"¦'•«_ n«m-_«_____*___í» fines."

—_0_i_i-ih—* imii-miTii T»ri|-rm »i- niri mf —******* * * *"'
¦ _>¦--- .ililtlllllllllilllll.lll!

filies.
A companhia Itália Fai»ta vae mndar de

theatro

(I.Ktl.OKllíO)
¦WMMtfW

=1MIT MUNDANA=
HHHITERSARIOS

Fazem annos boje:
Dr. Julio de Abreu Gomes, funceionario

ria Hecebcdoria Federal; Dr. Hicardo Mncha-
do Júnior, advogado nn nosso faro; a intui-
ca Yvonnc, filha do Sr. Armando Ura;;:,;
;,r. FrancoHno Cameü, chefe dn tachigrn-
phia do Senado; Exma. Sra. D. lgnacla
licda c scu filho I:{uacio Uzcda, funceiona-
cio do Correio Geral.

 Faz annos, amanhã, o Dr. Pedro
Paulo Paes de Carvalho, cirurgião c «ync-
cülogista.

 Fez annos, hontem, a Exma. Sra.
D, Anuita Moraes Cardoso, esposa do nosso
collcsa ile imprensa Moraes Cardoso.

Foi muito cumprimentada, pela pas-
sa.cm do scu anniversario natalicio, liou-
tem, a ícnhorila Donatilla Fontoura, filha
rin capitão João Fontoura, do Estado-Maior
do Exercito.
CASAMENTOS

Rcalisou-se no dia 20 do corrente o enla-
et matrimonial da senhorita Hcrmiuia Leal,
filha tio Sr. Francisco Eugênio Leal, chefe
da firma commercial Francisco Leal & (',.,
ilesla praça, c de sua esposa 1). Marcçlina
Ferreira Leal, rom o Sr. Heitor Lnmòünicr,
allu funceionario do Banco do Brasil e filho
tio desembargador José Affonso l„niouiiier
Júnior.

0 acto civil effcctuou-se na residencia dos
j.aos da noiva, A nia João Alfredo n. 23, na
Tijuca e a cerimonia religiosa na egreja da
Candelária.

Serviram de paranymphos, no civil, por
parte dn noiva, o Sr. Fernando José de Me-
deiros, do alto oonimcrcio, e sua esposa c por
parte do noivo o Sr. Ilanilicar Beviiacn.ua,
c no religioso, por parte da noiva, o Sr. ii„-
embargador José Affonso Lamounici- Júnior
c sua I-"-i)ia. esposa, e por pnrtc do noivo o
Sr. Francisco liugciiio Leal e sua Exma. cs-
posa.

 Consorciaram-sc, hoje, u senhorita
Emyice Itodrigues, professora municipal, fi-
llia do Sr. Arlhur Itodrigues, coihniprcia_tcj
e de sua esjiosa L'.«;nia. Sra. I). America Ho-
dragues c o Sr, Carlos Guimarães, geren-
lc da Companhia dc Seguros Stcllic, Foram
padrinhos, no aclo religioso, por parle da
noiva, o l)r. Leonidas Garcia llosa c Exma.
ccnlibraj e, no civil, o Dr'. A-àmbu.iã I^icer-
da e Exma. senhora. Por parle do noivo,
respectivamente, o Dr. llaul dos Guimarães
llonjean e Exma. senhora, e o Sr. Oscar
Hudge e Exina. esposa.

^«'/.•fiSATOSi
Acha-se em festas o lar do Dr. Milton Car-

rillio c do sua esposa D. Maria Angélica da
Silva Carrilho, com o nascimento de seu fi-
lliinlio Fernando,
ifVlIFI-STAÇfiKS

Os amigos do Dr. Horacio Bcnvenuto,
aproveitando o ensejo da passagem, hoje, do
seu anniversario natalicio, fazem-lhe signili-
cativa, manifestação de apreço. A' noite, a
£iia icsidencia, na ilha do Governador, elles
acòrrerrão a demonstrar ao joveu clinico
ouas syinpathias.
EXAMES

Com a nota de distineção, terminou o eiir-
3o do InsÜtuto Nacional de Jilusica a senho-
rito Myriam Antunes, filha do Dr. Humberto
Antunes, «üh-directoi- da Central do Brasil.
Por esse motivo, a scnliorila Myriam Antu-
nes lem recebido muitas felicitações assim
como seus carinhosos pães.
t.UTO

Ilcalisou-se, hontem, no cemitério de São
Francisco Xavier, o cntcrraihcnto do Sr. Do-
mingos José de Araújo, antigo auxiliar de P.
S. Wilcolson & C.

0 sailiicnlo teve grande acompanhamento.""" --¦¦-_.—-»-«ta_;fti-»'-4  ii.

Ví»nrlA T»rAr.ír._ /a v*-irvTr__.i- ??!** no?,f''"-' últimos cspcclaculos. no fie-VCUUC preaiOS C mOVeiS P»'»»ca, nllás cm pleno exilo, com ns repre-scntnçõcs do drama "Os dois garotos", acompanhia brasileira do ricclainação ItáliaFunstii. Domingo será o seu derradeiroespeetacnlo ali, pois a companhia da oml-nente actriz pútrida csircarú terca-feira noPalácio Theatro.
A companhia do Éden de Lisboa

A empresa José Loureiro já poz „ venda,na bilheteria do Itepublica, os bilhetes paraa estréa da companhia do líden de Lisboa.<iuc se realisará nn terça-feira próxima.Como é sabido, essa lroupe portugueza Ira-balhará ali cm cspectnculos por sessões, sen-do sua apresentação ao nosso publico coma revlsta "Fado corrido."
A viuva 1'Iorcncio Sanchez a Oduvaldo

Vianna
Oduvaldo Viannn, director da companhiaBrasileira de Comedia Abignll Mala. rjue tra.

A La laison
Rouge

ronh

Rua do Theairo 31 a 37
E» A UiMCA CASA OUE VENDE

PELO CUSTO

Lençóes
DE CRETONE INGLEZ COM _•__-

NHA AJOUR
200 x 140 68700
200 x 140 TSiíOO
220 x 180 118500
200 x 160 138500
200 x 220^rrr^---___. 1JJ8000

as
CRETONE BORDADA

60 x 60  68000
70 x 7FT~rr7^--^__i^^78O00

Toa.has
ADAMASCADAS COM BAINH.1

AJOUR
150 x 150  98100
200 x 150  HS700
250 x 150  138900
300 x 150  168900

.rdatir
Para chá, dúzia  3S200
Para jantar, dúzia  118500

N

duziu e fez representar „ peça "Em foml-
Ha..." do grande escriptor uruguayo Fio-
rcncio Sánchcz ha pouco eslreada no Tri-
anon, recebeu da viuva desse dramaturgo a
carta seguinte: "Scnor Oduvaldo Vianna.— Dc ini mayor consideraci/,n: Ho recebido
con profunda satisfaclóji ei diário que tuve
la gentileza de cnvinrmo en cl ultimo cor-
rco. con un iirograma donde venia cl re-
parto de Ia obra de mi esposo FJorcncio
Sánchez, AdcmAs lie leidn Ia chronica dc
A NOITE y veo que Iodos Ios diários dc esa
cullisiiiia ciudad eloglan Ia comedia drama-
lica de mi r(iicriilo esposo. Creo Scnor 0.lu-
vnldo, que nstcd hn logrado realizar ei sueflo
de Ios intelectual.- Siid-Amcricanos. cn cl
intercâmbio intelectual. Era ncccsh.rio que
nn escritor de valores posotivòs iniciara este
moyimicnto en pro de ia literatura drama-
tjcn de Americn-Latina. For ese qnic-ro fe-
licitar a ustcd cn incmorin de mi malogrado
esposo y ei min. Va que mc slenlo comovida
con las noticias dei exilo do "Kn familia".
En mi nombre saindo ustcd, a la disguida
sonora Ahignil Maia, que tan gratos recuer-
dos conservamos de su insüpcrahle tnJior en

»õT*^-at4u___,r_ruiz!i, de esta ciudad. Tambien
saludará ^iw^r-rmifatc---;, trui»»: sus compa-

I neros. y nstcd reciba mi salutlo atcctiii
i que lleva toda la sinecridad de este tnom»»n-

lo de cmoclón. — Montevidéo, julio, 2-1,1924.
Catalina lt.de Sánchcz."

VARIAS
Continua a obter suecesso, na Bahia, a

companhia Velasco.
ESPE(.TAGULO*S

HOJE, ás 7 % e.-Hnapos llill Q toliar de pérolas

ç_rtiiiactos
Bordados para creança.. .. 428000
Bordados para casal dc

598 por  548000
ei

598000
748000

_. .._ .BBBH»BW»\
'EMPRESA PASCHOAL SEGRETOl

THEATRO CARLOS GOMES — A's 8 %b!
L. Fróes-0 illustre desconhecido
THEATRO S. JOSÍ; — A'a 7 Vt e 9 -54

MARICOTTA QUER DANSAR p
^í__-&__£__7_-8©^^

Guarnicoes
De Filo _ setim para cama

com 5 penas
Fiíó e setim 12 peças.. . .
Enxovaes coiiipíetos para

noivas com 14 peças,
sendo o vestido de Cííar-
nieuse ou Liíjerly....

A L-E
. 1858000

laison
2_ .

_$g_. P

¦...MAUí:S-esma„ado por COMfRKSSÀO!Unico processo que fica pó INTEGRAI. ErURO! Patente Eduardo Sucena — JluaS. José 23

Rua do Theairo 31 a 37
Telephone Centra! 688

-mmmmtm ¦GUARANÁ' -'Manes
Rm fruta, em bastões e cm pó. Deposito ge-ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ*.- TEL. N. 1215.

«Tônico Emcema»
O mais antigo e melhor do3 forlifican-

tes para o cabello.
20 annos de grande acecilaçõo.
Unico premiado com medalha do ouro

na Exposição do Centenário e nas Expòsi-
Ções: UNIVERSAL OE TURIM, NACIO-
NAL DE 1908.

A* venda em todn a parte.
E. T. Mello & Comp., REPRESEN-

TANTES. Rua da Alfândega n. 139,
sob. Telephone 1775 Norte

mm*-

^J UvFdFIUS entrne para a
LIGA ACCIDENTES

NO TRABALHO
RUA SAGHET, 37-1° - D«- Scabra

Júnior, Pires Júnior • Pery da Matta.

"""¦ ii~_-*-...._.^--i»Tm<„—.

Quantas veies nüo terA V. olhado mrS,
um espellio c desejado olhos claro»,
resiibndeccntes? Quantas vezes nâo
terá V. seguido c3pcransoeo« const-Uio.
cm v5o?

V. n_o ficoM desapontado com a
íccüo d'eate rcmodlo. Irabiilha instan-
taneamente—as palpcbras mcliadas e
escamosaa tornarn-se brancas c «"J"''—
olhos fracos tornam-se torto». Olnoj
vermelhos e dolorosos assumem aquiíll*
appareneia que talvt- V. nSo conhece ia
annos. .

Um agente brando roa» poderoso, puro,
wm cor, de aroma agradável, Lavolho
toma os olhos bellos.

O seu dinheiro rer-lhc-ha devolvido si
nSo conseguir o allivio desejado com o
primeiro frasco. Somente tem que
5-rever aos Srea. GLOSSOP & CIA..

Rio de Juiiclro. Cola
conta-gotas, naspharmacl_s,drosarias,etc

Cblor.—bor. ac.—scd. clilor.—coae. r.
ler.—t»nc sul.—°'r. *__-..________.

VESTI DOS
Mme. Fritsch — Executa lindos modelos a

preços de reclame. It. Gonçalves Dias, 50,
sala 2, Io andar. Fone C. 1-15._«**->

23í000$Q00
por quanto se vende esplendida vivenda, á run
Botafogo, 148, Piedade, ¦ multo próximo do
¦vindo c trem, informa-se na mesma.

«SHrS_**r4-

^*mm^ssiMmsii^^mri£s^mmiWíEssss3*%

Vermelhos, em nleado imitação de pelli-
ea a Sfi/n, 40? e -156000

Vermelhos cm pelúcia c imitação de pe*.
lica n m, 858 e 40i**000 -.

Só na CASA LAGG, a rua do Theatro n. 19_}
\i>tó_-f_f!2_ti»_-_.'_--'_.iA».'^__u.*_a

i -__H'^j

Chaves perdidas
Perdeu-se unia argnlà com diversas chaves

nickeladas. Pede-se entrcjtjar á rua da Cario-
ca, 25, gratificasse;

r,".."-.HIi:i:l|lllitllHil|i:|tlllillfI..HII !ll'IIIH:"l.'l .|:t|«!Hll H|l|ll..lliri' I.MIll H' i ¦ tu » n: II | (.'milITtlIllllltllHIWill**

liufis, a escolher
PAU3-CE trlooltao, raao ¦^•Jíjjgp

nâo
Caraiza3 peito do seda

tio vários typou . . IJtPilií-í

Mós proclosmos é
desobstruir a casa!...

fl__sü»sri_iix*:»ia<»-T-«-«rr-^^
N. ll — (irnnilc I.utc cnml.as liranca- pcltn

muilo ou duro dc Unho, a csroliicr"í»Ov)"
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TUBERCULOSE
SANATOUtO DE PALMYItÃ (Minas Grriirs) — Altitude 900 metros. Edifícios e rc_i-
men nioileiados pelos melhores caiialorlos ila Siilusn. Ti-ntamciilo liyglciio-diotctlco,
feiras du repouso, de ni-, ,1c engorda (Mnsll(iir), clc. Director tícrcntc c nicdlço re».i-
deu to: Dr. Allicrtn Cavalcanti, com mnis dc 1!) nnnos ile pratica uos Siiiiulurlos .lc
_ui»:,:i c Allcuiaulia. Enfermeiros e enfermeiras c.pcclaliülns. ll„tci do 1' ordem.

O Exmo. Sr. Dr. Plácido llarhosa, Inspector flcrnl da PropliyJaxin da Tuheruilo-
sc, chcRiiiid,) do Iniprovisò ho Sanatório do Pnlmyra, ahi passou dous dias c deixou
cunsiunuda m> livro dos visitantes n scHulnlo impressão!"() trntninenlo da lulicrculosc, ipie n pôdn ciu-nr c 'iue estú provado (iue u curo,
iS o tratamento liy-iono-dlolctico, Esse d o tratamento que sc applica no Sanatório
de Pnlmyra, o sc applica (Io accordo cmn os iv-inclpios scicnlificos c n pratica dos
grandes «anntorlos europeus, sob n direcção tonipetciltu do Dr. Alberto Cavalcanti
dc Alliuipicrquc.

I.lmyra, t dc março de 1D2I. — (Asslgundo) Dr. J. Plarldo Rnrboga."
IllforinilÇÔCS no llio: Tel. Norte 1250.
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*«<i«. _ J. m_JVW3»>it.i*
Ü MELUÒIl E O MAIS

SÁBORÜSO
i»i«WTB'rniri_fO'''*i -iM-Wai

EDMUNDO
lEiliiiiiiíil» >'-»''.-ies)

SL_ SEI S ___. O 3__ X _£¦_, CJ>
Vende cm leilão, todas as t(iiarlils-fclrn5,

ís 13 horas (1 hora da tarde) em seu anua-
icm, A rua Uucnos Aires ri. 103, moveis, pia-
uos, crys.taes, metaes, etc, acceila preilios,
terrenos e quaesquer incrcadòrias para ven-
tlcr cm leilão, no loco] ou no armazém; sua-i
conlas de venda sãu piltías illarlnnieiito das
12 ãs Iti 1|2 horas, co.n a inaxinia pontua-

aiiBAMCAFK' GLOBO

_n£__ ^_*ía___

i /fwÉT
[mm-
rfm

CASA

Só para quem freqüenta a i
roda chie !

IDE VEIt APENAS
Com pouco mais dc duzentos mil réis te-

reis o quc nas casas de luxo custa quatro-
centos. l'om o cleflante temo dc c.isimira.
D. MOP.E1UA — RUA DA QUITANDA, 130.

¦ mt**» •

| jiiiiil iTemporada RANDAU.-FLOItELI.E
OOJE  QUINTA-FEIRA  HOJE<|

A's 21 horas e 45 minutos
20a RECITA EXTRAORDINÁRIA^
GRANDE KUCCESSO da revista cm lf,J

quadros ti
'.-••VVV^iVt-VVVVVVWVVVVVVVW • • íi:>. "SECRETS"

-*"'>•'<••' m
Camarotes e haisnoires S05 — Poltro-ffl

nas. 12S000 fí
NÃO SE RESERVAM LOCALIDADES gjVendas avulsas na recepção do PALACElf

, HOTEL. íj
AMANnA — 8* E ULTIMA RECITA DlJ

ASSIGNATURÁ.
GRILL-ROOM — Todas as noites — Di
ner e souper dansant» — .la/.z-luad Ro-

Jiidispenoavcl a aprcHcntnção do
cartâVTeTngre-SO—no—fc'a-1-o^-

lidade.
¦ »g„T- 

— .,, ,._-—— .,. .,...— _--«_____ __-_—» ¦¦—-_..-,-,.¦-___¦_¦...,____,.

PREPARATÓRIOS
Os tpie estiverem marcando passo por alli,

pondo cm perigo seus exames, devem pro-
curar a Escola Brasileira, Avenida Itio Bran-
co, 1211, onde, cm turmas pequenas e com
mestres notáveis; poilcrão tirar grnndo pro-
veilo cm seus estudos.

,_i___...... -._*•-_;•...'

Dr. Arnaldo de Moraca (Da Maior-
nidadç). Livre docente da Faculdade, Partos
e Gynccolo-iii íiiedico-ciriirgica. Carioca 31).

ITrav. Umbelihã 13. 13. Mar 1815;

Giz. Dias 51
Tel. C. 5511

Tnau^nrim nn nova» in-
Htnllnçffes, tendo rece»
bldo curioso sortlmei •
l„ de AHTKiOS Dl
ADOHNO cm PORCEL*
LANAS finas, SATZI.'-
MA. 11UON7.F.S. MAU.
I'INS. TARTARUGA,
HAUREPERO-A, XA.
RAO, KIMONOS DF.
SEDA e de CREPON
IJE ALCODAO «> mui-
tna NOVIDADES KH
OBJECTOS PRÓPRIOS

PARA PRESENTES.
-nmn—.-

d €Z»X--' •_?_-__ £3
Vendem-se por preço reduzidíssimo os nf.\-

niiulos eòfrcs M. AV. Americanos, marca re-
gistrit-ã, Bararilidos, guarda fiel dos seus d«-
ciimentos e valores contra o fogo c roubn|
Cohijireni hoje, não esperem. Itun Theophilo
Oltiini n. 103.

ii atini"1» -¦"¦¦ mmm

O unico tônico pnra todos os casos de ira-
quezn geral - o RABIOpOL. Nas drogarias •
bons pharmacias. ,

¦ m>» i

BASCO PE
Rua Primeiro tle Março, 65

Presidente : Arthur Pinto da
Rocha

Thesòureiro: Avelino Mesquita
Gerente: Chaves Almeida

*T-_^t*-*F_n'-****r<^?-''--' > ^mMKmtMKmr
—«!0»_-

CAMPESTRE
Amanhã, ao nlinnço: colossal vatapá á _a«

hiana, bacalháoi ã hiscainlia. peixadas ú por-
higucza; vinho verde de Auiarahtc, rcccliidai
directamente do lavrndorr Ourivesi-37T-T-l..
Norte __6r>.

IiThèalr© 

Reereioíl
Empresa Rangel & 0. \\W

A's 7 3/4 - HOJE — A's 9 s/A 
|
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A ísessa gran.® o 3raiõi®„„-l

csm_Re„ hoje, qiÉíSr^fesra, SI ds ]n!ho
y imm i__w _lli#i-raiibb HraMnlI

p®r preps vérdádeirãihjsntQ èxeèpsSonsès.
c

los os aüígm _is r@s_ar§a„®s g§sas„i il ò/ò de alafíssienSò.
NDAS SO' A DINHEIROI VE

I Rua da Oarte 27 ^j
_0_k íf& _% üü R«^_Pi H_l

m

1 3

-B 1

m 23 1
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_M_a_BaB__Bias—»-3_i-_-0ia-^ANALYSES MÉDICAS'
(CH1M1CAS, RACTERÍOÍ.OGICÀS E HISTO-

PATHOIiOGICAS)
Laboratório da CASA DK SAUDE Dr. Ve-

tiro Ernesto. 101 a 107, Avenida Henrique
Vallndaros.

Direcção do Dr. Cezar Guerreiro.
Installações completas c modernas.<—_«a_i

^-a-_l_.vn->«^lw_^-«w__w>»3-ii--_5^-^
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| ^i/y /ItT MESTRE & BUTCfe 5. A,|
V JLwÊKm*KE)t**\-\*\\^^

> __»B. i

Vendem-se prédios nas ruas Henrique
Mello, Oswaldo Cru/, por 18:000S; Alfredo
Moraes. Campo Gramlc, por 12:000?; José j
Domingues, Eiícarit-dii; poi- 15:0005; N.
S. de Copacabana, por lü0:flt)0t?; Porli-
nho, Penha, por 18:0008; Pardal Mallôl,
Engenho Velho, por 50:0110?; São Clemeii-
te, Botafogo; Pontes Correu, Antlaniliy,
e Pnraiinpancnia, liamos, por -5:000,f000;terrenos!

Venilem-se terrenos nas ruas 2ÍI de gAgosto, Ipanema; Santo Amaro, Cattete; 8
Porliulio, Penha; São ('lemeiitò, Bol.'11'o-S
lio; Etumdor, Penha, por 7:0(1.0'»; Omite-U
mala, Penha, por li:.*)!)!)!? e Estrada da Pc-M
tlrn, Gu:ii'i)lili:i por llOOWO-0; p

KüA OO ROSÁRIO', ir,-, V. antl.ü
DAS !) .5S R'_jf_-WiiiiiiiTi.fii.i—iiiiiiii i r ii i — i nm * _ ni infi ii i"i * ; *\

PARá T! ts,

Infs.

- »~- «a|iM>w-j-»-

CASA EM COPACABANA
Triispassn-se o contrato de. uma boa casn,

em Copacabana,; perto do inar a filiem ficar
com or, moveis que n ftuar.ncccm. Teiefihpnnr
para Ipanema 413.

-_f>*4»—«mm
DESiPEDíDA

ANTÔNIO LEITE FERNANDES CAUVA-
I.HAL, sócio dc Ciirvnllial & C tendo embar-
cado hoje a bordo do vapor "Orania", para a
Europa; c não lhe tentlo sido possível despe-
dir-se de todos os seus amigos; fnl-o por meio
deste, offcrcccndo seus prestimos cm I»'EL-
GUEIRAS, POHTUGAI,.

-¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦' - i **m}*9&m** > '. ——

Dr. Rolando Monteiro,^51„1Í
Opcra.ões. 1). Aires, 58, 1 ás 3. Res. V, 2001). -

O proprielario da Alfaiataria Liizllntia, In-
-I.il1.idn A rua l*ri!',»iiaya»i!i, 107. eoiíimunicii
no publico qnc recelíèíi lindos padrões do cn-
simiras efitranjjoiras, próprias paru a estação.

Cbíifcccno csineradii — Arte c Elefianeia.
«0V9i---«-

Restaurante Alexandre
REFEIÇÕES A 1SG0O

(50 coupons  7fi?0nn"10 "  4*18.000
50 "  29^0011

RUA 7 SETEMBRO N. 174
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íf â DAS BARATAS
| I Experimentem ii sua eff'e.vla

WSSS" .w "ü» BSíwmi TQ&VP '-SmEOf. Vendu-so vm toita a parte

DA AO A1
„-

0{
m '_--«ií--'

W elo professor .loão Pereira
T.içÕc.s a domicilio'nfprmuçõcs o o Nõyò Jle-

thodó para Guitarra no
Cavaquinho dc Ouro.
Uru;,'ii.-.yan.'i 1.17. Tel.
N. 3-01, e Casa Mor.art,
Av. . io Erunco, 127.

914 LECí.T.Pi.í.0 "Of 155000
Applicação c mcdicaiiicLa. Inf.. V. 2027

V fwivME_)
Ivffeild

íiVacjas e
.Viútriidas 5!)

usem
•VSn

ÁBR0L
seguro. Nãti í- tóxico. Nas Phar»
Jrodarias. Pedidos V. Spino. 11.

Norlc 2112

^BÍ_Í2ÍS-S'jftÍ_ As Capsi:!ar,-Sevcn-
S»-aBl-H_-IÍ_4'«.. lti-aut (Apiol-S-lünn-lèi

W Arruda) . iios,períodos ihcnsncs e dores''
ft nienstrtuiçs o iiieilior. Drog. 15aptista ~a

R. 1* f'e Março 10—Tubo 7S
-ar,*

Dr. Paulo Brandão 1^vi.li1.0S\fíí,rBaniae'nariz. Assistcnta
na Fac. tle Meti. e no Hosp. de S. 1<*. de Assis.
Cons. de :i ás 5 hs. Avenida Mem dé Sá 335*'
(Sanatório Cirúrgico); T. N. 1002.
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li A NOITE — Qnlhfo-felin. Hl fla Jnfflo flolflg*'
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MENSAGEIRO
DA PAZ?

Viram um anjo voando,
depois da missa 1

Milharei de ereanças affirmam a
realidade deise inexplicável

phenomeno
temos na "linwtn Conniieivlal", do «Jui*

do Fora, a »r. tilnto noticia que, "data ve-
nia". t.an.rrevcin'1.; ,_.,.. ,»,"No pltloresco bairro do S. Malhem, ío]
a. >um. to obrigatório, domingo ultimo utí
liontem, o anjo que as crcanças viram.

No referido domingo, celebrava-, o, como
de costume, mies» na respectiva capella,

Soando, 
quasi ao terminar e. t», A hora

a consagração, varias creança» que .».!»•
Uam o sacrifício declararam ter vislo cn-
trai- no templo uin mijo voando, o cpie se
lellrim liniiicdintaiiiciitc.

Outras crcanças, qnc sc achavam fura do
templo, cm distancias diversas, declararam
tar visto o anjo atravessar, voando, por
cima da tone da egreja, dc este para oeste.

Note-se que Iodas escas ereanças, tanto
as que sc achavam na capella como as que
«atavam do lado do fora, algumas em pon-
to bem distante, não se communlca. am
umas com as outras, afastando-se, porlan-
to, a h.vpotbese de um convênio entre ellas.
Algumas correram assustadas para suas ca-
«aa, ondo narraram o facto a seus paes.
Estes, duvidoso., sairam a Indagar o veri-
ficaram quo multas outras crcanças quc
vo achavam assÍ6tlndo á missa ou brin-
o* ndo, fira do tcmnlo, tinham visto egual-
niento o curioso phenomeno.

Tratimos do averiguar o caso, por nosso
torno, o ouvimos diversas ereanças, que
«¦•onfirmaram convlctumcute terem visto o
anjo o todas cilas nssi_nalam n mesma
hora, Isto 6 — ft terminação dn missa.

Eram creança» muilo simples, muito In-
fenuns, incnpa/.cs dc mentir com tanta
convicção.

iMals tarde ouvimos um cavalheiro asse-
gorar quo o facto era verdadeiro, pois
também ello vira o phenomeno. suppondo,
no primeiro Instante, Iratar-sc do um acro-
plano. iMas, como não ouvisee o ruído da
bélico, não sabia explicar do quo so trata-
ve, tanto mais quanto o que quer que
fosso Jà ia longe, no espaço, para o lado
do poente.

As crcanças dizem que era um an.to lou-
ro, com vestido prateado. O cavalheiro cm
«rueatío também declarou qnc o phenomeno
quo rira lhe parecera de prata.

Quc teria 6Ído?
Muita gente daquelle bairro ficou conven-

cida dc cpie ora o anjo da paz, que vinha pa-
cificar o ili-_.it. A noliciu da fuga dos rc-
toIIosos aqui não chegara ainda, mesmo
porque essa fuga realisounse depois do es-
traiüio pheiromeno.",^tm

PELA FRATERNIDADE UNU
VERSAI

K reunião da Confederação
Espirita Brasileira

N'_ «Ido da Conítdcr_«;_o B.plrlta do RM-
lil, !-¦ .ili'.'11-í. inala uma .oiiiiii.-nioiaç.o
mensal, como inolo da propaganda universal.
1'iesliliu a .yl.uiuld.de D. Murln Catita Tor-
lerolll. ¦ _ .

Ocounou a tribuna official • .Sra. D. Iphy-
genla llodrigues Itlcari. quo tllsicrloii sobro
o thriim: " 1'nil.is as religiosa», tendo baso
verdadeira da meim» origem, em logar de so
guerrearem, devem trabalhar acüvanientc
nela ímlornldadu e pa» unlvcrsaes, o comlin-
ter o ntlielimo, amando com pledaUo frnlcr-
nal todos os alheu.".

I_n seguida, foi concedida a palavra aos
oradores Inscriptos Srs. Agostlnlio Plnlo da
Costa. .Toso ItodrlgiiCH, Trajam» de Campos,
Josó friincisco Sulle., professor Ângelo Tor-
teroll o outros.

Ustào Inscriptos parn a coinmcnior.iç. o oo
agosto o Sr. capitão Aurélio Ferreira de Mo-
rnes: setembro, D. Thereza Womflm de Al-
meida: outubro, Dr. Alberto Joso da Rocha;
novembro, Dr. Pedro Tlmothco; dezembro.
D. .Marina Anlão de Vascuneellos.

¦ mem ¦

A nova directoria da Unido
dos Operários Municipaes
F01 SOLEMNE 0 ACTO DE SUA POSSE

Os discursos trocados e os agradecimentos
da classe às autoridades

j^ORTSl
«__•» trwC^c

DIVI.IIS..S
lejo. de hoje

Oorrldai
. Estiveram animados o» «o-
no ne.hy-O.liil».

Tres já foram receber
as suas partes

Telegramma recebido pela Casa
Gaúcho, a acreditada agencia dc lote*
rias da Rua Chüe 3, cotnnumica de
Santa Catharina, quc, em Floriano-

Í>oli_, 
foram pagos cinco décimos do

lilhete 6160 da extracção du Lote-
ria dc Santa Catharina, do dia 15 do
corrente. Estas 1'racções eram dos
Srs. João Decon, com 3 décimos, c
José Vippe e Thereza Bcdigay, um
decido dc cada um.

Dos restantes cinco décimos, os
concessionários, Srs. Laporta & Vis-
conti, ignoravam até hontem os pos-/
tuidorcB, esperando que se apresen-.
lassem para receber os premios.mem -

Uma visita que
ae impõe

Para ver a maior
Liquidação

tia casa

ESTRELLA
com607.

dc abatimento dc artigos
para homem, meias de

SEDA
para senhora

CHAPELARIA,
CAM ISA RI A,

PERFUMARIA
estrangeira e nacional c mi-
lhares dc artigos por preços

baratissimos
colossalmente barato

Rua Ouvidor. 134
desapparece

casa ESTRELLA,
brevemente
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A directoria empo.sada

Ro_lisou-se hontem, in 3 horas da noile, a
posse dn nova directoria ch» União dos Opc-
vários Municipaes, «íltimonieiilc eleita pura
o actual período administrativo

Convidado para dirigir os trabalho., o Sr.
Alaor Prataí «prefeito, assumiu a presidência,dando a palavra ao Sr. ,lonas Galvão de Mi-
randu, que produziu importante discurso,
historiando n vida da associação, eneiircceu-
do os seus serviços ú classe e enaltecendo os
méritos do presidente eleito.

•Em seguida usaram da palavra \-arios ou-
tros oradores, apresentando cm nome de di-
versas associações dc classe volos de_ feliei-
dade . União e ii sua nova directoria.

Effectnou-.se, então a posse da nova directo-
ria, quo assim está constituída:

Presidente, Maurício Urumicr. vice-presl-
dente, Francisco Nelson Eh-.-cn*/.: 1" secreta-
rio, Agenor Ilclmoiito Símios; V secretario,
liino.-en.-ic. Cunha; 3° secretario, Roslno Tci-
..eira; 1* tbesoiirciro, Manoel llotelbo .lus-
tino; 2-1 thesoúreiro, .loão .losó dos Santos;
lu procurador, Armando Teixeira de Souza;

. ° procurador. Alfredo .losú dc Sitnt.Anna. r
Conselho Fiscal: Christiano Soares Pavão

do Olivel?, Francisco Mnniz Hibciro, Horacio
Soares Barbosa.

Commissão de s.vndicati.-ia: Cyro «los*
Modesto, Francisco Vieira dc Anular, «lose
Ferreira, Josó Seixas, Mauoel Ferreira
Duarte.

Commissão hospitaleira: Josí Luiz T.on. o,
.T«iai|iiim Pereira Gonçalves, Alfredo Fclis
Pereira, Joaquim dos Santos Malhado, Ma-
noel Tavares Alves.

Unia vc. empossado, levantou-se o Sr.
Maurício Dríinnor, que agradeceu ns referen-
elas fcitns á sua pessoa, assim como á sua
aeção na classe, encerrando cm seguida a
sessão si.lcmue.

Foi então servido Ae/icaâo "Tunch" As
pessoas presentes, trocandp-so por essa ocea-
sião diversos brindes, muitos do quaes dc
aKradccinieiito As autoridades federaes c nm-
nicipaes pelo auxilio e apoio emprestados _
associação;

A lianda dc musica União dos Operários
Municipaes, ultimamente creadn. por inicia-
Uva do Sr. Maurício Bruiuie., actual pre-
sidente, fc/-se ouvir durante o acto, esc-
ciitamlo escolhidas peça» de scu repertório e
evidenciando o progreso que cm t_ó pouco

laneis cie 1.000 meiro*, iol> a dlrewçfio cie
"•J^M.tropole trabalhou forio a UIMs...
ela do (ImiiiIo Prêmio Drj W'"' fúl.,fl .
iii.ni.u dlilancln, tiorlamlu-so «dmlmoi
m"!°J 

iiorculci «prompto.i liojo optlnw
-«,:«:»-

ram do Bülopo Jarao . di.tniiela «I» 1-8UU
"~!'EdíD 

o Albe.il/. Junto», d .l«l»»r«m
forte n HKtancla de 3,aü0 mjtro». AH»
uU elu-iíiiii a vario» i-or|iii«> «trás do criul
M^,r_rH:^MIn,IAH,depo|Sclc«er:
cltnrcm-.e m fita dos 1.000 mclr..!., _alo-
liaram furto e»» dl.lançu. .

viHltt o Sopoton Irnbalharam dc «a-
lopo nuxado. ,. ... ...

¦—- Neuros!.. montado por Daniel I.o-
pc/, e Moslrador, por «',. F«rrclra. «nun_»™
o icu plh.tu na reuniu" de domin. o, oproin-
ptaram hoje na distancia da mimo.

Xero. montado p-»r A. Hosa, npron
ptoii opllinnniente na dltUnçlfl «" ••» "
metros. Houve i|tiem inni-cii'»e o lempo uc.
11S"

. _L Vândalo e Uucephalo firciam exer-
ciclo de saudc. , , , ._„...Meyer e JJelypse. depois do o«rcl
tarem-so rm saídas, portando-se c.iiixcnlt -
temente, demiti uma volta de ealopo P«
S°. lil iMehcmet AII e Vlslgodo »»taÍÈ»j"
forte a distancia dc .1..1U0 o 1.80U meiro.,
respectivamente. , , .

Illuff trabalhou de galoplnlio.
llarhara c Hrltlmnto trabalharam

furto * distancia cie 1.000 nielros-
Moreno galopem cm bons dispo. n>ics

a distancia da milha. . „Ilio Pardo, montado por A. Hos.i,
apromptou optlinumeiitc. . _.,Vimos tiinihem trabalhar, entre pu
Irw, os .egulutes parelhelr.is: )_m, lia-

I.aniiis. FrntfOSOi Polòs, UmnaU-io.
Wilson, Paiagiiaya, Olyjupo c

CANHEHHO FÚNEBRE
MlggAfl

[!..«_.•-« aiiiauli.í .
M. rio Anlonio d,i Colla, 4. i«.; c\,,,„,

Mn» ii.ipti-.ti de Carvalho, _. u i'.".,
CaildcTirlai Oi«*ar ch- Oliveira (nilmar.ú ,,H l!'J, r.a í.iejiii da UparVIeenU d/üi
1'aranlin., u. 0. na iiialrU da S, ffi
,lo. o titinçalví-. Itlh.lro. i. 8 1'.', H4 JJ1'trU dn S. .Iii»c|tilmi Ur. U-iimlr,. ,\ntf«.!
dn Silva, íitt U lil, n* wA\\, il* w
Ann»! ivdr.i Pcrelni Hnnjel, ú_ .. h,1¦„____!_. .1.. IJ_>»Im1I_m, C.í.I, ¦»._, ¦ ¦)•• U

l.-Jlt UU r.»|M. ">•. .»»>> >•« l'!r|.| ,j, Jl]I». liurydliv (>»»ta tllicira fXenenii •'
io, na inaiiU do Saoratnentot Podro <__
rlli Peno», -d* ') 1".': U. .I«..«pliin.-. S'._"_
Ainli«. A» _: li. II..;-.lu.¦) I.

sin«
Mosquctc,
Flornnlo, . ,..„,,

,\s inonlarias para o parco ,T. c.iii»
dc S. Paulo, cm qnc so encontrarão pem
scfíiinda vc_ os animaes Mostrado., Ncurn-
sis, Lcblon o Soberano, na distancia da nu-
lha c- com os mesmos pesos, n'io as seguiu.
tes: Moslrador, <:. Ferreira'. Lcblon.P./Mim-
Ia; Nourosis, l). Lopc/., c Soberano, »•
Lima, . ,Caso sejam perdoados os joclceys sus-
pensos íiela directoria do Derby-Club, ja
domitiso rehpparccerá montando uruayoie
Hercules, montando o jockey patrício Ui-
tiarlc Vaz. ,, , _I.stào á venda os animaes Ilciuc t
l!al>y.

A exemplo do quo se pratica nos
turfs europeus, a direeloria du Derby-Clun
resolveu abrir a venda, desde o inicio du
sua importante reunião de domingo,
poules o plncés para o Grande Premio
Frontin; quc te ef.ccluará nessa tarde.

.JMit. Hanii,!
,.s u l'_! in. Jor Josd llerinlnlo PontuO
lt. na c_ri-jii de !>. FrancUco de Pa _lttnF
Leandro Aiitnnlo da Silvu, íis ti i -.», „„ „-•n i/ do SaufAiiim: Munocl da _ie\tdo i ._*,'
ii. !l I •.', ua e_reja do Um» JB,H>( Ar,J*j(ieiieral Canmrni Alfredo Jos. liamoi 1,
lt 1.2, na egreja do Carmo; D. lirmellnj!
da Co»lfl Lamlieil, ás 11, na cífeja _c v-
S. Mii*.' dos Huinens: .loão «;..n.;,iUt. \^.'u
ro, íi*. H 1,2. no nialrl/. ih- S. «loaqulmijou
Alexandre Cirne, í.s U, na cantil i .|«! N <j
d.is Graça», uu cslnçíu «l«« lllachuclo. ' '«

ENTBBWOg
l.n.mi tepoltudos hiijc:
Xo eeinilerlo da s. PrniKUco .\»vicr *i¦i..ii<iiilm Joíó dos Santos, Suutn í.ajj a,

Mlscrii-orillii; .loão Gonçalves, Ideint Djldlní'ii, Iilliu cie Jtirentina de SotuapBnn___u
General Arjróllo '.»•'•: úlldo, filho do |-.-,lino d.- Sá Vieira, rua General U«_*. j. «,
rino, fillio dc- I.eonor Generoso, rua' si,'Chrisloíào .'107: Jorge, filho do PJario íc-.reira Lima, morro du 1'i'ovidcncla mi- ii!
bino ltibeiro Ccrnueira. run Ilenedicto Hwpolito 171; Manoel da Sllvn (.««via. rua cin,Hua IleyduorTI; AihIii'-. filho de Arlliur(hL
vôo, rua Engenheiro Iiocha Fragoso 'JV. (_-.
meu. ina, filha do César l.ui. lloda Montei™ruu IJ. Anua Neiy üm. casa |V: Amerld
filho de .Iom'- Américo, rua d««s Coituílroitt
.-usa IV; Manoel Snhlno da c.l.i,., Ilointui
dn Policia Mllllar: l)c:m-tri.. Wllte, llo«pii,
Central cio l.xcrcllo: Maria Paiva, nccrolc
ri«> do Instituto Medico l_r_al,

Xo cemitério do s. João liuiilista — ,\ni,
Uu dc Mattos, rua Tiiviirc. Ilástâs 2..6;!_._•
Xisto da Fònsccn, nm Siuitli de Vasconcello,
!I8, cusa VI; Viclor lliinf Üiclrich, llo.pii,-
Xacionnl ele Allciuidos; Marin, filho de íl).rio Pacheco da Sou/a, rua Dr. Pedro iio_-,.
enes .'15; Itmniro Augusto liamos, rua Sooullarros li.*.; Estcva Murln (lonn.-.. rna S.nti
Ileiirl«|iio P.i, «"iMi l.

— Serão inlitiihndos amanhã:
Xo ccniiteiio de S. Francisco Xavier ~>

.Tose, filho dc Anthero Augusto «Jasttdi,
saindo o enlclTO, ás lu horas, «Io iiioiio t!t
S. Carlos sjll.

Xo cemitério dc S. João Daptisln •- Oultt,
fiiha cie .los.'. Vieira, cujo feretro sairá, ii
10 horas, da rim Marquez dc S. Vicente |M¦ mem —_^.'

CASA INDIANA
Prof. Austregésilo 7cf"
ás !) horns. Telef C. 1995.

mnm <

Consultório : Una
c Setembro, 211,

Cândido Marianno Damazlo Filho, llaphacl tempo tem alcançado
OCXOCX_X___3000_>30CO<:OCOCOCX300C^

0 PLEITO MUNICIPAL GAOCHO

LIGTOL
Todas as mães

Sabonete Creme de Leito
Magnífica creação na sabo-

neteria mundial.
Brevemente á venda

•mnm.
devem ter em casa a

Cera Dr. Lustosa, con-
tra a dôr de dente. Tubo para 10 applica-
ç8es, 25000. Exigir esta marca.

mem

SEDAS
ttGazeta da Bolsa"

_ Comp'. Joalhelra, S. A.
•— Assembléa, 73, recebeu
nova reuicsa. dc lindissi-

inos padrõet 9* Biauchini,
lioubauili e outros,

¦«__*>

lintrou já em circulaijáo o numero de 29
do corrente da superior publicarão "Gazeta
da Bolsa", constando o seu súminario cl_
matéria seleeta e muito variada'.

¦ «o.» ¦ ¦ '

XAROPE DE AGRIÃO
DE LACERDA

Drogaria Central — Assembléa, 75

11?

Liquidação
jmiiiiiimiiimimumniminummiiiimiiiimiimmiimiimiiiiiiniiiniMiiiiii a

Única!!!
aiiimiimimiinmintmimM-iiirimimiiimminiimmuifi'

ATÉ 15 DE AGOSTO
Meias de seda para homens, se-

nboras e ereanças, em todas as
côres e qualidades.
Para homens, pura seda, a 3$500
Para senhoras,  4$500

Visitem o grande deposito de
fabrica da

RUA CHILE 25.

Navalhas suecas 3 coroas, n. 31,
1S?00Ü. CASA HERMANNY,
Pelo correio, 19ÍÜ00.

legitimas. Rs.
Gon»;. Dias, 51

DOENÇAS DO ESTÔMAGO INTESTINOS, Fi-
GADO E NERVO-

SAS. RAIOS X. Dr. Renato dc Son.a Lopes,
prof. Faculdade. It. S. Josó 39. Vol. Pátria 33.

¦ mem 

> mem .
ee*ee*ee\e\efee*ee\e*eetme\e*eJ>mm*ee*te*eeme**me*ee*ee*et*M

A cantora Poggetti partiu,
hoje, para Porto Alegre

üm nome da cantora brasileira Sra. Aida
Poggetti, quc eslá fazendo uma èxcürèãó ar-
tistica de despedida do Brasil, pois vai
cm breve cumprir longo c vantajoso contra-
to nos listados Unidos, esteve crii nossa re-
dacçâo o Sr. .loát-yr Orsini, que veiu tra-
ser as despedidas daquella artista.

A Sra. Poguctti partiu, 'hoje, pelo "Ila-
.t|uatiá", para Porto Alegre, donde regres-
cará ao Hio.

m*m
PROVEM

Café Cruzeiro
D PREFERIDO

¦imüiirn — ip m ,mtm*mTm$i%m-. II i H» i ¦¦.-_.—«-«.¦—...t—__-

LA REINE UTR&ooo
A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA

Perfumaria Mascotte — P. Tiradentes IS e 1-0

LEITURA
PARA
TODOS

NUMERO DE AGOSTO
JÁ ESTÁ Á VENDA

.j..:._X"X«.« _~m»x-í^-M'."X>^í":,,!«:«:-M'.•*.«

RESTAURANT BRASIL
PORTUGAL

ROSÁRIO, 152
Casa dc l1 ordem. Recebe vinho directa-

mente. Jantrires especiacs. — Aberto aos <lu-
mingos e dias feriados. — Telejilioiie N, 1154

¦ mem ,

Parisiana
A Água do Colônia preferida¦ me** .

As adjuntas municipaes de 3a
classe ainda não receberam

os vencimentos de maio
As adjuntas municipaes de _* classe me-

teceram do Sr. prefeito, cm sua mensagem
de Io de junho ultimo, uma referencia sym-
pathlca, o governador da cidade achou que
cilas ganham pouco. Isso muito satisfez
¦tis educadoras patrícias, que no em.tan.td,.
tèm tido grandes desillusõcs apils a men-
sagem do Sr. prefeito. li'.aissilii que ellasj
ainda não receberam nem «as veiicinientosl
de maio, nem a tabeliã l..yia._ I

EmquiiiHò isso, o orgao oincial ila irc-1
feitura annuncia que hoje ali se pagam oi.l e a
vencimentos dc junho ao prefeito, í,o:ise-1 os•"¦-'- Jç p.rc-| aos

TAPETES E 0LEAD08
para mesas, corredores e .alas. Cortinas,' slorcs e capachos
O melhor sortimento — Preços reduzidos
CASA RAUL CAMPOS

EX-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis de vime, malas, artigos de
viagem e sports

lho Municipal, secretaria c gabinete do
feito.

Inaugurou-se, hoje, aX
Principal"

Os Srs. Ccpeda. Costa & C. inauguraram
hoje á Jartle o novo eslabeleeimeiito de
artigos fiiios para homens, e especialmente
roupas brancas sob medida, e «pie deiiomi-
liaram "A" Principal".

Na ampla loja da r*..*a Gòn_çaivps (Mas uu-
mero õõ, onde esteve a Casa Nippon, e que

a actual inslalliição da "A* Principal".
Srs. Ccpeda; Costa & C. offereceráni
convidados uma taça de champagite e

uma uicsa dc doces, trocandp-sò brindes.

0 nosso magistério e seus
problemas^

Como pensa uma docente de col-
legio particular

líscrevcin-nos:"Sr. redaetor da A NOITE — . IcnòÁ au-
torisada, por isso que sou, apenas, 1101-
ntalista diplomada e. vivo, cinquanto nic
não chega a vez dc entrar para o magistério
publico, da docência particular, entendo,
entretanto, que a questão do ensino nã»
deve sair da ordem do dia, emquanto per
manecer no terreno dos debates e cm perio'
do de transição para a nova phaso que o
desenvolvimento geral da vida carioca ini-
põe. Em outras palavras, emquanto se
não fizer a reforma. Li, pois, com grande
interesse as considerações sobr-s á matéria,
publicadas cm ecu jornal c da autoria do
Sr. Dr. Mendes Viário., quc a pequenos
períodos dc intei-váUò vem divulgar o re-
sultado de suas observações e a conclusão
a que chega, tfieoficàjiiente, depois de acura-
do csludo, sobro o quc se faz ein outros
paizes.

Sob o ponto de vista da symnalííia e dn
poiitica, é indiscutível que o Sr. Mendes
Vianna c um victorioso. Consegue agra-
dar aos adjunto*, quando propõe o augnicn-
to de vencimentos', e ãs autoridades da Ins-
trucção e da Prefeitura, que, cm sua men-
sagem desle anno, já propuseram iillcra-
ções, gravemente lesivas de direitos ge-
raes sobre m quaes incidem as opiniões do
referido inspi-clor.

Não se còthprchoride; ou pelo menos não
eomprehendo, com que intuito sc levanta
como modelo para o Ilio o que se faz no
Estado dc Nova Yòrli, ein questões quaes-
quer que cilas sejam, noladatneute tio caso
em espécie 1 A administração da capital do
lirasil, onerada, endividada, gastando 11111a
fortuna impressionante com scu serviço de
juros e ..mortísação, copiar o que fazem
os "yankees", cujo sporl nredilcctõ é a
opnlcncia...

Que erro maior se pode commetter, que
attentado maiis grava ao estimulo geral de
uma éíásso se pódc ensaiar, que este da
suppressâo dos postos de acces-so. I)c accor-
do com o prefeilo, aquelle inspector í con- j
tra a "cathedraticidade". Não lhe occorrèj

-que-^Oij-udjuntos de primeira classe, duspro- í
tegidos do calor dos poderes, ¦perderiam,!
cedo, o amor ao magistério se não fosse a
esperança de um, dia, por merecimento oa
por antigüidade, chegar ao posto dc calhe-
draticov cujo ordenado pennitte mais um
cerlo desafogo e uma aposentadoria melhor?

Vi, pela primeira vez, um inspector esco-
lar corrtlcmnar a multiplicação de peque,
nas escolas numa cidade qiie, congestiona-
da de população em edade escolar, devia es.
pâlhar, nin .Iu mnis, seus estabeleci men-
tns de. ensino. O Sr. Ca,rlos Sampaio dis.íe,
certa vez, que, .e pudesse, creaíia cm cada
ruu uma escola. 0'icni tem razão? Kssc e..-
prefeilo ou quem deseja meia iluzia de gru-
pos oteganl.es, cm palácios! e. obrigando as
crcanças ii despesa de passagens; que 6 qua-
si inua proliibição da frcqlieucia aos bancos
còllégiaes

I*V tcmpo.de legislarmos sem ¦ preoecupa-
ções de f..zermi>,s o que os outros fazem
nem dc angariar situações. Façamos, o que
{ímiermos sem intuito de perseguir o ma-
gisterio com íi reducção du carreira, nem
propondo aiigmeiitois excessivos que logo
são postos á margem pela resposta de sem
pre: '.'porque a situação municipal (' não
pennitte", embora com as outras categorias
de servidores «se dê o contrariei.*

Precisamos de escolas ri de considera-
ção para .os professores que vivem, eterriá-
mente, olhando vagas não preenchidas, sem
quc lhes diieni uma satisfação por que _às
não preencliem. Ademai., as conimissões
de promoções", toda gente sabe, elaboram
durante mezes bases dé merecimnclo que
por um capricho- do acaso só se cuqua-
. ram nos seus affeiçoudos.

Quem coutesta isto"?
Deixemos Novn Yorl., Philadelphia, Lon-

di-es, Vienna, Roma e outras cidades c Es-
tados de gente que pode ter projeelos. Tra-
baliremos olhando para os nossos orça-
mentos, e pensando nos coefficientes de
analphabetos que entristecem nossas esta-
tisticas. Orcemos escolas, por toda parte,
e demos, com respeito, ao professor, o que
elle merece na elevação dc sua liella mis-
são social. Karcmos alguma coisa sc formos
sinceros, mcifos idealistas, e .menos vi-
sionaiios do que outras 'gerações lèin sido
ale o presente — Coin estima, uma norma-
lista diplomada."

•ímmmú

0 resultado de Cangussú e os
candidatos situacionistas

de Triumpho
PORTO ALEGRE, 31 (A. A.) —O ür.

Borges de Medeiros, presidente do listado,

das
Dr.

Football
PEM CONSTRUCÇÃO DO ESTA»UM Dt)

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA -
UM APPELLO DA DIRECTORIA DO GLO-
RIOSO CLUB DA CRUZ DE MALTA AOS
SEUS ASSOCIADOS — Recebemos do Sr.
Ernesto Alves Gomes, secrelario geral do
Cliib do Regatas Vasco da Gama, -1 sc<
guinte nota official:

"Aos associados — A direeloria. devido ao
accumulo de serviço c na impossibilidade
do saber quaes os associados quc, embora

recebeu do Dr. Maeièl .Moreira o sogiiintÒ"te- eom um rcslriclo circulo de relações, preteu-
lcgraiuma acerca da eleição iulciidcneial dc <Icm, comtudo, animados da melhor I10.1 ^ol -

Camsussu'-* 1 tado para com o cuib. concorrei- com os
"Õ total da eleição cm Cangussú', para! seus esforços, no sentido de angariai- sub-

intendente, 6 de 1.21. votos, tendo sido na, scnptores. do empréstimo om lançado paia
eleição de maio este o resultado: rcjiubli- i ft construcção da sede social e praça dc
canos 031 volos, colligados 1.131. sporls, vem pedir nquelles quo desc.iem. a

Gongratulando-me com o eminente chefe especial fineza de dirigircm-so a secretaria,
pelo magnifico resultado, saudo-o respeito- j çm qualquer dia util, das O^lioras da tarde
samente. — (a) Maciel Moreira

CRIME
D_-so diariamente na run íicm*r.i! Caldntí

.1211. sobrado, onde sc vende meias «lc p.n
seda, cm todas as cores, para homens c«.
nboras, ilcsde «I. o par!

Aproveitem esta liquidação, N. i'<['i,
¦ ¦ 1»—' ,,..,

Tapetes Persas
O BAZAR Dl*; STAMBOUL .*'. rua da Alfa;.

.lega. I.M. 1" andar, acaba dc receber grana,
surlinicnlo dos afàmridos TAPETES PERSAS
c outras qualidades ORIENTAES — Aulhea-
ticos feitos á MAO — Preços sem i-.mpí.
tcncla — Hua da Alfândega, 151, 1»; Iclcpli..
nò Norte 5142.

¦ mnm ¦

TRIUMPHO, 31 (A. A.) — Realisou-so a
sessão solemne no salão de honra da lnlen-
dencia, tendo comparecido o coronel Genes
Bento, representando o Dr. Borges de Mc-
deiros, presidente do Eslado, sendo procla-
niados os seguintes candidatos officiaes do
partido republicano para as eleições dc agos-
to: Lnurindo Ávila, para inteudente; João
Alves Uorba, para vice-intcndcntc; major
Simão Rapei, .loão Baptista do Souza Macha-
do, Regcncr Vieira. Dcoclccio Kaustirio da
Silva, Dcoclcciano Ferreira de Carvalho e
José Maria Campos, para conselheiros.

Usaram da palavra o intendente inunici-
pai, fazendo uma apreciação sobro os can-
didatos apresentados c sobre o major Simão
Kapcl, agradecendo o coronel Genes Rcnto.

Congratulou, se o coronel Machado Filho,
director da política local, com o intendente
c demais republicanos pela fôrma altanicii-
le patriótica como fora resolvida a chapa
referida.

Ao encerrar-se a sessão, foram erguidos
enthíisiásticbs vivas uo Dr. Borges de Mc-
deiros. presidente do Eslado, uo partido
republicano c á Republica.

•mnm*

QUER FICAR FORTE?
TOME O

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO
o grande tônico •.: o mellior fortificanlo da
hoinaeopalhia. Depositários fabricantes: tlc
í-ari* Si Comp. IX. S. .ío:,é, ?. . Vidro 3.:'0C0.

?, levantou-se a sessão.
. mem —

.____3__E_B___BOSM______S_í

10TE1 BE ÜS i
laooo mÊm
80 % EM PSEMrOr.

Quarta-feira I

1I&I
Inteiros 60SOOO

Vigésimos 3$000
A' VENDA EM TODA A PARTE

UMA BANANA MONSTRO !
O Sr. Vicente Celestiivòi residente, á rua

Monte Alegre n. 43, colheu 110 seu quintal, e
trouxe a ceta redacção, uma banana mons-
tro, ou melhor, ciuco banauas xipiiopagas!
•lícindita torrai

mem

8 horas da noite, afim de obterem uma
caderneta <Io referido empréstimo e, desse
modo, anxiliarem-11'a na consecução dessa
relevante tarefa, ein tpie está empenhada, a
qual 6 também n maior das aspirações dc
todos ns vascainos."

OS MATCHES DE DOMINGO PHOXIMO —
As tabellas officiaes das differcutes entida-
des marcam parn o domingo próximo os
seguintes encontros:

!NA AMEIA — Fluminense x Uangii. no
stadiuin da rua Guanabara: America x
lirasil, no campo da rua Campos Salles;
Flamengo x Hellenico. no campo d.-i rua
Páysiindii, e Syrio Libancz x Botafogo, uo
campo da rua Professor Gabizo.

NA LIGA METROPOLITANA ~- Serie A:
Andarahy x Carioca, 110 campo da rua Pre-
feito Scrzedeilo; club da avenida 28 dc sc-
tembro x Vasco da Cama. no campo da riiii
General Silva Telles; Mangueira x MacUc-iizlc,
no campo dn rua Desembargador Isidro; sí-
rie IJ: S. 'Paulo-Rio x (Americano, no cam-
po da rua Moraes e Silva'; Metropolitano x
liomsuccesso, 110 campo da rua Engenho de
Dentro; Fidalgo x Confiança, 110 campo da
rua Domingos Lopes, cm Ma dure ira; série
C: Olaria x liamos, no campo da rua I.eo-
poldinii Rego, na eslação de Olaria, e In-
dependência x Engenho de Dentro, no cnm-
po da rua 'Costa Pereira.

NA LIGA BRASILEIRA -- 1« divisão ~
Série A: S. C. Vo de Maio x Flack I". C, no
«.-.impo de V; A. C. Brasil s Municpul F. C„
110 çanipo dã estação de Olaria: síric 13: Bra-
sil F. C. x Stil-America F. C, nò campo
d:\ rua Sá; na eslação da Piedade; Light
Gar.ige V. Ç. x Ibéria K. C, 110 campo da
v.ia Mf.úrity, Mangue. "2" divisão — Série A:
.'olo F. C. x Flor do Prado F. C... no cam-
po do Botafogo A. C, na rua Ribeiro Gíli.'.mães; Cascadura F. C. x S. C. lAmeri-
cano, no campo do Cascadura F. _".., á ave-
nida Suburbana; série B: Centenário .-< Rio L
Comprido, nò campo dii rua Henrique^
-cheid, 110 Engenho de Dentro; ltamaraty
!*'. ('.. x Opposiçâo F. C, no campo' V; S. C.
Andarahy x S. C. Ouvidor, uo campo do
Municipal V. V.., ã rua Jorge llndge. Infan-
til -- S. C. Uio Comprido x Verdun F. C,
no campo do Cascadura F. C, íi avenida
Suburbana, na eslação dé Cascadura

NA LIGA LE01.0LDINE.\SI_ — Serão rea-
lisntlo.? òs sògiiinies: Rio Criçket x Cajüen-
se; ítupini x Aragno, Rio x Máiigúeira. Bom-
fim x Centenário. Penha x Cnillagallu c
Ijraz de Piniia x Ruptüritá.

A NOVA DIRECTORIA DO LISBOA Fi
C. — Ern assembléa recentemente realiaa-
da. os associados do Lisboa F. O. elegeram
a nuva dircctori_, ficando a mesma assim
organisada: presidente, 'Álvaro José Gòiíçál-
ves; vice-presidente, José Rufino Almeida
Filho; secrutíirio geral. Augusto Edmundo
Soares da Costa; secretario, Jovino Castel-
lo Branco; Ihesoureiro", Frederico Menezes;
direclor sportivo, Pompcii Pinto de Olivsi-
ra; procurador geral, Camilio Menezes; ca-
pilain do Io leani, Concinio da Silva; do.\2",
Joaquim de Souza, e do 3o, José Maria Dar-
reto.

¦ —«1* ¦ ¦

as íoo mil
Camizas...

29 RUA SETE
mem*"Jornal das Moças"

Iniciando unia serie dc rililllei-05 èspccbljj
os nossos collegas do "Jornal das Moças"
publicaram hoje uma excellente edição, fi 1
qnc n -par de liou lcit-úra, romances, cunfe
novelln.. etc, sc encontra grande uunvr
do "Bilhetes Postae-.". 'fieis reproduclo:!!
do terno sentir dc nossos jovens e iiilclü*
gentes palricio. . Publica tainbein j[raí_
numero de retratos, mpsica para piano, u.
das, clc.,'c uma linda capa a çorcs,,çoia
o retrato dn minúscula a tnlcnlosa aclii-
zinlia da scena muda Baby Peggy.

mv-
ANTE-HONTEM

47372 30:000$OOQ
üo Estado tio Kio

MONTEM
16744  50:000$000

tia Capital Federal
Vendidos na <*íi. a

SONHO DE OURft
158 - Av. Rio Bnmeo -1.58

1 - Galeria Cruzeiro -1

iLoteriâ do Estado üo Biol

Tezouras Vitry, legitimas, para todos
os tins. 12SCALPEL-

LOS E ALICATES para unhas e pelles. CASA
HERMANNY. Gonç. Dias, 54.

UNHO PURO
directamente da fabrica ao freguez só

DAVIDS FRÉRES
Av. Rio Branco, 111-1° Tel. Central 1902

DIREITO GOMMEBOTAL DE CAR-
VALHO DE MENDONÇA

Vende-se uma collccção. Trata.se com
David,* na 1' secção da Alfândega.

OLHOS
Exame medico gratuito: 2as„ -ias. e Cas.,

das 13 ús 14; 3as., 5as. c sabbados, das 14
is 16 horas. CASA MEI UNO _= Ouvidor, 163.

iíbio Dr./inui-B —•Pasta Oriental
— . DENTES BRANCOS

Boreu limpa
Ifulilo puro, ..i

só com o (,.|
u.o da

A'.venda em todo o Brasil
PERFUMARIA LOPES

.PRAÇA TIRADENTES, 38 e 38 c
RUA URUGUAYANA N. 44 — RIO

_-__M«-M«_M________>__ ._Ma_M_a_B__H_IW___I
¦ ***** ¦

))

AMANHÃ

25:OOO$O00
Inteiro ÍC-iíOO — ^Icio ?SO0

TERÇA-FEIRA

6O:OÓO$O00
Inteiro 4?yOÜ — Sexto $800

VKNDE-SE EM TODA PARTE

ir-Uma estatua do general San Mi
tin offerecida aos Estados

Unidos
•WASHINGTON, 31 (A. A.. -• 9^1.

esta capital a estatua do general ^m':'„
tin mandada fundir pelo governo, da m*
hlica Argentina o por clie offerecida aos.w
todos Unidos. 'r-dü

O Sr. Honorio Pue.verredon, cx-ni'"'-.
das Relações Exteriores e cmbaixadoi
Republica Argentina em companhia no
ronel Shcrrill, ajudante Ae. ordens do pi«-
dante da Republica estão incumbidos oe_« ¦

colher o local ondo será erguida a rc'1"
estatua.

¦ mem

Seringas e agulhas., dc platina verda-
deira, LUER c LO-

TY — marca especial, em todos os tama-
nhos. CASA HERMANNY, Gonç. Dias, 54.

Liquidação de bordados suis-
sos de fina qualidade. E' para'terminar. Aproveitem. .

RUA CHILE, 25

do Instituto Brasileiro de Micróbio..»
Para furuuculos, espinhas e craios

POTEõSOOO—rr
NAS CASAS DE CI «URGIA *¦

DROGARIAS

Desapropriação
Nova edição do livro do Dr. Solidem»i.W]

tc, augmentada, posta do aceordo com»
digo Civil e seguida da jurisprudência cro
dem alpbabetica,. IUS000. na livraria . • w
a rua Tobias Barreto (quasi canto dc M*
Ae. do Rio Branco

V*»it„
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