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EXPLOSÕES
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A Confederação do Equador e a ceie-
braçâo do seu centenário

Uma conferência no Instituto Histórico
O din dc hoio c* ric grnnde solemnlilade

fiara os que cultuam us datas, ou n lem-
liriiuçii .Ins feilos que nos enchem dc orgulho
o de gloria. Dia formoso, como quasi todos
ns du historia, cm que não faltam esplen-
dores solares, esto decorreu festivo, enlre
bandeiras e flores, e muita edificação ila
alma patriótica, absorvida na invocação dos
lirnnclrs vultos que*, hu uni século, sonha-
rum u democracia, procurando rcnlisul-a
Iiossc Ímpeto rio npotbcose quc fulgura na
consciência brasileira com o nome mágico
tlc (:•>!.icilornrãii do Equador, .lá um sceulo
hà foi ! Ií o sonho parece que nillriu perdura,
apezar dns contornos tlc realidade quc lhe
•procurou dor a cnrtn republicana de Sil. tão
.crio i .pie nos vam03 Iriscrisivclmenlc nfns-
lan,Io rios princípios ein nome rins quaes
ileli.".,raiu os tlc 182-1, e que pensaram rça-

, 3i:u* os oulros sonhadores, os rin Republica
ll"'i i!')s*„,s dias.

Mus, o momento não c para reflexões tol-

Itcpulilicn, o que í inncceitavel, nno se teu-
rio utilitário clc Pernambuco o respectivo si-
gn ai uri,,; utlmlttinrin-Sf quc nessu província-ó sc tornasse publico n 21, ainda ussiui
deveria prevalecer para u coinmci.uirução
n ilnla tlc 2 dc julho, eonfornie u conclusão
n qnc chegou o inolvidnvcl Pedro l.essa no
luminoso Imitiu, lido e npplatidiilo neste re-
clnlo. Ilcconhecidn, como documento de im-
portttncin precipita a prnelamação do dia
2; considerando o Manifesto como peça
complementar que provavelmente a houves-
so iiconipnnhndo, estava dirimida a questão.
Mas. se hoje ns duvidas estão melhor cluci-
dadas, nem por isso nos è licito negar acu-
lamento ú opinião dos conspicuos membros
rio Institui?) Arehcologico c Gcogrnpliico
Pernambucano que, cm 1803, se declararam
pelo dia 21, enlre os quaes o desembargador
lama Freire, autor dc exccilente estudo so-
bre n "Hevolução dc 21", inserto no n._47
da revista daquella benemérita agremiação.

A florete! CONTRARIANDO A ESPÉCIE
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.1 pousa gravura re.prodmj.vma das sccnqs principaes da grande jornaida hts-

¦,">tsiiea,/-recordando a paisagem da Ponte dos Afotfàdos, cm que não tejncram.o .,
sacrifício de vida os democratas de 1821

1901 escrevia Alfredo de Car
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í.iidas dc fcl, r sim para pureza de júbilos e
exaltações sadias.

Sc entre festas correram as lioras de sol,
neste foriado dc hoje, decretado em home-
ungem ria passagem secular da data d; jjyon-
federação do Equador, entro solemniiindcs
não menos significativas hão de correr as
ila noite, com a sessão presidiria pelo chefe
ria Nação, do Instituto Histórico e Geogra-
phico, quc vao recordar condignamente o
glorioso acontecimento.

O elogio do esplendido feito político será
tecido pelo Sr. Dr. Cícero Peregrino, no seio
daqueile instituto. O conferencista, que ai-
lia ás suas qualidades rie jurista as rie pro-
fundo e upnixonudo estudioso ria historia
pátria, vae se desobrigar com brilho da bon-
rosa "missão que lhe confiou o Instituto, de
onde a membro acatado e erudito.

O trabalho rio Dr. Ciccro Peregrino é tão
condensado quanto possivel para uma con-
lerencia de assumpto tão vasto, c se inicia
eom o estudo rias causas do movimento de
2-1, contluzindo-se a exposição uo seutido dc
realçar a significação democrática daqueile
«conlecimento, estudando-o cm suas etiffe-
rentes phases e detendo-se nu analyse de
diversos aspectos que merecem do conreren-
vista nina interpretação pessoal, como é o
caso rios que d.zein respeito á bandeira da
Confederação, á decretação de contribuição
da Colômbia, á organisação de um plano de
um supremo governo provisório, e", fiualinen-
1c, á questão dc caracter separatista ela re-
tielliüo. Esse caracter, aliás, é negado pelo
conferencista, que se firma no testemunho
de varios documentos, entre os quaes os

,que acabam ric ser publicados pelo Archivo
Nacional, o de varias autoridades que versa-
ram o assumpto. , .

O ponto, porém; que é de mais curiosidade
para o espirito publico è o quc so relaciona' n fixação da data em que se deve coinine-
morar o Centenário dn Confederação tio
Equador. E' nessa altura que o Dr. Cícero
Peregrino declara:

'"•Conhecido no Piio antes de 28 de julho
c publicado no "Diário Fluminense» de 30,
« -Manifesto fora enviado do Recife muitos
dias antes ele. 24, quando, diz .Abreu Lima,
ler sido ahi publicado, o que Sebastiae)
«ialvão corrobora, accrcscentando que o loi
po "Diário rio Governo". Sem data, lançou
Manoel dc" Carvalho uma proclamnção aos
habitantes da Bahia, convidanrio-os' a unir-
•ce aos pernambucanos e terminando com a
rxchiniação: "Viva a Cojifcderaçuo do bqua-
dor! Viva!" ,•Remetteu-a Juntamente com outras ao
presidente da Bahia, Francisco Vicente Vian-
na. aeompaiibarias de officio datado de 8,
pelo brigue "Guadiana", que partiu a 9 ou
10 no qual encareceu a necessidade de ser^

Ttnh)^n»-gweriMi^upsi»io-^ai}-H)i*ovm-*ia'J'
federadas". Na proclamação que _ass «nou^
20 do julho, o presidente da Bahia verbevou
o procedimento dos que espalhiwamrvlibel-
Jos famosos, assoalhando .idéas demagógicas
subversivas da ordem socai". Sem data "ri-
ram lubseriptas por Mimoel rie Carvalho
pmlama.se. aos ^-^vdWea-im^igoe patrícios", aos "Brasileiros do norte , nos
"Bahianos", aos "«Magoenscs .

E' uma questão vencida, depois quc a
csmerllhnram autoridades como Pereira Ua
rosta Gonçalves Maia, Oliveira Uma e
Railío de Magalhães, ri. de saber. cm. que
dnlá na falta de acto solemne du proclnmn-
ção qnc sc houvesse rcalisado em, Pcrnam-
buco, sc deva commemorar o movimento ia*
volucionario que linha por objectivo a tar-
maeão da Confederação do Equador.. Tem
fmportancia capital o .appello do presidente
dT Pernambuco ás mais províncias do Nor-
».. nara que sc unissem c' estabelecessem
«m governo supremo, e o .documento cm
«SI este appello sc Contém c a proclamação
rfj.2 de 1 ilibo. Províncias confederadas, con-
.«leracão confederação do Norte, sao ex-
«ressoes empregadas 

"por Manoel de Çarya-
ho cm doei mentos anteriores a 24 de ju-
ho a começar pela portaria do dia " «¦

Ainda em ....  —
valho no Almaniich rie Pernambuco para o
anno rio. 1'JUõ: "A data precisa cm que foi
.proclamado no Recife o movimento rcvolu-
cionario quc pnssou á historia com o nome
dc Confederação do Equador, ainda não
está clcyiclnmciitc averiguada."

Em seguida, o conferencista passa a oe-
cupar-se dos actos do governo da província,
dus lutas quc então se travaram em varios
pontos do território nacional, deixando
avultar dc sua exposição uma homenagem
aos homens de ideal c necão de 24, quc se
sacrificaram por amor da Republica c da
Liberdade.

*******
WDENDORFF ENFERMOU E

FOI A ROMA
ROMA, 2 (A. A.) — Chegou a esta capi-

lal, afim de embarcar para Nápoles, onde
permanecerá nlgum tempo cm tratamento
ele sua saude, abalada, o marechal allcmão
Sr. Ludendorff.

Em todo o império ntpponico se
commemora, signiUcalivamen-
te, a lei norte-americana, pro-

hibindo a mm\«racão
******** -»».»*¦ m

Num gesto exaltado, um pátrio-
ta arrebata a bandeira dos

Estados Unidos
TOKIO, 2 fRodio-Havas) _-_- Um joven,

cuja idanlidade não esti ainda verificada,
arrancou a bandeira norle-amerlenim que
cagava arvorada na embaixada dos l.statios
' 

LONDRES, 2 (U. P.) - A embaixada do
Japão publicou uma nota explicando o caso
da manifestação hostil de que foi alvo hon-
tem a embaixada dos Estados Unidos cm
Toklo. ," , jií

A nota Informa «roe honlem ao melo ma
um cidadão japonês desconhecido arriou a
bandeira americana que esta-ra Içada em
frente no terreno da embaixada dos Esta-
dos Unidos, cujo edifício mira por occaslío
dos terremotos de setembro do anno ulti*

O referido Indlvldno levon eomslgo a ban-
deira. A policia foi avisada do facto e cor-
reti em procura do desconhecido perseguin-
do-o de accordo com as informações que rc-
cebera a respeito do rumo que parçcia ter
tomado, mas não consiguiii encontral-o nora
descobrir o logar onde procurasse refugio.

As autoridades de Toklo, -acerescenta a
nota. empregam todos os recursos de que
dispõem afim da prender o culpado, tendo
Iniciado rigoroso inquérito, empregando se-
cretas extraordinários, para descobrir o seu
P*TOKI00;-. (A. A.) - Durante o dia d.
honlem foi commomorada, nesla capital e
nas principnes cidades do Japão, a data da
applicação da lei norte-americana que Pjo-
hibe a immigração japoneza para os J.siaaos

Por esse motivo, rcalisaram-so enormes co-
inieios. nos quoes tomou parte considerável
multidão. Varios oradores, fazendo uso da
palavra, pronunciaram eloqüentes discursos!
patrióticos quo eram constantemente ap-
plnudiclos pelos ouvintes, ou com apartes de
approvação ou com os grilos unanimes de
"Banzai Nippon l"

Em todas essas orações patrióticas, foi ver-
berado o gesto do governo norte-americano,
e tecido louvor ao sloioismo dos subdltos
japonezes, que, num gesto de rovolta contra
iJLbill-Mwohibil-ivo dn immigração, sacnfi.
caram-so por meio do suicídio.

Houve algumas tropelias durante a» toam-
festações. _ , . ,- ,, ^.a

XÜEIO, 2 (A. A'.) — Durante a rea!'»_M?
de üm 'fraude comido d? protesto contra a
lei de immigração dos Estados Unidos, um
patriota exaltado penetrou sorrateiramente
na série da embaixada norte-americana, con-
seguindo arrebatar a bandeira "yankee qu«
tremulava na sacada do edifício.

Surprcliendido pela policia, o desconheci,
do fugiu u correr, levando comsigo a nnn-

O facto causou alguma scnsaçío, especial-
mente no meio diplomático acreditado) Jun-
to ao governo japonez.

TOKIO, 2 (A. A.) - Tambem na Dieta,
que se adiava funccionando hontem, houve
protestos por parte dos deputados c sena-
dores contra o "bill" norte-americano sobre
a immigração japoneza.

Estava um rios oradores discursando, quan-
do chegou á Dieta a noticia de que um des-
conhecido arrebatara a bandeira norte-ame-
cicana da sede da embaixada dos Estados
Unidos fugindo em 6eguida.

Abrindo um parcnthesis no seu discurso,_ o
orador lamentou sinceramente o que vinha
de sueceder, dizendo que tal gesto violento
deveria ser repulsado por todas as pessoas
dc bom senso.

Realisou-se, na madruga*
da de hoje, o duello Alva-

I ro Gastro-Ribeiro da
Fonseca
****** **m**Í**m*********

0 desafiador do ex-presidente do
Conselho ferido no sétimo

assalto
LISBOA. 2 (II. P.) — neallaoa.se no par*

qne das Nec-Haidades o duello entra o presi.
drnto do conselho de ministros demlsidonn*
rio e o Sr. Ribeiro Fonseca, ficando este fe»
rido no braço.

LISBOA, 2 (Ifavao) — Itea1lson.se «ata
manhã o annunelndo duello entre o chefe de*
missionário do governo, Sr. Álvaro de Cas»
tro, e o capitão aviador Ribeiro Fonseca.

O encontro foi a sabre, e ao actimo assalto
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ARANHA — Preeho Ae nr e
mais graça.

Iml Esta vida entre vetliartas Jâ nüo

Sete caveiras!
E do seio da terra, foi surgindo

a ossada humana
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Goido se deu a descoberta macabra
Outros golpes mais e, deante da est-pl-W

Capttão-mrtaãoT Riteiro da Fonseüa
o capitão Fonseca foi ferido nam doa braços.

LISBOA, 2 (A. A.) — Hateram-se em duello
na madrugada de hoje o Sr. Álvaro de Cas-
tro, èxprrsldente do conselho, o o capitão
Ribeiro da -FonsCca, portencente i aviação
Mtlíf.«r. I .... .;...,...

A pendenda de honra havia etde aaseltada
em conseqüência atada do levante, dos avia-
dores da Amadora e ds lei que lhes concedeu
amnlstia.

Contrariamente ao que ae snppanha, • ao
qne a Imprensa divnl.ara, o erifcontrq foi rea-
lisado a florete, e não a pistola.

O capitão Ribdro da Fonseca, que fleon
ferido no sétimo assalto, foi medicado pelos
rirõrgiões presentes.

Antes de deixarem o campo de honra hon-
?e leeondliacão entre os dona advers-rloa,

¦ **•* •

Tem pouco mais de qualro metros rie lar-
gura o prédio n. 24 da actual rua Lctlo, an-
tiga S. Jorge, e onde hoje, As primeiras ho-
ras do dia, oceorreu um fado que despertou
intensa curiosidade. Propriedade de D. Es-
tlier dc Vaseoncellos, cuja residência não era
sabida quando estivemos no local, o velho
edifieio está sendo cooipIetameDle rocon-
struirio com mais um pavimento para um fu-
turu armazém de seccos e molhados. Appare-
cera o novo prédio já com o recuo necessa-
rio, de cerca rie quatro metros o melo, adi-
vando-se os operários quo lá se empenham
em árduo trabalho dc longas horas a fio,
para tcl-o concluído o mnis breve.possível.

Ha cousa dc.me.csT-coiíiõ Ioda gente está
lembrada,' rio prcriio n. 24, então "fabrica dc
papellão, irrompeu um incêndio quo o dc-
stmiu inlciramcnte, ilnhi a jdéa dc recr-
gucl-o% para negocio tão vantajoso.. -

cção geral, surgiam, do seio da terra barna»
ta .dutis craueos que parecem dc honicáijlC
tudo Isso, ó interessante frisar, dando jikimpressão de que os cadáveres que naqò¦__»>_
logar sinistro foram sepultados estatal¦uns por sobre os oulros. - ,.hí

Decorridos alguns instantes, e a t*'â ttlff
pulsionatia pelo braço vigoroso o forte d^
operário descobria outra caveira. Luiz ¦_"¦*»'
reira, sob as ordens do encarregado *£".pre*
sença da policin, proseguiu, na excW*a$S9*
que promcttia_novas surpresas. Do fades
dalii a pouco, com suas próprias mãos, Lnl_l
arrancava do solo dons pequeninos i*riVneoe« ;
Eram de ereança e unham, cm torno, eran,-» >
do quantidade do ossos partidos' _ i *

— Mais nma cabeça ! — inunnurouíjjjMji
já numa profundidade rie metro epirtlij;'!?.
tirou clle da terra pegajosa jim et, üçó, »|*

k

GUIOMAR NOVAES

k interprete SGkmanneana, de cabello
á inglesa, e o seu recital de amaáã

•'".dniittindo-se que o Manifesto so desti
•nasseTa «caber differentes datas, conforme
em cada província fosse proclamada a

0101° anniversario de um
grande feito baiiiano

Cumprimentos do Grêmio Floria-
no Peixoto

O presidente do Grêmio Floriano Peixoto
expediu os seguintes tclegrammas:"Governador Estado Bahia — Grêmio
Floriano Peixoto saúda vossa pessoa Esta-
do da Bahia anniversario 2 de julho 1823.*

"Associação Bahlana Beneficente — Gre-
mio Floriano Peixoto pede acceitar congra-
tulacões anniversario 2 de julho 1823."-

***** - 
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CONTINUA A CRISE MINISTE-
RIAL PORTUGUEZA ., r.—. **** *••*** —

Tambem o Sr. Álvaro de Castro
declina de organisar o novo

gabinete
LISBOA, 2 (O. P.) — Ou democráticos res-

ponderam a carta em que o Sr. Álvaro de
Caatro impunha certas condições para lncum-
blr-se da reorganlsação do ministério, mos-
trando a impossibilidade de approvar as me-
dldas financeiras propostas na referida carta.

Ei.-- resposta fará com que o Sr. Castro
decline o encargo de formar o novo ministe-

LISBOA, 2 ('Havas).—¦ Em face da recusa
do Sr. Affonso jCosta, o presidente do gover-
no demissionário, Sr. Álvaro de Castro,
continuará as diligencias para formação do
"^SB^TU. A.) - O Sr. Alv.ro de
Castro declinou do convite do presidente da
Hepublica para reorganisar o gabinete.

¦ —- *

Mac Laren vence
ümãélãpãT

¦i. . ¦ **. m m * ¦— •

'E já está em caminho de Foochow
HONG-KONG, 2 (ü. P.) — O aviador

britannico major Mae Laren, quo tenta o
"raid" circumnavegação aérea mundial, par-
tlu daqui hoje, de manhã, para Foochow,
esperando alcançar Shangal antes do anoi-
tecer, permanecendo em Foochow apenas o
tempo necessário para embarcar combusti-
vel e viveres. *****

Guiomar Novaes, de cabello á Ingleza, surprehendida ao piano quando inter-
pretava uma pagina de Schumann ¦

ftcalisa-se, amanhã, á noite, no Municipal,
o 2" concerto de Guioriiar Novaes, a famosa
pianista, cujo nonie" vale de ante-mão pela
garantia de qualquer festa de arte. A noite
de amanhã, máo grado a variedade das ma-
nifcstnçõcs ric arte em que actualmcnte vive
o Rio eleve ser particularmente assignala-
da não se» pelo programma e pela executan-
te como pela cifcuiristancia do vir acabar
com n anciedatle cm que sc achava o nosso
publico por esto segundo concerto, que ,lâ
uma vez foi transferido, por motivo do es-
tado rie saude da laureada pianista, nue se

resfriada. E', portanto, nm acontecimento
de arte o que marca a noite de amanhã, para
contentamento dos admiradores da pianista,
quc os encontra cm todas as rodas de arte.
O programma d o seguinte:

Parte I — Schumann —- Estudos sympho-
nicos, op. 13.

Parto II — Stojowsky — Vers 1'azur;
Scriablnc — Estudo, op. n. 12; Albeniz —
E'vocation; Leschetizky — Estudo heróico.

Parto III — Chopin — Bailada (sol mc-
nori. Impromptn, Mazurhn. dous Estudos.

V--"
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'Ao alio a ossada como foi encontrada. Em baixo am mpeeto dos popular ei'
que se agglomèravam no local t os dois operários qne primeiro a viram

PARA EVITAR 0 AUGMENT0
DOS PREÇOS DA CARNE

¦ **<m ***.••

0 governador paraense toma uma
série de medidas

BELÉM; 2 (A. A.) — Como se annunclas-
se que brevemente seria augmentado o pre-
ço da carne, o Sr. governador do Estado re-
uniu cm palácio os principaes marebantes e
fazendeiros, afim de, cora elles, evitar a alta
do produeto. *

Ficon assentado que se restringisse o mais
possivel a matança do gado, afim de eco-
nomisar a quantidade existente actualmente.

A alta, dessa maneira, seria evitada.
«V população ficou muito satisfeita com as

medidas adoptadas pelo governo do Estado..

Quando hoje___U--»**iis iUa Actividado cor-lque não fez sem dirriculdaclc, cio táo..cri'*ci-.* ' -J-Irepentc, impressionando aos rado que estava, mostrando-n aos pre senta!
Jémais operários teve o encarregado das mais e mais emocionados. ,:
obras esta apavorante exclamação: Lá fora, na rua, em frente c_nas ram-*

— Um esqueleto de homem diações do prédio 24, uma multidão trtj>-a*W
Todos os obreiros, deixando de lado os primia, trocando entra si, nervosamente, -UM

seus instrumentos, accorreram, formando um dagações e perguntas e sem, ao certo,.sa**-,
bolo no ponto dc onde partira o grito alar- do que realmente sc tratava. __'.„,
^ante Mas nao tardou muito para que a xnasí« •.;

E a inmressão augmenton de vulto quando de curiosos de tudo ficasse sciente. Haviam
o oneraria Avelino Motta, estacando a pá com sido desenterrados nada menos de sete era«
nue fazia a escavação para os novos alicer- neos e considerável porção de ossos, vendew
ws fazia erguer, o esqueleto que estava a se entre elles raaxililarcs cm perfeito estad»
fio' comprido como se assim houvesso sido de conservação. '.,;V'^ mím'
enterrado Terminada a colheita, verificado ni*».

Ante a'surpresa terrível que o dominava, existir ali mais nada, o commissario,Frecl»
o encarregado das obras, entregando a pá ao gar pediu o carroçao do necrotério,; jm*.
companheiro Luiz Peneira Nunes, correu ao dentro de algum tempo, oon>ParÇce"_,Ic^_'
íetaphonc. communicando o estyanho facto ao do o caixão, quasi totalmente ^^rAnní
mestre e construetor, Sr. KnM Florido, re- dante ossada humana que será esaminadÜ '

sidente á rua S. Luiz n. 18. "":'• no Instituto Medico Legal. .,
Não sc demorou o construetor. Mal chegou E, quando deixamos a rua Ledo, por ín^

e deu aviso á policia do 4» distrlfcto, de on- tre filas o grupos de moradores que dis-
de saiu, immediatamentc, o commissario Dr. cutiam sobre o caso, «ma senHora aej*oa«-
Sedgard Martins. Viu a autoridade o es- cionalidade portugueza, rochunchuda, dizií,}
queleto do homem, com cerca de metro e se- a uma compatriota: .__„„-«
tenta de altura ali estendido na terra friri. — Olha. Naquella casa ha.un» dpie mm*
Os ossos, á medida que_se_lhes_pegava-Iam havia um botequim de "gringos . Depott
se partindo, sii-ÍVagmSntando como pão quei- veiu o negocio do trapos velhos. o_ faMt«
H]ag. ,ie papelão até que o incêndio devorou.

E em torno do acontecimento iam sendo De um cavalheiro que, mão no quebro, tí-j j
tecidos variados c abundantes commenta- lcncioso, observava da, ma os trabalhos da
rios, quando a novos golpes na terra humi- exeavnçSo, ouvimos: ... ¦
da outros pedaços de ossos appareciam. O —Exquisito l Disseram-mo que ali, ç»
operário Luiz Pereira, encurvado. pouco a tempos qne ja Ia vao, existira nm cemito
pouco ia trazendo aos olhos dos circurastan- rio, manicômio on consa^qne o valüa...
tes fragmeutos dc ossada humana, de tão Com a partida _do rabecão, retirou-sej»
velhos iá que pareciam pedaços de ferroJ policia c os obreiros continuaram no_ se*
inservivel. afanoso serviço em -jçfçsa flo Sa_,ha-Bao. Â'?. '-'"'
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05 e Novidade* jSerã inevitável a queda
de Nussolini ?

Vau no
í te d«

.Sempre que um cpiioiilo qualquer _pp_-
f»«». riu-lii-mlii .ie in..iv prri1.11l1111.11_1>>. it
•pluIAu iiiil.liiu, 4 certo fiue o» _i,¦h «rliuliiliiil. •• niintiii c dt-lli
liara combater a nll» ..ilopi.iit. de
fillme .llcio*,,, Ila meie», quando a
r publica _. alarmou com a

* um il.rrolo noutra a carestia I A
«lí. SI» ll..-r. In. nlii-ilt.e a |iliri|inn«-

que devem ter . .imimiii. par* r.t*liir«. ¦
cuiieuin il.» iiiiuniH lu .i..i i^.i.n. >, «pi. mio
•II*» *e uiiiliaruçiiicm no ci|_i_l «lu« aclos
»-4lllllllMl_l|ul*. dC l|lf.« .lllllll. CUIIIIIIII.MS
•/_.. vhiimi,».

In.-duques
nu regra*

g.iiiros
_ opinião

movimento de
farta* para _, cunquista do foverno ba-

i aurgiu o primeiro decreto. O Sr, che-
-_¦ policia distribuiu patrulhai pelos su-
¦urbloi, com a nolicla a» que o* arniaxcm

esquina* estuvam ameaçado» de anal-
•oi Eniquanto a platéa *e divertia com ns

..promessa* do il.n.iu, adversário rancoro-
•o ila careslia. Iropas do exercito e da mari-
alia inundaram a capilal bahiana e mal*

jjfcSHna intervenção proclamou a cxcellcncia
ia autonomia do* lislndo*. Gra mister des-
•lar a attenção do povo • a careilia pagou

paio. Os gênero* de primeira neceiildade
foi-cni, continuaram a subir da preço. Nio

j _. viriam o* acouguai de emergência t multo
l a_._ c: a. outras medlilii* das promessas dc-¦«..*. ee a* pelo governo, Agora, phenomeno

Vimlogo ie apresenta. Tivemos o relatório'!-¦-¦ repre .cnsócs intempestivas da mls*ao
liiil. nnica, Recebendo as alfinetada* do re-
i-ii .rim e ouvindo as ameaça* de encom-

:, i.i.*ii4._ida imprensa londrina, no primeira
. . niUr.ll, como era natural, allonlto a e*tar-

j •rcl'1», o povo, aos poucos, foi coinprchen-
v /lendo «* seu* alcanço* e te tornou mister
4Mi*lraU. o. O governo uio hesitou, reuniu
|t\ «s ministros, om palácio, e deu a lut mais

m.ttatV-'« .Io contrn a carestia.
** mrb preço dos viverei ilcpeudesse de de-

cretos, ucnbuin povo do inundo seria mait
lalii do qua o nosso) Quaei a* novai pro-
videncias descobertas? A isenção por «es-
•enta dia*, de direito* e taiaa sobre a en-
trada da arroz, assucar, balelas, carne secca.
feljüo e milho. Abi estA uma boa opportu-
nl dade para se abarrotarem os armazena a
entrepostos do* açambarcadorest Como ne-
ohum remedio existe, da futuro, ns preços
compensarão as quebras dc desmerecimentos
das armazenagens. I»ar» derrotar quaes-
quer duvidas o Ministério da Agricultura
adquirirá no exterior, desde Ja. cem mil
•accos de arroz, duzentos mil de assucar,
«Inte e sete mil caixas de banha, quatro mil

quinhentas toneladas de batatas, dur.cn-
tos rjiil saccos de milho, quarenta mil fnr-
do* ae carne secca, quarenta mil saccos de
feUib. O primeiro effeito dessa providen-
ela será naturalmente a alta súbita e vlo- j

.lenta daquclles gêneros nos mercados exte- '

riores. Nós sabemos que só 6* mercados!
americanos poderão foruecel-os.

Seria inútil registar aqui mais uma. vez,
as criticas que invalidam as medidas oeca-
¦ionaes, como essa. cm quc o governo se
apresenta como eommissario e chele de ran-
cho. A verdade t que nunca se quiz levar
a effeito nenhuma lei seguro e perduravel
a respeito do preço de viveres. Não ha
muito tempo, reunidos os ministros, o go-
verno decretou outras lautas coisas, cm que
se incluiram armazéns e açougues de emer-
ftenela. Alé hoje. ninguém conhece os er-
feitos nem daquelle decreto, nem dc outras
leis municipaes... Por Isso mesmo a invos-
tida de agora só terá uma utilidade; diver-
«ir a platéa. distraindo a sua attenção. Ao
inaugurar os trabalhos da commissão de
Finanças da Câmara, ha um.mcz, o leader
encarregou um dos seus membros de estudar
•s tarifas, com visla no problema do ca-
Testia Vamos ter outro decreto breve...
Daqui até IA, porém, ha os officiaes presos,
para serem transferidos dc presidio, espe-
ctaculosamcntc, como se o governo lutas-

E' o que pen» o correspondente
do "Daily New»" na Italia

LONDRES. . (ü. P.) — O "Daily News"
publica leU-giiiiiiinn do seu correspondente
especial na fi-nutrira Italiana, onde clie se
encontra para evitar a censura, declarando
que o fascismo entra na aua ultima pluie.

Informa ulnda quo o novo Italiano sente-
se camada de Musiallni a que o pali ie
acha em grande agilaçio, sendo, por canse-
guinte, inevitável a qucaa de Mussnlinl.

PENHORES?
* Menor juro $ Maior offerta \

0 Sr. Maginot eleito para a com-
missão do Exercito, na CanAura

Franeeza
PARIS. 1 (Havaí) — O ex-mlnlitro da

Guerra, Sr. Maginot, íol eleito por SI votos

Êresidente 
dn commissão do exercito na

imara.
O Sr. Paul Ooneourt teve dez votoi.

¦ *m ¦
Casamentos

Ternos de casara ou de
fraque, obra excepcional-
mente artística, para casa-
mentos aristocráticos. Na
Guanabara. R. Carioca, 54.

mm*

US DEMOCRATAS NAO ESCO-I
I.HERAM, AINDA, 0 SEU CAN-
DIDATO A PRESIDÊNCIA DOS

ESTADOS UNES

mwm:********^^**^^*m^***mm*mWeimmmm*Êtm*M

Cantos de nii ei
'f^mmemmm»

iin lies''

54
Desabou nm "hangar" de diri-

giveis em Casansa
ROMA, 1 Havas) — Commiinlcom de

Udlne que no momento em que se procedia
á demolição de uni hangar de diriglvels cm
Casarsa, parte do edifício desabou Inespcra-
damente, soterrando vários operários. Dou»
destes morreram em conseqüência do de-
sastre c nove outros ficaram feridos.

EXPERIMENTE A SUA SORTE
NAS CASAS QUE A IWiO

SÓ VALE QUEM TEM
185 — OUVIDOR — 185

J. ANTONACCIO & C.
Gerente: CAPITÃO MATIIEUS DONADIO

Filiae»: Io de Março. 73 — Av.
Rio Branco, 38. — Marechal Flo*
riano Peixoto, 85.

A sorte grande è paga no mesmo dia.

Já se realisaram trinta
escrutínios em pura

perda!
¦ i __¦_— m mt a ¦¦

Provável n escolha tle uni"tertlus" como can.ll-
dato <lc conciliação

NOVA YORK, 3 (U. P.) — O 39' as-
crulinio roalisndo na scssAo do 'liontem da
convencia nacional democrática, para a
escolha do candidato do partido _ prasl-
dencia da Republica, foi extremamente re-
nhldo, O resultado demonstrou que o Sr.
Willlam Olbbs MacAdoo ainda se conserva
na frente com 415 votos, apesar da animo-
sldadc que prevalece na cidade de Nova
York contra essa candidatura. O governa-
dor do Kstado de Nova York. Sr. Al Smith
figura em segundo lognr, cnm XM volos.
Nesse escrutínio, o Sr. .Inliti Davis, antigo
embaixador dos Estudo* Unidos na corte dc
S. James, ganhou terreno, conquistando o
terceiro logar, tendo augmcntndo o numero
de seus partidários ontre as diversas dele-
gaçdcs. O Sr. Davis reuniu 124 votos, e
melo. Prognostica-«se que o antigo embaixo-
dor ainda conseguirá maior numero dc vo-
tos e reforçará a sua candidatura nos pro-
ximos escrutínios.

A convenção suspendeu os seus trabalhos
do dia, deputa do .ll)0 escrutínio, que nâo
offercceu nenhuma alteraçAo radical nn
escolha dos candidatos. Segundo todos os
indicios, prevó-se que sc produzirá aliertu-
ra do impasse, cnlrc os tres candidatos
mais votados, surgindo um terceiro, cujn
nome aindn não figura cm primeira fila, e
que receberá os votos dns delegações que
vôo abandonando os Srs. Mae Adão e Smltl».

Acredlta-sc que o senador Gloss. de Vir-
glnia, antigo ministro do Thesouro, está
tomando o logar. ao .senador Ralston, como
candidato de conciliação. O Sr. Glass è,
provavelmente, o democrata mais temido
pelos republicanos, pois a sua política é
sã, solida e merece approvaçüo de grande
parte da população do pai _.

O senador Utíderwood também continuo
a lutar, mis aindn nno e considerado um
candidato provável.

VECSEY CASOU-SE COM A
CONDESSA BALDESCHI-

COBMINI

^•S,r*.t\**?y?,yrimy'XKsitfà!im

EMPENHAR ?
«* na CASA GONTHIER

4S RUA LUIZ DE CAMÕES 47

Empresta o VALOR REAL

UM CASO DE MEDICINA
Uma dor conMunte, ora nos rins, ora nus

pernas, atormentava o bondoso liei Teren-
eio, Os médicos mais notáveis do pai., cha-
mudos . consulta, uão souberam aliuar com
n myslcrlos» doença do soberano, Dor uos
riiih? dor nus pernut? (luo seria?

Chegou um dia ao conhecimento do mo-
narcha quc havia na c-lduile um Joven me-
dico, chamado llalph. muito hábil o mo-
desta, que gosuva do grande fama no bairro
em que morava.

Convidado a ir ao palácio, teve o doutor
llulpli oceasião de examinar cuidadosa mento
o enfermo e, com surpresa du todos, dccla-
rou que o Rei poderia ficar completamente
curado em poucos dias.

"Devo fn.cr a operação?" — indagou,
pallido, o Rei Tcrencio.

"Absolutamente — respondeu o Joven
doutor — Vossa Majestade íicará coinplc-
lamente livre dessas dores, se aposentar o
secretario e reformar o general I"

Essa declaração causou entre os circurn-
«tentes um espanto indescriptlvel. Julga-
rum, a principio, que o pobre medico, mo-
desto e simples, ao se ver diante dc um caso
de tanta responsabilidade, havia enlotique-
cldo, e que estivesse a proferir um dispa-
rute. ,,

Mns o Intelligcnte medico osalm explicou:
"Como Vossa Majestade é muito alto,

vê-se obrigado a passar varias horas do diu
curvado, sempre quc está a confcrcnclar
com o seu «ecretarlo, homem dc pequena
estatura. Dahi provém essa dor nos rins,
que dcsnppareccrá logo que vier um func-
cionarlo mais alto exercer as (uoeções de
secrelario geral."

E antes que oi ouvintes despertassem ao
espanto em que se achavam elle continuou:

"Quanto A outra parte do meu consc-
lho a explicação ainda «j mula simples. O
general tem a mania dc fazer diariamente
uma parada das forças. Dc aceordo com as
praxes protocollares da corte, V.M. í obri-
gado a assistir a essas paradas, dc pí, per-
filado, nn varanda do palácio. A es_c e.xer-
ciclo exaggcrado devemos uttribiilr essas do-
res que V.M. sente nos músculos das per-
nasl"

Nesse mesmo dia asslgnou o Rei Tcrencio
dois decretos: um aposentando o secretario
com todos os vencimentos c gratificações, o
outro reformando o general no pusto dc ma-
rechal com vencimentos dc ministro.

"E que recompensa teve o tal medico?"
— perguntará, agora, o leitor.

Eu vou contar:
Tinha o Rei Tcrencio uma filha, a linda

princeza Yolanda...
Aht Mas isso já 4 outra historia! E fi-

cará, portanto, para amanhã...
(Do livro Ull historias sem fim)

MALBA TAHAN.

E* SEMPRE ASSIM.
Os vadiu podem andar á von ta-

de, mas oi cidadãos pacatos
são apalpados...

Nilo rnrn temos clamado contra a desldln
da policia em faca do uso da, armas probl-
hldus pelos malandros e vadlns qun Inw
Iam a cidade, principalmente nos imitir
lilns. No eintniito. ate hoje, iieiihuma pro-
vldencla foi tomada para cohihil-o. I.
quuudo qualquer coisa * feita, « campanha
uin visa aquelle», mas ido somente pa-
calos . ordeiros cldadáoe. B' o que, Iwn-
tem, mais uma vo*, fleon comprovado. Cer-
ea de 8 ll» horas da noile, uma turmo cio
lollelocs, cnlro cllcs quatro gtiurdiw civis,
iivu.llii as confeitarias o botequins do

Uma festa
tradicional

Invadiu ns  , .
Meyer. dlrlglndo-se grosseiramente _• pçs-
suus quo ahi se aclmvnm.iis qunes eram li»;
coniliíciill apalpadas, não escapando desse
disAabur nem aa pessoas de reconhecida rcs-
licltubllldiid.. Na rua presenciava-se o mes-
mo espectaculo. Todos os transeuntes li-
nhnm do submetler-so As «palpadellai dos

O mais*curioso é *ue segundo sonhemos,
essa turma nio agia por ordem do delegai o
do U' distrieto, em cuja Jurlsdlcçío cila
dava arrhos da sua Imporlanciaenm •

A Santa Casa da Miseri-
cordia commemo ro u,
hoje, o dia de Santa

Isabel
Como traiiKcorroram a*

KOU.ItlIlírilMlCN

<

A maior de todos os tempos!
A maior do Século I
A maior do Mundo 1

E' a pavorosa liquidação
da casa

VILLA DE PARIS
ondo o cliente pôde offerecer
pela mercadoria o preço que
quizer.

Visitem as nossas exposições.

VILLA DE PARIS
35, rua dos Ourives

76, rua Buenos Aires, 78

'=*..- *

ROMA, 2 (A. A.) — Realisou-se em Pe-
ruggla o casamento do celebre violinista
húngaro Fcrencz de Vecsey, com a condessa
Giulia Baldeschi-Cormini, pertencente & arls^

ie?c_nlrâ" inimigos 
"invencíveis 

cm conjuras tocracia italiana.' -^"í_7___,__.
quotidianas... Pena t qne o decreto nao Os reccm-casados__partiraiir para venera,
eoglte de Installacâo de cinemas e parque* rem violem de nnpcias,
de diversões, nas praças publicas. Assim se ¦ ——

ÁGUA FIGARO ;SeS.p.i:
perfumarias, pharmacias e drogarias.

Como os pescadoret de Copaca-
bana festejarão, no domingo, o

sen padroeiro

completaria o conselho do imperador romã
¦no:P(inem et circeuses... E*

mem

11

lamentável,
eomtudo, que o po-? continue custando caro.
Perdoaríamos tudo se os decretos visassem
íins e produzissem resultados reaes e ne-
cessarios. Isto não acontece, nâo acontece-
ti, porque só se cogita dc entreter a opinião
publica com vãs promessas.

A
A commissão dos doze, que são treze, a

adorável commissão dos cortes, ou dos
Gedrfs, fez a sua primeira visita, tal-
vez, da qual ha noticia publica, ao Hos-
pitai S. Francisco dc Assis. Foi estudar o
modo de cortar ataduras e gazes no unlco
hospital que o governo possue c onde o pu-
blico cncontra.alguns soecorros precários;
foi ensaiar a lezoura, ou o seu arsenal ne
tesouras, no nnico estabelecimento em que
não ha verbas necessárias sequer para com-
pra de algodão e de desinfectantes, e cujos
ferros dc cirurgia são obtidos por piedade,
por empréstimo ou a credito longo, condi-
cionado ás verbas que se hão de obter *
custa de muitas supplicas, como se se tra-
tasse de um esrtndalo que se quer abafar.
Não ha facto mais característico do espirito
que preside a tal commissão de cortes, dos
sentimentos de sinceridade que a animam, da
confiança que ella deve inspirar á opinião
publica, do que esta primeiro visita, porque
ella vem demonstrar indiscutivelmente, in-
sophismavclmente que os homens dos cór-
tes, as Intellügcncias das finanças e da con-
tabilidade, os treze luminares e orgulhos do
nosso patriotismo, entendem que as suas
vistas, devem orientar-se para a diminui-
ção de despesas de um hospital sem verbas
e indispensável ao publico, era vez de se
dirigirem para as secretarias de Estado,
para os automóveis officiaes, para os calii-
des de emprego, para o refugio dos gabinc-
tès que premiam os amigos desempregados,
e para a própria secretario do palácio do
Cattete. Este, ao menos, parece ao bom sen-
so, deveria scr o caminho verdadeiro se a

Commissão tivesse um pouco de contempla-
cão pelo nosso povo, e não pensasse antes
de tudo em aggravar-lhe os padecimentos
moraes, privando-o dos escassos recursos do
único, do unlco e do mal apparelhado capi-

^tal_j_ue-(_-gQver.no possue.  
E vá depois alguém, a despeito dc todos

os exames dé boa vontade, _dc todos os
conselhos, deveres e inspiração do patriotis-
mo, esforçar-se por levar a serio sememan-
te gente I...

Os pescadores dc Copacabana festejam, no
próximo dia G, o scu padroeiro, o glorioso
S. Pedro, fazendo rcalisar uma solemne
missa campal, ás 10 1|2 horas, seguida da
cerimonia da benção dos remos. A's 4 horas
da tardç, começarão os leilões de prendas,
abrilhantados por musica e, á noite, serão
queimados fogos dc' artificio e realisalas

(.reações de maior SUCOOSSO das .outras interessantes commemorações.
, ._. ««._,*«_!«- « Os escoteiros prestarão o seu concurso ú

grandes casas de Paris, vestidos e tesUít exCcutando exercícios e jogos diversos.

MUNICIPAL

«~_-_x
«—..<»——'.#»#»»——+»***»****•*».

Manteaux para Theatro, Modelos
elegantíssimos de Fremet, Philippe
tt Gastou, Doeuillet, etc, eto. —
"ELEGÂNCIAS", rua S. José 120,
sobrado.

Encerrou os trabalhos o Congres-
so da Liga Naval Italiana

ROMA, 1 (Havas) — Communlcam de Flu-
me que encerrou, hoje, de tarde, os traba-
lhos o Congresso da Liga Naval que ali es-
teve reunido alguns dias.

Antes de terminar a sessão o Sr. Mussoll-
ni foi eleito sócio honorário, o Sr. Citofilo
Marino, presidente, o deputado Paolucci e o
almirante Orsini, viee-presldejhte.

Para a sede do 24" Congresso foi designa-
da a cidade de Cagllarl.

Ao presidente do Conselho foi também
conferida a medalha de ouro de benemeren-
ela.

mem •

Dr. Estellita Lins-VIas urinarias (vene.
rias e cirúrgicas) Halos X. Labor. S. Jo_* o».

Or. Reynaldo de Aragão
C. Carioca, 18, 1nhor as.

__,__;__,_>, Clinica se-
A? 3, Í!". 4" e 6».

CARNEIRO
Internas e externas.

— Parteiro,
S.__Jog&_UL

Mb

rí'''"**','.-'

fSP

Dr. Edgar Abrantes. Tratam- Tubércülósi
pelo Pneumothorax. Largo Carioco, IB, 3 as 4.

Drs, A. R.
e Hieitor

noco—Cir, dentistas. R. Ca-'unha-«-ioca 12-1». T. C. 3464.
enm *mmm Combate as moléstias de
figado, do estômago, doi
intestinos e corrige a
prisão de ventre.
mnm

r;t
Dr. Castro Auujo S»£™_S_d..
Hospital Evangélico. Phone Villa 2261.

•mnm*

ELEGÂNCIAS
MODELOS DE PARIS

Vestidos para Recepções, Thea-
tro e Visitas — Chapéos, Bolsas de
grande novidade. Lingerie finissi-
ma, Peignoirs, etc, etc. Rua São
José, 120, sobrado.

TRIANON
Companhia Brasileira de Comedia

ABIGAIL MAIA
AMANHA — ULTIMO DIA

da deliciosa comedia

A Casa do Tio Pedro
Vesperal elegante, ás 4 horas

A' noite, ás 7 % e 9 %, recita de
autor de Oduvaldo Vianna.

Será commemorado, condigna-
mente, em França, o "The

I ndependence Day"
PARIS, 2 (Havas) -r Celebrando a data

da independência norte-americana, ,ser_
inaugurada depois de amanhã, na sede do
"comitê" Franca-America, uma placa que
perpetuará as memoráveis palavras proferi-
das naquelle recinto, cm cerimonia de con-
fraternisação, pelos quatro últimos embai-
..adores dos Estados Unidos nesta capital.

O chefe do governo, Sr. Herlot, presidi,
rá o acto ao qual assistirãoajswbaixaaor
^iwiHwrJçk^j__Siu-í__iHrt_u » outras per
sonalldadõs. mem"GUARDA-M0VEIS"

(Sob o patrocínio do industrial Ltandro Martins)

Chamados: Ourives, 41. T. N. 1500
mem

0 almirante Thaon di Revel em
visita aos estaleiros de

Castella Maresti
ROMA, 2 (U. P.) — O ministro da Mari-

nha almirante Thaon dl Revel visitou hon
tem os estaleiros de Castella Maresti.

mmm 

Depois de amanhã, primeiras da grande
peça

EM FAMÍLIA
de Florencio Sanchez, que será assistida
pelas altas autoridades da Republica,
pela Academia dc Letras c por S. Ex. o
Sr. ministro do Uruguay.

I
Evitar a

Prisão de ventre
e corrigir o máo

funecionamento
do

Estômago
Fígado

Intestinos
dom as pilulas do
ABBADE MOSS

resultados positivos.
Agentes: Soeiedade de
Produetos
Queiroz —

Chimicos L.
Rio - S. Paulo
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CAMISAS
LINHO E SEDA, listadas t% "9 

5__I__R
com m collarinhos

A Tricoline AV. MEM DE SA
Tal. C. 2940

O "Ibéria", que perdeu a
heiice em alto mar, chegou
a reboque do "Arantezazú

Mondl"
Ancorou na Guanabara, ás primeiras ho

Fundada em 3 de Julho, dia em que a
Egrrjn commcmorn n visitação da Virgnn
Santíssima á Snnln l.abcl, a Santa Cnsn A»
Misericórdia sempre fcstejim eai.it data com
cerimonias pomposas, as quaes, no impcrlo
so revestiam de brilho excepcional. Nn Re-
publica, não foi quebrada essu praxe, cnn-
tiniinndn os chefes de governo, como ou*
tr'ora faziam os imperant. s brasileiras, »
honrar, com a sua visita, nesso dia magno,
a velha instiliii.ã.., hoje qunsl c-cntciiaria.

A festa leve Inicio, como nos annos ante-
riores, com a missa solemne, ás 11 lioras.
celebrada na egreja da Santa Casa pelo
respectivo capellflo, Rcvm, conego Dr. Ar-
thnr Ccsar da Hocha. O celebrante foi ac*-
lytado pelos Hovms. padres conego Avellar.
Josò Maria Alves da Iiocha o conego Ma-
noel Scraphlm de Oliveira. No coro fc*-se
ouvir uma orchestra, dirigida pelo maestra
JoSo Rayinuniln, Ao Evangelho, oocupou a
tribuna sagrada o IW-vin. monsenhor Dr.
Fernando Ilniigcl, quc fez o pancgyrico da
Virgem em vibrantes palavras. .

«Compareço!., rapresentando o Sr. presi-
dente da Republica, o Sr. major Dallro Fi-
lho. , J

Oiintou n "Avc-Mnria", «ao pregador, •
Exma. Sra. Mnria Monteiro.

Terminada a cerimonia religiosa, o repre-
sentante do presidente dn Republica, acom-
pnnhado do provedor da Irmandade, percor-
reu algumas enfermnrias do hospital geral,
da onde so dirigiram todos ao snião dc hon-
rn, afim de proceder-se á distribuição de
prêmios ás nsylndas, enfermeiros c enfer-
meirns quc móis sc distinguiram no nnno
compromissorio dc J._:i-1.'»4. A's asylnda»
couberam os prcmlos seguintes:

O instituído pelo cnmincndador Villcncu-
vc coubo a Ottilia dn Pa/. Mello, do Reco-
lhimcnto das Orpliãs c das Desvalidas de
Santa Thereza; o instituído pelo tuiadff ¦
bemfeltor Dr. Francisco de Salles Rosa, á *

| ns.vlada Odctte da Conceição, do As.vlo da
Misericórdia, e os cm homenagem á me-

Imorla dos barões dc llacurussá, instituídos
Ipelo Dr. João Manoel dc Cuslro c sua

5'Exma. 
esposa, D. .crnnymn Mesquita Mar-

! tins dc Castro, ás asyladas thmbchi do Asy-
lo du Misericórdia, Dolila Souza, "premio

I Rnrãn dc Itncuniss,." (coinnni-tiiinenlo),
Mercedes Cnmillo da Silva "preinio liar»-
neza de llacurussá" (costura),; S.r_ia da
Queiroz, prmio capitão-tcncnlo .loaquim
Gonçalves Martins (curso complementai') e
Merccilcs Tristão Pereira, premio "i>. Maria
Canilidn Martins" (arlc culinária), láircr-
nielros premiados: Kmilio Deodoro, .losi
Fernandes. José Joaquim Cardoso, Manoel

i

1

ras da manhã dc hoje, o vnpor hcspanhol Leite Cardoso, Arlliur Duarte. Manoel 1} -
"Arantezazú Mendi", procedente de Bue- drigues Campos, Agostinho ,Aufii s.lo,tfmr
nos Aires, com carga variada. i rino de Moraes, Thcodoro Stocalc. Onsta o

O referido pnquete trouxe, a reboque o Vl.menoy, Altrcda Pçrelra-.vAjjonor (tos ^an-
cargueiro-"-Ibcria-ü.-da m_sm__nacion_alidn;j tos, Jono Pereira, .José Bernanlo, Anlonio
de, que, como foi noticiado, esteve em pe-idn Cosia, Antônio Aleixo, José Rosa clcfli-
riito na'altura do Rio Grande do Sul, de- veira.Pcdro dç Andrade, I-irnnno dos Res,

!J

I
Tres, num plantão...

» mm m mmm ¦ —¦ ¦

As victimas são todas menores
No curto espaço de um plantão,' da As-

sistencia, isto c, em quatro noras apenas dc
serviço, nada menos, de tres foram as victi-

knw íhvh
„„„.,„ iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiinmiiiiiiii'1'iiNi iimiiiiiiiiiiiiiimin

Acabou o Trachoma !
Leiam o que dizem do "Collirio Castelli"

os chefes dc Postos contra o Trachoma, que
será publicado em todos os jornaes de São
Paulo e do Rio nestes dias. — Fabricantes c
deposito geral: Rua Libero Badaró, 147, sob.
S. Paulo — Vicente Castelli & C Lida. Bre-
vemento «ANTIPALUDICO CASTELLI".

IRO
vido a ter perdido a heiice.

O "Ibéria", depois do reparado, prosegui
rA viagem cnm destino a Barcelona,

mem

|.Tosó Thiago Bernardo, Manoel TrimlmV
Eponlna Cahert, Roja Lo Pomo, Antonia

; Julia Vaz, Amélia Soares, Fclisinina dc No-
vacs, Alcidla Gonçalves, Aniui dc Almeida.-
Olivia Daptista, Isabel da Costa, Marlinh .
Dantas, Thereza Soares, Elisa iPicorellj u
Amélia Malaquias.

Por fim.io Sr. provedor agradeceu o co-n-
parecimentó do repí-eséjíantò do Ivxni. Sv.
presidente ida Republica e demais pessoar..
Aproveitando o momento para offerecer mil
"boiiquct" ide flores naturaes a S. Ex., Na
sala da pròvedoria foi servido aos presentes
café c biscoutos. Durante a festividade, n
banda do musica da Casa dos Expostos exc-
cutou excellentes números do scu reperto-

Novo e lindo

sortimento de

chapéos para

mas dos autos que ali foram levadas afim
de receberem os soecorros do urgência ne-
cessarios aos ferimentos que apresentaram.
São as victimas, todas menores: Américo
Oliveira Paiva, de 11 annos, morador á rua
Prlmnir^ dff Março, «trim. larln nn nv.nidi
Txõmcs Freire, tendo soffrido fractura da
pe,rna direita e contusões generalisadas; Gas
par, também de 11 annos, operário, filho de
Anna dos.Anjos, residente no Campo dos
Cardosos, colhido na avenida Mem de Sá, fe-
rido no hombro direito e joelho esquerdo; e
Edgard dos Santos, de 15 annos, servente
de pedreiro, domiciliado no morro dos Dous
Irmãos, atropelado na rua General Polydbro,
e ferido na cabeça.

¦ mm* ¦

acaba de receber íJÊÈ^

ymm*y£/o,rSPaulo. 
jK^"'

ereanças

FESTA NO COPACABANA
PALACE

Concerto de
Magdalena Tagliaferro

Uma grande ceia
Annuncla-se cnm grande cnthusiasmo uma

linda festa mundana, que reunirá nos salões |
ilo Copacabana Palace, amanhã, a elite da
nossa aocledade. EsBa festa 

'*f*^::&\lg£%£^ Caminha, 
mordomo

lo seu programma c peloí fins o que se des-. »¦'0,„Lm" „',' ,j_ t_t_.^i.„i r.«.r_l- L\ntóiii«
Una. lem como organisadoras as distinetas «Ja thesouraria do Hospital^ütral, f'"."»™
.cnlorns: José Carlos de Figueiredo, Ke.ls i Joaquim K^-^^Í^^^S»
dc Oliveira. Santos Lobo. Franklin g*™*.'»^
Ildofonso Dutra, Eglantlne Prado. Carlos^ Castro,' 41"™d"™^ d"s0 pd"'H^nUa fe-
Guinlc,- Luís Lima e Silva e João Lage. j termo de Far ai,:mordomo .do HM^i

A consagrada pianista nacional Magdalena! ™1; Luiz Antônio do M°^Yr0^? 
iSimoTagliaferro tevo a gentileza de offcreeer o c.pclla; Oscar Vic« de Cas_trp, •»«£»&.

hcvT concurso nessa noite fa_endo-se ouvir | dos l^.^»|.D%AJ^^.^»óSrS
num escolhido programma. A esse grande;^. ^S?^°'Í^M?^i??--^&rttractlvo segair-Bo-ão dansas ao som d. duas ; d« Dççm *» 

^^^^Sdas nossas melhores orchestras. í » ° '««"",,.'„,„., ,'í" ,,„„,.„ M.,r|o Plmcli-
A ceia, comprbhendld,i no preço do ingres- 

^^^ggg!^ ^^ii0"ôüuSfcso, será sorvida em ambos os salões em pc-' »J (Ja t.un;ia i'1"''1.
produeto da festa reverterá | Carlos Peixoto dc

_.

Compareceram A festividade mnis os Srs.:
marechal Luiz Antônio de Medeiros, escri-

quonas mesas. O
em beneficio de varias casas de caridade.

Os bilhetes são encontrado* no Palace
Hotel.

. mtnm 

mesa;
Mello, conselheiros do

coronel Pedro Moutinho dos Reis,
procurador da Casa dos Expostos; (.esar Au-
líusto Borges Palliares, mordomo interino ap

kl
I^.Kv^i!,. :'

T_S__e*'>! f
ssÊiMPt^'':i

POR TER CENSURADO A
ACÇÃO DO GOVERNO

,e*m m *—¦* ¦ -—

,0 Senado portuguez protesta
lontra a attitude da Asso-

ciaçao Commercial
de Lisboa

LISBOA, 3 (U. P.) — O Senado appro-
Vou um protesto contra a attitude da Asso-
ilação Commercial de Lisboa, que censurou
a. aeção do governo e lembrou que o pre-
sldentc da Republica, Sr. Teixeira Gomes,
tinha saido da Constituição. Alguns sena-
dores propuseram a dissolução d* Associa-
cão»

^sSfctó^ú

i DR. PIMENTA DE MELLO
Onrives, 6 — terças, quintasii sabba-

dos, de 1 ás 6 lioras. Affonso Penua, 49,j
.segundas e aexas, de 1 át .1 horas. »

^^v,y_-Ag. «<_»ta!,»^W»» 3S$«»gS$St-f-c_rquffeur é interpretado pelo arrojado artis.

Commemorado solemnemente, no
Canadá, o "Dia do Dominio"

OTTOWA, 2 (ü. P.) — O "Dia do Domi-
nio" commemorativo da união de diversas
províncias, foi celebrado em todo o Dominio
com grande solemnidade, realisando-se va-
rias paradas militares.

Os telegrammas recebidos das províncias
informam que a data foi commemorada com
grande enthusiasmo especialmente nas cida-
des de Toronto, MontiJeal, Quebec o Van
couver. /

Sensacional corrida
de automóveis

Um chauffeur destemido, que, arrostando
mil • um perigos e eom risco da vida, ven-
cendo um complot medonho tramado contra
elle, sáe vencedor e recebe como premio a |
eleita de seu coração. Eis, em resamo, o quc j
apresentam hoje em suas telas os bem fre- •
quent adosuein en__us_Id__il-4s-fll_tt©r-0-p3ptKáe-!

i ***** ¦

Camãzâs
DE TECIDOS

INGLEZES
FRANCEZES

^PORTUGUEZES

ta Reginald Denny e o premio que elle ganha
é a formosa cstrella Laura La Plante, Este
film é uma Universal Jcwcl de primeira
ordem.

•mem

wm m i

NEGADA A INTERVENÇÃO FE-
DERAL EM CORDOBA

BUENOS AIRES, 2 (A. A.) — Por 10
votos contra 7, cm sua sessão de hontem, o
Senado negou a intervenção federal na Pro-•incia de Cordoba, que havia sido appro-
-ada pela Câmara, durante a presidência

do Sr. Hlppolito Irlsoyen..

Importados por nós
e de cores absolutamente —

GARANTIDAS

Lembre-se!
Ventre-Livre é o Melhor
Remédio para tratar Prisão de Veri'
trs, a Inflamação da Mucosa do
Estômago, Vontade Exagerada de
Beber Água, Vômitos causados pela
Indigesta©, Arrotos, Gazes, Dores,
Colicas» Fermentações e Peso no
Estômago, Dores, Colicas e Infla-
mação Intestinal cansada pelas Ma-
íerias Pútridas e Tóxicas d*ntro dos
Intestinos, Dores, Colicas no Figado
e Hemorroidas causadas pela Prisão
de Ventre 

use Ventre-Livre!

"Revista Souza Cruz"
'Com uma capa originalíssima pelo seu dc-

senho, novidade, equilíbrio dc cores e con-
cepção, com unia capa que vale por si uma
edição do revista, acaba de sair o n. 91 da"Souza Cruz", variado de illustraeões c dc
testo cm prosa e verso, onde as rimas leves
sc casam aos poemas dc profundeza, o pc-

,riodo de fantasia á paginn de meditação, de'philosophla e historia. Demais, é notável a
profusão dc trabalhos inéditos que surgem
iia presente edição, e asslgnados por escri-
ptores e poetas daqui e de Portugal.

Todas as referencias boas que uté hoje te-
mos feito merecidamente á sympathica rc-
vista encontrariam scu fundamento mais sc-
guro e sua mais brilhante crystallisação na
simples leitura da edição de agora, quc c a

-do mcz de jnlhn,

Husto Borges ....
H. N. S. da Saudc; Hclcodoro Fernanoás
Porto, mordomo do Hospício doi K. S. *>
Soecorro; Dr. Alfredo dc Almeida RusscB,
mordomo do Asylo dc S. Cornelio; comp
Dr. .Atiítusto Brant Paes I.cir.c, mordomo do
cemitério de S. João Baptista; Adjahi*
Eduardo dii Cosia Araujo, barão do Peixoto
Serra, coronel Carlos Leite Ribeiro, coronel
Fridolino Cardoso, Dr. Lcoiildas Dotai*, J.ofp
du Silva Simões, definidores; Alexandre (.•-
dade, Manoel Joaquim tio Albuquerque, 11 .
Reynaldo dc Carvalho, Dr. Wndlmlr NTasci«
mento Malta, coronel Manoel de *™-.
Mcdüiros; director da secretaria, Dr. Aiihur
Rocha, director do serviço sanitário; ui .*
João Carvalho de Araujo. director da Cen-
trai; Dr. Marcos «los Sanlos, Albino .crrc.iia
de Rã Coelho, provedor da Candelária; ur.
Ravmundo de Castro Pereira He..«i, piegnrw
MÒiiTeiro adminlstí-adòr do Hospital Gera1;
Drs. Manoel Castelhanos e Lepnidas Martins-.

¦Fizeram-se repreaentar os Srs. ministro «u

Viação e presidente do Estado do Rio.
A's 5 horas da larde se rcalisou, na s.i-

cristia, a mesa da Irmandade para o rece-
blmento das listas dos eleitores quc tem W-
cleiter o provedor e a mesa para o nnno
com,roínis. orlo 1021-1925. Dep.m desso
neto, foi celebrado solcinuo "lc-Ucuin .
~TTpuraçSo 

das cédulas será procedida
amanhã, As 10 horas, na saia 

^"iW»^^a eleição do provedor, mesa, adin.lnisti.açoçs
c mordomias/no prosi.no domingo, lambem
As 10 horas,

. mem —-"

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

terreno, apenas com 30 -f do valor orçado,
oagos em 3 parcellas durante a construcçuo.
Os 70 ?|. restantes serão pagos mensalmenta
durante sete onnos.

Examine os 46 prédios actualmente em eon« *

strucção no Uio, pola Cia. Territorial e Con'
etrnctora, K. S. Pedro, 61. Rio.

¦ 
ÍÍ*4*"

q_.:_nt.I"-\-ír-.-.»«i*.i'rt -.•l"-•J:_Cr.._í,*- i

Dr Osbome—Instituto . dc Radiologia do
Dr. 

"Manoel de Abreu. Evaristo Veiga 20. C. 442.
memo mmm gg» Creme Ãlied!

Morreu nm antigo .ioma-
lista hcspanhol

BARCELONA, 2 (A. A.) — Falleceu nes-
ta cidado o antigo jornalista Sr. Alfredo
Oplsso, director do jornal "La Vanguarda".* io «*u passamento foi geralmente »entido.'

O creme da Moda. As senhoras e* sciihçtri-
tas que o têm. usado attcstnm a sua cffica-
cia, tanto para embellezamento e consen-n-
ção da cutis, como *para espinhas, pannos,
surdas, mancha», rugas, cravo», etc. No Pare
Royal c em todas as perfumarias,,

^MQUftláR0* 
:

fANÃDIOL
Ò melhor, fortifJcQníe.

•mem-.

DEMITTW-SE 0 GABINETE
CHINEZ

LISBOA, 2 (U. P.. — Acabam de ch«r-,
gar despachos dc Pckim, coinmuuicando a
demissão do gabinete.

__ ¦(_»*-.. .- ¦¦ • -**Jtt^ef*tlW,¦!__«. ¦ ¦¦-vAi_i¥í)_?_i__;_»vf'*4_i_i -A&Ú-mt» im£miss&*J,i,
'&&
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LE © i V EL
MUTILADA
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JUI 1

ULTIMO_ TELEGRAMMAS
DOS C°RREòPWDCNTE5,
B5PECIAE50A^ NOITE
NO INTERIOR E NO
EXTERIOR ESFRVIÇO
DA AGENCIA AMC-PIÇAflA

I _ ULTTM
MUITO GRAVE!
ESTA FECHADO 0 INSTITUTO BENJAIHIN CONSTANT, EM

VIRTUDE DE UMA EPIDEMIA
Nada menos de 33 o/o de alumnos atacado

do mal
A Saude Publica affirma tratar-se de grippe he-

morrhagiea, emquanto analyses revelam
paratypho

NSo lin como occiillar a gravidade da no-
Mela «me nos chefiou, hoje, no conheclnicn-
tn c ijiie nos lovon nl,'- nn Instituto llcnjii-
min (liinstiiiil. ,*i npiirai' n sim procedência.
Nail» mui is. iiiiiln menos do «|iu- islo: niiqucl-
Je estabelecimento, iiinnllesloii-se, iiliimu-
jncnlc, nina estrnnliii ^tlilciniu, «pie iilacou
.17 «lc seu*, aluiníibs, .cvnnilo «i respectivo
direelor aleclml-n, sol» o pretexto ile férias
rio .S. .Iiiiin, riicilldliile «te que não gosavn
o instituto.

O mnis grave «lo ruso é que ,-» Snudo Pn-
blica afrirniii Irnliir-sc «I,* grippe lieinorrhn-
slc.i. lendo, mesmo, atlcstudo isso êohío¦"cainia-mortis" dc uniu «lns viclimas, tjua
hontem deixou dc existir, cmiinnnlo o
sangue «lc íima eiifermii siilimcltlilo ú mm-
Jysc, revelou tratar-se «le panilyiilio.

Dous casos positivos tíe typho, se-
eundo affirma um medico

A' iiiilicin que tios foi trazida ndennUva
lyoe «iiiciii doscoliriii a ciilcnniiliule foro o
Br. Ur. .Icffcrson ile Lemos. .Muilo natural,
pois. procurássemos esse medico, «pn* fomos
mncontr.il* entregue ao seu humanitário Ira-
talho, no iTosjiitat Nacional ile Alienados.

Não nus respondeu iiiimcillntnmcnto o jo-
iren sdentista, no saber «Io motivo «lu nossa
Jrfsiln. Mcdilando, porém, um instante, o
pr. Jeffcrson de Lemos «lisse :

Meu caro, o segredo profissional'.-/.
Atalhámos, fnxendo ver nò nosso mire-

Pfctaüu quc não haveria essa quchra «le si-
¦ilio, sc quizesse o medico nos responder ii
Ipergmjta sobre sc havia, ou não, paraty-
pho no Instituto lienjuiiiin Constant. ]*'ui
pntiío qne o Dr. Jeffcrsou. não sem reflcctir
¦ov.imcote, nos respondeu :

-—Ku não sou medico do Instituto...
'— O quc não o impediu, doutor, «le ai-

Vender a mai**» «lc um enfermo...
«— .Realmente. Chamado pelo noivo «lc

ferm* mocinha dali, como elle. .ilumna do
Hstabelccimciito, lá fui ter, verificando Jogo
Mtax* diante dc nm caso de paratypho. Ntt-
fcnralincnte, commuiiiquei-o ao mou distin-
pio collega Dr. Souza Pereira, medico «lo
instituto, e nin dos nossos mais competen-
tos scientistas. S. S. discordou. Retirei,
•nUo. o sangue necessário da minha cliente
m wsndei-o a exirme-no laboralorio do IDr.
|Mario Pinheiro. O resultado foi positivo;—!lroi o unico enfermo?• — Não. üm outro, nas mesmas condi-
¦Ses, cujo «sangue dispensci-me de snhmct-
for « analyse, porquanto ali tinha aquelle
peso perfeitamente egual.

—¦ One íoi feito, então?
i— ü,evei o facto ao conhecimento do Dr.

Sonr-i Pereira, qne concordou, immediata-
Bienlr, commigo, era que elle devia ser ile—
fm.do ít scieneia da 'Snude Publica, o que
M observou..

>r— Nada mais sei. Nada mais lhe posso
(nformar, porque, como disse, só vou no In-
ptituto parn attender uos meus dons doen-
tes.

ft Saude Publica manda uma com-
missão ao Instituto

Percebendo qne nada mais arrancaríamos
Um Dr. Jeffcrson de Lemos, entrámos em
Byntlicaneia, conseguindo saber, com segu-
Rtnça, quo a Saúda Publica mandou umn
oominissão ao Instituto Beiijaniin Constant
«ptirai* a procedência das conclusões a que
chegara acpielle facultativo; Chefiava-a' o
Sr. Dr. Leilão da Ciinliii, c consistia em vi-
citar doente por doerile. cxiimihaíidò-os, at-
lentamente, parn concluir quc sc tratava...
tio grippe Itemorriiagica !

Xessa oceasião, verificou-se uin óbito, c
CHOI  SSaOEBOE ,„' IQgaOI

PERMANECE
*—*  1 111 I ¦ ¦ 
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a rommissio determinou fosse attest.ido
Iralar-se de um caso de grippe hemorrha-
glca.

Ora, sendo essa enfermidade de menor
importância'do que o typho c. sendo o tra*
lamento completamente diffcrciitc, fácil 4
calcular a gravidade do caso.

A COiiihiIssTio resolveu mandar retirar snn-
gue de nlguns enfermos, «rim dc suhinet.
lel-os a muilysc, no laboratório «In Saude
1'ubllen, O resultado não era ainda, á tar-
ile. conhecido.

Releva necrescentar que, anteriormente, a
Sumiu Puhlica c.vtiiiiiiiira já, o sangue de um
doente, cm convalescença, sendo o resullado
negativo. Quem, pois. está com a razão '.'

Uma palestra com o director"do|s":Êx77«0M~dèvpi«m
Ino+itiit» \*as '_ Congresso, qi
inSlIlUlO ! favor ila cniltiliimção

Impunlui-se, nssim. umn entrevista com o
director e cnm o medico do instituto. Parn
ahi nos dirigimos.

.lá náo sc achava o Dr. Sonzn Pereira, mas
o Dr. Eduardo «le Vasconcellos, direelor, a
quem fomos apresentados, declarou-se, gen-
tilincnte, ú nossn disposição, lcvando-nos
para o seu gabinete.-A' primeira pergunta, respondeu prompta-
mente.

Não ha epidemia «qui. Deram-se uns
casos «le grippe hemorrhngica, «cm graude
importância..

Mas, doutor, ncnhnmos de procurar o
Dr. Jeffcrson dc. Lemas, «pie, sem querer dar
grandes explicações, confessou-nos, porquenos percebera conhecedores do facto, quc
trata de dons doentes «le pnra typho.

O Dr. Eduardo «Io Vasconcellos, sem perdera sua attcnciosn attitude. perturbou-se um
pouco e ergueu-se para ir buscar a copia dc
mn officio que dirigira ho Sr. ministro du
Justiça, eoinmunicando haver resolvido con-
ceder no pessoal è nos ninamos as ferias ile
São João c fechar, por isso, dn> «üa iíü ao
diu ;ill de junho, o estabelecimento.

K isso faz parle dn regulamento do
Instituto'.'

Náo, senhor; mas como havia doentes,
alguns dos quaes foram se tratar cm casa de
suas famílias, aproveitei o ensejo, e o mi-
nistro approvou o meu acto.Então, as ferias já, terminaram e reco-
meçnram as aulas'.'...

Não, porque ainda ha dous doentes, e
esses mesmos em convalescença.^Sendo assim...

Nada ha «te importante, nem houve.
Despcdimo-nos, gratos ao modo muito «t-tencioso por «pie nos tratara o Dr. Vascon-cellos.

Um abito
Ao sair, lembiímio-nos dc «pie, quando en-tramos 110 jardim do Instituto Bcninmin

Constant, álguehí; que nesse momento'fazia
o mesmo, dirigira-se a um cego, nlumno,
perguntnndo-lhc por determinada pessoa:Elle está pouco mcilior. A Loiirdes,
coitada, é quc, liontcm. fallcceu.E ns outras doentes '.'

Ouvi dizer «pie uns estão melhores e
outros no mesmo.

Ora, o Sr. Dr. Eduardo de. Vasconcellos
nos dissera que apenas dons doentes conya-
lescentes hnvin no estabelecimento, e esses
mesmos -cm oplimas condições... No cm-
tanto, aquelle nlumno, sem nos ver, sem
nos conhecer, sem se aperceber de nossa
presença, ,já informava a outras
ilennte «lc nós, hn verem enfermos mellio
res, pcores c no mesmo, e que, na véspera,
sc dera um óbito.

Accrcsce quc o instituiu continua fechado,
não sabendo o seu director quando será elle
realierlo.

a crise poli tica
portugueza

0 Dr. Álvaro de Castro in-
siste na recusa em reor-

Jnisar 
o gabinete

rlamento retarda a vota*
_io dos orçamentos, aggravan-

do ainda mais a situação
LISllOA, a (A. A.) — Como dissemos

em telcgramnia anterior, o Sr. Dr. Álvaro
de Castro «caba de declinar dn convite que
lhe fizera o Sr. presidente da Republica, afim
de que S. Ex. reorganizasse o gabinete.

Este Incidente causou sensação om todas as
rodas políticas, não sc sabendo, no certo,
quites os motivos imperiosos que forçaram o
chefe demissionário, n sc recusar n prestar
mais esle relevante serviço ao pais; Eslu
surpresa tomou proporções, sabeudo-so quo

i couflança das duas La-
.uc votaram moções ein

io dn sua chefia no go-
Jverno.' ArrcditA-sfl geralmente quo o Dr. Álvaro
I de Castro não poilcmlo organisar uni gover-
• no em harmonia de partidos, como desejava,
temeu nvrlscarrsc a uma nova derrota, dcan-

Ile «Ias incertezas da política.
i A despeito dn Insistente solicitação «pie lhe
i fizera o presidente Teixeira Gomes, S. Ivs.
recusou-se terniiiiniilcinente a neceilar esla
incuinhencin, ignorando-se nlé. ngora qual se-
rá o político indicado pnra realisar esta im-
pnrlnnlissima tarefa. A crise, ao que parece.
continuará ainda causando os scus máos tf-
feitos, por alguns «Uns. i

lEiiiquanlo isto oceorre, o Parlamento rc-
tarda a votação «los orçamentos, solicitada
eom empenho pelo chefe do Estado, deante
dos embaraços econômicos e financeiros
crendos realmente ^icln faliu de lei dc meios.

.Hoje. pola manhã, n Sr. Alvnro dc Cn-.-
tro confcrcnciou longamente eom o Sr. pre-
siilentc da licpublica. sobre n sua recusa, nno
sendo fornecida á imprensa nenhum.) notn
Official. sobre o «pie ficou decidido entre os
dons illtistrcs políticos, no tocante á pesso.i
que será convidada para reorgnnisar o gabi-
nel'.-.

A imprensa vespertina suggcrc vnrios no-
mes.

E.spvrn se que ainda lioic, o Sr. presidente
escolha o substituto do Dr. Álvaro de Castro.

LISBOA, '2 (A. A.» — Noticiii n imprensa
vespertina, com algum fuhdnihcnto, quc uni
«los motivos «lelerniiiiíinles da recusa «lu Sr.
Alvnro de Castro, foi n resposta quc lhe deu
o chefe «Io Partido Democrático a uma carta
«pie S. I"x. lhe endereçou expondo o pro-•ír.Trmnn-«lo- novo governo n orgaüisar-se, pa-
va o qiiiil solicitava "a -rollnhoraçno do mes-
inn partido". —

Ncsln resposta o Partido so-lerin inanifcs-
Indo contrario a certas providencias plane-
.iiiilns, no locaiitc nos orçaijientos, dando lo-
!.;nr a «pie o cx-cliele do gnliinete sc .julgasse
sem o necessário apoio político para a rcali-
snçno dns seus planos dc governo.

mmm

cuidemos dos PE-| Violento incidente
entre o governador do

Ceará e um official
de policia

QUEN1WQSI
Doas novos consultórios qne vão

ser abertos pela Hygiene
Infantil

No boulevard 28 de Setembro e
na Avenida das Nações

«le
do
28

O Dr. I''erii;iniles 1'lguclrn, inspcrtoi'
h.vglene nil.inii,, visitou hoje a Casa
Saude Dr. Kslclllla Lins. no boulovnrd
«In Setembro, afim de conhecer ns condi
çoc. tle liistiilliieão desse catiihclcclmcnto,
p.-.r.i ver su pôde nlll funecionar um con-
sullorio du hygiene Infantil, puni eduenção
e exame das creanças • mulheres gravidaido bairro de Villa Isabel, conformo desejos
diiquella inspccloriii o «In direetoria dn Casa
de Saudc.

Ao que consla, o governo poi á dlsposl-
çnn dn Saudc Publica o edificio do rcslau-
ranto do Pavilhão das Festas da üxposlçflo
«Io Centenário, na avenida dns Nnefics, pnrnser nin' liMtnlíado, jiclu inspectoria dc Hy-
giene Infantil um consultório destinado a
nllcnder ás creanças doentes que procuram
a Santa Casa dn .Misericórdia, poin neste
estabelecimento da rua dc Santa Luzia as
creanças são tratados jironiljcuaiuciilc com
ns pessoas adultas, «pie multas são porta-
doras dc moléstias Infecciosas. No futuro
consultório da avenida «Ias Nações linveii
um isolnineiito, onde o<s ilocntinhos terão
convenicnlc tratamento,

mmm*

£üLTIMf\5INF0|t;MAÇOE5
RftPIbA^ *» MINUCIOSAS

" DA "A NOITE"

0 football desta tarde
F_ í *

EMBORA A MA SITUAÇÃO DO
MERCADO CAMBIAL

0 Japão obterá os totaes orça-
mentarios apenas com os re-

cursos próprios do paiz
TOKIO, '.' (Ilavas) — o ininistro das Fl-

nnuçiis pronunciou, nn Cantara dos Repre-
sentanlcs, longo c documentado discurso
cm que expenilcu conceitos altamente pessi-
mistas quanto ú situação do conimercio es-
tomo c á depreciação do cambio. Annun-
ciou quc o governo Mie realisar severas eco-
unmias e reiterou n nffirninçno ile que oi
.Inpão uno emiltini nenhum novo emiwesti-
iim. Os lotncs orçamentários seriam consc-
gllidos, iiíiicniiicntc, com 11*1 recursos ino-,
prins do jiniz. '¦mm»
MORREU, HOJE, EM NICTHE-

ROY, A PROGEMTORA DE
SiLVA JARDIM

l_n sun residência, & !'rnia de Icarahy,
505, em Nielheroy, fallcceu hoje, nn nvnn-
çnda ednde «lc Sl annos, n Kra. Fclismina
.Mendonça Jardim, progenitora do saudoso
republicano Silva Jardim.

A extiiieln, que era natural do munieipio
fluminense de Capivnry, cra sogra do Sr.
João José Freire, funecionario iln Reparti-
ção Geral dos Telegrápho c proglmitoru dos
Srs César Jardim, guarda-livros, fiscal do
governo fluminense junto ao Banco do Rio

A força publiea daquelle
Estado foi completa-

mente desarmada
Toda a imprensa do Fortn-

lexa conimenta, ilesla-
voravcliiicntc, a sl-

tuaçílo
FORTALEZA, 2 (A. A.) _ o presidentedo tslnilo, Dr. Ililcfonso Albnno. indigna-(Io com um pretenso levante dn Força Pu-blica, mandou chamar A su» presença um

offirial pertencente i'«
Milícia, o Sr. Auto-
nio Castro, r. passou-
Ilie uma forle des-
ciimpusuini, m.imliin-
do. riu seguida, que
n eoiuiiinudnntc o rc-
[colhesse, incominum-
cavei, ao esquadrão
dc cavallaria. Aluda
mnis: a Policia está
desarmada c o seu
armamento recolhido
ao Quartel federal.

FORT A LEZA. 2
(A. A.) — Continua
a i 111 pressionar - n
Icpinião puhlica as
declarações feitas po-
lo Sr. presidente II-
Klefonso Aibano. no
pnlncio do governo, a
iP<roposilo de um*

Sr. Utlefonso Aibano imnginario levante da
iMilici» os tu d u>u I.

Crente dc que esse Icvnnte linlin sido plane-
.indo, o Sr. presidente disso que "soldado
devo ser tratndo com o taeão «ia bota."

Os jornaes coinmentniii esla altitude do
presidente e fuzeni-Uie acres censuras, en-
tre elles a "Tribuna" co,j"Jornal do Com-
mercio". Esle. cm artigo dc fundo, diz cm
loni irônico: "Até hoje, pensávamos inge-
iiiiiimente que as classes armadas mereciam
um tratamento carinhoso por parte dos po-
deres públicos, entretanto, a predica do Dr.
lldefonso Aibano veiu firmar um principio
contrario, pois, partindo a lição de tão alto,
ficará dom avante estabelecido para todo o
mundo, que os presidentes podem tratar os
homens de farda a "taeão de bota".

mmm

Está vencendo o Vasco da Gama
A' hora cm que escrevemos este* linhas,

4 ¦ 10 du linde, estava sendo disputado ala*
dn o I" liii.i-iiine do grande mateli effe-
etii.uln nn campo do Audiiriiliy, entra at
eipilprs do Vasco du (Iiiinii e River F. ti.
Filava vencendo o Vasco pnr 2 goals a nl-
Iiii, sendo autores dos pontos os playert
Negrito e Clnudlonor,

Nos segundos quadros, venceu a Vasco,
por 2 x ti.

* ¦

COMUNICADOS

I VISITEM AS I J,!}
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BNotre Damel ;
I de Paris 1 \
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Os novos presidentes de tres com-
missões da Câmara Franceza

PAUIS, 2 (Radio-Hnvas) — Os deputados
Auriol, Franklin Bóúillon e Maginot foram
eleitos, respectivamente, para presidentes
das commissõcs permanentes dc Finunças,

S_ uniu > i uni un :-»¦_. i uuiw iiu j )«! ;]_¦_» uu mil ., -«-.i r* i r*
«lc Janeiro, o Gubrici Jardim, funecionario i Negócios bstrangirosc Guerra da Câmara
da Direetoria Cerni dos Correios

O enterro da venerauda senhora se rea-
lisura amanhã, ãs '.) horas da manhã, uo
cemiíerio-_de Mnrnliy, na vizinha cidade.

A MORTE DE UM JORNA-
LISTA FRANCEZ

PARIS, 2 (Radio-Havas) — Fallcceu o Jor-
nalista iltobcrt-ile .louvcnel, irmão do cx-mi-
nistro dn Instrucção Hcnri de Joiivencl.

(Oezoc: _OK_OC

MAIS m VICTIMA DOS PRO-pesapparece um velho es
tadista japonez

Foi-nienores sobre o assas-
siiiio do caixciro-yià.jaute
Antônio Lisboa Slontciuo

Como um jornal de Santa Maria
narra o bárbaro attentado

Telegramma da Alliança Liberta-
dura ao presidente da

Mi^§HU.vllCa
PORTO ALEGRE, '2 (Serviço especial da

i NOITIi) — Çhctíarh; agora, a esta capital
lormenorcs sobre o assassinio, em S. Fran-
(isco de Assis, do Sr. Anlonio Lisboa Mon-
teiro, conhecido c estimado caixeiro-viajante
íesta fjirnçii.

•lim automóvel, a victima hnvin saido do
>otcl onde so hospedará e, dirigindo-se para
> bairro ilnliuno, chegou á casa cominereial
to Sr. Kmilio Uberli. Não se demorou mui-
Io ali e já jiroseguia em sun viagem quando
t aulo que o conduzia foi atnenilo por cinco
soldndos do esquadrão do corpo provisório
üe S. Borja, ncluiiliiicnlo destacado naquella
idlla. -

Os militares, um sargento e quatro praças,
cercaram o vehiculo, Monteiro, surprehendi-
do pelo inesperado do acto, perguntou o que
queriam, sendo então alvejado pelas costas
por um policial,- quc lhe nicttcu uma bula na
nuca, matundo-o instantaneamente.

L O ehauffeur foi pelos demais aggressores
.barbaramente cspaldcirado, ficando cm es-
tado lamentável. -•

Ao local do crime compareceu o delegado
Be policia, que prendeu o assassino c tomou
outras providencias cabíveis no caso.

Recebemos de Porto Alegre, o despacho se-
feuinte:"Enviamos ao presidente da Republica o

.telegramma abaixo:'—i"Bédim___eniajparn commnnicar n vos-
fcehcia «> seguinie: «^--^iariJxjtlQlntcrior",
jornal da cidade de Santa Mar_í7~*n*t7õeadt!»r
no discurso do Sr. Vespuciò do Abreu, co-
mo órgão imparcial, a respeito da tristis-
•ima situação que atravessa o Rio Grande,
narra da. seguinte forma o bárbaro assassi-
nio do caixéiro-viajantc Antônio Moi|toí-
ro, perpretado em São Francisco de Assis:

No desempenho de sua missão, a victima
havia saido do hotel onde se hospedarára, e,
de automóvel, se" dirigia para o bairro ita-
liano, chegando a casa commercial Emilio
Ciierli. Momentos depois, dali saiu, quando,
em caminho, foi o automóvel atacado por
cinco soldados do esquadrão pertencente ao
íorpo provisório da Brigada Militar, do uu-

'Jkã~

A morte do príncipe Matsukata
TOKIO, 2 (U. P.1 — Fallcceu nesta cn

pitai; hoje, o príncipe Miitsükàta;
O íallccido era um dos mais velhos esta-/

distas japoucües e no correr da _Jja longa
carreira, oecupou muitas vezes pastas mi-
nisteriacs e tainbcm outros postos governa-mentaes.

O illustre estadista são oecupava nenhum
posto official por oceasião do sua morte.

Partia para Buenos Aires o cru-
zador "Barroso"

Partiu á tarde, com destino a Buenos Ay-
res, o cruzador "Barroso", que ali vae re-
presentar a Marinha Brasileiro nos feste-
jos comniemorativos de 9 de julho.1 mmm >

NAS OLYMPIADAS DE PARIS
A equipe.de polo americana der-

rota os hespanhóes
PARIS, 2 (Radio-Havas) — No torneio

olympico de polo parn a disputa do cam-
pconato internacional, a equipe dos Esta-
dos Unidos, que jã tinha batido a da Fran-
ça, ganhou nova victoria derrotando os lies-
panliócs por quinze a dous.

N. da R. — Robert dn .Tonvenel, collaho-
rador assíduo do "Oeuvre". pertencia ao pc-
queno numero dos jornalistas e.irnrteristicii-
mente parisienses, lira inn espirito forlale-

pcssoíis! rido nns virtudes qne constituem ii gloria da
lileralura frãneczti, irônico 'e. forrado de ço-
iilieciincnlos vnriailissimos. A mui collnhíira-
ção eogiliirn dc ássumptos politicps e lileni-
rios, nitni estylo inquieto, ein «pie o vcllm
sal gnulcz appiirecia como dos melhores con-
«linicnlos. Iliihe!'. da .Toiiychcl publicou um
jiequehò volimie, olicio de òbseíviujãò e grnçii'
sobre a .vida dc imprensa: "O jornalismo cm
vinte lições"-. Ahi se encontra a critica «lc
todos os aspectos rio jornalismo, seus fnclo-
res, seus effcitos, seus benefícios o seus ma-
les, resumida cm capitulas rápidos e incisi-
vos, mas quc, a um só tempo, mostram que
certas-fóllias são males de lodo o mundo... O
jornalista morto ern irmão de um dos gnin-

I dos vultos ria nelualidnrie política da França.
j ininistro de «pie foi, senador e recentemente
; 1'epreseiitiinlc rio seu paiz nn Liga dns Nações.

Falleceu, em Buenos Aires, o es-
criptor Dr. S. P. Obligado

BUENOS AIRES; 2 (A. A.) — Fallecen
nesta capital o conhecido advogado Dr. S.
Pastor Obligado.

O Or. Obligado nolabilisou-se no mundo
literário com varias obras de vulto, inclu-
sivo algumas dc caracter histórico.

O seu passamento, que foi geralmente
sentido, vem descripto nos jornaes acompn-
nhado do retraio do extineto e de sua bio-
graphia. ••'^'««rt

0 que o Thesouro Fluminense
paga amanhã

Nn Tliesnninrin rin Direetoria Geral dc Fa-
zendii do Estudo do Ilio piiguin_.se, nniunhã,
;is s__guiul.es folhns «le vencimentos: Iiispc-
ctoria Agrícola; Secretária do Tibiunnl dn He-
loção, Secretaria ila Asseiiiblén Lcgislntivu,
llepnrtiçno Central dc Policia, inspectoria di:
Hygiene e Saude Publica, Instituto Vaccini-
co, Gabinete de Identificação e Investigação
e Capturas.

UM DESASTRE DE VEHICULOS
EM NICTHEROY

No encontro de duas carroças,
• fica ferido um dos car-

roceiros
Uma manobra mal feita dos respectivos

conduclorcs deu cm resullado o desastre oc-
casionndo, A tarde, cm Nictheroy. A carroça,,
que era dirigida pelo carroceiro Francisco
Bragança, abnlroou com uma outra quc des-
cia pela rua Bcn.iuinin Constant, prccisnmcn-
to no largo do Barradas, e cm conseqüência
do quc esse homem ficou imprensado, rece-
bendo graves ferimentos, enlre os quaes
fraeturu da clnvicula esquerda, terso médio
c varias contusões.

A victima, que tem .12 annos, i casada e
moradora á rua Dr. Porciuiieula, Avenida
Cupertino, cnsa 1, cm São Gonçalo, foi nUtM-
cada na Assistência dc Nictheroy, sendo, de-
pois, internada no Hospital de São João Ba-
pt.isla.

A policia do 5o districlo não soubo do
IViclo.

Foram (liminuidos do 20 o'o
os preços 4o carvão na

Allemanha
ESSEN, 2 (Il.idio-Havas) — O Syndicato

Allemão abaixou, de 20 "1", os preços do car-
vão, a partir de hontem.

nicipio de S. Borja, actualmente destacado
naquella villa.

Esses soldados, em numero de quatro e
um sargento, armados de èttpmla, cercaram
logo o automóvel. Deante desse acto ines-
perado, Monteiro perguntou o que queriam,
sendo então alvejado pelas costas por um
Xildado, recebendo um balaço na nu-

ca, qn«_r-lhft____produziu morte immediata. Os
demais aggi'«5sl«n,«?B---sepald___iraram, desaple-
dadamente, o chauffcii.r, dcixan"
timavcl estado.

Ao local desse barbarismo compareceu lo-
go o delegado de policia, quc prendeu o as-
sassino e mandou recolhel-o á prisão, to-
mando outras providencias. O cadáver foi
recolhido A casa commercial dos Srs. Pacho-
co & Oliveira, onde foi velado por muitas
pessoas.

Esta é a narração insuspcilissima do bar-
baro iitetnlado. Respeitosas suadajõcs. —
Alliauja Libertadora."

.-:>»«___._-*..-_.

SOBRE SELLAGEM DOS EN-
DOSSOS
..-m-m ¦ m- •- _. 1

Novos esclarecimentos do Sr.
director da Recebedoria

O Sr. director da Recebedoria do Districto
Federal Baixou, hoje, a seguinte portaria:"Em complemento ao despacho proferido
no auto de infracção n. 621, publicado no"Diário Official" de 22 de maio próximo fin-
do, e no qual esta Direetoria estabeleceu o
modo de sellagem dos endossos, csclarecen-
do o dispositivo regiilnnientnr a respeito, —
«•orne* no mesmo despncho fizesse referencia
ao "cudosso-procuração", cuja sellagem, ali
não foi indicada, por não interessar A ques-
tão, — no intuito de evitar qualquer duvida
sobre a cobrança do sello, na espeoic, — de-
claro, pnra conhecimento dos funecionarios
e especialmente do escrivão do sello, que,
na fói-ma do art. 8», parag. Io dn lei nu-
mero 2.0H, dn Sl dc dezembro de. 1908, í.
admissível, nos endossos, a cláusula "por
procuração", rinnrio logar A existência do
chamado "endosso mandato", também co-
nhecido por endosso "para cobrança", "por
minha conta", "pnra me ser paga", "pnra
vnlor a remetter", além de outras expres-
soes equivalentes. Esse endosso, crendo pnrnsntisfazer ns necessidades de circulação cam-
Liaria, não constituindo neto trnnslntivo de
propriedade do titulo, está clnro quc não in-
cide no pagamento do sello proporcional da
Tabeliã A, parng. 1°, do decreto n. 14.330,
de 1 de setembro de 1920.

Mas, encerrando o endosso procuração um
mandato formal "com todos os poderes, sal-
vo o caso dc restricção, quo deve ser expres-
sa no mesmo endosso" (art. 8o, parag. Io
cit.) — estA sujeito ao pagamento do sello
de 2$000 da Tabeliã-B, parag. 4», n. 9, do
decreto n. 14.339, referido."

0 que levou a demittir-se o gabi-
nete Sun-Pao-Chi

¦—SHANGAI, 2 (Havas) — Acredita-se que
a demBSS-iTTdo-gabincia^Siin-Pao-Clii foi de-
vida a questão do pagnmcIiTjj—e»-____uiroã
França, da indemnisação pelos criinêsdõs""boxeurs", em conseqüência dos aecordos
sino-russo e sino-allemão, recentemente con-
eluidos.

Segundo se diz, o primeiro ininistro comba-
tia esse pagamento, allegando compromis-
sos tomados para com as Câmaras, rio pas-so que o minislro das Finauçiis cra a ia--vo*.' da medida,. ...

Juiz de Fora terá, bre-
ve, uma estação ra-

dio-telegraphica
JUIZ D!'! FÚRA (.Miniis), 2 (Serviço cs-

pccial da A NOITK) — Scrá.installíidn, bre-
yemeule, nesla cidade, íima estação radio-
itclcgi'upliicili dispondo de um nppnreiSio
alto-falante, que possivelmente funeciona-
rá no parque Hiílfeld,

-mm^.
Parece que se não fará o proje-

ctado tunnel sob a Mancha
LONDRES, 2 (Havas) — 0 primeiro mi-

nistro MacDonald antiunciou em Conselho
do Gabinete quo o "comitê" de defesa impe-
rial lhe linlin transmitido o seu pnrecer u
respeito do projectado tunnel sob n Man-
cha, e acercsccntou que fnrfl a esse respeito
uma declaração na Caniara dos Communs.

Nada sc sabe official mente quanto aos
termos do pnrecer, mns consta que o "comi-
ti" se manifestou contrnrio no" projecto.
¦ip i_.ii. ni ¦¦_ i _—_-_—. i imtt.<t>'Sio—i - .-¦ ¦ 11 _. i in i.i.— ..

Apanhado por automóvel, em
uma rua da capital gaúcha

POliTO ALEGRE, 2 (Serviço especial da
A NOITE) — Na rua 7 de Setembro, quan-
do pela mesma transitava, foi apanhado
por um automóvel, que o atirou no solo,
o Sr. Alberto Kriill, ngente dn Companliia
de Navegação Ilnniburgucza.

A victima, cnm escoriações na nulo e
perna esqíiõrdas, foi soecorrida peln nssis-
tencia publica do Io districto.

O TEMPO
¦ — > ¦¦»*¦¦¦ ¦ ¦

Temperatura de hoje : máxima,
2 6 o, 3; minima, 17°, 5

A fiscalisação das isenções de
direitos na Alfândega do

Rio Grande
O Sr. ministro da Fazenda approvou o

acto do dolegado fiscal no Rio Grande do
Sul, designando o 1° escripturario da Al-
fandega do Rio Grnnde, José Marlininno de
Freitas para fiscalisar, hnquella Alfândega,
o destino das mercadorias importadas com |isenção de direitos cm substituição no con
fcrenlc Arthur Pereira Alvim.

0 filho do governador do Amazo-
na* nomeado juiz de direito

BELÉM, 2 (A. A.) — Dizem dc Manáos
que o governador interino do Estado, Dr.
Turismo Meirn, nssignóu uin decreto exonc-
rando a pedido o secretario gcrnl do governo,
Dr. Rego Monteiro Filho, nomeando em se-
guida, pnra aquelle posto, o coronel Pedro
Freire.

O Dr. Rego Monteiro Filho foi nomeado
juiz de direito numa dns comarcas do inte-
rior do Estndo ilo Aiiioí.oiius.

—»—«SW-pJSfc-*-

Duas casas commerciaes porto-
alegrenses destruídas pelo fogo

-MR.TOjU.EGRE, 2 (Scn-iço especinl da
A NOITEJ^=-l^n--v.liilenlp_inceiidio, na jna-dragada de hoje, destruiu a lojiTde fazen-
das de propriedade rios .irmãos Sendi, silua-
da na rua Visconde do Rio Branco. O fogo
passou á cnsa de calçados do Sr. Francisco
Gastnldini, que tnmbein foi ilestriiirin.

Fnla-sc que os prejuízos causados peloíuiistra tio consideráveis.,

Boletim da DirectoriadeMeteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

Districto Federal e Nictheroy — Tempo,
hom.

Temperatura — Estável.
Ventos — Normaes.
Estndo, do Ilio — Tempo, bom.'''••iimcrnliirn — Estável.
Estndns do Sn! — 0 tempo manter-se-â

bom cm todo a parte" salvo nn região litto-
rança, sujeito n instabilidade.

A temperatura soffrcrú declínio, possível-
mente nccentiindo. sendo prováveis geadas,
mais on menos geraes, nns próximas 48 ho-
ras, cm Rio Grande e Santa Cnthnrina, Pa-
rauá c sudoeste de São Paulo.

Ventos — De sul n l«ístc, gemes.
Synopse do tempo oecorrido

No Districto Federnl (de G horas da tarde
de hontciri até !1 lioras da tnrde de hoje) —
De necordo com a previsão feita o tempo foi
bom com céo limpo durante lodo o perio-
do. A temperatura foi estável a-noite e em
ascensão de dia. As tcinpernturns extremas
legisladas no Posto Meteorológico foram :
máxima, 2fio,it e minima, 17",0, respectiva-
mente, ns 2 borns e 40 minutos rin tnrde e
5 borns o 45 minutos dn manha. As médias
das temperaturas extremas verificadas nos
postos do Districto Federal fornm: 26°,2 e
]l.",2. Os ventos predominaram rio «pindran-
te sul A noite e normaes de dia. A brisa
caiu As 2 horas c 4.r> minutos dn tarde.

Em todo o paiz (de 9 liorns dn manhã dc
hontejn até í) lioras dc hoje) — Zona norle— Devido a defficicncia do serviço tclegrn-
phico não podemos fazer a synopse desta
zonn. Zona centro — Nas 2-1 borns o tempo
foi em geral bom, salvo cm Grão Mogol «pie
clio veu-c—cnr~Tli eop li 11 o Trmnrlr^OT-hitei—<*.
Itaperima (pie choviscou. Esta manhã, As !)
horas, o tempo esteve bom. A temperatura
declinou ligeiramente em Matto Grosso, foi
estável nos demais Estados. Zona sul — O
tempo, nns 24 horas, foi em geral bom, sal-
vo cm Gúârãpuavu n Urugunynna, «pie clio-viscou, Lilft uiiiulii o lempo esteve bom.

Ura

Por motiva is Baüío
Scila lavavel niuito cn-

corpariu, tortas a» vô-
res, largura 100 c|,
metro  9$500

Foulanl de seda, todas
as eôrcs, Iurg. 100'CJ,
meiro.  13$900

K:':!iu:jx i'i)-<itu_a dc pu-
ra seda, padrões ori-
ginaes, metro 16?900

Liherlv, pnra seda, me-
tro. ." 17$900

Setim charmeuse, me-
Iro,-,-......._. .¦'.-'. ' . 26&700

Charmeuse LionTTT. .-— 34§9d0
CAPAS de seda o maior

sortimento, preços vn-
riadissimos

CASACOS de malha IN-
GLEZA  44$800
ENXOVAES completo-; para

noiva especialidade da casa

GrâRtíes armazéns Paris
bm S. Francisco 19,21 o 23

JUNTO A' EGREJA, T. N. 331

____/:'í:

t
tí 'í
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TES '---*

Km pelluria, lã c algodão. Recebidos directa»
incute dos melhores fabricantes, cm

todos os tamanhos.
VENDAS EM GROSSO E A VAREJO

Verifiquem os preços da

<^^>v^^í
«35. K™ «Ia CerttK-a. B7-—_*

í)r D Liiiüiarpis ~ Assist. da Facul*m. v. _s«inares dad0p Clnv;giil gerilUGynecologia; Doenças das vias '.'urinar*».-
llua Chile n. 9, das 4 ás 8'horas.
1f*H,*'W,l**-I,^-{'*l*-i',!',í,*M"K-*'K"

TAPETES
•5-**>'5"{"M''J,'i*>*{*.

5I
|E" tão grande e variado o noiso^
^sortimento, que V. Ex. encontra-v
Jrá, sem duvida, em nossa casa o%

tapete que deseja. ^
| 15 o|o DE DESCONTO t

\ Sosua Baptista & C. |•?9 — LAKGO DA CARIOCA — 9$

A INDEPENDÊNCIA
Mobiliário pnrn umn casa, com 36 pecas.

2:550-3 — Rua do Thentro n. 1. Tel. 476 C.

_

CORTINAS
As mais modernas, preços sem competência

LARGO DA CARIOCA, 9 — Tel. C. 640
Souza Baptista & C.

Dr. A. Ferreh-a da Rosa !££
Pelle e Syph. Chile, 9, 3n", 5" c sab. ás 4 112.

Dr R Pardeliac tlos 1'osp taes da Mi-ur. n. r aruLiads, scl.icordia „ Pro Ma.
Ire. Coração, pulmões e app. digestivo, dia-
riamente, das 16 cm deante. Assembléa,
71. Tel. 446. C. Res. C. Bomfim. 716. T.941 V.

21 K. — Garantidos — Gr. 7$600
22 K. — Garantidos — Gr. 6$800
18 K. — Garantidos — Gr. 5S600Secção de afinii<;ão de metaes preciosos

VIANNA, IRMÃD & C. RXÍX,aPEDR0 *%
28 e 30

(Antiga Espirito Santo)

Pastilhas laxativas.
•'•'Ov. '''ra'aniento 

da pri-
'T|]*5"~1!S&--Je^J!S!___h5ha-

» .W b;tual ejiepatites.

Dr. Humberto Gotuzzo >doen«"i'««'«vosas, r-*omr
Jy e mtestmos. '/ 

üelfin^ro, 109. 3 isè

J&t^tà^ii}:Z»»ÍX-\. .

•_f_i_í

/*4^r
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Dr. M. C. Gonçalves Pereira
«ilNISTUO PI.P.NII-OTRNCIAUIO Al'0*

SENTADO
O» liiiii'i*iiiii.ii'ii,<. iln Secretaria Ao

ilMadti iliin IWInçAes Hxlorloies, a o»
dus Corpos Diplomai leu» e Coniulur

_.. lirasllcirn itcliialiiiente nesta cii|iltul,
eollega» c amigos ilo ritiiuln Dr. M, C.
00NÇAI.VP.8 PEHEIIU. iii/i'ii. celebrar umn
mm* por sua alma aniniiliii, quintn.folrn,8 du corrente, Ah 10 na lioras, no aliar*
n-Ar da egreja de S. Francisco ile Paula e
convidam ns «eus parentes o amigos a as*
•latir ¦ case acto ile rellglfui, confessando-
H dtido Ja agradecidos.

Francisco Xavier Graell•imoi-siMo DIA

ÍJose 

(irucll Porncll « senhora, Mar-
ço l.ucchcttl, senhora c fillios, Edu ar-
do Graell, senhora e fillm convidam
os seus parente» e amigos para assis-

I missa que pela aluiu do seu queridofilho, Irmlio, cunhado e tio l-UANCISCO
XAVIKK üIlAKI.U mandam rezar amanha,
«ulnta-felra, 3 do correnle, no altar-mór da
ureja da S. Pranclsco rie Paula, As 9 1|3
horas, confrssando-se antecipadamente pe-nhnrados pela comparencla a este acto de
rellglio.

A NOIVE — Qitarta-foira, 2 ile Julho Ao 1024
—iiiiiii ¦ iii^w«ww»w'.-»*wa__wwa»»a«»iinww<i*»iii<«*ri«i«-P>ii» im iu. ¦¦«-. ...»...,.'.-. umnmunimu» muiuu...

INVBRItfO
20 °l0 de abatimento

tAnna Cavalcanti Dourado
Paulo Cavalcanti, senhora c

filhos convidam os scus parcn-
 tes e amigos para assistir ú mis*

M que mandam celebrar, amanhã,
quinta-feira, 3 do corrente, ú* 9 1|2
horas, na matriis dc S. João Baptista,
em suffragio á alma de sua nunca
•aquecida mãe, sogra o avó ANNA
CAVALCANTI DOURADO, fallecida
«a Recife.

'j* T
;i* noi preços dos Tecidos do lü, Astrakans, Flanellas, Cobertores, 

'j*

!{. PoUcs, Casacos, Blusas, Ecuarpoa, Gorros, Capas o Vestidos do ;!;' malha de 14 para senhoras o creanças.

CASA SUCENA
**-*-M"-**>*fr*M*H"****M''W,*M^
__.. IOI 

,..,,„' . ..IQPO

'.
Vii

VALENTIAS DO VALENTE
Por que-ilAo» de serviço,- •¦¦ -,••  •¦• ... .... (Ara Maiuiol

llrauilao Pilho despedido do ileiuixilo •!«•
cal da rua AHíuimi Cavalcante I7!i, ilu i|iiii'
«'• cncnrregailo Manuel

iliili

;raobbwi ¦ =so'Bocr,-,*,,*-,,-*ioc_ioi_.,l _____3ovao_x_-_____so_ao_s___zi
£m__________________BMa_________^^nMmmwm

 Valente, lioiiiem ila
irneloimllili.de |iiirlii!;ui/u, nun :i7 iiiiiiii-,,
ninj-nilor a rua 21 de Povorolro illl.

(.om receio ds ser aggi-eillilo |ior Valente
«iue nAo ii 1'ilrr.i, Ini íliiinilíiii pedir provi-
«liiiil i*. .1 poliria ilo I,'.- illstrlrto, pois, pre-cluava Ir ao deposito Inilar de :v.a-. nin*Ina.

O coinnilssurlo Virlor do Espirito Santo
Inteirado do caio, mandou uma prova, iirniii-
panlinr llimnlíin i|itu hoje, cido, fui ler uu

. deposito." Mol ali chegou, npparecou Vaiou*
.;., li* (|im encamlnlmnilo-se pur.i elle vibrou-

¦X»;*:..;••:¦ 11 lie umn bofetada, fugindo.

mminmmimmmsmmamwÊmnmmsmÊSmmsmmmmmmmmmmmmmm

FERIDO A PUNHAL, NA
PERNA

Do modo pontuo lerla a icena ae desen*
rolado niiii.iiriii, nii'- iiitora, o anlie. Mai, o
imi* nfin reata iluvlila «• ipio Arlliur Sennn, ila
UOlOBOtO iiniiii-., r«**.iili*nle A ilin Aiiilnidi*
Antiiju, ii|iii".i-iiinvii mu ferimento por pu-
iiliiil un punia i'.si|iii'iilíi. .SiHViirivii.ii a An*
lUlorieln oi «iiiauilo cseruvlnmos o fucto era
i-iiiiii>U'i.iiin-iiii* ilotconliecldó iicln polh-ia,
iiimi-i embora houvesse iircnrrfilo As oito ho
nii iln iiiiinhii, uo largo da Carioca.

- ias»

i Arlindo Corrêa da Costa
Emllia Cândida da Costa e seu fi-i Iho, Antenor C. da Costa, Manoel da

Cosia Dias, senhora e fillios, e Kdtinr-
do da Fonseca Lemos e filhou con-

vidam a todos os parentes e amigos paraassistir a missa de 7o dia que mandnin ce- i
lebrar por alma de scu querido filho, ir-
não. cunhado e tio AltLINDO CORRÊA DA I
COSTA, amanhã, quinta-feira, 3 do cor* I
rente, is 0 112 horas, na cereja dos Snlc-
flano*, cm Santa Rosa (Nictheroy), ante-1
cipando ¦ todos os seus agradecimentos. I
mm————_-— i

Dr. Raul Ferreira da Costa I
\lnspector sanitário rural, fallecldo no Rio ¦

Grande do Norte) i
Os Drs. Oscar Lacerda, Phoeion Ser-1 pa, Manoel B. Pinto c suas familias,

amigos do finado Dr. RAUI. FERREI-
RA DA COSTA, mandam celebrar pelo

repouso de sua alma uma missa, na egreja
la Lampados» (sita a Avenida Passos),
amanhã, quinta-feira, 3 do corrente, ás 0
horas. Para este acto dc religião convi-;
dam os parentes c amigos do extineto. i

(Antiga Carbolina Caramurú)
Preparada pelo Instituto Chlmlco "Caramurti"

Poderoso remedio nas moléstias da pelle.
O mala «-(ficar «* ao mesmo tempo o mala suarc dou nnlisrptlcos <* rlcatrlsantg*; nioIrrita oa tecidos: Ao contrario, CONSERVA A BEM.KZA B A SAUDE ÜA l-KIJ.K.
Effeito furpr:hend*nto no» cczri-as, dnrtliro», oniplngcim, frielrni. espinhai e quaei*qaer outra* affecções da pcll«.
Applicada sobra ferimento* e mucliiicíiduras, d«>i<lnfcctii c apre?»» .1 clcntrlsnçio.
Scu uno, pura depois da barba, «*• uma delicia: refresca c tlei*'iif«*cta.
Inestimável como loção contra onipa e coceira do couro eabelludo.

A* VENDA NAS PRINCIPAES PIIAKMACIAS E DROGARIAS
ÚNICOS REPRESENTANTES!

ASSUMPÇÃO & C.
SAO PAULO RIO DE JANEIRO

Rua Boa Vista, 9 *¦***- C. 2014 [ Rua Sacadura Cabral, 126-N. 4828

Pouco depois ern o nggressor preso c lc-
vadti para a dclvgiicia iicimii rctriilti.
0^m_m-mm____mm__mmmmmmmmm-,tKm*_*m3nT—m <S ¦ ¦¦¦¦¦¦  ¦¦-»

ODO i«i **-*¦<-e_r-,e_r ¦¦-.
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Irmã Felicidade
Dr. Antônio Fclicio dos Santos, ir-

1 mães (ausentes), filhos, netos, bisnc-
toa e sobrinhos agradecem de coração

_ a todos que compareceram ao enterro
-jsna querida irmã e lia IRMÃ KELICIDA-
DE (Gabriella fclicio dos Santos) c convi-
dam os parentes e amigos a assistir a missa
oe 7* dia, qne será celebrada na egreja do
Collegio da Immacnlaila Conceição, na
praia de Botafogo, amanhã, quinta-feira, ás
t horas, antecipando o seu reconhecimento.

Antonietta Nahon

Í 

Samuel Nnhon c scus filhos, res-
peitando as crenças «le sua boa esposa
e mãe, e Hcnri(|iictn dc Oliveira c fa-
milia convidam os scus nmigos e pa-rentes a assistir n missa de 3* annivcrsn-

rio do fallecimento de sua esposn, mãe e
filha ANTONIETTA NAHON, que mandam
celebrar amanhã, quinta-feira, 3 do corren-
te, ás^8-li2-horasrna egreja da Candelária.
Por este aclo desde Já agradecem.

Ignez da Cunha Soares Pinto
Barnabé Soares Pinto e senhora,i Gastão Correia do Veiga, senhora e

filhos e demais parentes convidam as
.._ pessoas de suas relações para assistir

a missa de Irigcsimo dia do fallecimento
de sua sempre lembrada c extrmosa mãe,
«oRí-oe nvó IGNEZ DA CUNHA SOARES
PINTO, que em suffragio de sua alma fa-
aem celebrar sexta-feira próxima, 4 do cor-
rente, ãs 10 horas, no altar-mór da egreja
do Carmo, pelo quo agradecem. j

Virgínia de Araujo Coutinho
João de Araujo Coutinho e senho-Ira agradecem a seus amigos e paren-tes que compareceram ao sepultamcn-

— to de sua mãe e sogra VIRGÍNIA DE
ARAUJO COUTINHO, e os convidam a as-
flstir a missa de 7* dia que mandam ceie-
brar amanhã, quinta-feira, 3 do corrente,
as 9 horas, no altar-mór da egreja de São
Pranclsco de Paula, confessando-se desde
ja gratos.

TAPETES FINÍSSIMOS

ESTOFOS

AMBIENTES ARTÍSTICOS""" 
CORTINAS

TECIDOS MODERNOS

ORNAMENTAÇÕES

MOVEIS DE ABTE
Só de

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

1 m*m ,.,,_

Leandro lis &C

f

93-Ouvidor-95 -l-Ourives-43

V. Exe. já experimentou o
- MAITE EM PÓ-SOLUVEL f
Econômico, fácil dc preparar e de gran-

dc poder nutritivo.
A' VENDA EM TODA PARTE

CABELLOS BRANCOS?
Use A N G E L U S

A' venda em todas as perfumaria»
Desapparcccm em poucos dias — Não <!

tintura
DEPOSITO: Comp. de Propaganda de

Produetos Brasileiros, rua Primeiro de
Março 99, l* andar. Telephone Norte 7275.

Grande Preto
e 13 lotes fe terrenos

ESTAÇÃO DO REALENGO
— A* —

61, Rua Bernardes
Vasconcellos 61,

Antiga rua Haddock Lobo, fazendo
esquina com a rua da Imperatrix

Mo deixe
"escapar"

o seu
dinheiro !

Ecoiiomise
dc 10 ojo a

25 o'o de
gazolina,

usando o oleo

l-.xi.ja-o hoje
mesmo

do seu
fornecedor.

ASSUMPÇÃO & Cia.
Rua Sacadura Cabral

n. 126
Telephone Norte

4.828

1

MEIAS
Todos |n*..i -ni vender Meias, mas ninguém

pódc tiffiTicrr ns vntitnKi-nü dn

Casa Stephan
Confiança absoluta na cücoIIi.i e com to>

il i um iiarantlni posslvols, pur pregos mais
baratos iln muc nus lUiulilin-òcs
12 - Rua Uruguayana - 12

O mais completo sorllmonto p.ira Senho*
ras, Homens nu Creanças,

iliiiin CtiMi mí dc ">lt'lim ila Ci|iital)
•. -m*%<_l\»

Em Jacarépaguá
Vende-so etisa sltnnilii cm oplliho local, pa-

nornmn digno «lu nossa Inegualavol nniun-zn.
|A cnsn tiiinitln « imlo.i quu nella fixam u
Ivisln. Junto ii mesma, riMiipIciniucnle isola
Iilus i'in mnls cinco cazinlins de ulugiicl, .sen-
[ iln iluus com negocio c mu hom terreno «lc
: esquina, prompto pnra receber edificação,

o local eslii em franco tlcscnvolvlmonto.
i Bondes á porta. Ver e tratar na rua Cândido
ÍUonit-io, 17. Preço l."i0:000*50OO.
111 - -i «»» »LIVROS

DE DESCONTO NA SECÇÃO

LIVRARIA
DA

CASA BOTELHO

•mmtm

SANA-SYPHILIS SSPJgstó
Peitoral de mel, guaco e

RUA OU VID OR
6 5
m*m

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

duvida, medo, indUfcrcnçn, tristeza, angus*
lin, manias, sustos, ut.-upics, etc. estômago a
intestinos. Ivmprcgo local a geral de radia-
ções ultra-vinlelas dc Bach c da suggcstúo
pelos inclhotliis mnis modernos. Dr. Cunha
Cruz. II. S. Josii 01. 3 As 5. Tel. 4025 C.¦ <•» .

wigon
agrião

Cura qualquer tosse. Desnfin qualquer ou-tro na rapidez dc scus effeitos. Receitado pè-,la maioria dos médicos do Hio Grande do Sul.1
O JÚLIO LEILOEIRO venderá íV*enlcs: ''?!_ro, Monteiro & C. (Run 1- ,]eliluii.uMnu venucra, Març0 n- 1]5f ]o an(J>) vende-sc nns di-oga-

DESTA VEZ FALHOU O
GOLPE...

Pala inanhíí, passando, nela porta da AU
falatarla n. ÍOS ila rua Sole ile üctemliio,
Autiniiii 1'erreira, vulgu Poriiniiihucu, giilii-
no, deinasladumeiito coiihrcliln dn policiaisiuillu-su nttraldo por uni puletot que cs«
lava A mostra. Mas, desta voi min foi fe-
Ila "IVriitiiiihiii-o". Ao cnnlrurlii, do qua
sempre acontece, cllo foi prexentido na sun"llgoirezn" e preso pcln policin do II" dis*
tricto quo o tem no .xadrez.

Km poder do melinnlo foi encontrada umai
navalha.

«Ml»Dr. Silvlnt füattss»
laurr.ido especialista
rm «lenliidurns anato*
miras o brldije-work*
(pontes), sem auxilio
do clinpns, pnrn •
iunr,ll|*iii.-riti perfeita a

hotlera na pliyslnnnniin. ('recos modicus.
7 Setembro, 331: dns 7 lis 5, Plione. 1655 C.

m*m

jâSÊrsvBííie!
ALFAIATARIA

YPIRAKGA
cstA fnzendo costumes
ciisiiiiirns finíssimas, v<
drfies niodernos, sob mc

dida 1505000.
Vnricdnde sobretudos <

capns gahordine
Impermeáveis.

Rua Marechal Flo-i
riano. 52

VER PARA CRER

BARMAN
O Hotel dos Estrangeiros tem logar vn-jo.,

Exige-se competência, conhecimento da lin..
gua inglcza e boas referencins.¦ <i» »

1*DipoitaÉ pre
Estrada Nova da Tijuca 964.

(Alto da Boa Vista)
Leilão, amanhã, ás 13 horas, pelo lrilotno

PALLADIO, em seu armazém, i rua São Josã
n. 57, deste solido prédio em fôrma de Cas?
tcllo, descortinando bellissima vista denomi-i
nado "Água Férrea" e com frente, 'ambetra
pela Estrada Velha.

*¦**¦

ISunseil!

amanhã*, quinta-feira, 3 de julho, da
2 lioras da tarde, o prédio da rua
Bernardes de Vasconccllos, 61, e maja
13 lotes de terrenojj}ue-«et_õ~vé__di*>
dos mii|L.8Ó--loté^uretalhadamen:-!

-nas condições explicadas no "Jornal
do Coit-mcrcio" de amanhã, 3 do
corrente, ou no escriptorio do an*
ntinciantc, á Av. Rio Branco 183
(junto ao Trianon). Tel. C. 2300.

rins Rodolpho Hess & C. e .1. M. Pneíiecõ & C.
¦>¦¦.1874—1924

A Drogaria André, coramemorando seu50o anno de existência, está brindando sundistincta clientela com preços excepeionaes.Rua 7 de Setembro n. .'ID.

EXAMES DE URINA
O "INSTITUTO EHRLICH" tem para talfim um Laboratório Especial, sob a direcçãotio conhecido cbimico Dr. Isaac Werneck (daAcademia de Medicina), 175 Av. Rio Branco.Tel. 21 C. das 7 ás 19 horas.

í
1° tenente Antônio de Mello

:

<m__________________________________m_.
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(TOINHO)
A viuva, filho, paes, irmãos, sobri- '

I nhos e cunhados do pranteado 1° te-
nente ANTÔNIO DE MELLO, mandam

— celebrar na egreja de S. Francisco de I
Paula, amanhã, quinta-feira, 3 do corren- ;le, ás 10 horas, a missa de 7* dia pelo seu I OIHOl
repouso eterno, e convidam os scus parcn- I
tes, amigos e collegas, para assistir a esso j•eto de fé christã, pelo quo se confessam
anmmamente gratos

PODEROSO TONICO, RECONSTITUINTE E EXPECTORANTE
Tem indicação precisa poderosa e ntilisslma na:

BRONOBTTE AGUDA E CHRONICA
BRONCHITE GRIPPAL

BRONOHITE ASTHMATIOA •
TOSSE ESPASMODICA

COQUELUCHE
ASTHMAB" de effeito maravilhoso naa convalescenças longas. ^^^

Tonifica o organismo e deslnfecta oa bronchlos.
Kiíe_kmV_____ts_m___*a_______________^

íoi. lOBOEsssssaoBor ,-*',--^ff*c_____r___=rjoao

Henriqueta Ferreira de Castro
Peixoto

tNo 

Dispensario de S. José, á rua 24
de Maio n. 268, As 9 horas, amanhã,-quinta-feira, 8 do corrente, filhos, ir-
mãos a demais parentes mandam re-

¦ar nma missa de SO- dia por alma de
SMU^SÍ-Í.JP-*-*-* ,rm5* e P«"«*ta, HENRI-
PUETA FERREIRA DE CASTRO PEIXOTO.

André Leterre
(DÉDÊ)

Sna família fari reiar amanhã,
«nlnta-felra, 3 do corrente. As 8 1|2
horas, missa ds anniversario pelo ra-

— pouso de aua alma, no altar-mór da
greja de N. S. do Carmo.

FLORES NATURAES
ww_ www ""Os menores preços —

KÚA GONÇALVES D_SâS38 Jffl>W__n

t
finrnas

Cabeilos á Ingleza, a domicilio
A La-Garçonne e Demi-Gnrçonne. Perfei-

çao e rapldei. Pedidos a Aragão, Norte 2219.

Dentista Octavio Euricio Álvaro —
R. Uruguayana, 45 — C. 3392.

COSTUMES E VESTIDOS
EX-ALFAIATE DAS FAZENDAS PRETASVicente Perrotta. Assembléa. 72. T. C. 3179.

DROGARIA BAPTISTA Vendas em
varejo. Preços baratissimos. Rua 1" de Mar-
ço n. 10.

BORDADOS
A' machina e á mio, com perfeição e ra-

pldez. Rendas. Plisses. Picot.
Preços módicos.

A' FRANJA DE OURO
8» — AV. PASSOS — 69

A's familias
Cariocas

Os proprietários dos Armazéns Grandella
chamam attençao das Exmas. famílias, paraa grande remarcação de preços no seu co-
lossal stock de cretonnes, mor ins, colchas,
atoalhados e meias para senhoras em todas
as cores.

Assim como previnem quo nSo julguemesta liquidação pelas congêneres... esta é
verdadeira e única, para mudança de nego-
cio; tudo por menos do custo para acabar.

89, R. DA CARIOCA, 91,

ESPOLIO
EDMUNDO

Antorisado por alvará do Juizo
competente venderá cm leilão, ama*
nhã, quinta-feira, 3 de julho de
1924yas 4 horas da tarde, todoa os
mobiliários, esplendido piano Cra-
peau, do fabricante Bcrdux, numero

{254.631, rica tapeçaria oriental, fi-
; nissimas porcellanas, pinturas de au-
tores celebres, bronzes assignados,

£ 
rataria portuguezà e franceza, tra-
alhadn, e grandes variedades de ob*

jectos raros, á rua da Quitanda 64,
1- e 2" andares. Vide o "Jornal do
Commercio** do dia 3 do correnle.¦ i»> ¦—.—.  .Sanatório Botafogo

Tratamento de convalesccntcs, esgotados,obesos, toxicômanos, nervosos, nsmnticos eaffecções do npparclho finstro-intestinni, no"Pavilhao-Hotcl". Médicos: Drs. Prof Âus-tregesiio e Pernambuco Filho.
Tratamento das doenças mentaes pelos pro-cessos mais modernos. Médicos: Drs. UlvssesVianna e Adauto Botelho. Médicos nssistch-tes: Dr. Cunlin Lopes e Dr. Collnrcs Morei-ra. Serviço completo tlc duchas..

-Tat W I

Dr. R. Pitanga Santos foen^s <*•*'
e ânus. Tratamento especial dal°Srho™das, sem operação. Passeio, 56, sol), de 1 ás 4.———— __*«»,

TONICO SEM ÁLCOOL — Formula do Dr.
r.orhíi Vaz. — Amargo Estomacal. Abre o
nppetite. 1'oderoso estimulante. Tonico dos
nervos c do ecreliro.

¦—¦'¦¦ ' » —gCIfc' ¦ mm ¦,¦¦ ... ,M.

BLENORRHAQIA pCuoríce.^dr_rpnt ^H
injecçôcs intramusculnres. Largo da Carioca,
15. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO -.
Assistente «lo Instituto O:;w.-iltio Cruz.

Crepúsculo vespertino. Cam-i
biantes adoráveis. Matizes^j
incgualavcis. Como o Sol aoij'
Ceu, Sunset aos vestidos.

PIANOS * n5toPii*i™r-allemães.--Pcçara-L1
• preços e catálogos n R. Ferrei

r.i & C. Rua S. Francisco Xavier, 388, T. V.
ilüfiS. Dn-se grnndcs prazos»

mmm.
UEU romprnr, vender, concertar ou fazer

_ joins com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 904 0,

¦ —•- ¦

¦ tm»w ¦ .
Dr AhHnri I ina Esamcs de sangue,ur. üDuon Lins urinaS( fézes> etcf _^

Vaccinas autogenas
.._.  .._ —. — contra acne, ozena.
Saude Publica e Cruz coqueluche, etc. Cu*>Vermelha. R. S. JOSlí, sos práticos de Tecln
81 — TeL Centr. 2703 nica de Laboratório

mem
Vias urinarias Cura radicai da blenoi*-vias unnanas-rhagi!ír TraUme)it0 dMmoléstias venereas. Dr. Relmiro ValverdeLargo Carioca, 10, 1 is 6.

mmtm
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Clnz, allemães, econômicos, modernos,Bi
marca PROMETHEUS H

Casa 1
Hamburgo 1

EWEL & COHEN Ltdii. M
Andrndas, 44 — Norte 1986 WÈ

\vmi^mMm_m_wmmf¦ __________

RAI__QÜL'-IIA,™LE**A* •'«"«í
__m\Ar%.n.\_9__9 Cabeilos, Fraqueza »e«u_l.
Tuberculose, Anemia. Assembléa 64. V Aa 1>.
DR. PEIJKO MAGALHÃES.

CASi^IRA
BRINS E AVIAMENTOS

/ RUA GOMES CARNEIRO N.- 8
próximo A Rua Marechal Floriano

— Telep. Norte 2407 —
A casa mais conhecida do Rio de Janeira

ASSOMBRO NOS PREÇOS
1 <»» .FitUflíIti

RUA DO OUVIDOR, 136
Telep. N. 1603

_UVAS, LEQUES, MEIAS,
CALÇADOS FINOS. etc.

oBa_s_==__gi___s=_aonoE=

CABELLOS
lOE-OC aos

UMA DESCOBERTA CUJO SEGRE*
DO CUSTOU DUZENTOS

CONTOS DE RÉIS
A "Loção Brilhante" è o melhor sspecifi-

co para as affecções capilares. Não pinta
porque não é tintura ; não queima porque
não contém sács nocivos. E' uma formula
scientifica do grande botânico Dr. Ground,
cujo segredo foi comprado por 200 contos de
réis.

E' recommendada pelos principaes instltu-
tos sanitários do estrangeiro, e annlysatla
e autoorisadá pelos departamentos de hygic-
nc do Brasil.

Com o uso regulni dn "Ia;5o tírilhante":
1" — Dcsnpporecem completamente as cas*

pas e affecções parasitárias.
2" — Cessa a queda do cahello.
3" — Os cabeilos brancos, descorados ou

grisalhos voltam á côr natural primitiva, sem
ser tingidos ou queimados.

40 — Detém o nascimento de novos cabel-
ios brancos.
¦li B» —__Noa_casos_de calvicle íaz brotar no-
vos cabeilos.

6» — Os cabeilos ganham vitalidade, tor-
iiam-se lindos e sedosos c a cabeça limpa e
fresca.

JA 

"Loção Brilhante" é usada pela alta
sociedade de S. Paulo c Rio.

droiarVieaâdae pTrfnma"" 
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CASA de SAUDE
_ E MATERNIDADEDR. PEDÍI(>TjkK/eSTO

AVEN. HENRIQUE VALLADARES 101 a 107
Tel. Central 2958 e 5747

DIÁRIAS: 10$, 20$, 25$ e 30$
Appartamentos com o máximo, conforto de

150S000 a 200fO0O
Partos, incluindo internação na maternidade

e assistência medica, 350$; em quarto 800$
Raios X para exames e tratamento
Laboratórios para todos os exames

Escola para chauffeurs
RIACHUELO, 383 — TEL. N. 5349

Director Proprietário: Eng. Mec. H. S. Pinto
Muda-se brevemente para a Avenida Sal-

vndor de Sã, prédio próprio. Novas Installa-
ções na secção de mnchin.is, o clectricidnde
e ncquisição de novos carros para direcção.

Curso reguluirientnr gratuito.

IVIOVEII3
Sem exemplo de contestação, a nossa essaé a qne Tende melhores moveis e maiBbarato que qualquer outra congênere.

Dormitórios, estylo hollandez.. 1:050$000Salaa de jantar modernas  1:000$000
LEÃO DOS MARES

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

Peçam catalogo para o interior. Tel. C. 822
n

O unico tonico pnrn todos os casos de fra-
queza geral é o RABIODOL. Nns drognrins e
bons pharhiaéins. -tmm

ROSALINAc^eZu0^
«¦•íi»

Dr Vertianân V_7 Cirurgião do II. dsur. rernanao v az s Fco de Assis Ci>
rurgia gernl. Dingnostico e tratam*, cirurgi-
co das affecções do estômago, intestinos evias biliares. Utero, ovarios, urethra, bexiga

ie rins, Trat*.do câncer,hemorrhagias,turno.
! res do utero e da bexiga pelo radium. As-
isembléa 27. Res. C. Bomfim. 668. T. V. 1223.

—s»

OLHOS
Inflammações e purgações. Collyrio Moara Bra.
sil (nome registado). Em todas as pharmn*cias e drogarias.

A LUNETA DE OURO
O mnis acreditado estabelecimento do imn-

gens, artigos religiosos e ópticas está á RUA
S. JOSÉ' N. 84 PRÓXIMO A* RUA RODRIGO

¦SO»
Tratamento allemão dns hemor-
rhagias, corrimentos e falta de

regras, 7. Setembro 186. Dr. Lyrio Santos.

/m—________m_m_m_mi^^
^n.AWA^AM Indispensável noffl_
feLllOXOaen -lar - lnnumcras*íj
« ~~^*mm*?..^—-—~~~ applicações |j

árias.

HYDRARGON EHRLICH
A melhor injecção mercnrial no tratamento

do Syphilis. Efficncin e ausência absoluta «ledôr nttestadas por mnis de 2.000 clínicos,dentre os «juacs os notnveis Profs; Atistrc-
gesilo, Abreu Fialho, Rocha Vaz, Henrique
Roxo, Ed. Magalhães, etc, etc. Vende: Ro-dolpho Hess & Cia,, 7 Setembro, 63.

11 uÜIR
CALÇADOS

Pinos e de Luxo para homens, senhoras Je creanças, aa ultimas novidades. \

rft^SüA-IíTJIZ- 

-.M-üáMÔESr-S-l
(próximo no largo S. Francisco)

TELEPH.: N. 1G45

0 PIL0GENI0 serve em qual-
quer caso

Se quasi não tem, serve o PILOGENIO
porque fará vir cabcllo novo c abundan-
te. Se começa a ter pouco, serve porqueimpede a queda. Se tem muito, serve
porque garante a hygiene do cnhello.
Ainda parn n extineção dn caspa, para .trntnniento dn bnrbn e loção de toilette
O PILOGENIO sempre o PILOGENIO.
A' venda cm todns as pharmacias, droga-
rists c acríumarias.

Lie. D. N. S. P. n. 727, em 28|3|908

BANCO DO BRASIL
EMPREGO DE FUTURO

Prepnrnm-se cuiiditlatos rapidamente par*os concursos deste bnnco, cnsinando-se pra-liciinente escripturação, nrithmetica e cor.
respondenda, em aulas Individuncs ou em
pequenas tm-mns.

RUA VISCONDE DO RIO RRANCO 37, V,Bala 25, das 8 ás 12 e das 5 ás 8 da'noite.
_._._„._. . ___-^.>~-^-t....

SANAGRYPE PARA 1NFLUF.NZA E
CONSTIPAÇOES

mmm
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Doenças da pelle e syphilis
DR. WERNECK MACHADO

I-argo tln Carioca, 11, l» nntlnr (só atten
de a doentes dessas especialidades).

THERMOMÉTROS PARA FEBRE'
Só CONFIEM NO

COMO FOI A HISTORIA ?
Foi levndo, estn mnnliã, ao posto cen-

trai de Assislcncin, apresentando ferimentos
nn cabeça, produzidos por caco de vidro,
Narciso Cosia, tle Cl nnnos, trabalhador, re-
sidente à run Evaristo da'Veiga 128. Se elle
cniu, fcrintlo-sc ou se foi victima dc umn
nggressão; mio se snbe. Sorcorrido, retirou'sc Narciso pnra sua residência.

S A ll A i 0 S S E BRONCH1TE3
SSEsS

-«KM»»
COM A SANTOSINA, as feridas antigas oi|

recentes desapparcccm como por encante.1 msttm •....,«

1NTRAIK0L \
(Soluto dc kola nacional fresca

estnbilisndn, glycerophosphato de
sódio, glycerophosphato de magne-
sio, ácido phosphorico conceiitrado). i

Uma a tres colheres de chá poi ¦
dia conforme indicação do medico. í

Indicado em todos os estudos d< jdepressão muscular on nervosa, seja |qual fôr a sua origem, em todos o»
casos de asthenia em geral e nas
doenças asthcnisantes.

LABORATÓRIO PASTEUR DA
BAHIA

Deposito:
B. Ceneral Câmara, 91 — RI»

COBERTORES!
Camisas a meias de lã

para todos os preçosGrandes saldos I
de roupas brancas

para homens e senhoras
Artigos para cama e mesa

Esperança do Brasil
RUA DA CARIOCA 52"a^M—llw ¦IHhiiim'. • **5»^-T--—^!S-i___3

CÃES E GATOS...
foíníros_,a"imae'. Quando atacados de lepra
__*__ 8afen'a- ¦Jt,rl,'**'*s. Piolhos, bernei
í ^1»™?""-"'°-' s5° c"r'**103* ™$
Prcío *_____ tC__iCOmr. ° .SA5A0 DOÔU-5
DRTGuffiA.P«60-CRr,ra0 3m0' ~ lW*

O porto, peta manhã
ciom,e|ga"Rm,.i dC P°,,;t0 Aleg"e* ° '«PW •"•*!
de Imhit,?n„b0rC,,U* ' C01?1 varios g"nerosae Imbitnbn, o vapor nacional "Hacolomv"'
com carvão; de Recife, o paquete oadònai
di» .ZV!lpo-r hesP**nho1 Arantezazu Men*a , com vnrios gêneros e trazendo a reboque o vapor "Ibéria", da mesma nn,t- dade. c de Cardiff, o v«-.,. iDf.lêz\ wei"'"'-" —-*" ¦*-• 4Ufc«"-«a com carvão J

onalu"fere-.'
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A XOITl. — Oiim-ln-relni, 2 dc Julho ilo 102-j
********* ¦' ---- -¦—mmmmmi t/mm ^iiia^iM»!!! w^ivi—<¦¦¦..¦¦

- ^i^Jl^"::v^v..O ÍTHICO - EMPRESA THCATRAL JüsTISrÍirÕ
H 0 J E - as o 3/4 0 QRANDE EX|T0 D0 DIA
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ti\JJc —/Asa 3/4 — PtNULiliVlO LSi_CTACULO jgJQF» Despedida da Companhia •"".v-""" h-wu» »a»«r« ooi.ysku
__ jfffif* //' IE» _**">* ¦#¦ Afc ¦•_.«¦¦ - HAMIBIA — iu I.i iilllma ve/, u linda ptçu

t « i t • » • _____..__.

Aviso importante|=Tj§nri!_ll=
¦«Hemua oa wmpanma M&KiíTiaS^^^^TSl
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Oh iiiii-iicinriiH do grande rcmcilio pnrn molcstin» ilu pullo"LAVOIl" ifui o iirnzor do cominu nlcar ho respeitável publico do Bra»
nll, ijiifl, «Pont avante, cslo remédio será vendido "Prompto 

para mo
iminvtliato", ucLoudo.Be :í venda cm todus jm Drognrins e 1'harmncias,
cm vidros grandes a pregos reduzidos.

Lindo ia côr o dc oroina agradável, é esle o remédio mais cfficnz
mia niolcBlir.-i du jicllt*.
»» * * . # »¦••• »*\*vvv wv

yff^ipr-xes, taSSSStesi__5SP»s§^
.;.i.i.,-.£.j~i..
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CMAPEAUX

Três jf'is modeles cn Expositlon
AO 1" HAItATEIP.0

AVK.VIDA KIO BRANCO, 100 -- 1" andar
—¦«?6»»-

I*El!l)Kl'»ff' num trem de subúrbio nm pa-
cote com rribos de sócios do Asiylo de Or-
jiliâio; Analli Franco, c pede-se o obséquio
a quem o aaiiòii entregar ou na sédtSdo Ásyío
ou nesla ríJncção que, exigindo, será gra-
tlficado,

•Í*V' •:••:••:

•X»X"J«H*í">';'*>*K*
Liga Brasileira Contra ?

Tubereulo.se
S0CCORR0 GRATUITO

Quem está emagrecendo c fraco do peito
procure os Dispcnsarios da Mgn (Rarão tle
S. Oonçalo n. 54 c Avenida Pedro II n. )?8).
•Se não pudor freqüentar os Dispcnsarios, será
soecorridi cm casa (tclcphouc norte 3.1.10 «le
11 horas ás 2 horas). Medico, remédios, in»
[fusões «• leite grátis.

*** *******************,** *\*\*,**A****?**,***f*****K**.

SALVEM VOSSOS OLHOS USANDO AS LENTES DA
j OPThOA VSOS^fiOfi-l

1110 VIGR.QLI —0PTOMETR1STA PELO D. N. S. P.
] UA S. JOSÉ, 110 - 1° ANDAR — EM FRENTE AO HOTEL AVENIDA

'.>Xa':»»X~.'.X"K«H"X*'í»X".»>
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l*a-.ciii anntiü"ÍioJc!

...Vi* Sí3, ^«Wo.Valíadao, antigo funecio-nario do Derby-Club. Ituherlii Américo dasilvo, fuiiccioniirio da Caixa Kconoralca.
Fn/ annos, amanhã;

O Sr. Maniln.i Hrito dc Lamare. filho «losr. nliiilranlo Jeronymo «le Lamnra;
.... :~ «'•« »..mioii' '«ouUni. « iiieiilmi Ul»,rilliliihn do Dr. llaul de Uarrus Madurelra.
CASAM ESTOS

•i:ffct*ltin-.-,e amanhã o casamento do Sr.i.urico Alves, du commercio desla praça,
çoiu a scnhorila Jalilra l.ngliientra. filhn «Ioiutliisirliil Sr. Miguel l.agineslrn.

ij0c1? c.lv" •'eali/a-se ao melo dia. nnresldoneia dos paes «Ia noiva, A rim Orajtt-hu . 1(1», sendo padrinhos o Sr. João llcnri-
quc Arlfla e senhora, o o religioso, ús 2 II'..ijn matriz «lo Sacramento, servindo dc po-tlriiihtis o Sr. Niijmlcão Harruso Lustosu csenhora.

IlcflUsou-se, na maior Intimidade, n
enlace matrimonial da senhorita Alnyde daSilva Caldas, filha do Sr. lirnnnl Antenor«Ia Sllvn Caldas, funcclomirlo publico, com«i Sr. Jayme Ramos Pinto, funccionarlo dacontadoriu dn Ií. F. Vietoria n Minas, fi-
lho do Sr. Itnphnel Teixeira Pinto, do alto
commcrcio desla praga.
FESTAS

llenlisa-se, amanhã, a annunciada festa,
no Canino dc Copacabana, cm beneficio dos
Asyios «lc Petropolis. Começará o espccln.
culo ás 10 horas dn noite. Além de outros
números Interessantíssimos, hasta .-iiimin-
ciar quc se presta gentilmente a tomar partenclla n pianista Magdalcna Taglláfcrro. Ha-
verá ceia e dumas. A comniissão quc sc en-
carregou dc organisar o festival 6 composta
das seguintes senhoras da alta sociedade do
llio de Janeiro: Senhoras Raul Hcgis dc
Oliveira, Lula* l.ima o Silva, Antonio Pra-
do, Franklin Sampaio, II. Santos Lobo, II-
«Icfonso Dutra, Carlos òuinlc, João Lago c
José Carlos de Figueiredo.
MANIFESTAÇÕES

0A PLATÉA

"íEMINA" contínua a vender
seu grande stock por pr
(os baratissímos. fllgi s
preços para V. S. confrontar
as nossas grandes vantagens

D

T»X"1

ilfa%âs^,,s ^^^^^^%p*«®i8h__H_í
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CURSO NORMAL DE PREPARATÓRIOS
Man,!m as seguintes secções:
PRIIARIA" (diurna e nocturnn), PRKP AIIATORIOS (diurna e noctiirna*! VP1TT

rK ,vSn,S,^S 
SmM.IllOItKS (diurna), CUHSO _E'ToOTADoflE™'(nocS ;UII.MIC. INDU&r UAL (diurna)-, DACTYI.UGIIAPÍIIA E STENOGRAPHIA (diurna e no-

«llVtsIsV \S'0S] 
S sccçocs esla0 funcionando com toda a regularidade continuando

Os chimicos do Laboratório Nacional do
Annlyses foram incorporados, hoje, á tnr-
de, á residência do seu director, o Sr. Dr.
Alfredo Carneiro Ribeiro da Luz, que sc
acha afastado do mesmo Laboratório, cm
commissão no Ministério da Fazenda, apre-
sentar suas homenagens pela data natalicia
Ao homenageado foi offcrtnda umn jarra
sentar suas homenagens pola data natalicia.
tnntcs, o Dr. Ribeiro dn Luz c sua Exma.
familia mostrpram-se emocionados, devido
á surpresa c significação do acto.

— Por ^motivo da passagem do seu an-
niversario, hoje, o Sr. Mathias D a tini re-
ceberá uma demonstração dc apreço dos seus
companheiros da Repartição de Obras Pu-
bliciis, de que 6 um dos mais antigos func-
cionnrios.
UISSAS

Será rezada amanhã, As 9 horas, na Ca-
thctlral de São João Baptista, em Nictheroy.

•uma missa por alma dc D. Lydia Vianna
.Silva, esposa do Sr. Lconidns Silva Junior
Jo irmã dos Srs. Álvaro o Eugcnio Vianna,

funecionarios dn Alfândega desta capital, c
do Sr. Sylvestre Vianna

Tel
Roa do Ouvidor, 15 e
071; Norte.

17 — 1*, 2o e 3o andares (entre a rua 1° de Março e o mar)

MATTOS,DR.

FEIBEÍiiÒ MECAÍScoT
Prccis.se de um ferreiro mecânico tineconheça lem o seu offieio. Paga-se bem.

R'A GENERAL PEDRA N. 153
M»»*«»X»aí

JUEUENA DE
Director,

;..;,.:..:..:..x»»x»»:»í":'»X":»':"H»'*»<i»»x»H^»5a»*.<H^<
Drs. Leal Jimior e Leal Neto

Especialistas cm doenças dos olhos, ouvi»
tios, nariz e garganta. Consultus de 1 ás &
Asscmbléa, Cü.
'X".'.X'aXa*aX^»X»»X»:^H~K»'X»>»>«W'K*

MSBfizmmm wmmmm^m^^mw^^^^gsimmÊit*
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EXIGIR
CAMPH0RA ORIGINAL

"8CHEREI n.n

Uo intuito de facilitar a acquisi
ção de pequenas quantidades de
Camphora " SCHERING "
em pedaços para uso de casa e ao
mesmo tempo offerecer ao compra
der a absoluta garantia do produ-
cto, resolvermos introduzil-a no Bra
sil numa emballagem pequena e es-
pecial original "SCHERING",
em latinhas com 12 tablettes de

*******

COPACABANA CA10-TIOTR0
nOJE -— QUARTA-FEIRA  HOJEJ
Ás 9 horas :

"AVENTURAS DE AMOR", "film" Uni-'
versai, por HOOT GIESON c LAURA LAJ
PLANTE.
Ás 10 horas :
Um novo e variado programma no palco.!
Sabbado 5 dc Julho, notável ocontccimcn
to: ESTRÉA DE ANDRÉ RANDALL—
ODETTE FLORELLE e sua "troupe"
L'ALOUETTE, com a revista "OH! CHE»
RI!", de grande suecesso em Buenos Ai-
res. Assignatura dè 8 recitas, segundas a
quintas feiras: camarotes e frizas, 400$;

poltronas, 963000.

cinco grammas catía uma.
• V venda nas seguintes Drogarias: BAPTISTA, rua 1* de Marco 10¦¦UNGEL, rua da Asaenibléa 83/5 V; WEItNECK _ C, rua dos Ourives 5
ERRINI, rua Buenos Aires 18 e 7 Set. 81 ANTONIO J. FERREIRA & C, rua Ura»
TiCHECO, rua Antlrado3 43/7 gunyana 27
IBEIRO MENEZES, rua Üruguayana 91 SILVA ARAÚJO & C„ rua 1» dc Março 11CSA SALDANHA, rua Buenos Aires Gl/5 HEITOR GOMES & C, rua da Alfande-J «ANADO, rua 1° de Março 14 ga D5 c rua Üruguayana 35

| BRCELLOS, ma Visconde Rio Branco Humberto Soares & C, Drogaria Rodri»
,-À3-^^Si^JSí enes, rua Gonçalves Dias 41
IIO DE JAííEIRO Agentes Depositários no Brasil PÃQ PAULO

Hugo IVioiinari & Co. Ltd. RUCA2_DP^0„ST8„22

•H'X..X..X»aK»<Xa'X»'X

ri

tUA ALFÂNDEGA, 201
Caixa Postal n. 161

•X».X»>'X"X»'>#»X«'X»fr'*»aX»'*»a}»>fr»M.'X.,j

CIRSOIPIII1 PREPARATÓRIOS
RUA DO

HOJE — DINER DA MODA no

GRILL-ROOM.„sb°]rectedn:
tre as damas. E' obrigatório traje dc ri-
gor c indispensável a apresentação do

cartão de ingresso ao Cnsino.
TELEPH. IPANEMA 1400 (RAMAL 0)

sfcít-t-sWSí •rn***

chapéos Mme- LIN A
Grande variedades, lindos chapéos moder.

nos desde 25$000; recebe modelos parisienses
Preços ao alcance de todos, executa encom-
mendas e acecita reformas. Rua da Cario-
ca, 32, loja.

¦ ***** *

NOTICIAS
A rnmpRnliiii Aura Miram Inn deniiede-slr

lJoi|iodfl»ic. amanha, tio |in|illcn i-iuitica
companhia Aura Ahranches, «iue acaha «lesor> eniilniladii na.ru Ir u Santos, Inauiíiiiar<•. i.uliseu Sautula, «rantle rasa de illver-¦•.«.ei ctim_ «|uo fui enriquecida n«|iit-lln chia-ilu paulfítn. Aurti Ahranches o seus conlra-»lados parlem psira nnuollo ileslluti depois Iue amanha, Seus ulilm,,, cspcctaculos, atpii,'Imjc c anianlili, serão, respectivamente, com"A Uiirolu" o "A iiijiisllçn du lei", peçu es-la. all.r., com ijiiu fnrA sua cstiía em San-
Ios,
Ah "atisôcH vermonth" do S. Jnsí

.Li csli, organisado o proftraninia «Io prl-infiro cspcctartilti com «|iic serão iiiniitinia-
das, sahhado próximo, ns "sessões vernum-th . no S. José. Como so «alie, para «nioessas matlnécs tèm cunho urtlsllco. tlc-
uauto c refinado, a empresa Pasclioal Se^re-to, «leu .mui direcção a Leopoldo Fróes eLuiz Peixoto. E' esle o programnva tles.sc
ospcclaculo: rop/esentação «In "flo^sla «Ias
Revistas", interessante "rcvnelte" ori{ani-
.suilii pnr Luiz Peixoto; c "C.iharet-Frocs",
attratiilc nclo dc variedades, diricido porLeopoldo Fróes, cm «iue, além do hilariante
fiam cômico patrício, tomarão parle outros
aprtlaudltlos ortistas. A "llevistu das Hcvls»las", acto leve c csnlriluosn, tern os se-
1,'iiiiitcs números: "Convite uo vcrmoiith"
(prólogo) pnr Alfredo Silva e Augusto Cos-Ia. «inc furão, Inmhrni, o.s compiiilrcs tlnrevistu; "A lialiinna c seu setinito", pelaactriz A racy Cô.rtes c oito coniprimarias; "O
empresário futurista", pelo uctor Coslinha:

O ultimo fox-trot", pelo actriz Araev(.ortes; "Charadas cômicas", por AlfredoSilvn c Coslinha; "Carnaval", canto c uui-le, por Mary Soller, Ilcnrlqucta Brlcha, Au-
fiusto Costa e Martins Veiga. O progranuniítio acto de caharct, Leopoldo Fróes divulga-
ra ainanhã "A Dotcliio FülmV, quc editauma fita mensal muito interessante, apa-
nhará instantâneos da entrada dos csper.la-
«lorcs da estréa das "sessões vcrinoutii".
A festa dc hontem, no S. José

Rcvcstiu-se dc brilho a festa realisada,
lionlem, no São José. Coincidindo a data
anniversaria tla companhia qne hn 1.1 annos
ali trabalha, foi conimemnrado o "Dia da
corista", instituído nela Empresa Pasclioal
Scgrcto, attendendo í suggestão do semana-
rio "Para todos" e do seu chronista Sr.
Mario Nunes. As duas sessões estiveram com
as lotações esgotadas. O programma foi at-
traente, tendo todas as coristas sc exhibido
cm números interessantes. Houve muitas
flores e applausos, tendo usado da palavrao Dr. Alvarenga Fonseca, presidente da S.
R. A. T., quc louvou a iniciativa da em-
presa Pasclioal Scgrcto, instituindo o "Dia
da corista", que annualmcotc, será rcalisa-
tio, no São José, a 1" «lc julho. O jornalis-ta Mario Nunes, o victorioso dessa cam-
panha, foi homenageado pelas coristas, ao
terminar o especlaculo.

VARIAS
Leopoldo Fróes fará, amanhã, "reprise"

da magnífica comedia "Sangue azul", dando,
assim, hoje, a ultima representação da far-
ça "O rei dos grandes boteis".

_— Foi contratada para a companhia do
São José a actriz Anlonia Denegri.

— Amanhã, serão as ultimas representa-
ções, no Trianon, da comedia "A casa do tio
Pedro", em recita de seu applaudido autor,
Oduvaldo Vianna.

Desligou-se da companhia do Recreio,
tendo sido contratada para a companhia
Procopio Ferreira, a actriz Diola Silvo, que
por isso embarca sabbado pura S. Paulo, a
incorporar-se aquelle conjunto artístico de
comedia.

Regressou de Campos, onde trabalhou,
com sueceso no Colyseu dos Recreios, o actor
Conceição Machado.

ESPECTACULOS
HOJE — A's 7 % e 9 %

Meias Inilir. do seda, garantmns............>¦ par 30$000
.Mela* «Iu milf Aiiuin ruiu roslura " 11IMX)" " imilto forlcs cnm cnsliir» " 0Í.10O

oom hnguotto e costura Iodas de seda  " 18Í00O
do mpurlor fio do Eicoiila " A!ooo

Perfume Oiirl«|iii's Fleurs cnm caixa Vidro •.H»i||»l
l.«içft«. Qutlqr.rs Fleurs " ÍMIMO
Loções «Ir CuTV illvorsoi perfumes " 15(000
Camliai de flua riimbralii hnrilailas d máo desdo 109000
Calças de flnu cninbraln bnriliulas A mão " 109000
linhas t riirleiras rm muro e s»da " IDfOOO
Pulseiras do fantasia allu novidade " .11000
Collarc» "  " 0M00
llrlncos  " 2»500
U-iiçns de seda artigo fantasia novidade " 31900
Caborhnns lindo sortimento " 4f50O

Flores as ultimas crcnçSen para ehupéos e vestidos.
1'cllcs, Luvas, casacos, iilusiis e cchari.es dc malha e jersey em II e seda oi

últimos modelos para o inverno, preços luirallssiinos.

75 Rua Gonçalves Dias 75
CENTRAL 2893
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GUI0MAR NOVAES
Dá mais um de seus recitaes encantadores amanhã, 3

Quem não a piir ir ouvir no Municip.
-oiça-a em casa com uma Victrola

e discis Victor
Discos Victor gravados por Guiomar Novaes !

De Oduvaldo Vianna
TRIAHOfí ACasa üe FioPedro

Dc Oduvaldo Vianna

|rfiiig^
a A's 7 %  HOJE  A's 9 %U

I fl LA Ulil 1
¦ m> m **** 
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__Q>MW___*_!***__Wl__**a**i********CTMrs_i_t _»ji.njt,.n't_'w—_____»,

N.»
N° 64.940
N" 64.939
N° 64.826
N° 64.879
N° 64.880
N° 64.941
N» 74.618
N° 74.676

LOTERIA FEE9ERAL
AMANHÃ

10:00 0$0 0 0
Por 115600

SABBADO

200:000$000
Por 165000

Os bilhetes para essas toterlas
acham-se & venda á rua V dc
Março, 110.

DIURNO

¦,aH„x»*J»*»'i«»;»*Xa^'-5*'>»íaaj».:.kj..;.^..;,.;..;..j..%.;..;,^,,]

Rstaurante Alexandre
¦REFEIÇÕES A 16G00

 761000
 41$800

29ÜS0O0

OUVIDOR, 50 NOCTURNO
E' O MELHOR: Gabinetes novos completos, modernos. Corpo docente notável Pecaminrmaçocs. Esquina de 1° de Março e Ouvidor, 1" c 2o andares.

X..X,.x^*X»*X<,Xaa>X"X,H,'X,'X*#*XMXM5'
Curso de Contadores

Continuam abertas as matrículas para esteCurso, estando funecionando com a máximaregularidade as aulas de todas as cadeiras,no curso nocturno. A lo de julho terno inicioas aulas do curso diurno que funccionnrão
pela manhã. Corpo docente escolhido entreos especialistas de cada uma das matérias.
Mensalidades módicas. Curso Normal dePreparatórios, rua do Ouvidor, 15 e 17. (En-tre a rua 1° de Março e o Mar). Tel. 6713Norte.

¦ m*m

fiOonpons
«0 »
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IlUA 7 SETEMBRO Ni
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174
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Prédios —- Terrenos

Leilão on Particular. Ninguém deve venderi comprar sem procurar o leiloeiro Palladio
ia S. José n. 57. Central 5538. Serviço coin-
cto ,do informações, photograpbias e auto»
iovel para levar o pretendente ao local.

¦ —,-r, .

" 
Hotel Os Pedro - Gorrêas
Segunda parada ndcaute de Petropolis

_ ¦-';. Telephone n. 9
H Cliiha /'deal om região incomparavel¦ ¦ ____«___¦_ 

ihiiiii

€AmPíÍSTRÊ
Amanhã, ao almoço: colossal cosido á

Campcstre, rabada com carurú, roupa velhn
com tulti, vinho verde de Ainarantc, recebi-
cio direclamentc do lavrador. Ourives, 37.
Tel. Norte 386(1.

meti*1 mii i ...

Marietta Neves cirürgu-dentista.
Consultório — Traves-

sa de S. Francisco n. 9, saia 6, 1* and.

Ifazaretfa. & CJ.
Bilhetes sem ágio. Rua do Ouvidor n. 94.

Pagam todos os premios da Loteria Federal,
Posto dc venda de estampilhas.

*******
UM CONTO DE RÉIS

Gratifica-se com a quantia acima a quemdevolver ou der noticia exacta de uma bolsa
de ouro com rubis, esquecida dentro de nm
taxi que levou um casal do rua Sete de Se-
lembro á rua Silva Manoel n. 171, no dia 22,
a tarde. Procurar o Sr. Silva, no CentralMensageiro, á Avenida Rio Branco n. 155.*****

ESCOLA POLYTEOHNICA
Acham-se funecionando com toda regti.

laridadc as aulas para o exame dc admissão
a cargo dc reputado e conhecedissimo pro-fessor desta Escola, seguindo-se rigorosa-
.mcjjl<í_os_rcspeet.i.vos--fii*ogrammas. Mensali-dade módica. Curso .Normal Je-A-eiianrtiJ^
rios, rua do Ouvidor, 15 (entre a rua Io deMarço e o mar). Tel. 6713-Norte.

UIceraSiSyphiliticas ~ MANOEL curou-se' «e nlceras syphiliticas das per-nas cm 30 dias, com 2 vidros de Luetyl e
gastou 11$000. — ANTONIO curou-sc de ul-coras syphiliticas das pernas em 120 dias (4mezes) com 20 vidros de outro depuratlvo c

LUETYL só em boas pharmacia».

EMPRESA PASCH0AL SEGRETOÍ
THEATRO CARLOS GOMES — A's 8 % l
LFróes-0 Rei dos Grandes Hotéis!
THEATRO S. JOSÉ - A's 7 íi e . %\

ALLÔ! QUEM FALA?

THEATRO MUNICIPAL"
Amanhã — Quinta-feira — A's 21 horuB

Recital pela illustre pianista

Guiomar Novaes
Bilhetes A venda na bilheteria do theatro

•****%it*\*****
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-«•t»A Casa Bertini
vae acabar

Em vista da rcconslrucção do predio denossa casa á R. Üruguayana 22, somos obriga-dos o cerrar as nossas portas por um anno,a começar de 8 de julho, o antes de fazcl-o,
queremos consignar aqui os muitos agradeci-mentos pela preferencia dispensada peladistincta, sclecta c elegante ^clientela da elitecarioca, a qual temos a satisfação de convi-dar para uma visita á nossa matriz á rua 7dc Setembro 193, Casa Rezende, onde tere-mos em exposição as mais bellas novidadesem chapeos para senhoras.

***m

NOME AUTOS
Canto da Primavera Mendclsohn
Marcha Turca Beethoven
Fcux-FoIIelB Philipp
Tango Brasileiro Levy
Guitarre Mowskowsky
Mazurka em Ré Maior Cliopin
Gavotle. GIuck-Brahmt
Nocturne Mowskowsky

("Dansa dos Gnomos Liszt
\Dansa das Bruxas Mac Dowell
f Bailei des Ombres Heureuscs....,.,., Gluck"[La 

Jongleuse Mowskowsky
.. , ... /Murmúrio na Floresta Liszt
N° 6.444. ^Nocturno em Sol Maior Rubinstein
N° 6.372 Hymno Nacional Brasileiro Gottschalk

Primeira o segunda partes

PAUL ;JL CHR1STOPH C0MPANY
OUVIDOR 98 SÃO BENTO 45
KW S. PAULO

N° 1.000

N* 1.001

FABRICA de TECIDOS de ARAME 
~

e ESTAMPARIA de ZINCO
Bancos, mesas, cadeiras, viveiros
para pássaros. Arame para cercas»

e gallinheiros.
CARDOSO & FUMO

|BpN0S AAI.RES
Leilão de Excedente

_$„ iSS»\

A'

8S,l_i Otto* JHnci',86
(Perto do Collcgio Militar)

O JULIO venderá na pro-
xima sexta-feira, 4 de ju-*|lho, ás 4 lioras da tarde, es-
to magnífico predio com 2
pavimentos, grande cliaca-
ra e muitas dependências
com todas as commodida-
des modernas.

plPf- Dr. Alfredo Andrade. Exanw daurma, sangue, fezes. etc. Üruguayana, 7.

PoUieãd TJimrtas-dcsdfiálP'? casal ou ra*rcmoCU pazes. Pensão a~a"õiiiíi!iliorim-r
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii Mariz e liarros 427  V. 3764.TTíi i

WISMUTHAN EHRLICH
Tartro Bisimithato tle Potássio e Sódio- SOLUVliL E INDOLOR _
O mais perfeito sal de bismutho nue soencontra a venda. Preferido pelos grandesclínicos. Vende: Fernandes AÍalmo & Cia1 Buenos ,Aircs, 64. *

« m**m «

I CARREIRO & NATA_"_
ALFAIATES | CCfüIlÃfi

1 152 — nosAjuo_=_as*^&.---í" «Ef^V^W
-j Têl*TNTlÍ3Õ3 , 1 ~
—. • -nt* - ¦—"**¦"*» l**V

Terrenos a prestações
EM SANTA THEREZA — A VINTE MI»NUTOS DO CENTRO

Servidos por "lionds"
H. BODSON & Cia. Ltda.lua Thcophilo Ottoni, 69, 1° andarTelephone Norte 4534

102 — RIO - ----- „-¦¦
v»^•^•;•*;••l•?^?^*^•'<••<>;•'^»^•^»^•H?•:•»H••HMM*?**<*

Âos srs. capitalis*
tas e industriaes
Leilão de importante predio eom

grande área de terreno no centro ¦
commerciaí'

178 — RÜA MARECHAL FLO-
RIANO —178

O JULIO LEILOEIRO venderá no
próximo sabbado, 5 de julho, a 1
hora da tarde, este grande predio di»
vidido cm tres pavimentos, amplo
armazém e grandes accommodaçoes.
Este terreno confina com a LIGHT •
o palácio Itamaraty, tendo nma área
de 1.121 metros quadrados. Vide"Jornal do Commercio".

******[

1NEDITORHL
SEGURO

Anglo Sul Americana
Na publicação aqui feita no dia 23 do con.rente, relativa a um incendio om Curvello •o pagamento do seguro pela Companhia Àn- jglo btil Americana, saiu com incorreccões nonome do proprietário do estabelecimento si-nistrodo que é Cesario Martins e não com»foi publicado,. y -

tvrij^V/ M .~--^~rm.m$f: *. *»'
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A NOITE — Qunrtn-fgli% 5 <!« JuHh» «* **g*

C0NFL1CT0 EM D. CIARA

Um soldado de policia ai-
veja com cinco tiros, nm

seu companheiro
Oa -ohladir, ns. 00, du 11' companhia du

4* h-tulluo da 1'ulielii Millt.tr, Adulborlo
lllhcliM »lu Mnmilhíltc, a lliII dn meMim com-¦pmihl» o linliilliAi,, Augusto d.i Silvu Nasci-
incuto, auuLiviiiii "fan-fitmlo", ilurniitu a
noile dc honlem r ns primeira* horas dn
luniihò do bule. por 1). Gleru, aeouipnnba-
lios ib< inairinliclros nacionaes ,¦ merctrlxos.

Orca de '.' )\'i da madrugada, nu rua (llr?
«riilar |,ro.\liun áiiuclla cslaçi'111 surgiu cn-
Iro uütfii uniu (ItíHlInlelligcnclai, po, causa
dc nm:' ninllier dc uome Itimn. o aoldádo
ii, rn». cm melo du c,mia ndii, tocando da sua
(pKlolu, Investiu furiosamente conlra a seu
voinpauliolro 118, alvcjando-o por cinco vc-
zes. Dos cliieu tiros, Ires nlliugiram o
alvo. *

Gravemente ferido, no |)c*!CO*o. braço es-
qucrtlo e \culiv„o lill, rodopiou e caiu ao
,v,|o a esvair-se cm snilgue. Hm dos mari-
iihoIroN dn grupo, ailcantunilo-sc, upproxi-
iiiou-sc do eiliiilimr.il, tomoii-lllí a nrmu e
cum rlla fugiu.

A esse (empo, nttraldos pelos estampido*»,
correram nn locul <> solando 137 da -t*
compnnliin do !l" Datnlhfio dn Policia MUI-
lar, Wilson Pereira de Lima p o mari-
nli.iro nacional 9.8IIR da Rjcoln Naval,
.prendendo cn flngranle o soldado Adallicr-
Li lill,ciro dc Magalhães c nprosentnndo-o
,',:, autolidudes do .'íl" dlstriclo, qua o fize-
rnm cocoltar preso para o (|iinrtcl dn sun
corporação.

O soldado Auguslo du Süv.i Nascimento
foi transportado paru o posto de Assistcn-
iia cio .Meyer, c, :»p,%s os soeeorros dc ur-
gencia, rcmovídii para o Hospital da Po-
licln Militar, onde deu entrada cm estado
•gs-avlf-slmn.

Segundo fomos informados, o criminoso
«•slavn de serviço como promplidiío no 3"
diülrlelo c abandonou o •;, u posto pnra ir
« 'D. Clara tomar pnrtc na pnndcga.- ¦¦¦ ——« <m» i
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Conemrla KurfhDtornk
l.st* OHiivnili, .pnr,, a noile dd dlipoll (Te

.iiiiatnliã, no 'hiMtrn .loão Caetano, o 1" coll*
cerlo dn violinista tchoco-nlovnco Rafei
Vobnuul, discípulo .li- Sovocllc, o grande
meitro <lo Kubolik, Ao plano >fl**u»rn ws-

Em homenagem ao peque-
no escoteiro Álvaro

Silva

~0 ¦*H««>l»*»H*»*-»«"» .""*»_
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0 Gymna*io Pio Americano oíf-c-
rece-Ihc uma inscripção

gratuita• O profeMor .lulio Cnmnrgo, direclor riu
(iyniii.otiit I'io Aiiwrii-auo. dirigiu uo Sr, Vir-
gillo llrilln, director dn Ashnciaçilo lliinii-
lieuse dr KscotolrOS, il srgllllllo eomilllllli.
cação:''Illmo. Sr. Virgílio Hrltto — Tendo ml-
mlttido como alumno deste (i.vmniiülo o cs-
cotolro Alalioo Alvnrengn. peço estender essn
regalia no* seu companheiro Álvaro Prríncls*
co da Silva, Siamlc, — Professor .loão Ca-
m.irgo, director do I'iu Amcriciiun."
—— -i ¦ -MIU* a
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Foottm.ll
CONCUnSOS DE PALPITES - Oi

A BAHIA EM FESTA !

Povo IfisiieÜ!
Fixe as grandes datas e aprovei*

te-as para as commemorações ci-
yicas e para as suas observações.

Hoje, 2 de Julho, faz seis dias
jüúé a "CASA INDIANA" está as-
sombrando a rua do Ouvidor, ven-
cicnclò um "stock" tle cerca de

900:0001;ooo
fem artigos para homens, chapela-
ria,-perfumarias e meias de seda
para senhora. -— Preços abaixo dos
Vizinhos

ÜH
|Sb__u
tír

-I pianista Mnrln nnoralt t o seu eom-
pitnheiro de concerto, o violinista Kartl

Vohnoui
sa esfrio Maria Dvorak, « (rande pi*nistada, Tcbcco-Síovaquia, quc o Hio acaba de
applaudir em recitas dc intcrprotaçâo per-feita no .Instituto Nacional Ae .Musica. (>•>
dois grandes art ií tas da musica, que ha Ires
annos vém mostrando seu talento pelnstres Américas, eom muito exilo darão ngorn
uma serie dc concertos naquelle theatro.muito bem escolhido porque com dimensões
próprias a conter o nosso publico amantej
dns grandes manifestações dn boa musica.
O iprograinnia de estréa, que cstA despor-tando o máximo interesse numa época ein
que são lantas ats manifestações cxcellenlcs
da arte ein nossa cidade, já se acha orsani-
sado, cnnstanifo dos scüiiinlcs números, cm
que brilharão Karel o Dvoralt:

1 — Siudlng — Sonaia para violino e pia-no; II —-Cliopiu —- Hallada o Nocturno fiarapiano; III — Tohaikowsky — Concerto paraviolino (primeira parte): 1\T — n\'oralv —
Moro Santo e Frimo, entudo dc concerto,
para piano; V —FJbich, Poccm; Scfhüberl,L'abeillc; Wilitok, metodia; Sevril, Ilollm
niodrocha, violino e apiano; VI — I.is/.t —¦
Mcphisto, para piaauo só.

Vm menino ao pianoMurillo de Vascoucellos Miranda lem apè-nas 10 annos de edade, c não é, todavia,nm desconhecido do.s apreciadores da» musi-cn. Ainda este anno, no dia 18 Ac janeiro
iqlle (fez tão'grande

qiiftivnt'1 ibronlslHs, uua concorrem eo% ior*
nriii*. de |ml|,ltas da AsiociaçAo úe Clironii*
tn* Desportivo., opinaram torloi pela vlctu-
ri-, ,1o Vnsco dn (inma, no jogo de liojo
«li--.tt- clul» contra o Itiver. O «cure d« itnl
foi liiMullo, poi*.. li,»- IJ imlicai-iir», te-
lí„i,i,lii-:.c-lb«: 4x1, .-.et* Indlcaçoei; 4x3,
(olm Hxl, «iiuitro; ;i.\ii, Ire*; UO. iluns, 3x0,
.'i.\'.'. 4x0, TixO, .1x1 o fixa. umu lmlieii,;,ii>
cutl» um. U lulul do jjoals marcados para
o Vasco da (iiiiiiu foi de IU3 e para o ni-
ver de .'18.

US 1'HOXIMOS JOGOS DA SKHUS A, DA
LIOA MUTHOPOLITANA — A veterana M-
>'u Melropiillliiiia» far.1 realisar domingo
próximo. íapi-iiiis dois Jogos, na «ua •el''c'
principal. S.io elles: Aiiitarab** x .Mangueira,
nu campo du rua 1'ii'frltn Ser/cdello, cm
Villn I/nbcl o VIII.» l-iibcl x MiieUenxIe* no
campo d» run Genoml Silva Tullcs, no An-
daralir, l-nra estes jogo*, serAo estel os pro-
vavois Icnms:

ANDARAHY — Oibral; AuiBrleat»» e Mar-
tine; Hcrinogenus, Braullo e Ernestoi He*
limei. Aincln, «illafcert. Telé e .'orge.

MANOUBlnA — Alonso; Heleio • «a*
hy; Vieira. Mar.'eu U e Manece; Onmelelra,
Rríso, Simas, Mn-xeu 1 e Delegado.

VflXA IZAUKL, — Balttiaiar; Jebel •
Pontes; Nemo-Io, Cyro e Wnlter; Alô, 1-ãHi
ilci», Oradin e Henrique. . .

MACKBNZJE — Vieira; üditinnd*» • J.U-
pes: Lucena. Swirle» e Arlsildesi FleeV, Wae-
hlngton, .Mathuinlém; Dnrval e Huguenotte.

KM BASTA CATHAniXA
COMO O S. C. FLUMINENSE FOI nECK-

1HDO, BM TUBARÃO — FI.OniANOPOI.I3.•í (jv, a.) — Communleam de Tubarão que
os teams de football do Club Fluminense,
desta'capital, tiveram ali calorosa recepção.
No encontro enlre os teams do Henrique I.a-
jo Football Gluh e o Hercilio Luz Club, ven-
ceu este per dous contra mn.

Bankotball
O HI5LI.I5NK.O DEBTIOTA O TTJUCA, NOS

I"" TEAMS — O lielleulco conseguiu, hon-j
tem, unia biilhantc victoria no torneio de
baskct-bull superintendido pela A. M. K. A.
Enfrentando o 'rijuee. derrotou-o, nas pri-
meiras équiper, por 24x17, sendo de notar
que, no 1* tempo, se achava vencendo o
Tijuca por 10x7. Nos 3" quadros, venceu o
Tijuca, por 22x7.

Tonais
NA INGLATERRA

PORQUE A CAMPEÃ FRANCEZA DE TEN-
"'•illiwiitxMil.t „a uni av oa [XIS NAO PARTICIPARA' DE NENHUM .10-. «iiiucimemo ne iim ex-sc-íí;o internacional emquanto dura-

uaoor hespanhol REM os J0GÓS olympicos — londres;
uina.n ¦ Vi », 

' 
I? r . , j r , \* (U- •'•) — O "Daily Exp.ress* publica uniaMADRID, 2 (A. A.) ~ Em Cataland fi>l-:L*tá _,„ 

'fan,US!, 
^JL^ je tennis franceza,lçceu hontem, Mpentinamente, o ex-senador ! m„1__,nlllií._.,I_, SiíJtane Lenalèn; na «mal ella

£'9.mfm

• ~ 
*j *

0 Reich insiste na reducçlo dai
tropos de occüpação

BERLIM, 9 (V, V.) — A eommlsslo en
pecial do II*-h*h*i.•»,•. dns neKoeios dos tem*
torlos nlliun.».'*, occiip.idu* publicou uma de*
rlaraçSo em que manifrMn a sua convicção
da que oh j-i-nrracs fruiicr/es ostAo desres-
peitando o deereto promulgado pelo diere
de «ablnole da França, Sr. llerriot, iicnnlt*
tludo o re*raeso ios seus lano dos ailemAvs
que haviam sido cnruIsos do Hnhr • dn
Rhenaula,

A commlssKo resolveu também Insistir
junto do ((overno, no sentido de «cr solici*
taria ao «overno dn Franca a reducçlo das
suas fni-.M* de occüpação, afim de quo fl*
quem rasas ilexnrrupnda-i bastante pnra
obrigar os exilados que voltam í(|uellns ro*
Klóes. i a-aar. ¦

CANHERHO JUNEBRE
H«aa»M amiablt
Dr. Aristides Catrt*- ftj » «» SnOMlMde Maria, ao Meyer; trmi frelloldadTlB

Attenção!

m*m

Amanhã 5a feira
Verdadeira liquidação pa-

ra renovação de grande
"stock". Aproveitem. Meias
para homens, de pura seda
a 3$. Idem para senhoras a
4$. Desafiamos quem tenha
preços menores. No grande
deposito da fabrica da

Rua ra ÜS
do Reino, Sr. Sexto Guillon, «pie
o tempo em que esteve no poder, fez hellis
sima figura.

*>»*¦ ¦

nano ¦J*>-.'|cnrtn da famosa campeã de tenrK-senaitor [ mademoisello Suznne Lenglen. n
, «luruiiu . (jcéinr-t i|ue não participará de

I

50 CODlOSlÕS

BO /o
0 "stock" está sendo disputado

fcelo povo com todo o ardor e pode
acabar dum momento para outro!

Mão. esqueça que, tendo a firma
A. L. de Souza & Como., proprieta-
ria cias

¦¦¦: :-.-^S-^'^HK_.

mÊÈmL
m-

[(Largo de S. Francisco e rua dos
Andradas)

adquirido a "CA-SA ESTRELLA", á
rua do Ouvidor 134. faz do seu'•'stock", antes da próxima inaugu-
ração de sua filial e por motivo de
obras, a mais formidável liquidação
do século.
O correspondete do "ta-

parcial", de Jacarehy,
no Rio

Visitou-nos hoje. o Dr. Pedro Maria, ad-rogado c jornalista nesta capital, e agoranomeado correspondente do "'ilmparcial",
Jornal quc se edita em Jacareliy, São Paulo,lob-a direeção do Estariisláu Rosa.
M ~~ i ^Tfrir* ¦• Loteria da Victoria
Concessionários: THEODO.aü SILVA & CVITCOTIA - E. Santo

Estracções semanaes a começar dc !) dc.
julho vindouro, pelo systériia dc urnas c cs-pheras inteirainente numeradas.

JOGAM SOMENTE (1 MIL BILHETESPrcinio maior 20 contos c mais -182 prêmiosBe diversos valores.

suecesso i,o Cciitn:
Paulista, tocando cm
concerto com a mem-
nn Esthcr Magalhães,
que o seu nome foi
retido pela critica, c
guardado na 1 c ni-
lirnnça de todos os
presentes. Na Asso-
c I a ç ão Christã ile
Moços a sua arte, quedesponta, lera sido
applaudida por va-
rias vezes, para or-
fíullio de seus paes, o
Sr. Rossini Vascon-
ccllos c a professorado piano, Sra. Hosa
Vascoucellos de Mi-
randa.

Agora, no próximodia 6, o menino Mu-
„ .„ , rillo vae apparcccr.Murillo Yasconceltos de novo, na festa da
,, Associação Christã deMoços, executando os seguintes números:fioltscalk — Le poete mourant — Medita-tlon; Chopin — 6' valsa; .1. Ilaff — La Fl-lcusc — 15'tude. .

O 2' Concerto Histórico
A pedido de vários assignaiitcs c frequeü-tadores do Instituto Nacional de Musica, foiadiado para o próximo dia 8, o 2* concertohistórico, que se deveria realisar no dia 5,e cujo exito ora previsto em face dos ap-

plausos geraes que o primeiro despwtou.
Xão perderá, porem, o piiblicó com esla dc-
mora dc Ires dias, solicitada por tantos as- I
signa,,tes, por motivo Ac. força maior, já ',
quc o programma serã o mesmo a que tlc- Ja necessária divulgação

A "Casa Gaúche", acreditada at-encia dc
Ioterini da rna Chile, 3, neita capital, rece-
beu doa concessionários da Loteria de Santa
Cot hiirina o aegainte telegramma :"FLOItlANOPOMS — Pagamoe aqni oHo
décimo» do bilhete n. 3428, da extracçio d<
13 de Junho ullimo. premiado com SÓ con*
tos, ao Banco do Brasil e dou» décimos dn
mesmo bilhete, por intermediodü.
pondente em Pelotaa,^^_pewencÍ!ntee aos
Srs O.iwaldo Bandeira e Bra?, Iriantev resi.
deittcH naquella cidade, onde foi vendido o
referido bilhete."

i «eoe» ¦
TntiAri-iilnea» Moderno* tratamento peloi uu-sreuiose pncumo.lhol.as therapeuti-
co. Magníficos resultados nos casos indi-
cados. Drs. Bastos Netto, 7 Setembro 75 (4 ás
7) e Carvalho Cardoso, Assembléa 08 (3 ás 7).

•cM»

que nao participará de nenhum jo-
go dc tennis intcrnaclonel emn^ianto dura-
rem os jogos olvmpicos. Mademoisellcs
LenRlen foi obrigada a eesa abstinência
sportiva pelos seus médicos, em virtude de
cslnr soffrendo dos effcitos posteriores da
ictericia qne a atacou.

Box
NO URÜCüAT

O MATCH ENTRE OS CAMPEÕES URü-
OUAYO E NORTE-AMERICANO ¦-¦ MON-
TEVIDEU, 3 (A. A.) — Realisa-se no dia
12 do corrente, o match de box entre Angcl

i Itodriguez, campeão uruguaio, e Cabrin,
norte-americano.

 ae»» ¦

ALVEJOU 0 DESAFFECTO COM
CINCO TIROS!

Pela manhã de hoje, .loão de Sonza Ri-
beiro, residente a rua D. Clara n. 144-, casa
I, estação desse nome, ao dirigir-se para n
sua residência, foi alvejado com cinco tiros
peio seu desaffccto Josd Rnmos, moraüor
no Realengo.

O atirador errou o alvo e o alvejado, apôs Jrefazer-se do susto por que passou, pro-'curou as autoridades do 23° districto e apre-
sentou queixa. ¦ m*i* , ,.

Sexta-Feira

Não deixe fugir
a opportaitidade!

AMANHÃ
50 Contos

LOTERIA
Santa Catharina

Inteiro 15$
Décimo 1$5

A ALLEMANHA PENSA, DEN-
TRO EM BREVE, RECON-
QUI5TAR OS MERCADOS

MUNDIAES !
. , ¦¦ — mm m ¦***» ¦ i

Diminuídos de vinte por cento os
preços do carrão

t BERLIM, í (U. P.) — Oe majenatas do' carvão, alleinfies, adoptaram, honlem; a rc-
! solução de diminuir os preços do combus-
I tivcl nn média de vinte por cento. Essa de-

cisão foi tomada em antecipação á especta-
tiva do que as rccommcndações formuladas
no relatório Oawes serão dentro em breve
postas cm execução e dc que, cnlão, a Alie-
manha poderá reconquistar os mercados
inundiacs qua perdeu como conseqüência da
guerra.

«Me*

4 %

mos em tempo

NOSSAS

LU¥AS

COLHIDO POR UMA VIGA BE
MADEIRA

O estivador Antônio Carlos Pereira, de 41)annos, residente á rua Barão de AmazonasD. 513, quando trabalhavu, pela manhã; noarmazém 13 do Cáes do Porto, foi colhido
por uma viga da madeira, soffrendo, emeonsequeucin, fractura da perna» dircifu.Pereira foi medicado no Poslo Central ile
Assistência c depois teve hospitálisacãò naSanta Casa.

«et- »

SÃO SEMPRE
AS MAIS MODEENAS

AS MAIS ELEGANTES
AS MAIS PERFEITAS

••-.. " .-/

MONSTRO!
As autoridades do 23' districto foram pro-

I curadas pela viuva D. Elisa Fernandes de
| Carvalho, moradora á rua Maria Josd 24, em
i D. Clara, que, cm sua compnnhia, levava
• um seu filha», com 12 annos de edade, que,segundo declarou essn senhora, fora maltra-
I tado por um funecionariò do Tclegrapho Na-
cional, que, antes, o amarrara com uma
correia.

A policia abriu inquérito e está á procurado aecusado, pára dar-lhe o castigo que me-
rece.

Loteria do Rio
Cirande

VENDE-SE EM TODA PARTE

a?
-j**»*-

Dr. Julio Vieira ?in:i<1osi na,'if7 •""?
«-. . , .»„„ „ Santa. Assembléa. 41.Central 4803, 2 ás G. Praia dc Botafogo, 402.
Pul 790.

7::-;
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0 ROUBO NA ESTAÇÃO DO
CÃES DO PORTO

-.*... • . -*» ai •--. L,

Foi julgada improcedente a de-
nuncia contra os aceusados

:_¦ Perante o Juizo da 2* Vara Federal, JoscI.yno Norival da Rocha, tolegrnphisln de 3"classe, e Oswaldo Joaquim da aMotta, um dc¦ -Bpus rpspei*tlvniiTiTP*ignf;nh-nc| foram demiti-ciados comoeiívõIvtltoF-TiTr-nnrho-r(mr-ro_\^
rificon, cm 30 de setembro dó nano passado.ua estação télegraphica do cáes alo porto.Julgando a denuncia, o juiz Dr. Vaz Pin-1to, considerando que não existe no processouma unica testemunha de vista, e ainda maisattendendo-sc á circumstancia capita] de quco primeiro denunciado, , sendo' inenòr, nãoteve curador para assistir ou acompanhar o
processo, conforme exige n lei, julgou im-•procedente a referida denuncia.

enpjES M% 75
CENTEAL 2893- —t-üO!»—«-¦*¦——**wMX»tw ¦»¦*-—"¦¦¦¦ .—*¦—m———

Kecebeu um coice na perna
Foi nn rua Coronel Pedro Alves que, pelamanhã, o ajudante de carroceiro José' (io-mes Dantas, solteiro, de 35 annos, recebeuo conce de um cavallo, na perna esquerda.
Depois dos soeeorros qtie recebeu no Pos-ta Central de Assistência, Dantas recolheu-sc A casa ein quc reside, a de n. 109 dn ruaAlvares dc Azevedo; onde eslá cm trata-menlo.

-wfl|* !>£*»<*¦**--* -

DA-SE DSNHEIRO-
A Tinturarin Alliança dá em dinheiro, no.neto da entrega da roupa, o valor da mesma.H. Visconde Itio Branco, 38. Tel. 5551 C

¦ ¦-*¦¦*"**¦ ,

MotiGias de Portugal
Apreciando a proposta allemã
sobre o pagamento das repara-

ções em gêneros
LISBOA, 2JU^J2^--=^A-cõSimãísfio exe-

cut.Lva-da pãtzapreclou nova proposta da Al-lemanha sobro o pagamento das reparações
ein gêneros.

LISBOA, 2 (U. i\) — A colônia brasileira
promoveu unia manifestação ao Sr. Borges
çnniuil geral do Brasil nesta capital, feli-
.iitnndo-o na dala dc seu anniversario nata-
licio.

LISBOA, 2 (U. P.j — Km homenagem ao
.residente, tln Republica, a, escola dc Sala»
Conrado tomou o nome dc "Teixeira Gu-l
mes".. •

"l ""¦ ¦ r— •mtt v^*

ARTIGOS DE SPORT
KOUPAS PARA BANHO

.CALÇAD0S_FINOS - Últimos modolo*

«Ht*

TAPETES
0LEAD0S

fpara mesas, corredores e salas.
Cortinas, stores e capachos.

- 0 MELHOR SORTIMENTO -
Preços íeduzidos

lisisiea
Grande "stock?' cm liquidação,

para collocar novo sorlimcnto.,
Meias jjara homens, a. . 

'. 
. 3$O00

Idcm para senhoras,  4$000
Isto só na rua General Calduei.,

320, deposito da fabrica dc M. Á.
Maresca. N. 4295.

lieee**-"»'
Reune-ss amanhã a S. B.

de Bellas Aries
Para tratar dc assumplos de interesse ge-ral, rounem-se amanhã, ás 8 horas, em ns-scihbléa mensal ordinária, os sócios da So-ciedade Brasileira dc Bellas Aries, na sóde,

á rua [Irugüiijana, n. 9, 2" andar.
¦ _¦—__¦ ..._¦*••-»

Sangue impuro? Élixir de ínhame
~*mm?

LISBOA-MACAU
ARMAZÉM ÁGUIA DK
RUA HADDQC&_0BO______J|£^_OSC

•**-.

**"*"" '^•-^-^..^^W''*^^--^*-**. ^ ,_ -„Vi«W«í»»teS-itsúíaüiiU

PHONE V. 1.863
O innior c mais completo, no

comestíveis e Jiquidos finos.
Tabeliã de preços a vigorar alé

do corrente :
Banha Rosa, lata tlc 2 
Banha Itajahy, lata 5 
iBàciilhao do Porto. 1.
Batatas de Lisboa !!!
Azeite Plaguiol. lata
Azeite Figaro, lata dc 1 
Marmelada Colombo, lata

Para entregas rápidas a dómici
mos de auto-eaminliões.

aaw.JaS-aaA.'-;«. ^^j£JrS" 
"

gênero de

ao dia 10

.. 6$500

.. 1»50Ü0
.. 3ÇOO0

.. 7.$-l 00
.. 5S400

. 2*600
io dispo-1

O *

Ex-Segura Campos
RUA 7 SETEMBRO, 84

jMovéis de vime, malas, artigos
de viagem e sports.

sfflá*

leitura;
! PARA
I TODOS
Í NUMERO DE JULHO

| JA' ESTA' A' VENDA
•.--?•{•?**W':*4^:«<í»:**5«m**m*-k«'1<>:**:**:*<'-:<>:''!

mem.

_______  m ^ _miiii elleld«-U Mm*

ela de Araujo Coullnhe, e*. t i|j. r.nlHimme Menorl 1'ereira do- Sento". í» ti !• lnonl. Antônio L Mello, A»ltèul'ml
CoeliUo, á» B 151, m niAtrix ,|. s. joie;Uni Apele», Ai 10, MmeMu STêmmonto; Dluiiyiiu do Velle l'«dilhe. ái .ur» matrli da Pleíede; D. Ama oW_JDourado, ée 9 la, na met ri, -j,*». 4^IlaiplMaj Irmii Alitria do Dlvlnn Salvada
(Carmen Barreto"Cardono «íe Mello*. j»l,mela; 1). .vntoniiiu Nabon, ii 1 1. nêCaiidelnriai; coronel Alfredo Cario» <|á loi
í" &i"" "i* _" d' rtyf**} -^Uucl .\«vlejde Mlve, à* 9, na matri* de (Umpo <ira*t*de; Manoel Alottn. 4a 10, iU egreja «!eOirmo; D. Brailliu Pinte do Mello «¦ 9 y.ina matrli da S. Joaquim; .«Unir (:,rranade Andrade, •% ê, ni» egrej- do u*,m Jc(t,T« rua Genern* Câmara; -"rurieut-jo PaM
?.''•*• I•?!•e, úo* l,ci5< *l '•*• "« matri* diSanta Rita. ]
KNTWROt 1

1'oram eepultadoi hoje.
ÍS'o eemlterlo de S. FiincIscS XivTèt* *4neymimdo de Oliveira, mor.., ,i, pavellít*'n.: Maria T.ulza. rua Darão de s. Franelie*Killio 11. 10; ,loa*,a- Golçnlvef Ribeiro, caia ifIRtldo do Dr. Pedro ISraCitilj Sernin, fübo 3»Serhio Teixeira de (Jliveir», praia „ Sa-Jr.hristovRo n. II); Aida, fllhi de Adriano deSoura liarlmsa, rua Va:co ária (i«u,a n. 10»Nero, filho de ümalngas Tliir.o, rua Feriain. 11; I.i-.iinlc-, filha dc I|enrii|ut Krederl*

ico Kiliciro, rua Grajahú n. ülii; .i^- y\Mi$Vulcão, run S. Sebastião, si*.; Vuialdo Hu<drlgiies da Silva, ma SunloaClirinto n. 171Jllaffarini Hanna Saúda, 1-111 Josí Mauricio111. 41Í; .loão Pimentel I-aguinle», rua XI. deSíijMtcahy n. 319; Jacy. filho de Francisco•laisc Ferreira, rua Capitão jlVlijc -». 78,
, casn 11; Amadeu de Andrade, Necrotério dai Policia; Tupinainba, filho de Antônio Souza
! Burro», Hospital S. Sebastião; .Samtina Sil*va, rua Santo Christo n. 29»*»; Vara. filha de

Baraabé Souza, rua Maxwell jn. 19S; Celta»
filho de Adaucto Neiva, rua 3, Januário
n. 13; Ary, filho de Antônio M. da Crua
Ferreira; Úlysse», filho de JPolrnniltia Barrol
Teixeira, rua Alto da Boa Vista,, s.n.; J.uit
Fernandes. Hospital da Policia .Militar; João
Cardoso, Hospital de S. Francisco do A«.iiM
Leopoldlna Maria da Conceifão, rua Senudof
Nabuco n. 8-t; Anna, filha dc Kmilio (ion\
calves Firmo, rna B. de S. .loão n. lil?,
cana 6; Manoel Joa<pjlm Francisco, rua Pr*
dra do Sal a. 47; Ottilia. filha de Maurleie
Costa Filho, rua Visconde de Nictheroy.

Ko cemitério de S. João Baptisla — Iten»
riqae Mario Mangini, rua Cassiano n. 187'
Zulmira Netto da Silveira, rua Stella n. 22;
Joanna Cortei*, Santa Casa da Misericórdia;
Aubert Blaeser, Hospital Internacional; NeN
um, filho do Antônio Aires Dias, casa de
saúde Dr. Poggi; Gilberto, filho de M-rii
de Lourdes Nascimento, rna Paula Matto*
n. 136; Antônio de Jesus, rua Si Christovl-i
n. 333, easa 19; Maria de Lourdes, filha de,
Bcnedicto Marques, Instituto Beniamin Cen*
stant; Milton, filho do Alfredo Braga, nui
das Laranjeiras n. 40; Joarpiir*. < Antonie
^antos Vianna, Hospital da Penitsnele,
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Para o estômago

Um remédio cxcellínté
Vsa-ee hn mnlto tempo om multe 084 Ialtamente effleaz • admirara]. Irata-e-. d*

nm blearbonato aperfeiçoado, eaperior e» afra<
darei ao mala dellctdo paladar. Cntaeate4
médicos demonstraram que eaee blcerbonet-j
esterizado é optimo, pois aa pessoad qaa iaf«
frem de aalae, tazea, máa digeatGeêj etc, an*
eontram com o aen nso nm mllivio liimediat-k
Convém ter preaente qne este blearionato eètterizado como ae 'chama na Allemfiha *6 t*encontra em noseo paiz em vidrei bem fe*chados.

*oee» 1

Bateu o próprio "record"
GÊNOVA. 2 (A. A.) — O grande .transa-

tlantico "Diillio", pertencente á frota_da
Companhia Navigazione Generale Italiana,
e- que faz a travessia""G'enova-Nova York,
conseguiu bater em sua ultima viagem, o
seu próprio record, fazendo vo percurso en-
tre os dois portos em 8 dias, 12 horas e 31)
ininutos.

A velocidade media verificada foi dé
20,65 milhas por hora.'meti

RAIOS X E ULTRA. VIOLETAS
Tratamento moderno e indolor dos eeze*

mas, uiceras, furuncuios e doenças da pelle,Photographias (raios X) em domicilio. Dr. Da«
masceno de Carvalho. S. .foge i!9. T. C. 52íÜ
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IBBE11 das Águas de Colônia
è a Rainha.

Perfumaria Lapeane
Rua do Theatro, 9

¦ — -t— -

EM BENEFICIO DO PATRONA-
TOAGRICOLA 7 DE SE-

TEMBRO
— ¦ ¦**» ej *m a . *•

Um festival na Quinta da Boa
Vista

Promette revestir-se do maior brllhan-
tismo o festival que se vae realisar do-
mimío aproximo. 6 dc julho, na Quinta da
Boa Vista, em beneficio do Patronato Agri-
cola Sele de Setembro.

Do programma, que foi organisado a ca-
pricho, constu o desfile das escolas infan-
tis, concurso das bandas da Colônia Portu-•gueza, passeata luminosa do Ameno Re-
seda e outras diversões populá"rcs.
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Saldos da Fabrica de Todosos Santos, em cortes e em
retalhos. Theophilo Ottoni,

Io, próximo da Avenida.m*m
y;t,

O Centro GaSKego comme-
morou condigna mera te o

centenário natalieio
de Mendes Nuncz

Em sua sédc própria, á íua do RcüeUdcn. bo. o Centro G.allego commemorou. hon-tem, de um-modo coüdiguò. o centenário dcnascimento do almirante hespanhol McndczNunezi
Presente cru já um graudo numero dopessoas, quando loi iniciada, sob a pro-sHlcncia do Sr. ministro dc Hespanha, a ses-¦sttei—5^eini,0v44iíuial,jlii_jesta. de que foiorador ol'1'icial ,'» Dr. Ai,toníõ~de la Cuesta.Durante longo tempo esse cavalheiro pren-deu com sua oração a jittcução do «udito-no, 'historiando o feito cm que se cclebrl-sou o Uicró-e de ClallAo. nus águas do Paci-tico, a 2 de maio dc 18G6. Muitos applau-sos coroaram suas ultimas palavras.Effectuou-sc, èm seguida, uma parte detheatro, cujos interpreteis muitas palmas rc-ceberam. Terminou esse acto variado comuma a'potheose ao almirante Nuiíez, tendoo coro do Grupo do Centro cantado o hy-nino dedicado ao hravo marujo, sol» a di-receãp do maestro D. Javiei- Bcruahc.AlnlUiántadas pela orchcslra Schubert,foram/ após, iniciadas animadas dansas, qilesc prólouguram até' altas horas.
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Creanças fracas e anêmicas J,reat|ta;
racional pela gymnastica natural e o.s banhosdc sol, poderoso remédio contra o rachitismo.
No Heliotherapium. R. Had. Lobo, 61. T.V. 860.——* ¦' m*m _
Foi transferida a "tombola" em

beneficio da egreja matriz de
S. Luiz de Gonzaga

Do vigário da matriz de S. Luiz de Gon-zaga de Madureira, padre Dr. Carlos Man-so, recebemos uma communlcnção de que atombola, em beneficio da construcção daegreja matriz da sun iparochia, a qual sedevia realisar no dia 5 do corrente mez, foitransferida para o segundo sabbado do mezdc agoslo vindouro.
¦ m*m i

JERSEY
da fabrica ATLÂNTICA, secção de vareio
(preços da fabrica). Rua 7 de Setembro, 1(Í7,Io andar. Tel. C. 4540.
-Dilatado o praso dos contratos

entre a missão aluada e os
industriaes allemães

BERLIM, 4 (ü. P.) — O governo íacili-tou n dilação do praso para os contratosexistentes entre a missão inter-alliada docontrole das industrias c das minas c ,-osindustriaes allemães, prorogando os credi-tos a estes últimos.
Dilatando taes creditos, o governo cxpli-cou quc era seu intuito evitar todo motivode conflictos quc pudessem afazer perieli-tar o exito da conferência dos chefes dc ga-Iiinctcs. marcada para Londres no dia 16 docorrente,

UMA FESTA NA ESCOLA SU*
PERIOR DE AGRICULTURA

— ¦ ¦ e m*, m ¦•»,, i,,.^

Reabertura dos cursos <tt _¦ se«
mestre do anno lecthro èinau-

guração do retrato ddC.
Pereira Lima. ex-minprq

da Agricultura
De aceordo com o teu regulandtote, niibriram-se hontem as aulaa do 2t umestredos estudos da Escola Superior dk Arricul-

tura e Medicina Veterinária. Todoi os trescursos da Escola: Curso de Efe-enheiro
Agrônomos, de Medieos Veterinanos e deChimicos Industriaes «encetaram atui tra*ballios lectivos.

A' 1 hora da tarde esteve reunido a Con»
gregação dos lentes da Escola, llám iisolemnidade da reabertura das anflii reali-sou-set então, a colloeacão, na salaJÜa Con-
fregaçao, 

do retrato do Dr. João Qonçaltesereira Lima, ex-ministro da Agítultura^
A inauguração do retrato do Dr. Peteira Li.
ma deu logar a uma festa simples ejto.anle,

Reunida a Congregação, designou* c dir*->ctor uma commissão de tres lenteslmii in«troduziram o homenageado no reo-to da'Congregação, sentando-se o Dr. PeSirt Li*ma ao lado do director da Escola. Estupre*
sentou ao Dr. Pereira Lima a saudiBodes
lentes da Escola e pediu ás lenhoraTtvfilha
do Dr. Pereira Lima que ea dignassem des-cerrar as cortinas que cobriam o re) uo do
Dr. Pereira Lima. Mostrou que .«qu Ue rotrato foi feito era virtude de subi Wpçá»dos lcntes_ e aüi collocado como t ijena-
gem ao ministro que durante ^siia a mini»*tração olhou sempre com grande çarr (o pe*la Escola, dotando-a de installaçao < mate*rial de ensino condignos.

A homenagem que então se reali; n feiresolvida pelos lentes no anuo passado é ex*tre ma mente sincera pois o Dr. Pc^cm l,i«
ma, não sendo mais ministro da Agriciltin*,
deve ficar satisfeito vendo a CongrWã»
dos lentes do princiipal estabelecimeíte i*
ensino agronômico do Ministério da A rleul*
tora render-lhe um p.reito do adin tiçi.
e gratidão.

Pronunciou, em seguida o discurso o ficial
de saudação ao Dr. Pereira Lima, o p *f*s-sor Cassiano Gomes, cujas ultimas pai .vras»
foram cobertas de palmas.Em resposta a estes discurea o Dr 'p*.
reira Lima agradeceu a manifestação di
amizade de que foi alvo, occupando-seU-r*
o papel e os destinos da Escola Superior '•
Agricultura e Medicina Veterinária, cu.ik |n-flueucia na formação de technicos cofap*.
tentes no paiz, cresce cada vez mais, JWtando citar o acto recente do governaTer*
gentino pedindo quc os certificados dejt*.
portaeão de produetos animaes sejam i fir-
mados por médicos veterinários formj^ei
naquella Escola, que lhe merecei», ini
confiança.

Citou o Dr. Pereira Lima outros exem*"-'
de efficiencia do ensino na Escola, em «ui*
corpo docente se encontram '•cientistas to*
nhecidos no Brasil' o fez votos para juio governo actual contribua ainda mais" par*o progresso e desenvolvimento da Esc,'

Eni companhia do director e dos lente*
percorreu o Dr. Pereira Lima as instatta*
ções da Escola e assistiu A inauguração do
novo gazometro, com capacidade do 120 me*tros cúbicos de gaz, destinado a abastecer
os laboratórios, da Escola e que ê nm ele*
lhoraraento devido ao actual ministro daAgricultura.

Ao-scr inaugurado esse melhoramento, oDr. Parreiras Horta, director da Escola, èm
pequeno discurso, mostrou os melhoramen-
tos que já tem b Dr. Miguel Calmon intro-
duzido na Escola e dirigiu um telegramma
de saudações ao Sr. ministro da Agricultu-
ra, em uome da Congregação, da Escola,
cotigratulando-se com a renbvtufa*dos curw
sos do 2* semestre e com'A inauguração do
gazmetro, que vem permittir ao Cnno de
Chimica Industrial estender uma nova iri-•lustria que è a da distillação dc jinadcii-ft,
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