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Nas tempos do Imperial Coliep Pedro I!
ESBOÇO DE UMA ENTREVISTA A SER

CONCEDIDA EM 1939

Conversando com o Dr. Rego Gesar
llal-umos a porta do um» casa «_• aspe

rio antigo, A ru» Senador Pompeu «\ sur-

findo 
do interior, uma graciosa scnhorlla,

nformada de quo dcsej.ivunios falar «o Dr,
João Pinlo «lo llego Cosar, convidou:— Passe pnra a sala o espere uin mo*
minto. 1 "Ilc; não su demora.

Esperando-o, olhávamos oi retratos mu•pensos ás paredes, tre» dos «ruae*, cratn da
mesma pessoa, ein phases dillerentcs da
vida. O primeiro, representava tini lindo
moço «le longa barba negra, ph.vsio.tomin
«-ncjgica a linlia, impressa, com a «lula de•JX7U, uma dedicatória celebraiivi. .bis vir
tildes pbilanlropicus de um medico, O se>
j-nn.ln, reproduzia a mesma figiirn com a
metade do extenso "cavaignnc" cmhranquo-
tida pelo tempo, e o lereciro era o mesmo
ancião cm «*|)i)cí. mais recente. Completando
•usa documentação, um «uiadro semi-rnrlca-
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Jf^omo o lápis He Bani travou o perfil\ do Dr. Itego César
liiral de Raul mostrava o esguio vulto desseartista sacudindo o chapéo, braço estendido,numa aUi.fliJjvdo saudação ao original dastres photograpibias.

Olhávamos,*, emoldurado, o diploma de
1 _P, Prçu.-o-conierido ao clinico mima expo-«Jao internacional realisada na Italia,«gftando uma;.*voa: soou ao nosso lado.

*i__i V* wC?*_,9>'*eMe diploma? Que gente,¦•piella ! .Mandaram-me o diploma, «pie *de pape]>;.m'íls<;'êsqueceram a medalha, quedçvia ser de ouro.""Era o esbelto varão enquadrado nos tresretratos e na tela de Raul. Alto. denotandovigor e falando com fran«rueza laivada dechiste, o Dr. João pinto do Rego Ccsar émedico mais edoso do Rio de Janeiro, em-bora o decano de sua classe seja um clinicoio menos edade, formado, porém, muitocedo, nos annos chamados verdes.Qüc quer.o amigo?O doutor é o decano dos bacharéis doPedro II..., •
Tenho* muita honra em . ser bacharelem letras pelo Imperial Collegio D. Pe-uro II.

—• E é o medico mais velho do Rio deJaneiro ?

t— 

Eu, o medico mais velho l Está enga-o. tu sou um homem moço. Quem disse

k.Í 
'-_O Dr. Pereira Rego Filho, «me «5. mais«u menos, da sua época.' 

a T Al*-¦*¦.••** rapaz parece que esta ficandoeaíiicoj.Não sou o mais velho, nem nn eda-««Viuem na'clinica, pois at* ha gente mais«jrnqra do qti,e eu «iue se formou antes dalujnhà • turma."~ Sabemos, mas o doutor é o decano dos««liareis do Pedro II.Sei lá. Quem lhe informou ?*— Mandamos saber j* Pedro II. O DrCarlos de Laet. !jí
—• Que lhe disse o ^íiaet ? Que poderiad «r o Laet ? Meu aniigo, o Laet é um metilno,
•7- Mas os papeis, os archivos...Onde estio ? Quem os estuda ?Mas da sua turma quantos sobrevivem?Eu. ...

E das • anteriores ?NSo me recordo de nenhum vivo.•— E no ténipío do governo de Rodrigues^Iv-e.ç, «niandò houve a festa do*, bacharéisem letras, quem foi considerado o decanolelies ?
Fui eu. Mais fni pegado de sorpresa...Nesse caso, o doutor, mesmo pegado dolorprcsa, agora, como então, é o decano des'«classe.

.—¦ Parece-me «me sou, mas não bula«isso, porque pôde haver engano, e en nãc
losto de enfeitar-me com pennas dc pavãoE. mudando de tom, o Dr. Rego César

Perguntou:
| 

— Como conseguin photographar o velho
««•Uns? Aquelle veltho ha mais de trinta' 'nwaeitâ realmente muito velho.¦Conhece-o ?

.•— _ Cornos ftão hei de conhecer o velho
é l"m dos meus clientes maisk,*i' para* ànudar de casa, còm -

\Oi Martin» jã lutou con» di
,ava muitq molle. -,

J|^erf8.t5>.foi*tc. f:
flrendo. ,." '*Tne«(*,-.aie.-:contar-nos -pf^

«spondeu ao,

,mt»i:.»$WSt^9l*j*i..¦""j-fatrato. Você*
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l^lfelfeni letras ?

;%i 1839", no''tfrffs, 
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.- V. em isr.9 ?
•— Ern eu bacharel cm letras.Quando tiver ,1 bondade «te concedera entrevista que prometia A A NOITE, terAoecasiâo de reTerir comas muito interessa»,tes. Diri, por exemplo, so o imperador 11

gava alr,umn importância ao uollõglo.~*„0n ]. •• '» sempre 1 Empenliava-xe poraqulilo. Uma ven, na festa de S. .Joaquim,
que er» o padroeiro do collegio...S. Joaquim, padroeiro do collegio...Nao subia ? Dlín-nie num cousa. Ce*nheceii n egreja de S. Joaquim ?—• Não, senhor.

Pois foi na egreja de S. Joaquim quenasceu o collegio, com o nome do seu, pa*drocirn. O RodriRo Octnvlo tem uma ura*vura antiga, muito rurs, mostrando a pri-millvn egreja.
Gratas recordações «fevo ter do col-leglo.
Foi no Collegio Pedro II «pie comeceia eomprehender as injustiçai. do mundo.

Quando cheguei no quinto anno, encontrei,repetindo-o, por terem sido reprovados, oPizarro, que foi, mais tarde, professor daFaculdade do Medicina; o Bclfort Duarte,
depois político e orador celebre, e o Nunes.
Os quatro, no fim do nnno, fomos appro-
vados com distineção, mus como 05 outros
eram filhos de pae alcaide, cuja estima que-riam recuperar os que os haviam reprova-
do antes, concederam-lhes prêmios, com
prejuízo meu, quo não tinha sido reprova-
do, mas que era filho do um simples ourives
do Rio Grande do Sul.

Espancando essa sombra, voltou .1 f.ilnr
eom orgulho de sua classe, para recordar •
fundação, cm 18U2, do Instituto do.*, Kuclia-
reis em Letras.

•—• Os promotores de sua fundação foram
o Ramiz Galvão, o José Pereira Rego. o Dr.
Xavier, o Evaristo Nunes Pires e mais tres
bacharéis. A primeira reunião, a que assisti,
foi na cajaidp Pereira Rego, na rua do La-v-rrf-Jlo, -íei-rair-presidida 'pele- .vnilw E-snevi-
des, depois bispo. '¦<¦>:¦ :: ¦»"•'

E esse Instituto íServiu para fazer a carreira de aipins
ingratos. Mas foi uma instituição brilhan-
te. Prestou serviços. Olhe, quando o govex-
no «piiz acabar com o collegio, depois da
Republica, o Instituto immediataincnto of-
fereceu professores para regel-o gratuita-
mente, pedindo, tnmbem, para assumir com
as responsabilidades de sua direcção. .-

E o Instituto, ãctualmente ? ' ' ;
»— Converso com o Raul Pederneiras. Eu

não digo nnda.
E sobre a Academia Nacional de Me-

dicina? Hoje lia festa lá. O doutor não
vae • : -

Qne vou íá fazer ? Eu fui da Imperial
Academia de Medicina.

Chegou, nesse instante, uma visita e, nós,
satisfeitos, saímos com o sehcma dá entre-
vista que ha de ser feita em 19.19 e pedindo
â bondade de Deus que nos conceda a gra-
ça de ser concluída por quem a iniciou, a
conversa da A NOITE com o Dr. Rego
César.

As grandes homenagens
que Lisboa rendeu

a Camões
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Portugal e, principalmente, Lisboa, pres-taram este anno a Camões, as maiores ho-
mcnngens. Não nos deram os telegrammas,
embora longos c abundantes, que dali vie-
ram ao tempo, nem um reflexo npproxima-
do do brilhantismo das festas realisadas em
Lisboa durante a, "Semana de Camões" e
entre as quaes se destacaram, pela sua des-
usada imponência, c pelo seu caracter es-
sencialmcntc popular,.a festa desportiva, no
Estádio, cm que 4.000 creanças das escolas
lislfoctas cantaram hyimios patrióticos e o
.grrtnde cortejo çiyjco e.n que participaram
mais de cem associações c sociedades. Mas,
iljsistâmos ainda, cn. observar que o traço
jnrliaft saliente dessas manifestações foi a
_Wticjpaçãq espontânea do povo «pie, por
toda a paftií se'npressava a participar das
homenagens prestadas ao excelso poeta,
Éjrmbolo do idealismo da Raça.e cantor das
suas Glorias. E' uma nota característica do
alto gráo de educação cívica que attingiu o
povo lusitano. A gravura que illustra estas
linhas mostra a casa em que moiyeu Ca-
mões, que. naquellcs dias de fervor civico
sc.transformou num tcm;plo dc patriotismo.
Eiigalanadii eom flores o . bandeiras, lá se
vê, em Jogar de destaque, i.o lado do por-
1 ligue*, o pavilhão auvi-verde, do Brasil.

Dons mestres de hoje M iMWfflffltii Pm inddente
fi sele enoenfieiros de amantiâ
Uma turma de estudantes do Prata em

viagem de instrucção pelo Brasil
'A manliS de lioje nas trouxa um nmpomuito distlncto de hospedes, nossos amigos

da Argentina, umn nota vlbranln .Ir niocl-
dade inquieta, c «nlm, mala sucegad», de
seieneia «iuo a condiu. E comprohcndo-so
qne MssimMosse: eram sete estudantes dc con-
tentamontn ,i flor «lo roslo, acompanhados Ae,
«lous professores, de dous mestres queridosda Facul.lmle de Scicncias Exactas,Physlçiil
e Mathematicas da nação do Prata. O chofo

confirmon espeelalmenla n professor Mer-
can, quando iomos levar as saudações «Ia A
NOITI*:.

Estilo «rola onde pretendem ficar algum,
dias, em viagem de estudo, com um núcleo
.Ia estudante* que vão receber o diploma «lc
regresso dessa viagem. 11 primeira que sc
fa* ao llrasil. Sc.nclbi.nto clreunista.icii.
multo nos deve liM.njrur, pela nreferciicin
qne envolve. lUaliuentr, assiguiilar-ie tnl«*
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Os professores Mefean e Dubeaj eerçntfos de sen» aiumnos, é posando espect-
almehto para A NOITE, no hall iij iKuixe llolel; n outra tircmira reproduz'"OsydoiB engenheiros argentinos ao lado tte Madama Mercan c dc sua Exma.:ir-y

mã, que se mostram encantadas com a nossa cidade
o engenheiro Agnstin Mercan, duas reies de-
cano como figura universitária da Argcnti-
na, por isso «jue é duas vezes professor, é
nosso conhecido, porquo aqui esteve por oe-
easião do Centenário, demorando-se o bas-
tante ipara radicar grandes sympathias, o
«iuo elle conseguo no menor prazo possivel,tantas' as qualidades irradiantes da sua in-
telljgencia e alma. O outro professor, mais
joven, é o engenheiro civil Raul E. Dubecq,
lente de bydraulica. Ello, como o scu colle-
gá,;estavam satisfeitíssimos, entre os estu-
dantes e discípulos, e ao liado de Madame
Mejcán o dc sua Exma. irmã, que empresta-
vam uma graça particular ao grupo.

Todos vieram de S. Paulo, onde perma-
neceram alguns dias, descendo em Santos,
visitando a capital, seus principaes estabele-
eimentos e usinas, e uma fazenda de Ribei-
rão Preto. A impressão que colheram foi
excellente, conforme nos confessaram, e

ponto t o mesmo qu» dlzer-ss haver a Ar-
gentina, no anno ein que podia enviar ai-
gttns_ engenheirandos ao estrangeiro, eleito o
Brasil para viagem de estudos de um grupode seus melhores estudantes.

O Sr. Mercunv scu collega e diseipulos, á
hora cm que os visitámos estavam a prepa-rar-se para uma visita ao Sr. Mora y Àrau-
jo, e iam combinar um passeio pela cidadã
e também a visita ú Escola Polytechnica e
ás nossas principaes usinas oftrabalhos de
engenharia, dc terra ou de mar.

Os estudantes que acompanham os dous
professores são os seguintes: Victor Donde-
ro, Alcssandro Ghczzi, presidente do Cen-
tro «le Estudantes de Architectura, Venan-
cio Deulofen, presidente do Centro dc Es-
tudantes de Chimica, Edmundo Gellon, Jo-
só S. Gondolfo, Francisco Scrpa e Augusto
J. Duffnu, uma rapaziada sympathica, ta!
como mostra a nossa gravura

iriiiimiiiiifiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii™

o classicismo verbal
Acaba de ser proposto pelo Sr.

Graça Aranha um novo pro-
gramma para a Academia

Brasileira
K".

língua portu-

sará á opposição ?
LISBOA, .1 iHa.r») —* Ácn*.lll«._o, nns clri

enlns i>«»liii...«. ,i,n>, „„ cnso da r><'i<i«,r.l» doa
democráticos contcKi.lr r»»r..i.-.r gabinete, l|
direita do pari iil.. iiiiüsati*. n opiiosiçSv.

MSHOA, 2 (A. A.) (t rücnte) •-- Acaba H<í
vcrificar.ue nn. Incidente na» orpinlsarãu ilaj
aoro gabinete, «> que vem agpravar <l« cortai

O Sr. Grata Aranha, d# nceoníu cemlAhts expendidas na ina r.mferencla sobreo "Espirito Moderno", apieienton A Acede-mlu Brasileira «Io l.otrns .1 seguinte projectodt renovação «l».n trabalhos acadfmicoi:
ll (l dlcci.ii.iirii», q.tc 1. Academia preten-d* fazer, será 11 "Dlccionarlo Rrasilelro «Ia

I/inim» Portuçiiezi". Nelle serão incorpora-
dos todos os vocábulos e phrases da Ün-
anagem corrente brasileira, improprlnincn-
tc «'l.n.na.lor. brnsilclrlsiuos, Os "portiigiiC"
zisntos" ou expressões «Ia lluguilgeiu usada
oxcluslvamcnt». cm Portugal, sem uso cor-rente no llrasil, não serái, introduzidos nes-
so dicionário brasileiro da
tocr.n.

3.1 A Academia não aceitará para os sfus
concursos:

a) poesias parnasiana*, arcades ou elas-
ficas;

b) poesias, romances, novelas, eonlos ou
qualquer trabalho de ficção, de assumptomjthologleo, que não seja do "fulli-lore"
brasileiro, tratado com espirito moderno;

c) obras de historia estrangeira, antiga•u moderna. As obras históricas brasilei-
ras devem ser tratadas com espirito critico
moderno, que sob», situar o passado c II-
oertnr-se do pnssadlsmo.

8)_ A Academia promoverá conferências
publicas, feitas pelos acadêmicos, exclusiva-
mento de assumptos actuacs philosophlcos,csthelicos, literários nu sociaes, que tenhamrelação directa com a cullura brasileira.•1) Todos os trabalhos publicados pelaAcademia, as conferências dns acadêmicos
e as obras premiadas pela Academia serão
em linguagem corrente, usual, expurgada dc
todo^ o archaismo 01. de csp.vrióes do dc-
nnminado classicismo verbal portuguez.5) A Academia fará cada «ei.ustrc nm
estudo critico moderno «lo movimento li-
terario brasileiro, tendo em attenção, prin-
cipalmcnle as novn» correntes philosophicas,
literárias e artísticas.

6) A Academia fará imprimir as obras dos
jovens escriptores quo não encontrem edi-
tores e que trouxerem á literatura brasi-
leira originalidade e modernidade.") A Academia solicitará dos csetíptorM--constituir unr-.**a**]i*ic!.» que col
modernos, premiados ou não por ella, tra- da* na ficçües políticas preten
hálitos origina'* p*.ra .1 sua revista,"

Esse projecto, que foi recebido pela mesa
da nossa mais respeitável associação lite-
rarla, deve ter sido lido na sessão de hoje,
sessão semanal c que, como se sabe, c se-
creta.
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Augmenta a offensiva dos
marroquinos contra os

hespanhóes
, ._» m ***¦*'

Tudo indica tenham as tribus de
Tetuan adherido ao levante

i *ra m «ra -

Primo de River a vae a Mellila
MADRID, 3. (Radio-Havas)..;— As ulti-

mas informações dc Marrocos annunciain
que se tâm ferido violentos combates entre
as tropas hespanholas e os indígenas, com
perdas de ambos os lados.

De outra parte consta que o presidente
do Directorio Governamental, general Pri
mo de Rivera, partirá brevemente para Mel-
lila, em viagem de inspecção.

LONDRES; 3. (U. P.) — O correspondente
da Escango Telegraph Company, em Mátlrid,
annuncioii ter havido hontem uma escara-
muça entre tropas hespanholas e rebeldes
em Tetuan, em que morreu nm official
hespanhol e ficaram feridos dez. Dos sol-
dados houve cem baixas entre mortos e Fe-
ridos.

As perdas dós rebeldes são ainda desço-
nhecidas, acreditando-se, porém, que foram
muito grandes.

LONDRES, 3, (U. P.) — O correspondeu-
te do "Times", em Tanger, communica que
durante todo o dia de hontem se ouviu
fuzilaria na cidade, vinda da zona hespa-
nhola, augmentando o tiroteio durante a
noite. '

O correspondente acha qne isso: indica
terem as tribus do distrieto de Tetuan
adherido ao levante de Marrocos. A ansie-
dade das autoridades hespanholas 6 imlis-
farçavcl.

m*t*
PORTUGAL PELO

TELEGRAPHO
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Morreu o coronel Baptista
Magalhães

LISBOA, 3 (»ü. P.) — O Dr. Teixeira Go-
mes, presidente da Republica, recebeu a di-
recção da Associação Commercial, promet-tendo seguir um» politica conciliatória, nno'ucceitando as considerações que. mereceram
o reparo do Senado.'""

LISBOA, 3 (U. I>.) — Partiu para o Rio
dc Janeiro, a bordo do paquete "Deseádo",
da Mala Real Ingleza, o Sr. Costaivo.

LISBOA, 3 (U.. P.) — Falleccu em Lis-
boa o coronel Baptista Magalhães.

LISBOA, 3 (U. P.) — Partiram para pa-ris, afim de participar das Olympiadas, as
seguintes ctpiipes e sclcccionados;

Hppismo — José Mousenho, Helder Mar-
lins, Bm*ges Almeida c Luiz Margarido.

Natação — Silva Marques. .jfjf"
ICsgrima — Mario Xoronlin, Frcçlcrico I'a-

rede, Antônio Oliveira acompanhados por
losé Pont<B».

A VOLTA DO MUNDO EM
AEROPLANO

»*>»?¦

Chegou a Ambala a esqua-
drilha norte-americana

0 major Martin reassumirá o seu
commando em Paris

CALCUTTA', 3, (U. P.) — Consta nesta
cidade que o major Martin reassumirá o
commando da esquadrilha aérea americana
que tenta'o raid de circumnuvegação mun-dinl, quando a mesma chegar a Paris

LONDRES, 3, (ü.*P.) — O corréspõndén-
te do-"Times" em Simla coninii.nica. que os
aviadores amcricatins,, que estão tentando
realisiir- o- r-aid de clreumnavcgução aérea
mundial, chegaram a Ambala, que fica a
120 milhas nor-noroeste de Delhi e quatro-centos e cincoenta milhas de Allhabad. O
despacho acerescentn que, durante o voo
de Allahabad, um dos nreopianos soffreu
um desarranjo num dos cylindros e quo um
novo cylindro está sendo enviado num ac-
roplano da base de supprimentos ameriea-
nos estabelecida na cidade indiana de La-
horc. O "Times" deixa ver que o decorri-
do não atrazará muito o raid.. «aara ¦

O ASSASSINIO DE
MATTEOTTI

* m m ^ —

Offieiaes e soldados da Mi-
lieia Nacional eliminados
MILÃO, 3. (A. A.) — O general Balbo,

commandante da Milicia Nacional, depois
de severo inquérito, resolveu eliminar das
fileiras daquella organisacão, vários offi-
ciaes e soldados sobre cujas, cabeças pesa asuspeita de se haverem envolvido no caso
Matteotti.

Os referidos militares serão entregues á
justiça.-civil.

•a*»*»

Mac Laren chegou a
Shangai

O seii próximo ponto de pa-
rada será Kagoshima

SIHANGAI.,.3 (Havas) -'- Chegou a estacidade o major inglez Mac Laretí," um dosaviadores «nie estão tentando a travessia do
globo.

SHANGHAI, 3 (U. I\) -. O ávíáVor bri-tanmco Ma«* Laren, que está tentando rea-lisar o "raid" do circumnavegação aéreamundial, 'chegou aqui. O seu nro-timo ponlode. escala.ser-i Kaeõshima: no sudoeste do
Japão,

0 "BOYSCOUT" ÁLVARO SIL-
VA NO CHILE

A recepção festiva que teve em
Valparaiso

VALPAJ-AISO. ?. flJ. P.*) — Chegou aqui
o "boyscont" brasileiro Álvaro da Silva,
acompanhado por collegas chilenos.

1A0 chegar cm Valparaiso, o destemido cs-
coteir» brasileiro foi alvo de uma enlhnsintl-
tico demonstração de agrado do parte da
multidão, sendo simultaneamente felicitado
pelo prefÜito de Valparaiso e outras pessoas
de destaque, por motivo do exito de scu"raid", á pc, Brasil-Chile.

O directorio das brigadas ds "bor scotits*"
deu hontem um banquete em honra do jo-
ven "bandeirante" brasileiro, sendo o intre-
pido escoteiro o"acionadissiino.

Hoje, Álvaro da Silva visitará os estabele-
eimentos do inslrucção publica.¦ ««ara ¦

Os que vão eleger a ad-
ministração da Santa

Casa

na organisacão
do novo governo

portuguez
O St. Domingues dos Scnlns kn\)^

a auxiliai-o nos trabalhos pnra
constituir o gabinete o Sr,

Rodrigues Gaspar

A direita dos Democráticos pas"

"•»¦»¦—1.... • ¦ -
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Sr.. Dominanes dns Santos, if ésirnerda.
e Koilriuues Cinspar, ú direita

K-iii pi-etcntementc a-}.<
i -e. liavia lido era a novai
("titiUT: r/>i»^J9*jrt*i_M
it«. «Ir. KcuiíUcn, íl^eil*)*

modo a crise ministerial, pertnrhnndn as ne*t»
Kot-Ji.çr>eH que haviam t»i.1o cntnboladas piirala sua solução.

E' o castj de ter a Imprensa .lesta cinitr.l
affixado na» aeuM "plaçar.ls" a noticia <ia
qne o Sr. Domin-rnci dos Santos tendo en*.
«¦oiitradi. dlffictilcladci insiinfraveis (jara)

congregass'» to^
temente

ladas em torno da cii
confere..*!*, uni pnrli
xeira ('«.mest, pregidente 1
expnzera dctalhadaincnl" n «ti i*.»*So. i

De*i9,i conferenein teria resultado —¦ dízi
so nas roda» bem informadas •-• a ¦..•¦.-cesta»»
da encolha do nome do Sr. Ko.mI- i«s Gn«*4
par, para auxiliar, com n nnn real iv.ii lénclai
as "démarchcs" já iniv.i.'.- ;>( I » Kr, IhM
mintruea doa Santo».

C«>m im esfonjos conjágadi s «los
drtKue.t Gaspar e l»omin?.f¦•¦ An»
espern-se, para hrovo. a solução i!?i'i
crise por que está atravessãnilo o i»

Com este propósito, ns :-';*••. " •*..-.'.• .ies
Par o Uominjfi.t.. Sanlos *.-. ií.» .-;'.¦*. tia
cio, á*. seis horns da turdt*. rciillf.H.iuo «:
presidente da Republica. Or. Teixeira V

#-¦#

Srs. t;o*<
Saiío*).'.ílvi. «IU•Ise.

uma confcrcniria. nu f-nl ucyçin
assentados o*, novos ;..i-.,ios para
conjugada dos dous itoCáVcis 1

A nota officlEi que sc «*,.»»
«obre o assitmpio, at.'> agora líi?J
não foi fornecida á Imprcrújjjd

'.os.
-.-.Ia.

«¦'•» d
1 .'...ei.,
.'icad.i
ac»--H«*i

t.n.rd«l
*.utte)|

¦"«»•»—

O que foi apurado das listas
Heiilisou-se hoje, ás 10 horas, nn sala das

sessões da Santa Casa da Misericórdia, 1.
reunião dn mesa desta pia instituição, para
proceder á apuração das listas dos eleito-
res que têm de eleger .1 administração para
o corrente atino compromissorio de 1021-
1925, tendo sido eleitos com 123 votos cada
uni os seguintes irmãos: Dr. Álvaro Au-
fiislo da Costa Carvalho, advogado; Antônio
Ribeiro França, neuneiaiile; conde de Pu-
riiuaguá. advojíado; Dt*. José Pires Brandão;
advogado; conde Dr. Jeronymo de Sou/a
Monteiro, advogado; Dr. Julio Gonçalves
Furtado, medico; Dr. José de Miranda Vai-
verde, advogado; Dr. Mnnoel Joaquim de
Albuquerque, capitalista; Antônio Camacho
Filho, negociante, e Alfredo do Carvalho
Macedo, negociante; e supplentes, doutor

Adoentar de Faria fi votos a José Figueiredo
Bastos, 4 votos.

a mm** 1

O QUEIJO..

(DESEXtlO DE SEJTI.)

E' intenção do gover-
no impor tabeliã dc
venda para ! o «rueijo,
se os exploradores per-
sistirem em supprimir o
leite a população ca-
«•loca.

(Do noticiário).

.._

}ÇW,

«., fi a i"«íc« 4s Umaçis».

-n*ai«> -l
ão dei zl

.»** oi 
'

iityçítgãal ..;.;',•-.;":.». lion-.'-'iio,, tCM' i3
.... "consQ*.
e/essuriaj* ¦m

do Par-.. M
llepubli-W. '"^|

A sueeessão presklen-
ciai norte-ame'.''.'.:';!*!n

Democ .ratas dc \ks
acreditam na çlimini*^
MaeAdoo dá lista <i#

didatos do jíartiíl-í
NOVA Y011K, 3. (U. P.) — A Ç.Nacional Democrnl.;. lévaiVloii a sc:;

tem, dc noite, depois do •17.? esçníl
rificando-sc que o Sr. Mae A(loo'.i\;i
guiu os dous terços da votação ii
para ser escolhido eomo candidato
tido Democrata á presidência 1!:»
ca( no pro.-i-iino qutitrichnio.

Algumas pessoas de destaque 110 * ioãdoi
Partido Detrtoçratà iicedilan. ..nc o I».'. Ma.
Adoo será eluninitiló da lislii dn pre I.i d
tes ao logar de candidato pn.-.ide..
partido, sendo os votos c sç.i.. pnrllfa^gFfl
concedidos a ti... oulro prçlçlíjlç

Os "leaders." das diversas dele.niiçòci cs->
tão fazendo o possível, afim de ..»1íc;:ç' ai
um accordo, c l.o.ju i!c.*ini. i'.hi. tudo i idica,
que hoje de noite-, algui.i jirélçiidculi^dai
sonienos inipoilíiucia conseguirá roíiiper oj"impassò" e alcançar a maioria dc votos.
—. ._.,,..—.——,,—.| 

"t^m\t*M—"* 
*— ' ''¦ ' '**>

ReorganisadOj em defi-
nitiva, o gabinete

italiano
Os novos Hnb-scí'1'ctariO!»

de Estado
ROMA, 2, (Havas) --- Os mivos sub-scer»-.

tarior. de listado são como segue:' Tntcriot*,-
Grandi; Justiça, Mattel üenlili; Colônias,
CáiitiilUpo; Finanças. SpczzòttJ; Instrucção,
Giuliirno; Obras Publicas. S.c.iiíoja.';, Hco-
iiomia, Larussa D.inilipeglio; Co 111 mímica-.,
ções, Cclesin P.annunzio Carusl, e. (íuerra,*
general Cleriei.

A" excepção do ultimo, todos os novor sub-
secretários são membros da Gamara dos
Deputados.

POMA, 3', (U. P.) — Bis .1 listn ofri-
ciai dos novos sub-secretarios dc listado"
Presidência, Suardi: Interior; Grandi; Colo-,
nins, Cuntiilüpo; Caieira, general Çcriclj."Marinha; almirante. Cmaçci; Finanças, Sper*
zotto; Marinha Merjcanle", Cclcsiá; Correios «•
Telegraphos c TelcpKbncs; Carusl; Viasl'ct*-«'
rcas, Rnnunzio: Bconomia nacional, Larus-*
sa; Industria. Pêglion; Àgricullura', Bancl-.
Ii; Justiça. Mnttci Ccnlili; Obras publUwta•'Anlonio Scinloia, e Instrucção Publica, Bftt-*
bino Criuliano.

Herriot vae fazer declara-*»
ções sobre o futuro Es-

tatuto da Alsacia-
Lorena

PARÍS. 3. (Ilavas) -- O "1'ctil l^irisici»--
aiinuiicli», q»)e u Sr. 1Ipj*i*íóI, chefe do g»-*.v.*rin». TOÍi\A,ny. dia S iinpurlaiiles dcclail!*»
çóes 11b,-parlamento;' acerca do íuluí» Iututp di*j^*^»^-i— j*-»~~jsm-*

m
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jj PENHORES?...
ií Menor juro $ Maior offerta

Qumulo is aiiiiniiriiiii u vlnlln dii mlm/ln
nrllnnnlni nu llmill loi iimiiu iu u< que .-
«rii piin-lpiii ulijrellvo aerln conseguir ii rovl
wi dç iMiiiiriiins ilitn rsirmliiH de n-cin, cmnui) iiirain cnpIttiÒH limle/rs, o eonlieclineii-Io ilu - ' ilurlii niiiiíi in.i ruiu puniu de lè, Ui
liiinneMuii dn Sr. MuiiIiikii se detiveram
iiuiiiii nu exnihu dn problema forro-vlorloil)i'IÍM'i',ini.si. tnnto que üiilomlcriiiii de Imiii
Hlvilri- vulvrr o» ollms parn n Conlrnl ilu
lliioll,

Aconlccr, porém, qne atiAs tlemtoi plnnonferro»vlnrio» oulioi iilniiim vlornm, Pnrc»ei'iidii.||ii«i iloflclenlo ii (ii'i'i'i'Miliiçflii, iípciiir
liou rlitUWR que o .Sr. ministro du Itaximiln
inluiiliiii o uniu giiidn ui "liinclius veloxoü"
ilo seu progrannun, miHgérlrum os leclinlcoi
liiRleies o .uniinin de "perlloi otjiciilnllilaieiiiiiii|Hiflni iuIhv ;, iviiilu", nu liigliilrrrn,
(uslA rliirni i- IneliiiSii d.i ngrleiilltirn e

» vind.i dus bens nacionaes u riiiiipnulilos
cm ipic sc (¦(minguei» citplliics lirasiielros ii
osjmtitfrlroí;, Sempre que «¦ dl/ ahi eitriin-
firlros, deve ler-sr "Inglezas", Já se VÔ...
Do pnulo dc vlutii ntlmliilstnillvo nilo dis-
farçuraiu n desliiiiilirainciiln quo o contraio
do governo cqin o Uiinco dn Uni sil lhes cmi-
siivii. Emprestando nn Tliesoiiro dinheiro
«nll tido. coiiin previsAo da Iteceilii, seria
cpnvenlonle nlnrgnr n caimclilnilo daquelle
eslnlicleelmonlo, cm termos dclle poder in-
ti'r\ir niilis e nicllinr ua vida dn paiz. Alé
ahi, multo hein, Obcdlcnles no plano pre-cniireliiil.i, porém, ns fiiianclsliis brilaiiuieos
leiiiliriun qur. depois dessa rcorgiinlsaçao ge-ral e expansiva, "ns ncçfioii Üo Banco do
lirasil podiam «cr vendidas aos bancos na.
elonncs o estrangeiros, Inleressuudo-so nsslm
mais estreitamente esses estabelecimentos no
llniirn Central, de modo n aiixillat-o ali no
íun.wto de planos pnra o liem estar do
paiz". Vale :i pena nillopslar essa suggcs-
làu? Nào sc cnlroncam .nella as peças dc
uniu engrenagem dc domínio c lutelia com-
Iilcl.1 ? A eni rega dns o eções do llnncn do
Itrnsll no "conlrole" dos bancos est rangei-
ros, rum a Intervenção rm todos ns nego.
ebis udniitiMrulivns. seria uma formiiiii dé
ptoteclorndo só cabivel num paiz fullidu.
Nâo ú esta o nosso caso, apesar de tudo o
que n missão observou c pretendeu iibscr-
vnr. Depois das palnvms severas o ameaça-
dor.is ilu "Times", 

principalmente, ns idéas
e os projectos da missão brita nniea nãn pó-
tl\_ !,,',,Z,,!'',n',n, 

rcrrer ""i1!"'0.' i,,,lo"1!i"los Óptica, cuidaria c perfumarias
ir-, ?Z_ * ¦-' l'rc*We" c •'a.'*'.'!»'- TRAVESSA S. FRANCISCO PAULA (loja VII)llllctl e pela ciposiçno dc motivos do Sr. , <Jt> v ¦* '

minislro da Fiucnda, sem os caulcrins dc __ i ,unia ciil ien enérgica. Pouco imporia que reriU-5e Casualmente
litíp sc livesse erguido no Senado nu ua Ca-1 O soldado de polieia José l.ima dc An-«una uma voz peln defesa do lirasil | drade, chegando ao botequim da rim Novai» trecho do relatório a respeito dn fim- de S. Leopoldo,n, 5 se preparava para ai-

V funestas
do ctfníiicto de hontem
Veiu a morrer o soldado 113
Depois ilns mururius que reivh.ti nu 1'iiiln¦ie Asülslenelu du .Mr.vcr, o mililadn rto nu-mern 11,1. Augusio dn silvn Nineliiieiilü,icrliln a Urna quo fui, ainlm cumn nuiicln-

mos liuillein uniu eiiiiflicin rm |), Clnrii.
Iwa lioüplluiliinçilo un cnfcnniirla dn unida-
du em «nu» serviu, o V liiilnllifto, Tal cru

i naliiitfzii dn nou fi'1'iiiiciilu quc, pcln mn-drugnilii ile hoje veiu ella n r.illiwr. sendo
o 1'iiiliivt'r removido pnrn u Necrotério du
liiMiiiiiu M.iilro i.r„.ii,Aiiliipsliulo peln |)r, lloilrlguos Cnô, queiilleslnii cumo "cniun mortis" ferimentolionvtránlu du nhilomun, interessnniln n ha-
ço o o rim eiquorilu, prodiuldo por iirnin
de fogo. fni o cadáver ilailn ;1 sepultura
no cemitério do S, Francisco Xavier.

¦ «W ii.
.j0í9S96tZf)9$!>S&.

187. Rua 7 Setembro, IMf?
II, Avenida 1'asmin, 11 ._••--•-- V*JV'JA*''/.' *Sf, * _hf**. * • *
mvm

Os subúrbios da Central rodaram
hoje com grandes atrasos

Por ler o deposito de S. Diogo demorado
n fornecer umn locomotlvn para promptidAn
n.i eslnção inirial dn Central dn lirasil, os
trens dc Mibuibios tiveram liojc. pcln ma-
nini, atrasados todos ns seus horários.

Só depois dus 10 horas du manhã t que
voltou a norninlidiidc do trafego.

i OB» i

llMlttfc
>*w>iv>^wvvwv»vwwvIrai e contra-
rias, Da liai ao

jiojara
O governo do Rclch fará,

hoje, pormenorisada ex-
posição aos presidentes

dos Estados Con-
federados

O Con em foco

lym-y-Tfm^rr^^ :.wwff--.^ 
^

"ummmmn mrnmemeermmnwamememmmm
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üs tecidos, pnr mnis hei-
lou que sejam, nada valem
sem n apuro dc clcipiucia
quc lhes dii o córte iuipec-
cavei dn — fíuauubnra —
II. Carioca. 54.
¦ «ct> i

cçjotiallsnín publico é de uma gravidade quc . moçar
niio sc disfarça. Diz-se quo n missão não | Kni nessa oceasião quc, tirando o poria-

pistola da cinta, a arnin disparou accldcn-tinha nenliuiu carnclcr officinl. Mesmo as-
sim o nr de meslre-cscola com que ella nos
fuja sobre "o numero dc funecionarios pu.liüros". que 6 "um peso muilo grande para•s finanças dn Estado, sobrecarregadas aindaemn ns pensões decorrentes", constituo um
pito indébito, quc devia scr retrucado. 0ftiiiccioiinlisino publico deve dar um poucodá sua attenção ao trecho do relatório, já
que o Bovcrno leu. sem pestanejar, a obser-
vaçáo dc que as "promoções devem ficar li-vres dns influencias políticas". Falando ao
povo do protcclor.ido americano do sul — a
quanto descemos nu relatório Alonlngu ! —
os financistas da City precisam ter a im-
pressão dc que os iiioviiiienlos dc altivezaqui nascem dos menores contra a impas-sibilidadc commodlstn dos maiores.

o resultado da confe-
rencia de Londres

niSItIJM n. (nadlo-Iliivas) _ o governo

SffiiSP^ÍP d" Allctnnnlia, longa
perito". 

«POílçüo sobre o relatório
Nos clrcnlot políticos ncredlla-se que

te! ,i? nín'"!" poUepí dlsc,,,,r " "Jntório an-
DAniC"?1".1?.'«onferencln de Londres.

nni«.i-.' J' < ,8m) - A$ «mniliiôéi se-
m™ 

' 
T"' hontVn ""veram reunidas nacsençi, ,|„ ,)rol)|.j(l ohofe d(J gab|||cl mniior ilcrriot, votaram uniu moção cm que•« diz quc us deelaraçòes feitas pelo pre-sidente do conselho são cxtrciiiumenle fa-lornvcis no seu antecessor Sr. Polncaré, oem que sc necenlua que u aceitação dn pin-

!m„.'m' rts ,'i™ 1.m"ll",a c'» nenhuma™saXSÍÍ&P »d0"; Fraldo de Versallfifs.
i.m ;. i •.''• ,(,"av"sí - N» sl!,s«o de hon-«em .nn Dieta liavam, os representantes dos1 arlidos Ciiminuiiista e IMtrn-Niicloniilista,

¦ manifestaram-se contra a aceitação do re-
¦ 'ãS <ln5 P°ri<o-i inlernaciunaes.

I BERLIM, 3, (U. 1>.) _ A cominissüo ge-ral da orfianlsaçâo dos Industrlues nppro-vou honlem. A noite, por cem volos contra
! dez a aceitação do plano dc reparações do
] íícneral Dawei.
j Ao mesmo lempo approvou unia resolu-

Sao mostrnndo-se duvidosa de quc o go-verno allcmito possa cumprir as exigências
talincnte, indo o projectil alõjar-sc-lhe nas Cü5'.!".»s.."essa relatório
costas.

Uma. que tem 22 nnnos c é solteiro, foi
internado no Hospital dn llrig.ida.¦ <w 

Cravou-te, hoje, a primeira estaca

0 andamento das obras
O Jorkc.v-Clul», » inuli antiga «lim nossas

Insllliilciii'» liii'1'lKluii, que vau ilcnlrti em
pouco tintai' a i-iipiiiil ila um dos muis Ilu-
dns fiimpni de cuiiidiis, fr* hoje, pela mn-
ului, mi piesençu dn ,Sr. prefeito do DlMli-
cio 1'edcrnl, iln Sra, Alnor 1'ruln, iln dire-
ilur de obras dn l.ugAa, de alto» fiinceioiiii-
rios dn i'1'.elriliii.i, dlrciinii-i duquella io-
eieilndu « grund* iiiimeru da "turfineii",
halvr a primeira enlaça Inicial dns obras do
cdnstmcçlo do futuro hlppodiomo flumi-
nense.

li neto foi simples, tendo sido cravada a
referida estaca de oilo metros, cucniilran-

. _. »!"-»* o lerreno cm optimo estado. l-'ol ella
O Sr. deputado ,|nné l.iuo recebeu, data- culluciidii nu eaiitu direito du Iribuna dcsll-

do ile "S dn me/, juisnuilo, o seguinte enfio- iimlii nus juvkcyii, que, com n dos sócios i>
«riimina: ' ii iln "piiddock'1, scrAo aa priuieirni a serem"Deputado ,loté Llno — O Sr. presidenie | levantadas.
(lenuiilii o Sr. Ponlenellw e nomeou com-j u Sr. Prefeito acompanhou com grnndoiniiiiiliiule dn unlirlu a major Carneiro, o | interesse Ioda a experiência, obtendo liiíor-
qunl, em «egiilda a posse, compareceu com t inações de tudo c sobre tudo, c que fórum

rVíTliardOaSA <*«iin iiil/iMiLoi. ",",1" " nfflcjHllilade ao palácio, lendo o pre-i prestadas a S. Ex. pelo Dr. Mario Itilieiro.8 "'"" oç lU|U ««ItreSSOj sidenle proferido ai seguintes palavras, mio dlreclor ilo Jockcy-Clulj, autor do projecto

Por que foi destituído o
commandante da

policia
0 presidente do Estado expõe

suas razões á officiaüdade
reunida

0 NOVO IIHTOHÕMO Fácil resulta compre-
hender os intuitos da
economia da nossa
administração!...

Um dispositivo quê é letra
morta para alguns ml-

nlstcrios
Contratado em mnlo, vae

receber a começar dos»
de primeiro dc ja-

íieiro !
necebemoi a seguinle carta:"Sr. rednclor du A NOITK. ~ Vale a neni

prestar attençío nns seguintes tópicos ílcci.rim ilchln mliiliii liirliiibii."Diiinnlo o anno de 1021 n5o se farfi»novos controlos, nem se ronovariio o^ oxli-tentes pura uilinissüu de pessoal, salvo pro.fessores o tcchnicos espoclallstns."
Kl» um disposjtlvo que

^

I ¦ , • r ,e i lt,rn m"r,a P*1*
peço publicar, afim do evitar exploriçÃcs e que ilirigo"nessTioÍmente"'n"con7Íriícçiíõ,"e I - o'""l> 1»*^|o"üTf?cI«V'• 

^ea14* 
*if.nnr« . nni.iiem tomo do caso: .pelo Sr. H. brood, engenheiro da firma cnr ci ulmm ¦ mlnlstérlífes n»>» 

*__ 
Çi»....""Ha dose me«s. apresentou-se A mlnJia u.ristianl & Nlelscn. que obteve, por concor- T \„ |"">_, snve ¦ nttbncüo da «mníü.•ulorldnde o enlão m» or graduado Fonte-, rencia. a conslrucçAo do hlppot/romo j VeW No dl" 6 do ewreSt.' mS «°

?n,nr,nrhn^; 
'ES Poslcr'or»,el"«'1 flx f Tormln.d.,« nVlm.nl.. V direetorl. do' cônlram-se nada .ne°nos ÀíViT S?S.Tcoiitlrmar neste poslo, e gradunr uo ile tr-l .loclie.v-CInb fes servir no cscrlplnrlo Icelinliienle-coronel. Chegado do Interior, oitava! eo cafó e biscoutos a todos os presentes, do

dos I destinado n passar A Inactividade. Achando-, pois do que o Sr. prefeito procedeu A rlgo- : cebendo 6508000I se na iiilnhn pnsta seu pedido de reforma, rosa iuspecção cm todas ns instiillnvões dn das do custo di
s o I carecendo, npenas. da assignatiim do cliolo firma conslruclorn. Visitou tunibcin S. Ex. | encurreaar-sè dudo listado, InlorpeJIcl-o se continuava u de-Ias officinas pnrn a constrticy5o dos blocossc.lar reforma. Dlssc-me que «ollcitara re-|de cimento armado, seeçilo technlca, onde

forma forçado pelas clrcunistanclas. Kslavni examinou Iodos as plonlns de detalhes, no-

dos Infringindo aquelle dispositivo.
Um com n uxrònoino Tliomu* Dalton.

CASA TIT0

0 pensamento do governoi cm combateraicoreslin do vida permittindo a importa-
ino lnre de viveres e miiniliindo compral-osdireclninenle, para dlslribull-os cm arma-z;.ns dc cniergcncia, por eur.la do Minisle-rm ila Agricultura, pertence ao numero dasaltitudes infantis cujos effcilos podem seriprtvlsloí desde já. li' claro quc só os ca-
pitalisias importarão gêneros ülimcnticios, fiStál* beih CálÒàÜO '¦•'flcnefciando-se das isenções dc direitos e • 0lal UC,n b<,l«£,uu ¦ ¦
tuxas alfandesarius. I.oüo nuc os s/oe/.-s do ! >/• -t. _~ . -Mlnislcrio da Agricnltura sc esgetürem -I VlSltem 8S llOSSaS tXpOSIÇOeS dfiS
ç elles se esgotarão facilmente — voltaremos ,no regimen aetunl, do altas quotidianas e 13 Semanasem normas. Além disto, os vivereso .Ministério da .Agricultura

BEHLIM, 3, <U. P.) — As autoridadesalleiniis que têm a seu cargo a tarefa dcsuperintender o pagomento das reparaçõesduvidam que a redacçâo das leis que tor-nam cffcctlvns as reeommendaçõcs do rc-latorlo Dnwes seja approvada ainda estemcz.
O trabalho de redacç3n desas leis vae

marchando muilo vagarosamente. Isso in-dicu que o governo nllemão espera os resul-tados da conferência de Londres, marcada
pnrn n din ld, antes de terminar essas me-
didas necessnrlas A execução do programma'Jus reparações,

r BERLIM, X (V. P.) — A Federação do
. . i ¦ Trabalho approvou, hontem, A noite, umn

pode se considerar elegante e ber'- resolução pedindo .10 governo da Aiicmanha
que cumpra a parte do progranima Duwcs

(quc se refere no augmento das taxas que
j incidem sobre as grandes rendas dos cida-
j dãos allemâes.

deportado no sul do liilado, Injustamente, e
perseguido, e ai* desprestigiado.

mando da Força Publica.
Suppua que o official a quem dova tão

tinido mnis o governador dn cldnde a orgu-
nisáção dada aquelle empreliciidimcnto. De

llespondl-llic: quero entregar-lhe o com- facto, os mil operários quc "nll trabalham,
ali mesmo dormem cm amplos c nrejados
alojamentos, onde lambem existe um res

nlia provn de confiança e dlstincçãò saberia i taurante, o quo muito facilita o movimentoinfundir disciplina e ensinar aos seus sub-Jdas numerosas officinas monliidus c cm pie-

'. vestido

TOM fflIX
que

Ultimas creações gp

s de redame S1!
no exterior "desde jà», eonforme dS'iÍ-• SaPat°S de M ^ .ÉiaÔtásIífe
ilu o decreto, destinam-se ao Itio c a ca-réstin nno atorriicnta :'i população cariocaapenas. A earestia gananciosa e sem pciasó um pheiienieno nacional. Seute-se quc, semuma legislação enérgica c de caracter per- i
iminente; com apparelhos fisenlisádores o com ;
um código penal seguro, nada se farA, de ,
.iuslo e durável. No que respeita á direitos jetáxns de importação seria preferível a rc-,
visão suinninria dc tarifas, süggerida peloSr. Antônio Carlos á eonimissãi) de finaii-
ças da Câmara. Esla teria caracter dura-
douro. Conjugada com n fiscalisaçâo, con-
traria ás altas injustificáveis; n revisão de
tiirifiisdaria bons resultados. Tudo isto, po-rém, não adianta, desde que sc trate apenas
dc distrair a opinião publica... Dahi é pos-sivcl que o decrelo contra a cníestia seja l
destinado também a causar sensações na"ity... Neste caso, tudo está certo...

iá Freitas
136 - Av. Rio Branco - Í36

Kojo no

cm REGENERADO A
V.VqVE (Foi).

O mais luxuoso, e o
riais engraçado dos
üniy dc—Tom Mix. 

Biisier Keafon
Natalie Talmadge

em NOSSA HOSPITA-
LIDADE. (Metro).

actos de gargalhadas I l

(RIS
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Uma grande corrente da opinião publica,

Já agora, acompanha com interesse a sorlc
do grupo dc offieiaes do exercito, envolvi-dos no.processo acerca dos suecessos dc ju-lho de 19'J2. Sujeitos a inquéritos, a pes-«juizas e summarios, durante dois annos,Tivcni aqnelles offieiaes, alguns das maisaltas patentes e nomes respeitáveis, por va-
rios títulos, num regiinen rude de trans-
ferencias, detidos em prisões sem conforto
c até mesmo sem a alimentação necessa-
ria. Em outras palavras; os offieiaes pre-, .,.., „ „,.,„,, • , ,, n ,sos purgam os cffeitos du.mi aceusação, j nr,b°'!n'', 

"^ len.m úo. Qr- .Paclie.de Faria
apenas, cmquanto aguardam o julgamento. ^i?n n n?,„ „ ?r°* .',:lve/a a Pn,"eiril re-

m isto que impressiona. Se elles são pas- I S? Cnnq"°.s„e-clfr,,Uará na . P'">™acia
siveis de castigo, porque não são julgados'/ f',?i?,V,,"" f .aç?? ' cstc no™e; as 2 hor.as.
Ú jury está julgando (e tem absolvido com i 8#NrrtiW> 1,n;s,dcnte' .W jnlepmedlo da

'""'""" ¦ • 
os

DR. ARISTIDES CAIRE
Vao se adiantando os trabalhos dos ami-gos do saudoso medico suburbano Dr Aris-tules Cairo, cuja lembrança se pretendei perpetuar num monumento n ser erigido no

j .Meyer, por subscripçào publica.
I A commi.-são promotora dessa justa ho-- menogem ficara assim constituída: 'Drs.
| J. C. Pache de Faria, Raul Baptista, Mace-(lo Soares e Adolpho Borgnmini e Sm. Hei-tor nrummond, M. Gonçalves Mala, Svlvio
I -cal ila Costa, João de Barros Freitas 

'Nes-
I tor Areias, Pinto do Couto e Anselmo PòtixaSob n presidência do D

NO PALCO: — PERLA VOLAC, RAUL
GONÇALVES (fadista) e GBIJO' SOBRINHO,
3 números de sensação!

PREÇO 2$000
mmm

,_ O jury está julgando (o tem absolvido com I ' 
y,, -,r," i»"»"--nie, por iniermedio da

ÈÊfc facilidade) os indivíduos autores dos pco- | a:dmb"í^-' 
conil)am,,mento de lo^ os

!vi:.'--rcs nssassinios levados a effeito no começo g"«-peste anno. Quando assim se vêm restitui- A _nt\ WÍA íi t íi\í\cia ri— 
''dos ao convívio social, liomens que se mos- \J \j\í[y{ _ í\-,_\ IlISSili tt

'dos ao convívio social, liomens que se mos
truram pouco dignos delle, é que se avalia
a monstruosidade do que está acontecendo
com aqnelles offUiacs, presos ha dois nnnos
sem preceito legal, islo é, sem julgamento
e prescripção de pena. Se o jury federal, a
que devem responder, absolvel-os —'- como
è certo, no pensamento geral — quacs us
compensações que terão, pelos soffrimentos
de toda a ordem de que vão sendo victl-
mns? Este, outro aspecto do caso, que não
escapa ao exame do commum da gente e
que vae fortalecendo ao movimento de in-
teresse em favor daquelles condemnados,
som pena. A opinião publica não occulta
as suas estranhezas. Se entre os seus cama-
radas dc classe ha indiffereriçu, a culpa não
í da opinião publica...

radical nas tosses, broiirhitcs, grippes, etcPreço actual: Vidro, 2S800 ou 35000. Dz. 29$000i mmm—-

«rô8ti& Preço t.Soo id„ , . *"1*1'»'»

¦ ãáJMfci ¦  .

Dr. .Estellita Lins—Vias urinarlas (vene
reas c cirúrgicas) Itulos X. Labor. S. Jc:" 81.

' » .«3»»" ¦
ftr. R. Pitanga ÜantOS. Operações. Doen-
Çiis do P.ectuiti e Anns. Passeio 56, de 1 ás 4

PR. ROD. JOSETTÍ - Vias ürinãrlíis -
Cirurgia geral, lil de Maio, 3li. 4 ns 6,¦mmm
Dr. Reynaldo de Aragão,
nhoras. L. Carioca, 18, 1 ás 3, _'

1009.

Clinica se-', 4" e 6".

DR. PEDRO CARNEIRO - Porteiro,
mols., internas. Cons., iis 4 lioras. S. José, 16.
—————— .. y-m^Kh»í_m—« —, ¦ ___, ,
Dr. Alfred.o Herçulano — Vias urinadas—Rua Rosário 105, 1° and., das 2 ás 6. N. 35(19.

Pela primeira vez um escoteiro
gaúcho vae tentar o "raid"

Porto Alegre-Rio
í P™JílALE<í>RIr' 'V .Servi«° esPccial daA NOII-E) — O jovep Antidéo Silva, per-tencente. a escola de escoteiros do GrêmioPorto Alcjjrènse, vae rcalisar um "raid" pe-destre entre esta e essa capital, para o quedaqui partirá em 7 de julho próximo, devi-damente equipado.

E' a primeira vez que um escoteiro porto-alegrense leva a effeito uma prova dc se-melhante natureza, esperando-se que seja amesma coroada de êxito.

As modificações no serviço
aerco entre Londres e

Berlim
LONDRES, .-I (Havas) _ A Agencia Reutcrannuncia ter o governo britannico informa-do ao da AUemanlia que nada podia resol-ver quanto á resposta ao aviso de Berlimde quo a renovação da licença trimestral

para o_serviço acreo dependia de certa mo-difieação, c isso porque sendo a questão denatureza inter-alliada, era impossível qual-quer acção isolada da parte da Inglaterra.1 mm» i— _
VENDA ESPECIAL

914 aliemão
LEGITIMO (NEO SALVARSAN)

I dáse 0,15 Tubo Rs 7«t;nn
II " 0,30 " •••••••• '*'w"

Ur "i ofa r, ;'••.-.. .' 98500
n7? :•:•....,-.". W$500

ví non • ' * • • • ««500VI O.90 12$500
Pelo Correio mais 500 réis. Vende-se poratacado — CASA HERMANNY

Rua Gonçalves Dias, 5* — Riomem

ordinários o rnípcito fiel e constnnle oos rc-
giilainentns militares. Pa roce, entretanto,
que não sonho ou não quiz fazel-n, deixando
que ingenuidade de uns ou as idéas precon-
eebidas de outros -formassem um movi-
menlo Intente tle indisciplina, que sc veiu
pronunciar cm "manifestações", ostensivas
de offieiaes infcrioirs, visando o despresti-
«io do governo para satisfação de exploro-
(ões políticas.

Nilo comprcheniln que quem quer qucseja sc prevaleça dc cargos qua exerça e
muito mcnoA da farda que recebeu para de-
fesa da ordem e das autoridades constitui-,
das, nfim de fazer politicagem. Na minha i
vida publico,, exercendo, aliás, cargos de
investidura politica, nunca subordinei a
quaesquer outros os interesses elevados da
colleetividadc.

Como prefeito de Fortaleza, procurei me-
Hiorar c aformoscar nossa capital, e como
deputado federal estudei os problemas vl-
taes do Estado, entro outros da* seccas e do
algodão, e como presidenta esforcei-ine para
prestar serviços a minlia terra, promovendoe rcallsando os emprchendimentos, que me
pareceram o parecem necessário* ao pro-
gresso e á nossa grandeza econômica.

Eis o que a todos nos cabe fazer, cada
qual nos limites de suas nttribuiçõm.

Nenhum outro departamento recebeu dc
minha parte mais desvelo dc quo a Força
Publica, e minhas prcoecupações com essa
entidade sempre tiveram aquelle fito supe-
rior de prestar serviços ao Ceará. Quiz ie-
Vantar o nivel moral da tropa, melhorar suas
condições e conforto, construindo o novo
quartel e reformando a enfermaria, frequen-
laudo os offieiaes e festejando entre elles
as datas commcmorativas das festas milita-
res, c tudo isso-fazia a despeito de obser-
vações de amigos, que affirmiivam que sol-
dndo só "se trata a lacão de bota".

Nem por isso mudei de attitude, e, ape-
zar dc tudo, não me arrependo desta norma
de' proceder.

Entretanto, os factos a que me referi fi-
zeram esvair-se a noção que vinha forman-
do sobre a disciplina no seio da tropa, e eis
por que vos dei novo cortimandante.

Laínenfir~a-falta_de espirito mililar que
me obrigou a adoptar as providencias. do_
vosso conhecimento e outras que tomarei
opportunamcnlc,

iLamento-a, porquê além de fazer mal A
Força Publica, prejudica o bom nome do
Ceará,

Appello, portanto, para o velho patriotis-
mo, de procurar elevar-vos sempre, cada vez
mais, e icmlirac-vos dc vosso nobre destino,
que é muito honroso e muito elevado, c não
vos deixeis nunca levar pclo canto de sc-
rcia de politiqueiros que não vos procuram
para engrandecer-vos, e sim para sc aprovei-
tarem dos vossos serviços, desvirtuando vos-
sa missão.

Lembrae-vos do vosso destino, que não
é servir de escada a politiqueiros e sim hon-
rar a pátria e servir ao Ceará. Saudações. —
Joaquim Albano."

i mmm ¦

nn funcciiiiiamcnto
O serviço de aterro, que necessita

mais um pouco abreviado, mereceu também
ilo Sr. prefeilo a attenção que carece, per-
mittindo, porém, ji notar-se quo concluídos
se encontram o prolongamento dos mil me-
tros e toda a recla de chegada, bem como
o levantamento da casa das apostas, cuja
construcção voe bem adeantodo.

O Sr, prefeito e sua Exma. senhora, bem
como todos os presentes, retiraram-se bem
impressionados com o andamento de tacs
construcções.

¦ mmm ¦

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

E' a pavorosa liquidação
da casa

VILLA DE PARIS
onde o cliente pôde offerecerj
pela mercadoria o preço que
quizer.

Visitem as nossas exposições.

VILLA DE PARIS
35, rua dos Ourives

76, rua Buenos Aires, 78
—nm _m mmm i\m_m____9
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RASUN-GODET
P CAPA

DA MODA

Modelo inglez

exclusivo da
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O FILM QUE MAIS SAUDADES
DEIXOU !

Foi sem duvida — NO REDEMOINHO DAVIDA, — cu.in "reprise" no RIALTO segun.da-feira próxima, vale, por isso, como uma'premiére" de suecesso. Quem não viu, ounão ouviu falar, nn linda MARY PHILBIN eno impeccavei NORMAN KERRY, e, assim,não irá ver, ou rever, esses dez actos verda-deiramente monuinentaes ?
,.£'J?TA - H°Je> C0M EXCELLENTES NU-MEROS DE PALCO, continua o formidávelsuecesso do "príncipe do romance o da aven-tura" — REGINALD DENNY — e da rainhados cabellos de ouro — LAURA LA PLAN-TE - "EM QUARTA VELOCIDADE», 0s 7turbilhoiiaiites de aclos dc agrado universalmmm

mensaes com direito a" ajtí-
liarlus, transportes, etc, parnencarregar-se da cultura de plantas forra-

íiclrasl na fazenda da Ponta (Jrosua, no Pa-runii.
Um com o agrônomo Francisco Assis Igle-zlns para incumbir-se do serviço florcstr.1,

mediunte 1:500$(M)0 mensaes, com o direita
a todos SKiurlIu.s vantagens.

Um com D. Marina Valladares, para ser-vir na remodelação do Ensino Tcclinico doMinistério, percebendo 4008 por mcz.
Um com o Sr. Rubens Descartes de Faria

«„,. ¦ PauI"' Pura scrvlr como clilmlco ujiidanle*" I nos serviços cspcciocs da Estação Experl-mental de combustíveis c minérios, com a
gratificação mensal dc 600$ c o direito aajuda de custa, diárias, passagens, etc.

Outro com o bacharel Heitor da Nobre»
Beltrão, para organisar as bases da remo-delação do ensino commercial no Brasil, ner-cebendo 1:11006000 por mez 11

Taes contratos attingcm ii somma de ríii4:1503 mensaes ou 49:800? annuaes, aforans despesas com ajudas dc custo, passagens,diárias e outras vantagens que o Ministério«liiizer conceder. Qualquer delles é perfcl-lamente inútil, sobretudo o dn serviço fio-
I restai que bem pôde correr a cargo do dl-
| rector do Horto Florestal; o das culturas
j forrageiras,~quc o próprio encarregado da

Fazenda de Ponta Grossa deve ter k suafuneção, e o da remodelação do ensino com-
mercial, a mais completa "slnccura" quebrada aos cios e deve bradar á "Gedds
Conunittoe".

Por que não intervém cora a sua asto-ridade, em casos tacs, o presidente da Repu-blica? Será possivel que o dinheiro do Thr-
souro seja por lai fôrma esbanjado? Como

I se conciliam taes contratos com a prolil-I bicão tei minante do dispositivo transcripto?
| E como se explica quc um contrato assi-
; gnndo a 31 de maio deste anno estipule ho-
| norarios de um conto de réis por mez, a
, partir de 1 de janeiro do mesmissimo anno,
j dando ao contratante, assim, dc entrada,
i quatro mezes de vencimentos ou sejam qua-i tro^ contos, dc presente.

E' pelo menos o que eu entendo de nm
I contrato quc começa assim:
| 

"Aos trinta e um dias do met de maio
| do mil novecentos e vinte e quatro, pre-sentes na Secretaria de Estado dos Negócios

da Agricultura, Industria e Commercio, orespectivo ministro de Estado engenheiro
civil Miguel Calmon dn Pin c Almeida, por
parte do Governo Federal da Republica dosEstados Unidos do Brasil e o bacharel Hei-
tor da Nnbrega Beltrão, que em seguida serádenominado — o contratante —- accordaram
o seguinte:'*

E diz mais adiante, enumerando as clau-
sulast"Terceira — Como remuneração de sens
serviços perceberá o contratante a gratlfi-cação mensal de uni conto de réis (1:000?)a contar dc primeiro de janeiro do corrente
anno."

Depois disto, Sr. redactor, fácil resulta
comprehender os Intuitos de economia da
nossa administração."

-»tr ¦

Está elaborado o projecto
que cria o Banco de Eniis-
são Ouro* na Allemanha
BERLIM, 3 (Havas) — O projecto de leique cria o Banco de Emissão Ouro está defl-nitivamente elaborado.
A commissãò de estradas de ferro esperaconcluir os seus trabalhos até o fim da se-mana.

¦- . •*Gí&&=m-m -
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NO TRATAMENTO DA CUTIS Só

| Quasi de graça ! t
X iiliiiliiiiiiiniiiiiiiimiiiimiii mi mm, Ilmm Min,tlJ,ltMt„ V

fmas é para desoc-i
£Hiiiiiiiiimiiiiiiiimiu iiiiiiimiiiiimi,, ,„,,„„„ innmiiiiiiimm, T

fcupar o 1. andar.!
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FARINHA ALLED Fino e excel-
lente artigo

para a lavagem da cutis. Amacia, embelleza eevita as rugas precoces. No PARC ROYAL eem todas ns perfumarias.

Assalto á collectoria esta-
dual de Tremembé

S PlAiULO, 3 (A. A.) — Na madrugadade hoje, os ladrões assaltaram a collectoriaestadual de Tremembé, roubando algum di-nheiro e 3:000$ em selios e estampilhas. ¦ -i-r

g! y ""»""""" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iniiimiiiiiiim, miniiiiiiiiiiiii

-mmm-
dr- Castro Aiaujo CIRURGIÃO:

. , _, Clinica privada'.Hospitai Evangélico. Phone Villa 2261.
mmtm-

0 embaixador Giuraíti no Chile
VALPARAISO, 3 (JL P.) -O embaixador

especial da Itália, Giuratti, sua comitiva e o
Sr. ministro Casteldi, achavam-se hontem a
caminho de Los Andes, e hoje seguirão parnLa Ciiihbre, regressnndo hoje niesmo."i mem 

ICReme de cera puríficado|i^ Obras forcadas
(Purifled Wax Crcam) I I 

"—•*:"*' íyjí V"*4**^v.«.ain; = «iiHiiiniiiiuiiiNiiiii iiiiiiiiiiiiimii, Ullmral, „„„„„„

I JOALHERIA ADAMOf
Crcam)""""iiiiiiiniiiiiimiiiii nm iimini nmiiiinii liimiin?.— ,—m&*B*—«

Cesano^Puime & Cia. conimunicam que dc
dia 4 de -julho, inclusive, em deante o cafd
custará mais '200 réis cm Uii» -

Pelo restabelecimento do com-
mandante Protogenes

Guimarães
Os sargentos do Centro dc Aviação Navalfizeram rcalisar hoje, fis !) lioras dn manhã,. na egreja da Candelária, missa solemne émteçao de graças pelo restabelecimento do seu.'Iicfe, commandante Protogenes Guimarães,bssa cerimonia, quc foi celebrada pelo pa-Ire Ramiro Vieira de Mcllo^-Jcvo grandeniicorrencia de offieiaes, inferiores e pra-.is da nossa Armada e bèm assim de nu-

n.vinuo 
IIIU DldlIUU IHU X
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Avenida Rio Branco 140

MUNICIPAL
Creações dé maior suecesso das

grandes c'asas de Paris: Vestidos e
Manteaux para Theatro, Modelos
elegantíssimos de Premet, Philippe
& Gaston, Doeuillet, etc, etc. "ELEGÂNCIAS", rua S. José 120,
sobrado.

O director da Sul-Mineira
em viagem de inspecção
BARRA DO PIRAHY (Estado do Rio), 3— (Serviço especial da A NOITE). — Es-teve nesta cidade, em inspecção á via fer-rea da Rede Sul Mineira, o Dr. Ismael deSouza, sen director, que recebeu, no Hotelda Estação, a visita de varias pessoas, in-clusive a do representante dessa folha, com

quem palestrou longamente.-* —fi- i

CAMPANHA CONTRA 0 JOGO
NORONHA: — Oh! caro amigo Torrens,

qunes as toas impressões em relação aos fre-quenladores dos cabaret» e amigos do non-no verde?!...
TORRENS: — Reina entre todo» nm relati-Vo estado de abatimento moral (physico —explica-se) faz pena!...

»NJ°R?,^: ~ Deve" ,ndic« a »«*»¦. o re-
PAQUETA* no RECREIO ANTARCTICA —
(ilha refractaria ao jogo, excepto o da BAR-
s«,.i 2 tS?)" A" r«Pira-s« ar puríssimo da
í». L t TI,erezoPo»a„- a par de tonlfican-
hm... °*«de mar\Hl> também magníficosbilhares, optimaa petisqueiras (pelxadai e ou-trás), etc, etc. Passeio marítimo aprazível —

mí!ÍÍU!i08 de viaEem. 1$ ida e volta.

ditNoodRa°2Hâ.:B7joao can8barro - —*

KM

Chapéos Modelos
Feltros

Bolsas Finas
Flores

Novidades de
Paris

R0BILLARD & G°.
110, Avenida Rio

Branco, 110
CASA "A MELINDROSA»

O governo peruano e o Dia dos
Estados Unidos

LIWA, 3, (A. A.) — Como uma home-nagem aos Estudos Unidos, o governo ne-ruaim declarou feriado o dia de amanhã
uérosos parentes e amigos do commandante 1 

^^'0 
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[ DR. PIMENTA DE MELLO
!: Ourives} 6 - terças, quInUa e sabba-dos, de 1 ás 5 horas. Affonso Penna. '"

«segunda» e sex as. de 1 As íl horas

Reis 70$000
E* o preço por quanto a Casa Americapao 4 rua do Ouvidor, 74, esta vendendo

^fcUper,or &tena de «li"ninio suisso narat cozinha, com 16 peças nteis.

sim, mm
O PETRÓLEO ELITE evita a queda do ca-

bello e fortalece-o ""
PERFUMARIA HORTENCE - Raa 7 de

Setembro, 128

No mundo dos espiritos
A conferência de leal de Souza,

amanhã, no Trianon
„™ «* lm?nh5 ^s i horas da tar(le no Tria-"P".» «njewnçia do nosso prezado compa-nheiro Leal de Souza sobre o espiritismo Co-
Z°. ? àirm,°s LeaI de Souza " servidasnotas minuciosas que o seu inquérito "Nomundo do, espir tos», aqui p.uhlieado, lhedeu margem. Além dos capítulos, de cujosummario demos noticia; Leal de Souza es-tildara, também, o ambiente moral da so-eledade espirita; os effeitos attribuidos áprece e á fé; a influencia do baixo espi-ritismo sobre a conducta individual nar-rando casos destinados a orientar o publiconatureza das manifestações me-sobre a
diumnicas

A ihtclligcncia que se manifesta nos me-dluns em _ transe será estudada pelo nossocompanheiro. »So em «henria mas A 1factos.. luz dos

Não pague aluguei
V. S. construirá a soa habitação, mm waterreno, apenas com 30 °|* do valor orçado

SaRos 
em 3 parccllas durante a coBatthccfio'a 70 f restantes serão pagos meãsalmcntádurante sete annos.

Examine oa 46 predio» actualmente em tán-itructao no Rio, pela Cia. Territorial • Con.atruetora. R. S. Pedro, 61. Rio.
 —¦—¦

Julgava-se ultrajado
em sua honra

¦ * ¦ — ¦ —

E feriu com uma faca a
própria esposa

S -PAULO, 3 (A. A.) -Na rua Viscondedo Parnahyba o alfaiate Raphael Marchese,sob o pretexto de defender a sua honra ul-trajada, feriu com uma faca a sua esposaNarcisa Ceverinl. y
O criminoso foi preso em flagrante, sendocontraditórias as suas declarações. A victi-ma foi transportada para o posto dá Assis-tencia publica.•* "farr_i

ÜMSÜCCESSO*
SÃO

OS PREÇOS DA CONHECIDA1
CASA TEDES%

Crepon eMfeatado, todas aa corei, t ,metro '¦ 4tSMI!Velludo superior, maltas cores,
metro . . ..;....., •

Molré pura seda, metro 
'. '. '. 

... '.'
Marroeain de 15, fantasia, córtede 6S$000 por ........ ,„•Foulard fantasia, artigo fino,córte

Meias para homens, senhoras e creanças _t,lo_
preços das fabricas

APROVEITEM
Rua Gonçalves Dias, 9—————— ¦ mm

FACAS PARA MESA
^vty&P™* fabricwei, a 30$.

I
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MSI*
8IWM
48$000
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A noite — Quinta-feira. r. ne Jüino ne itvsa
m—pi —w—¦ «.«- >,......_.. .. W—IIWWM—.

ÚLTIMOS TELEGRAMMAS

ESPECiAesoA^ NOITE
NO INTERIOR E NO
EXTERIOR ESPRVICO
DA AGENCIA AMERICANAl
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Contra

a 1È
As providencias do go-

verno e o movimento
na praça

!?»§!!
Já ha pedidos de isenção de

direitos
•Mil iadamçàe. «pie fizemos, esta tarde,

Mai centros conimercíacs, pudemos presen-
(ir • effeito «pie causou o dccrelo «Io gover-
De providenciando para o barateamento dus
gêneros iln primeira nr»?..sidade.

iii' assim que vários gêneros já hoje tive-
ram baixa no mercado, fazendo-se offerta.
por preços mais baratos. Principalmente
quanto aos iirtiges enumerados nu lista do
decreto a Imixa foi merecedora dc registo.

O governo vao pôr cm completa execução
•s medidas tomadas. No qnc cabo ao Ml-
ni .terio d.i Agricullura essas medidas serão
iidoptadns e postas cm pratica pela Supcrln-
tendência do Abastecimento, que já conhece
os preços do mercado c qual fui a alteração
par» mais nesses ullimo-, «lias.

,1-Jn vi iluda do decreto, a superintendência
já começou a receber pedidos dc isenção dc
dlrltas i.ara a importação «le vários artigos.
IKxmninndos esses pedidos, ser-lhes-á iluda a
concessão se os preços mio baixarem ,-ilé o
Jlinlle julgado eonseutnneo, para que o i>u-
blíco obtenha esses artigos mnis barato.

J)o rsIr.inRciro tém chegado, cgunlmentc,
pedidos parn vendas, offcrccendo-sc preços
menus elevados qnc os verificados nesta
!'MÇ».

Sc houver neceisid.-rif Ho governo imfmr-
lar os gêneros, como determina o dceroto,
rriiin ms mesmos cedidos aqui ans varejistas,
j»ara quo ns vendas sejam feitas dircclamcn-
íü no consumidor.

As quantidades referidas no decreto «lc
combale á vida cara eslão calculadas pnra o
consumo desta capital no período dc tres
mezes.

Quanto nos Estado., para cujo consumo
não ha estatística precisa, o supprimento dos
artigos de primeira necessidade será reito
por força dns vantagens officiaes du livre
Importação.

O asEtic.i.r já baixou 12$000 cm
sacco !

Era uma vez a carestia do assucar. De
facto, o decreto do governo dando nutori-
«ação a o.Mi iiislcrio da Agricultura pura a
Importação Jlyrc «le 200.1)00 suecos dc as-
sucar, afim üe baratear o.s seus preços no-
consumo interno, onde o produclo é ven-
dido em condições caríssimas, veiu, antes
mesmo de importada aquella quantidade
de gênero, dctcrniina.r enlre os muntene-
dores dos preços altos o pânico no merca-
do c nn Bolsa. Neste, centro, o assucar caiu
dc 82-? n 70S, arcusando unia baixa de 128
cm sacco c no mercado as cotações se tor-
narnin nomiunes» isto é, cm condições de
aguardar resoluções futuras sobre a me-

___-_J_da dn-ff-AT-rno;
O inoviineutb de hoje constou de 2.430

sneco:, tlc entradas o. 7.06-1 dc suidas, sen-
do o "stoclt" de 55.IllII dilos.

Em nome

NO REGIMEN DOS
CRÉDITOS... 

"

IVlass dc 1.50-) ©entes pedi-
dos P-.ÍQ Executivo ao

Congresso
O Sr. presideníe da Republica solicitou

do Congresso Nacional autorisação paraabertura dos créditos de G2:'j00.l?00, desti-
nados ao pagamento de differença de ven-
cimenlos ti enfermeiros do Hospital Central
do Exercito c de 1".405)3955421, para despe-
sas referentes á execução «le obras em 1021
e 1922, acquisição de terrenos e outros ser-
ricos.

Por que o chefe pernoi-
tou na policia ?

Por causas ainda não conhecidas da rc-
pqrtiágem, o chefe de policia pernoitou cm
seu gabinete, de onde saiu, ás G horas da
manhã dc hoje.

O niesmo aconteceu com os quatro dele-
gados auxiliares.

D tenente Gontador des-
liou as etapas e a nação

é que vae pagar,..
No expediente de hoje, na Câmara, fi-

lurava uma mensagem do Executivo, soli-
citando o credito de 10:0798004, destinado a
lndemnisar o Conselho Adminisrtativo do
Collegio Militar desta Capital das Impor-
tsneias de 11:0895464 e 4.9905140, effe-
chiadas 'polo cofre do Conselho, rolatlvas
aa valor das etapas de alumnos gratuitos
• do pret dos sargentos, tudo de novembro
de 1923, as quaes foram extraviadas pelo
1." tenente contador Augusto José de Sou-
*«, quando cm serviço naquclle estabele-
cimento.

Prorogação da cobran:
ça do imposto sobre

renda
fl Sr. ministro da Fazenda, attendendo ao

9ee propoz o direetor da Rccebedorla do
listricto Federal, prorogojt por dez dias o
praso que terminava a 30 de junho findo

Sara 
cobrança, sem multa, do imposto so-

re a renda, referente ao anno de 1923.
-*- ¦ m**» ¦

Havia ainda quem go-
sasse de todos os di-

reitos politieos...
0 Sr. ministro da Guerra mandou publi-

c.!" cm Boletim do ¦Exercito que Matheus
João Pasquali, residente cm Alfredo Cha-
ves, foi privado de todos os direitos poli-
ticos, visto (haver allegado motivo de creu-
Ça religiosa para isentar-se do serviço mi-
litnr.

Vae ser escrevente de uma
agencia municipal

loi nomeado .para exercer inlcriisaniitit'
o cargo dc escrevente do agencia da Prefei-
lu-a o Sr. Edmundo Laginestra.

-;^.Ç-*:-,..

A Câmara protesta contra
o assassinio do deputado

Matteotti
Um dos oradores declara que "foi

o espirito da violência que de-
terminou o phenomeno do

fascismo victorioso" !
Dois oradores, ne expediente de hnje, na

Câmara, trataram rio assassinio, na Itália,
dn depulndo Mnllrotl. lamentando a perda
que soffreu o Parlamento da nação amiga
e proloslando contra o golpe que fdra desfc-
rido contra a humanidade; >

O primeiro a oecupar a tribuna, foi o Sr.
!i. Nnscimcnlo, que. em resumo, nssim se
manifestou:

"Chefiam da linlia, Sr. presideníe. ns no-
lli-inx mais emocionante.. Os "rcdliccl «li
giien-a". quo tinham vindo iln batalha, vi-
eloriotsos, cobertos da glnri_ sangrenta ile
Viçtorió Vclie.lto, cheios de fé nn Italln nova.
enriquecida pelos despojos da guerra, acre-ditavam que mui brava mllicin viria occujinr
na -peniu. ul.. os poilos vantajosos do lima
-nova aristocracia italiana, .'.'.; oonlingcn-
eia» da nctualidadc, porém, desfixeram as
illus-tea rins n-ilites. A Riicrm deixou de
scr uma industria reniuneradora, pnrn ser
exclusivamente unia Infâmia global tios for-
tes «¦onlrii os fracos, «Ia qual resulta iiuTciT-
_ien'c a miséria gcnernlisada, n fome ric-
so-ádow, a cxtlncção dos grniules rapilacs
acrntmilnrins longamente pelo esforço con-
Mimado da intelligeneia c do trabalho per-sislcntc nos homens qne produzem. SA re-
diinda em dòr infinita ... empobrecimento
dus nações — quer victorlosas, qntr ven-
cidas.

O cspectaculo da ".Europa em ruínas", pu-blicado pelos mais argutos pensadores a
proclamação da 'fallencia curopéa, ex-pla-
linda pela palavra autoiisnria ric Severlo
Nitti, rioriinientiim a tbeae de que a guer-ra — como negocio predatório — deixou (le
ser vantajoso; An dceillusncs dos vencedo-
res italianos empobrocidos peln própria vi-
ctoria abrilhanln a demonsl ração dn pre-
judii-inlid.idc «Ia guciTa. O phenomeno 1cin
de perdurar na sua horrenda brutalidade,
mas o pensamento humano tem a conscien-
cia clara do mal que elle produz.

Os "rediicci «li guerra" na Itália, desil-
ludidos, atlribuirnm nos socialistas.t i cor-
rupção dos políticos a miséria que'lhesnão permittirn jrosar os lucros da competi-
ção _ victoriosa. Esle estado «le espirito pro-duziú o -phciiomenn italiano do fascismo.
Fundados na violência, crentes nas victo-
rias «ia força material, cllcr, — guerreiros— acreditaram suf.focnr o socialismo peladestruição dos jornaes, peln morte violenta
dos socialistas, -pela uceiipáçâo das muni-
cipalidades .pie a victoria eleitoral cn-
tregara ao socialismo. Assim, disciplinados
inilitarmehtè, com as camisas pretas, o pu-
nlial syinbolico, juntaram a caveira sinis-
Ira e iilerroriisariiiii os adversários c subi-
rnm ntropcladamcute as escadas do Quiri-
liai. Organisarani fcudnlmente o governo
dictatorinl, arrumaram n lei eleitoral de
tal arte que, como em Republicas semi-
barbaras da America, venceria el-gobierno.
A maioria parlamentar que obtiveram pa-
recia decisiva para a dominação política
da península. Parecia que o socialismo cs-
tava vencido,_ arrasado,

.Ias tudo é inútil contra a marcha vi-
ctorlosa das idéas. Pôde a força militar —
chame-se cila milícia fascista ou tropa do
czar — tomar todos os postos, oceupar to-
das ns posições estratégicas, ensangüentar
o violentar. Inútil. O determinismo inexorá-
vel «ln evolução rio pensamento humano ca-
minha inevitavelmente. A idéa é impalpa-
vel. insinun-se, penetra, fôrma a convicção
consciente nos espíritos esclarecidos, còn-
forme o sub-conseiente nns almas médias,
fórniit u iimbieiicin, invade c reforma tudo.
Por isto a ascensão da consciência humana
progride, Cnrin dia cresce o numero dos hu-
manos quo querem ter a consciência clara
do seu próprio destino, O nível mental <lo
homem sobe diariamente. Com a instrucção
technicn c pela força delia, tambem sobe a
dignidade dos seres. Não siipportn mnis ns
dictaduras meramente polilicas. Todo o
governo scicntifienmcntc é umn dietndurn,
é a dominação. Mus só podem durar aqucl-
Ias tyrannias que renl.isurem o sentimento
dns massas collectivas victoriosas, porque
as dictaduras meramente militares não do-
minam os espíritos, não conformam as
mcntalidndes, e só as expressões destas go-
vernam.

Foi o espirito de violência que deter-
minou o phenomeno do fascismo victorioso.
Foi o espirito dc violiencia que determinou
o facto repugnante — o assassinio, a borgia,
do illustre deputado Matteotti.

A' civilisação teve um arrepio de horror
deante do acto desgrenhado de morte com
«pie o arrebatamcnlo quiz stiffocar na giir-
ganta a palavra livre do deputado socialista.
Todas as nações da Terra, pelos órgãos do seu
pensamento e da sua politica repudiaram a
pratica sinistra c medieval. Nem nouve dis-
cropancia na apreciação das individnnlida-
des mais alias c, pelu pronria voz de Mus-
solini .repulsou a bestialidade dos assasst»
nos. Com desgarrunle gosto, procurou ex-
cluir o seu partido dns responsabilidades tln
tragédia c desta responsabilidade nada te-
mos que discutir. Tem de decidil-a a Itália.

-Corre-nos, porém, o dever rie affii-mnr
bem alto que o nosso estagio mental é. in-
compatível com tanta violência que, de ac-
cordo com Mussolini nesle acerto, lamenta-
mos a morte do parlamentar, «pie levou o
cumprimento heróico do seu dever ao ma-
ximo de civismo, e reprovamos com vehe-
mencia o processo sinistro polto qual desvai-
rados sicarios suf focaram a voz livre
do illustre político italiano. Por isto, sem
nenhum espirito de partido, tão somente
como expressão da confiança que temos na
civilisação e na alta espiritualidade ria Ita-
lia, devemos expressar dons altos sentimen-
tos: lamentamos a trágica morte do bata-
Ihador romano e temos fé na justiça, repu-
diamos a fé barbara na violência bestial.
Peço, pois, paru que isto fique bem authen-
ticado e innnifestemos a nossa solidariedade
com o sentimento elevadíssimo da espécie
humana, que a Ciiriiárá vote o seu pro fun-
do sentir pela morte violenta do insigne po-
litjco italiano Matteotti. Requeira, pois. qne
V. Ex. consulte a Câmara sobre a incllnsão
na acta desto voto."

O Sr. A. Lima associou-se ás homenagens
requeridas em memória do deputado Mat-
teotti, pedindo ainda que se enviasse um te-
legramnia de condolências :'t Câmara ita-
liana- .... .

Ambos os pedidos foram approvndos pelo
plenário.

OS MARROQUINOS OBRIGA
DOS A FORTE RECUO

ttompeiiflo o cerco, on lios-
puni..'-cs abastoconi as

posições ile Tazza
e Solawo

iMADIUD, 3 (rtadln-IInvas) — Anniincln-je.
i.ffiei.ilmenl.- ,quc as forças hespiinholns JA
conseguiram uhaslcccr por completo as pn-
siçiks do Tazzn e Solawo. em Marrocos, que
estavam cercadas pelo Inimigo.

listo, qiiii li.i.liti .íi as tropas reses, dus
dous lado. do rio Tnnjarem, foi obrigado a
forle irciio.

MADnil). 3 (Havas) (Offlolnl) — Duas
rohimnas hesponholns cstfln agindo para
limpar o terreno cm tornn de V.-ni, no nor-
te da África, e restabelecer as «•ommiinl-
caçílrs enlre nquelln pnvo.ição c ns posto»
militares rias proximidades de Üobndorsa.

Transferencias e classi-
ficações na Guerra

Foram transferidos, pnr aelos rio Sr, ml-
nistro «Ia Guerra:

Nii arma rir engenharia cs primeiros te-
oeiiles Paulo Rittmcourt Atnnrnnto do qua-drn ordinário para o siippicnirnUi* c Won-
cyr Aiiftjisto Soares de>U- quadro paru«(lucile, sendo classificado no 5' luilhalhàn.
Curllyhn;

Na arma de cavallaria os primeiros le-
nonles ,l._s,i TliomiS .Navicr ric Hrito do fl"
rcgiiiienlo (S. Gabriel) pnrn o 5* (Uru-
guayana) » lislcvão .lc Souza l.ima deste
para aquelle regimenlo.

Nn arma de artilharia os primeiro», lc-
nentes Augusto Inibassnhy d.i a* bstería ri..-
COStll IVijia) para .. 1" grupo ric montanha
(Cainpliiho) e N.-.v Allró Mondes dn Moraes
do T grupo de costn (Fortaleza de São
.loão) para a 2' balciiu isolada (Vigia).

Foram classificados:
Nn arma rir artilharia os primeiro, lencn-

tes César Xavier de Oliveira no I" regimen-
to (Villa Militar); e Luiz Carneiro riu Castro
e Sil™ no !_" itmpn -Ir artilharia pesada
(S. Ohrfslhvãç), c os segundos tenanies
Paulo Briisillcnse rie ..l.ir.cncs no tt' reyi-
menlo (.1. Gabriel). I^iuoel IJIguclredo
Cardoso nu ;'.* regimonto (Cruz Alta) Ila-
miro Pt-íson «Ir Albuquerque Soúlo Mnior
e .losé Anseio ilonies Ribeiro no 5- grupt. n
cnvallo (Dagc):

Na arniu de cavallaria os sesmirios tenen-
tes Nestor Orcllly de Son/a c José Nelson
Pecliolt no 1° regimento (Capital Federal),
José ric Lima Prado c Allgiislo Ilypiiolito «lc
Medeiros FiHio no lê" vegiiicnlo (Villa Mi-
litar).

ail
no senado

O Sr. Lauro Gotíré propõe a
annullação do pleito, oom

a solidariedacic, para
isso, do Sr. EIlis

O parecer, jíí assignado, rc-
conhecendo o Sr. Vespu-

cio. foi enviado sl mesa
.Vs 2 horas, presentes o.s Srs. C. Machado,

Lauro Sodra, Moniz Sodré, (ionçnlo Rollem-
berg, .1. Thomé. 11. Monteiro c Modesto, foi
aberln, snh n prcsldoncln dn primeiro, u re-
unliio dn comniissão üe poderes «lo Senado.
O fim cru ouvir u leitura do voto cm sepn-
nulo il.. Sr. Lauro Snriré sobre o pleito sc-
nntorlul rio Itio Grande do Sul. O senador
paraense, obtendo a palavra, começou agra-
decendo n convocação dc_sn reunião c n
presença rios seus collegas para

ONDE OS ORADORES PE-
SAN NA OPINIÃO

PUBLICA
Mac Adoo e seu grande eleitor, o

tribuno Bryan
NOVA YORK. .1 (A. A.) - A enniliila-

tura iln ex-ministro do Tliesouru, Sr. Mac
Adnn, A presidência da Rrpubllca, está le-
vmiilo grande vuiiliigem suhre Iodas ns ou-
Iras. na Convenção Democrata, embnra a
campanha d. diffamaçiio que fnl Inlciudii e
esl A sendo movida coulrn o seu nome,

Como elemento principal da propaganda
favorável A sua candidatura ao supremo
poslo da nação, o, Sr. Mac Adoo conta com
n «polo do Sr. Itryaii. que 6 tido como um
dos oradores mais afamados e populares
dos Kstados Unidos.

i ia* ¦

Os termos de responsabílida-
de tambem pagam sello

#>JLTIMí.5INfO*MAÇOe5
. RAPIOA5 E. MINUCIOSAS
\oETO0AA^eP0RTAQeW

DA "A NOITE"
ii . . ... . ii. i—i—

0 LEITE QUEOJIO BEBE
Foi fechado o entreposto de

Cascadura
O dlrrelor do. Serviços Sanitário» 4o Olf-

iri.-i.i Federal ...ti.-liou providencias ao w
n-clor du IMra.l.i de Ferro Ontial do Bra»
sil, afim de que não seja «ala reefhldo,
nn aiiilgo |.|iir..pii..t«i Vuifa, em Cascadura, •
leito iiiii-irtailn, por ter lerininadn • prasoeonredidii, de accordo rom at in-.|rneçA«#
hai.x4il.is de rnufiirmidaile cora A primeira
doentio «Ia carestia, de 10 de março de 1034.

COMMUNICADOS

O Sr. direetor da Receita, respondendo a
uma consulta do inspector du Alfândega de
Natal, declarou «pie os lermos dc responsa»
billrinilc assignados nas alfândegas prlnsnispcnsar-1 agentes dc vapores incidem no piigamculo

O que o Sr. ministro da
Marinha fez hoje

-Vomeações no Corpo de
Mariii-ieiros Xacionaes

O ministro rin Marinha nomeou pnra a
secção de auxiliares especialistas do Corpo
dos Marinheiros Nnciqnnes, o.s segnndos-sar-
gentos João Domingues, Ismael José Correia,
João Leão Braga; Henrique Sérgio de Olivei-
ra, Mariano Bnrbosá dc Oliveira. Francisco
Paulo dos Santos, Aristides Pcrcim das San-
tos, José Narciso Oliveira, Anlonio Ferreira
ric Souza, João Soberano Cardoso, Amaro
d!-S_Santos, Antônio Lúcio Brandão e Deo-
clecio íí" Oliveira. ~

Licenças, na Gueixa, para
tratamento t!e saude

O Sr. ininislro ria (inerr.i concedeu licen-
ça para tratamento dc snude, por dous me-
zes, ao professor do Collegio Militar do Cea-
rá, tenente-coronel Álvaro dc Bethcncnurt
Carvalho; por Ires e seis niczcs, respectiva-
mente, aos quartos officiaes da Directoria
dc Contnbildnric da Guerra. Abelardo Gnr-
fei de Bittencourt e Álvaro Lins de Miranda
Ilenriqucs, e por seis mezes, oo operário du
Intcndcncin da Guerrn, José Coelho de
Souza. • *

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

hoje, para a A.fandegn á razão dc 58134
papel por 15000 ouro.

O dollar cotou-se á vista, nesse bauco, a.,
o .100 c » praso a 98370.

Colligaram-.se as facções politi-
cas do districto mineiro de

Remédios
BARBACENA (Minas), 3. — (Serviço cs-

peeiul da A NOITE)'. — O deputado Bias
Fortes segue , amanhã, para o districto de
Remédios, deste município, afim de orgnni-
sar um directorio político, constituído dc
elementos dus facções que, nlé ha pouco,se riegludiavaiíl, ali, e (pie acabam de. unir-
sc, com o objecto unico «le trabalhar ein
prol do progresso ria localidade.

Muitas festas se preparam para commc-
morar o acontecimento, que imprimirá
nova orientação á politica de Remédios e
é. devido em grnnde parte nos esforços da-
quelle congressista.

... *m*m* ¦

0 cambio regulou fraco
5 31'|32 a 6 d.

Permanecia o merendo de. cambio mal
cnllocndo e fraco, sem letras offerecidas c.
com uni movimento ainda desenvolvido de
procura do bancário pnra remessas; Conti-
nunvntn nssim desfavoráveis ns suas lenden-
cias, pelo que não sc podia, por einqiinnto,
aguardar unia reacção efficiente contra •'(
queda das taxas. O Banco «lo Brasil iniciou
os saques u fi d„ a que operavam tambem
vários outros, eom ti ninioria sacando n
li ,.1|32 d., contra o particular a fi 1|.'I2 d.
Em seguida, os bancos estrangeiros recua-
rnm todos a 5 31|'I2 d., com o do Brasil a
II d., pnrn o mercado'

Cot.-iruiii-se os soberanos a 508 c a libra-
papel a 41S00Ò.

O dollar cotou-se á vistu dc 05330 a 95401)
e u prasó de í).'''-!.l) a 98370.

Saques por cnbtigraiiniiii:
A' vista — Londres 5 718 a f. 29133; Pnris

SI81 n §495; Itália S-105 a 8«0; Nova York
98-100 a 98450; Ilesp.-inlia _$24fi a 18250:
Suissa Í.ÇQ75 a 18(181: Bélgica 5427 a 8"433;
Hollandn 38550 u 38530.

Fornm nffixndns offioiulmeiite as sc-
guinfes taxas:

A 90 d|v — Londres 5 31132 a fi ri.; Pnris
5478 a 8487; Novn York 98200 n 98371).

A' visln — Londres 5 29|3'_ a ã Í5|t'(!" Pa-
ris 8482 á 9490; Itália 840.1 a $408; Porlngal
82(15 a 8275; Nova Yorl: 98330 ii 98400; H.-s-
panhn 18210 n 18250: Sliissn 18050 a lSfiSO;
Buenos Aires, papel, 33050 a 38100; ouro,
(55970 a 78150; Montevideo 78280 ii 78303;
Japão ;!80fi0 n 38983; Suécia 28500 a 28510;
Noruega 18274; Hollunda 38520 à 38565; Di-
namarcn 15510; Canadá 98300; Chile'18030
(peso ouro); Syria 8485; Bélgica 8425 a
8430; Rumania 8048 n 8058; Slõvilqtiia 8280
n 8282; Allemanha 8001 por uin milhão de
marcos; 28240 por marco dn renda; Áustria
8140 a 8170 por mil,coroas; café 8486 a 8-187
por franco; soberanos 508; libras-papel
418000.

O mercado de Cambio durante o din re-
velou-se estável, com os bancos operando
a 5 63|64 e C d. e comprando a 6 1|32 d.

O merendo fechou estável eom a taxa de
fi dinheiros, predominando pnra o banca-
rio, contra o particular li 3'32 d.

A libra papel regulou, por ultimo, a réis
418500.

lhe attenção, Tra/. no conhecimento da com
missão que u seu presideníe cffcctlvo, Si\

: hllis, só por motivo de moléstia tem deisa-
i «lu «lu comparecer. Elogiou o representai.le
paulista pelas suns altitudes c peln cora-' gem de sustentai' Mias convicções, em qual-i '¦uer emergência. Cilou u cas.i rio Districto.
em que o Sr. Ellls, não podendo, por mo-

j lustia, acompanhar os debates, \ciu, com
sacrifício, no dia cm que se votou uo pie-nario esse. niesmo cnso. Nos debates sobre
o pleito Rainho. o Sr. EIlis se encontra cin
idênticas condições. Doente, não tem eom-
parecido. .Mas, desejava hoje ir no S-nado
presidir a ultimai reunião da commissão de
poderos, que li-rá dc dissolver-se, npAs este
«".tudii. Hnlrctaiilo, nssliílioil o volo do Sr.
Lauro Sodré. demonstrando, assim, sua sn-1
lidariednde a maneira rie pensar «io repre-
..cntnnl,. pai___nse. Essn assignatura, disse |<> Sr. Lauro, muilo lhe sulista* c contenta,;
dada a importância «le um volo como o|
«Io Sr. EIlis, sempre acatado n,i«[iiella cnsn.

. Finalmente, entregou nn presidente o tra-
balho escripto, que trn/.in, pedindo aos seus-
collegas ,como uma gentileza _ pessoa do I

; orador, se furtassem «lc ouvir essa leitura,'
| poupnndo-o, no mesmo tempo, dc um traba-1
, Iho, sem òbjcclivo, por isso que a commis-
t são já se linha pronunciado a favor do pa- -
( recer e S. Es. não additnva, no seu volo,:
i u.Mihiim cscliirecimenlo novo. i

A coinmissno se mostrou uin tanlo surpre-|
heniliria com o peditlo do Sr. Lauro. Al-
giins membros declararam que a leitura só
poderia «lar prazer.

A dispensa era concedida tão sóinvile se
| isso pudesse scr considerado umn :,'.'iiti-
; lez.i.
j O Sr. Lauro, reaffirmando que o defe-
I rimento do seu pedido serin uma gentile.

xa, foi altcndido.

Nn seu vntn, o Sr. Lauro Sodré começa
dizendo que, com muito prazer, felicitou

| o ministro ria Guerra, por ter S. Ex. subi-
j do levar a bom termo a pacificação rio Es-

lado «lo Rio Grande rio Sul. onde se cm-
penhavam em luta tremenda brasileiros
contra brasileiros. Descreve, em seguida, a
í.linosphera pesaria em que sc riesenro-
lou o pleito, almospliern om que pairavam,.-linda, uns restos de deshaiinonins e de
ódios. O pleito devia ser regido pelas leis -, ... , ,, , vri,».,-.-. • ,. --.-  „ ,.
que. temos. Mns os que sc «imitaram cin ai *"* A-i>VIT*) ;— Seguiu para a Bahia
Pedras Altas, para firmarem a paz. inclui- ' ™.e .ví". f'*"í •;e,Iaenc,•¦• ° S^eral Alber-
rum nesse pacto à cláusula declinai pefn ! •nJc'-'e'ra Ribeiro ex-conimandante
qual o governo federal sc reservou, o direi- : ""S"7"11"." de_ infantaria^.que-fm
to de fiscalisnr o alistamento e o proces-
•so eleitoral, po.r meio de representantes de
sua inteira confiança, especialmente no- I 7~~""
meados para o exercicio dessas funeções. I Api'CSeilt0U lllllii Cei*tÍdítODescreve ininuciosanientc ns funeções des- t ~..~ ».«„»-.» ji„ ¦% ..¦•¦.
les delegados, desde o alistamento nlé ao QHC CareCC (IC lCj^allílade
recolhimento das cédulas. I_ affirrna, i O Sr. ministro da Guerra communicou
ndcuitte, que desses funecionarios a lei não | ao seu collegn da Justiça c Negócios Intc-
cogitou: são entidades rins quaes nno ha riorés, que carece de legalidade a certidão
menção em nenhum dos seus artigos. I dc promoção ao posto de 2.° sargento da

Os debates ornes, ns exposições eseri- j Guarda Nacional apresentada por José Ba-
: ptns, diz o Sr. Lauro Sodré nesse trabalho, I silio da Silva Junior, preso á disposição do
| deixaram evidente que houve no pleito, ! presidente do Tribunal do Jury,
! que eslá n se decidir, ingerência imperti- ¦ i-r ¦
j ncnle por .parle dos que deviam deixar que j O AI HílDÃO nFQfPII MAIC •

os seus aetos sc passassem livremente, na *f r\hKl\JVA\J VLÒLLV DHMÒ |
forma da lei. Refere-se ás allegações dos. O inereiulo_ de algodão aceusou hoje, no-j

procuradores do Sr. Assis Brasil sobre nul-!va depreciação, tendo os preços regulado!

I il«. sello, dc conformidade com o n. 8, pa-
rngrapho I d.i tnbella B do dccrelo nume-
ro 14...3H. de l* do setembro d« 11120, eom
a alteração do arl. 4$ da vigente lei orça-
meularia riu i'i.#'t.-i.

ROUBAVA ASSUCAR E O VEN-
DIA A UM NEGOCIANTE

SYRIO
A policia de Juiz de Fora

prende o criminoso e o
comprador

1UW 1>E FrtRA (Minas), 3 (-Serviço espe-
ciai .In A NOITE) —- A policia local pren-deu o indivíduo Joaquim Alves, qnc prati-.•ou uni grande roubo ric assucar na Refl-
nnria llcnalo Dias. situada na -rua Hnlfcl.l.

Ifa mais rie quatro mezes. riiibu o erimi-
iinso retirando rio c*tahclccimcnt«>, todas as
noites, «luas c tres arrobas do menciona-.Io produeto, vendendo-as a nm negociante
syrio da avenida 15 du Novembro, que Iam-
bem foi preso.

Os prejuízos da refinaria são avaliados.——;— ¦ «-¦-i-. .—
Tres funecionarios da Pre-

feitura que pedem
dispensa

O Sr. prefeilo, por aetos de hoje, dis-
pensou, a pedido, o engenheiro Jorge Mo-
loira da Rocha, do cargo dc auxiliar dc cn-
gcnlieiro contratado da Directoria Geral de
Obras; o professor do Instituto Profissio-
nal Ferreira Vianna, Bernardo Moreira «lc
i larva Mio, do logar de diréclor interino do
mesmo estabelecimento, e o guarda muni-
cipal Alivnro dos Santos Gianiní, dn logar
dc escrevente de agencia, interino, da Pre-
feitura.

¦ -H» i

Vae residir na Bahia um ex-
commandante do 10° R. I.

JUIZ DE FóRA (-Minas), 3 (Serviço espe-

Vestidos para
soirée

Modernissimo sortiménto
de lindas creações parisi-
cnsos. Ultama palavra na
arte de bem vestir.

..'.Mi<i..>.M......n.iMi.n__..n.<in«<timnm..iiiiii.uuiiM

j AMANHA I

pos e Retalhos;
p Em todas as secções .
iiiiiiiMiiimiiNiiiiTMitiiiMiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiinuimititiiitmiiuii 
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A Maior e a Melhor Casa do Brasil

IIHOS
para senhoras;
para senhoritas;
para creanças.

Comprem.nas grandes casos:

.ntejLo-10"'
regimento de infantaj^a^.qne-foi, liÕpouco,
reformado. Sen embarque teve grande con-

I correncia. ,
m*t»

iplMfim
182, Ouvidor

111.' ÜTE1
Av. Rio Branco, 100

Brasileira
L. S. Francisco 38142

AGASALHOS
lidades essencines cm algumas aclas. E
pergunta, depois: "Dadas as condições, que

I foram apresentadas, e o que de anormal e
; menos regular oceorreu, como decidir? Até
onde vne a cõmipétcncia do Senado para
conhecer c .julgar cm casos taes? Reproduz
opiniões de jurisconsullos, a respeito. Elo-
gia os dous candidatos, Srs. Vespucio de

I Abreu e Assis Brasil.
i E rissim termina o Sr. Lauro Sodré, dc-
| pois dc reproduzi-, também, idéas mas já
j expressas anteriormente :
j 

"Não lenho por sufficientemenle provn-
1 dns ns allegações, que foram feilns perante

a commissão, de sorte a basear sobre elins
juizo seguro, pn recendo (pie o pleito eleito-
rai não decorreu com ns necessárias garah-

; lins, na conformidade — das rigop-sns e cs.
j Uns, iiii conformidade ia loi. E. por isso, sem
| que me mova o menor seiitini.Mito de lios-

lilidhdé pessonl contrn o cnndvjalo diploma-
do, credor da minha consideração é do meu
apreço, c Ino na nllnra do cargo a que as-
pira, entendo que mellior acertaria o Sena-
do, decretando a annullação das eleições res-
lisadns n .'I ric maio no Rio Grande do Sul."

O Sr. EIlis nssignóu com n declaração:"Concordo oom a conclusão."

Antes de levantar a reunião, «pie «6 niln
-será a ultima se òs papeis tiverem-de a ella

voltar, o Sr. C. Machado, depois de dizer
que o.s (locunieiilos sobre o pleito gaúcho se-
riam enviados .. mesa, afim rio «pie csln in-

I elna a mnteriu 1111 ordem do dia de amanhã,
i — agradeceu a collaboração de todos os
I collegas, a dedicação, o zelo c a ihfe.ligén-
i ein dos seus companheiros, para aflingir-sc
j n resultados satisF.itorios, nos cnsos dêpen-¦ dentes desta -commissão.
; O Sr. Lauro Sodré pede lambem um voto
; de louvor ao presidente interino, que tão di-
! gnamenle, disse, substituiu o effectivo. O
I Sr. C. Machado agradeceu Isso c pediu um
: voto de louvor np secretario, Sr. ,1. M. Rosn
j Junior, o que foi approvado unanimemente.
I E levantou-se a sessão.

-d»»--- —_-

NÃO HOTJVE SESSÃO NO
SENADO

O Sr. Azeredo declarando que se achavam
prescnles, apenas, 20 senadores e que mio
linvin expediente; deu inicio c levantou im-
niodititamciite, os trabalhos dn reunião.--<w>f»—. .

Para pagàiitieuto a um voi-
lunii.no da Paíria

O Sr. ministro da Guerra solicitou do seu
collegn da Fazenda o pagamento", no Tbe-
soiiro Nacional, ria quantia tle 2:3803000; ao
diferes voluntário dn pátria Pòssidonio Ro-
drigiiês ric Amorini.

Ainda este mez, a milícia macio-
nal fascista vae jurar íide-

lidade ao rei
ROMA, i). (Havas); — O presidente Mus-

solini decidiu «iue a Milícia Nacional Fas-
cista prestará .juramento de lidelidude ao
rei em dia do mez corrente.

cm declínio bastante accentunilo,
Cotaram-se os sertões de 80$ a 825; as

primeiras sortes de 78Ç a 79$ c os medianos
de 69$ n 71ÜÜ por 10 kilos.

As entradas fornm volumosas e consta-ram de 3.144 fardos, sendo as snidas de2d0, licando cm "stock" 11.959 ditos.¦' mm* 

mongol marinho pura lã

snrjn dc lã côr beije c

0 Gafe continua em alta
•—***»»•*¦*¦

43$000 a arroba do typo 7
Proseguia o nosso merendo rie enfé emnlln nceentundissima, sendo cada vez maisdesenvolvido o movimento üc procura paraa reülisnção rie novos negócios na taboa.
O typo 7 pnssou a cotar-se a 43$ por ar-

robu, preço esse que vigorou em condições
muito firmes.

Foram rcgulares tanto as entradas, como
os embarques.

As vendns effectuadns na abertura ele-
varam-se a 9.474 saccas, ficando muitos ou-
tros negócios para serem ultimados á tarde.

A Bolsa de Nova York aceusou no fecha-
mento anterior uma alta dc 20 a 25 pon-tos nas opções.

Entraram em nosso mercado 11.554 sac-
cas, sendo 10.0-17 pela Leopoldina e 1.507¦pelg Central.

Os embarques foram de 10.417 saccas,
sendo 870 pnrn os Estados Unidos e 9.747
parn n Europa.

Havia em deposito, hoje, 331.616 sac-
cns.

Regulou o merendo de café. durante a
tarde, menos lietivo, mas. ainda assim fo-
ram vendidas 2..ri21 sneens, )io iotnl de
11.1)1)5 di Ins.

Fechou animado e firme.
Passara in por .lunriiahy hoje, com des-

lino á Snnlos 20.000 saccas.— ' **a_fitn ' •—

casimira t|
ástrakah

trança ciré ..
francez "fino

58SO0O

S5*0-tD
_il5$000

265*000;
lfiOSOOO
2405000
2-05000
1295OO0

1105000
260$0_0
2Ü7Í000

M5ÍWÉ
27l_?000'-

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

25,6; minima, 13,6 '

Previsões para o perio ..o de 6 horas
da tarde de hoje até, 6 horas

da tarde de amanhã :
Dislriclo Federal e Nictlieroy — Tempo,

bom.
Temperatura — Noile nindu mais fria,

ligeira ascensão rie dia, eom máxima enlre
25 e 27 grãos.

Ventos —- Normaes.
líslario do liio — Tempo, bom.
Temperalurn —- Noite ainda mais fria,

ligeira ascensão rie dia' salvo n leste, onde
será em declínio á noile e estável de din.

Estados rio sul — O tempo confi^inrú í*ni
toda a parte bom, porém nublado 

"no 
Rio

Grande rio Sul.
A temperatura manter-se-á baixa á noi-

te om toda a parle, sóbrútüdò no Paraná e
S. Paulo, onde são niiidii possíveis us geii-tias. Elevar-se-á de din. Ventos — Ile norle
a leste no Rio Grniuie e Sania Caliiariini'ondaiidn para estes quadrantes nos domai-'

* listados.

Manteaux
riestle.

Manteaux
lilnz .

Illáriteiiiik
Manteaux
gosto"

Capas setim Imperial forradas desde
Capas ebarmeuse c| forro de seda...
(lapas nstrttkan francez desde
Capas vclludo chiffon desde.......

VESTIDOS
Vestido crepe China, lindos modelos

reclame desde
Vestido ebarmeuse
Vestido ninrrocain
Vestido pura lã, arligo para a esta-

ção, reclame
Robu tuilleiir gubardiiie sup

A maior variedade cm artigos dc in»
verno para todos oa preços.,

brande Exposição
— NA -

CASA LAGE
RUA DO THEATRO, 19

Mobílias de Estylo \
Luiz; XV e Luiz XVI, douradas ,e em,
laqué, estofadas com guarnições dS|

Aubisson e tecidos seda.
Grande variedade na popular f

(AS^/vâNÈ|.
fiS. Bus da Cnrlora. 67 •_•__•

Passadeiras — Tapetes
O mais rico sortiménto

Largo da Carioca, 9 — Teleph. C. 640 .
SOUZA BAPTISTA & COMP.

Prof. Godoy Tavares ^0$ $$
boles e, por seus processos, estômago e In»;.
lestinos. Av. Rio Branco, 137 (Oileon), 3^
ás 5, menos «mintas. Voi. Pátria 60. Sul 3178.

Dr. A. F, dá Cosia Juniorp^fg_
mores, 1 ..iriiiimtherapia. R. Chile, 17 (4 ás 6).

TONES. «"tr"'/
!_.'_. >__-

Os mais delicados padrões
Largo da, Carioca, 9 — Teleph. C.-,f eoÜZiA, BAPTISTA & Oa.

640

Cui-ini-se coni
'lu-rapico. I.argè

diTT*lihs. .. Instituto . Physio.
dn Carioca, 3.."" •,'••'

Dr. A. Moscoso P;#.*w^M Aterelho digesliw). /¦.•.'ásilitits dc '1 uiii deante. Rua Asscmulé ,:

'-¦ .';-.-\4_e_srífi_!_?S **'*i 
,; . .' ...*;

w
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CAMISAS PEITO UNHO
Peite» II, Uniu,
JPulli. linlio Manchctlor
Pe.lo lindo iiliinri,./.
Pello .tu... ,,,,Pello '.nlin »upvr

Kí.Min
Hl.iOO

llIl.MMI
I-.VIO
:i*:»"i.Pallu liiibn pur»  i5»sooPíll» l.i.l.o duro casnen  154,100rnnevus pello liuho  \n\lMi

CUECAS BRANCAS
Dc cnmhrnela 
Oe IrlMi.rii. 
Cafnhniia laglcza. , ..
Oi.»i.l»ií -\ .,----
Canitriiía l.vpu Unho.,
Irlaiuln 112 Mi.lnt 

.'I por 111500" 
121.100
1-1--illlli
I5«HUII
III *."ii.ii
-IIKII0

150
UUU
25Ü
iillll

TOALHAS COM AJOLIt
¦•>» I.INIIO

HU  /ffiOO
llli ,...'...|  iiHiim.ho  lutsno
HO .....*  lüfoiiu
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Off erece ao PUBLICO uma pequena relação de
artigos do seu grande stock de mercadorias
desde o artigo de luxo ao mais modesto. Única
que ainda pode offerecer maiores vantagens

CAMISAS AMERICANAS LENÇÔES

TOALHAS LIMIO COM AJOUR
EM VOLTA

im. um
-Ml liiil
-AU llili
uuu mn
350 l.iu.

Iiiíinn•-o-hn.
-.'(Mun•JS..SIMI
IHíOOO

LENÇOS
P.ira "olleglaea 
Typo iiuisso 
ilsiiilir.»nilia 
li>Kle:ea '
li Imlm Oxford. , . ...
Super ti linbo 
Inglezes ei imin. rôrcs
Inglt-ít". Typo P.vri.niyd.

V,
••j
¦A

¦A
IL
V,
M'i
Vi

ri*. •_*5nn
88100
58000
(19400
78100
7*»lill
otoftti

llíiini.
pj.-iiini
1-lf.S.li)Pyrainld. legitimo

<-*,w**-:.*m**h»x^~5-:..x..>*:.*.:-m»{..>+4»5, .
Maria Leal Gusmão

(TATA')

«fc. •• f-av,ns tiusaião, suns filhas « netes,
t*M Vasco Nnzarclli c senhora. I.uiz Kràíi-

! Oinco Leal, sr.il.nra e filhos. Cccllii.¦OS du Rocha Gusmão, filhos c genro,Ilerlna Orlando Gusmão c filhos, ArmandoI ritençi., senhora e filhos, Enoninn Leal*-.03lnt .> filhas, Tiincrcdo I.eal e Sylvio l.eal•grariccoiu penltorados a torios os parentesv amigos tpic acompanharam á sua ultima
moraria os restos mortaes ria sun idolatrada
es-iosa tnüe, avô; filha, irmã, cunharia e liaMAIIIA LEAL GÜSMÍO (TAT.V) e. os con-
Vitlaiii para assistir á missa dc sétimo dia,
que pelo clcrno descanso tlc sua alma mun-
dam celebrar sa blindo, 5 rio corrente, ãs 11)
horas, no egreja tle N. S. do Carmo, ante-
c.pai.di» os agradecimentos.

TOALHAS PARA ROSTO
Arligo forti.' por IÇtlflO
Polpudas 7Í5.H)
1'elpuilas encorpadas 88500
l;i'l|iinlns cm córcí HÇ7IHI
1'elpudas fortes Ofnno
l'i'lputln.1 grandes in-nnn
(iranllcc c| ajour 118800
Alngi.iis grandes t.lJHIW
Alagoanas 14I8IK)

Percal, coroa fortes .,,.
Palllc IMmlas 
Percal franco* 
IViviillni' l...-i,-#n 
Pi.ri.iio tlUlIlICll
Tricolor chie 
Xcplilr llicrilor super, ..
Zui.liir Inglc/. encorpado
Mo.ISSClIllü lllille/.» 
tirvi.flii.c M.iur.

7».'.lin 
' Pnra cliulngem

8-Miu', lliu -. '.''ii crelone .'. ajour
I015H0 IUl * '-"¦' crelone cj ajour
11'm." ' llii ,\ :¦. ii crelone ef üour
li*"!.. I Itio x '•'lli crelutio cj ajour, casal.
12)500 I IM'» .\ 2111 i'i't'l..ii.' cl ajour, rasai.
1 l-r.. i
1l:i'"i
ir.i-.oo
i.*.".-,."'

«cgcinl n;-.-..nt
1 Tf,VIII

1,1'MUI.
188500
IfljOOO
ItifHWl

linda
Zfl.hlr io.linl
Cordonel UOgc 
Hephir Tnbraieo
Xcplilr l.yuic.x 
I.iiiiliiu Ingleza 

k*ERFUMÀR!AS

Snl.nh.»te» coco fino, 2 por 87IIII
flimi perfumes >*lmiYorli todos perfumes .... ijiiiinem burra jiuiu

Paly líinil
urllhantlnas Paty 2?-|iii

III/cl 3.H0Ofino» perfumes -188011r.xlraclos Jardy sorlldoi 4800(1'"alv 
Sftjoo

Ulil \ '.'in crelone k.ohs.i .
mu x 2iu crclo.it' grono

l.Jlllll". ,,
fesloiiel.

I1-H00
8-7IHI

I.'".'.'nl
118500
128800
15-800
188000
208500

COLCHAS INCLEZAS DE FUSTAO
150 x 200 11*0(111
150 x 21)0 488600
Iiii x 20(1 cnm fcliuii! 538000
100 x 210 028000
170 x 210 018000
200 x 230 com fcslonct 728800
1811 x '-2r» 788500
180 x '.'.'III c| fcslonct «-_--iii.il
200 x 260 808000
100 x 250 alio relevo 1088000
100 x 220 alio relevo com fcslonct.. 1'_K-*<m.)

MEIAS DE LÃ

'.•*-to**M"W-+*-S*>K'*^^

Mescla encorpadas.
Mescla forte
lim corei
Francezas

par 88800" .ISHIIO
" 5?:mo" 08800

CAMISAS DE TRICOLINE
SA branca, -.uper. .
.;.'...••. vnrla.las. . ,
Cor pi.lba, If.iniliiv
Trlcolluo 1'ra.icc/a
CAivi Um*, supre.
Arligo dc luxo
As ...nii bellas. IMiiiliii
Pí.ilr.io illsliiu-lo
Tricollnu liaiiciv.!. . . .

i II • I ti Mt IIM'1
lisliiila

MEIAS
Knrlcs para collcgli.es, par......
Pio cscossfz, 3 pares
Vorlt ii. I, ;i pares
Vorlt ii, 3, 3 pores
Fantasia fortes, :i pares
1'nincezns fniitnslii, 3 pares
Vorlt o. '.', typo cjcossln, 3 pares.Yplranga, 3 pares

MEIAS DE SEDA
PAMA SENHORAS

Sem defeito, fortes, par
Encorpadas c| reforço, par
Cj costura, encorpadas, par
Seda animal c| costura, pnr
Seria -Innoiicza c| costura, par....
Moussclinc, c| costura, par.

358000
208500
2ii«H0ll
208800
881500
.'HÍ.VID
318800
3liif.H0
308800

8000

¦I.ÍHII0
0*000
Ii"-.P,II0
7?nofl
8ç>500
7820o

48200
58800
fi*500
i)*HD0
13Í500
108500

FRONHAS

•li» x 40, 9 * t •nMiMiaii-iMiMM 19000
86 X 60 14900
411 X 0V« • • tt ************ ••*****¦¦ U-|*00
40 x 80 28700
40 x 00 38900
40 x 60 38200
40 x 60 c| ajour :t.f.'iiii
60x70 48000
50 x 70 cjajuur \*&:m
70 x 70 c ajuur :,,*mt
70 x 70 c] ajour HgUllD
70 x 70 Uordadas 08000

GUARDANAFOS
60 x 50 pco x no pno x oo p
00 x 00 c|

refeições, il.izii.  11 KM
refeições, tli.zln..
refciçAcs, linbo, dúzia.,

ajour, linha, ilutla.,

188600
288500
818500
40?(I(HI

ESPADINí

Prescilíana Rosa de Jesus
(fiBimcio)

• Anlonio José Tiburcio, .lulla Lava-
*>M zelll Tiburcio, Carolina Tiburcio Vicl-

1 ra, Manoel J. Tiburcio, Fausto J. TI-•h bureio, João F, M. Pereira e familins
agradecem a todas as pessoas tpie ncompn-
nharam os restos mortaes rie sua sempre
lembratlíi mãe, sogra, avó e bisavó PHESCI-
LIANA ROSA DE .IESUS (TIBUBCIO). e
conviriam seus parentes e amigos pnrn as--liKtirein à mlssn ric sétimo ribi que por suu¦.'.mn mandam celebrar ..manhã, sexta-feira,¦I do corrente. :ís 0.SO, no nltar-mór da
igreja dc S. Francisco de Paula, confessai.-
lo-üú desde já gratos.

Henrique Baptista

t 

Anlonio Dnptisfn de Azevedo, esposa
e 1'iSli.is, Narciso IJaptistn rie Azevedo,
ísposã e filha; João Baptista, esposa c
filha. Ilcnrlniie ilnptlsta Filho e Cen-

ccição Baptista I.ôurohço e esposo agrade-
vcni n torios os parentes c amigos que ncom-
piiiiliarain os restos mortaes ric seu itlola-
trailo pae, avô o sogro á ultima moraria c
«ie novo os convidam pura assistirem A mis-
ia de sétimo din oue mandam celebrar
amanliã, sexta-feira, •! do corrente, na egreja
do Bom .Jesus do Calvário, ás 9 1|2 horas. Por
u.sto nclr. ric caridade desde iá se confessam
gratos.

Parn diplomatas «• nrnili-micos
CASA MORAES & ALVES

llfi — AVENIDA PASSOS — 11C
•Pharmacia Aristides Cairá
A' PRAÇA — Aos nt*ssoH amiaos e freguezea

Sob a impressão Inc.ttingulvel dc dolorosa
inngiin pelo passamento prematuro rio nosso
bondoso chefe e grantle amigo Ilr. Arisliiles
Calrc, cnliimunlçanios que continuaremos a
lesta da pharmacia "Meyer" com a nov,. fir-
inn H. Dru.ri-i.o.id ,"!: (".., suecessora rie Pc-
risse & C, assumindo lodo o aclivo c possi-vo da firma antecessora, ficando nn direcção
ria casa o Sr. Heitor Drummond c na dire-
cção de todos os serviços clínicos o Dr. G. de
Macedo Soares, ronssistente durante nove
annos do Dr. Aristides Cnirc, que continua-
rã a servir do mesmo modo aos seus clien-
tes.

llio de Janeiro, l-VII-24. — H. Drnm-n.ond & C.

-~• íi~f <—— -**1****e**m********i****m************ ****,**** i».. r-mfm****-*

IV) x 60 pi refeições, Unho, du/.la.

COLCHAS

Km cores 140 x 200
Grossas côrcs 110 x 200
Fuslào côrcs 140 x 300
Oom artigo, brancas 140 x 310...
Fuslno francês 140 x 200  ...
Kustio francês encorpado 140 x 200. 21800.»

UMAO
1380OD
158500
128800
18ili.ii

OS PREÇOS DO PALÁCIO DAS NOIVAS SÃO ÜM
FACTO, SENÃO VEJAM:

68500
:.$90()
5S800
4S200

Loteria da Capital Federal
Resultado da extracção dc hoje:

'•^Iv 20:000.*000
•:"'¦¦ 3:0008000
y™fj 2:0008000
J"5'í 1:0008000293.6*1 1:0008000

Sortes srandes—Centro Loterico

TRICOLINE FANT. (LINHO E SEDA) PABA CAM. DE HOM. LINDOS PADBOES
EPONGE' L19A FRANCEZA, LARG. 100 c- METRO
EPONGE- FANTASIA LINDOS PADRÕES. LARG. 100 c.

CRETONE INGLEZ PARA LENÇOL DE SOLTEIRO
CRETONE INGLEZ PARA LENÇOL DE CASAL  5S800SEDA LAVAVEL (JAPONEZA) LARG. 100 c, METRO.  . OS<;()í)
CREPE DA CHINA RADIUM, LARG. 100 ,.,  16S500A9TUAKAN. LARG. 13.0 e. METRO 30S500

Enxovaes para noiva especialidade da casa
NOS GRANDES ARMAZÉNS DO

???•w*-:*-:.«h*-:»:..:.**:**>-x..:.4».%.h-'.;"-í'-;«.i~h- H-*i-,.''-^>-^^^">"><'*:**:**H-^":-*f*:-*."H*^"-M^"!*-!""i"

SILÍOiETO DE CARBONO PURO
Tara expurgo de sementes. Ininmnisação de eereaes.

Indicado para o expurgo do café em grão

Formicida ZUMBY
Suecesso garantido - Infallivel - Extingue qua.querformigueiro, por maior e mais antigo que seja

COMP. DE ÓLEOS E PRODUCTOS CHIMICOS
'••!••-•:••¦

Candelária 81, sobrado — Caixa Postal 747 — Rio de Janeiro
"yyyH**f'K**'-}**i*+^^

Cinira de Oliveira
Samuel dc Oliveira e sua família con*

^SaVidam seus parentes e as pcs.-oas de suas
jj releções para assistir á missa que fa-

•Ira» zem celebrnr, em commcmoraçno da data
do anniversario nelulicio ria querida c inol-
vidavel CINIRA DE OLIVEIRA, uinanhã, 4 do
corrente, ãs 9 1|2 horas da mnnhã, na Capella
do Cemitério dc São João Baptista, protestan-
do riesde já o seu profundo reconhecimento a
fliiantus comparecerem a esse piedoso acto de
eélígi-..

Faliecimento

A CASA PACHECO
remarcou todo o seu varia-
dissimo sortimento de ar-

tigos de inverno durante
o mez de julho

Capas de~s © da
forro de seda . 110$000

Capas de char-
meuse forro de
seda...... 22O$000

Capas de marro-
c a i n forro de
seda

JOSEPIIINA GOMES SIMÕES

Í.losé 

Mendes Simões e filhos, Ma-
noel de Arauju Guines, Thereza e Hei-
mira, João Tavares tie Souza, Antônio
llaplista e demais pessoas da familia

¦participam o faliecimento ria inesquecível e
sempre choraria esposa, mãe, filha, irmã e
cunhada JOSEPIIINA GOMES SIMÕES, hoje,
quinta-feira, 3 do corrente, ás 7 lioras ria
manhã, devenrio sair o feretro amanhã,
sexta-fçira, *1 do corrente, ás 8 horas ria
inanliii, tia rua s. Clemente n. 34 para o ce-
tniterio de S. João Baptista.

Ignez da Cunha Soares Pinto

Jj* 

Barnalic Soares Pinto c senhora,
t"Ç*5 Gflstfio Correia du Veiga, senhora e

filhos c riemais parentes convidam tis
,»• pessoas de -nins relações para assislir

t missa de trigesimó dia rio faliecimento
rie sua, sempre lembrada e extrinosa mãe,
¦Of-ru e avó IGNEZ DA CUNHA SOARES
PINTO, qne cm suffragio de sua alma fa-
«em celebrar amanhã, sexta-feira, _ do cor-
Mnte, As 10 horas, no altar-mór da egreja
ao Carmo, pelo que agradecem.

Capas de peliueia
sob medida. . .

Capas malha
franceza ....

Casacos malha
franceza ....

Echarpes malha
franceza ....

Vestidos malha
franceza ....

Manieaux pellu-
cia forrados . .

210$000

200$000

120$000

48$000

30$000

75$000

200$000

83,85 e 87 Rua Uruguayana
(CANTO DE BUENOS AIRES)

rdephone: Norte 287S
**4-*>*.*>'--*y***K**^^
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fundos inactivos que esperam
collocação definitiva nâo ha melhor meio qua
a nossa CONTA LIMITADA. Juros de 4*'

THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
fcVENlDA RIO BRANCO, 83

O MAIOR DAB AMSKICA8 ¦ •**}*:

1
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PELLES
Laura Videira

rniji.t

Ída.
p"ar
tire

FALLECIDA NO PORTO — PORTUGAL
Arthur Videira Alves e Maria Armin-

_i.Videira Alves convidam todos os
parentes e pessoas amigas para assis-
tirem A missa de'mez que pela alma rie

Sa 
querida^lrmã e cunhada mandam ceie-

ar amanhã, sexta-feira, 4 do corrente, ás
9 horas, pelo Rev. padre Vietorino Ferreira,
¦• egreja de S. José. Antecipadamente a to-
dos que comparecerem agradecem.

Manoel Francisco dos Santos
Rocha Leão

1" ANNIVERSARIO

ÍAs 

filhas, genros e netos' convidam
os parentes e amigos para assistirem
i missa de Io anniversario dc seu fal-
lecimento, na egreja rie S. Francisco

«e Paula, ás 9 horas, amanhã, sexta-feira,
4 do corrente. Antecipadamente agradecem.

legitimas grandes 100$000
pellerines gran-
des 110$000

Só se sabe da victima
Um auto que, como tantos, fugiu, apanhou

no cruzamento rias ruas Uruguayana e Ouvi-
dor o empregatlo no commercio Manoel lli-
beiro da Silva, rie 43 annos, casado, proje-
ctando-o ao sólti" e ferindo-o na perna es-
querda.

Ribeiro teve os soecorros da Assistência
no Posto Central, recolhcnrio-se, depois, á
sua residência ruo Anna Nery n. 152.

A policia do 3o districto não teve conheci-
mento do facto.

*****

;^wj__ife?
Dr. Silvino Mattos,

PELLüBlâ
44$000

Olympia Duarte Muniz
A familia Pedro Muniz convida aos

I demais parentes c amigos para assisti-
rém á missa de 30* dia que, por

.— alma de sua inesquecível mãe OL.YM-
FIA DUARTE MUNIZ, manda celebrar nu
•greja de S. Francisco de Paula, amanhã,
«xta-feira, 4 do corrente, ás 10 112 horas,
HO altar-mór.

frli
ii
•1

José Duarte de MeHo—
(ZiÈCA)

. Viuva, paes (ausentes), Irmãos e
1 demais parentes convidam ás pessoas
amigas para assistirem á missa de se-
tlmo dia que será rezaria sabbado, 5

fo corrente, ás 9 1|2 lioras, nu egreja de
V. S. do Parto.

Cabellos á Ingleza, a domicilio
À' -l.a-Garçonne e Demi-Garçonne. Perfel-

tfio c, rapidez, Pedidos a Arngâo. Norte 3192.

I)entílta Octavio Euricio Álvaro —
R. Uruguayana, 45 — C. 3392.

temos 38 quali-
dades met. . . .

Gabardine todas
as cores L. 1,30
met  24$000

Marrocain lã bor-
dado e seda met. 55$000
(Vendas por atacado e a varejo)
NA CASA PACHECO

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega
Telephone Norte, 1244

laureado especialista
em dentaduras anato.
micas, com ou sem
chapas ou céo de boc-
ca, para a mastigação
perfeita e belleza da

ohyiilonomia. Preços modièds, 7 Setembro,
231; dns 7 ás 5. Tel. 1555 C.'*******

üImrod

A quanto attinge a subseri-
peão aberta em Campi-

nas pró-monumento
a Ruy Barbosa

S. PAULO, 3 (A. A.) — Attinge quasi a
14:000$000 a importância arrecadaria na
subscripção popular, aberta cm Campinas';
pura a erccçáo do monumento ao conscihei
ro Ruy Barbosa.

Devido á grando afflncncia de pessoas ao» escri* --
ptorios da Companhia "._ CONSTRUCTORA". c?.a_
resoIvcutransferir.se du Avenida Rio Branco 1J.7, 2";h
andar, salas 21 e 22, para todo o 2o andar da Kua 1
Uruguayana n. 112. Procurem adquirir um prédio?subscrevendo acções. ** %

Única Companhia que cons-j
tróe em prestações sem

entrada inicial! i
\„Mi.iiiiiiiiiiiiiiir.iimiiiiu,iiiiiiii:ii*iiiiiiiiii iiiliiiiHiiiiii*uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiii:iiiiiimiii*iiiiiiii*iimiiiiiiiiiiini.iiiiiiniii»iiiJ.»
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Felix 119

—- ¦ .. ¦—»*******,

Afi*mmmmmmmÊÊy ¦

******
\T ¦ ***** *—— ._.Vae reunir-se a Soc1éa*ãaraTin-

ternos dos Hospitaes
Sob a presidência honorária do Dr. Mot-ta Rezende rcune-sc, amanhã, 4. na sede daSociedade dc Medicina e Cirurgia, Avenida

&•„¦? Sf i19,7' ás 5 horas u« »òltS aSociedade de Internos dos Hospitaes do Riode Janeiro. E' esta a ordem do dia: 1)Rourguy rie Mendonça, Paralysia facial- 2)Deollndo Couto, Pulso alternante por'ex-trasystolia; 3) O. Correia rie Araujo, Fra-clurii ria epit.rochléa.

I 4Ê* r KAMBURG- E

HStrvii

|t!p,

Gai, allemães, econômicos, modernos,
marca FROMETHEUS

Casa
Hamburgo

EVVEL & COHEN Ltda.
Andradas, 44 •- Norte 1986

22 - Rua Uruguayana - 22.
BELLA VITRINE, armações mo.
DERNAS E ENVIDRAÇADAS DE

PEROBA
COFRE FICHET

Casimiras de varias procedências, hrlng •
AVIAMENTOS e roupas feitas. Balcões.

v, manequins e utensilios

4 DE JULHO
amanhã, á 1 hora da tarde

*******

IDIEiilKANISCliEl
¦PFCHIFFFM
GESELLSCHAFT

¦" f Je luxo para Lisboa, Vi-1Bilhíio, -Hock van Holland, Boulo-
fine s|m e Hamburgo.

*****

Snlrá a
larde.

_^ **—~*-*******T**** i ********m*******m.A*mmM^—mmtm

Dr. Rolando Monteiro ví?5,u*,|narias.
r, - „ .. Mol. senhoras.Operações. B. Aires. 68. 1 ás 3. Res. V. SOOU.

Cap Sfori)
a 22 dc julho, is 4, horas di

ntoeifo Delfino
Sairá a 3 dc setembro.

Itheodõr wÍlle & c.
Agentes

gAvenida Rio Branco 79-Io andar
Telcplione Kortc n. 41

^^..'r.

************* *,*,„*„**** mii um¦»¦¦!!¦ |_H-___B_-_ IIIm\ Jl |I|

COBERTORES!
Camisas e meias de lã
—parrtodosDFprèçòs

Grandes safes!
de roupas brancas

para homens e senhoras
Arügos para cama e mesa

Espera» de Brasil
RUA DA CARIOCA 52

*H*-H*Wr*We*}v*^^

Massa Fallida de Berdion & Cia
Fabrica de Ca

rt' Rua Barão de São
Leilão, sabbado, 5 do corrente, pelo leiloeiro PAL-

LADIO, ás 12 horas.
¦We******™*:**^

LEILÃO RB.RA3 HYOiENIGAS PARA
DA OS DYSPEPTIC0S

0s médicos dizem que a dieta é des-
necessária •— Os ácidos perigososdo estômago devem em primeiro

logar ser neutralisados
Para aquelles que soffrem de indigesta»

aciden do estômago, flatulencia, etc., há
dous meios para debellar o mal. Primeiro,
como esses casos são provenientes da acldca
do estômago e fermentação dos alimento»,
pódem-se eliminar das refeições todos os *U*
mentos que fermentam t formam aeldoi
taes como as farinaceas, assucar e alimento*
qne o contém, evitando o pão, as batatas,
frutas e muitas espécies de carnes. O* uni-
cos alimentos permittidos são: pão torrado,
egfrfnafre e pequenas quantidades de carnes
bMncas, como gallinha ou peru. Essa dieta
é de um rigor extremo, mas é algumas vc-
*Êt de completo effeito.

O segundo meio, que convém etpeclalme»-
te aquelles que gostam tle fazer refeiçc-et
abundantes e de bons alimentos, é neutrali-
sar, enlão o ácido formado e fazer parar •fermentação, pelo uso dum bom antiacido,
como éa Magnesia Divina. Uma colher num.
copo de água ou um até dous comprimidos,
depois das refeições, ou quando as dores sa
manifestarem, neutralisa o ácido no estorna-
go, faz parar a fermentação e permitte afestômago fazer o seu trabalho perfeito •tem dôr.

Devido i. suo simplicidade, conveniência -f
efficacia, este ultimo meio esti sendo adtx
ptado em vez do antigo e dispendioio qme a dieta. A Magnesia Divina obtem.se eu
qualquer pharmacia ou drogaria, em fórnu
de pó ou cOnifirlmldos, deliciosamente aro 

"~
¦matiSadã.

App. D. N.. S. P. n. 1.885 — 34181-3.
¦ ***** __

LIVROS20 l
DE DESCONTO NA SEOÇAO

LIVRARIA
DA

CASA BOTELHO

.-•Tftf^O 
^^í-Hj

tâinoèUloS -
Óptica Especial
Preços Módicos

&UTZ FERUaNDO
CIA.IDA

40 GONÇALVES DIAS 40

ASA MOBILIADA
Aluga-se uma no melhor ponto de

Copacabana de 1 de agosto de 1924
até 15 de abril de 1925,grande e para
familia de tratamento. Tem jardim,
garage, é isolada e moderna. Infor.
inar-se com o Sr. Bloch, rua do Car-
mo n. 65, Rio^

RUA

Sá*íâé!lÍS^^
_'.*_.»¦•-.> &., ¦._'__^-.'yw
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OUVIDOS
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Apanhado por uma locomotiva,
em Merity

Ws volta «lo trabalho, dirigia-se o menor
|r«nc!»ço do |'wlt»B, ,i,* u annos, pura a
mi» .íllaencl», cm Merity, .-uiiiiiIi-, ao atra-
vessnr a lliilia ferre», nc»",» m. mu» estação,
f«il ai-inlmilo por uma locomotiva, sorfrcndo,
enlrc outro» ferimento» geuei-ulíiniilos, ira»
cliirn dn cabçç» o da pcrn» esquerda.

f»e*.e estudo, o po«iupuo oiici-rlo foi
li.iu-.piii-ta.lo pnr» _ rstaçAo do 1'rnla I'm ¦
mira. o d»ll para o Poilo Central de As*• hiin.-ii. sendo, ii«-p,iis. Internado ¦» Sim-
t» Ca»-.

¦ mmm ¦¦ ¦
--__—iii tiiniiji m i_„i' i_-iLi--_-g'*.

Hvíso ImjpoFtenía
Por motivo de obras, n Fabrica Cario*

ca continua enm a venda extraordinária
de »rtlgos do scu fabrico c outros mais,
cbamundo ntlciiçtio para ns preço* de
alguns artigos que damos «bnlxoi
Suspcnsorios Icgltliuos Guyot,

lindos padrões,  _?80(>*
Melo Yplraoga, legitima, côrcs % r

da muda, 3 pnres  73500
Lenços Pyramid, legítimos, bran*

cos o do côr, 3 por  7.500
Camisas tricoline verdadeira com

a collarlnjios. uma  30S00O
Collarlnhos moles c duros Í4 11-

nho. 3 por  GS000
Gravatas dc seda padrões ume* i

ricunos, uma  1.9(10
Todos os artigos são perfeitos. Valoi

muito a pena verificarem os nossos pre
ços, os quaes offcrcccm verdadeira vim
tugem.

FABRICA CARIOCA
RUA DA CAHIOCA, 22 — T. C. ..689

m sssrjp^Ksmasmtn

'A NOITE — Quinta-folra, 3 fle Julho ge 102-1
mmrummutmmmenmmm

§

NENHUMA REGUB9E
emmememmmmm

Br. Esfevam Rezende |j$$f.
fl*»dJnnto dns prof». Wilnt-.iorlnrr, Urou*

miinn, PnsHow, cm licrllm, e
Nciiniann. cm Vicnna.

TBACnEO-nnONCHO-ESOI-IIAOOSCOPIA
fratamento cirúrgico dn ozcnn (tccl-nicn dn
prof. Sciffcrt) c das dacryocystltes (operu*
*iio de West). Carmo, B.csq, S. .losé, 2 ás 5.

C. 2652. Res. Itcgiun Hotel.
-«KM--

flr Frnnni F Alves Cir-'rRia ?«al «ur. J_rnani _*. __ive* doen-nJ, .!a3 se.
nhnras. Quitanda, 33, ás S 1|2. Tel. N. 71_8.
__ ¦ ««» 

ÚYIANINA
Tratamento da grippe

Csda empola dc 2 c. c. contém cm pro-
porções adequadas cacodylato de gaiacol,
sulfato dc cstrychnina o soro campho-
rado.

N'ns fôrmas benignas da grippe deve-
se injectar uma empola por dia,

Nas fôrmas agudas duas por dl».
Injecçoes sub-cutancas.

Laboratório Pasteur da Bahia
Deposito: Hua General Câmara fll — Mio

______ ¦"¦¦ -—•< ¦¦•¦¦¦_-t«afcw ——_

PIANOS c antoplnnos allemães. Peçam
1 ___i-v/iJ j,rcç0S e catálogos a II. Ferrei-
ra & C. Rua S. Francisco Xavier, 388, T. V.
3068. Dá-se grandes prazos.
^j.^.k,,i,-'.''X*.x*,:>-->:";.-!*.:*>:,*:.^^-X":"*>>x**>x.'

Absoluta sinceridade
FORNECEDORES DE CONFIANÇA
-mm............ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦m_M<mM.«Mt»*»«»«.»»»tl

Casas Azamor
Hua do Ouvidor, 55

Rua da Carioca, 31
Rua da Carioca, 41

Estabelecimentos creadores e únicos vendedo-
res dos. afamados calçados de meio chromo, parahomens e rapazes, vulgarmente designados pelosseus módicos preços de

â3$8()0 e _3S$SOO
Calçados finos — Todos os artigos de eamlsaria

A PREÇOS CONVIDATIVOS
EXPOSIÇÕES DIARIAMENTE ATÉ ÁS 22 HORAS

ü
<~X*_-*H»K**X*.-*H-_*-l^^

BEBAM CAFE' GLOBO O MELHOR E O MAIS
SABORUSO

. <?_• _-+*«-*M>*H"^
Esto alimento coulcm tu.

das as Vitaminas cm sen eu»
tado activo rendo presrripto
pelos Srs. nicülros o espe»
eialistns no Brasil, nos casos
«le tuberculose, anemia, ra-
cliilismo. dyscntcrlas «j «,:¦>
lotias ns coniliçõci il- nlro-
mlVia. Exei-cu uni maravilhe*
ao cffeito solire as creançu-
d»b.ls c poueo desenvolvida*
R' usado, em n_iis dc 2.M'*
ta os pi'a es. sn na'urina 4;:
creanças c tuberculosos..

Únicos «-cp05.tar.0_:
GL0SS0P & C.

Caixa Postal 265
— RIO DE JANEIRO •*-

**>??>•. •.«.-?K^-H1*.**^^

Mario Domíngnes

Peüe, Sypbüis, Vias Drânrias
Rm ria -..-.-mblía. M. rias 9 Ai »

DR. PEDRO MAGALHÃES
¦ti»

FALTA DÁGUA
Abastecimento independente por Poços Ar*

t.zianos pcrlurados nor Oscar Taves & Cia.
Una dc São Pedro, 93. Rio.

DR. FELINT0 COIMBRA
«Io Hospital Evangélico, cx-nssistente dos scr-
viços «los Prors. Krause. Bicr c Bctzner, de
Berlim, dc volta da Allcinanlni, abriu scu
consultório A rua (.anuiu.: n, 9, das 11 ás 10,
no Hospital Evangélico das 8 ás 12. Phone
Villa 22G1. Cirurgia gemi, nervosa, partos
vias urinarias e moléstias «Ias senhoras.

,;^.;..^X._.»X**!»X*>;"

TK Mão
•¦K»:-'*»>W-!»H-K4'!**W*H44»^

_-__-________-________OD->.
i_ EMPRESA THEATRAL

,I()SE* LOUREIRO

OO!
HOJE-

-IPAí
ÁS 8 3/4 SHiA VISIL-ASBOO

0 GRANDE EXITO DO DIA
•,--,:..,-¦*,; ¦.., -m m TP TKai "nW "-SS-SI A revisía Querida do

-__-.-------¦ ico_E^B3--*QkB~-_CÍ:^l__yj_P JL -_^_T^'i___-aá:____^ publico carioca
^am A SEGUIR: "LA LEYSNDA.DBL BESO". — opereta^completamente xova para o brasil.

pà £\ jü,^^ o s o ir m eat ro' companhia AUR/TÃBRAWCHES
HOJE ~~ Ás 8 3/4 — Desmedida da Companhia—üíiti_ia^^presentaçãõTmTríti_réssante peça

INJUSTIÇA DA __________ =
Estão suspensas as entradas de favor sem excepção de pessoa.

mmnms^msamaÊmr

yii B11 êl e M i H^
mãÊÊâsÊÈâãmm " t MU A LI mm

¦"hwcvw.
TRATAMENTO rápido, SCIENTIFICO,•-iiliriil c racional das

FERIDAS
novas ou antíu*..-.. Com o uso da

A SANTOSINA
tpomacla scccntiva-rcrrigcrunlc) obtem-so,
como por encanto, cxccllcntcs resultados.
Preço ;iij500, pelo Correio 43500. A' venda em
todas as pharmacias e drogarias e A H. Um-
giiayana, (iü — Rio.

¦*_í<l-*i_--'

,.-i*vv,'.*i'-*'^?-i**;*-><*<>X**^>>>t**í*>>i,*h--Mi>>i*>M>*^^^

DR. HUGO WIDMANN LAEMMERT
Cirurgia, inolealias do senhoras, partos

Raios X de profundidade
Consultório: Rua 7 de Setembro, 133.

Tel. C. 1110. Chamados no Rio: Tel. B. AI.
3173 ou C. 1770; cm Nictheroy: Tel. 717.
—¦¦ > -w-fl-Hap»- ¦ .1.—-—.—-.

MUMTISM0 r=!a° (a1!^-
Ercquehcia): Allivio na primeira dppliçaçãò c'uni com algumas mnis. Dr. Cocio Barcellòs.
íx-assistente dn Fac. de Med. Das 9 ás 11 c
-as 4 As 6. Tel. C. 38G4. Si José 63.' 'mJODrr-

Dr. Jorge de Moraes £5^
•-ires, 58, 3 ás 5. R. Aprasivel 86. B. M. 3253.

Nariz, Garganta e Ouvidos B^j.SE-"TIÃO
CÉSAR DA SILVA, ex-assistente dos proís.
Killian e Brühl dc Berlim. Com quatro an»
nos «lc pratica nos hospitnes de Paris, Ber-
lim a Vicnna. Consultas de 2 ás 5. Rua de
Ouvidor, 189, Io andar.

-«Soft-~~ ' ii ¦ _UI-_^  —-¦¦¦¦ j *¦¦
•í.^>I.>X*X^*Xí'X-,},,í*X,'5>*X--í"!,,l,*X*_H5*-i

| RADIO TELEPH0NIA |RADIO TEE
Apparelhos e peças *

v MESTRE & BLATGÉ, S. A.—-r. Passeio 50*
?

i"!»M'..X*-J***X«**>XC»!"X**,;,í*^**X"-i «no»-» •-
Fra~i._»Tn da syp'*i'is - LYGIA> tendo
iidiiu.&cl f..aqUU-*a devido á syphilis, to-
ninu 1 vidro «le I„uetyl, ficou forte, augmen-
lou 3 kilos e gaslou 6$000. — HELENA tomou
10 vidros de oulro depurativo, ficou no mes-
no o gastou 401000. — LUETYL só cm boas
iharmacias.
*— ini «<B»&g»i ' "¦¦ ¦' ¦

-viln-sc usando as~T-_-til_-_—Guttnraes, «pie
íesinfectniii n bocea, a garganta c ás 'vias
respiralorins, portas «le entrada dos micro-
bios. Antisepticas dc cffeito seguro e muito
í-ràdaveis* ao ijalador. Depósito geral: Dro-
«ária Giffoni. Rua 1° dc Março 17.

Lie. D. N. S. P. n. 373, cm 28|12|917.
-mem-

OE1 PARA INFLUENZA E
Iui CONSTIPAÇÕES
«KM-""

Laboratório Bruno Lobo
Analyses c posquizas á rua do Rosário

168 —• Canto da praça Gonçalves Dias. Te-
-phone Norte 1334. Aberto diariamente
¦los 7 liorns da manhã ús 7 da noite.

S 
Menores juros
a_ __! Maior lapidex

Teleph. Norte 7B3
m\S ü£<_ÍG-_y - _ 1" ANDAR
SIQUEIRA CAVALCANTI & C.

<l_i__ bancaria sob a fiscalisação do governo)

LOTERIA DE 8. PAULO
Extracçíío is terças e sextas-feiras sob a fis»

calisação do governo do Estado
AMANHÃ

25:000$000
Por l$G0O

;. AZEVEDO & C, concessionários. 8. PAULO
A* venda em toda a parte___•_>

ROSALINA PARAT0SSE
COQUELUCHE

BANCO DE CREDITO COUERCIAL
Rua Primeiro de Março, 65

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES

BANCARIAS, EXOEPTO

0-_~BIO

Atropelado, foi medicado na As-
sistencia

Foi colhido por um auto, ao atravessar a
ma Marechal Floriano, o empregado no
comniercio Américo Pinto tlc Almeida, dc -8
nnnos c morador A.rua dc S, Pedro n. 187,
soffrendo o mesmo' ferimentos na mão di-
rcita.

A Assistência interveiti no caso.•*—¦***- i 'mem ¦

AUER comprar, vender, concertar ou fazer
\5 jóias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 994 C.

BANCO DO BRASIL
EMPREGO DE FUTURO

Preparam-sc candidatos rapidamente para
os concursos deste banco, ensinnndo-se pra-
licnrnenle escripturação, arithmetica e cor.
respoiiilcncia, em aulas individuaes ou em
peqüeiias turmas.

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO. 37, 2»,
uaia 25, das 8 áa 12 e das 5 ás 8 da noite.

SANAT0SSEI,ARATOSSE3EBRONCHITE3

%GAÁ^dikcti
im\

Pelo professor Jonn Pereira
Lições a domicilio

Tnformnçõcs na Guitarra
dc Prata. Carioca, 37 e

Casa Mozart. Av. Rio
Branco, 127, onde estA
A vcnila o Novo Metho-
do para Guitarra, pelo
preço de 55000.

Em Jacarépaguá
Vende-se casa situada em optimo local, pa-

norama digno dn nossa inegunlavcl natureza.
A casa agrada a twlos que nella fixam n
vista. Junto á mesma, completamente isola
das tem mais cinco cazinhas de aluguel, sen-
do «luas com,negocio e um hom terreno dc
esquina, pNjfhpto pnrn receber edificação.
O local estA em franco desenvolvimento.
Bondes ú porta. Ver e tratar na rua Cândido
Benicio, 17. Preço 150:0005000.

Wy§tA"!!£Ç£r ít6,sJ2á52í<ç^w

OA (PLATEA
NOTICIAS

A nova revlsu do 8, Jo-Í
Hojo min Im cspcctanilo no 8. José pnrn

ílm."° I'^••,ee,,'" no eninlo neral «la tevlitniJHo o Mio", cuja primeira repreientaofinse iliira nli iiiuiinhil. Poça «Ie esorlntorea
nnroclnilpi — liiistus Tigre o Eduardo Vloto-rlno, ilo iiocmn, o Assis Paclieco. ilu imisi-
cn -*> essa tem sua estrea esperada com sjin-
pnlilica curloslilnile pelo publico. I_ lia ra*
zfiu pura Isso. Bastos Tigre, o humorlilnriitOrO Eduardo Vlçlnrlno, escrlplor, como
nnuello e. nrlnclpnlmenle, um teohnlco em
tliciilro, cmliorii afnslailns hn algum lonipodn ciiilaz, JA tini «Indo bom trnlinllios a sc-
rem apreciados peln plalcn carioca. Assis
Pacheco •'• o cumposltor, cujo nome est! em
foco no nosso pnlco «le revistas. "Dito t
feito" tcnl montagem cuidada tln empresa
Pusclioiil Scgrcto.
Mario 1-i-iliiKtii--

1'clo "Bnhln", cuja partida está marrada
pnrn aucniliã, Ãs 10
liiiia-i du iiiaiillfi, sc*
guc para n Nnrlc «Io
paiz o nosso eollcgn
Mnrin Diimlngiirs, cs-
crlptor thcntrnl fcslc-
Ilido, lainlicm, o, nuo
atirnnto tres annos
coitsi-ontlvos exerceu,
com brilho, a lòcretn-
ria ilo Triiinnn. Mn-
rio Unmlngiics var,
directamente. an Mn-
rauliúo, onde {ngiinr-
dni,_ a chegada «Ia
Companhia Brasileira
do Comcdln Virlnto
Corria, do que «' sc-
crctnrlo, e que pnrnali scgutrA a 11 (testo
mez. Os amigos c nit-
miradores «lo Inlen-
toso comcdiogniplio
patrício preparam-lhe
um hotn-fi-ira concur-
rido.

Aa "sessões vermouth" do 3. Jos<
Leopoldo Fróes entregou A empresa Pns-

chóal Scgrcto o progrnminn «lo "Cubarei-
Prócs", «iue serA n segunda parte «lo niiigni-
fico cspeelnculo, enm qnc serão inaugura,
das, no snbbndo próximo, As 3 112 horas dn
tiirilc. _us 

"sessões vermouth" «lo S. .losé.
Entrarão nesse acto de variedades, que terá
uma aprcscnl-içíio original dc Leopoldo
Fróes, os seguintes apreciados artistas: Ma-
rinowo, em bailados oricntncs; Iracema dc
Alencar, Carmen de Azevedo, Sylvla licrtini,
os (luctlistns hespanhóes "Los Palácio", a
cantora c bailarina Bôbí, o actor Max -'Ar-
lys, a cantora Aida Undcrstone c Alonito.
em canções argentinas, além de Leopoldo
Frôes, que farA trcs números, que serão
sorpresa.
._ «s-ignatorn Vclasco

A companhia Velnsco já escolheu a peçacom que preencherá sun 4* recita «lc assi-
gnnlura; será n opereta hesjmnhola "La lc-
genda dcl beso". Apenas, não pódc ser nin-
da sabido o dia dessa estréa, isso porque n
revista "Arco-íris" está fazendo grande snc-
cesso c prometlc tão cjdo não sair do car-
t.iz. Segunda-feira, a pedido, serA dada, a
preços populares, uma única representação
da npplaudidu opereta "La niontcria".
Companhia Victoria Snarm

CAMPOS ([Estado do Rio), 1 (Serviço cs-
pecial du A NOITI-*) — Chegou a esta cidade
o Sr. Ary Nogueira, empresário dn Compa-
nhin Victoria Soares, que estrear,., no pro-ximo dia 10, no Thealro Trianon, represeu-
laudo a opereta regional "A Pataliva".
Intercâmbio theatral sul-americano '

Pela Companhia Brasileira de Comedia
Abigail Maia será representada amanhã, no
Trianon. em""premiera", -i traduec-ão—. ad-
íiptnção que Oduvaldo Vianna c' Danton
Vaitipró fizerani á jicça "Em familia", «Io
grande escriptor iiriigunyo Florcneio San-
cliez, e com a qual iniciamos ,o inter-camhio
theatral com a pátria de Artigos. Paru esse
nspcctnculo fornm convidadas altas milori-
dudes da República, a Academia tlc Letras c
o Sr. ministro do Uruguay. Os papeis de"Em familia" estão assim distribuídos, «le
necordo com as entradas cm scena: lCinilin,
Dnviiia Fraga; Mercedes, Apollonia Pinlo;
Laura. Cordclia Ferreira; Eduardo, ,los_
Loureiro; Jorge, Manoel Durãòs; Damião,
Jorge Diniz; Dclphina, Abigail Maia, o 'Ac-
zé, Sadi Cabral.

VARIAS
Dnspedc-se hoje do Palácio, com "A in-

justiça da lei", a companhia Aura Abran-
ches, (|ue seguo ainanliã para .Santos, onde
vae inaugurar o Còlyscu Santistn. Dali, a
apreciada "troupe" portugueza embarcará
pnra o Rio Grande do Sul.

ESPECTACULOS !
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O UNICO METAL Mm
COMPAKAVIvL A PRATA ÇKd.r«br.«

A;;« ntí: gcrul puni lodo o Ili-imll

Itua do Carmo, .".*¦—ltio—(WiuIhh alimenta por atacado)

Representantes em 8. Pnnln: !,. (iltl.MH \i:it ._ Cia.-CAIXA S8.1
Dopoillarloi om llcllo Horliontoi F.. T1IIHBAU ». Cl«.
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i rianon Companhia Brasileira dc Comedia
ABIGAIL MAIA

llu.il. — Ultimo dia da deliciosa comedia

Â Casa do Tio Pedro
Em reoltn dc autor dc Oduvaldo Vlnnnp, que n dedica A colônia Paulista,

wiitimiit)M_mi.iiiihii.mtmititiiiitifiifii..i.iii<iiijm.ii.m
AMANIU, paru Inicio do Intercâmbio thcntrnl sul-nincrlcnno, u ciunolgniilo peçnurugiiaya, da Mntvncln Sanchcz,

EM FAMÍLIA
' J que serA nislsjlldn pelas nltns autoridades dn Republica c pelo Esmo. Sr. ministro do

Uruguay.
Devido íi grande procuro dc bilhetes para essa peça* a Empresa prtz A venda ns bl

Ilu ir. para sabbado c domingo.
v*-__-----_-g-ag^ — mn
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THEATRO ^UWÊCSPAJL" ¦ TEMPORÀDÂFDE 1924,—¦"CONCESSIONÁRIO W. MOCCHl
GRANDE COMPANHIA LYRICA

Continua, nu escriptorio «In Emprc*ia (Indo ilu Avenida), de 10 liorns da manhã,
í... 5 horas, a VENDA CUMULATIVA para

VISíSBSEIRXfiW-AS
(A«i (|iiintas-rtirui>, um I horas)

(An., domingos, és 2 _[l da tarde)
A VENHA paia cates espectaculos será feita ou para os lll acima IndI-

ciuloí-, ou K-paradam « uo i ura ií \MipcrtlnaS" c 5 vesperoes. A
venda «ie galerias ú feita na bilheteria da ma 1.1 dc Maio.

l.tl.ÇOS POD ESPECTACULO : -• (VENDA CUMULATIVA) __ Frisas c camaro.
tes «lc 1*, 180|000; Camarotes dc 2', 7S$000; Poltronas .'10,000; Balcões A «• 11, _0.:
Idem (outras filas), 1G9000; Galerias A . II. 8?000; [dem, outras filas, 76000.

VENDA AVULSA —POLTRONA, _5**000.
v-_ra_-____a_-_ff.--^^

fBSBBSaSSl¦: Empresa Paschoal |Segreto
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CAIU DO TREM
Apenndo-se da uni Irem na estação da

MauRucIra, o operário Josó Marlano foi vl-
ctima de uma «_u_ila ferindo-sc cm ambas
ns pernas.

Unia veis medicado, poròní, _:i Assislen-
cia, o f.*riilo, «-ue contn 2\ annos e mora
ú rua Visconde «lc Nictheroy sem numero,
retirou-se para a sua residência.

— ¦ i. ¦¦¦ ¦ ¦ -¦ ¦ m%DGm ' ¦¦ iii iii ¦

Doenças nervosas e
íraquesa da vontade
Fraquesa phj-sien e dc Idías, desanimo^

duvida, medo, indiffcrcnça, tristeza, angus»
lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago o
intestiiios. Emprego local c geral de rad"*»-
ções ultra-viblotas dc Bãch e da suggcst-O
pelos methodos mais modernos. Dr. (.unha
Cruz. I\. S. Josó 61, ;i lis 5. Tel. ..025 C.
,.-_»~ i .ii. i,.i mmmmtfò&aanaxsmnwmwmemm ¦¦ ¦

;Sb535&S5-hBI _SSBB3-_-&B-__-__-_-----B£-&
«Tônico Sracesraa»

O mais antigo e melhor dos fortifican
tes para o cahello.

20 annos dc grande acecitação.
Unico premiado com medalha «lc ouroi]

nn Exposição «lo Cchlèhni-lo c nas E-posi-lj
[(¦3 çòcs: UNIVERSAL DE TURIM, NACIO.fi
W NAL DE 1908.
kj A* venda em toda a parte.
Sg E. T. Mello & Comp., REPRESE***; í
m TANTES. Rua da Alfândega n. 11 ,<
g sob. Telephone 1775 Norte.
e^ésm^àiàb^mmw^msámimmmWK j
Dr. Cas.ro Nunes A^e
dor, 90. Alvares dc Azevedo, -5

a no Rio e crf
oy. Ouvi--
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Dc Oduvaldo Vianna
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,-HOJE  QÜINTA-PÈIRA HOJE,?
g Grando festival en beneficio dos Asylos jj

de Pclropolis* S
| Ãs 9 3iorp.s I

"PANTIIERÀ BRANCA", film Standard';!
As 10 horas }*;
Concerto pela notável pianista scnhoritiid

_MAGDA_LENA, TAGLIAFI-KKO |
SABBADO; ã — Esü-.ii doANDRE' KAN'|

DALI--OOKTTE FLÒRELLE e sua "liou- "j

pi pc" L'ALOUETTEj com n revista "OH!1.

lE-MPRESA paschoal segreto!
THEATRO CARLOS GOMES — A's 8 .ii

L Fròes —. Sangue Azul
I THEATRO S. JOSÉ' — AMANHA

DITO E FEITO...
ümwmmBáÊ.

TJitia refeição
saborosa e agradável

Brevo "T_UMTALO" — Jordano da Matta—__»-__-
COFRES

(Para desoecupar logar, vendem-se 15 supe-
riores cofres a prova de foiço, dc uma e duas
portas, de diversos lamanlios, por preço de
oceasião. Rua Theophilo Ottoni, 10!).

Dr Fernando Vaz Cirui-iao uo »• -«Ur. ieilidUUU Yd4s FC0.dc Assis. Cl-
rurgia geral. Diagnostico e tratam", cirurgi-
co das affccçõcs do estômago, intestinos o
vias hiliares. Utero, ovarios, urethra, hexigá
e rins. Trat-.de cancor,hemorrhugias, turno*
res do utero o da bexiga pelo rudium. As-
sembléa 27. Res. C. liom fim, GG8. T. V. 1223.

-»—¦_!*_¦¦&-—-•-"PEL© svsyi^DO..."
A mais hella revista mensal {Ilustrada que

se publica em portuguez. Verifiquem o nu-
mero dc Julho.

» —miM___-..«—
Jordano da. Matta — Breve "TANTALO"

QUEM SABE DO AGGRESSOR ?
Soube-se do facto pelo boletim As soecorro

da Assistência prestado A victima, porque a
policia do 1°. districto nada foi levado no co-
nhecimento. .Assm d que o operário Eu ri-
co Rodrigues, de 29 nnnos e morador á In-
deira do Leme.n. 181, iiggredidò a cacete, nn
Praia Vermelho, ficou ferido na cabeça e
foi levado ao poslo central daquella insti-
tuição, retirando-se depois dc conveniente-
mente medicado, sem nada mais udeantar
-obre o oceorrido.

____'*'¦*'

Copacabana Casino-Theatro I
Randall-Florelle—Troupe de "L'Alonette" 

§Debut — Sabbado, 5 dc julho líj
Com a revue "Oh I Ghcri I", la recita dc
nssignatura. André Randull e Odctto Fio-
rclle, do Casino dc Paris — Olivc Skel-
ton, "vedetle" ingleza — Miss Atloré, liai-13
larina ingleza — M. Flóriannc, "vèdóttc*' «
parisiense—Pcarl Rantza, "vedetle" pari- 

*
sicnse—Geo Lastry, cômico insuperável— |Daridyí celebre imitador cômico, e LaaID.

jHudson Randall-Girls. Assingatura: oito
1 recitas, segundas c quintas-feiras. Cama- _i

roles u Bnigíioircs, 'IOOíS — Poltronas, illi1?. |
j A ihscíipçfió para a assignaturu pôilo»
J scr feitn na portaria do I'alncc-Hotel, Co- À
pacabanii Palace Hotel c na bilheteria do S

I theatro, das 16 ás 18, c das 21 ás 24 horas. %— '"¦• -"'¦-•-á©í?fel-*-!;;-.,«,AU-_ií^^
—¦^"rOíl'-

"TANTALO" — Jordano da Matta — Breve

Siprtsií'..ifl Leilão
GRANDE REMOÇÃO

AGENOR, leiloeiro, venderá, ama-
nhã, sexta-feira, 4 do corrente, á 1
hora da tarde, em seu amplo arma-
acm, á rua da Constituição 36, hei-
li-oimas guarniçôes de páo setim,
imhuya, peroba c óleo vermelho parasalão de juntar c dormitório de ca-
sal, constando de 4, 6, 10 e 16
peças.
GRANDE QUANTIDADE DE MO»

VEIS AVULSOS, LOUÇAS,
CRYSTAES E METAES

CHE-Rir/ — de
-jí nos Aires.
| DOMINGO, li. -- 2
jj recital da senliorila
•i LHÃI.S CASTRO.

mie suecesso em Búe-H

1|2 horas da tardei
HELENA MAGA-SJ

GKILL-UOOM. — Todas as noites DINERffl
HSÕ.Ü.J.ER DANSANTS. — Qüartas-feiras eS
j 

'. sabbados é obrigatório traje «le rigor o in-f|
ií dispensável u apresentação do cartão dcf.

iiiiçresso no Casino j|
_.r_3.-S_S5___*ÇSS'J-í_,*vT.*>.'V--rs

-.¦¦.!¦ ' ¦¦—- ¦¦» ¦¦tragVft-^t __——...

0 porto, pela manhã
Chegaram: de Nova York, o paquete nor-

tc. americano "Pau America", com passa-
geiros; ile Aracaju', o vapor "llaperuua",
cum passageiros; de Caravallas, o vapor na-
cional "Sumarc", com vários gêneros; dc
Pèrníiiiibüco, u batelão nacional "Claicr",
ein lastro, c de Norfolk; o vapor ingle.."Saind", com carvão.

HÍÍ_TÃÍÍÃNTS''"ÍI_Õ' DS JANEmÕ
Rua Lavradio n. 5. Aberto ate a l hora.

- ¦-¦' ¦¦¦¦- ¦ -¦¦¦ ¦> '"-fl-tüiu---* -' -H....IW. ¦¦¦¦¦¦-¦¦

P~n-"..t-!.*.<.- nos iornncs c revistas, des-rropaganaa ,., c.,pital_ S- ,.aul0> EsU.
rios do noitn e do sul do Brasil. Procure.a
Empresa tlc Publicidade "A Eclcctica", Av.
ítio Eranco, 137, 2o. Phone Noite 7U_t>.

32--
DR. GONÇALVES JUNIOR - PARTOS

n. 2*1 de .Maio, 1)1 — Tel.: Jardim 1134
sem--_-____ D_-í._£*..3tr! 3__TCDSS—Vendein-sc, na

Penha, ií lolcs de terrenos juntos, á rua Mc-
xicoi esquina de Cuba, com 'i.1100 m. (j. Cartas
u Fredi Snuei-, r. Amazonas ãl (S. Januurio),

¦— •¦¦ m—BZèÇftiam—,- —«-.

Uma camisa dc Iliilio
e sc.la superiot-j fuln-i-
co exclusivo ria A' Eli-
te Carioca, 28Í. Av. Mem
dc Sá. Tel. Ntç. ill'2.

¦»«tí-t--Di--

DR. OCTAVIO DO HUGO LOPES — Qculll»
ta e prolessor dn Faculdade de Medicina.

DK. AI-ltlGIO DO REGO LOPES — Moles-
lias dn gargantfli nariz e ouvidos. Do hospital
da Misericórdia. í)9, rua Sete ile Selembro, !_.;

»—-tasa».—« —
-y Diário indèperi»'dente dé grande

"0 ESTADO ., . !informação, cir-
culiuido amplamente cm todos os municipioi
do Kslado do Rio. Para annuncios u assigna-
furas em Nictheroy, ou nns suecursnes —
Camposi-Palnccle Rcnne — Rio: Avenida Rin
Branco 147, 2" andar.

-fflS'--»_*sana-sypkilis mm
| 
------»¦_-¦¦ -— m-~i<cgog----*l —

- i ...tr^(%ftme...t¦ CAMFESTRE
Amanhã, ao almoço: salada dc garoupa,rolossnl valaná á -.bahiano, peixadas À portu- j

gliezn, bíicalháo ossudo. Ourives, 37. Tel. I
Norte 3UÜ0

Espantosa força cerebral pro-
duzida pilo nhosnhato

àvígòra os nervos DANDO AO
CORPO A FORÇA NECESSÁRIA
E. agora conhecido de todo» que, para ter

um cérebro forte e avigoraincnto no corpo, o
meio ó fazer uno de um bem conhecido agen-
tc pltosphatadò que produza força. Cliinücos
durante nniicu cxpcrimcntnram os afrentes
do radium e varias fôrmas de clemente1.!
.ilio^piiatados. porém, não ha duvida «iue o
produeto conhecido pelos pliármíiceuticoá
sob o nome da B1TRO PHOSRHATO _ o
mais fácil e de effeito maia seguro. O BI-
TRO PlfOSPHATO . ¦ ..lia(.t-vic.o instantânea-
mente pelos nèrvCs e rapidamente ~_" verifi-
cada uma melhora na saude cm í.cral, tor-
iiando-se fácil a solução de assuniptos. por
ívais dlfficiiltosós que sejam que se apresen-
tom cnmo brincadeira. Abundante energia
i;:ipplanta a hissidão e enfraquecimento e os
..•lícitos do BITI.O PHQSPHATO são perma-
uentes o não como n maior parte das dro.
gua que estlitiulam momentaneamente. A
melhor fôrma de tomar o .SITUO PHOS-
PHATQ é um comprimido ás refeições e
eomo elucidação a«i3 nossos leitores, deve-
ltios informar que este produeto ac acha á
venda nas drogariess o pharmacias. _ ureço
accessivcl a todos.

ffT?**~M,".n*u

e t».
aanpie»

Formulai
Creosotu

l?lDâE,.li.

Crnesto Scuja
Bf.OMGI.ITE
Rouquid-0, Asíhmo,
Cat3rrho8 clirnnicoa

rtre b app&{i}. R prndai i
Icrç. -ü-Cüí-f

Vegetal
Iotlo*Hy«
popho..

pliitos dc
cálcio c ao-

dio.
Glycerina

Fartos"
elementos

para a
hygiene

dos pnl*
mõe_.

Api>. n. 5H da
t do 10-1R9Í

- >-r-.CK!>SP-''..* -

CASA GRÀNDELLA*
l' EM ROUPAS SOB MEDIDA

AVISO 
A 1° tlc julho do corrente, iniciamos gran-

de venda de roupas sob medida a preços re-
düzidos, em artigos inglezes, pedindo «
quem interessar a fineza* do sua visita.

rua sete Setembro -to
- Próximo n rua da Quitanda

r8._mgfflWP**'' ¦¦ *'—— "•-Mq^vren*"-mm—
O proprietário tln Alfaiataria Lnzitan.-i, in-

stallmla á rua Urugiiayaiia, 107, conimunica
ao publico que recebeu lindos padrões du ca-
siihiriis cslran/íciras. próprias para a estação.

Confecção esmerada — Arte c lilegáiici...
;-"34*5-j5r-p_--c-

cm
casBLENORRflAGlA m

injecçoes intrninusculanãss Largo da Carioca
tô. Tel. C. 3128. Dr. -ORGE À. FttANCO r-
AssibU-iilc do Instituto .Oswiilito Cruz» __, rm

M

LlôiVlL
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A XOITE — Qnlntn-ffílrn. s do .TiiIIia flc 102«r

Chites ChroSliCaS? Solução de Hartmann (lraiula atai)
=^oiaot^^*******3o*eio---*=====ao-Bo«s= - lorao-g—— «**—.r»--~L10.p ^___^ /
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ASSIYRIISAIUOS
I'H/1'III nnnos lioje t

..%. •'Í1'***'1'*1;1'1"»" Joié TluMiiiu, funceio-nario dn Wealerni o menino Duelo, filho diii*r. .1. K du .Morneti .imiím-, njcrclmlu dn
ín nf}ro .«'«.1'nwiHlBi I). Albcrliiin duMlva, I Ilin d,. ||. .MaiRiiiIda du Sllvni |)r.imryppile* \çllnsii |{umnH, engenheiro j l>,.aeliitlm Irujaim dc iilluiin. pitigunlliirn
;lo Sr. IiiiJiiiiii de Oliveira, runeefonnrlã iloirarogo iiihtuij s,., (imiiiiih, Sonnn, funceio-umiu du licptvinrlii d.- Vcliieiiloí.|'«í hiiiius hoje a .Sr. nlimliim Ciiilmn-nlcs. cdiiltullsln e mitleti negueliiiilo iiostapraça, .Miilln reliicloiiiulo, iniiiiincriis lorfloos eiiiiipiinieiiiiis quc vnu rcceliei* pnr cite

Fnx íiiiiios boje n menino llon-J, filhodo sargento ajudante Pedro Pereira iln Sil-va, auxiliar do escripta dn Dopiuliiinciitodu Guerra.
IIODAS

Goinihcniariiinln niiiniilin* ns lindn** de ou-rn o coronel Clllo Vnltcrliio Pereira, u uBxnin. senhora ll. Di.im-liliii du Silva Pe-«¦ejrii, Inm ns scus filhos c parente»celebrar uma missa cm ncçilo do graças, nu"capella dn I',iln-n ii,, dos .Menores, A runCarvalho dc Sá (Largo do Machado), ásti horas,
O coronel Clllo Pereira i alto funccloiin-

í.rilV apoienlado. Do consórcio leveli filhii-, dus qunes existem os seguintes:Drs.Dcsldcrio da Silvn Pereira, Francisco
i. ..." ,erc|ra. advogado nesta Ca-

pitai; I). Marlnna Pcrelrn da Fonseca, casa-
da com o Dr. Eduardo du Fonseca, clinico
nesta ('iiiiltul, c ns senhoritas llcriniiilnMnria, Alzira o Alice, csins gemens, c IInelos. A' noilc, cm sun residência A run dasLaranjeiras, ns seus filhos darão uma rc-
cepçãu nos seus amigos.
.1ÚIOÇOS

1'jslá ilcflnilivaiiiciile mareado para sali-liado, ã do corrente, .. almoço que os ami-•,'os du Dr. Carlos S.i vflo otlcrecer-llie, pormotivo do scu regresso de Sergipe.
Offcrlundo o nliiioyo, que sc rcalisará nn.inclie.v-Cliili. fnliiií, o professor Fernando Idc Mngnllincs, cm nome dos homenageado-
res. ° |
FESTAS

Confecções
JINT«£S DE V. EX. FAZER SUA ACQUISIÇAO DE

Vestidos toilette
Vestidos para baile

Vestidos de lâ
Vestidos de seda

Vestidos ligeiros para rua
Costumes, Capas, Manteaux,

Malhas, Pelles e Renards
Consulte os extraordinários preços da
ROYAL-STORE

187, Rua do Ouvidor, 189
PHONE N. 6717

m mÊmmimWÊÊmm

Coíidemnado a sete me-
zes e meio

Foi preso Francisco Oliveira
Nor, próximo*- ili..*. do men ile fevereiro

ileslo .um... o carroceiro Francisco Ollvfllrn,
dcpnl** de violenta illnetimÃo, nggrcdhi o seu
coiilèndor Jofio .Mnchndo, proprietária ile
iiniii cata ilo iiiislu, sliiindii ii run lluin.iytii,
quo rcrohcu vários fcriniriilo-i |x*lo corpo. A
i.,.ü,-i,i dn 'JI" dislriclo fe/ n processo eom
Indn ,-i regularidade, e o julx dn 4' Prelo-
riu Crimi mil, estudando ..•> nulos, cnndrmnnii
n iiggressor a selo inexoi e meio ilu prisão,
pnr nffenmil pliyslcns;

Hoje, o cninnilsjnrlo Azevedo, de servi-
ço nnqiiellii delegacia, sabedor «Iu senlencn,
iii.iiiiIiiii pela ii.uiliA clfeeluiir n prisão de
Francisco Olivolrn, iiunndo loiiuiv.i cair nn
botequim du Snlguclrliilio, nu pnniu dns Sou-
iludes. Francisco Oliveira, («ni* conta 118 nn-
mu ila ciliide o reside A rua .liirilim Bota-
nlco n, -IH, foi remetthlo para n 4" dele
giieia auxiliar e dnhi parn n Cnsn dc licteu
çiip.

¦ ---- i

ULTIMAS rUUIJCAÇOKS DÁ*™*'

LIVRARIA QUARESMA
71 e 73 — Rua de Kflo Johí — 71 e 73 - Rio de Janeiro

LIVROS SOBRE INDUSTRIAS
Mnnunl ilo Fulirirnnlr ile l.niii;n*

carliintidn |*j.|iO(i. Pelo¦^^g^^MO^^
siotaore

GUITARRA
Novo methodo, fneil e completo pnrn cn-

Perei-
37 e

soi
l'aulo |«*«*** a*» ****¦•» (

lecao

I-.stu provocando a curiosidndc das rodnsliilellecliines o inleressnntc rccitnl dn pne-lisa I). Mnria Snliiiin dc Albuquerque, alu-iiuiii iliplomndn do Curso Angela Vargas,«juc sc rcnlisii no próximo snlibndo, ás Ihorns dn Inrde, no Instituto Nacional dèMusica. O prngrnmmn da apreciada "discu-
ie* é o seguinte:

Primeira nnrte — I — As Pombas —
Ita-vmundo Correia; II — As tres irmãs dn
poda - • Caslro Alves; III — I.a BròíicttcIidiiioml Kostnnd; IV a) Os- Hios, b) Hes-
posta na Sombra — Olavo Bilnc; V — IIUlin Core — I.orenzo Slccehctti: VI — Sccu morresse iinianliã — Alvares de Azevedoc VIII — i.c Vent — Emilc Vernhaeren.

Segunda parte — I — A* minlia terra —
Prado Kelly; II — Minha mãe — Anua Ame-lia (1. de Mendonça; III — F.stn vidn —
Guilherme de Almeida: IV — Crescente de• Rosto — Albcrlo de Oliveira; V — LcnitaAdelniiir Tavares; VI — O elogio doOcnsn — Hermes Fontes: VII — I.c VieüxBoiile — Mario Eugenia Celso; VIII — I3o-hérnia triste — Olcgnrlo Marianno; IX —
Saniiirilatia — Maria Siibiiia de Albuquerque,
e X — O combate dos gênios — Luis Car-los.

Terceira parte — I — Mors amor — An-thero do Quenlal; II — Amour. amour...— Mme. de ürimont: III — I.a Guitarra —
aras Soro; IV — Águas — Gomes Leite;-V-Cantiga priann — Vicente de Cavalho;\ I — Clinnson de Forlunio — Alfrcd* dcMnssçt, c VII — y Jucá Pyrama — Gon
çnlvcs Dias.

sua residência á casa n.° 72, da run* lãPi ritilo—Coelhev- fnrlieeeji—peJa _m a d ru ga d ade hoje, a menina Cliia, filha do Sr."ÃTvS-rç» Pinto Marques e dc D. Eslher da SilvaMarques.
O seu enterrnniento effectuou-se hoje,com regular acompanhamento, no cemitérioue S. Francisco Xavier.—lim sua residência, á rua 24 dc Maio n."89, no Rocha- falleceu hontcm, á noite, o

pliarinaceutico Sr. Manoel Alves Pinheiro,tendo saído o enterro, boje, ás 4 1J2 horasda tarde, para o cemitério dc S. FranciscoXavier. O finado era sogro do Sr! Syiviode Lamare, funecionario publico.
_ "T No carneiro perpetuo do cemitério dc ^5>. João Baptista, onde repousam ba 38 an- 0*301
nos os restos morlaes de sua vencrauda
progenitora; foi sepultada, boje, a Exma

sino dn Guitarra, pelo professor .Tono
PíéPyES&lmm l)E PnATA* (:nrÍOe***
CASA MOZART, Av. Hio Branco, 127.
OBOBs=a==aoB30B==s=sraoB

PÓAZUL
1 5:000 $000

Industria fabricando nrtigos de grande
S-JS fi'" S,í da in">oilnncia acima parase desenvolver. Juro mensal 2 "" e garantia*,Cartas neste jornal parn Industria. 

•4"rnnu''5,

O VERDADEIHO UESTRUIDült
DAS BARATAS

Lspcrirnentem a mui efflc-icliiVcndc-se em toda n parte
OBROSBSSSaO -**-'¦ ——- -

f ^^op^V<wIm4aó^

Proximss saidas dos no-
vos e rápidos paquetes:

Parn Europa

qualquer que seja sua origem
ró sempre instantaneamente «lliviada

pelo uso du

'CREFELI)" ....•WEKRA"
'SIEItRA CORDOBA"

Parn o Sul
'-CÓTHA"

SIEKHA CORDOBA"•WESKK"

15 de Julho
29 de Julho

3 de Agosto

M de Julho
16 de Julho
3 de Artosto

Agentes Geraes

HERM. STOLTZ & Cia.
Aven. Rio Branco 66)74

Cai» 200 — Telcg-rammas "Xordlloyd"

astilhas VALDÂ
ANTISEPTIOAS

Produeto incomparavel
CONTRA

os Defluxos, Dores deJJargaota, ^«yns]*»)
recentes ou antigas, " ~

chronicas, Grippe,
Bronchitas agudas

Ástlima, Emphysema,

Tendo muito cuidado /íí
.Paçam, exijam em todas as Pharmacias,

AS VERDADEIRAS '

Pastilhas VALDA
vendidas somente em latas com o nome

VALDA
m\ ni *_". ""

—Vem» POR ATACADO 999
NOSSO DEPOSITO OeRAL

16S, HUA 001 ANOKADlt

RIO De JANEIRO
rE«i«íi«». •"»•¦•»°

CURSO NORMAL DE PREPA-
RATORIOS

O mais antiRo Curso destn Capital (fnndndn
em ini.l). o dc innior frequenein (1.100 ma-
tricnla no anno passado), o mais bem
H|i|inn*lliii'lo e nnc apresentou no ultimo
anno lectivo resultados que excedernm A es.
peclnliva do scu Director, acha-se funceio-
ii.indn com toda a regularidade, continuaii-
do ainda aberta a matricula, havendo aulas
de repetição para os que se matricularem em
nl raso. Corpo docente verdadeiramente bo-
lavei formado pelos mais reputados mestres
do nosso magistério e que se recommendam
não sò pela competência como também pelu
pontualidade c assiduidade exemplares.
Gabinetes, laboratórios c museus que des-
afim confronto e que podem ser examina-
dos a qualquer hora pelos interessados.
Acha-se installado em amplo prédio dotado
de todas as condições hygienicas e pedago-
Bicas. Severa disciplina mantida por meios
suasorios. O seu director que consagra todaa sua actividade. ao estabelecimento acha-se
constantemente á frente dos trabalhos esco-Ini-es (-ue dirige pessoalmente. Mensalidades

TiTüúieas.—Aulas-diiiaias e noeturnas. Visi-
tem.nos ou peçam informações detalhadas
pelo correio, pelo tel. N. 6713 ou a rua doOuvidor 15 e 17 l", 2» e 3o andares (entre ama Io de Março e o mar).

DR. JURUENA DE MATTOS,
Director.. mm— 

eMiinll.-nl.is, ¦¦iivernl/.iilas. plnlndan, fslen-
«in, pnrcellnnnii, louças fins» e grosnflms,fie., sr-Ttiido dn Mnnunl dn Fahrlranle de li-
Jolnl, tilliiis, liiiirilli,,,, ele.: do .Mnnunl di>lurtldor v pivpurud.ii* de pelle»: dn Manual
iln Foguelelra; du Manual dn Fubrlcsnte de
rapei e Icriiiliinniln com cenlonns do reeei-
Ias para o preparo de iodas a* tinia* • »er.
nines pnrn uso dns .Srs. empreiteiros, mes-
Ire» de olirss, pintores, caladores, pedreiros,etc., etc., por Annlhal Mascarenlias, 1 gror,-so vol. encadernado  030(10

Manual pratico do dislillador
Receitas e Indirnçiles pnra sc preparar vi-

nlios, licores, cervejas, aguardentes, vlna.
gres cli.«ílre.i, etc. Um grosso volume, ene..de .100 paginas  3r*nri0
Fabricante moderno de sabões, per*

fumes e velas
Contendo milhares de receitas, para o pre-paro-.de-todos os perfumes, pomadas, pAsdcnlifriclos, essências, águas dc toilette, ex-tractos, cremes pnrn os lábios e pnrn o ros-loj pós odorifleos; suliões leves, transpnrcii-

tes, etc, etc. Um grosso vol. de 'ilo 
pagi.nas, encadernado.  5*>o(*o

Manual do fabricante de tintas
Vernizes e nleos e de todos os segredos dcofficinas. seguido do Manual do Prutcudor eDoiiradoi* dc Mctncs. Um volume ene. 0Í00O.

Livro do criador ou tratador tlico-
rico e pratico de zootcchnica

Contendo todas »s regras jiara a criaçãoracional • econômica do boi, do cavallo doburro, do jumento, do carneiro, c«bra, 
'cão,

seguido de um manual de medicina veterina-ria e de um completo formulário de medi-CAra£nl?' e de um completo TOATADO DEAVb«j de gallinheiro, por Manoel Dutra. Umgrosso vol. encadernado  109000

I.ivnt- ilo iiuliiMriul agrícola
Ou trnliiilu completo de tndiii as imiu>-

trius no alcanço do lavrador que fitsem |i*r-to dn própria agricultura, taefjgouio: cri*,
vão do bicho da seda, erluçãu uh-. abelhas, ..
i-xtrneçAo do mel, rubrico do queijo, d« msn
lelgn, de leite cniiilensitdo; o fulirleo de as-
suem*, un aguardente, do vlulio, dn vinagre;
a ex Ira cção da fcctilu, dni. fibris textls, das•substancias tlntorlncs e dos ofiíis, a extra-
(•ção dn soda e dn polassa dos vegetaes, o i«-
lírico dos presuntos, snlames, morUdelIas
ele., etc., por Manoel Dulr.i. Um grosso vo.'
luino cneiiileriiado  10$Õ00

O cozinheiro e doceiro popular
Ou iiuiniiiil cõmpietlsslmo dn arte de cosi-

nliar e luxei- doees, guisados, mineiros, qui-tules b.iliiiiim-,, imiquéeus, carunis, angu',
soros, Mir.ipnteis, ele; pães de I<ot, pies le-
vos, gnteaux, pmlliigs, gailleteü, babas, mau-
jures, eompoias, ele, etc. Um grosso volu.
me cncadci-midn, de muis dc 500 paginas, 51.

O padeiro modera*
Ou manual complelissimo da arte d* pa-daria, contendo centenas e centenas d* re-

celtas para fazer pnes. hiscoutos, roscas, bo-
Inchas, crnkiiclcs, caviiens, bolos, brâaa, roi>-
cns de padaria, roscas ifi» Darão, rosqiiiiihia
pnrn chii, mentirus, habiiri, r.ilian*da\ me.
lindres, mãe beutn, etc. Um lindo voliias,«ie  «isooo

iMiiniiiil do "chauífcur"
Ou guiu thcorieo e pratico do autoraoM-

lista, contendo n deseripção minuciosa dai
machinas c tudo o cpie c ncecssarlo saber
l>nrn te poiler guiar um automóvel. Um vói,
com centenas de estampas  ."iODO

Manual da copa e botequim
Contendo numerosns mnneiras do fornm-

lar bebidas "á Ia minute",' como sejamt
cock-tails, cobblcrs, fllps, grogs, eggs, ver-
moutlis, bitters, sorvetes dc todas as qua.lidades, refrescos, amargos brasileiros, mis-turas, etc; livro util e necessário aos Srs.donos e caixeiros de botequius, vendas, lio.leis. restaurantes, bars, etc., etc. Um vol,
enc  21000

«""«'""«"•ii'."'""'""""'."!""..."!... in .i.i.i,.,iiii,„„m.m,„„M„„,„nu,„ „„„„„„,„„„„„„,.„ miiiniiiiii ,mi imZSS,'

CURA DA TUBERCULOSE
^An?nV.i?dDE 

VKUnlK <Min»!' G»»«> - Altitude 000 metros. Edifícios e regi-en modelados pelos melhores sanatórios da Suissa. Tratamento hygieno-dietetico
dMto.dDr"5lKS 

derar'idC 
?*5g°rda ««tto^ete. Director gerente l XS

Suissa' e AlttW'1'1' com maÍ5 de -™ ann<>s üc P^tica nos Sanatório* dasuissa e Allemanha. Enfermeiros e enfermeiras especialistas. Hotel de 1' ordem.
O Exmo. Sr. Dr. Plácido Barbosa, inspector geral da Próphylaxia da Tuberenl». a

ÓnsíSaSâ nodfiv oPHrrÍS^ *?° ,SanatorÍ0 í'e -P11™yr"' «hi ^«^InS.(.onsignada no livro dos visitantes a seguinte impressão: 3
. 

"_-.._ ™.ento. .a". tuberculose, que a pôde curar e que está provado que a1 3.I».Ker' 
hyjfjçno:dietetiêõ7 T&. ^IraUmento^He S^MmJSmt

J™«J.ry. n f ? appl,ea dc acc?rd0 com os Principios seientificose a pratica dos
d^AIbVquerqu^0* 

eUl'0"eUS¦ S°b " dh'Cesfi° comPetcnt« «•• *>. AlberVScMU

?»tÈ£&* ^e mi,rt0 dn? ,m4' - (Asslgnado) Dr. J. Plácido Barbo.*.»Informações no Hio: Tel. Norte 1253.

D., 

« ,. _ ¦¦ ' ,i— ¦* « "iiiin.. bmcrila Bocayuvn Cunha, esposa do*sr. Dr. Godofrcdo Cunha, ministra dn Su-
premo Tribunal Federal, mãe do Dr. Hamil-
pho Bocayuva Cunha, nosso antigo colle-
ga de imprensa e deputado federal, e filhado • grande e saudoso republicano generalQuintino Bocayuva. Os fiincraes da pran-teada senhora, cuja morte tão funda magoacausou na nossa sociedade, tiveram numero-
sa assistência, notnndo-se no cortejo fúnebre,
além ,de representantes do mundo' official ede todas as .classes sociaes, considerável•numero de amigos e collegas'do ministroGodofredo Cunha e de seu filho c muitas
pessoas dc relações da familia enlutada.
Sobre o feretro viam-se centenas de coroas
dc flores naturaes.
U1SSAS

No altar-mór da egreja de S. Francis-co de Paula, será rezada amanhã, ás 9 ho-ras, solcmne missa, em suffragio da almada Sra. Adelaide do Valle Frias, fallecida
,na cidade de Porto, eni Portugal.— Será rezada, amanhã, ás 9 1|2 horas,na matriz do Sagrado Coração de Jesus, árua Benjamin Constant, missa solemne, de7." dia, por alma da viuva Exma Sra. D.Archangela Angélica da Silva Hcgo, falle-eida no Maranhão.

Esse acto de religião c mandado celebrar
pelos parentes da referida'senhora, residen-tes nesta Capital.

I0E3OI 301

GUMNAHM
Em fruta, em bastões e em po. Deposito ge-
- TE*/1 

dV Ouvi-dor' 12°* CASA GUARANÁ'.

totaoi foiaoi

ESCOLA POLYTECHNICA
Acham-se fiincciónándo com toda regulandade as aulas para o exame de admissãoa cargo dc reputado e conhecedissimo pro-fessor desta Escola, seguindo-se rigorosa-mente os respectivos programmas. Mensali-dade módica. Curso Normal de P^eparato-nos, rua do Ouvidor, 15 (entre a rua 1" de.Março e o mar). Tel. «713 Norte

Guaraná
...o legitimo MAUÉS, vendas em grosso e a

»aJ,c*l0.' 2,1,T a :tn "i" n*ais 'wrntol na FA-BRICA GUARANÁ' MOAGEM — RUA SAOJOSÉ, 23.
-"*"—— ¦ ¦**•*•»¦ 

Talco Fragol
O mais perfumado. Substituc o póde arroz e tem effeitos medicinaes.lEvita o suor. Nas perfumnrias e

pharmacias. Pedidos para o interior:J. Lopes. Praça Tiradentcs, 38. Rio.
 ¦ mtmi ¦- ,

| CARREIRÕT?NÃT?n ^aWmWmm.
ALFAIATES A^FW ****^M^^ki

I I 5 2 _ R O S A R I O - 1 3 2. Seb. Jít/T^mfmW^^^m,
Tel. N. 2803 J/] Úf*% Wm^/xk.

II 7/j?^W\âF D

Terrenos
SITUADOS A' LADEIRA DO

CASTRO
(Silva Manoel)

AGENOR, leiloeiro, venderá, ama-
nhã, sexta-feira, 4 do corrente, ás 4
horas da tarde, quatro magnífico!
lotes de terrenos optimamente loca*
usados e nivelados, promptos a re-
ceber edificações, medindo 80 me-tros mais ou menos de frente por 27
de extensão.

A venda será feita em frente aosmesmos.

O FAMOSO G0AL-KEEPERT7.
Tuffy Nt-ugem dii:"Pelo ESPLENDI-

DO RESULTADO queobtive com o uso do
popular depurativo
IXESOL, de Souia
Soares, sinto o dever
imperioso de grati-dão — e para o bem
dos que snffrem de
MOLÉSTIAS DO
SANGUE - declarar
que nesta cidade dePelotas, onde aetual-
mente me acho, con-

„.. •. r .. se«ui debellar umaperigosa enfermidade, com poucos fras-cos do famoso remedio."
„ n1'1!,*,^1?.0' N; S' P*' enl ¦t/12/917, sobo n. d3a. Af venda em todas as pharma-cias e drogarias. *

' mtm-

yTBvKBa m\m»mmylÊfm\m\
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MAN IC U RE
Bua Ouvidor, 139 — 2* andar (elevador).

iiiiiiiiiiiimnmmmiiiiiimiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiamiin

oxaoe

Liga Brasileira Contra aTuberculose
SOCCORRO GRATUITO

Qnem está emagrecendo e fraco do peiteprocure.os Dispensados da Liga (Barão de&. Gonçalo n. 54 e Avenida Pedro II n. IM).he nao puder freqüentar os Dispensarios, serásoecorride etn easa (telephone norte 8930 ds11 horas ás 2 horas). Medico, remédios, in-¦essoes e leite grátis.
¦ ei» ¦—¦

I Hotel D. Pedro - Gorrêas
Segunda parada adeante de Petropolis

Telephone n. 9
Clima 'deal em região incomparavel

ÍLIXIR de NOGUEIRA
6RAHDE DEPURATIVO DOSANOUE

MILHARES oe CURADOS

CASA CENTRAL
ALFAIATARIA

Por motivo de nosso 2° anniversario re-sorvemos fazer um desconto de 10 "Io em to-dos os preços marcados, durante este mez.Pedimos aos nossos amigos e freguezes umavisita ao nosso estabelecimento. Avenida RioBranco, 172, defronte ao Trianon.

¦*****—— - ---

ROUPAS BRANCA PARA
SENHORA Art'8°s finissimos em se.

. .. . „, da e ttolío. ultima novid*.de. Lingerie Elegante. 1361138. Cattete* *•«¦
_Drs. Leal Junior e Leal Neto
Eepeeiallstas em doenças dos olho*, oa?*h>dos, nariz e garganta. Consultas da 1 ás IA *camU nu £tt\ v** *,nAssembléa, 60.

Restaurante Alexandre
REFEIÇÕES A láSOO

couijobs •,...,-.... ..........„v.,....v.,,, 761001»
„ ¦"-•¦••-•'-:• ••.:\.-^::-J:-.':.,.i 41W00

RUÀ'tsetejmro n. m"J 
i*m

•**«**» 
»¦Prédios — Terrenos

nt^ni" 
ou l>•,rticB,¦"¦• Ninguém deve venderou comprar sem procurar o leiloeiro Pall.dioJosé n. 57. "—-  -

J,"S\JO,é. »¦ í-7* .Central 55387se'^-;7om"P±ti df,inf?™.a«oes« Ph°tographi.s • ante
pretendente ao local.

m'¦'¦ 
M

movei para levar o

LEITURA PORTUGUEZA
Cartilha Blaiernal ou Arte d* Leitnra mAprende-se a LER em 30 lições pela ARTE.poeta lyrico JOÃO DE DEUS. Vontade e ilimona, e todos aprendem cm 30 lições, ho*mens senhoras e creanças, Santos BragaVioleta Braga - S. José, 36. 2» andara residência.

e
Vae

EDMUNDO
(Edmnndo Novaes)

SOLUÇÃO SAPHROL
0 MELHOR TÔNICO DOS PULMÕES -Poderoso nas Tosses, Resfriado, e Bronchite,

&%ào*- &Warl0'í Viuva süveira

EllW^ÀHE*
DEPURArRORTALECÍ-ENGORDA

Restaurante Tavares

Dr. Alvarenga Netto mAe^v-elne0C0t
mercial. Escriptorio — Assembléa, 71. 1«andar. Tel. Central 2295. Dá consulta».mm—

Curso de Contadores
Continuam abertas as matrículas para esteCurso, estando funecionando com a máximaregularidade ns aulas de todas as cadeiras,no curso npeturno. A 1» de julho terão inicioas aulas dp curso diurno que funecionarão

pela manha. Corpo docente escolhido entreos especialistas de cada uma das matérias.Mensalidades módicas. Curso Normal dePreparatórios, rua do Ouvidor, 15 e 17. (En-
Norte 

rUa MarÇ° e ° Mar)' Tel' 6713

Pensão familiar
Srs. empregados do, commercio, ouereiscomer bem e barato ? Ide á Praça Tiraden-tes n. 46, l" andar.
Comida feita com muito asseio. Artigos de

LAVOLHO
Ettfio oi aeiu olhoa vermilhoi e fraeosfEatao velho» e cansados? Eitâo Inchados *Inflsmmados? Aqui cetá um tntuotntõrápido, certo, -permanente.
A formula d'e»ie novo produeto etti pnbtl»cada—o seu medico reconhecerá os agente*«¦nativos—Puro, sem cor, de aroma agradável,absolutamente inofensivo para a esuucturadelicada dos-olhos.
Para ae terem os olhos refrescos, para perder•quella apparencia vermelha e fraca—olhoa

Sinflammados—palpebras 
inchadas—lave oanoa com Lavolho a elles terSo a clareia,tuba, a belleza que vem com a saude perfeita."O seu dinheiro «er-lhe-ha devolvido ai nioconseguir allivio com o primeiro frasca So.

{sente tem que escrever aos Srea. GLOSSOP **
CIA., Rio de Janeiro. Cosaconta-gotas, nas pharmacias, drogarias, etc.Ckfcr. •!-». to. • m*. Am.. r. tm. i «toe. nl. 4nr. mx

Parteira, Mme. Virgínia Madruga,
chamados rua Mattoso 115, Vil. 149. Cons.2", 4" e 6" de 2 ás 5 h. Rua São José 84.¦ ias» 

Dr. Ubaldo Veiga C1ínic? «er»1«vUs
¦., -*mm urinarias o syphi-Hs Con.. R. 7 Set. 81, das 4 ás 6. Tel. N.700*. Res. Tel. V. 901.

ANALYSES MÉDICAS
(CHIMICAS, HISTO-BACTERIOLÓGICAS E

PATHOLOGICAS)
Laboratório da CASA DE SAUDE Dr. Pe-dro- Ernesto. 101 a 107, Avenida HenriqueValladares.
Direeção do Dr. Cezar Guerreiro.
Installações completas e modernas

mm—

primeira ordem.RUA CHILE N. 33. T. 1787 C. Aberto toda ammÊmmms mmm —*
Avulsos diáriosIrmãos Iclipilman Lenine,

90SOOO
50S000

2-JOOO

CÁPSULAS fIvP*f^íü7„-
¦Arruda). Nos periodoa mensaes, do-rea memstruaes, o melhor. — Drogaria
Boptieta. Rua I.I de Março 10 — Tubo 7$

O único tônico para todos os casos de fra-
queia geral é o RABIODOL. Nas drogarias eboas pharmacias.

•Mt»FERREIRO MECÂNICO
Precisa-se de um ferreiro mecânico queconheça bem o scu officio. Paga-se bemRUA GENERAL PEDRA N IM

ESCOLA DE CONTADORES E
INTENDENTES

Da turma de sargentos qne saíram offi-ciacs contadores este anno quasi metade pre-pnrou-se para o exame de admissão no Cl.R-SO SUPERIOR DE PREPARATÓRIOS? Ouvi-dor, 50, (esquina de l" de Março). Ver listanominal exposta na secretaria. Curso es-peciai.

Julio
LEILOEIRO
Faz leilão cm teu armazém, á At#>nida Rio Branco 183, do lado dotrianon, todas as segundas-feiras, ás3 "or*»» d" tarde. Tel. C. 2300.""5 -¦ ••»•¦«» ¦Roupas de cama e mesa

Artigos finissimos, bordados a mão e comtrtoVwi?. ' Linserie EIeBante• at"

Vende em leilão, todas as quartas-feiras,ás 13 horas (1 hora da tarde) era seu «ma.zem, á rua Buenos Aires n. 163, moveis*^*"uos, crystaes, metaes, etc., aceeita prédiosterrenos e quaesquer mercadorias pa?f ve,..'

12nás 16'^J?0.?**" diariamente das
lidade.

m

l|2 horas, com a máxima pontua-

SOFFREIS 003 PÉS ?
Usae o "SAL TRATA MARCEL", o renova,dor dos pés. Sueeesso garantido A* v.m?Jnas Drogarias, Pharmacias e Pcrfümw^"*

Maternidade particular, de. Mme*i
druga, para tratamento de senhoS*^
nas da 10» a 30*. D spõe de boas installapara qualquer intervenção. Funecionadireeção seientifica do Dr. MaurityMattoso lló. Phone Villa, 149.

cães
sob a
Santos, r.

mum uperaçoes em geral Appcndieite, tu^
todas „s demais.affecçõe, do^estttn,!fígado, vias urinarias, etc, diagnostico,àtratamento pelo DR. ROBERTO F?IEIRE°dãAcademia de Medicina, pratica dos hospltae?da Europa. R. de S. José, 33, 2», 4» ê 6»feiras, as 4 horas. Teleph. 2148 Cai»»», i.

——¦¦ mm— 

J AGENTES NA EUROPA 7" I
lL.Mayence&Cia. (1 9, RDB TRONCHET, PARIS 1
119,21,23,Ludgate Hill, I

Londres. ã
m s mm , .-^_^___ ¦nataffT .

Cofres Minerva
¦COFRES DE QUALIDADE

Os preços populares que ainda mantenho
pelos cofres MINERVA, são possíveis, gra-ças ao methodo de minha fabricação e «ran-de producção. PREÇOS MAISJARATOS SO

Prof. Bruno Lobolpil^p ÍSá^o^I^^^id^
do Rosário. 168. TeIepb^nTí^UÍ334:RUa Ru. d. Q^^Sfuíí^ N. m.

PALACETE
Ornamenta-sc com o mais fino gosto * emqualquer estylo, em brise-brise e sloresLingene Elegante. Cattete, 136|138.*""  —m~ ¦

O calçado que todos devemusar, pela sua commodida-
de e preços, altas novida-
açs em fôrmas. Assem-
blía. 46 — Tel, C. 5477.

RIVER
Enxovaes completos para
nOÍVaS Para ,odos os preços. Lingerie

Elegante. Cattete, 130)138.

GALGO RUSSO
o yenidoe*5e un-'„P«ra ver, todos os dias dai*9 ás 13 horas, Rua do Uruguay, 134.

Dr. JOSÉ'
Communica

»«¦ 
"* -*

1

DE CASTRO
aos seus clientes e amiirn»

9}» deixou de dar consultas na FbSfiStuart, encontrando-se diariamente ás 9 *ho-
ras e as IG horas na Pharmacia S. Jorge a
ImlnS&UM- Cof1J,ü*.93. recentemente insta*lada, dirigida pelo pharmaecutico Leal Vianna

SECÇÃO 1NED1T0PJAL
Concordata de

MANGIA IRMÃO & C.O juii da 8« Vara mandou expedir os edU
!?!«-« Í°ícord*,ta Preventiva de MANGIAIRMaO & C, estabelecida á rua S. Jo* 87com commercio de jóias, nomeando commi£sanos os credores Manoel Soares Netto AUberto Daniel & Filhos e Dario C. Vignòli «marcando a assembléa para 25 do corante

e 18 Lies Caçoes egiiaes a 6, 13

^•s^a^^i^^ -k&t^^

LES.. VEL

iãHC^mmim. *iir./.m,-<-<-ti*,Mí Wr*;*.Utui<a.
'ia*^-^>mM.„.:^^^isí,í: ^iaâaiaíiíí&^;i.í ~~i-*&iiimtWá

v,-.»'* wl-i
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Aíé que se sintam satisfeitos
2E=ffiMLH£!!___iõJ_?

Os japonezes manterão~_Ts_õi protesto contraa condueta dos Estados Unidos

A NOITE — QuInln-felHi, 3 ilo Tullio ile 1024 I
|| '**w-i_n^__Ma«^n*inn_M««aM_M__HHaaaa__MM_MM.M_M_.

&$ jy) gr ÇjJ? ^ l ^tc;-

• __•!»-Como o iiiinistro dos liJstraiigeiiNJs níppon vô asvarias quostOus intornacionaes quo interessam o
sou paiz

i>ri?re.T..,,n__1V',0!' '•;",™Kelrns do Jopflo
!*mr.n À".0'1' ". d«J««»« H*. mi I." dütoirunic o icgulnto discurso:
ua externa lalvagiiardaiii os n>

OorridM
,Y*).,,V"TRM:P 8 NBMO TnADALlíÀnASi
Ji." 8 "T CpnjnJelaiiioMIo curodiíi iIihí i«ii*nes, pelo hnlill "onirnlnoiir" Ourar liai-
i_?.°„Vi_I__í hnrnm f_!r,f- 'hoJ<>" no Pmdoiimlnen», pi çnvnlloi .Marlello o Nemo
ooprfflai! mno ,l,">rei*avo1» !""•«
iJÍJ»'*! .?.AV~ Acompnnhatlo do "entrai*

,?ulAp.,on?|,l°' *»,,c vo,,' <"l»< «"'Pular, do*m nao ònx mo, o Grande 1'io.nlo Dorliy*uno, o valente nao Ional mia <.i«i,..i.. .....

poi
....... ,, ,,„ iiiissns if Irei-

!.*»« In,e,'t'!,!,0!l lealtltiioi com o devido res-
,?. n."H ií"f ,lBmBh ""Vòc-s. o aaioRifram

„ "° K*tr°mo Orlonlc c nn Pacifico.ii--.ii iiimo a confiança geral iio mundo.damoiii mostrámos tendências nggrcsslvas
Sn. ,'I,,0.„r,)8!!cinos nvitlos por territórioso neius. jsiio Im razão iilgumo pnrn sc acro-«"nr t|ue o cumprimento desle nosso deverpossa scr objecto do confllclo com os direi-toso Interesses do outras nações.IJalcmo-nos sempre pulo principio "t-iver
o.uclxur. viver". Penso quo sc todas ns nn-
Coes ndoptiissem slmplcsmcritd esto urinei-Pio fiiudnmental nAo (criam n menor dif-ilculdnda cm oncontror a linsc pnrn um nc-conio ii respeito tlc todas ns questões inter-tmrlonncfi rm quc se nchnin envolvidas.

O principio dc continuidade dn políticaexterna não significa <|uc os inctliodos pn-ra sc attingir u determinados objectivos do-Vam scr sempre ns mesmos.
.Ins toda u arena official tlc um governofini relação n outro, que seja trntutln tlc ou-

tro modo, não podo tlc muilo nlguni ser of-feriada pola mudnnçn tle seu governo ou tlci-eii gabinete. Em virtude tln observação tles-
tf juími.iii) a honrn nacional í mniilltln.
Delia deponde n pnr dn inundo. O principiode que nós havemos dc montar firmementen nossa adliosão áquollo preceito, deverástr reciproca mento mantido pelas outras
nações, nns suns relações comnosco.

»« attenções desln nnrão voltam-se pnrn* (jucslío da Immigrnção nos listados Uni-(tos. para as negociações com o governo dosijoviets da Rússia o para a situação gcrulda China.
A genesis do "Ilill" dc Immigrnção reside

im nolavcl ougmcnlo dc im migrantes, cs-
pecinlmentè do sudeste da Europa. Acrctli-
tp.-sc geraltncnto quc seja praticamente dlí-
fjcll introduzir estes elementos estrangei-
ros n.i comniiinldadc honiogcnea dos nine-
rlcitnos, .hilgoti-se scr necessário ostabcle-
cer rsstrlccõcs mais rigorosas a
ção.

Os americanos, entretanto, dcscjnm queo .mgmonln tle Imniigrgntcs japonezes não
nej-t cm quantidade apreciável.

O novo "Ilill" tem ein vista nmn rigoro-
hn restricção á immigração geral. Não lin
nenhuma razão para introduzir no "Bill"
uma disposição especial mente destinada a
excluir us immigraiites japonezes. Tres pon-t-.)-; chamam a nossa allenção:

I" — Os exclusivistas tlizem que os ja-
pouezes não se assemelham aos america-
ijos c a Introdiicçâb de taes elcincntns es-
tranhós tor.-in-sc uma fonte de perigo paraos Estados Unidos. Kssa, constituo a cau-
sn tic exclusão do Japão. Não foi por mo-
tivo de inferioridade da ruça jnponcza quesc adoptou a cláusula dn exclusão.

2." — Foi sempre francamente sustenta-
do pelos Estudos Unidos que a liberdade,
o limite c n fiscalisação tia immigrnção
constituem nm attributo essencial dos tli-
reitos soberanos iiilierentes a endn nação.
A iniportnnciu que os Kstados Unidos'li-
gttm a e. _c poulo í: devitla ás condições cs-
peciacs daquelle paiz. Nãò temos a iuten-
ção de incluir tal doutrina nesta questão.O reconhecimento dc tnl principio não de-
vc llevar á conclusão de que a cláusula tla
exclusão seja contraria ao Tratado de Com-
iucreio- e Navegação ent.rc o Japão c os Es-
tados Unidos. -"

3.» — E

A opinião piililicn dos Estados Unidos, quenJ/nprcnsn americana cm arando parte tem
tln Japão ""reCU ""'' íymPBM,,c« * roslção

,/in i!','.(_.,if.si0 Jn|,0,,c'!. K «Pulula «Io cxclti-

• riíi 
"ll,° '.A 1art0' oslnbelooldo na

í i - . S »u»'l,n. à contrario aos prcccl-«* dn Justiça o da equidade o nos foi op-lllcndo com desrespeito ãs regras communsdn cortoxla Internacional.
ri,íni_;íílsl"tf'1'_."."1l.r8 ,nl »»»umpto JA í de-

¦ mn . " ÂV. í""10"10» «onslderal-a Aqui
tom í. !í: M& ,'.|U0 .",,s 8l"«'"no» -satisfeito»

", * axnücmtfin, manteremos o nos*
f„ °í'(e empregaremos os nossos me-IImi os esforços pnrn alcançarmos um accor-.Io «mhtoso cm tortio da quetão, qua asse*

SníS. «_ i SC",p'*c' a adicional amizadeentre os dois povos.
O Japão p n Itussln, sendo geographlca-

poilantcs Interesses, eutavam fadados a
v?íi„Sn. "m ^cor,\0 nmlslMo. «orno bons
tníT l-qUC sil0' As 'l"eslões internas <laUiiiii suo assumptos sobre os quaes não

; 
'demos manifestar livremente a nossa opi-nlao. Hn conitiitlo varias questões quc es-loiam um accordo entre as duas nações cesde que fique,,, definitivamente resolvi-das dc antemão desagradáveis divergências.

S,n~*V'' nrovnvolmçnto. o restabeleci-mento das relações diplomáticas, i
«_ _?_?_Sí 

r™"1™?^ iniciadas cm Pcklnas negociações officiacs e estamos resolvidosa desenvolver Indo

inni.nl,.?. Vf ,cí e "nclol"«l es»A lilojado uns
I?.ífflIH ,'10 ,lnn,fr»y, «l'> Stud ICxpcdltiis.
mh .!__?¦_ .om A"r<)ml"'> ehnuarain tam-
JtI!í}..,i,"|í Potraneas do Dr. Ilcrculano doPrelUa o oa nnlinnes Solierunn o lluslng

ii 
"^«nlT"-!;"' ^Kutilmcnlo. hoje. do Sanlos,

¦ l,h?. 'Vi. ,u. ?_VJWMit cidade 11011-",í '«"lios rlumplios. Ente p.irelliel*
í»òr„J!!pjnb. '""""^ ° r,ra,,ll° 1'romlo
de"J«S.1,,.t',C.,|",_, "?hcr. n Cft,,"a *l(» formidável
hni.l l' ilttáo ,|,ont«>" ndo cavallo Mos-
eneoniVnVr"0 C0"''.,,c"l'"',U!, d,vorsos c des-
Sa •ovlnhum fazendo a respeito,romos pedir a llicnido Araujn. seu iockõv

mà Mn.íriT"1-. DÍMC-"o» nicardo Araujo
nn.» 2 <",0r ,cn? ° .co»'umo de, quando
ini;MC,.n..íurva_*doí ,'750 «neiros, querer
ÍEÍSi „.ííre,he,!!fe v'h ev,,ar "ao elle cn
Pnr ft " e"r'"l,i,mel,,n- «'•>""•« « '—•-¦-
HÍríüi?™0'!1'1 obJect,v». «Pertou a rédea du Kro£rr? ^«eguniloajj primeiros tcami
ÍIhÍ'.' a,ar<ou. " da "<t»erda, mas o ca- ? •'""íf1 X Jornal do Commercio F. C,
iíto^íte** «"««Ki ». "»o gover- 5e„ «?"«"•*»« i»» '«.«ada Lpraoa dos,

I "rançai .V logar com sela ponto» nerdl-
,,0I'nui' roKref»»i •»•• logar, com oito piiiiiusperdidos, o Americano) Serio 0 — |.- lo-
fl2%'Jíiffi__,,ontí_Í",W«n prrilliln, o Engenhoue llenlro o o Evcroí \ a.« logar. com douspon oa perdidos, ,, oiirinTC "om
?"«? cíffl1^ «'T11'!,0» fBd« »»». o 

"iode. 
o

los nor E !..°rm,i,,i •'•" ''i"*"? cn»' »«« Pon-toa.pordldoa, o liamos; ft.» ogar. com oito"""«'«^fíll/os o Inilupcutlenda. "°
llsí«» n„h '' Ct T Homlugo próximo rea-ll»a*se, no rmnpo do Jornal dn Commcrelo
i ormnsa), o iiialtli do campeonato dn LisaQrophica ontro o A NOITE P. fi. XA. 8.1'apolarla Cmaolro. • ¦:

A commissão avisa aos Srs. Jogadores abai-
dn ZliT ma^ "cr* rfalls'"'» A» 0 hora»
»m rii!.-' c lwi. ° 8CU comparoclmei.jp,
pXnW^.n Tn'" """".i Cnr,0!' C°»«". «'*"
,« aJÍÍÍ"'"!0 «'«;. Santo». PnuatoAnrolla*
,.: \ÍSCnlr?.'..If°í (:o.r'(),• ,,cll°i ''"»«¦ J«.•
l_ í,Oí0t' •Hlatarlo, Mario Itlbclro, Alcxnn-tire c Francisco Ferreira.

.iVM filtAPHICA Dlí SPORTS (Notn of-rtclal) —-Para o Jogo entre o S. C. Pape-
ln/,?;_.Víl,*_S X Bap,IM" í« Sou» F. C. que
d?,rM_ 

'"lí* 
í.° cSmP° do F'd«l«os, em Ma-

_. ?'i "0 c,a ? i° «orronto, foi escaladoParn JuIí o Sr. .Inrbas Peixoto, sendo esco-Hiluo para representante o Sr. Mario de.Stjiwa Graça, começando esta Jogo As 3.15minutos da tarde.
Nesse mesmo dia 6. rcallsar-se-á o encon-

ftffJL-f os/egundos o primeiros tcams do
quo

sports

alcançarmos um

immigra-

preciso ter em consideração quco prcsitlcnle c os secretários dc listado dos
Estados Unidos sc mostram riesrie o -prin-
cipio contrários ú cláusula tla exclusão.

A China e a Âüemanha chegaram
a um accordo quanto ás

reparações
PEKÍM, 3 (U. P.) — Revelou-se aqui hoje

ter sido assignado a 6 de junho um accõr-
do de indemnisação de guerra sino-allcmão
estabelecendo o total dos pagamentos da Al-
létnanha na metade do valor das próprio-
dades allemãs confiscadas nn China, antes
da entrada desse paiz na grande fiuerra, ou
sejam .'IO.800.000 dollares mexicanos.

o esforço possível paraaccordo satisfatório, mas
i n?tr,£tainí_>S«.t-,n siMm«fi0 d<> *«*« uma cx-posição definitivo sobre a altitude quo tere-mos dc lomnr dc agora cm diante.
.u „q"?sla,0 CT n China "5. evidentemente,le .particular Importância .para a inteiraliarmonin que deve scr mantida entre osdote pai-.es.

E' pnra lamontnr quc n estabilidade dnsituação politica da China ainda não senouvesse consolidado.. Deve-se, porém, ter
..nLl a de confí! toe è uma formidávelempresa paia a China realisar uma reformaem Iodos os ramos da sua administração,ile accordo com as exigências modernaslincarurcinos todos os esforços do povochinez com synipathia, tolerância c confi-anca o esperaremos que elles sejam coroa-tios dc suecesso. Desejamos tambem prestarn China qnnlquer cooperação de que ellanecessite. Xuo temos propósito de intervirnas suas questões políticas intcrna« nemcommcttoremos qualquer acção que preiudl-que a situação tle que ella justamente goza.(.tintamos ao mesmo tempo com a China,por sua parte, não pratique qualquer neto
çqmpi-pincltendò a nossa legitima «situação.

no, deu o desgarro mie todos vlrom. do i",1""?.1 do Conimcrclo, á avenida Francls-
in—7" .m sl('o muito felicitado nelas bri- 

'"" ' "

ihlhí 
C? VLIC,0-i',!, de Mctropo ê uÇuyaé ohábil Joekey Carmélo Pernnndcz. 

™'

míi n25!_Jl_!_.ihoJ" ''" Kur°l"< diversos nnl-mawi pertencentes ao Dr. Llnncu dc Pml-i
A:'cGíbbônsAcumi,an,mndo-°'' 

"clu 
a jSS?Gibbqns.

nnh^. Jns?,,c,., d,° me"mo destino, vciu n
cheírts d|tSn,ii0U • q"c„dc" anlndi nas co-

Ú _A AlAxn _>._??',.r" Fcr"n"dn narrosõ.
frndn iinm.íU,rSU9í0 ~ ° "05so mn-

hinEi_^^ckcy 0,,l>','"nn significativa
dò. mn!, lò , pnr "a,'le de se,,s collegas e
na? XÍiiU2" rc"rcsen,t»nles do turf nado-
dis Sr, _.°Srqua.c7 destacamos os nomes
«Ir. í nPn„'i 

G.rn,,,° lXocha> Jon«*has Pc-reirn c Demito Lopes.
ínH_!r^,'iiilan_,0 n Votsanem do seu annlver-
fni^orni" i6'0' cssc? scus admiradores, oi-reieccrnm-llic uma taça do champagne fn-
nôní;hnmi-On?Vl0S n»»nircalantea a senhor
£"IhoJiquiriçã respondendo o mnnifcs-

m L F«?11 tr0Mdos ainda outros brindes.
T. riw.mr^S""-- lendo ° de 1,onra cr«uilloas famílias dos presentes.

NA FRANÇA
"r..i« EIi!?A — PARIS, 3 (U. P.) — O
lZlZ I>,are,5?iro Kplnard, quo nopassado tez diversos recordsembarcou hontem para a! será

fim
paiz

anno
sensacionaes,

onde ser* mandado'"^ "esK" 
1^oe tomai- .parte em corridas no seu

Football

1-. intenção nossa promover a rcapproxima-
çao econômica entre n China c o JapãoO povo ohinez verificará a nossa i

os que

pao.
,. , ¦¦¦ - a nossa politicatranca c leal examinando os Tratadassignamos na Conferência de Washington!I feito Scw_.rf.__8'ri "°. cainP°,da rua :relativamente á.China. Até hoje ainda'nãò I lembro x fenC, "b da .A.renida. 28 de

i=!_Srfl=°s»^^

ntraram em vigor, mas os principiou ali

tados domingo próximo:
,!;,,m,.Can~ .{?Iunl,ncnse x America, no stu
• ajsanuu; S. Christovão x Botafocn

ÍT t/m í'Sl,eira de Mello B'
Liga Metropolitana - Série A - Andax Mangueira, no campo da rua Pre-t-oro m^ dn Ave"ida 28 dc Sc

rua
no

rnhy

estipulados estão,do perfeito accordo com ! Fidãigo".^
princípios, e estamos j lísperançn x Confiança

no campo da rua Ge-
os nossos próprios
firmemente resolvidos
ridos Tratados.

Não limita remos a

a executar os refe-

sa attenção tis
questões relativas aos Estados Unidos, àItutisia o a China.

Os nossos esforços serão empregados namanutenção e no fortalecimento das rela-
ç..cs_ amistosas que mantemos com totlas asiiaçoeo quc tOm .importantes interesses economlcos e len-itoriacs no Extremo Oricrifeo no Pacifico, c, -por nossa parte, concorreremos para n segurança da paz c da estabi-.idade mundiaes."

y--«__ci3__?«mi. _»yji__nrf__»_

Comparem os nossos preços e |
a qualidade de nossos artigos.

ialefia âdamo
i 11 1b li -1

JUSTO DE MORAES Advogados : Hiu.—• E do Rosário, lli
HERBEET MOSES Tcl. Ntirto 5«.v

Reconhecida, na Conferência de
Lyon, a egaaldade das raças

UAO, 3, (U. P.) — Os delegados norte-americanos á conferência da União das As-soeiações Pro-Liga das Nações, que aqui serealisa, falando após a approvação da re-solução japonezn relativu á cgiialdadc ra-ciai, louvaram os seus collegas japonezes
pelo espirito conciliatório demonstrado na
maneira porque formularam aquelle do-comento.

MODELOS DE PARIS
Vestidos para Recepções, Thea-

tro e Visitas — Ohapéos, Bolsas de
grande novidade. Lingerie finissi-
ma, Peignoirs, etc, etc. Rua São
José, 120, sobrado.

Grande explosão numa mina,
perto de Halle

:BERLIM, 3 (U. P.) — Numa explosão vc-
rificíida honlem numa' mina próxima do"olle, morreram quatro mineiros e diversos
ostros receberam graves ferimentos.** > mo* ¦

do Instituto Brasileiro dc Microblologta
Para furunculos, espinhas e cravos

POTE5S000
NAS CASAS DE CIRURGIA E

DROGARIAS

MÁO HÁLITO
DIGESTÕES
DIFFICEIS
PALPITA-

ÇõES-GAZES
PRISÃO DE

VENTRE
As pílulas do
ABBAOE

moss
corrigem de

modo
completo.

Agente:
Sociedade de Produeto»

Chimicos L. Queiroz
Rio, S. Paulo

BAGATELAS
Ultimo livro de Lima Barreto.

Nss livrarias o na Emp. Romances Populares
Rua do Carmo, 35*1°

m»*
0 mictorio da Galeria Cruzeiro

está podre !
Os moradores do Hotel Avenida como to-

jtos quantos são obrigados a passar peln«alcria Cruzeiro, estão indignados com o
«lido insupportavcl quo se desprende domictorio exstontc na referida Galeria.

Varias foram as reclamações que contra
Uso recebemos, e verificámos terem cila::¦"«o o fundamento. .

Nao haverá um meio de se fazer com quc«esse tal fedentina?

;*í*f^»^*ts«j.-

LICORES

FOCKIIK
São m preferidos por todos oa apreciadores

de bebidas finas i
¦ __¦_*_ ¦

PRODUCÇÕES MUSICAES
A casa Viuvn Guerreiro, quo acompanho

com interesse o movimento musical nos
theatros, acaba de editar o fox-trot-canção,
grande exito da companhia Velasco, "Lti
inonteria", que tem a letra cm hespanhol ti
cm portuguez. Egual gestò teve a conhecidn
cnsn de musicas com o fox-trot-canção, gran-
do suecesso da netriz Margarida Max, no Rc
creio, "Cabelleira a la garçonne", cuja mu
siea é dc SA Pereira e letra da' parceri;.
Marques Porto-Affonso de Carvalho..

i „t.,i.„ n. Cam da rua J(j5o Rodr,
.... v, -. c. ^"nfança, no campo do mar-
nhnyí? 

Cn"S?° d0 5an«u: sirí<> C - Unge-
?,«..„_ p"tr0 ux °JaTh' »° cnmpo da es-taçao do Engenho dc Dentro; Ramos v ln-dependência no campo da rua Joekey Club.
ri .?_5RANnEs ™°ÇnEssos DOS NOSSOS«.LUliS — Quem tenha sempre viva a me-

?_?,_.ps t.errcstl:es. de nossa cidade, ha de
[frçosaipenioj-econheeer o valor da inicia-tiva particular, ao contemplar, agora, o adi-
club"1 

e> q"iÇá' " «Pnlenel» dS^oMo»
O easo do Fluminense F . C ' é um ex-cmplo. mas não 6 unico. O do America F.Uub precisa scr, tambem, citado para pro-

T__. L'a° ' ° nmor com 1ue '° carioca seentregou aos sports de terra e, principol-mente, ao football, como tambem, o altogriio ., quc attinge a vontade do homem,quando este so dedica ao engrandcelmentooe uma causa.
Era o America um club que nasceu semgrandes bafojns, mas bem fadado. Lem-liramo-nos, muito bem, — e quantos nnnosja Ii\ vao — de suas actuações publlcnsparu a conquista justíssima da melhor posi-çao. Jogou e derrotou o sempre lembradoItiachuclo c suas glorias dahi começaram.1*oi crescendo, fo! o club de Belfort Duartee, hoje, é um dos orgulhos, uma das glo-rias dos sports dc nossa cidade.
Entregue, agora, á direcção dc Raul Reis,o America deu um vertiginoso salto paracima. Sob tão hábil e operoso presidente,foi o campeão do Centenário, adquiriu cam-

po próprio, que não tinha, e converteu suas- antiquadas installações num recinto ele-
gante, confortável e, talvez, sumptuoso parai as suas recepções sportivas c sociaes

Tivemos o prazer dc visital-o, de percor-rel-o nas suas mínimas dependências e, pnratanto, temos que agradecer A gentilesa e á
fidnlguiíi dos seus directores Raul Reis c
João Teixeira de Carvalho, o veterano e con-sa.çrado.

Vimos o campo, perfeitamente ndequado
ao football, vimos a pista para as provasde athletismo, vimos os "cnnrts" de tennls
e vimos a quadra para o basket-hall. Era
essa a perfeita Installação sportiva quc sc
nos offcrccia. Mas vimos ainda: tres opti-
lentos pavimentos de um edificio, onde as
regras de uma sociedade bem constituída
c bem administrada estão cumpridas. No
primeiro pavimento, logo a entrada princi-
pai, cstA o recinto da imprensa. A" esquer-
da deste, nmn sala parn palestra, a sala
dos juizes, os vestiários para os dois tcams
dispirtantcs o n enfermaria e pbarmacln,montadas com esmero. Do lado direito, o
har, a sola das sessões magnas o o sala da
directoria. Tudo muito limpo, tudo muitoclaro, tudo muito hygienicn. No segundo
pavimento observamos o pavilhão dc honra,
pnra.que dolle as autoridades supremos do
nosso sport veiam os jogo;., e as archiban-
cadas. reservadas nos sócios. Todas estas
donendeneias tôm fácil accesso e são pro-vidas do maior conforto. Finalmc-tc, no
terceiro nnvimento, debrucifdo e saliente so-
hre a bella ma Campos Salles, foram instai-
lados os salões, amplos e vastos, quc se
nrestarão a bailes, concertos e conferências.
Não sabemos bem se 6 um on se são dnis
estes Imponentes salões. E' que o "hnll"

.ue os separa tem portas corrediças de
fôrma a transformal-os dc dois em um
nnfco.

Mais ainda: As cabeceiras do campo, fo-
ram levantadas as nrrhlbnírcadns geraes.São amplas, dc facll descortino para as lu-
tas c solldamente construídas.

E. depois de termos vístn tudo isto. nue
noderemos dizer? Qne o America í um club
f.lto. um grande, club, uma honra para os
nossns sports.

COI.T.OCAC_0 DOS CLUBS. — Com o jo-
go official hontem realisado, ficou sendo
a seguinte a collocação dos clubs que dismi-
tam os campeonatos e torneios da Liga Mc-
tropolltnna: Serie A: Em 1." locar, sem
ponto algum perdido, o Vasco dn Gama:
cm 2." -logar, com dous pontos perdidos, o
Andnrnhy: em 3." logar. com tres pontos
perdidos, cada um, o Carioca e o Manguei-
ra; em 4.* locar, com ou atro nontos perdi-dos, o club da avenida 28 de Set.mbro: em
5." loiíar, com cineo pontos perdidos, o Ri-
ver: cm fi." logar, eom seis nonfos perdidos,o Maclienzle c em 7.» 1 .-rar. tendo n-ve pon-tos perdidos, o Palmeiras. Serie R — 11»
1o<tar. com tres pontos perdidos cada um, o
Romsuccçsso n o Mctronolithno: 2." lottar.•om quntro ponto-, perdido» r*ndn um, o' _
Paulo-Rio, o Confiança, o Fidalgo o o

ço Blcalho (Praia Formosa), começando ojogo dos segundos tcams ás 3.15 o dos pri-mclros As 3.15, sendo juiz dos quadros sc-jogo dos segundos teams A 1.15 o dos pri*mclros quadro., o Sr. Alcides Sanches, sen-«o nomeado pnra representante o Sr. Va-Icnlim Pctry.
Tambem no dia 0 do corrente, encontrar-se-ao 

çm disputa do campeonato instituído
_°vrt?íínn,*vel.,,_í1' os Primeiros tenms daA NOITE F. C. X «V. S. Papelaria Cruzei-ro, jogo este quo se rcalisarA As 9 112 liorns«Ia manhã, sendo a partida disputada no ma-gnirico campo do Jornal dn Coinmcrcio F. i•U, sito A avenida Francisco Bicalho (Prnla ,Formosa), sendo escalado para juiz o Sr. iSylivio Vjnhas de Vilerbo, c servindo coTtio '

representante o Sr. Sylvio Vasques. j
São convidados a reunirem-se amanhã, I

sexta-feira, 4 do corrente, todos os membros I
pertencentes ao conselho tcchnico destaLiga. I

.INDEPENDÊNCIA A. C. — Effoctuan-1do-sc domingo, 6 do corrente, o Jogo con- I
tra o Lisboa A. C, o director de sports do ]
Independência A. C. pede, por nosso Inter-
médio, o compnreclmcnto dc todos os joga-dores qud tenham a sua inscripção na liga, jno campo do Lisboa A. C. — O director desport», Roberto Flores.

EM S. PAULO
CLUB ATHLETICO PAULISTANO — Em

resposta A carta quc nos foi dirigida peloSr. 1» secretario deste brilhante club, deve-
mos informar que absolutamente não tive-
mos o prazer de receber o relatório a que a
mesma se refere.

Box,
O MATCII DE SABBADO PRÓXIMO EN-TRE JAYME SANTOS E EUZEBIO MAXI-"O — Rcnlisn-sc sabbado próximo, no Cen-

tro Nacional de Cultura Physica, o encon-tro de box entre os pugilistas Jaymc San-
tos, do C. N. C. P., c Euzcbio Máximo, doÀndarahy A. C. Essa luta, cujo desfecho
esta sendo aguardado com anciedade, vneser cm 20 rounds dc 3 minutos, com luvasde 4 onças.

A Justiça de Nictheroy
prestigiando a campa-

nha contra o jogo!
Em virtude de uma diligencia,

vae desapparecer o popular'Waá"
¦—i o *m m m * ******

Como o Dr. Oldemar Pacheco jus-
tiíica um seu despacho

O Dr. Oldemar Pnchoco, Juiz criminal deNicllieroy, tendo recebido «Ia policia tio 7"
districto dessa cldudo o Inquérito policialinstaurado contra o Dr. Mario Audrelul ooutros, a respeito dos Jogos prohibidos in-
sliillailns no "Nicllieroy Partiuo", silo A
rua Visconde do Itio llraneo, 337, for. baixar
o dito Inquérito A respectiva autoridade com
o seguliilo despacho :"Constando du presente inquérito policial
que uo Nictheroy Partpic, mais conhecido
por 

"MafuA", sito A rim Visconde do Hio
llraneo, 237, nesta cidado, aluda ficavam
objectos, utensílios « moveis quo consti-
tuem prova da contravenção prevista peloart. 3119 do Código Penal, baixou os autos
A autoridade policial para quc, nos termos
do art. 013 do Código Processual do Esta*
do, ao proceda a busca o apprchensão do
tudo qunnlo existir no dito parquo o que
possa servir de prova para constatação da
contravenção referida, devendo ser autuado
cm flagrante delicio quem, por qualquer
fôrma, se oppuzcr a tal diligencia. Outro

[CANHENHO FÚNEBRE
— ¦ * ¦ 1 I ¦ *m

MISSAS
llt»iiiii-s-, amniitifl:
Henrique Ferreira Bnslo», As 0 l|Js TVm»-liio Pereira dn Silva, As 0, na egreja do Car-mo; Dr. Josi) Carlos lludrlgiics, Ai 9, nn ea-pi-llo do Hospital du Crcanças, A rua Miguel,J0,.,_.r'"8i l'1'- Jo,,«ü Valdelaro do llossio •SclIillU. As Oi D. .tldíi Pinheiro Lopes, la» l| . na cgivjn do S. Francisco da PautaiHenrique- llnptlsla, As 0 1|!_, no egreja doDum Jesus, A run Ovucrnl Câmara; lleorlquo.•errei™ Jlnslos, As 0 113; Waldemar Giilllwr*me llyi-r, As 0 Ij3; D. Julia de Oliveira Am*vedo, As 0, nn mal riu do S. Josó; Nelson d*Paula Lobo, As 8 113, nn nintil/ do S. Glirl»-tovão; Dvniolrlo Pereira dn Silva, As 9, naegrejn do Carmo; D. Hcnrlqueta Margaridada Silva, As 0, na matriz de N, S, do Lour-des, ein Villa Isabel,

ENTERROS

...

Foram sepultados, hoje:
No cemitério do S. Francisco Xavier: Tho»mo Gonçalves Lage, rua Joblm. 74; Pcrnan-ilo Fornandoj tio Souza, necrotério do Ini*titulo Módico Legal; Arthur, filho do capi-

tão do frngnln Dr. Arthur Rocha, rua ila
Relnção. 2,'t; Mnnoci, filho dc Antônio .Toa-'JJ.1'"!. ')\VCi Sanclie», travessa dus Partilhas,81»; Snbina l.conlilia tln Silva, rua Sacadu-ra Cabral, 11'.); Marlha Maria dn Conceição,rua Carlos Gomes, (II; Manoel Alves PinhcUro, rua 24 de Mnlo, 80; l.niza do Souia, ruaInrin, 5; Rolando, filho do Francisco Tran-
coso, run Paula Maltos, 47; Mnrla, filha daLuiz Siplnnl, run Conde de Bomfim, 607;Josó Gonçalves Vianna, rua Alzira Bran-«lão J5, casa VII; Josó Gonçalves Pinto, rual-rollclt, 54-Aj Josó, filho de Alzira do Jo-sus Carvalho, mor™ Cardoso Marinho, iin;luriii.i, sc uppuzcr ¦ mi aiiiKcncia. u liro- iinllP|n„. rui.» _i_. »i-.í -fi j  ' ir'

sim, remetia a esle juixo totíns oa moveis, H^AjWInodora, n» Éo-
papeis o objectos apprehendldos, fazendo íh„ nirrn, rL VV.?!^'i 

3|8"^'J*1'T 
id" ?_?"tambem ouvir sobre as fianças prestadas o irí. fni?™' S\i™«W«»I chr,5t'"0. «>:

termina o art. &8.1 do citado Código do
Estudo. Marco o praso do 48 horas para a
cffuctlvidadu da diligencia ordenada."

, mm*> i

oclho, 72; Bernardo de Oliveira Lima,
rua Cornei iu, 0.1.

— No eemilerio de S. João Baptista: E»-mcrnldina Gonçalves Xnvicr, travessa Cas-
siano, 23j Antônio, filho tlc Antônio da Sil-

Mobiliários e In-
sta II ações de
Eserlptorios

profflssionaes de
residência, de

I commercio, de
bancos e de -
companhias

j. palermo & c.
RUA SETE DE

SETEMBRO, 211

va, rua Copncabnnn, 8!)2; Margarida Ferrei-
rn, Hospital Nacional dc Alienados; Olym-
pia Carnulro, rua da 1'assngcm, 08; Dark,
filho de Manoel Josó Rscalcro, rua As sun».
pção, 40, casa III; Cclia dc Moura Ferreira
Santos, casa dc saude do Dr. Eiras; Josó dã
Souza Pondo (Dr.), casa tle saude do Dr.

Tavnnicr, HospitalAiistrcgcsiln; Octnvin
Nacional dc Alienados

— No cemitério do Penitencia: Alfredo
Antônio Bandeira, Hospital da Providea-
ein.

Serão inhtimados amanhã:
No cemitério dc S. João Baptista: .Toso-

Shina 
Gomes Simões, cujo feretro salrâ, Ashoras, du rua S. Clemente, 34, e Lucilla,

filha de Josó I.nheiro, saindo o enterro, Aa9 lioras, da rua dos Cajueiros, 73.
.lei „

- '-STÍ

FUJA DAS
LIQUIDACÕES !

ROUPAS BRANCAS para homens e
senhoras, não compre sem visitar a

I _e*_> eisTiç. __»»¦. »¦¦¦_,>.___.
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Rowlng
UMA ASSEMBLE'A, AMANHA NO C. DEN. E REGATAS — (Nota official) _ Dcordem do Sr. presidente, convoco os Sn.associados para se reunirem, hoje, dia.1 do corrente, em assemblóa geral, As 8horas e 1|2 da noite, na sede social, afimuç ser continuada a discussão e approra-

çao dos estatutos. Club dc Natação e Rc-
Batas, 2 tle julho do 1924. Mello Barreto Fi-lho, 1- secretario.

NOTAS DO CLUB DE NATAÇÃO E REGA-TAS — A flotüha do Club de Natação c Rc-
gatas composta de trinta e um barcos, com-
pareceu, domingo ultimo, A missa dos pes

DR fl O D O Y Medico-operndoi

l'J. das 2 ás 4.

0 RIO COMMERCIAL

Uma antiga casa passa a novos
donos

Desde s.ilibado foi entregue ao publico, jásob nova direcção, a antiga casa da Estrel-
Ia, da rua do Ouvidor n. 174, dc artigos parahomens, cainisaria, etc. Adquiriu-a a firma

. ----, „. .. ,...o.,., »,„ ,,..,- ,rJ- do Souza & G-« proprietária das Casas
cadores, realisada na enseada do Botafogo. Indiana, cuja matriz ainda é na rua dos An-
Por oceasião da elevação, os remadores sob ! "radas, tendo a sua importante filial no lar-
o commando do Dr. Octavio Ferreira de jfi0 de 8. Francisco. Em breve, desapparscc-,
Mello, actual presidente do Club, levaram !r;* a casa da rua dos Andradas, conservando-
remos, ao alto, sondo disparados 21 tiros. Foi ! se> então, a do largo e a da rua do Ouvi-

52, SETE SETEMBRO, 52
_*_'•
í.

¦mm*

Desapropriação
Nova edição do livro do Dr. Solldmlo tíilt*le, augmentada, posta de accordo com o Ce»digo Civil c seguida da jurisprudência ea or*dem alphabetica, IÜS000. na livraria J. Ulta.A rua Iobias Ilarreto (ipiasi canto de Vlscon*de do Rio Branco.

uma surpreza muito apreciada pelos pesca-dores e pela numerosa assistência presenteocomparccimcnto da flotilha "-jagunça" ã
referida cerimonia, dado o brilho, capricho
c disciplina notados.— Continua em grande suecesso o chur-
rasco organisado por um grupo de "jagunços"
em homenagem A guarnição do gigg "Mari-
lia" e que scrA levado a effeito domingo
próximo, dia 6, nos arredores de Paquetá.

Para adhesõcs existe uma lista diariamen-
te, no Club de Natação e Regatas, com o Sr.
Ernani Menezes Gouvóa.

-— A directoria do Natação rcune-sc em
sessão ordinária segunda-feira próxima, dia
7 do corrente mez.

Xadrez
NO FLUMINENSE F. C. — O Sr. Au-brey Stuart, que acaba de assumir a dire-cçao do torneio de xadrez do Fluminense F.

Ç., avisa que, partindo do dia 6 do corren-te, haverá jogo duns vezes por semana, sen-do aos domingos, das 10 horas, e ás quartas,das 8 1|2 dn noite. Cotnquanto tenha co-meçado o torneio em 15 do mez p. p., de-vido A falta de avisos não compareceramdous terços dos inscriptos, porém, estes con-correntes não serão prejudicados por talmotivo e são convidados a vir á sede doclub domingo de manhã, 6 do corrente, afimde iniciarem o seu score. Haverá na sódeuma tabeliã escalando os jogadores do dia.

dor, sob o mesmo nome, ambas, de índia
na. Vae, assim, a firma A. L. dc Souza &
C, cujos componentes são todos brasileiros,
ampliando os scus negócios e inslallando era
pontos differcntcs da cidade magníficos es-
tabclccimcnlos commcrciacs.

» ___» ¦

AS iOO MIL
Camizas...

29 RUA SETE

-0 primeiro socialista nomeado
reitor da Universidade

de Hamburgo
'BERLIM 3 (U. P.) _ O professor Lanttroí nomeado reitor da Universidade dc Ham-burgo. E elle o primeiro social democrata

que desempenha essa alta funeção.

PARA JANTAR
Meia porcellana ingleza, mo-delos novos c lindos, a 2403ATâpDEPRATA I
58. Avenida Passos, 58— -mmt*m -

mo*

Escotismo
É$ÍÇ.SmA' COMMEMORADO O 2" AN-N .VERSARIO DE FUNDAÇÃO DOS ESCO-TEIROS DO BOTAFOGO F. C - Ama-nh, quinta-feira, ús 4 horas ,da tarde,na sóde dos escoteiros do Botafogo F.Club,haverá uma reunião dc todos os sócios es-coteiros, afim de resolver sobre o melhormeio de commemorar condignamente o se-
gundo anniversario de sua fundação. .

Esgrima
NA FRANÇA

. tíl ÃÍ*A£I_A.?IENT0 D0 CAMPEÃO FRAN-CEZ DE ESGRIMA. — PARIS, 3 (U. P.) —
O afastamento do Sr. Gaudin, campeãofrancez de esgrima dos jogos olympicos,devido no seu estado de saude, offerece aoargentino Sr. Larraz uma excellenle oppor-Umidade do conquistar o campeonato olym-
pico.

Jogos olympioo»
NA FRANÇA

OS TREINOS DOS ATHLETAS BRASILEI-

A festa do Club dos Diários em
beneficio do Sanatório In-

fantil de Nogueira
Em beneficio do Sanatório Infantil de

Nogueira, obra de bnnemerenein destinada a
arrancar do terrível flagello, que nos infe-
licita, as crcanças debilitadas ou affectadas
de tuberculose, organisa-se uma festa, queha de, certamente, revestir-se de grande
brilhantismo, Constará de um baile nos sa-
lões do Club dos Diários, sabbado, dia 1»
do corrente.

Essa festa está sob o patrlconio da Exmn.
Sra. Arthur. Bernàrdes, presidente de honra
da Cruzada Nacional Contra a Tuberculose.
Da sua organisação, fazem parte senhoras da
nossa mais alta sociedade, das quaes tles-
tacamos as Exmas. Sra. Manoel Osório Mas-
carenlias, Sra. Miguel Calmon, Sra. Edmundo
da Veiga, Sra. Josó de Mendonça, Sm. Olyn-
tho dc Magalhães, Sra. Oscar da Porcinncula,
Sra. Regina San Juan, Sra. Adolpho de Al-
vim Menge, Sra. Alberto Rocha, Sra. Oscar
Clarck. Sra. EiiRenio Gudin, Sra . Afrnnio
Peixoto, Sra, Thomaz Lopes, Sra. Eduardo
Theiler, Sra. Ildefonso Dutra, Sra. Enrico
Cruz, senhorita M. Dyonlslo Cerquelra, se-
nhorita Manocla Carneiro, etc.

i mm* i
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JOCKEY-CLUB
SOCÍOS TEMPORÁRIOS

1* semestre de 1924
A' disposição dos Srs. sócios temporários,

acham-se, na Thcsouroria desta Sociedade, os
recibos relativos ao pagamento da contribui-
ção referente ao 1° semestre do corrente

ROS. — PARIS, 3 (A. A.) — Os athlétas anno* que Potlel'* ser feito das 12 ás 17 horas
brasileiros quc aqui se acham para tomar! _, Tl_f„s?urnrl*..d? Jockey-CIub, 23 de janeiro
parte nos jogos .çlympicos estão sc S- de,i1924' ~ ALVAR0 A- BARROSO, Thesou-
rando activamente sob as ordens do "én- reiro*, . —- as ordens do "en
traineur" norte-americano Sr. Daugherty.Os .jovens esportistas têm feito cx"ce]elntedemonstrações, mantendo a sua "perfor-
UY_.ncS conquistada na America do Sul.Alfredo Gomes, de S. Paulo, e W. Scewald,do Rio Grande do Sul, aquelle afamndo cor-redor, e este ultimo campeão brasileiro nolançamento tio dardo, fazem sérios exerci-cios diariamente, sem comtudo ae excedernos preparativos.

ESPERA-SE QUE A ARGENTINA FACABOA FIGURA NO CAMPEONATO DE BOX— PARIS. 3 (A. A.) ,íí o pugilista argen-tino Porzio, que se acha nesta capital, afimtle tomar parte nos jogos olympicos, trei-non, hontem, durante o dia, servindo comoseu sparring partncr" o campeão franee

na disputa do campeonato de box a Ar-
gentina faça figura apreciável.

Noticiário
O ANNIVERSARIO DO S. CHRISTOVÃO— Queremos trazer ainda cm tempo o nossomais vivo saudar ao S. Christovão A Cpela passagem da sua data anniversarin,

que oceorreu hontem. Club de tradiçõesbrilhantes, nos annaes do football cariocatendo experimentado momentos sombrios
ç outros do. fulgor, vê o São Chris-toyao deante de si o mnis sorrident-futuro, pela
direcção quc,

_ . vê
dc si
sètíurantja c energia d-felizmente, possue. n cuiu

Novas adhesoes á Casa do En-
genheiro

Adhcriram mais á fundação da casa doengenheiro os Srs. Manoel Hito Pereira
Soares, Herinilo A. Guerreiro, José Joaquim
Cosmo Pinto, Francisco Venoncio Filho, Ibe-
rô Nazareth, Aleino ,1. Chavantcs Júnior,
Delindo Ferreira Lima,' João Baptista da
Costa Pinto, Raul Mourão de Araujo Maia,
Alberto Ildefonso Erichsen, Moaeyr Malhei-
j-os Fernandes Silvn, Melciades Mele, Josó
Rastelli de Menezes, João A. Mac Dowell,
Gaslão Fernandes da Câmara, Paulo Leopol-
do Pereira da Câmara, Lueiano Borges Bai>
roso, Edgard Ha.ja Gabnglin, Affonso Feijó da
Costa Ribeiro, Manoel tle Azevedo Leão, Ce-
snr do Rego Monteiro Filho, Eduardo Bor- :
gerth, Walter Ribci.ro da Luz, José Claudia
da Costa Ribeiro.

—'- ¦--
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Phoíographos
Experimentac as

Chapas» autochromas

'üT

e obtercis photographias em
CORES NATURAES

Procurae-as em todas as casais de artigos
photographicos

JOHN JUEftGENS & C.
I CAIXA 194 RIO DE JANEIRO
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Marre, Mille-s. Por^o 
^^^m^ iTlmader^è^ 

"^ PrCStÍfiÍÍ",a *
seuj Ao anniversariantt ,
que venturas o a maximsi; prosperidade

S. bellissimo, dominando cõmpIeTnmente o seu, Á» «*• Mn?ed?¥i ,Es-1 adversário. Espcra-so por em motivei?-" *__-._.-_? nivÇ«anante, desejamos totlas

s
KESsHft k ¦-__*______»,

Os "raids" pedestres dos esco-
teiros lagunenses

LAGUNA, (Santa Catharina), 3. — (Sep.viço especial da A NOITE). — De regresso
do Buenos Ai.res, acham-se em Montevidéo
ns escoteiros lagunenses que levaram a ef-'cito brilhantemente o "raid" 

pedestro'aqui Aquella capital.
A turma tle escoteiros empenhada no*

raid" Laguha-Rio, deverá chegar, brpve, á-*«a cidade, segundo as noticias aqui ré-
.'cbidasi

w/
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'A NOITE — Quinta-feira, 3 de Julho de !»•-'•*

0 Rio-Gatholico de outrora
A procissão de San! a Izabel ou da Visitação

Um incidente a 2 de Julho de 1763
Depois da "Annundaçau", Maria Santis*.

alma, nuo eiilão luuluvu 15 annoi i- ar*, io-
«bro ton»-. na mus extraordinárias virtudes,
itoee e formosa, luiii.aculadii .- abcdlenle.
loin.ll.(.- e earitallvü em estruma, «pesar
«to jurou priooeca real da roxa de David.
rmprebcuricii um» arduá e longa viagem de
tres ., seis ritos rir curavau/aris, num pato
(liem pau ..¦ria.., por '-'.'> legou*, riu »sp*rrimiia
caminha:: »• foi pns>ar tre* mc/.ei ua nlrieto
rie llcl .a, .,» cata rin mio prima Santa
Isabel, j.i eilo.ia.

MiMtrnm-se ainda beije, noi peregrinas
iln "Terra Santa", m» ruínas do ciulcjo
lo-».'" 'to z icbarlas, espoio dr toabel e ge-
HUnr ,«.• S, lo.io Doutlttu, tto laíiilliii sacei*-
doliil il»' Abe»,: n«iiiii como a fonte iTAIn,
cujo velo dágua eiiíl.itllno n Virgem cos*
tinnavM »« b.liui,

Mario pnrti.i dc Niinareth na cotação das
rosas, com uns p*rentes de .to.s*. Este, cora
u ...ii.s_j opprlmido por aquella ausência
(fmpornriii, aeoinp»nhou-a .tr u diitincla
rie dua*. Iegu*s dai portas do cidade.

Diz-nos um historiador «acro qu» Santa
toibel h-ito desempenhado t, papel de umo
(••..anda mie para com Maria Santltdmu,
(!-; ¦ *is do morte de S. Joaquim •• Santa
An:.,,, o pclu tfini.o rj:i» durou a :ua inter-
n.i.-.io ii» "Templo d» Sloo", desde o» tre»
..'inos ('..- edade, iiuanrio foi consagrada por
«eus paes ao s. rviço de Dem.

\ joven è formosa vlajcira montava a
•tia modesta burrinha, rodearia de algumas
boas mulheres, que com ella se riirigiom
jura os montanha* d.i .ludtto. A. aldeia do
Hcbrou 'fica situada num tles-..!., extremo,

cararellas calliollce»
o ¦ ,;..,'!"! do opu*

Eleita a nova directoria
do Centro dos Com-
missarios de Policia

Santas fra-
• di. mais
cada passo

os pala-
Souto toa-
riu encon-

" o tuna das
Ciitlinlica em

¦ivel ephe-

i
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por entre rechans, alc.mtii e gài*
gc-sas, no orla do- riespenhadelro
arriscado aeplive que expõem :,
t viria do vlandahte.

lto:;i-»l:<m-sc nos livros santos
vas dc amistoso acolhimento rie
K-l ii 6iia prima: c c-.se mystcrlu
tro de .inibas serve dé ob.fcéto .
mais bellas festas ito Ej.rii

JPortUgal e no Brasil nu!!;,.»..
No dia 2 de julho, de inesqu

inerlde histórica, que, para nós revoca ;«
rntrada triumpbal do "Exercito Libertador"
mi capital da Uahla em IS2.1 e :, "Confe-
«toração «lo Equador" rie 1824, — celebrava-
sc todos os annos c,'!*.i o mal r esplendor.
no Rio, como n» Bahia principalmente, —
a festa ele Santa Isabel como a "Procissão
ê» Viíitação". Na antiga Corte o cêrimo-•Oi.il religioso foi sempre feito, como boje.
na egreja ria Misericórdia, anncxo á Santa
Casa, "o amplo alcaçar rie lagrimas e sof-
frlmontos", na plirase de um chronistn pa-
tricio.

Durante o reinado de D. Pedro I, a sole-
mnjdaric principiava is 8 horas da manhã
pela missa festiva na capella imperial, com
«assistência rio Senndo dn Camnra, iiicum-
Ilido de custear a festo.

Findo o officio divino, incorporavam-se
«í (Ilustríssimo cabido da Si íhoje archi-
Cathedral Metropolitana i e o velho Senado
«l.i Câmara (hoje Conselho Municipal); c,
nssim, saia o luzirio cortejo rio então ca-•pedia imperial, -sob a seguinte ordem c eni
direcção á tradicional ruo ria Misericórdia:

Abria o prestito, como de codume. um
piquete da Guarda Imperial da Policio; se--guiam-se as irniandades e ordens terceiras
ito lmr.i.iciitodn Conceição, S. Francisco e
N-, S. rio Carmo, revestidas das suas insi-
cnias e aeomp.inharias pelo clero; c após
II corporação municipal com o respectivo cs-
tandarte de yelludo verde e ouro, tendo
como vcxillario o procurador, precedidode tres arautos, armados He massas c oilo
vereadores, trajando casaca e capa de seria
preta, de volta, empunhando as respectivas-varas, com o desembargador presidente doSenado, ricamente togado, A hespanhol»,
de seda preta, com a cruz ric Christo: porfim o "pallio", levado pelos officiaes daCâmara, sob o qual vinha o bispo dioce-
sono (D. José da Silva Coutinho) mitrado,te pluvial, trazendo uma imagem peqttetnrr—«to cerca de 50 centímetros, de madeira ves-lida dc azul e branco, representando MariaSantíssima, adornada rie um riquíssimo riia-
«ema de brilhantes.

Pelo mesmo tempo saiu também da sua«"Sr.-.ia annexa ao velho hospital, na encos-ia do ex-inorro dc S. Januário, e á beiro ria
praia de Santa Luzia (antigo "Caminho ria'
Forca), a "Irmandade ria Misericórdia",
com a sua bandeira e collegiada, ¦ condu-
/indo processionalmentc a effigie da esposa«lc S. Zacharias, figiirando-a ile pé, áureo-
lada de níveos brilhantes de primeira agua,
«roni os braços abertos, assim como quemlinha de longa, tranbordante de alegria c
«ociosa por uin effusivo amplexo de ami-
aade.

O enconlro dos dois cortejo*, movendo-
*c em sentido opposto, dava-se «m meio da
rua da Misericórdia, junto ao beco da Mu-aiea, — que foi, como sc sabe, a primitiva¦"Porta da Cidade", e que so chamou tam-•b.m "travessa do Administrador", segun-co o saudoso mestre Dr. Vieira Fazenda.
i '"recusado é dizer-se que o antigo Terreirodo Paço, ruas Direita c Misericórdia, beccos,
viellas e praias adjacentes, formigavam decuriosos, entre os quaes muitos forasteiros.
.Naquelle ponto, faziam alto os dous corte-
jos; frente a frente, o o cápdlão da Mise-rieordia, «pio era quem trazia a imagem de
Santa Isabel, adeantava-se, solemne. até ao"pallio" da Virgem Immaculada. apropin-«mando-se tão estreitamente ãs duas effigies,(jue rlir-se-ia de facto se abraçassem.

pos sobrados próximos choviam então pc-Lilás rié rosas sobre o docel de seda, e asdiias cclcslin.es*primas e amigas'seguiam, as-sim, amistosamente, lado a lado, até entrar
juntas no templo do Misericórdia.

; Era elo ritual antigo que a genitriz de São.tono Baptista fosse um pouco á frente daVirgem, pira dar-lhe o logor dc honra, sob
o mesmo pallio, duranle o resto do ,'tinc-
rario.

Chegando ao templo da Misericórdia, eram
ahibns depositadas sobre o altar-mór, queostentava sete' degráos no retábulo, forrado?
de escumillia de praia c adornado de palmasdouradas e com o aspecto de uma pyraniideardente de centenas de luzes, de impressão
deslumbrante, que subiam até junto A abo-
bada, onde havia um csparavél-de sedo cor-
mezim frnnjado dc prota. Nossa Senhora
occupav* o lado do "Evangelho", o Santa
Isabel, o da "Epístola".

A egreja, literalmente cheia desde cedo.
Jnoslrava-se bem alcatifada. e perfumada de

, redolente incenso c benjoim. com o chão
coberto de verdes folhas de canella e ber-vas aromaticas. O coro, púlpito e tribunas
lateraes ostentavam giiarniçóes, sonetos, vis-
iusas colgaduras da índia, damascos, veltados
e brocados multicorcs.

Entrava, então, a missa solemne dc festa,
cantada pelo capdlão da Misericórdia, e í
solte havia "Te-Deum".

i.A festa da visitação, decretada pelo Siim-
Ino Pontífice Urbano VI, foi approv.ida pelo

.capa Bonifácio IX. Na 43* sessão rio Conci-"lio 
de Basiléa, regulou-se o seu cerimonial.

c lhe foi concedido officio próprio; modifi-" eado após pelo papa Pio V. S. S. Cíemen-
te IV, em Maio de 1550, declarou-a festa

."riuplex.".
Aliás, D. Manoel, o "Venturoso", já ha-

. via alcançado da Santa Sé Apostólica um''Breve" especial para ser. celebrada, como
particular de seus Reinos, a festa de Santa
Isabel, «mja tradição é, de facto, immemo-
rial na velha metrópole portugueza, como

. aqui. 5ahe-se, entretanto, que foi também
por D. Manoel dedicaria a celebração desse
;fliysterio divino privativamente á Santa

Casa da Misericórdia, não só de Lisboa, como
de todas as demais cidades c villas crectas-nas suas mais remotas possessões ultra-

l marinas.
; E* assim «pie as "Ordenações Manoeli-' nas" e um alvará de 1516 mondaram se ce-
lebrasse anmiahncntc o dia 2 de julho.com
proeissSo solemne cm honra da Visita da

Virgem Immaculada á sua prima, no Hc-
bron, como também "ad perpetuam rei me-
•moriam", do descobrimento das ilhas dc
Porto.Sanlo c Madeiro ("Insula dc Lcgria-

me") p»las Intrépidas
dn Intanlc H. Henrique,
n- de Sagres,

.No Brasil, a "Proei«*òa da Visitação'*, a
i|iie o povo também riiuniuva "rio Encontra ',
ou "de Santa Ualiel", obedeceu, »i«" l**'•'».
tanto aqui como ni ipirjc, ao ri|*!do forma*
Itomn e totr* cxryc*ii>a do Código Mamidl-
im. •: era feí-ta As expunsav dai Cumaru*-
Municipaes, aU qu.- a ícl de I rie utitub "
de 1828 »s dlspemou rie acompanhar u pro-
cisslo, (|uc passou, desde então, * ser feita
pelo IlIustrUsIino Cabido,

A Invocação deu» mllll-seeular Slrmaoda*
de de Nossa Senhor» da Misericórdia", tein
ainda » mu fonle historiei, e raiào de ser.
euslnn «> Vieira l-»r.cnd», de couformldaijo
eom o oapltulu IV do seu "Compromisso .
drsd» es primitivos tempos, oo mysterio dt-
vim» d» "Visitação", Isto é — aa multo par*
tlcutof frova de caridade affeetlva ou "mi-
•crlcordla chrlsti de <*ue deu prev» a Saa-
tlsslma Virgem para com a sn» oroxlma p«-
rente auiente, indo vliital-a, cem tamnnbo
sacrifício, e depois de terem ambas conce
bldo. uma ao Christo "Dtui Vivo", outra ao
teu arando "Precursor" na terra aquelle
que leve a honra de lnipór-!he, ne Jordfio,
¦s aguis lustrtes do B»ptismo.

Primltlvamento, a Imagem dn Virgem era
conduiida da Sé, no Castello; mais t»rde,
da Candelária, emquanto ..•*;ta pírtenceu a
Misericórdia, por cessão de Antonla Mor-
tlus da Palma e sun mulher; on ainda do
Rosário, até passar-se a Sé para o vetusta
egreja dos Carmo». I

A' festa m, Misericórdia, refere esse II- |
lustre cx-blblloihècarlà do nosso Inslilulo,
Histórico Brasileiro, assisllroni sempre Dom,

; .Inao VI e os dous Imperadores; bnn comp i
jn*. antigos governadores e vice-reis do Bre-
jsil; mas, ainda que presentes os Immcdiulos

representantes dn cloro, era a (.oianr», In-
corporatto .'» Irmandade do Misericórdia, |
quem primeiro recebia os "duetos"^

Aconteceu, pnr vezes, no século X\ III. a
Irtrianilndc, contra o quc se devia e se fazia
no rteliio, Ir pedir a ''venta" ao governador- I
gerai e não á Câmara, pelo (jue, sentindo-se i
esta dcsatitorad.i. reclamou da Metrópole, c
t Provisão rir 28 ric julho de 1748 resolveu
o cnso em favor rio Câmara.

Em 2 de julho dc 176.1 houve um desagra-
d.ivel incidente, quc é assim narrado pdo
inesmn autor:"O "homem do azul'", cm vez de offerc-
cer. como ern de praxe, a priíndra tocha »o .
jui- de fora, presidente do Senado, deu-a. ;
por engano, a um dos Ires membros rir» go-
verno interino qu» suecedera oo conde ae
Uobadella, desde 1* de janeiro de 1763. O
provedor, pira riesentoar o descuido do ser-
viçai, apressou-se a dar Iodas »s salina-
çôés ao juiz de fora. c riirigiu-lhe nm deli-
êaelo officio, pedindo, ainda, desculpa do in-
advertência". ' ;, .

¦V unlca descripção impressa e deUlnaiM
nue possuímos da festa' de Santa Isabel ;o
o do eminente artista da "Missão franceza .
autor da ".Voyage pittoresque at ^ilslorl-
que »u Bresil". que assistiu, em 2 de jullio
dc 1816, quando aqui desembarcou dc pouco,
mas quem o lè deve ter um cuidado entre-
mo, apezar dos seus 16 aimo-i rie Brasil, com
esse cbronista artístico, sempre sarcástico

e irreverente is cousas sagradas, sempre
cxaggerado, confundindo alhos com Iniga-
lhos, Ignorando os nossos usos e costumes
c n historio de nossas instituiçiíes.

HENRIQUE DO CARMO NETTO.

.1.

Correram aiiKnilos ns
tralMiMioK

Fel uma leilfio iiMltadii ., ultima «iue se
rcallsnn no Centro ri,-, CoillinUinrloi do I'"-
lido, rm sua s«*de loclnl, para etoiçAii ria
nm,, direcloria.

0« trabalhe", correram tuiirtllncnineiilr
havenriu ariuiile violência n„s upartee troca
dos. Findo a escriitliilo. ã mesa «pn- ir.-*
slrilu o ii-seinlil.'!, verificou «me foram mu-
i.itr.ni..-. o« bcguliitcí noinesi

Presidente, Mlwrto Tones uiilniiniLlin;
vlee-preslrienle. Aincrleo iPAincrlcn 1'nlva.
Iliesinirelii', Knlonlo Dunrle Uwj tl.-tta; 1*
¦-.•rrdi.rii', Antenor hlbuu; !í* ? secr«tui'!o,
.losé Ayrej do Nascliucnto. e procurddur-
bihlloiliiti.ilo, .losé Itibeiro Itostos .luiilur.

Conselbu fiscal — Or. Auôr Margarida rio
Sllv». Predgár Martins e Antônio Nunes «to
Silva. ; ress

Supplcnlcs — Vital de Oliveira, Scrglo | o
I.uureiiçu Alves e Manoel Alipio Lc..l

HOMENAGEANDO O INTREP1
DO VENCEDOR DO "RAID"

RIO^SANTIAGO

Cannbarro oHerecerá, em Pa
quetá, uma "peixada" ao

joven Álvaro Francisco
dn Silva

Desejando oss.iciiir.se ú* homenagem "juo
rfio preütadn» ao priiii^iio e«e«riciro Alv»

Fraudsra dn Silva: n Intrépido
i iirralKilii "raid" Itlo-Snntiuno,

-*•<*-
y. fti-«. »v - -- - »*** *»fc.«V»--»*T»«JM -RltMIU

— DENTES BRANCOS —•toh- «pasta Oriental
A' venda em todo » Brasil

KÜA ÜRUOIIAVANA X. *4 -* RIO

M5Bêãã5-_SnS!-&_nSÈS«iã^S
XAROPE DE AGRIÃO

vencedor
iri" Itlo-Sitiitiiin». o Sr, Jo/lo

( anabnrro, a conhecido carnavalesco do Ilha
dc Piopiclã, untta «• nn.prtoliiila ria RccralO
Antarcllca, «utiiia i*abuca Orande, A rua
Kumtiliii w.-ni-vh ii. "t. rosoii.u offerecer
oa ilestemlilo nwiilnn uma mcêulenla "poi*
xaila", fib o patrocínio ,U A NOITK o «I»
«issoeiacào 1'luinlneiue de Escoteiro», que

iton-i iniiiorii o diu in«ii conveniente, ito ae-
eórrio com as nnlras bomenngens • os mie-

s i-alleelhos.
loc.il. entretanto, .1* esenlhldo pdo O»-

nabárro. "erú. n«, paniue magnífico rio seu
estabelecimento, A sombra ria yolha man*
queira (|I1C Iftn o nome ri* "Srjdinrio Cllrhé".
por uma riefereucia •tpeclt-l do propriet»rio
do ex-t.*baç» Grande pnr» eom esta falha.

TOSSE?

)) * -" '

- fa 11 tiII11«19 ¦

U\wàM
Pateicl

13 ne «o de m

OE U0ER9A
Drogaria Central — AaaenibléH, 75*l*tg|U*_-_M*W"-Ba_t-K_«B-^^ I

.1 «ao»*. .

Muitos melhoramentos tem sido
introduzidos em Paranaguá

CÜIttTYHÀ, :id iServiço especial riu A|
NOITE) - ¦ Muilos melhoramentos tem si(fn:
introriiizirins, ultimamente, na clttodc ito Pa-
rana**!:-,',, onde passeia, muilo seguidamente,
n preridenic deste Eslado. |

A estrada de automóveis, que ligará ai
cidade A praia rie banhos dc Ouaratubn, j.i!
fo! iniciada, achanilo-se as obras cm ade-l
..nli.ili. estorio.¦ —em —.
Saccos para agua quente '^«í,
ingleses e americanos. Artigo absolutamei -
te garantido. CASA HKRMANNV, rua üon-
çnlves Dins, 54.

PEKlr.;U On,ÉQUILIBRIO
Quando pulava de um trem na estação de

Paulo de Erontln, pela manhã, perdendo o
equilíbrio caiu ao sAlo, soffrcmlo escoria-
ções genenlisadas, o funecionario publico.loão .Machado Carvalho, brasileiro, solteiro,
rie 21 annos de edade. A Assistência soecor-
rcu-o, rccolhendo-o depois á casa cm quereside, a rie n. 1 da rua Cerqueira Limo.

¦ mem 

TAPETES E OLÉll
para mesas, corredores e silas. Cortinas,

stor»» e capachos
O melhor sortimento — Preço» reduzidos'1!
CASA RAUL CAMPOS']

RV-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis de vim», malas, artigos de
viagem e sports

ímúm 6a feira

A Temporada FranGezadol
Municipal

'Le» Marionettes" — Pierre
Wolff

Com » roíima «sl* «Io Atmer, deu-nos a
r..i,i|...,il.i» rie Ptorut, nn noile rie hontem, o
bni segundo espcrlnrul,'. ie|iri-«.entaiid«i'ii«''>
a «tolli-i"s.i peça de l-tom, Wolff. «ine » ,n,°
a ,.,.....I ¦ ogrnila e Ifdux, pdu flrieliriailit d*1
rclralo ps.vphal«»stoa rins priliclpaei lisura'1
« nelo movlmontoçilo da iccnn, Plerat, In*
ulll fera dl/cr. tni o que ella é — uma gren-
ile nrllstn — ua rcfracçfln da alui» d» Ker-
n.iiii», «pie »ilquirlu iiti*.n«*s ile seu lalenia
um groiiita vigor «le ceiilinstes e grarisçãn «to
meios Iintui, como se íuliiiirou nn tuistagem
do I* para a 2* ad". i* mu rirlirs.to*ns <!.,
Interpretaçla rir iluns ou lies s*eu.u, <*m
qua ella conseguiu itor A nUtéa a seniaçao
esaeta da «spirito rnntrnfelto da heroina.
Todo o seu jogo de scena no !l* acto, oimo
no a», em «pie elh. appareeeu com nm Tea*
tlilo itodiirnlir.iiitf • com duas note» d» orl-
glnaliriarie .o ni Ir no fin lelnzrnt» d» p«-
ili.fi». qu« sustinliH o rtcrot», e no f»ltlo
ria c»nd», foi multa bormanloso com o tem-
persmentn d» mulher que a peça reTect».
a lhe valeu uma Interrupção rie «nplause».

Lugné-Poe, no papel rir IMieroIle», revê-
lon-o» • figur» jA qu»sl familiar d» no«»a
pl»t<», conqulstandu rie pinmpta sjmp-athl»*
nnvni • des|.rrt»ndn et que o tampo p«r»eln
haver adormecido com a sn» ausência do
Rio. Elle foi, sem duvidai » viv.rldade
tranihordsnto ria peçn. a nfflrm»çfio »l»gra
« Jovial «to edstopci- no melo itoquellns in-
qnietiçfles e l»ços de amor eomplieurio. O
olhar de reparo espmitado rom qne «11»
silu de scena lio primeiro tido, envolvendo
a figura dc Fernanda, foi o bastante a Iden-
tlflear snn toma. TreMada «ws» hom»B»r<im
ao valho artista, devemos ainda uma vea
saudar o Joven André Luguel, «ru,* nos pro-
porclonou um Honer de esplendiria natura-
lidade no primeiro «eto. e deu todo o bri-
lho pnssivel de nfflrmnçfio de tempernmen-
to do cometo nn fim da peça. sem ex»ui>"o»
inos sem trlvlulldadcs de re-iirtos seeniroí

2 DE 11
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•^faildC! Entre os elementos femininos «Ia estría t
**__ dt justiça deixar-se em relevo Camlllo Ver-

Verdadeira Hquidaçüto pa
ra renovação de
"stOCk". Aproveitem. SVICÍaS nãdàs^ «jüe «lei «ímiravejmenté bem contas.«#*..« ^f s|)() Knn ((o ,.. „,.,,,_ ,etn ,c -íostror li-
nrira ho?TtC:nS. dc DUra Sedaimlda nnte o ptot.o. e se snlu com «xtremo»
pura ElO,rit-;io, uu Mwre -assv-a,^ 

d|Jt|ncçj,0'e nafnraHdadc mundana nn
a 3$. Idem para senhoras a
4$. Desafiamos quem tenha
preços menores. No grande
deposito da fabrica da

ÜlG 25
mte*

•cena rio T beto, nio sA no dialo-jo com.
Frrnanrie. como no seu encontro com Roger.
Seu vestido, rie um tom meio maravilha, il-
nha um cnite qui sc distingui* dos outros,
peln elciancin da seu feitfo, muito fora do
eommtim e de desenho deveras artístico.
Christtone Laurcy. no papel de Madame
Vnlmont. foi tambem um uttraetlvo do mo-
vimentado 2* acto, em que nõo se deve es-
«jnecer Umbem o nome rie .lany Caseneuva.

Do Ferney appareeeu irreprehenslvelmen-
ta na sua encnrnacao por Albert Therva.l,
outro artista ji conhecido do Mio, que mais
d« um» ves ò applauditi com enthusiasmo.
Os scenarios estavam bons.

mem

Cumprimentos do Crtmlo
Floriano Peixoto aos Ei-»

tados da Bahia • do
Pornambuoo

tan enini,,*i»ii.,ii..*... A d»ta «tua, hoje, ffttm
corre, o Ortinlo Naelniiül Ilenrnc«nta F|m>
iii.nn Pelsnta expediu, por seu prcs!dent«*t
ns seguintes telegi«miu«< :"Gnvornsdni* da 1 .lariu de Pcrasmbiicei
— (ii-emlo |!...-i»no Peixoto saúda lona p»»«
so» altivo Ettado de onde «** irradiaram «n
v..liiçõei ri* 17 « a de 24, euji» ctnlaaarlo.
hoje, se cummemora, — Kaul l.«**de«. pro*
sidente.""ln«tl(iito Arebeologleo P«ntamh«ii*i«« -s
Gramin Vlnitono P-imta t* congratula cera]
essa nistltui..,., pelo e*nlrn*rio ria moluçi*
de 1821 — Itoul (.nedr*», preildeotr.""Cenlro Priniimhuesno — Grêmio- FlVia*
no P.-isnto •« »'"u^,"ni,i i rom »si« Ceatré
C«ntenarlo Confrriri.cio do Equador. M
líaol l.u»<l«*>, presidrnle."¦ -eem ¦ I

Amanha

Centenas it cantos
por dezenas de mil réis

CENTRO LOTERICO
R. SACHET. 4

FIRPO EM VIAGEM PARA 
'

NOVA YORK
BUENOS AIRES, í (A. A.) — fetí ¦/•#••

"Amorte*-! Legion" parta beja. 4 tarde,
para os K.starins ('nidos o pinrtlht» Firp».
líntre-vlstado pnr vario» Jom*li<rt«s, "Kl toffi
d» lo» pampas", dedaroii-lh« <|ue n« Ame*»
rie» do Norte bater-se-A somente como o na*.
Kto H»rry Wllls.

' — - «*

AMANHA — 100 CONTOS
itABILITAB-VOS NO:

CAMPEÃO LOTERICO ,
38 — KÜA SACHET — 38¦wr

WSV

Tentou suicidar-se, mas
está fora de perigo

S. PAULO, 3 (A. A.) — Maria Apparecl-
da Salles, que conta 18 annos dc edade, teu-
tou suicidar-se ingerindo soda cáustica.
Sentindo os effeitos do corrosivo, pediu st-c-
corro o Assistência, que a poz fera de pe-
rigo.

Interrogada sobr» o motivo q*a« a lavou
a esse acto de loucura, declarou, com a
maior ingenuidade, ter obedecido a uma
tentação do diabo.

' *.'??'-_'¦ i 
' 

7L
CONTRA SAEDAS, PANNOS;
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

LA REINE LITRO
15S0Í0

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA
Perfumaria Maacotte — P. Tlr-dente* 18 e 2»

«««»» • —

Prof. Austregesilo jSjSSÍS m,
ás 3 horas. Telef. (^1995.

Tres victimas de queda de bonde
Tres foram as vldimas de queda de bori-d*-a—quem -4--A**totctn*ia —soeco

ellas: Antônio Joaquim da Silva, de 41
annos, barbeiro, morador á ladeira do Cas-
tdlo n. 5, com ferimentos generalisados; o
negociante Antônio Gomes Soares, dc <H
annos, residente A rua D. Eugenia n. 40.
ferido na cabeça, e o estafeta Aloysio Mat-
toso, de 18 annos, domiciliado á rua Mon-
te Alverne n. 47, ferido no roslo.

Occorreram esses factos, respectivamente,
7it túnel João Ricardo. A rua Visconde do
Itt Branco e rua S. Christovão.

, , „„ do sortimento. CA-'nt^-£ggQL]-SA-HERMANNY, rua-Gonçalves Dias, 54.

PROVEM

Elegantíssimo baile com
riquíssimas prendas de

"eotülon" e "sonper", em
commemoração ao

14 de julho
RANDALL e FLORELL abrilhan-
tarão o baile, com números in-

teressantes
:iii!iii!nrmTnimnttitiii!ii!iiMiiMni!i:"notti!i*Miii*fliminnmnTt**iiiTmi!rmtn:i

Reservam-se mesas, nas rece-
pções: do PALACE HOTEL. Tel.
Central 1963, e do COPACABA-
NA PALACE. Tel. Ipamena 1400

QUER FICAR FORTE?
TOME 0

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO
o' grande tônico c o melhor fortificante da
homoeopalbia. Depositários fabricantes: De
Faria & Comp. R. S. José, 75.

mim

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

Tai-Uc aa mã-c «'«-'•'em ler em easa »loaas as mães céra Dr> Lu5tost> eon,
tra a dôr de dente. Tubo para 10 appiica-
ções, 23000. Exigir esta marca.

abre uma ten-

Festival em beneficio do Orpha-
nato Sete de Setembro

Em beneficio do Orpbanato Sete de 5e-
lembro, reniisa-sc, no pro.vimo domingo, dia
fi, um grandioso festival na Quinta dn Boa
Vista. Dados.os preparativos quc estõo sen-
do faltos e. s.obrctudo, n fim pKi.lji.nlròptcõ
da projectada 

" festa, i
mesma alcanec franco
optimps resultados.

de prever-su quc a
suecesso e produza

mter-
Pinças para corrigir sobrancelhas,
marca Vitry. f>ão as melhores. CASA HER-
MANNY, rua Gonçalves Dias, 54.

1—¦ -a»^ ¦

"JORNAL DAS MOÇAS"
O "Jornal das Moças" expõe hoje ô venda

um magnífico numero, cm que inicia parte
das reformas por que cito vae passar. Este
numero rie lioje, já vem grandemente au-
gmenludo c eom melhor papel. Na capa, a co-
res, traz o retrato ile Polo Negri. No lesta, o
tango paro piano: "Papa cm Puerto", seeção
dc figurinos, paginas de versos, romance, mo-
gnifica collaboração em proso c bellissimos
contos, uos escriptos especialmente para o"Jornal'das Moças", e outros traduzidos.

A secçõo de "Bilhetes Postaes" foi augmen-
toda em quatro paginas e do próximo numero
em deante, sairá sempre com outros melhora-
mentos.

O numero de hoje, qno .foi posto á venda, í
digno, portanto, de ser.. lido por todos, prin-
cipulmciite por aquelles (pie gostam rie boa
leitura. Custa o preço tlc sempre: õlK> L-i-is
neda eapitnl c 600 réis no interior.

NÃO HAJA CONFUSÃO DE
NOMES!

A propósito de umn nnttoia ha dias nu-
blicada na A NOITE, escrovê-iib.s o nosso
collcgn Henrique Do Veiga Cabral, cx-riire-
ctor el'"0 Rebate", a seguinte carta:"Cumprimentos cordiaes — Em uma no-
tida jjubltoada, ha dias, pelo vosso sym-
patliico ie oríll
tativo dc "conto do vigário", eles!
envolvido nessn trasacção deshnnesta um
cavalheiro que, segundo informações dn po-
licia, se'chama Da Veiga Cabral. Apezar
rie leitor assiduo dn A NOITE eu só áiío-
r» soube por Intermédio do um amigo, do
publicação dess.i noticia e. por isso mes-
mo, nprssMi-me rn, solicitar do meu illus-
tre i'i-.llci;i e1 iiinigo, o obséquio de
declarar çubüi-amente que o referido
cavalheiro, diO nomi é — Hernani
Veiga Cabral, nada tém commigo. n não
ser a lamentável semelhança rie nome. nem
pertence ó minha familia. Peço tombem
ao preza-lo eollega o obséquio rie pedir oos
seus dignos auxiltores porá noticiarem sem-
pre as transacções em que se aehar envol-
vido o cidadão alludirio com o nome delle
por e.rrtenso, afim rio evitar confusSes des-
agradáveis para quem sc esforça por .viver
dentro dos mnis rigorosos princípios ric ho-
nestirinde. Por esse favor ficarei muito sra-
to o eollega c amleo — Henrique Da Veis.i
Cabral." 

'
¦— — i ,m_l&9m--•""•—"' "*- *—

s POMADA BEí^SY
Canivetes Rodgers,KTim5„Varia-

Um chefe político de Goyaz i
ern Tiagem |

RIO ATERDE (Goyaz*i, 2 (6ervIço especial
tia A NOITE) — Partiu para a capital deste
Estudo, onde vae tomar parte na grande
convenção política de seu partido, o chefe
democrata coronel Frederico Gonzaga
Jayme.
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TAPETES

OLEADOS
para mesas, corredores e salas.

Cortinas, stores e capachos.
— O MELHOR SORTIMENTO •—

Preços reduzidos

GASA RAUL CAMPOS
Ei-Segura Campos

RUA -7- SETEMBRO, 84
| Moveis de vime, malas, artigos

de viagem e sports.

HS
AMANHÃ

LOTERIA OE
13.000 bilhetes
80 % EM PRÊMIOS

Sexta-Feira, á

CHAPÉOS E VESTIDOS
Para Into, modernos, sortimento variai»»

Temos sempre modelos novos, assim co«f
vestidos o chapéos par» passeio e visita pm
los menores preços. Lutos. mandemos • em
micillo. R. Uruguayana, 80. Teleph. 27. (Q,
- REAL MODA. _J

A BAVIERA MANTÉM-SE FJEH
ÂO REICH

.*,
Declarações do boto cioíe

de Estado
; MÜMICH, 3 (U. P.) — O St. TfoW, n«*fi
I primeiros ministro da RaiHera, fal«ndo "aojH
; tem na 'Dieta encareceu a -reeessidratfe *m1 Baviera manter-se fiel ao-Rdch. DeerWott

elle «fue a exposição da Baviera, re_ittT«*
mente ao Hcich, deve ser a mesaia qna n>>
nha no antigo re**4men, accrescentando «roè
nâo so d«ve esperar a volta das ccirtiçàtol
que prevaleciam no pais aa era de BisnuÃ-

O discurso do novo chefe de E«tado e e«4
siderado um bom angurio para as futura nft
laçôes bávaras com o governo central.

mem*

iripps? intipaopps
HomteopaÜiia — Preserva e Cura

Vidro 2$000 — DE FARIA 4 C. — S. José, 75.
E nas boas pharmacias

¦ *•» ¦
"UM PROCESSO DE CARACTE-

RISAÇÃ0 DA SEMENTE
DE UM VEGETAL"

Inteiros 60S000
tos 3$00<

A' VENDA EM TODA A PARTE I

COM 0 íi
dor nestes

vêm os resfriados e agra-
vam-se as bronchites; o
XAROPE GIL é o salva-

nestes casos, dep. R. Larga, 354

mm oe sem
Grande "stock"' cm liquidação,

para collocar novo sortimento.
Meias para homens, a. . . . 3S000
Idem para senhoras, a. .. . 4$000

Isto só na rua General Caldwell,
320, deposito da fabrica de M. A.
Marcsca. N. 4295.

Ao Monopólio cia Felicidade
AMANHÃ

100 CONTOS -
Bi"po!?d"maNHA
200 CONTOS

14 — Rua Sachet 14

Imprensa num portão fra-
fracturou a perna

Apresentando fractura da coxa esquerda,
causada por imprensamento dc portão, teve
ns soecorros de urgência no posto central de
Assistência, o empregado no commercio
Ferriinando Albutoz/.i. dc 23 oiiiios e mora-'loi* ó rua Maia n. 170.

Oecorreu o incidente
ócnio n. 111,

O que foi fazer en? Rio das Ve-
lhas um capitalista mineiro

SANTA LUZIA DO RIO DAS VELHAS,
(Minas), lí (Serviço especial da A NOITE)
— Acha-se nesta ciriaele o capitalista mi-
neiro, Sr. Pacifico Mascarenhas, que veiu
contratar com a municipalidade o forneci-
mento dc energia eledrica para a fabrica
locnl de tecidos.

¦ mem ¦

A Agua de Colônia preferida¦ mmm 

DOENÇAS DO ESTÔMAGO INTESTINOS, Fl-
GADO E NERVO-

SAS. RAIOS X. Dr. Renato de Souza Lope»,
prof. Faculdade. R. S. José 39. Vol. Pátria 33.

. ¦*—» 

Encara-se com optimismo
a próxima colheita de

cereaes na Rússia
MOSCOU, 8 rlíavas) — Foi rindo á publi-

cidade um "conimuiiicodo official" cm quc
sc encoro com -íronde optimismo os proxi-
mus colheitas de cereaes, calculadas cm
2.7SG.000.onn eto "pooels". eguoes, porton-
to» a rio anno próximo passado.

Acredita-se que, com tal superabundoncla,
será permittida a exportaçõo do excedente
das colheitas, depois de satisfeitas as ne-
cessidfldes internos ria alimentação e das
novas sementeiras.

Nas provincins ric Tsaritsin, Astrakan,
Slrovonol e Terem, todavia, a situação c dia-
mctralmente opposta c a população, nume
edensõo dc cinco milhões e meio eto hecta-
res, estí, iiineoçodo de fonio. O gõverud tomo

de darrua Francisco Eu- í enérgicos providências no sentido' 
proniplo remédio á situação'.

A conferência de hoje na Socie-
dade Brasileira de Chimica

Rcalisa-se ,hoje, no salão da Academia de
Commercio, á praça 15 dc Novembro, mais
uma reunião dos membros da Sociedade
Brasileira ele Chimica, devendo usar aa pa-
lavra b Sr. Dr. Luiz Affonso rie Faria, che-
fe de Laboratório do Instituto de Chi
para faser uma communicaçjta^soOTc "Ura
processo de caracte^isaBÃrT^a semente de
um vegeta*

güTr, reunir-se-i * assembléa geral
extraordinária, que deverá proceder á elei-
ção para os cargos de presidente e primeiro
secretario.

A reunião será publica e.começará ás 8
e meia lioras da noite.

- mem -
A sciencia moderno demonstra qne o «so

de pastas e pós dentifricios nõo é sofficien-te, porque com o auxilio da escova só fazem
a limpeza meconico. O essencial do dentifri-
do é evitar a fermentação dos resteis de co-
midn qm; ficam nos interstícios dos dente.i,
e qno se produz duas horns depois. Estn fer-mentaçõo não só ataca o «moita, prodnztn-do o carie, como cousa o máo hollto. Tadoisto se evita com o uso do dentifrieio me-dicinal Odorans. Compre hoje mesmo umvidro com plngo-grottas, 3S000. Para auxiliara limpeza dos dentes nse a pasta Odorans,2$o00. A' venda em toda parte.

mem —'—.
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Amanhã 1

tooiiiSi
Loteria do Rio I

Grande I
VENDE-SE EM TODA PARTeI

i£--fm!m33tt________*.

Loteria âo Estado do Rie
AMANHÃ

25:000$000
Inteiro 15600 — Meio 1800

Terça-feira, 8 de julho
60:000$000

Inteiro -1S800 — Sexto 8800
VENDE-SE EM TODA PARTE

A agencia 4 da Caixa Econômica
eol" semestre deste anno

Continua sempre crescente o ntovimeuto
de operações das agencias do Caixa Eco-
íiomica, creadas pnra etoscongestionar o ser-
viço ria casa matriz e offcreecr ao povotodas as vantagens e facilidades. Entre cs-
tas agencias, está a dc n. 4, sita á rua do
Espirito Santo e que funeciona como sue-
cursai do Monte dc Soccorro. Segundo o
balancete ultimamente feito, essa agencia
realisou no primeiro semestre deste anno
2.(lfi0 empréstimos sob penhores, no im-
porlonei;, de .191:005$. c 1.198 resgates, na
importância dc 'il7:0!3*, tendo arrecadado
cui juros cemolumentos lõ:169$900.

AMANHÃ *
100_çontos_do Ria Grandf

S A B B A D O __
200 contos da Capital

Por 18$000
E' a casa que mais sorle teia rendida

Avenida Rio Rranco, 157 —:— J. Belhrdá•a»*»- 3.
Lançamento da pedra angular d<$

Sanatório Portuguez. em
Petropoiis

Realisa-sc, no próximo din 6, era JfetriJ
polis, o lançamento da pedra íundarmentM
do edifício do Sanatório Português, que £Real Sociedade Portugueza de Beneficência
daquella cidaeie, voe ali installar. AntM
ria cerimonia, será celebrada missa eanpal
ás 11 'horas, no terreno da futura constiilí
cção.

Tiitiorriilfl-CA Moderno tratamento pelllUDerCUIOSe pneumo.thorax therapeu-
co. Magníficos resultados nos casos Indi,
cados. Drs. Bastos Netto, 7 Setembro 75 (4 4|
7) e Carvalho Cardoso, Assembléa 98 (3 As 7*k
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ÜSBOA-MACAU ....
ARMAZÉM AGVIÁ DE OURO
RUA HADDOCK LOBO N. 1

PHONE V. 1.8G3
O maior e mais completo, no geaero K*i

comestiveis e líquidos finos.
Tabeliã de preços a vigorar até ao dia It

do corrente i
Banha Rosa, lata de 2 k.
Banha
Bocalhóo
Batatas dc Lisboa ri!
Azeite Plagniol, lata. . .?.-..—•^-»< 7|
Azeite Figaro, lata de 1 k... — w.*
Marmelada Colombo, lata. . ¦—v*r'

Parn entregas rápidas a domicilio disp
mos de auto-caminhões.

Romaria das Ligas Catholicas h
M. J., de Curvello e Ypiranga

CURVELLO fMinas), 3. —(Serrieo
pecial da A NOITE). — As Ligas Cathi
cas Jesus, Maria e José, de Ctirvello e Yi
ranga, farão uma festiva romaria A
de He Diamantina, em métodos do corraaM
mez. Trezentos e trinta sócios da Liga M
cal adhcriram já A festa.

O revdmo. padre Cornelio .Tacob etm-h
dou _a A NOITE para tomar parte na ém
ciirsõo, cnvinnrio um ingrcíso ao seu rrpras
sentante aqui.
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renee :
Rosa, lata de 2 k. „ - _ w~- M5Í*
Itajahy, lata 5 k.-.-.-, v. ~. 181006

áo do Porto,. k..M.r«-*.„. S)0M
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