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O governo daquelle Estado agindo na emergência com todo o rigor
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Fo» decretado, por sessenta dias, o estado de sitio, votado pelo Congresso para o Districto Federal e Estado
:n de São Paulo e Estado do Rio '"""""" "•*--'"-'"'--•¦-a'**» m*-mrm>mmmm tmm»Mmmt,**»mmtmm

"O grjvornii teve, esta manhã, - confirma-
ç.*io plena du <pic continuam Impctiltrnte-
mento cm ncçãi, n, elementos subversivos
qilq lunfn mal !cm fi-lto «o linm nome dn
flzw. Assim, ai noticias hoie recebidas ilr

.«Mn Paulo, iiiiiIp estalou nm pequeno mo» i-
mciiln militar, nâo o surprclicndcram nem
o riit„ii(.--.irai,i desprovenido, O governo da-
(lucilo Citado está .,;. 'nl,, nn emergência
nnn toilu o rl(,-or c nqul no Hio, com» na»
dr mais ondladc- dà federação, n sltuuçfio í
il- Inteira culmii c segurança. A população
pídc estar (ranquiila q»ic n ordem publica
.cru mantida, devendo a nação confiar rumo
»"-iiipr»- no patriotismo ,ln Cunsrcssn Nacio-
nal, un zeln ,» abnegação riu-, autoridade, cl-
vis e uo rsplritn ,!<¦ dlsciplinn das forças
nrmadas."

'.¦»'. '•¦ linh..: ncimn tr.nscriptas consú-
! icm i, iiola'qui'-o Palácio do Cattctc nos

r lurncc-n poucos-niinntos depois do melo
;il'.', ••¦ ¦!- intcrmedici da Aíencii) Americiina.

ji-^C n.io corria pela manhã
*^,.\'s primeiras horas du manhã começa-

Xfl:» a ,-irciilar noticias on limitos desencour
tr.idns ticln cenlro da cidade, c especial-«ímciilc nn zona commercial, cujas tráns-

("iiivòcs estavam cvidcntcincnle limidas, nu

lim vários pon Ins por nnde and.Amos, pro-
curando colher informações, o iue nc dizia
(•¦.•a um rrflcxi, dc incertezas dn situação
d". S. Paulo, da falia dc informações sesu-
rn?. No emtanto, niáo fír.ido a dlvei_ida*dé
das noticias de prc.ontimentos, uma nota' harmoniosa dc accordo era a referente nos
acontecimentos nnoímaes c violentou dc São
l'aulo.

Vos diziam, lalvez exn-5-araiido. qncopre-
.• -f-ítlfiife do líslndn teria sido deposto por"« forças cm rcbcllião, sem precisar a causa

desse Rcslo revolucionário.; outros afflrma-
vam quc sc tratava apenas dc uni fírande
conflicto nn força policial do Estado devido

Tol po mesmo tempo deliberado fornecer-cc nos jornaes umn nota, que demos noutro
lognr, c lonmdas outras medidas de caracter
reservado, no sentido ,1o ner restabelecida n
ordem cm S. Paulo e prevenidos outros
ncontcclmenttfs,

Offcrecimento de forças esta-
riLiacs ao governo federal

liitelrftiioj «Io movimento mililar cm SSo

dens dn ministro da Onrrra, do enmman-
dante da 1* retiiúo e conimnndantes de
diversos corpos cia auarnlcão desla capital.

A policia militar dc promptidão
I.oío qne o chefe de policia teve conheci-

menlo scffnro do movimento, de «ua resi-
dencia parlamentou' pelo tclepiionc, cnm o
.Sr. ministro du Justiça ei então, foram d«-
dns ordens para quo n Policia Militar fii-n-ise
de promptidão immrdintiimculc.
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O palácio do governo de S. Pauto
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Dr. Carlos dc Campos, presidente do
Estudo de. S. Paulo

- mal entendidos com a missão militar

Paulo, os piüíidentcs dos Estados de Minas
Geraes, Rio Grande do í*ul c llio dn Janeiro

i protestaram -olidaí-iedadõ ao governo da
C.iiüi-.. pondo A disposição das autoridades
federaes ns tropas estaduaes di: »[nc dispõcni.
para a ropressfio dos scdiclosos',

0 ministro da Guerra cm seu
gabinete

O Sr. ministro da Guerra »iEteve alta noi-
te no seu gabinete, eerendo de seus auxi-
liares, dali se retirando apenas pela ma-
nhã, a conft.-renciiir com o Sr. presidente
da Itepublica.

0 ministro da Marin^-sen-fe--—~
rènoiòu com o chefe, da escjtiá- •*

dra em exereicio 
*

O Sr. ministro dn Marinha compareceu ao
seu gabinete fora dá hora do costume. Não
eram ainda 10 horas da manhã, quando
S. Ex. chegou no Ministério, recebendo, mo-
menlos depois, o almirante Josú Maria No-
güeira Penido, commandante da esquadra de
exereicio, o qual fôra ali chamado com ur-
gencia.

Os Srs. almirantes Alexandrino c Peni-
do estiveram cm conferência até mais ou
menos 11 horas, quando o commandante
dú esquadra sc retirou, fazendo o mesmo,
pouco depois, o Sr. ministro.

A artilharia do Batalhão Waval
acampou no pateo do

Arsenai
Instantes antes do almirante Alex-ndri-

no deixnr o seu gabinete, o corpo de artl-
llinria do Batalhão Naval, com as respecti-
V03 peças e armado, acampou em ordem
de combate no patco do Arsenal de Ma-
rlnha.

Ao cair da noite essas forças nli conti-
nuavain, emquanto os outros corpos da Ar-
mada, segundo ordens recebidas, ficavam
dc promptidão.

íranceza: mnis ailcantc nao cscassçiiviim
inforiiiaçõcs, ein virtude das quites o movi-

As communicações
Ape.ar dessas notar, até ãs dc?. c meia não

¦havia órilem rigorosa, nem no cen-
Iro telephónieo, nem no Telegrnpho Nacio-
iiicnto séria resultante dc um choque entre
íi Policia c torças do Exercito. Mns, a ver-
dado que varias casas, etn couiiminicação
com São Paulo, ás primeiras horas da ma-
nhã sabiam, era que o commercio, com ex-
cepção de duas ou tres casas, estava fecha-
do, que havia correrias pelo centro da ea-
pitai paulista, que o trafego estava paraly-
sado e que ns communicações depois dns^ 10
horas da manhã sc 'haviam interrompido.
uai e na Western, quc d rei aravam todos
abertamente receber tcleplvoiicmiis e elespa-
éínis telegriiphi.os para nqucHe' Estado.

Mais tarde, porem, todos os serviços dc
coniniiinic-.ic.oes fófáirí condicionados ã cen-
r.urn, ficando o dos telephones intcri*ompi-
ilo.

0 reflexo do cambio
¦O cambio, apesar de sabbado, dia em que

os bancos abrem às 9 1|2 da manhã, se
achava antes desta hora em operação, por
Í6so que os bancos estrangeiros já então
funecionavam. O cambio abriu a 6 1|S2 e
logo baixou a 6,

A's 10 horas, o Banco do Brasil abriu a'
taxa. dc 6, saceanilo para o mercado legl-
U.mo, c passaram os Inncor, estrangeiros a
operar com- 5 15|lfl, côfiUipníiido o Banco
(Io Brasil .eom a taxa de ti. Ao meio ilin os
estrangeiros, com excepeão dc mn, quc ndo-
ptou a liixa de 5 81|,„| cò;itinuuv!Í ii sacar
a 5 I5|16, parecendo por.essa ocensião o mer,-
eado livre dcvpanico.

No Cattete
O palácio do Cattete desde cedo apresen-

lava o aspecto dos dias anormaes; movi-
mento de autos officiaes, levando ministros
e altos funecionarios dali c das secretarias
de Estado; portões fechados e policiamentoreforçado. A guarda do palácio, de força do
Exercito, foi augmentnda, tendo sido distri-
buida pelo parque, portões e arredores da
casa do governo. Égua 1 meu te, foi o serviço
(Ic policiamento externo civil reforçado.

Reunião ministerial
Dc ¦manhã, ntd ineio-(li„, estevR reunido no

palácio do Cattete o ministério, tendo o Sr.
presidente da Republica posto os scüii seerc-
farios' ao par dos acontecimentos havidos
cm S. Paulo.

Nessa oceasião, foi resolvido quc o gover-no enviaria immcdiatamente mensagem ao
Congresso Nacional, sobre o easo, e solicitan-
do a. decretação do estado dc sitio, não só
para S. Paulo, como para o Districto Fe-
Iml • E-l_do da Rie d» Janeiro.

0 "íyiinas Geraes" prompto
para partir e a esquadra

de sobre-aviso
A conferência entre o minislro e o ai-

mirante .lose filaria Nogueira Penido foi sc-
cretu, nada tendo transpirado a respeito.
Comtudo, segundo informações quc pude-
mos colher, ella versou sobre n promptidão
dos nnvios da esquadra e de fúfras medi-
das ntlineutes aos -mesmos e de caracter
preventivo. <

No Ministério corria, A tarde, que o en-
couraçado "Minas Geraes", navio capita-

nea da esquadra de exercício, estava prom-
pta para partir, aguardando apenas ordens
superiores.

0 almirante Alexandrino re-
gressa ao ministério

O almirante Alexandrino, quc, como dis-
semos, deixou o scu gabinete minutos de-
pois das 11 horas da manhã, regressou ao
Ministério antes de 1 hora da tarde, con-
servando-se no seu gabinete até ao anoi-
tecer.,

0 que corria á tarde
A's primeiras horas da tarde ainda nSo ha-

via informações seguras sobre o vnovimen-
to, constando, porém'; qnc elle teria partido
dc alguns corpos dn guarniçâo do !»;>;er.;ito
c pnrtc da Brigada Policinl do Estado; talvez
o regimento de cavallaria nqinirtellndri na
Luz, sendo qnc se acctjesceulavíi c¦tarem es-
tendidas pelas ruas da cidade iuetrnlhailo-
ras c artilharia da3 forças revolfossis' quc ler
riíiro se apossado do Tclegrapho. logo depois
retomado nelas forças fieis ao governo, cujo
palácio os revoltosos estariam procurando
sitiar, apesar da resistência offerccida.

Corria tnmbem n informação de que se
haviam revoltado ainda as forças federaes
aquartclladns em Pirassinnnga.

0 chefe do movimento
Dizia-se, na Câmara, que o chefe do mo.

vimento sedicioso & o general reformado
Isidoro Dias Lopes, que foi chefe do Esta-
do-Maior dc Gomcrsindò Saraiva na campa-
li hn do Sul.

Officiaes superiores do Exerci-
to conferenciaram com o

chefe de policia
A's primeiras lioras da manhã, estiveram

cm conferência com o chefe de policia va-
rios officiaes superiores do Exercito. Entre
outros, encontravam-se o chefe do Depar-
-emento Geral d* Guerra. aJudantee d* ar-

0 policiamento da cidade
Koi reforçado o policiamento âs cidaíe.

Todos os esquadrões de cavallaria da Poli-
cia Militar foram postos a rua para o poli-
ciamento geral.

Está impedida a policia civil
1'nlrc outras providencias, o chefe de po-

liei» determinou que a entrada no edifício,
da policia central só fosse permittida aos
funecionarios da casa. Parn o cumprimento
dessa ordem foram postados á porta g_ar_
das civis auxiliados pela guarda d_ policia,
qnc está dc armas embaladas..

o&lnvestigadores de policia
não poderão sair*

Em vista dn deficiência, de homens, o 4*
delegado auxiliar mandou telephonar pnra
todos os distriçtos, não s6 recommendando
a permanência dc todo o pessoal, nas raspe-
divas delegacias, como mandando apresen-
tar-sc á chefntura todos os investigadores
destacados fora.

Na »l* dcclgacia, foi impedida a saida aos
investigadores, que aTI permanecerão aguar-
dando ordens.

A cidade não ficará ás escuras
Logo nas primeiras horas da manhã, foi •

dirccloria da Light convidada a ir á che-
fatura de policia. Um dos seus representan-"tes entendeu-se com o major Carios Reis,
tendo havido uma demorada conferência,
que versou sobre as providencias que deviam
ser tomadas, para o guarnc.-imento dos tor-
reões que servem de suppoiles aos fios con-
duçtores que trazem de Ribeirão das La-
ges a energia electrica para n llluminação da
cidndc o outras dependências da empresa ca-
nadense.

Foram assentadas todas as medidas, de
sorte que o representante da Light garantiu
que a cidade não ficará As escuras, bem
como nenhumn anormalidade oceorreria no
serviço do trafego.

Sabemos que, por ordem da chefatur» de
-j\li.'»0| fni pnrt- i iH-mpsieãO da Light 0-13
força de 200 praças de infantaria.

í\'a Centra! do Brasi!
Por voltn das 10 horas da manhB, e sem

sciencia do publico, e com vagas informa-
ções de S. Paulo, a administração da Cen-
trai entrou a movimentar-se, organlsando em
primeiro logar um trem especial em que de-
via pnrtir o engenheiro Ferraz de Vasconcel-
los, nfim de dirigir o serviço anormallsado,
pela "interrupção immediata do telegrapho da
estrada, e ordem de se deterem os trens pan-
listas nos pontos em que se achassem em
marcha.

Esse espeelnl, que devia seguir ás 11 ll-,
só partiu da "gare" da Central A 1 -ora aa
tarde, afim de attender A requisição do Ml-
nisterin dn Guerra, para nclle seguir o ca-
pitãp Cunha Leal e dous de seus nuxlllarcs.

Em "Valehça, foi organisado outro trem
cspcei.il, que partiu logo pela manhã, levnri-
do a força fedct-al ali estacionada; e da Cen-
trai seguiu outro trem com carros vários de
passageiros, com destino A Villa Militar.

Além dessas providencias, foram dadas Of-
dens para a suppressão dos trens noctnrnos
de Minas e S. Paulo.

NA CÂMARA
A mensagem do Executivo âí

Congresso sobre os
acontecimento?

Votado o estado de -itio para
esta capital, Estado do

Eio e S. Paulo
Muito antes du abertura da sessão, Já o

recinto da Câmara se achava repleto- dc
deputados, que, em grupos, commentavam
ns acontecimentos. Ao mesmo tempo, corria
de mão em mão, angariando assignaluras, o
projecto decretando o sitio, de fôrma que,
ao se abrirem os trabalhos, já o mesmo dis-
punha de numero sufficiente para ser ap-
provado.

Os trabalhos foram iniciados com a pre-
sehçii de 112 deputados. Appvovada a acta.
foi lida íl seguinte mensagem dò presidente
dn Republica:"Rio de .Tanciro, 5 de julho dc 1921. —
Srs. membros do Congresso-Nacional. —
Tenho o peznr de levar ao vosso conheci-
mento quc um movimento sedicioso veben-
tou. em a noite de hontem para hoje, no
capital do Estado de S. Paulo, onde uma
parte dns forças do Exercito sublevou-se,
prendendo autoridades militares superiores
e sitiando o palácio do governo. A esta hora,
está sendo opposta aos sediclosos intrépida
re_lsie-eia pela Policia EiUdnal,

O governo esti senhor do plano de onde
surgiu e»a tentativa criminosa; sabe <fne
eüa procedo de uma ronspirnçiio, cujo fico
prjnclpnl Mia na capital dn Republica; e
me pretende nl-ttrar-sc por outros Kstn-
nos. KM A apparelhndn pnra suffocnl-o c
nni-n defender u ordem constitucional. Sen-
te-sc para isto fortalecido pelo «jkiío das
fofças militares, do Congresso e da Nnção,
qne, certamente, não permiltirfin sb fnnriiin-
me o crime tcnlndo hn exactnmente dons
annos.**

Parn qua o governo prtss* minrprljlntei-
ramtnte o seu dever, tcrA nrccssidn^dô "de
recorrer a medidns extraordinárias, pnrn ns
quaes a Conslltulçilo Federal estabeleceu o
estado de sitio. Confia, portanto, que o Con-
gresso Nacional, com n-urgência que a gra-
virtude da situaçSo reclama, o habilite com
A faculdade dc decretar aquella providencia
eonstlhinlonal, desde ,IA, no Districto Fe-
derel' e no Estado de S. Paulo, e em todos
es pontos do território nacional onde se fa-
ea n»?ces«nrl«, c pelo tempo correspondente
ás necessidades dn defern dn ordem publica.
— fn) Arthur He.rnardes."

Finda a leitura dessa documento, tevt a
pftnvrn o Sr. Antônio Carlos. O "leader" da
maioria proferiu ns seguintes palavras:"Sr. presidente, a Ornara acaba dc ou-
vir n leitura dn mensagem quc lhe dirigiu o
Sr. presidente dn Republica; e, cm virtude
dos lermos desse documento, é que en mc
levanto,- impellido pela maior indignação,
sentimento sem duvida partilhado por toda
s Câmara, qne me levanto para. obedecendo
aos meus sentimentos patrióticos e corres-
pondendn a esses mesmos sentimentos, qne
sio os dos meus prezados collegas desta
Casa do Congresso, apresentar um projecto
que ao mesmo tempo asslgnale a nossa fir-
mc solidariedade coin o Sr. prcsiílehte da
Republica, em actuação que elle terá dc des-
envolver em face das novas difficuldades
que appRrcccm: e, no mesmo tempo que essa
solidariedade, o propósito dr entregar «o
seu elevado critério c ao seu ncendrado pa-
triotismo os precisos meios para quc clle
possa, combatendo os elementos subveriivos,
quc mais utna vez tentam contra a ordem
publica, assegurar „ nossa pátria os dias
felizes que os interesses do Brasil e dos
brasileiros não cessam dc reclamar.

Apresento, Sr. Presidente, á consideração
da Câmara dos Srs. Deputados o seguinte
projecto;"O Congresso Nacional decreta:

•¦' Artigo unico —- E' declarado o eslado de
«itio por 60 dias (sessenta )"T»^a}iltal!;frí
deral e nos Estados do Rio de Janeiro' e''Se
S. Paulo, ficando o presidente dn Republica
áutorisado a prorogal-o, a cstendcl-o a ou-
tros pontos do tcn-Itorlo nacional o a sus-
pendcl-o nn todo ou ém parte; revogadas
as disposiçõe.s em contrario."- ¦•

Ninguém usando da palavra, foi inrmedin-
temente encerrada a discussão do projecto
e, cm seguida, ápprovada. Votada inconti-
nenti a redacção final, o projecto seguiu,
logo, pnra o Senado.

0 Senado tambem appro
va o sitie

0 Sr. Moniz Sodré combate a
medida extrema

A maioria o interrompe com
apartes favoráveis ao

governo
Com a presença de trinta e tantos senado-

res, o Sr, Estado Coimbra abriu a sesslo
de hoje, na qual foi lida a mensagem pre-
sidencial sobre o movimento militar de São
Paulo. Nesse documento, qnc publicamos cm

1'rosegut o orador declira_do <pi» to da-
ria o sen voto em tal matéria, quando se
aprn^cnta.isrm doemnentos bastantes, que
levassem A convicção d» qiie o sitio eru o
recurso extremo e o rfinnilio unico para sitf-
tocar a revolução. Se o sitio nüo £ o rr-
curió extremo e o remédio unico, não deve-
mos suspender as garantias constitucionaes.
0 governo, apenas, pedf. Precisa que de-
niomtre. «fim de qne em nossa» conscien-
cias uai, pairem duvides.

Trocam-íe apartes. O Sr. A. ítoeha dl«;
que, griiç.s a Deus, o orador . vos iiplaita
naquelle recinto. •>

Ha dois ntinoi a linriagem «re s mes-
ms grita o 3r. M. Carvalho.

.— V. Es. nio tem InformsçSes, m»s ¦
govsrno as têm — diz o Sr. B. Brandío, •
necreseenta:

O meu roto 4 d» putrio.ismo.
Prosegu* o orador, j* entio, luterrom-

pldo por npnrtts de todos os lados üram
o Sr. E. de Andrade. M. dr Carvalho, A.
nochu, P. Rcbello e outros. O Sr. Rr.bello
gritou:

A sua tlieorla f eipersr «jue « rsvot-nçao
trlumphe para depois se votarem os meios
do représsSo;

Oiffícilmonte. o Sr. Moniz Sodrí eonee-
gue exprtr n seu pensamento, que era nn
sentido dc demonstrar que nem ni Capital
Federal, nem no Estado dn Hio, havia alie-
ração da ordem. O sitio para esses dons lo-
g.-ií-es era, pois, preventivo e contrario a
Constituição.

O Sr. Brandi-O diz «-rtie n governo sabe que
o f6co do movimenta está nesta capital.

E mesmo assim, continua o Sr. Moniz So-

dr#, • ffoveriui dl/, ns men.«gem. m** ms*M
spp.irrIhsdo íi.irs.ifpi-lmif o movimentes ••sítio, pois, fuio e o recurso extremo, « n6i
nüo devemos infringir, mais nm» vc», •
l'i,ln.!itill\-:*„».

A verdade, porém, pnuffn» • m-sdon, •
qne nós vivemos • continuaremos a tvrem.
uo regimen do titio, quer se vote. <\\\err nhm\
j* vote esta nicdlda. K termlnon declarando
que o scu volo era contrario A mesma €
rclirou-se «lo recinto. t*

Em seguida, falou • St. M. de C-WWSbfc
salientando o valor de »m voto, tra* ciai»
siiicou de patriótico.

O Sr. Vidal Psmos fts ama «~srta dSjittKra*
cio de roto, a favor da medida. J

E o projecto foi approvado, srf-t-do lft*Í
4 eancçüo. j

Eetlveram jirtientes A «essfe »» sens4t4
res paulistas 

"Kllis a Gordo. i
A sessão finogfguln, rotaada-se •« »«'••'_«rias commun». j.

Foi decretado o estado ds

í
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sitio por 60 dias
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S. Ex. o embaixador Badoglio in-
terprete dos sentimentos de
gratidão e os augnrios dos

compatriotas residentes
no Brasil
¦¦¦¦i. ¦ tm %~mm ¦

A esquadra do almirante Bonaldi
chega a Gibraltar

O Sr. marechal Badoglio, embaixador da
Itália, junto ao governo do Brasil, dirigia
ao rei Victor Manoel III, por intermédio do
general Arturo Clttadini, primeiro ajudante
de eampo de 9. M., o seguinte telegramma:

"No momento em qne o Angusto Príncipe,
fulgida esperança e orgulho da nação, par-»
te, queira- acceitar com agrado Vossa Ma-
Jestade os sentimentos de gratidão e os au-
gurios dos compatriotas residentes no Bra-
sil, que, commigo, esperam anclosos o au-
custo visitante para festejar, n'clle, a pa-
trln grande m Vostia Majestade que rege os

Ultimada a votação do projecto «iifõrí5R>
do a decretarão do estado de «Itio psnt «*•
capital, Súo Paulo e Hio de Janeiro, subir»;-
os nrlginnes A sancçiio presidencial'.

A' tanle, o Sr. presidente da Rep-Vi1**»,
de accordo com o projecto legislativo, rfeen».
ton a suspensão das g»mntia« constiitt-i».
naes para oqnellcs pontos do território tia-

cional.

Será renhido o proxi-
mo embate eleitoral
dos Estados Unidos
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General Abtíio de Noronha, etmman-
dante da _.• Região Militar, eom sede

em S. Pauto
outro logsr, o presidente da Republica pedeo estado de sitio para o Estado dc S. Pau-
lo, listado dò Rio de Janeiro e Cnpilnl Fe-
deral.

O Sr. B. Brandão levanta-se c fnz consi-
dernções a respeito da revolução, de queapenas tinha noticia, mas sobre a qual, dis-
se, não sabia os potmenores e a exlensão.
Stfhia somente quc era muilo grave, la rc-
ferir-se á proposição da Câmara, quando o
presidente o informou de que o projecto
acabava de chegar aquella casa, já appro-
vado pela outra. Nestas condições, o senhor
B, Brandão requereu urgência para a sua
discussão e votação e sentou-se.

Lida a proposição, que decreta o estado de
sitio por 60 dias para S. Paulo, Estado do
Rio e Capital Federal, o Sr. Moniz Sod-r-
pode a palavra.

0 representante bahiano pediu A mesa lhe
enviasse a mensagem e a proposição. Isso
feito, disse que seus collegas sabem que o
orador tem idéas assentadas e claramente
expostas « respeito do estado de sitio. Quan-
do se votou o sitio para o governo Epitacio.
S. Ex. declarou que nunca, jamais, votaria
sitios preventivos, por ser tal medida con-
traria ao espirito e á letra da Constituição.

O Sr. Azeredo aparleia, dizendo que este
sitio não é preventivo, que a revolução já
estourou cm S. Paulo.

E o Sr. B. Brandão affirma que o go-
ir«rao de >_ Paulo foi atacado,

seus destinos. — (a) Badoglio
S. M. o rei Victor Manoel III respondeu

ao telegTamma do Sr. marechal Badoglio,
nos seguintes termos:"Agradeço-lhe vivamente a delicada sao-
dação que me dirigiu por oceasião da par-
tida de meu filho em nome das compatrio-
tas residentes no Brasil, retribuo na sua pes-
soa a todos as minhas cordiaes sandaçGes.
— (a) Victor Manoel."

Quando a esquadra do almirante
Bonardi deixará Oibraltar

GIBKALTAR, S (U. P.) — Chegon, hoje»
a este porto a esquadra da marinha de guer-
ra Italiana, qne conduz o príncipe Umberto,
herdeiro da coroa da Itália, á America do
Sul.

A esquadra, que é capitaneada pelo ern-
zndor "San Giorgio", partira terça-feira, pro-
seguindo a viagem para a America do Sul.

¦ ¦ ^afc »

Das comportas planas ás
represas movediças

Uma brilhante aula de hydraulica
na Escola Polytechnica

Professores c alumnos da Escola Poly-
leçhnioa do Rio de Janeiro, e profissionaesde engenharia, encheram, hoje, uma das
salas daquelle estabelecimento, afim de ou-
virem a lição dc -hydraulica do professor
Mercai!, chefe da delegação de engenharia
argentina, em excursão pelo Brasil. Aquelle
sclentista iniciou sua prclccção pelo estudo
das correntes fluviaes, particularmente dos
rios que desusam sobre o leito permeável,
calculo dos effeitos do torvelinho no s.lo e
modificação das resistências anormaes.

Examinando os phenomenos que' se ob-
servam nas quedas dos rios andinos, e do
Mendo.Ta, principalmente, o Sr. Mei.au es-
tildou os typos de represas, desde a compôs-
ta plana até as barragens movediças e gira-íorias.

Solír.0 estas o illustre sclentista argentino
tem estudos especiaes, e, mesmo, 4 autor de
um typo aperfeiçoudo, que está patenteado
c vae sel-o aqui tainhem.

Ao mesmo' tempo que dava ensinamentos
theoricos, o professor Mercau fer demons-
trações praticas, servindo-se de uma pre-
cioea miniatura do dique de sua invenção,
que offereceu ã nossa Escola Polytechnica.

Terminando sua exposição, o Dr. Mercau
fo| calorosamente felicitado,
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Â Convenção Democrata
Ga, não òMatóit^#«sí

crutinios, não cIiegõiiT^
ainda, a um resultado

satisfatório
NOVA YORK, 4. (ü. P.) — Remlttoe «|

sexngesimo nono escrutínio de Convenci*
Nacional Democrata: MacAdoo, 630; Al
Smith, 3.5; Davis, 65.

: NOVA VORK, 5. (O.
P.) — Reslison-sa «

59." eeerutinfo da Con»-venção Nacional Os«
•moersta, sem ser ell-
minada a "impasse",
não conseguindo "n(-
nhura dos candidato!
a maioria de votos,
Eis a votação: Sr. Mao*
Adoo, 530 votos; fe»
vernador Smith, -35f
ex-embaixador Jc_!l
W. Davis, 64.

CLEVELAND, C. fü.
P.) — A Convenci»
Nacional do Partido
Progressista, qne Inan»
g-xoin, aqui, iTionten»
as suas sessões, estA
limitando os seus tra-
hálhos á confecção da
plataforma visto nu»

La Follete os delegados já decls-
, . raram .sspoUre^s^can-

didatura do Sr^swadpj-JRoheír-rLa Follette,
na cãmpanlra*~prMiaênclal que termiaari
com as eleições de novembro:

Os oradores da «essão de hontem 4 noite»,
atacaram os partidos republicano e demo*
crata, declarando-os responsáveis peSa de*
honestidade administrativa qne culminou
com o escândalo do petróleo cm YTashin'
gton, no oomeço deste anno.

-_¦_»§_" * S/ ^_t_H__H-8Ki1J!i^ÍI_-l
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0 SPORT CARIOCA EM
FOCO

A C. B. D. abre inquerito.
sobre a situação actual

¦¦i ' in-» m mt m ,n

Um officio á Liga Metropolitan!
A directoria do Confederação Brasileira d*

Desportos dirigiu á Liga Metropolitana ÜMDesportos Terrestres o officio que, abalx*
transcrevemos, sobre o inquerito requerida
pela Associação Metropolitana de Esporte»
Athleticos. Eis o officio:"Exmo. Sr. presidente da Liga Met.-»
politana de Desportos Terrestres — Deu»
tre as questões encontradas pela actual dt<
reejoria da Confederação, sobre as quaattem de emittir parecer, salienta-se, por lest

?ue 
implica numa boa porcentagem da signU

ieação do Brasil, em assumptos desportís
vos, a situação local do desporto. Ningueal
melhor do que est» directoria tem en conti
a natureza delicada da acçSo que lhe -eA_Í
pelos novos estatutos, ante o pedido da ei*
ame dessa questão pela Associação M-bropff.
litan„ de Esportes Athleticos.

Nestas condições, Sr. presidente, esta 41*
rectoria, na mesma, forma por qua o t*t
em relação ã peticionnria, marca A Liga Ma»
tropolitana o prazo de sete dias para allt»
gar o que julgar útil e valioso A defesa dei
seus direitos, prazo este que se considera*
ríi vencido ás 13 horas do dia 10 do coro
rente, quinta-feira.

Queira aceitar, etc. etc."
A Liga Metropolitana, ao qne fomos ll*

formados, já respondeu á C B. D. estrt»
nhando a forma da abertura do Inquérito f
a exiguidade do prazo, em desaccordo com 0A
¦u-oprfo- estatuto» da Ç, EU Q. ~_- -' "
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Êto-s c Nayídfití^
Nio podia ins|<lMr*se rm ««iimpto dr
»lor Interesso nara u economia nitcmnni *

¦r. jiriiív»»'ir Mercam iluiMro -ntltcdrotle* 
ll-itlrniilica Ua Academia de Sclenelai

íwn "i - di* liiiçuo» Air**.» encolhendo com*h«iutt da urelecçSo, qu,*, a convite, íe», ho«
i, us l-.»Li'..» 1'olylcelmlcp ilrtiu uiii»er-»i*
ide, o exímio da IraukfurmuçAo das cur**

t*nii» 
fl.ivt.ic** i especialmente das rejineiisn

Ins e iiiiivrls, dc >»!•»¦ u typo elementar da
«•m-ioria plana até a modernWslma repre**
m* «una giratória, cum neeeúei coiiiplemen*
tares de sim autoria Realmente, a expo*
ate'" daquelle eiiüenliriro itlu-.it»• deixou s
ledos nm.» ImpreisSo cxaela da impnrtan-
•li que deve assumir an* nlhui da nossa
*iiiiiiii**ti*».-.ti e dos icientlstas patrícios a
•mentia do» lougnt e cauilalosm cursos
i*i'i>a que banham rcslilei lun-lldras dc
tr.ulenta fertilidade, e mais nlmln nos dei-
fcv. convencidos de quanto devemus p6r
•Bipeiiii-i na remoção dai rc»l".eneia» imur-
irurs geradoras de Inconvenientes, para os
quacs, follimenle, os nossos proflsslonacs
Nfiam a formula d- Mereau, I.i experimen-
lida eom resultados no rio Mendo*a. Nilo

gidemos, 

de Improviso, projcclar barragens
ovediças desde o Amazonas até o orroyo
m.v. mas é fira de duvida que n pre-

tecupaçio do nosso alto magistério, com
•lerclclo naquelle estabelecimento, ilê*»*e >cr
••caminhar, na mstcila em referencia, as

8slas 
dos jovens estudantes paru us deta.

es de alta exprcsiio que o chefe da dele-
gaçJo argentina esplanou com absoluta suf*
Mleii'1- • segurança.

_"• molto difficil precisar-se is rezes o
limite entre as liberdades Indivldtiaes e os
direito*, de defesa social, de protecçSo da cl*
iüds e da natureza. Dizemos Isto entrlste*
tidos com a fúria da derrubada das maltas
•splcndida* do Sylv.stre. cujas arvores muls
•ítas e mais llnd.i» estão sendo impiedosa*
•gente abatidas pelos proprietários dos res*
•ectivos terrenos. Certo, nSo ha como ne*
gar, quem adquire dez, vinte ou cem me-
Ifos de terra, não condiciona o aelo de com-
•ra á prohlbi-áo de derrubar as arvores, nem
fia de consultar a engenharia p.ira que lhe
faca o risco da casa sem sacrifício de um
•6 nino. Mas, os que são encarregados da
defesa dos nosso* jardins c maltas bem po-
ierlam, sem duvida, fazer sentir a sua acefio,
amigavelmente, ou dentro da lei, no Intuito
de sc Impedirem as devastações desneeessa-
rias, ou dc sc poupar tanto quanto possível
a belleza de um sitio maraviliioso como é o
Sylvcstre.

.¦.ando visitavam o lote
das próximas manobras

Js vôos áj volta do ™..ffi nyf

'iroa o antomovel que condnzia
o sub-chefe do Estado-Maior e

dons officiaes da missão
franceza

Passageiros e chauffeur feridos
Telegramma j* divulgado esta manbi an*

mincltt-nns um desastre de automóvel oçcor-
rldn liunteip. entre as estações de f.aiiibucy
c .laguary. no sul do Minas, o do qual sai*
ram feridos o «onerai Azeredo ""oullnlio.
iuli*chefe do Eitado-Malor do Exercllo: o*
coronéis Lahon c De Raúgemoni; da missão
militar franceza, pass.iKeiros do referido ve-
IiIíhIo, o mesmo acontecendo ao respectivo
"chauffeur".

Procurando detalhes sobre esse accidente,
ouvimos do primeiro desses militares mie.
em estudos de reconhecimento preparatórios
para as próximas manobras de outubro, via-
Javam pela estrada que vne dc um a nutro
ponlo daquellas estações, quando, batendo
o auto num barranco, virou -obre os passa-
gelros e "chauffeur", soffrendo o nosso in-
íormonte fraclura da clavlcula direita e os
demais escoriações ligeiras.

Transportados noutro automóvel parn
Cruzeiro e tendo antes sc medicado cnm os
próprios recursos de campanha, os 'e,l*'tlPf'
depois de penosa viagem de cerca dc 40 Kl-
lometros, embarcaram para Paraisopolis,
recebendo nesse loca) os soecorros do Ur.
Campello. „___

D.hi embarcaram para esta capital, flcan-
do iodos em tratamento nas respectivas re-i
sideneias. , ,,, , ,

O facto foi communicado ofriclalmenie,
por telegramma, ao Sr. presidente de Sao
Paulo e ao Sr. ministro da Guerra, pelo ge-
ncral Abílio de Noronha, chefe da 2' região
militar. mam

A esquadrilha norte-americana
chegou a Karachi c Mac Laren

partiu para Kagoshima
|.OS'l)HI'S, t (l\ P) — Communlram dc
¦iiuelú terem che "uio Imje, i noile, de

Mulian o« aviadores americanos que ín-eiu
., volta do mundo,

LUNDItt.., 4 il". P.) — Um despacho es-
peclal de Karachi, recebido pelo "Times".
confirma a noticia dn chegada ali dos avia-
'luies americanos que oilao tentando reali*
«ir o "raid" de cl-cuninnvogaçllo aerc
mundial. '

O despacho lambem noticia o cordnlliil*
mo acnililmenlo concedido iielo dcslncamcn-
to dn Real Corpo de Avl.efto Brllannlcá nos
BVladóret americano» por oceasião da sun
chegada cm Karachi,

O correspondente do "Times" ncerescenln
que todos us effectlvoi do Aerodromo Bri*
mímico em Karachi compareceram a "nler-
ilss.idem" 'le seus eollegas americanos, of*
foreccndo-lhcs depois «ni banquete,

Declara mnis o correspondente do TI*
mes" que os aviadores americanos partiram
de Mullan honlem, de manha, As 0 horas e

DlSlífe cenferencias
que aproveitam o
espirito nacional

1
**

OS NAMORADOS
FUGIRAM...

.-_-___-

3ucno Machado com seu
titulo ameaçado ?

Dous bailarinos bahianos desa-
{iam o campeão brasileiro

Tendo o bailarino brasileiro Bucno Macha*
do recebido noi Ida de que dou*» daniorlno»
hahianoi desejavam desnflal*o para um cam-
poonato. ameaçando*!.*-' portanto, o titulo
dc que í. dclcntor, resolveu Ir an encontro
dos seu* desafiadores, citando mesmo no
propósito de estabelecer um novo "record".

.Vn din I' de asonln. nnnlv*rs.irio da con*
qulsla do titulo de campeão nacional por
aquelle profV.slonol palrlclo, o Iheftlro Ciua-
runv, de S. S.lvador, nffcrecerâ o bello cs-
pcelaculo que* assistimos aqui, no tlicatro
Joio Caetano. O reulanientu do torneio scra
o mesmo observado nn 1923. .._.__. .

A exemplo do que ter. Aqui, a A NOITE, o
Dlarlo da Bahia" patrocinar, esse empre

IS minutos, sofficndo algum atraso no vOo heridlroento de chor.o**raprila e resistência
a Karachi, devido As fortíssimas ventanias, -- -•*¦*""¦
que encontraram. , .« , , I

SHANOAI. 4 (U. P.) —* O aviador Inglez j
major Mac l.aicn, que cstA fazendo o 'raid
de clrcuiiina»e_.içao aerca do globo, partiu
para Kag*ishiinu. no JapSo.

¦ mas- ¦

DSres cas costas

—Vias urina
ins X. Lahoi

mat
Dr. Estellita Lins
reas e clrurjilcus) llun

¦ —

Í)r. 
tt. Pitanga Santos* ¦*->!'•-•••

Es do F.ectuin 7 Anns.-Passeio ob.

DR. ROD. JOSETTi -.J'*-.-.urln". ¦",*;,;J
Cirurgiu seial. 13 ile Maio. .6. *, as 6..-.. lUOa,

s (vens-
.Io:i 81.

:í. l.uen.
C 1 As 4

Dr. Eejnaldo de Aragão, c'i***
nhoras. C. Carioca. 18. 1 ás 3, .". 4"nhoras.

DlT
muls,

Clinica se-
c 6".

MONTE DE SOCCORRO
(CAIXA ECONÔMICA)

Quarta-feira, 9
Ás 11 horas

«MS» ¦

PENHORES?,..
Menor juro •__. Maior ofterta

1C1P. ÁUREA

Slo ba ns.a melbor da
qu» O I.iniinenio Sloaa.
genie-ie alivio rapnl» « la-
siubiusel-iente. h tel*«
seiopr» í *nio psr» dôrea

llliruui.steii. Ne*
»r»i„i-,Sei»ilca. Eo-
tonei e oatrs». Pe*
neirassmieriireelae
fricç-o.
Vcc4í*»e m to<a«

u rbsi-r.e-.a_.

187. Rea 7 Setembro, 167}
11. Avenida Paiao», 11
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Os pescadores de Copacabana t
as festas^ de amanhã

Correm animados os preparativos para as

#4.
^_M^-_
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Machado.
*fj-.7t-rrv,s'*ivtsaii

doenças or§ a# ourique
OLHOS Trav. 8. Francisco 9. T. C. 3M.I

Asslstenlo da Sanla Cas» do Rio dc Ja-J
neiro. ex-adjunto das clinicas dos pro-1
fessores: .1. Mcller e M. Sachs, de \ ienna.j
E. Krückmau c Sílex, de Ucrllm. |

Exames de olhos pela Ilotfrellicht ej
cnm a lâmpada dc fenda de Gullstr

*i__n__-a_____i-^-/'

| DR. PIMENTA Dl MELLO |
« Ourives, 5 - terças, quintal e sabha-j
|{ dns, de 1 6s » soras. Affonso Penna, 4*J..»
ii segundas e sex as, de 1 *s .1 horas. i'

O professor Theodoro Bra-
ga e a oonferenoia da 8o-

eiedade Brasileira de
Be IIas Artes

Dous III cm as bem nossos
Proseistte n sírio das conferências, em tio

boa lmr.1 Iniciada ih*Io presidente da Socic-
dade Drnillclrn ue llcllas Artes. Ür. Jote Ma*
rlanu 1'ilho. Ii' assim que se realisa hoje, as
____________________ 8 horas da noite, no
f- | salüo dessa Instltulçito

trand.

y^-j*^-* ¦s+4******¦*- +»****• *5i*z*A*

festas em homcnaiícm ao seu padroeiro São Dantzig.

Vae começar a construcção do
porto de Cdynia, na Polônia

VÀRSOV1A, 5. (Havas) — O Ministro do
Commercio assignou o accordu final com os
representantes do grupo franco-polaco para
a construcção do porto de Cdynia, perto de

A CÂMARA ARGENTINA TAM-
BEM LAMENTA A MORTE

DE MATTEOTTI
BUENOS AIHKS, 5 (A. A.) — Em sua

sessão de honlem, a Câmara dos Deputados
approvou um voto dc pesar endereçado â
sua similar Italiana, apresentando perames
pela perda que soffreu com o desappareci-
mento do deputado Matt-eottl,

mam

0 pae delia eo irmão deli*
queixaram-se á polida

—_—¦«_» mm» ¦

Um lamenta o rapto e outro u
dis victima de uma

violência
Era um namoro que parecia elernl«r»^

muito embora a tremenda oppotléoo *n«
todos nu vl.liihança u*r.;cbinin. As nones.
nfio ram, encostados A norta da ca:a n. 1»
da rua Doncdlcto llyjijiullto, os dous auioio.
sus se deixavam ficar por multo tempo, al*
que a nm grito niab forle IA do Interior lq
iiredlo, ou ft chegado Inopporluna de u-ri
parente, a joven desopparecla, fugindo p« o
corredor. 

;
Assim todo um anno levaram os d' l

apaixonados. Era uma porfia tremenda di
teniicidasle e fortalexa de animo a em qua
se empenhavam os namorados. E, se ali»
sabia soffrer etn silencio e eom resignação
todos os seus Infortiinlos do coração, o }o»
ven, de nome Alcxnndre Marinho, envidava

Theodoro Draga

de arte, a conftrencia
do professor Thcodoro
Draga,

O conferenelst*. cs-
colheu para themas da ..... 
sua palestra os Intc- esforços extremos para unir-se, pelas
ressantés assiímptos.' de Deus e pelas da sociedade i sua bem
dt "Naclonallsacão da , ornada,
arte brasileiro c da Ultimamente, porém, como crescessem al

rt. decora fí- - ap- antlpathias do'pae da Joven. o Sr. Jacomo
Dllcada" Tivemos oí> i Caru-o, contra Alexandre, este, depois c%
Silio de encôíitrar o tratar dos papeis ««•¦^^';r«' pcdindo-lho u mao da filha. Com a recusa

formal que recebeu, Alexandre, sem des*.
animar, combinou, entiio, com a sua loura
namorada o plano da fuga — a solução um*»
ca que so afigurava nos seus corações ch.:.»
dc amor. , . _ ,.

E. hontem, entio, poucos minutos dei» la
do melo dia, Alexandre, cm automóvel, fu*
l*ia com a namoraria. Indignado com o oçon*
tecido, o Sr. .lacomo ('.iru-o correu a uc *
gacia próxima, a do !)' districto, onde r.-:"**
rou ao commissario cr.i serviço as b*ja: i*t*-
prehcnsôcs e amarguras.

A queixa ficou registado no livro dos oç*
correnclas.

OPTinfl rAT?WPn?.0 — Parteiro, «estas em homenagem ao seu padroí
ia Z 14,

Dr. Castro A;auio fflS,
Hospital Evangélico. Plinne Villa 2261.

-mt>t>-
&IulUa pessoaa Ignor-m nac no espaço de

2 horas os restos de comida, doces. etc., que
ficam nos interstícios dos dentes começam
a fermentar. Esta fermentação é quo c a
causa da carie do.s dcntns e do máo hálito.
Usando o dentifricio medicinal Odorans e»*i-
ta-se esta ei-ção prejudicial Bastam nlgu-
pias EOttas num copo dagna. Compre hoje
mtsmo uui tidro, pclu preço mudico de
JS000 Paia auxiliar a limpeza dos dentea
as* a pauta Odorans. .$.00. A' venda ern
toda a parte.

¦ •mat*- ¦

ACCEITA A DEMISSÃO DO Ml*
N1STR0 DA MARINHA

_GREGQ
Considera-se terminada a crise

revolucionaria
ATHENAS, õ, (Havas) — Em consequen-

Cia de ter o governo aceitado a d.uiiísão do
ministro dn Marinha, causa da rebell ão
considera-se terminada a crise revolucio-
taria que se manifestou ha dias, em parte
Ia armada nacional.
— ¦ t **r*L\m*jt»*' i — 

Além do liem organisado programma, rei-
na entre as famílias daquclla localidade »*er-
dadeira anciedade pelo leilão de prendas
que a directoria da Colônia organisou em
beneficio dos seus associados. Ricas e va-
liosas prendas já foram enviadas, além de
ouiras de fino gosto, as ouaes por i-essoa
competente foram escolhidas nas melhores
casas do Rio, afim de attender aos desejos
da sociedade elegante que habita aquello
bairro.

 i maa» ¦
PARA PASSEIO

Elegantíssimos ternos ou
costume* de flanella. palm
bcach. palha de seda. brim
de linho, etc. Na — Guana-
bara — R. Carioca, 54.

Pelo contrato estabelecido, os trabalhos
deverão estar terminados em janeiro de
1930. O novo porto terá a profundidade de
des metros e capacidade para permittir a
entrada dos navios de maior tonelugem.

•ma—

«Jackie
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AS NOTICIAS DE SENSAÇÃO

0 cálice de Parcifal encontra-
do na America do Norte! j

O cálice sagrado do
Graal, o caüce fa-
mosode Parcifal que
resplandecia no es-
curo, scintillnndo,
acaba de ser encon-
trado. Na 'Ameri«*a
do Norte, já se vê...

E em torno desse
achado sensacional o
First National crcou
uma historia interes-
santíssima a que deu

o nome de "LUZES NA SOMBRA".
A' linda Hope Hàinpton, ao extruordina-

rio LON CHANEY, "o homem das mil fa.
ces", coufiou o desempenho principal. E Já
segunda-feira o PARISIENSE nos dura esse
film de sensação.

I

Dursnte estes |f§f^ -\
I9Í_1^ I lr^^f^^I-;''" '"-'"'^ a •*'^*:*A""«
U.Í20 I y^^^J^Wi'.* - A'i ,*) •'**: j
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festejado pintor patrl-
cio. que nos disse em
rápidas palavras o que
•era a sua conferência .
desta noite:"Não é cila mais'
do que um appelio aos ]
illu.-itrcs eollegas ar-,
tistas, para que, sem

se distraírem dc todo ;
de suas cogitações da •

grande arte, dediquem um pouco dc sua
alma á tarefa de ser organisado um trana-
lho svstemalisado dc arte decorativa «PP""
cada As industrias. Tentativas tèm sido rei-
tas mas isoladas e sem concalenaçao, Cem
aloánce algum de caracter nacional. Elctncn-
tos básicos e motivos originaes c magníficos
nâo nos faltam. Por que. então, devemos nos.
artistas, soffrer que não possua ainda o Rio
de Janeiro uma escola de arte decorativa ai>-
plicada? . _ ., . . ._.

A* Sociedade Brasileira de Bellas Artes, cm
primeiro logar, o governo, em seguida.^ ne-
verão auxiliar, movimentando a creação e
execurjo dessa escola, com o fim unico ie
reunir elementos para nacionallsar a arte
decorativa entre n4s, esparsa, anmillada. des-
conhecida e enxeflada de cópias cstrangci-
"como 

vêem os leitores, será de P.***P*-an-
te interesse para o nosso melo artístico a
conferência do distineto pintor.•mme*

Saudades da t-âer
Um sujeito casado pela segunda vez

Eram fl horas da noite c, nervoso, agita*
dn, penetrou a mesma delegacia, a do *•

districto, o joven Carlos Marinho. Ia, dis-.u
ellc, queixar-se ao commissario dc uma vio»
lenda soffrida. Disse o seguinte*.

I Estava ellc, que é irmão dc Alexandra
¦ Marinho, o raptor, em casa, á rua BenedU .o

Hvppolito 177, conversando com os seus
pães, quando, de súbito, foram surpronen-
didos por Jacomo que sc fazia acompanhar
de um advogado c mais dous Indivíduos;
Bruscamente, continuou o queixoso, per-
guntaram por Alexandre e como Carlos os

: repcilisse. dizendo-se investigadores da ;i--
í licia. os Indivíduos agarraram-no. coada-
i zindo-o para o auto n. 2.380, que os espe-
i rava A porta. .
i No interior do vehiculn, que se poz, logo,
i em movimento, rodcaiam Carlos de pergun-
lias As quaes eih* não p"Oia responder sn-
í tisfatoriamente, por Ignorar o paradeiro do

tí_ ; irmão. O auto, em velocidadeexccssiva, ro-* 
dava para Bonisuecesso e ao -*seg.ir no :ru-

nha por costume lamentar, ao in.m,r p— zament0 da rua da i'rociar.iação c oa r.s.r;-
texto, a morte de sua primeira mulher qae da (,_ N-(J-t., estacoui A*p'earàm-se toiio*;, < -
era tão elegante quando sala vestida com rjg*n(*0.sef( em seguida, á casa n. 102 da«
seu collete de borracha qno mandara fazer _uc;ia rua residência dc uma tia de < : '
-. p.hrl» rt,. H-nriane Schíye na As-enloa jos_ \j,j_ obrigaram este a chamar, eim.» i

DÂ GASÂ

FJ-i.CS SOBRINHO & m
ROUPAS BRANCAS PARA HOMENS,
PERFUMÀRIAS FINAS.
CAMISAS POHTCGIEZAS.
CAMISAS TI11COI.INE.
CUECAS BE ZEPHIR E MORIM INGLEZ.
LENÇOS, LIGAS, GRAVATAS E COL-

LARINIIOS.
Tudo por preços reduzidíssimos

VÊR NOSSAS EXPOSIÇÕES

Ramos Sobrinho & Cia.

*%A

üase menino pro-ligioso nos transporta, nes
emociona, nus faz rir c chorar no seu insu-
pcravel trabalho PAPAE film da "First
National" super-pròducção do "Programma
Serrador", 2'-fti; . no Odeon.
..— ., ¦ i .,¦-.-¦ >-—«*-|*-*pc—*< ¦"* —"¦

NOTICIAS DE BARBACENA
A nova administração da Santa

Casa de Misericoidia

Gomes Freire de/.cnov. '. — Ah ! disse-lhe a
secunda numa das ve.es em çoe clle '•''""•*"'-
tava a morte dn primeira, juro-te por Indo
quanto ha de mais sagrado oa- ninfrsom tem
rnai» per.a dc que cila tivesse morrido, oo
que en !...

, —;— . ¦¦ i m*m> — ¦

!Um appelio ão povo barrease ao
I direcíc? da E. F. C. B.
I BATIRA DO PIRAHY (Estado do Rio>. .
! (Serviço especial dn A NOITE) — Os lia-
bitantes de Barra do Pirahy, por intermoio
da A NOITI., diriam um appelio ao director
da Estrada de Ferro Central do Brasil, no
sentido dc não ser. como se vem pratlean-
dn, fechada a cancella da praça N'10 PcÇ-i-

baldadamcnte. pnr Alexantlre. Dípoir. .
gressando A cidade, concluiu _ o queixes
deixaram-no na rua Carmo Nelto, esn«m
da Avenida dò Manguç. , . , .

A respeito, o comniissarin Marinho ir..
môu-nos que vae pôr ao par do fr.ctoo rc
spectivo delegado, que, eutâ.i, tomara a
providencias que julgue necessária*}.

o p Mã ?
,1-,Certo c qne ha

s*ender pianos dc
novidade no svetema

marca e auto-planos, om;
nha, tanto tempo antes ua che.
dos trens do ramal de Minar, o.cjue difficul-
ta o transito tanto de vehiculos coinu ie
pedestres c tem sido motivo rie constantes
reclamações, que até agora iião foram nt-
tendidas.

.—-g»*,_j—i- —....'.'

ve. que a Casa bteplien, Galeria (.'rur
cntreg.*-os contra pagamento apenas dn;
tea c direitos, cobr?.ndo o valor dos ir
mentes cm 18 prcs:z<*õt.-í mensaes de
por plano ou de 2605050 por auto-piario
juros e sem fiado, para tu pianos que
rem nesta cidade.

.•fsee»—•—————

RUA DA QUITANDA, 91
(Perto da rua Ouvidor)

ta**

BARBACENA (Minas), * (Serviço especia.
da A NOITE) — Fui eleita a mesa admini?-
Iratlva da Santa Casa de Misercordia local
que ficou assim constituída:

Provedor, Antnnlo Ferreira Campos; se-
cretario, Januário Itaso; thesomeiro, Pcriin-**BBBegR_g___E(S_8n-_r nio Cândido Santos; pruinotor, Salvador
Bellucci; adjuntos, Antônio Lourcnço Faria,]

dbmyhUd
"Novidades"

"0 Sport"
Bem feito e repleto de assumptos do mais

fulgurante interesse para as rodas sportivas
nacionaes o numero de hoje do "O Sport",
o periódico que, especialmente, trata dos as-
pertos mais importantes do athletismo, do
football, remo e turf, como do box _ do

.yaehtingrtiufiiii. dg

A Itália exprime o pezar pela
morte de dous guardas

servios
BELGRADO, 5, (Havas) — O encarrega-

do de negócios da Itália nesta capital ex-
primiu ao governo todo o pezar pelo inci-
oente ae na dias na tronteira ualo-yugo-j.i. _,-mi..nii, u. nino quíinio possa pro- ,—~ — —*¦ , .-..-- — ,** y—Tvocar a attenção dos nossos sportmen, des-i ílava* "J0 ""ui**' em conseqüência de um en-

ta capital e dos Estados I gano.-foram mortos dois guaj*^ servios.
e acerescentou que as autoridades italianas

itiitiitiiittiitiiiiiiftttiiimimiiiiHiiiiuiri

RUGAS/ ETC.T

ÍPANNOS, 

CRAVOS
CREME DE CERA PURIFICADO!

(Purlfied \Va_ Cream) |
•-unmuiiiimmtiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiJiiiiiiiiMMiiiniiiiiiiiHMiiiiiiuiiiuiRiimiiiHK/

tinham feito abrir severo inquérito que es-
tava proseguindo o seu curso.

i mam ¦

EM C0MMEM0RAÇÃ0 A' BA-
TALHA DE AYACUCHO

foi convidado o filho do general
Garzon para ir á Lima

MONTEVIDEO. 5 (A. A.) — Por motivo
da coniniemoração dh batalha de Ayacucho,
ganha pelo general Garzon, o governo do
Pcrü convidou ufficialincnte o jornalista
nruguayo, Sr. Eugênio Garzon, filho daquel-
le general, para ir a l.ima, afim de assistir
ái festas que ali se réalisarão.

•ma*»

0 Ci>N'ruAT0«5SE é
radical nas tos-es. bronchites, grlppes, ete.
Preto actual: Vidro. 2S300 on 35000. Dz. 20SOOO

¦ mat» >

PARA APURAR A RESPONSA-
BILIDADE DAS CONCES-

SOES DE TERRAS NO NO-
R0ESTE PARANAENSE

Um advogado requer á policia a
abertura de um inquérito'

CURITYBA, "Ó (Serviço especial da A
NOITE) — Em virtude das oceurrencias re-
lativas ás mediações e concessões de terras
no noroeste do Estado, o Dr. João de OM-
veira Franco, fazendo graves aecusações ao
commissario da empresa, requereu á policia
a abertura de um inquérito, para apurar
devidamente as resnonsabilidíiries.

Para aqueila região foi enviado um desta-
eamento policial dc .0 soldados.

A Justiça paulisla decretou a prisão pre-
/ventiva de um commissario com jurisdl-

cção no território paranaense.

fOl aSSaSSinadO O eSCripior /.oí-jAutoniüCav-lcanti Raposo, Christiano Lima '
, . . . - 

|e João Manoel de Oliveira I3ra>i!. |y
landeZ JaCOO iíühn I — Procedentes de Bello Horizonte, acham- *;"

, • „ !se nesta cidade a senhorila Dinorah Carva- .*.A.) — I*ol assassina- | ,ho e 0 jove„ Adacto silva, festejados ar- y
listas, que, breve, réalisarão um recital no j 

•'•*
salão nobre do Club Barbãcenciise. i *i"

l. senhorita' Dinorah regressou, lia pouco. .;.
da Europa, onde muito se fez applaudir y
como nianista de raros méritos e Adacto y' Tirytono ja consagrado p^la cri

AMSTERDAM, 5 (A.
do nesta cidade o notável escriptor e
rato hollandcz Sr. Jacob Israel Halin.

São uinda desconhecidos os motivos
crime.

mtm»

lhe-

do

ELITE-
A melhor.água de Colônia e a mais barata j

A* venda na
Perfumaria Hortence

123 — RUA 7 DE SETEMBRO — 123
mat»

Vários membros de organisações
secretas allemãs julgados pelo

tribunal militar
COLÔNIA. 5. (Havas) — O tribunal ml-

litar francez de Ddrtmund procedeu ao jul- I
gamenlo de 21 indivíduos, membros de orga-
nlsações secretas ulleiiiãs e alguns, segundo
se apurou, pertencentes á Réichswehr, que
davam, clandestinaniente. instrucção militar ,á mocidade, com intuitos subversivos. ;

Quatro dos réos foram condemnados a 10
annos de prisão e multa de 50.000 marcos
ouro. Os outros tiveram penas entre um e
24 mezes e multas de 300 a 1.000 marcos
ouro.

¦ mam ¦

tica da imprensa das mais importantes cida-
des brasileiras.

• -—-f-Yf*" i ¦-¦¦

1'-!,-%

*M*ittn

Poderosíssimo elimlnador
dc ácido urico.

Dlssolvcnte dos cálculos
dc fígado, rins t* bexiga!

Iifficaz na letericia, ar-
rheurr,:*.tismo, eezemas o moléstiasthritismo

da pello.
MENDES & MARI**» —

¦ -ao**-

contra accidentes I
"Lloyd Industrial Sul \

Americano"
"SOciKnAnr; anonvma db

SEGUROS GERAES"
Coilectivos de Operários

indivicluâès
de responsabilidade civil

Automóveis — Vidros
Crystass —- Espelhos

Para informações:

AVENIDA RIO BRANCO N. 47,
T andar

,....... .._...._._<..*_*..*..*_'..'..v!..!~vv*~v:~:~M--:--

E' esse o nome cor.i que acaba de sur.n
mais üm or.ão db publicidade, ncsüvCá*
pitai. Semanário illüstrádo, '-Novidades
apresenta-sc sob um aspecto attraherde, tra*
zendo nítidas e interessantes gravuras, rc-
•afeta os factos de maior repercussão oceor-
ridos na cidade e nos Estados c traz ainda
variada e ampla éòllàbõraçâo literária.

Tem o novo hebdomadário carioca como
direclor-secrêtario o director-ártistico, res-
pectivamente, os Srs, Rubch Braea, AurcUo
dt P.rit-*- c Calixtb Cordeiro.

—<c*r *\tn* ri-. {¦-..'¦• f.

ml
. o

Ouvidor, 157,

O ASSUCAR
Regulou o mercado de assucar hoje. com

om movimcnlo pouco importante de nego-
elos, tendo fechado frouxo e com os preço?
em condições nominaes.

Entraram 1.400 saecos e sairam 2.731!
Kndo o "stock" de 52.107.

Dr. Osbome"_-ns*-'tulo de Radiologia do
Dr. Manoel de Abreu. Evaristo Veiga 20. C. 442.

mam»
Não pague aluguel

V. S. construirá a sua habitação, bo sen
erreno, apenas com 30 *|" dd valor orçado
lagos em 3 parcellas durante a cpnatracção.
)s 70 "!* restante* serio pagos meaialment-*
lurante «et* annos.

Ex-mlne o* ífi nrcdlo- actanlmente em con
ttrucção ro Rio, pela Cia. Territorial • Con*
•¦.ruciora, li. _. Pedro, SI. Bio.

creanças
Dr. MarSnho da Rocha Júnior df*
pela Universidade de Berlim, docente de cli-
nica pediatrica, etc.

Cons.: rua 7 de Set. 73. T. Norte 749!.
Res.: Praia de Bolafo.o, 4G2. T. Sul 3045.

i.i | *mm*(ft^*t*mÍ4 •• —-_.

BESENVOLVE-SE A OFFENSl-
VA MARROQUINA

¦ mm m m*. 

Está travado encarniçado comba-
te no desfiladeiro de Ellau

MADRID, 5, (Havas) — Os jornaes publi-cam uma nota de caracter officiosn cm quese asslgnala que os marroquinos rebeldes es-
tão resistindo encarniçadamente no desfila-
deiro de Ellau. Importantes contingentes, a
espera do resultado dos combates, reconcen-
tram-se cm diversos pontos. Tèm sido en-
viados para Ceuta e Melilla consideráveis
reforços da Metrópole.

A nota termina dizendo que o paiz pódcfortalecer o animo, porquanto o governo está
apparelhado para fazer valer o prestigio do
autoridade . que todos os hespanhóes devem
confiar na acção do directorio, o qual, por

»-__}*»»—<-

Foi fundado, em Campos, o
Centro de Cultura Literária

e Artística
• mm tt mm» — » ••

Os acclamados para seus directores
CAMPOS (Estado do Rio), '- (Serviço es-

pecial da A NOITE) — No salão nobre da
Associação Commercial, foi fundado, hon-
tem, á noite, o Centro de Cultura Litcra-
ria e Artística de Campos. ¦ '

O Dr. Obertal Chaves, promotor publico,
desla comarca, presidiu a solemne sessão
inaugural do nove! grêmio, tendo falado os
Srs. Tarquinio Pereira, Claiidino Martins,
Francisco Pereira Pinto. Prisco de Almeida.
Carlos Amorim e o Dr. Obertal. Assistiu a
•erimonia, além de um se'.ecto e numerosa
;rupo de pessoas gradas, o Revdmo. admi

seu lado, continua sereno e confiante, não | aislrador apostólico desta diocese.
obstante as difficuldades do momento.

MADRID, 5, (Havas) — Travou-se hon-
tem, na zona occidental, de Marrocos, rude
combate entre as tropas bespanholas e o.»
rebeldes.

Nos últimos combates o inimigo teve 4U
mortos • mais de 300 feridos.

Para directores do Centro foram accla-
nados os seguintes nomes: Dr. Obertal Cha-
.*es, presidente; Dr. Octaviano Chaves•ice-presldente; Evandro Barroso, 1" secre
ario; Francisco Pereira Pinto, 2" dito; Dr
io Vianna, 1* thesoureiro; Lourival Bale*.'

dent, 2" dito, e Carlos Amorim, procurador.

BOLETrM METEOROLÓGICO E
AGRÍCOLA DE MINAS, RE-

LATIVO AOS DEZ ÚLTIMOS
DIAS DE JUNHO

A commumcação orHcial enviada
á Á NOITE

Recebemos, hoje, uma cópia do boletim de
meteorologia agrícola do Estado de Mlias,
relativo á 3" década do passado mez, por
meio de um telegramma official, cujo teor é
este: _"Tempo, temperatura — Em todo o Es-
tado, os valores médios da temperatura fo-
ram muito superiores nos normacs, prinei-
palmcnle nas zoiins do Triângulo, Sul, Mat-
ta c Òéste. onde os afastamentos foram de
í! ^ráfis. Nas zonas do Cenlro, Noroeste. Nor-
te°e Campo, a temperatura, ultrapassou dc
2 gráòs o seu valor. O afastamento dn nor-
mnli nara maisj n-is zonas Nordeste e São"rançiscó, foi apenas de 1 sráo.

Chuvas — A precipitação alcançou o valor
normal, nas diversas zonas. O maior numero
de dias de chuva, sete, registou-se em Leo-
poldina.

Insolação — O numero de Ijoras de sol
foi normal, em todo o Estado, salvo na «ona
do Triângulo, onde sô alcançou a 3|4 do
valor normal.

Pecuária — O tempo secco foi desfavora-
vel ás pastagens, que continuam seccas. A
producção de leite está diminuindo. A geada
cnida no municipio de Itajubá prejudicou os
pastos. Em Arassuahy. ha falta de gado para
exportação e consumo próprio. De Fortaleza
seguiram 478 bois para o Estado da Bahia.
Paracatú importou, com destino a Bahia,
12.000 kilos Ae creme. O municipio de Pai-
myra continua a exportar em grande escala
productos lacticinios.

Agricultura — O tempo secco foi favora-
vel ao preparo de terras, que continua in-
tenso. Em pequena parte do Estado, colhe-
"e feijão, algodão, fumo, café, arroz e canna.
Km quasi todo o Estado continua a carestia
de ecreaes. As colheitas de milho e feijão,
que terminaram nesta década em diversos•ívunicipios, foram multo pequenas.

Estradas — As estradas se acham con-'.erradas, em todo p Estado..*-

| Regulador Gesteira
Remédio d? Confiança para tr*.tar
Inflamação do Utero, Catarro do Ute-
ro. Desarranjos da Menítruação, Ani*
mia, Palidíz, Amarelidão e Desarran-
•os Kervosos causados pelas Moles t;a»
dolh.ro,Hemor.-c_i*is,D.res eColicas |
do Ut.ro eOvarios, Ameaças de Aber- !
to e Hemorro:d?.s caus-c.-s peh 3
Peso do Utíro Inflamado \

use Regula...-* Gesteira! 1

"GUARDA-MOVEIS"
íSob o patrocínio do-industrial Leandro Martins1)

Chamados : Ourives, 41. T. N. 1500
mam» »

QUEM PERDEU ?
Estão nesta redacção á disposição dos sev*

legítimos donos os bcíuintcs objecto*)!
Dous embrulhos, achados num trem e.v

presso do íjcntrnl do Brasil, pelo Sr. Pedro
Corrêa dos Santos.

Uni certificado, achado na ; rua Um-
.uayaria.Um clichê, achado na avenida Rio
Branco.

Um enveloppe com diversos papeis,
achado num bonde da linha de "Águas Fer-
reas".

 Duas cautelas de penhor, achadan
na travessa de S. Francisco, pelo Sr. Joa-
quim Rodrigues Bapti6ta.

 Uma carta de fiança, achada «a Re*
partição Geral dos Telegraphos.

 Um molho de chaves achado no aílo
n. 7.567, no trajècto das barcas ao cemlte*
rio dc S. João Baptista, pelo respectivo"ch.ufíeur" Francisco Prado.Uni molhe de chaves, achado na rua
Sete ric Setembro.

Dois talões do uma liga, achados num
bonde da linha Estrada de Ferro.

Duas caixas com cartões, achadas cm
um bonde. $

Uma chave, achada, no largo da Ca-
rioca, pelo Sr. Pedro Alcântara dos San*
tos.

Um bilhete de identidade, achado na
rua Santo Christo, pelo Sr. Garcez Pnlhn-

Um sapatinho, achado no largo do Es-
taclo.

Uma carteira de senhora, achada cm
* nm bonde da linha Rezende-

%'
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UlTIMOS TetBGRAMMAS
DOS CORRESPWDCNTES,
ejPECiAiiOAMNCITE
no interior e imo
exterior esfrvico
Ida agencia americana.

Os acontecimentos
em S. Paulo

0 ministério em reunião
permanente

—»_>— ¦ ¦. i

Foi nomeado novo chefe pira a
2 refiio militar

• fmn» federal Nm citado «ra esmtnu-
INMM* permanente, eom o «overne »an-
lista, «nc, icfundo Informação que obtive-
«MC rttlitc ao âtacjuc doi sedlclosos.

O m»vlmento militar I clrcumiorlnto, •¦-
Nativamente, â capital d* Suo Paulo, um
probabilidade, no momento de ¦¦ alastrar.
0 ministério em reunião per-

manenté
Alníe por motivo dos aeonteelmentei ia

I. Paulo, o Sr. presidente da Republica
centldon os .-.rs. mlnlsiros a no cnn.erva-
rem em reunião permanente, no palácio do
(..'Mete, afim de que possam ser tomada;,,
tom • urgência necessária, ciuaesnuei- me-
dldas impostas pela siluaçio.
0 general Abílio de Noronha

preso pelos revoltosos
X* nllima hora, chegou-no» nm commn-

•Içado dando eomo preie peloi revoltosos
• icnerai Al.ilio de Noronha, chefe da 4»
regi-lo militar.
0 general Pamplona assume a

chefia da T região militar
Sabedor do facto clc ter «Ido preso pelei

revoltosos o general Ahlllo c?a Noronha, o i
•ímoit.h nomeou parti subslituil-o o ««neral |
i .-!'.:•, |.,nipl.iia.

failj :

3
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Em preparativos, |á, a IAS ULTIMAS PROMOÇÕES NOU livre importação dos I
Conferência inter-allia-

da de Londres
EXERCITO

Decretou assignados pelo
Sr. presidente da Kc-

publica
O Sr. presidente da Rt-iuihllea «andoumilear oi seguinte* decretouPromovendot nn urina de Infantaria — a

coronel, por merecimento, o tenente-coroneluiogene. Monteiro Tourlnhus » lonente-co-ronel, pnr «iiiiiiulil-.il., o |,i.ni'.e-v.ii.iiiol«raduail» Arthur Coelhu de Souzn; u major,
por anllKiilclHile, o major graduado OreRorloPorto da 1'qniecoi n copltfio. o cnpitAn «ra-nuarto Franklln Harhnsn Lima e o» prlniol-roi tenentes Francisco Clarlndo Thomí Cor-deiro s Lnli Cavalcante de Lima: a 1» te-nente, os segundos tenentes Cláudio de Pau-!• Duarte, Jurandyr Palmo Cabral e Anto-

gêneros
0 Centro do Commerçio salhfei-

to com o decreto de V
dü julho

Um telegramma ao presidente da
Republica

O Centro do Coinmerclo c in.in.iri» do niod» .Janeiro dlrl«lu a.» Sr. presidente 4* Me-

V larde.

sqiiadra seguiu para
Santos

i'.--:i„,.-,s unidades da esquadra,
nprcslado .*.impli*laiiieiite, par»

tiram, ilc* ordem superior, para o porto de
Sanlos, om';. so for preciso, destmbaivarão¦icssonl c: material afim dc imis depressa
suífoeai- o movimento militar levantado na
iii*i:úil paulista.

-m^mmr.^%Km*—m  -¦_

ciue

Mais dous officiaes superiores
<;•:_¦ ?r.!ici_2_n reforma «Io

Errercito
Solifii.irini! r forma -!,> serviço do Exer»

cito o general cio In i;.,ajla Marciano de Oli»
veira c Ávila o o coronel clc infantaria Cy«
riltcu Lopes ! .-reira.

0 protocollo do Foreign Office
reflecte apenas o ponto de

?ista inglei
PARIS, S (lUdlo-llava.) - O Sr. Herrint

fei hontem na reunlio das eomml.soe. de
finanças e negocio, estrangeirei dn Câmara
declaraçõe» precisai lobre ai xonversucõei
de Cliequen e o programam aa próximaConferência de Londres.

Uma nota communlcada á Imprensa do»
elara que, no que ie refere no protocollo do
Foreixn Office annexo ao oonvite ás polen-
ciai, "das explicações do presidente do Con»
selho e dti cartai trocadas entre oi dous . . ¦ -.—-¦--.¦ •—- -. 
fovernoi, resulta qne o referido protocollo, nJ° ««nini de Almeida; a 2* tenente, os aa-
reflecte exclusivamente o ponto de viita In- glr«ntei a official Firmino Uge* Castcllo
fiei ao assumpto". I fí'',1"}'0' ?"_-_» Monteiro Leio dt Aquino,

LONDRES, 5 (Radlo-Havai) — O .ub-se» gjalma José Alvares da Fonseca, Frederico
«retario da Estado do Foreign Office, SI», Trota, Manoel Almeida de Albuquerque Ca-
Eyre Crowe, teve hontem, 4 noite, uma eon» i v«'«n»' e Goarac? clc Olinda Campe lin.
ferencia com • conde de Salnt-Aulalre, em-- "• *•"¦•¦¦ de cavallaria — A coronel, por
baixador de França, sobre os termoi do con- ?er-cin,'!1,*(. o tenentr-cnrniiel Kulalio
vlle que a Inglaterra dirigiu is potencial ' rfJe9 «¦meiro; a tenente-coronel, por «nli-
para n Conferência de 10 de lullio. . «nionde, o.itenente-coronel graduado .losé

Hoje, uma nota dn Agencia Keuter decla* •"«rnandes da Silva Mello e, por mereelmen-
ra que o protocollo leito pelo Fnrelf.n Offi»1.0' ° major Augusto Vieira cia Costa; a ma-
ce teve somente por fim formular o ponteKJ*r- P"p antlgiiidndc, o major graduado
de vlstn inxlcz c emittir as suggestfies d_Pv- ?,,,I,,I.,«M! *.: Pnr merecimento, <> cnpitflo
governo íiiíIck. .loaqiiini Icrreira dc Mollb; u capitão, o eu-

LONDRES, 5 (Havae) — O primeiro ml- g*'*0 «rndiiado Pedro Augusto de liarros
nistro Mac Donald, de regresso do pais de BHlencourl e os primeiros tenentes lí.itevno
Gnllej, teve esla manha longa conversação •• Souia Lima • Severino Ribeiro Franco,
com Sir Eyre Crowe, sub-secretarlo de Ksla» Nl «rlna do engenharia — A major, pnr
do dn Foreign Office, lobre a Conferência «neréclmento. o cepitio José Dentes Montei-
Iater-Alllada da 10 do corrente, e as receo» r"i • J tenente, os segundos tenentes Ama-
...troca. d. vista, entre a Inglaterra . Hlto Osório .^o.ô de "«J^^.. 

jgjjgg 
m,,i, elevada eS,.m..d,«.„el.

Li mm eentlco. por antigüidade, o coronel nhama-:""! í*™*.0'-- «jí* '\M° Afr ",_' *'coutieo graduado Luli Fernandes nimôa; ¦ £_______£f__j___j r!___LÍ!____________: *"-c'cl''rl0-
tenente-coronel pliarmaceuUeo, pnr mereci-' " ^•--*T3''»,--*• —•
Ferrando la^major^rmace^ A PUNCGÂi) DA uAMÂRÂreciinenlo.omajoruradua-lo Oustãvo Carne-, -?(___ __J __ra Castro; a cnpilào pharmaceutico, o eapi-«ao pharmaceutico graduado Alexandre
Meyer; a t* tenente phai-maceutieo. o 1*
tenente pharmaceutico graduado Virgílio
Lucas.

Graduando — Na arma da Infantaria: No

Vae mudar-se o dispensa-'
rio antl^tuberculoso

do Meyer
Porque íoi duplicado o aluguel

do prédio
Por ter o proprlclai-io dn prédio n. (10,ils run Imperial, Meyer, onde fiim-i-lum. o

dispcni-nitii du liuiirtilorln da Tulicrciiluse, jt-lcvndo -iiira I:()tll.j mansnl o uiu.-.-.iri daqucl-
la cata. resolveu n Direclorin du-. Servlvo.
Smiiiiiriii. pruviilencinr no aentldo de ser |Iraii .ferido pnrn oiiiru st.de n nlliulltlo dii.» •
ncii.nilo, coiniiiunli-iindo a Direclorin Gorai
dc Siiuili- l'iibllei, nfio eiiiirurilar com o nu-
jtiiiriitu iln aluguel, peln qual tem pago 6SU9 ,mensalmente,

¦ lei» ¦¦ -

'¦MíllWCPJtUDO A ABERTU-e
RA DAS OLYMPIADÀS

» .- mm.m .»-w. - -¦ t miei. — — ¦« i.iii.w ¦ iiiXi.iM

Umn cerimonia rsligiosa na No*
tra Üame de Paris

PARIS, n (Railio.Hnvi.ii — Heallsou-.t
o.i egrejn dc Notre lin me uma ccrlmoiiln
i,-ii.,i..*.. iviiiiiiciii.ii-utivu du abertura das
Olympluilna.

A siilemiilclndo. que leve a assistência de
iiuiueroaoa atlilelns dc luilat as n.ielonall-
duiIcK. fui presidida pclu cardeal Dubois,
arcebispo de Pnrii.

1

i

Para pagar a um capitão, em
Pernambuco !

uin nl ria do
....ildeote aa

piihllen o sogulntc lolcgriiininiii"O Cenlro do Coiiiniereio e Industria do
llio dc .Innciro, por sua illrcctorl», abaixo
assignada, tem a honra iprcsenlar V. Ex.os soui mnis vivos iipiiliiimos, peln cape»
dl.Ao decreto IO.B24i dc- l- correnle. permlt-tludo a livre Importação gêneros neoessurloi
a subsistência população Brasil, assim, de»
cididnmente, enfrentando trave problema Im»
\leâl"Tr.V!LV^-U' Em}?ntlr.Kl0Ila' _,U0* C_l ° ¦*-«•• ministro da üuerra solicitou do seu

.B.JL..u _ífl ."• ' "i"0 m • 7^1 »0,,eK- <•• P"--"''- o pagamento na delega-
ínn, ..!?. _ ? P'ir V. lA- l-","rit',n,,.n-8 cio fiscal do Thcsouro Nacional, em Per-
f ."_.! *l , , baseado, na observação dos nambuco, da quantia de 1:00(1$ ào capitãorocios, como lambem salientou a deiegunl» At a. nnlm Alfredo Garcia !*errclra.uncie eulre oi negociantes que pagavam ele-
vniLis impostos c os que. recebiam dn go-ivrn os gêneros pelo enstn, nara rCVCIlilel-OS;
soDle-«e, p.ir isso mesmo, elu-ia dn maior sa-
tl..fnç/io, verificando qne o es|iirilo rlnro de
V. Ex, anprehendcu Inimcillalamcnle e ad-
oplou n» justas razões expostas naquellc <1o»
comento, 0 Centro, pois, eongratiilnndo-se
com a nação brasileira, por ter il frente su«
administração o estadista que é V. lix., pro-
curando com patriotismo resolver a grave
crise qne ora nos assoberba, serve-se da op-

t0.iMtlNICADOS
-..w. _,ia___uM

I MERCETHYIM
tC- I» llil)

Injecçlien Ititrn.jnn.calirea.
A Mereethylln. i o nove MedteatMate

[recentemente descoberto pei*
DP,. AÍ.NIBAL PEREIRA

Mac Laren vence mais
uma etapa!

TOKfO. 5 (ü: P^ — Acuhs de chegar a
cita capital, procedente rie Kagoshima o
aviador inglez major Mac I.sren, quo tenta
o "raid" de cireumnav-egaçío do globo.mmm

mamam

E* mister intensificar o serviço âe
repressão do contraban-

do no sul l
Km officio dirigido A autoridade, o In-

spector da Alfimile-ta de Pelotas, necentunn-
do a nccossldado de intensificar uli o ser-
viço de repressão do contrabando, pediu

, ... ,. .... f°sse uugmentado o numero de guardasportunidade, afim de reiterar a V. Ex. pi aduaneiros, melhorando o material da Al-
fandega e adquirindo um automóvel para
esse serviço.

O Sr. ministro dr. Faxenda mandou, ou-
vir, sobre o ussuinirto, o delecario flaca) na-
qiielle Estado.

¦ «mmm' ¦ • ¦ —

m •...ran-iiin pelo povtrno
\] e aiiprovadn peln lt. N. ta
jj I.n-iii..;.. -. : — Infi«çâo

-mmm*
MAIS DE 1.600 CONTOS PARA

0 MINISTÉRIO DA GUERRA
Figuraram no o-pc.liciilc de lioje, da Ca-

mara, meuságens do Hxecíitivò solicitando
o. créditos dc I.'•llíõ':3p5$4_!I> clestinailn ao
jiagiuieuto ilc despesas referentes á execn»
çãú clc ¦.l..:-...*, ern I!)'J1 e 1922, Requisição de
t.-rreii .s e i- i. ¦. serv-ijos do .Sliuislcrlo cia
ciucri..; .! i.J;l*-T..ii0ti. jranr .íãgamcnliT' do
<liffcix*;,--., •'¦ ¦ i-.neiinc-uJ.bs a c-ni-irniciros do
Hospital i entrai cld Kxerelto; e do
188:?8382ÜJ), destinado ao pagamento de
vantagens aos sargentos da reserva, eervin-
do eomo «uxiliares de escripta nas juntas
{permanentes de alistamento militar.

¦ mmm ¦

Amnisüados Iodos os crimes

na
e de imprensa

?

700.000 OPERÁRIOS BRITAS-
NICOS EM GREVE!

LONDRES, 5 (Havas) —> Aeaba de deela-
rar-so a griva <lns operários em constm»
cçôos. Cerca de setecentos mil tmlfãlhado»
res adlieriram ao movimento.

¦ ¦ ¦ ¦ . __|B»». -

Aguarde a decisão do processo
administrativo !

Faltou numero parn a votação de
um veio presidencial

__ Houve, lioje, sessão na Câmara. Approva-
pos'to"de" major, 

"o"capitão"Mmíoeí. 
Joaqufm í?PVXJcc,° dec,•eIlan',n11t>1es'.'<;,0. de sitio,

de Faria Corrêa e no de cnpltto o 1- tenen- P»'«» <««_, pnrn esta capital, Estado do Rio
te José Elias de Paiva Filho. Na arma de « S. Paulo, falou o Sr. A. Lima. O orador
cavallaria: No posto d« tcnente-corooel ¦»°™nu vanos nspectos dn questão social,
major JoSo Torres Crur, no de major o cn- combatendo os meios empregados pelo go-
pitfio Antonio da Silva Menezes e no de *f™? Pnr-» dcbellar a carestia dn vida. En.
eapilão o 1- tenente Bcniamin Constnnt ,endm 1"° c]lc,\ so P"UBm servir P*-""* •»•-
Montiiitin dn Costa. No Corpo cie Snude: N'o .-.'mentar os soffrimcntos da população, em
poslo de coronel pliarmaeeutico o tenente- {a\°.r •'*! "hurguczln enillnhèlrada".
coronel Horacio P;rDÍra dc Snnliafín, nn ite " ornem do dia, havendo numero, foi ap-
«..pitfio pliarmaeeutico oi," tenouta Rasilisso provado, em ultimo turno, o pt-o.jcelo auto

,, , . . , , ,. , . Carlos Cabral e r,o de I» tênenfo píinrma- risdndo a abertura, nel
O Sr. ministro da . .ycnita. tomandoco-, ,.?ulil.0 u .„ tenente Kej-nnldo rie Sour» n01'. do credito especianlieei.nento do pedido do li' official adua

neiro ejrtincto Ah'aro _fnrtins do Araújo,
no sentido de .er-lhe permittido, por eqni-
dade, voltar ao exercício de .usa funcçóes,
resolveu que deve o requerente aguardar a-
decl.Xo do processo administrativo a que
foi submettido.

Vae escolher o material para ar-

àtiíicios 
de signaes

Sr. ministro da Guerra resolveu desi-
._,.__r o chefe de machinas do extíneto Ar.
senal de tíuerre de Matto.. Grosso,--Máximo
Krneslo Germano Schuríg para ir 4 cidade
de Cuyníiá escolher, dentre o material ds-
quelle Arsenal as machinas e ferramontfuj
que possam ter aproveitada., nesta capital,
no fabrico ds artificies de signaes.

«Mb
POR FALTA DE PROVAS FORAM

IMPROIMUNCIADOS
Por despacho da hoje do Dr. Chryioleto

de Guimlo, jula da 8* Vara Criminal, foram
impronunclados, por falta de provas, Joio
Alves e Alberto Pinto, dennncladot, tia tem»
po, oomo incursos no crime de furto. <

MARROCOS, á (Havas. — O decreto de
ümasitla qne, eomo J4 noticiámos, foi hon-
tem assign.--.cio pelo rei, antes de partir para
J.erlda, a que lioje i. publicado pela "Gacetn
Official", comprclicnde todos os delidos
politicos e de imprensa. São indultados to-
dos os desterrados por crimes politicos, as-
lim como os desertores, com excepçfio do.
que serviam na África.

A metade do. delidos perdoados 4, es.en-
rlalmente, «fe natureia militar; am quarto
eomprehende deportados e condemnados por
crimes communs.

As condemnações á pena ultima sio eom-
imitada, tm prisfio perpetua, .alvo algumas
txcepções.

¦ ia» i

TRANSFERENCIAS NA GUERRA
Por li-ctos do Sr. ministro da Guerra fo-

ram transferidos:
Na arma de infantaria: os primeiros te-

nentes Renjamin Arcovorde de A-1-Hiquer-
.uc, do ?• regimento (Quitnuna. para o -l"

batalhão de caçadores (S. Paulo); Carlos
Vilinça, deste batalhão para aquelle regi-
mento; Carlos Pinheiro Rabello, do 10* ba-
falhão do caçadores (Ouro Preto) para o 12*
..•egimeuto (Bello Horizonte); Aguinaldo
Valente de Menezes, do 18- regimento (Pon-
tu Grossa) para o 10" regfmento (Jula de
Fora); Mnurillo Monteiro Pereira da Cunha,
do 23- halalhãn de cacadora» (Fortaleza)
fitira o 2" refiiniento (Villa Militar).

Nn .-üra dc cavallaria: o 1* tenente O»-
enr Valdetaro de Carvalho Mello, do 8" re-
glim-nto IS. Luiz) para o 2o CS. Borja).

Quer ser enfermeiro naval
O Sr. ministro da Guerra sithmetteu *

consideração "do sen eollega da Marinha o
reotibrimento cm que o 2' sargento Idenlifi-
c-ailor Oscar Ferraz pede ser nomeado en-
ferní.iro naval.

mam
Os príncipes de Galles e Henrique

homenageados em Paris
PARIS, S (Radio-Havas) — O príncipe

de Galles e o prineipe Henrique, ebegados
bontem a Paris, Um recebido significativa,
demonstrações de sympathia. Estão prepa-
radas diversa, festas em homenagem ao.
dous príncipes.

Teve inclusão no Asylo de
Inválidos

O Sr. ministro da Guerra mandou inclui!*

Castro.
¦ ««-O» ¦.—.

Pagamentos solicitados ao The-
souro

O *r. ministro da Queira solicitou do seu
eollega da f atenda o pagamento, no Theson-
ro Nacional, da. seguintes quantias: 16:8025,
ao Banco Auxiliar dns Clusses, na Bahia;
65», «o 2* tenente Armando Baptista de Vos-
oonoellos; 68Ç080, «o cabo enfermeiro do Asy

Ministério do Inte-
de 200:00fl.. desti-

nado ao serviço ile saneamento e prophyln.xin rural no listado ile Sergipe.
O Sr. Adolplio Bergamiui divergiu do

rito presidencial A resolução mandando dl-
vidlr em ordenado e gratificação os venci-
mentos dos guardas desinfectadores do 2'
classe da Saude Publica. Submettido A vota.
ção, pelo processo nominal, verificou-se 8
Hiiscncin de "quorum". 75 deputados eram
favoráveis an v<!to e 5 contra.

E foi sò.
mmm

Os vencimentos dos magistrados
não estão sujeitos a imposto

algum
Attendendo a uma solicitação do Ministe-

rio da Justiça, o Ministério da Fazenda
mandou rccommcndar ao delegado fiscal no
Amazonas providencias afim de ser susta-
do o desconto nos vencimentos do juiz fe-
deral na secção daquelle Estado, visto que
na"», estão 'sujeitos n imposlo -iljium os
vencimentos dos magistrados, conforme dc-
lerçninn o art. 57, paragrapho 1", da Cou-
slitulção Federal.

mmm

lo de Inválidos da Pátria. José Florentlno:j QS CQMMUNISTAS ALLEMÃESda Silva.

Auxilia os trabalhos da Fabrica
de Trotyl

Foi posto fl dlsposlçlo do chefe da eom-
mlsslo eonstruetora da Fabrica da Trotyl o1* tenente de Infantaria Manoel da Preitai
Novaes, para auxiliar os respectivos traba-
lhos, .em prejuízo de niai funeçSes no com»
mando do contingente da Fabrica de Poi-
?ora tem Fumaça.

mmm
Varias etapas elevadas

For.m elevados, por determinação do ml-
nistro dn Guerra : a 38 o valor da etapa fi-xada no «•crrerile anno para ns praças do 1"
regimento de infantaria (Santa Maria); a.';-;'.!00 e 18300 os valores da etapa a extraor-
tlinarios da giiarnição de S. Gabriel, tam.
bem no corrente nnno; a 35300 o valor daetapa das praças do 8- regimento de artilha-
ria (Pouso Alegre).

Nova prorogação do praso para
o registo de estabelecimentos

de viveres, na Saude
Publica

O director da Saude Public* prorogou, pormais 80 dias, a contar de 1» do corrente, o
praso parn o registo dos estabelecimentos dc
gêneros alimenticios, na Inspectoria cie Ge-

no Asylo de Invalido, ^ZrT? S\»^^M ^ °S dÍSP°5ÍÇ<">eS d° ^
corneteiro do 21* batalhão de caçadores, .losé ''
dos Santos Ferreira.»»«*»-

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneeu os valee-ouro

pura a Alfândega i razSo de 6J106 papel por
1$000 ouro.

Esse banco cotou o dollar á vista a 91359
e a pra.e a 9(320. ¦ate»-

Hc:oi_{l_!ziáos todos os emprega-
tios dos correios hespanhóes

MADRID, 5 (Havas) — Foram recondu-
ridos aos seus logares os empregados dos
correios que, cedendo As ordens das autori-
dade. superiores, tinham abandonado a at-
tltnda grevista, na ultima parede.
O menor não estava preso e

o "habeas-corpus" fof
prejudicado

Em face das informações recebidas do 4"
delegado auxiliar e do delegado do 16° distri-
cto, affirmniido não se achar detido na Po-
Itcla Central, A sua disposição, o menor
Leopoldo de Souza Draga, em favor do qualfoi impetrada, hoiil.om, umn ordem de "ha-
hens-corpus", o Dr. Renato Tavares, juizda 4» Vara Criminal, julgou, hoje, prejudi-cado o pedido.

. Alarmante, a alta dos gêneros
em Matto Grosso

OS OPERÁRIOS CONVIDAM O
POVO A APPELLAR PARA O

PRESIDENTE DO ESTADO
CUYABA", . (Serviço especial da A KOI-

TE) — Aiigmentam de um modo alarmnn-te, iie«ta capital, os preços elos gêneros de
prirmsira neeessidade, tornando-se cada vez
mais angustiosa a situação de todos os ha-bitantes.

O Circulo dos Operários, a União Operariae o Centro dos Operários di-stribuiram bo-1 .".ns convidando o povo para, em massa,dirigir-se. aman_iã no presidente do Es-tado, afim de solicitar-lhe providenciastendentes « conjurar a fome que nos
ameaça.

Um funcclonario dos Correios
para o alistamento militar

O Sr. ministro da Guerra solicitou do seu
eollega da Viaçüo a Obras Publicas, que
seja posto A clisposiçSo do Ministério da
Guerra o fimccionario dos Correios de
Thêophilo Ottoni. Jayme Martins de Frei-
tns, para servir no alistamento militar.

0 cambio funecionou ir-
regular

¦ mm-m-mmm.

6 1132 a 5 29132

-t- mftmtPmm* •

Fallecimento de um lavrador
fluminense

MA-CAWE', (Estado do Rio), 5 (Serviço es»
peclal dn A NOITE) _- Falleceu, nesta ei-
dade, o Sr, Isaltino PI.Ro, lavrador em nos-
so município, deixando viuva e numerosa
prole. Seu enterrnmento, realisado no cemt-
terio de SanfAnna, teve grande concorren-
cia, vendo-se muitas corftns sobre o caixão
morluario.

DENUNCIADO COMO ESTELIO.
NATARIO

Perante o juizo dii I" Vara Criminal, Cy-
prinno Corrêa Qiíititiitiilhii foi denunciado,
hoje, como incurso no crime de t-stelloniito.

Transferencias na Guerra
Foram transferidos, na arma de infanta»

ria os primeiros-teneiites Octavio da Silva
ParanJjos, do 2° regimento (Villa Militar),
para o 1" batalhão dc caçadores (Petropolis)
o Ormuz Vieira, deste batalhão para aquelle
regimento.

FOI CONDEMNADO A UM ANNO
DE PRISÃO

Na tarde de 16 de abril do corrente anno,
na rua Sete dc Abril, Annibal dos Santos,
resistindo & prisão que lhe fez um soldn-
do da Policia Militar, aggrediu physicamcn-
te não só a este como nos dous anspeçadas
qne vieram em soecorro da victima.

Processado pelo juizo da 3* Vara Criml.
nal, foi pronunciado, sendo condemnado,
hoje, a seis mezes de prisão, por sentença

Encontramos o mercado de cambio, hoje,
sob uma impressão de medo, determinada
por desconfianças o receios de não poder
proseguir em um curso de melhoria efficien-
te, dnda a carência dos elementos substnn-
clnes a altn das taias, absorvidos pelas ne-
ccssldades sempre maiores cie remessa de di-
nheiro para o exterior.

Ainda agora o merendo motroú-se sensl-velmente extremecido, seni letras e muito
procurado, sob úm regimeü pouoo natural
no curso de seus trabalhos. Os bancos ini-
cinram os saques a 6 e 6 1|3_ d., com di-
nheiro a 6 3|32 e 6 1|18, declarando-se em
seguida nominal, ma. com o Banco do Bra-
sil mantendo a taxa de 8 dinheiros.

Depois voltaram os bancos estrangeiros
ao mercado, declarando-se este mais calmo,
com o bancário a 5 15J18 d. a que baixou
o particular a fi d.

O mercado fechou irregular c nominal,
com o bancário a 5 2íl|.._ e 5 18|10.

Os soberano., cotaram-se a nf)S e a libra
papel d 41 $500.

O dollni- regulou a visla de Dí^fio a 9.15»
e a prazo 'do Ü.Mll a !),_320.

Saques por csibogrnmmii:
A* vista: Londres, õ 7|8 a 5 8116-t; Paris,

8473 a -.505'; Itália'. .101 n $404; Nova York,
99300 n DS400; Hcspaiilia, 15230 a l'S2'44;
Suissa, 18055 à 1..I.75; Bélgica, S.ltí a S421;
Hollanda. 38540:

Foram affixadns oflicialmente as seguin-
tes taxas:

A' 90 dias de vista: Londres, 5 15116 a
6 1|32; Paris. «467 s ?497; Nova York, réis
99200 a 0?320.

A' vista: Londres, 5 7|8 a 5 31132; Paris.
$470 a $500; Itália, 9405 a 8408; Portugal,
«263 a 9275; Nova York, 9S2l.il a 09150; Hes-
panha, 19230 a 11250; Suissa, 19005 a réis
18090; Buenos Aires, papel, 39080 a .19120;
miro. 69970 a 79100; Montevidéo, 792-15 a
793110; Japão. 38913; Suécia; 2948(1 a 29500;
Noruega. 1$2fi1 j Hollanda. 39500 a 38570;
Dinamarca, 18510; Canada; 99250; Chile.
18030 (peso ouro.; Syria. 8470; I_cl_ica,
8120 a 8425; Rumania. 9048; Slovaqnia. réis
$278 a 3282; Allemanha, 9001 por um mi.
lhão de marcos; 29270 por marco da renda;
Aust-ria, $140 a $170 por mil coroas: café

PREPARAVAM A GilER-
RA CIVIL!

Documentos compromettedoret
apprehendidos no Landstag

BERLIM, 5, (Radio-Havas) — Consta que,entre os documentos apprehendidos nas ear-
telras reservadas para os communistas no
Reichstag e no Landstng, prussiano, flgu»
ravnm instrucções de Moscou.

O Partido Communisla pediu para tratar
do assumpto. na reunião da Commissão de
Estrangeiros do Reichstiig.

BERLIM, 4, (Havas) — Hoje durante a
s .ssão dó Landptng, o mini. Iro rio Interiur
Sevòrns declarou-se orgulhoso por ter per-in í tt ido a justiça npoflcnir-se de dociinienlos
ciue provam que os coriiiiiiinistas preparavam
n guerra civil.

Desviou mercadorias e foi de-
nunciado pelo P. C. R.

Os estabulos estão sujeitos ao
imposto sobre a renda

Dt accordo com o parecer emittido pela
Directoria da Receita, o Sr. ministro da Fa-
zenda confirmou a decisão pela qual a Re-
cebedoria do Districto Federal decidira es-
tarem os estabulos sujeitos ao imposto so-
bre a renda.

Contra essa decislo, havia recorrido a
Sociedade União dos Estabulos, mas a Di-
rectoria da Receita opinou que não se com-
prehendem os estabulos entre as isenções do
art. J» do decreto 14.279, nem tem os ca-
ractcristlcos de estabelecimentos pastoris.

v mmm. «

O general flollet recebeu os addi-
dos militares sul-americanos

PARIS, 6, (Havas) — O ministro da
Ouerra, general Nollet, recebeu em audlen-
cia os addido. militares Junto ás legaçõ/s
e embaixada, dos palze. da America La-
Una nesta capital.

Agradecendo a visita, o ministra decla-
rou que desejava ardentemente a manuten-
ção das mal* estreitas e cordlaes relações
com todos os camaradas latino-americanos
e pediu aos addidos que saudassem, cm seu
nome, os numerosos officiacs das respectivas
nacionalidades que se encontram presente-
mente em França.

.. ...... ¦ . i mam*'••——• —

Mais dous leiteiros multados em
Nictheroy

A Inspectoria do Serviço do Leite dc Ni-
clheroy apprelicndeu 57 amostras do_ leite
que era dado ao consumo dn população lo-
cal. Examinadas essas amostras pelo chlmi-
co João Laughsdorf. no Laboratório da Pre-

O procurador criminai da Republica, Dr. feitura foram ellas consideradas boas, com
Carlos Costa, denunciou hoje no juiz federal «cepçno de uma, a pertencente ao leiten o
substituto da 1- Vara o guarda Pedro Ros. Manoe tyilí, proprietário jo 

vehiculo 409.
de Oliveira, como incurso na saiicção do Que estava fraudada pela addiçao de água.
art. 1°, letrn "a",'da lei 4.780, aceusado de Nai oçcaslno em que f™.^**™'™™:haver desviado mercadorias depositadas na ~«? do leite, o leiteiro fugiu motivo por que
Estação Maritima da Central do Brasil. «jao poudt¦ser autuado, sendo apenas multa-

do em 1009000.
O Dr. .leronymo Dias, chefe do serviço,

mandou tambem autuai* o leiteiro .losé Pes-
tana. com estabulo á travessa do Indígena,
180. o qual tinha um empregado na distri-
buição :dn leite sem estar munido da raspe-
ctiva caderneta.

•mm* >

OS ATRASOS NA CENTRAL
CONTINUAM A CAUSAR

PREJUÍZOS'
DIAMANTINA (Minns), 5. — (Serviço eo-

pcelnl cia A NOITE); — lim virtude do máo
estado do material respectivo, o« trens da
Central do prnsil checam a estn cidade, cons-

'....i,it'iilo pelo Rovtrno da RepnbHta
Saude Publica.

o go-.ocoet.ee,
aguda e chronica o sui. compllcactea |

jprofitatltea, òtchltee. lystlreh, affeeflea
rennos e mcdullaree, perturbaçOea d* e»«
pare-lho genital da mulher, deoeMOM
pròatatlcat <1<.. velhos, certaa Hraua de
i.i-d-.i.-.it.i-iiiii. rlii-unia.i.mii. etc.

NAU AUM1TTIR SHüSTITUlÇOIi
A Mcrcethylina é unica o orl|iaâl, cM(

Indica a aua fvrmnla ehimica irffUe»'• 
giacln.

Vende-se cm drocaria. • pbaraiactM
InfurinaçõiM. e lUerntwra • 4MB I

pedir áS. A. Mercelhj-I.M ¦— B. Cm
rloca 40-1* — Itio.

GRÈTONES
O mais bello e delicado sortimento
em cores o desenhoi mt>d«rno*jl

acaba de receber a eonbeoida

***** mmm^. V

dS. Rn* 4* C-M-re. «7-->l

lilüiS Pastilha, laxatljjril
Tratamento da §tU
são de ventre ha*
bltual • hepatltei.

I i\

OlMINGAUS De
'ki»*?.*-- •;.*-,¦• v

- ;:<___.%'*
IDli

RÕBUSÍECEM11 CRIANÇA
"Peiropolfa-Hotel"

Diárias, 69. Mensalmente, entrai!
R. FREI CANECA, M

ÜNDA8 ~
e econômicas decorações forrae8e» tmmhtm
rom os PAPEIS FINTADOS B BSTAMPADOS
da "CASA INGLEZA", vidros, ouadroai mm-
lhos. molduras, tapetes "CONfWn_EUli". Ri»
dos Ourives n. 59. Phone NORTE MW.

Dr. A. Moscoso SlS^PÍÍ
sultns do 2 em deante. Roa Assembléa 191.,

I
1

f.ERVOSOS
Çuram-se com duchas. fi.st.Hte Ffcjilow

therapico. Largo da Csrioca, 3. )

\ -

Proí.Godoy Tavares mtMaS£
betes e, por seus processos, eifornasa e in-
teslinos. Av. Rio Bronco, 137 (Qiíeon), ._!
As 5, menos quintas. Vol. Pátria 66. Sul 8170..

¦ •j
\ i

Dr. R. Pardeüas, t_íi_Í3_ffiS;K
tre. Coração, pulmões e app. digestivo, dia»'
riamente, das lfl em deante. Assembléa,.
?4. lei. 440. C. Hes. C Bomfim, 718. T.941 V.

lisill
s

Depuratlvo enérgico _,
Anti-rheumatico po»
deroso. Ideal do tra*
tamento mizto puf
syphiliticos.

n 3
Fallecimento em Minas

tantementq.'com grandes atraao.. como sem»' ^Z.Vo do RioAbaixo o s7 Co,
rde"numero lTfe°om o^S^É? I"« " «nnvSnmoV timüSa ae numero Ü8 e com o expresso para Co- „ ,' ,.„ An ..„j„e„ m„„_«„i,„- Tn.»,
rlniho.

ITABIRA DO MATTO DENTRO (Minas), 5
(Serviço especial da A NOIE) — Falleceu, em~ " Tor-

local
e Irmão do saudoso monsenhor Torres, cuja'Do "atraso 

d«se -ultimo resulta que não j"e™°n^ 
«'g»fe 

Sôf 
"""'^ ""'

haja correspondência de horário com o no- te e nos municípios usmlios.

Exonerações e nomeações na
Marinha

clurno de Pirapôra, de modo que os passa>
geiros", alím de não chegarem a Bello Ho-
rUontc, são obrigados e pernoitar naquella
cidade.

Urge que sejam tomadas providencias a
respeito de semelhantes irregularidades.» «w»—-«— _______

0 CAFÉ FUNCCIONOÜ EM
BAIXA

Descen o typo 7 a 42$500

do Dr. Álvaro de Bittencourt Berford, res-|?470 a ?_80 por franco; sohcranos, 50?O0U jtempo, sendo impossível, ainda, as outras
peetivo Juia- • Ubras papel, 41$500. informações.

Por actos de hoje do Sr. ministre da Ma-
rlnha, foram exonerados os capltãcs.tenentes
Joíio Soares de Piuna, conimandunte do Es-
cola de Aprendl.es Marinheiros de S. Paulo.
em Santos; Humberto de Areia Leilão, Im-
mediato do contr.-torpedeiro "Rio Grande

i do Norte" e, ci pedido, o condiictor motoris-1 ta de 1* classe Apolinurio Machado de Al-
i meidaj e foram nomeados o capitão do cor-
| veta graduado Cnmillo Correia de Sã Bcnc-
| vides, parn iminediato dns escolas de grume-
! tes e Aprendizes marinheiros desta capital;

O mercado de café abriu e regulou, hoje, os capitães-tenentes Octnvio Figueiredo de
mal colloeado, com um movimento regular Medeiros, para eoniniüiidnnte cln Escola de
de procura, mns com os vendedores aeces- Aprendizes Marinheiros, de S. Paulo, em
níveis. Com cffeito, caiu o typo 7 a 42ífi00 Santos, e Roberto Haptista Pereirn, para im-
-por arroba e isso porque os compradores meiHalo do contra-torpedeiro "Rio Grande
passaram a .resistir conlra o preseguimenlo do Norte",
de alta dos preços mais acceiiluada e os ten-1 • * ¦--—mm
slvaínèhle.

Om ncgociòe IevacTos .-, effcilo na ab
foràní cie 7.100 saccas, fican,Io o mercado
mal inspirado.'Oiiranli. o dia o mercado regulou sem
111:1 i011*1 inioviinentn, com ivcndns de Ü.ÍXl
saccas, no total de 0.341 ditas. 0 mercado
fechou frouxo.

As ultimas entradas foram do 10.017 sac-
cas, sendo 10.000 pela Leopoldina e 521 pelaCentral. Os embarques foram de 8.002 sac-
cas, sendo 1.000 para os Estados Unidos,
4.4.68 paru n Europa, 1.039 para o Itio da
Prata e 1.255 por cabotagem.

Havia ein deposito hoje; 232.832 saccas.
!¦¦¦ II I ¦¦¦¦¦ _-—¦¦, ,-m.. >—•«_£•}«>.pjt^..

O REI DOS TÔNICOS
Opulento fortificante contesto

mais valiosos sáes de phosphoro,
mente combinado, com a pepshia. i.
çn dn acção tônica com a digestiva.
ditado na Anemia, Fadiga Cerebral, 7
de Memória e Convalescença»,

sscwa

SYPHIÜS

ertiiràlP ex-ministro Jarros jã pode vol-
tar ao território allemão

oecupado
PARIS, 5 (U. P.) •— Comniunicam do

Duisliiirg ciue ns autoridades franeezas per-
mittiram cjue o Sr. Jarros, ex-ministro do
Interior expulso, voltasse ao território oc-
eu pado.

»OK__»i

O TEMPO¦
Não houve, hoie., o Boletim t!a Di-

rectoria ± Meteorologia
Ero virtude da grande deficiência do ser-

viço telcgríipbieoi dn .uai diin'e.n<Ic iriteira-
mente ò liolctiin Itfètcdrològicó diário, dei-
xoii, ho.ie. de ser clavorada a previsão dn

O ALGODÃO
O merendo de algodão funecionou hoje,

cm condições estáveis, com um movimento
ainda pei|ueno do negócios.

Os prwos mio nccusuram ncnliuma alto-
r-ição de interesse,

Eiltraraín 770 fardos c sairam 270, sendo
o "stoi-li" <le 12.072 ditos.

>—-_«_>>»__—« ,—______-_„—

Loteria da Capital Federal
Residindo da extracção de hoje:

2.1305  '200:0005000
32522 , 20:0008000
-1-155  10:0005000

i:.'_004.  5:000.001]
-«717. . .. ,.;.:..  5-.000-5000

STORES
Fino tonto, hon» preços

Largo dn Carioca, 9 -- Tel. C. 649
SOUZA BAPTISTA & C

1 ¦¦ " ¦- ¦¦ ¦¦- .111111 . ._l.MJL_l.--t

T r a t a mento Intensiva
pelo BISMUTBION, MV«
preparação de blsmsQiai
elementar, injeetavel pon

via muscular (indolor). Nas drogarias. Rep,
iORLANUO S. CARVALHO. — 8. JOSÉ, 23.

2. andar. Tel. C. 1642. Rio.

% A. F. da Costa JmümPpJSfJÇ-
I mores, -Rudiumtherapia, R. Chile, 17 (4 4. 8).
I _.,¦-, 1.  ¦¦' 11 ¦'¦___>
,;.^«%.;..;,.;.^.;..^.;.^í.-f^'-H,»W*^,_»<*»>>X',5«M''H»i

l ÍE' tão orande e variado o nossoS
íãòríimeato, crae V. Ex. encontra-t

r ¦.&.-
| Sra; sem duvida, em nossa,j^g_ or
•5* *^.f'ml "•',¦'-' __T»ij. tapete quo desdpP . x

;| 15o|OgDE D^HBBtO I
l?_pSIsSa&C. i|.

LARGO DA CARIOCA -— 9'|
.;..:.....-..:.+.;,.5.^,:..;»p8(5.^.^,^^^_{..J.^

:§

."?¦?. 4 * • * * * * * •- ¦ • * f • • •'AFETES

Ç_- «í-,..'ji.u(i-J

P'p; f^ionteiiegro Víllela ;
Reassumiu a clinica. Cnriocn 48, 1", 3 ás 5
hs. C. 1525. Condo de Homfim, 400. V. nããl.

Dr. A. Fen-eira da Rosa F«Sd«fí
Pelle e Syph. Chile, í), 3»', 5" e sab. ás*.íftí|;

1.— 
"l|V ¦¦ r

de seda —• Kua
Mari. e Barrei
235 — Teleph.
V. 4046 — Ven.

da» a rarcje.
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Maria Lut<^ríl Oporto d? Qiíçíí-ox i
KAI.I.IíCIDA NA IIAÜÍA

#» O Mi*. Antônio .Uni Osoi-ln, Hraiteii--
?fi* cn ilf l'w<il« OMirin, l.riiiin !n ,|w.j
^ Osório o coronel íillvanu Ituinua dc

Quelru», niisenles, ina|nr Anlonio im.
Uiurln e tenhoru, Heullilo Osorlu u iciilm.
fa, Oswiildn Osorlu o smiliuiii, Icnciils Om.
mar Osório i senhora, Naury Oiurio Forlsi
t Or, Malhlas Furtos, ausento*, t lliibiivul
Osorlu cuiivliliiiu h Imlii» ns parentes .- mui.
fos para assistir a missa i|iie, por nlmn de
•ua piciudw inii* « ovo MAMA LUTÜAIU)
OSOIIIO UE yUElHOX mniidum celebrar tt-
fltiiida-felra, 7 dn correnle, As í) UU huras.
na egreja do Hom Jesus do Calvário, A ma
Oeueral Câmara, asqulna da de Urucuayaiia,
coufcsnaiiilu-ifl desde Ja agradecidos.

Alfredo José Ramos
.dmtnislradar da lleeebtdorln das Rendas

Externas do Estudo do Rio
de Janeiro

Am-sla Pereira Hanios, viuva de Al.*
IFIIEDO JOSÉ' HAMUS. e m.l.t parcn*les, convidnin os scus amigos a assis*

iiilísn dc sétimo dia ipie, nor sua
itluin rc/ar no ullur-múr du egre.

Ja da Veneravel Ordem de N. S. do Monte
«lo Carmo, A rua I* de Março, depois de
amanha, segunda-feira, 7 «lo corrente, is
10 horas, pelo que antecipam os seus aura-•declinemos.

•Tina

Flavia de Lemos Corrêa

tltainlro 

Freire de Lemos llarhoss,
Antônio Corria, Mnrln dc Lemos Cor-
rêa, Ramiro Lemos Corria, Luizn de
Lemos Corria, Mercedes do Lemos

Corrêa, Horacio de Lemos Corria agrade-
cam a todos os parentes e nnilfios que sc dl-
gnaram ncompiinhnr os restos mortaes de
•na filha, esposn e mãe, e de novo convi-
dam para usslstir a missa dc sétimo ill.i

Siue 
por' sua uliu-i inanilniu rc/nr sruuudu-

tira proximn, 7 do corrcnti*. As 1) horas,
na eerejn da V. O. 'M do Muniu do Car-
no, A rua 1* de Março, pelo que desde Ji
agradecem

Oscar de Souza Fontes

fllcrcilin 

Cortcz de Souza Fontes e
filbns, Manoel Pinlo Cortes, filhos e
nora, Dr. Mnrio Barreto e senhora,
Rodrigo Ferelro Fciiciti e snliorn,

Francisco dc Souzn Fontes Thies e mnis pn-
rentes, convidam os seus parentes c amigos
para assistir n missa dc sétimo dia, no ai-
tar de Nossa Senhora dns DArcs, na egreja
da S. Francisco de Paula, terça-feira pro-
Xima, 8 do corrente, As I) boras, por alma
de seu querido esposo, p.ie, genro, cunhado.
Irmão e sobrinho OSCAR DE SOUZA FON-
TES, pelo que desde JA se confessam éter-
namente gratos.

B»Kr«Sk a*V

A NOITE,-— rinhlMi-lf», r< ili» «Julho do líüíi

ii
O Hr, UaiCiiisn do

Oll.lTVIlllIlln llf l.«
IMaU diiuilirlu nm
niiMi planeta cnttr Ju.
pltcr « Maria, n nu
deu n numa d> l.a
riata.
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• Jéra: — Enllo aa nio
ael 7! O que n home (A
penaando qae e plana-
ta, nio é mala do qaa
a Phsrol, para limpar
melaea, que te fabrica
tqal no lirasil • que pelo
sen valer ji deve está naa
altnras de Jnplter o
Marte.

(Do "D.QuIiote*-)
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PODEROSO TONICO, RECOWSTITUINTE E EXPECTORANTE

Tem indicação precisa poderou e ntillsslma nal
BRONCBITE AGUDA E OHEONIOA

BRONCHITE GRIPPAL
BROJ5/.HITP. ASTHMATIOA

TOSSE ESPASMODIOA
COQUELUCHE

ASTHKft
w da effeito maravilhoso naa can-ralceccncaa longa*.

Tonifica o organismo e deilnfecta oa brouchioa.

.
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_m MMm modelo 12 siesiclosa
â**ff

Alí-in (lc encerrar todns os elementos pnrn produzir bom Irnhullin, eiitA appa*
ivlliiidn pnrn scr o menos Incoiiiiiiotlu possivcl nn sua oporafao, O iiiiilo produzido
por esln ini ntlcillliulo o mnis podslvel, o Islo sem o menor prejuízo du efflcieiicla

I' dn niacliltin. E' uniu excellente ealitngem quo sc Junta ús dcuinis o sem uccrceclmo
du ônus.

I.Vv*.i.ik>s boje mesmo unia demonstração pmtlcs e se cnuvencerA disso.

CASA PRATT -- Rua do Ouvidor, 125

NOME ,. .,  ll'.'A

IHO.

N.»

CIDADE  ESTADO 
•a«Jl_B!_a!SSa»OTWm-_^^ EBES ¦'. r.iszzczvs.-
r._^-.-.*----.---y«r -,«•¦¦-._•,-~—•*¦- -aocaoia locaoa __

Tres furtos na zona do 19°

Um velho pharmaceutico o
um vendedor ambulante

atropelados
Receberam snecorro» na Aislitaiieia, as »>

«IlIlltiM vllllllllis ilus iiiilnsl DoiiiJnKO» lluilil.
unes llnlelliii, ile 1'.' annus, vcnuailor niiilui*
liinle, residenle A rim tlu Hliu-lineln n, 1105,
atiopetailii no ImT" Ao I.sImi'Ih o ferido cm
vnrlns iinrles dn curpoi e Josí Oonçnlves 1I4
Silva, ilo 71 nnnos. iiliarmaceiillcn c unir...
dor A rua (iim-ln lleiloiidn II, '-'•'. colhida
nu rua Mureclinl Floriano o feililn im ca*
br..-a e perua e*i|uenhi.
.-«—¦___¦ —a— »—*MUWC^ ' iiii an ...»

JUS I HCU-iC
compradas noa loilòon do Monto
Soooorro o casas do penhores, von«
dom*8« coin lucro do 10 %, Uom*

; pram-BO e trocam-se jóias usndivs no
Joalheria Indiana, Largo do S.Fnín-

, cisco 24, esquina Bocoo do Rosário,
.-¦ m*m —— —.
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Maria Paredes de Souza Gomes
*> Arthur de Sousa Comes e seus fi-

t*i»S lhos, Joaquinn Clmvcs Paredes e dc-

locrr- •nocnoE !ORD3 aoao

mnis pnrentes. presentes o .-itiscnles. I
convidam ns pessoas de sua amizudc .

para assistir n missn que por nlmn dc sun
•audosa c prczndn esposa, innc. filha, innii,
sobrinha, cunhada, tln c primn MAMA PA-
REDES DE SOUZA COMES, mnndntn rcuar,
na egrejn da Candelária, nltnr-mor, segun-
da-feirn próxima, 7 do corrente, As 10 ho-
ras, 1» annivcrsario do seu fallecimento,
antecipandamente agradecendo o seu com-
farecimento. OHOE SOE 30E3OE aono

Flavia Lemos Corrêa

Í 

Antônio Corria e filhos e Ramiro Le-
mos -Barbosa convidam os demais pa- '
rentes e amigos parn assistir .-*_ missa
de 'sétimo din, quc poi- alma dc sun

inesquecível esposa, mãe c filha FLAVIA
LEMOS COIirifiA, scrA rezada scguntla-feirn
próxima, 7 do corrente, no nltar-niór da
egreja de N. S. do Carmo, ás 9 horas.

CAIU DE UM BONDE
Ao pular de um bonde nn Campo de

SanfAnna, perdendo o equilíbrio,, caiu ao
solo o Sr. Carlos Emilio de Carvalho, de
S2 annos, residente em Vassouras.

A Assistência prestou-lhe os soecorros ne-
cessarios.

Fallecimento
CORONEL SOTER DA SILVEIRA

Í 

Irene Soter da Silveira e filhos eom-
munlcam aos seus parentes e amigos
o fallecimento, hoje, de seu esposo e
pae CORONEL SOTER DA SILVEIRA,

á convidara para assistir ao enterro, «pio.
terá logar amanhã, As S horas dn manhã, i
da rua Lins e Vasconccllos n. 204 pura o j
cemiterio «Io S. Francisco Xavier, nntccl
pando tlcsdc jA os seus a-jnidccinientos.

T—

Curso dc Contadores
Continuam abertas ns mntriculns parn este

Curso, estando funcciounndo com a máxima
regularidade as nulas de todas ns cadeiras,
no curso nocturno. A 1° do julho terno inicio
as aulas do curso diurno quc funccionnrão
pela manhã. Corpo docente escolhido enlre
os especialistas dc cada uma das matérias.
Mensalidades módicas. Curso Normal de
Preparatórios, run do Ouvidor, 15 e 17. (En-
tre a rua Io de Março e o Mar). Tel. 0713
Norte.

—i»a-

Alfredo José Ramos
Os funecionarios tia Recebedoria c '

| da Inspcctoria dns Kcndns do Estado
do Rio, sinceramente confpüiigidòs coin
o fallecimento do seu pranteado chefe

4 amigo Sr. ALFREDO JOSÉ" RAMOS, con-
vidam os parentes, collcgas c amigos do
mesmo, para assistir a missa quc mnndam
celebrar na próxima scguntla-feirn, 7 do cor-
rente, ás 10 horas, no altar do Senhor dos jPassos da egreja de N. S. do Carmo.

Maria José Horta Pereira
Seus filhos, nora, genros, netos c dc-

. j mais parentes convidam seus amigos
í e parentes para assistir a missn quc'#_ mnndnm rezar nn egrejn de N. S. do

Pnrlo, á rua de S. .Tose, íts 8 1|2 horns de
eegnndn-fcira proximn, 7 do correnle, pri-
retiro annivcrsario de scu fallecimento.

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem está emagrecendo e fraco do peitn

procure os Dispcnsnrios dn Liga (liarão de
S. Gouçalo n. 54 o Avenida Pedro II n. 138).
Se não ruder freqüentar os Dispcnsnrios, sm-j
soecorridt." em casn (telephone norte 31)30 rie
11 horns ús 2 horns). Medico, remédios, in-
Iíicbõcs e leite grátis.
Pr.of* Dr. Alfredo Andrade. Exame de
urina, sangue, fezes. etc. Uruguayana, 7.

¦«Oi

CACH0RRINHA

FERIDO A NAVALHA
Anavaltiad-o no thorax o qultandelro Ben-

Jamln de Rarros Ne.ry, brasileiro, dc 33 tn-
nos, da casa cm que morn A ladeira do h*ur-
roso 122 foi transportado cm ambulância,
para o Posto Central de Assistência, afim
dc ahi receber os necessários soecorj-os.

A poliria do 30° distrieto ignora o oceor-
rido.

¦ m*i_*  • 

Morto por um trem em Osv/aldo
Cruz

Pela manhã de ho.io. o trem S. RI, nn es-
Invãii dc Oswnldn Cruz, apanhou c imitou
instantânea mente o operário Henrique dn
Silva Fonseca, com 52 annos, vilti-lro c mo-
i-ndor i rua Pereira de Figueiredo n. 127.
nuquclln estação.

O cadnvcr, com i.ui.i dns autoridades ilo
23* dislricto, foi removido paru o uccrole-
lio do Gabinete Medico Legal.

«eea>
Doenças da peiie c syphilis

DR. WERNECK MACHADO
Largo da Carioca, 11, 1» andar (só ntleu-

de a doentes dessas especialidades).
-"¦n-í*-

EXAMES DE UR5WA
O "INSTITUTO ElIltUC!!" tem parn tnl

fim um Laboratório lispccinl, sob n direcção
do conhecido chlmico Dr. lunar Wenirrk (dn
Academia «le Medicina), 175 Av. llio llrunco.
Tk*l. 21 C. dns 7 As lü lioras.

¦ i «ma» i ......

mm /<h-x fisr-a

Inflaniinnçõcs c purgações. Coll.vrio Moura Bra*
sil (nome registado). Em todas as pliarmi
cios e drogarias.

THE LONDON TAIL0RS
Avenida Rio Bronco, 142, 3°, elevador.

rn**»
SANAGRYPE,,'^,Nm',:NVAE

distrieto
O Invcsllgnilor n, 110. cm serviço na dele-

«neln dn lir dislricto, capturou os larápios
Sllvcrlo Gomes c Arthur Alves tln Silvn, esle
nlciiiilindo "lAniôi-clIilo", por lerem, o pri-'inciri), fnrl.-idn um terno tie cascmlrn, no vn-
lor do 300?, d.-i tiiiliir.irla da rua Lucldio
Lago ti. 10. c o ultimo, roubado dn casn
ii. II ti.i run Ròltvla, liir;tulin dc Dehlro,
quiilro pares dc calçado fino, nvnli.idos cm
20l)í*iOI)

luas, alIcmSes, eeonoinlros, modernos,B
marca PUOMETIIEUS |

Casa |Hamburgo [
EWEI, & COI1F.N I.tda. ]>, \

Anüradaf, 4-i - Noite vm •

^^_mmM^mMEsm_v
1'uinbeni o nic.iiiiu agente npprehendeu n.i Ma-Ív f..,?„,-'-, « Ottvíl!n<* -*'1 **K"

casa n. 77 dn rua Miguel Fernandes, nove IWn-í., Vtargaa.a C UUVÍUOo 1!AST;,,,
cn un rios belgns, furtados «In residência do CESAH DA SILVA, cx-.-issislentc dos profs.
Sr. .1. Vigier Filho, A rua Torres Sobrinho Killlan c llilihl «le Derlim. Com quatro »'i*
ii. 3<j. nos dc pratica uos hospitaes ile 1'uris, Ber*

lim e Vienna. Consultas do 2 As 5. Huu do
Ouvidor, lül), 1 • andar.» «SM» 

j JIYDEARGON EHRLÍCII
A mflhor injecçãn n-.«.-fruria! no !rntani«nitL

de Syphilin. Efficncf.i e auscúçlu tibsoluU •'-»
dôr nlleslniliis pnr mais dé 2.ÍM10 clínicos,

. denlre os ([iincs os notnveiü Profs. Austr«<-
I geslio, Aluiu Finllio, llufii.i Vnrr .IIcnr4«;i,u.
Illoxr.. Kd. Magnlliõcs, etc. ele. Vciitlc: Ilu-

«lolplio liess &. Cin., 7 Setembro", íi_.
¦¦ i, m —-¦...-¦ ...t-^tOt.*-» ¦"¦¦

PERDEU 0 EQUILÍBRIO
A sexagenária Clara Vlnlines foi viclima

dc um accidente, quantlo, jiclu mnulin, sal*
tava dc um bonde na Prnçn .Insé de Alei

Praça da Bandeira
^piíi^ pdfuiíi

D leii-l.íiÜiiiv

-« i<oaN—«-
INSTIPAÇOES

i VrER?-4iFUGO _^_'&__.M._i,w_.s&mSSSi
1 O melhor para as creançns coin lomlirigns.

.Sfficnz xarope, laxnllvo, preparado com vc-
i uctaes da flora brasileira. Vidro 2S500, pelo
; Correio 3$500. Deposito gernl — URUCUAYA*
)NA, 66 — Kio — Perestrcllo Filho .V. C.

i mm*-—

O JÚLIO, leiloeiro, ven-
dera; em leilão, sexta-feira,
Ain I í <l<> Tiillm _a A. lini**iu ca'-. O Posto Central tlc Assistência socem-Uia li tlt ÜIUUO, a» <* UUraS reu.a rccolhcndo-n depois A sun residência,
da tarde o grande prédio, «<*** "• ¦¦¦ -i" ¦•"» *?_• ui-anjeirna.
em magnifieo terreno que *
mede 2«S metros .de frente -
\__)X cerca de 150 metros de
fundos, á rua S. Christovão'
numero 69.

_y___________i?m,. iwi_iüt:_-. '______$!__*.

Hül

FAZENDAS A VENDA
.0 abalxo.assignado, precisando descansar,

vende, de accordo com os preços correntes,
. as fazendas que possue a dous kilometros
desta cidade e da estação dc João Ayres, com
•s respectivas bemfcitorins, compostas tle
casas, retiros c tanque cnrrnpalicida, com
¦ou sem o gado, A vontade do comprador,
Palmyra, julho dc 1924. — Lula Alves da
Canlia. —

Da rna das Laranjeiras 537 dcsappnreceu
uma, pequena, fclputln, pello branco ninai cl-
lado, olhos grandes escuros. DA pelo nome
de "Be«>". Grnlificu-sc generosamente n quemnli n entregar.
*" ¦*¦¦- ' —~—t m.*m&m____*~--_. m^.^__^^.. _.m.__mmm

ENÇERAMENTOS para quaesquer dcpen-1
dencias, pensões ou coada de familias, escri-l
ptorios, etc. Empresa America. Tcl. Ipnn.'
1237. Sr. Holierto, (das !) ús 4 horns). Preços
bnratissinios — Serviços rnpidos.

RÊ^ÃURÃn¥Ê31o*Ü-3 «JANEIROItua Lavradio n. 5. Aberto até a 1 hora.•""¦-••''••"••"••¦¦I**~******~-*- " ' i -<|OI-ii ,

FALTA DAGÜA
Abastecimento independente por Poços Ar*tezianos perfurados por Oscar Taves & Cia.Iluu de Sno Pedro. 92. Rio.

¦oi»»

S0ÜÉÉ - as
PARA MARINHA E EXERCITO

CASA P40RAES & ALVES
118 — AVENIDA PASSOS — tl6

DROGARIA BAPTISTA **"*" t _
varejo. Preços baratissimos. Rua 1* de Mar-
ço n. 10.

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

I Loteria de Minas Geraes
<| Resnlttido dn extritcçiio do hontein:
ép.H (Barra do Pirahy) ." 200:flOO.$(IOfl
,rl8fi7fi (B. Horizonte)  2O:ÜO()"!O0O
W4Í163 (Uio)  5:0008000
-1005  2:000$(I(IO

Loteria do Rio Grande
Rcsiillndo dn ejttrucçuo de honlcin :

16H22 (Rio Pardo)  ÍOO.OOOÇOOO
1132 (Cnxins)  I(l:()!l0"00íl

,.¦1720 (Rio)  3:ni)0t"(l0(l
;;M80 (Rin)  2:000S(H)i)

.So**?-"** ^''s.TífJi""-*—C-ütrt^o l.'ot_i'*icó
fÍSS_Í_______m_ms____m_ámmím
0 porto, pela manhã

is Chegnrnm: de Buenos Aires.o paqitetc ita-
jllnno 

"Pincio", com passageiros"; de Novn"york, o paquete nacional "Poconc". com
passageiros; tle Mnrselhn, o paquete francez"Mendozn", com pnssngeiros; de Buenos Al-
res, o vnpor inglez "Messonicr", com vnrios
«neros; do Hnvre, o vapor francez "Fort de
Vaux", com vnrios genoros; dc Norfolk, os
vapores inglezes "Kayeson" c "Ooldcú Sca",
com carvão, e de Mnrselhn, o paquete fran-
cec "Ipanema", com passageiros,

**M<*>*H*^**W**5~J*^*^*_*^^^^+-M**>*M**M»>

ÜM® TELEPHONIA • 
|

| Apparelhos e peças |
| 

MESTRE & BLATGÉ, S. A.—r. Passeio 5o|

 _. .|--^al0at*tM_»-.«.
Restaurante Tavares

RUA CIIII.E N. 3.1. T. 1787 C. Aberto toda anoite. Cozinha de primeira ordem. Acoinpa-
nhado no iilmoço e juntar do qunrtetto russo
irnuitis Iclipilniun Lenine.

mmm
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Uma reieição

saborosa e agradável
• PRKDIO

Vcndc.se inngtiifico predio de esquina, cm
centro de terreno, de 2 pnvimentos, tendo 8
quartos. 4 sultis e mais dcpentlcncias com
todo conforto moderno. Rondes tle 100 réis
un portn. Pódc ser visto domingos, segundas
c «pint-tüs-fcirns, tias 3 liortis dà tnitlc em
deanle; na run Barão de Mesquita. 116. Ne-
Rocio directo.

O terrível calor
produzido pelo motor
«ie vosso automóvel
é o responsável pe-
Ins contas dns rc-
formas quc pagues
no fim tie cada mtz.

ESCOLHEI, POR-
TANTO, O

VEEDOL
conhecido oo num-
do inteiro pelo fa-
cto tle scr O I.U*
BliiiTCANTE QUE
RESISTE AO CA-
LOK.

ASSUMPÇÃO
& CIA.

RUA CAMERINO
— 80

Telephone -
te 4828

Á__^^___^____^^^^'m0^a^^^í^ 
****
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- Nor- |" 1)
V.VTIVXrWm

•Jara^/àeaívo
Óptica Especial
Preços Modiccs

.'*f-_Al
CIA LD/V

¦ÍO GONÇALVES DIAS .O

vi 71 'V_ i' -> -: 'y> M__y_f y '-v4\
_w____z_a\ ¦ __._. \
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Coisas que existem, inas
que não se conhecem:

O Hotel do Corcovado cm Ptiineirits com
ns suns modernas InstnHnçôes. nguns cor-
rentes uns nposentòs, npnrlnnientos com sn-
ln dc .banlitis, n alimenl.-içiVo esmerada, offe-
rece a seus hospedes lodo o conforto a prir
de um clima precioso <|iio revigora o tirga-
nistno.

mnfíSi^m-—«

O unico tonico para todos os casos de fra-
quezn geral é o RABIODOL. Nas drogarias a
bous pharmacias. ¦ *amm. .

Acham-se funccionnndo com toda regu-
laridade as nulas pura o exame de admissão
« cargo de reputado e ronbrcadissimo pro-
fessor destn Kscoia, seguindo-se rigorosa-
mente os respectivos programmns. Mensali-
dade modien. Curso Normal de Pv«parato-
rios, rua do Ouvidor, 15 (entre a rua Io de
Março e o mnr). Tcl'. 0713 Norte.

FERREIRO MECÂNICO
Precisa-se dc um ferreiro mecânico que

conheça liem o sen officin. Paga-se bem.
RUA GENERAL PEDRA N. 153

Alugn-sc uma no melhor ponto de
Copacabana de 1 dc agosto de 1924
até 15 de abril de 1925,grande e para
familia dc tratamento. Tem jardim,
garage, é isolada e moderna. Infor*
mar-BC com o Sr. Itloch, rua do Car*
mo n. 65, Rio.

Pelle, Syphilis, Vias Urbanas
Huo «ln Asôcmlilía. 54, das 9 íis li)

Dll. 1*1*1)1*0 MAC.AI.II.iKS
— *£¦&&=--¦* - ¦¦ —m -.,.„ ,., ,.

U._ fi-4 Deimratiio e to.
AVJ nico do n.iii|;iit'

_l__l_______t .¦^***r*ímm

Gr. Slivino Kfôtios,
laureado especialista em
dentaduras duplas e
parciács, para a boa mas*
ligação c belleza da bnc-
ca. Preços módicos. 7 Se-•-tcml-nmJl'. T. 1555. C.
Dns 7 As 6.

Hr Fí-rnar-dn Vaz clrurfiiiio **0 H. dsvr. renianuo »«-*s. Fco.de Assts. cí-
rur^ía geral. Diagnostico e tratam0, clrurgi-
cn ups affecções do estornado, intestinos o
vias bili.iics. Utcro, ovarios, urethra, be.-iiua
i rins. Trai", «le câncer, hèmòrrliofflasi luiiiti-
ren du nluio e da béxigh pelo radium. As.
bCiiiliIcii 'il. lies. Ç. lionilim. CGS. T. V. 12J'J.

•*-*-*uÜr\JÍS-*"

Loção de petróleo medicinal
FORMULA E 1'KEPÁIUÇAÒ

— DO M
Pharmaceutico Francisco Gifíon. jPerfuma, ondula, àihacia e conserva e ';

cabcllo. .'j
Extingue completamente a caspa. ty

Usa-se como «junlqucr loção. "

[Deposito: Rua Io de Março, 17|
KIO DE JANEIRO <ê

Lie. D. N. S. P. n. 740 cm 1-1-921 f\,^S__KR__V_m___W^.?yZX.-__Z:^_^ •*
*~*tlQ >>'**-« --*-- ———

M. B. MEVES
ALFATATB !)¦**. MODA

Participa ii":> sciis tiinl^o.i >• clientes • i¦ ia
. ,.,,., .. _ , _.„ . .acaba dc recebei* variado sorUménlti tle •. -

CÍAhE' GòLOKsA simirns fngleaas, próprias paru estadão, li -
s I lus typos para Sobrctutloi, Capas, .luutii.'-prevenimos nos nossos frc.iiuczcs «;ue somos'.,-" ,,

obrl|{ndo.s a augniéiiliir 'JO.) reis em kilo, de i 0**"'
7 do mez em diante.

OOMES & BARBOSA

SANA-SYPMSLI
-!_—•™_ÍO*J—-«-

ROSALINA tlaZS
.--.. 1, .¦-_¦¦¦¦, _. .. — I^QlOW ,__.!¦¦

Vae ser commemorado, em Bar-
celona, o anniversario da re-

volação de Primo âe
Rivem

HAUC.líl.ONA. 5 (U. i>.) _. No proximn
ilin l.'l liiivern ;it|iii iiin;i fjründe lióintmiiijéni

jclv.lcii ao geiícral Primo do P.ivcrn, chéfn rio
dlreçlorin mililiir, Pi-ojiná-so iiiic todos us

| inúiilcipiôs ihniigurèni lapides commciiiorn-
tivtts do advento do direclorlii, tleclarandn
tlc 1'üslii iiaciiiiinl a tiniu do primeiro itnnt-
vcisario da revolução.
-"— ' ¦ »'-**««Ta**iM>»»* •¦ ¦ !¦¦

RUA OUVIDOR, tfiil I*
¦»-«t*»Í_s»—

-•—-_ac-iai»—4-

COFRES
Para desoecupar logar, vciidcin-se 15 snpe-

riores cofres a prova tle fogo, dc nma c duas
portas, de diversos laiiintilios. pur preço dc
oceasião. Rua T.he.npliilii Ottoni; 1011.
¦ .-¦.¦M.<_„caa.^g_M,

Bk AS CRIANÇA5"
/\7 DE PEITO'
Vv\í^0'*'*-» «Ais OU AMAS St rÒISÍFICÁM COM ii

deGãFPOíU
mwmtiot ríMWah. huim

ROMSmSíDfSfMO. VIDAS.
¦"MM I1M BOAS PnABi'1ACI'Si ÜBOGAKlAS

^EPÒSiTO:
§• DROGARIA r RArtClSCOiGtr F.dn I & C!** fiuAiíDtmi.ço.r/ fiiootmim

__Wr_r i

as____i__-._?mT _¦*•¦-.ií", _

BELL A VI VENDA
Vende-se nova em logar alio, multo sau-

dnvel, tem tres qu.-irtos, tluus salas, grande
terreno, varanda «¦ lerrnço coin jnidiiii. t|iuir-
lo externo parn criiidos Eslii dòsoccúpada,
Rua Botafogo, ll.'i. Piedade, Ires iilítitilns (Io
trem ou bondo; trnliii- cnm ti Sr Mclicxes,
IIiiii do Roifnrio li: III

f»
1 " -Ií $§_WiMiít_$___\ .ta

llllllllli!
O JÚLIO. ítóiío-yiro, ven-

çlcril oni leilão tcrçít-feiríi,
di;« 8 dc JuJko, ;Vs _ horas da
tarde, o grande terreno á nia
Cândido Benieío, junto ao
ij. 1.1-iJ, ühedjhilô cerca de
22 Éíietrofi de frente por 6{>
de fundos.

| iéll K f®êm - eiias
y Seguntln parada .-idcniite tlc l'eli-«ijiúi;'

Tcltjiliniic n. !l
Q (Uiinn ,'iici'l oni rcgiiiò iiieõmputiii-cl

^itófi«aS!;_íise0i^^
— ••• ¦***¦¦ «ll l ¦*¦ ¦¦—¦¦_-.. >—«Jj C"*Í;"ll__—t ¦¦ ¦¦ ..,—.—...-... .

SANAT0SSE'^r3^E
TAPEÇARIAS

LUIZ NUNES
Grandes varlgdadòs cm tecidos de sedns

ndaiiiascailas, aitigo fino a preços modera
dos lindos modelos.

Profissionul com longa pratica. Chama-
dos a

Rua 7 de Setembro, 160
SOI5UADO

PHONE CENTRAL 4937

CONCURSO NO BANCO DO
BRASIL

Professor com longa priilji.ii do ensino tlc
csçripltn-iiçnti blinciirin n liriilfinclicii cuni-
mcrcliil, assim conio de corrC.ipiHliJtMicin,
ncccila fiintlitlnltis ao próximo rnnçürsii \u-
las intilviduncs ou cm lurmnü prriuciins
Maior niimcrt) dc npprOvnçòcs cm Iodos os
concursos rcnlisiulos. Ensino pratico*, crilc-
rioso c___effieieiitc. Biia Viscoiltle.jdu llio
Rranrn. Ã7 2**r-s-tia-J,'i^ajts_!) ns 12 d tias
5 As 8.
— ¦—.*¦¦ » .—gptfm- * ¦ . ,—.

Aggrcdiu e désapparéceii
Pela madrugada, o oncioual 1'ntiliim |'e-

rclr», por qnestftes Intimas, iiggrcdiii a pím
o encarregado da casa em t|uo morava, â
ladeira dos Tuhajartis n lTi'2. Nicoláo lio-
mes. ferindo-o nn cabeça c no olho tlirello

A Assistência soecorreu n viclima L. a po-
licin tio 3(i" dislricto Ktgislnli o fiicíò."¦ aggrcssor fugiu, dcsiipparcccndo,

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade

illlllill

Kriiqii.csa pliysica e (le Idéas, desanimo ^®_a_^â«í«ffiiv^;*^\
duvida.; medo. intlirfei-cnçn tristeza, angus- ^®|Í»^iíKÍÍí#X'?k
lin, ui.iinins sustos, «liiiítics, etc. estoniago pm__Wr', . <- ' '.íV - ,_.üilcsliiins' linijircgo local e geral dc radia- í-W^-è^^-^y"-"^'- -^

-çficü iillrii-vit.lt.ias de Ilncli e tln suggesltto KM *"-':--*l|
pelos uicllindiis. iiinis (iiodcriios. Di Cunha p^fCíl _ WaMMMCru?. II. S. .los' (11, 3 .is r>. Tel. 4CU5 C. BI 

" """ '"'' 'll'"J-~"'~ -—Hií "
wÊs__m

i Tflegiit!.!*

~~l. 
í^r\\f__lí__i¥_ A {"._ A -ura:, eni

OLli-lWkKaflAU-A pouca*
iiijccçõos inli.tiiuiM-iihircs. Largo dn Carioca
15. Tel. C. 3128. Ur .TORCE A, FIÍANCO —
Ass.isteiilu tlu liislilulti O.swnltlo Cruz,

¦ ¦'.T"**" ¦-¦¦'-  _._-^.m,'r_____.n . i.i..,

álUlvli ttiiiipntr, vender, concertar ou fnzervq,ioias com seriedade? procure a "Jonllitriti
Valentim", rua Gonçalves Dias 37, fone 'MU'..
"Revista Infantil''

ICslii clrciiliindti tlcsdc boje o numero
ilcsln sciiiiinn desle npifciiidn iiiagazini' illus-
11'lltlo piiin ereaiiças '.'Ilcvistn liifuntil". «jue I Çf'

SC- '.ut,ii i *••-utiuí! " \ Trutnmcnlo nlleinno das béiiior-se ,..1,1,, ¦nestu ..-idade sob a direcção da sc-üUliÜUil !Ò .*1;lPij;ls. e,,r,-i,,,c,,t,,s ê fa!i" ti.ulii.rila L. -silva. ^w, 
7. Setembro itili. Ur. Lyrio Sanlos,

(Soluln de Itoia n.iciimnl freacn
eslaliilisiiila, Klyccpopliòspbáio de
sotlio, glyçernphospjiáto «le ningne--MOr-ncniii-iiimiiniuinaijioiiceiitriitlo).

Uma ,-i tres colhcr(!s~"lc~ch_i—rw-
dia t-oiiforiiic indicação do meíli.eo.

Indicado om {odos oh estados*-do
dêprebàSo múscüliir ou nervona; «.jn
qual fôr a sua origem, en\ Iodos os
casn» de nslhonia em gera! e naa
ioenças astliíiniuaniijii,

LAUÓIÍATOKtO PASTEUlt DA
BAHIA

D e p o si. to :
R. General Câmara, !H — [ti0

Furniirti::
CrCDMOÍi?.

Vcgnla!
lodô-ii**-

|»lli!03 «lo
l-UIL-ÍO C HU"

iV.o.
QlyçerirtG

Fartos
clenicplós

para ;s
íjygiéti o

«lo:< <\)ti\-

App/TlCólllI")
I do lü-ISii*

wmtts
DE

ürrieslr. Soujf,

•miâit^ Roui-uidào, Asihnia,..:.:.v,,/"i,.ü\J catarrhos chionlucs
CnANBB TOSICfl

i.rtiüüelücowi.tói
lorçj nigs'G#

Cabeilos á Ingieza, a domicilio
A* La-Garçonne e benii-Garçonne. Pcrffl»

ção e rapidez. Pedidos a Aragão. Norlc 31'J'.!.
¦—ii— i ¦_—  | ^qihi !—-.,..¦ 

*, 
,_....,,«

íhr,. Leal Jüninr e Leal Keífâ
Espceinüstns em doenças dos olhos, ouv!

dos, nariz c jjarüniita. Cdnsultiis de 1 ás S
Assciniiiéu, UU.

MORDIDO POR UM CAO
A' rua S. Leopoldo, foi atacado c mor-

ilido por um ctío, ua mão direita, o empre-
gado do çomniercio Mutioel Gacliiirínti; do
21 nnnos, c inornilor á travessa Leite n. ll,
tendo o mesmo os necessários soecorros da
Assisleiieia,

PIANOS e '•¦ll'l',""u'''' nllêniãea. Peçam
preços e cálalogns u li. Pcnvi*

ra & (",. ilua S. Francisco Xueicr, 'Mé. T. V.*<''!'.'(. i)ii-.sc griindas )ii*tizos,

,-Jt •¦
i. '

>¦ ,'¦
:¦.>:**¦

..',
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0 THBÀTRO DA MODA

Temporada Leopoldo Fróes
QUARTA-FEIRA, 9 OE JULHO

léolla dn gala om hoiMagom á .íapiibic*. Jtrg3nt3n&
HYMNOS KAOIONAL B ARGENTINO PELA ORCHESTRA

•áudagfto íl Republica Irinil pelo awplaudldo homom do theatro R
Renato Viiuuia B

Üii

Rcm-cacntaçrlo da oomodin brauilcira

O Quebranto"
3 actor, admiráveis do Ooolbo Netto

Aeto variado
, ta quo tomam parto os distinetos artiBtas argontinos LOS ALOAZAR,

f* HERMANOB WILLIAMS, NIEKITA o ALONSITO.

Primeira representação da comedia argontina
"Torio itleus Beiios serão meus

i aeto do intcllcctiial argentino Jnlio Escobar, traducção c adaptação
do Paulo do Magalhães.

•lia^atf-^wEri.ni»^
^.•.•M^K».--*:**:**^

aiiBAMCAi*.- GLOBO ü^LZnosoM41"
.x**:******."-********^^^^

PMi i Éffilfi RUA s- J°SÉ>57 
'

Vende prédios e moveis(LEILOEIRO)

0 feriai 0 ll
V2á? tra kí? ItelZ&liaW

UMÁ DESCOBERTA CUJO SEGUE-
DO CUSTOU DUZENTOS

CONTOS Llli UÉ!S
A "Lóçfio Brilhante" 6 o melhor especlfi-

co para ns iiffceções capilares. Não pinta
porque não c llhtura ; não queima porque
iAo .'iinlíiii sác.s nocivos'. IC nina formula
scieniifira do grande boliinico Dr. Ground,
cujo segredo foi ...iiiprado por '.íiiO conlos dc

li' rc ¦ominendaila pelos prineipaes institu-
tos -unitários do estrangeiro, e nnulysadn
c autoristda pelos dcpurtunicntos dc hygic-
nc do lirasil.

Com o uso regulai dn "U;ão itrilhante":
io _ Dcsnppãrcccm completamente as cas*

pas e affecçõcs parasitárias.
2o — Cessa a qucila du cabello.
3» — Os cabellos brancos, descorados ou

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

.jo — Delem o nascimento dc novos cabel-
ios brancos.

5* — Nos casos de calvicic taz brotar no-
vos cabellos.

li"" —.. Os cabellos ganham vitalidade, tor-
miiii-sc lindos e sedosos e a cabeça limjia c

A "í_o;iío ílrillianie." >'¦ usada pela alta
fre:

sociedade ;';iiilu c Rio?
A' venda em loilaa ns boa. pharmacias,

droçcri". _, ••crfur.iRriiis.

jPiSíSitanaJS3*
AGENTES NA EUROPA :

LMayence&Cia.
"ft 

O, RDE TIlONCBET, PARIS

I 19,21,23,Ludgate HU1,
|j Londres.

— **-*V>a ?.*¦*-«" •

EDMUNDO
(Edmundo Novaes)

E« E. K m* O 2H IL EF3.
i*cn'dc eni leilão, todas as quartas-feiras,

íis 13 horas (1 hora da tarde) em seu arma-
zcm, :i rua llucnos Aires 11. 163, moveis, pia-
nos, crystaes, metnes, etc, acceita prédios,
terrenos c quaesqiiér mcrciidorius para ven-
der cni leilão, no local 011.no armazém; suas
Contas de venda são pagas diariamente das
V2 ás lli l/J horas, com a' máxima pontua-
lidfiC.e,

FJ,..,.,-^,,..^^ nos jornaes e revistas, des*. »\iUi!.-_í.iv^A ln Cnp_ithl. S. Paulo. lista-
dos do norte o do sol do Brasil. Procure a
Enípresn'dc Publicidhdo "A Iiclecticii", Av.
tlio Uraneo, 137, '2a. Vlione Norte 7058.
¦¦'— ———¦-.—- t-M^CEis-i—« .

SOLUÇÃO 8APHROÍI"
O MELHOR TÔNICO DOS PULMÕES -

Poderoso nas Tosses, Ilesfriados c Broucliltes
Lie S. P. 781. Depositários: Viuva Silveira& I-IIhoi — Gloria, 62.

¦ -mttTmtpssaocaor,",!,1, ssa 'aoisaos^—ti

| R. M. S. P.
o (MALA REAL INGLEZA)c.

(CIA. DO PACIFICO)
PRÓXIMAS SAÍDAS PARA O SULi

ANDES  12 de julho
sDESEADO • 17 de julho-

5 UIGHLAND PRIDE  22 de julho 2
PAItA EUROPA: Q

ALMANZORA  13 de julhoa
ANDES  26 de julho

h>ESEADO_JLlilAii.i:...,-.... 6 de agosto

* PASSAGENS, FRETES E INFORMAÇÕES.!
X NO ESCIUPTtMUO DA COMPANHIA

1 51, AV. RI& BRANCO, 55

Norte^O 
O O

poBss; saocaoe1 •mmm
PVJÜIWÍ] <5P '""s Laranjeiras, 537,
1 £_i._V-L?â_iU"-J-L_ uma cachorrinha de côr
cinzenta clnra. Gratifica-se generosamente.

mmm

CASA CENTRAL
ALFAIATARIA

Por motivo de nosso 2o nnnlversarlo re-
solvcmos fazer um desconto de 10 °|° cm to-
dos os preços marcados, durante este mez.
Pedimos aos nossos amigos c freguezes uma
visila ao nosso estabelecimento. Avenida llio
Uraneo, 171!, defronte no Trianon.

-» n<C>*»..'l-

Para m ôirtar os
? lis®"fiets-lt"

Ot drardOce nSo operam nem noi tet» mm
ttlat callos. Usam "Cels-it" para livrai d

Z^^y--^-t-è-*vrS^'_?:- S^j^aatZ5c^3cgaBg_n_B»

| «Tpsaiç.ò Iracema»
?.J O mais antigo c melhor dos fortifican-
íí tes para o cabello.
I 110 annos dc grande acceilação.
«j Unico premindo com medalha de ouro

na lixpO-iição do Centenário e nas Expôs!-
ções: UNIVERSAL DE TURIM, NACIO-
NAL DE 1111)8.

íj A' venda em toda a parte.
li. T. Mello & Comp., REPRESEN-
TANTES. llua da Alfândega n. 139.S

í. soli. Telepliõn
¦aaigsi-assgaHgsiaaas^

Dr r_i'-''™n W_in_»« Advo«n no nio e emVi. casu.O I.UhSS Nictheroy. Ouvi*
dor, 90. Alvares de Azevedo, 25.

- »—.tr-J-CSQ.».—t —

DR, GONÇALVES JUJÍI0R - PARTOS
R. 21 dc Maio, 01 - Tel.: Jardim 634

Parteira, Mme. Virgínia Madruga.
chamados rua Matloso 115. Vil.. 149. Cons.
2". '1" c ti" de 2 ás 5 ll. Rua São José 84

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

A parllr de 12 do corrente, será pago, nariiesourarla desle Banco, o 28" dividendo se-'nesli.il, à razão de 1(1 «*]° ao* anno.
Rio dc Janeiro, 5 de .julho dc 11)24. — JoSoRibeiro dc Oliveira e Souza, Presidente.

-•—«u-so—«-
r,v...j;:ir.ii _t_*«rtu*flTOf' wtt

•Arruda), Nos períodos mensa.es, do*
res luengtniaea, o melhor. — Drogaria

i^rAff.^J.-.ÍAl-" 32 Mai-ÇOiri - Tubo 7| (
' ' — —¦- *—Btl*5 Q-^tM' « ¦'¦ ¦¦ '¦¦¦ " mmm

/^*. 0PT|CA MODERNA
k^lm, cs.

ca -í>-/í!I

jÊÊÊÊÊ

4w^ Honrada com a
confiança dos
Srs. médicos

oculistas¦^rí*rtm-iacinmo Rodrigues
RUA SETE dFsÈtEMBRÕ:

TUL N0RTE "'6 - - - RIO OE JANEIRà
"•*—*as*sgc» i >-MANICURE •

Rua Ouvidor, 139 — 2' audar (elevador).

{w^Sesy **" vv&z*r^$tíimfflW-Yt\*-í* /JA^**MasP*a__l

dO/ it* WÊBÊ_wf____&3ív_____

em pí« d-aqncüa tortnm. Para qnt eon* %
o riaco «Tiima Infccçao ou «l'um golpe de nara.
lha quando é ISo facll eliminar os «allu» •
callmiilailes d'uma maneira rápida, completa e
permanlc? Duas ou trea gotna dc "Gel»-ii'l
deixam qualquer callo insensível; depois af*
Irouxa-oe c V. pode desprondcl-oa sem expert*
nentar Jamais a menor dôr. Compre ua
frnaqulnho hoic mrsmo. E. Lawience & Cm,
Fabricante!), Chicago. E. U. A,

A NOITIi — Rn1>!nu!«,
'"' " '"'^^_J-'_-'*i,__^. *i-nwfi, M»jii-i___in_iiÉi fi,

M PLATÉA
•I'm famlllii,» no Trianon
_t) liiiçiciiiiiilo thiMirni com o Urtimin,via.) piiilln ser melhor Inlclnilu do nue u fui,

"-"««IJli, 110 Tilniiiui, p,.|u ooiliniinlllll \ht*
i.ul Mula. A comediu ilo iniiuoiu druiiiu*iirgo Murimclii Siuioliei "Em fiim llu". ipie'luvnlilo VIiiiiim r li,nu,,, Vniiipi'i' lldnplli*•am A nossa icenn, «> um bello irnímilio,
píer pelo Indo literário, quer peln lecluii*
a qiiv possuo. ,\ 1'uiiii'iila cuiiiiiiuvi) t* dlver*
ü, cinpiilgaiiilo tobretiido o publico, cumu
iiiceudou lionlem, mi thriilrinlio dn Avenida.•. uniu llndii poça o üuiivulilo VlililllU' uAo-
m lliu deu cuidada onsconiicAo como olitovo
Inlerprotos oxcollcntes, "lim ramllla" lunu-
lurou, misp ciosamente, —¦ rupellmoi — o
liitorcniiilili) lluntiiil com a Hepublica vi--«Ii.l.n c amiga.
"Ulio e feito", nn 8. Joií

Com o llicnlro ijunsi iitcr.ilnicnlo cheio, o
>|nu su Jiisiillniva pc-lu èonceltu cm ipie «ào
lidos ns oscrlptorcs cujo truballio su rstría*
va nu pulilico, subiu a scena, huntcin, uo
S. José, a revista "D Io o felfu". original
dc llaslos Tigre e Eduardo Victorino, mu*-.leu ile Assis Pacheco. |'nl nnu primeira«iuc iigradiiii. .'. peça, nfio tendo imiilns no-
vldrides iu acnoro eslá lílo exploradoI) eslA
sem dmi,l.i ulgiimn bom feita: lem criticas
oppiirtiiiiíis c multo espirito. SA fazornos
restricçao ao ubuso do chamado 'idoublo-
u-iis" (Im cada Uliplicilllsiliol;, u que Ilas-
108 Tigre o Eduardo Viclorlno uão precisa-vam recorrer... pois a suu rovistu tem lan-
tos olcmonlds parn fn/cr carreira, como,
certamente, succcdcrA^ "Uilo c feto" teve
da Eniiircüii 1'asch'ool Segrelo montagem
magnífica: bons scena rios dc Jayme Silva
i: Itippolylo Colloillb, c lindas toilcttcs tra-
yadiis soli desenhos artísticos dc Luln l'ci-
xoto. O desempenho dc "Dito e feito" foi
dos mais afiliados que a compunha do Silo
José nos Icm iludo n assistir — louvemos
aqui o esforço de Isidro Nunes e o proles-
sor Esqulcrdo, os direclorcs de scena c ue
liaili* dessa troupe. Martins Vcigii c Nalr
Alves deram vida aos compadres da rcvlsln.
Sallcntaram-so cm vários impeis Alfredo
Silva, Augusto Costa, Albino Vidal, Fruii-
Icliu de Alnieidn. Pcplta dc Abreu, Antonia
Denegri, que estreou, Arncy Cortes, Lccllclll
Flora, ele.

NOTICIAS
Sacha Gnndlne — Ou bailados da Velaaeo

Nos nctuucs espectaculos da Velasco tim
sido muito, c juslamente, apreciados, os bal-
lados que sc apresentam. Agora, mesmo, um
dos maiores suecessos da revista "Arco-
íris", que estA cm scena dando magníficas

casus ao Lyrico, sao
us bailados. Suclia
Goudiue é o seu au-
tor e executor. Fes-
tcjaito como ballari-
no cla.sico, o distln-
cto artista, agora, na"Arco Íris", è ap-
piiiudid», assim, e

como bailarino excen-
tricô. Uucm 6 Sacha
üoudiuc? E' um bal-
larino dc raça. Nas-
ceu cm 18011, era TU-
flis (Cuucas.a). De-
pois dc cursar a Ini-
pcrial Escola de Dan*
»u de Petrograd, ali
nstréou na Grande
Upera. Em 1910, em-
prehcndeu uma via-
guiu uo estrangeiro,
na companhia de bat-

Saclut Gondine lados dc Diaguileft,
representando então

•.in Paris, Roma, Londres, Uerlini, Vienna
Ü Hudapest. Fez uma "tournée" na Ameri-
.a, visitando o México c Cuba, cóin gruiido
suceesso. Em 10M-1917, combateu na Gran-
le Guerra, uo corpo de aviação da Ingla-
lerra, como offieial. A seguir foi contra-
lado para a Companhia I.a-Ta-Clan, traba-
ihando no Casino de Paris e. Illppodroino
de Londres. Ulliniamcuto trabalhou no
thentro Apollo de Madrid, na Companhia
Velasco, alcançando novos triumphos.
Companhia Itália Fausta-Lucilia Fere»

Está fixado para sabbudo 12 a data do
reapparecimcnto da companhia Italiu-Faus-
ta-I.ucilia Feres, nesla capital, no theatro
llepublica. O homogêneo conjunto se apre-
sentará desta vez com a linda peça de Pi-
nheiro Chagas, "A inorgadinhu de Val-Flor ,
lazendo Itália Fnufla o papel de protago-
iiistn e Lucilia Peres o da .Marlquinhas, oe
creação de Ilosa Damasccno, a mais famo-
sa ""ingênua" que o theatro portuguez tem
lido.

VARIAS
Pelo "Bahia", seguiu, hoje, para o Ma-

ranhão, o applaudido escriptor theatral e
nosso collega de imprensa Mario Domin-
gues, que tevo um bota-fóra muito concor-
rido.

— Embarcou, hontem, para S. Paulo, a
companhia Aura Aliranches. A propósito
somos gratos á gentilezu de Aura Abranchcs,
•oiiaiy. ojuoiuv * *>!'1JD opaxazv sjpuuiuijv
elementos dc destaque aeytt companhia,
pela vijfUa de despedidas que tiveram a
gentllc© de fazer-nos.

fESEEOTAGULOS
HOJE — A'a 7 % e 9 «4
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mais ^agudas p tena-
zes, sao alliviadas,

completa e rapidamente
com. uma ciose de
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QUINTA DA BOA VISTA

THEATRO LYRICO Empresa Theatral José Loureiro
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TRIASOIm mm
I De Florenclo Sanchex

1 A*« 7 %  HOJE  A'i 9 %i

I í lh GÃjQOlE §
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

1 THEATRO CAKLOS GOMES — A'a 8 %|
L. Fróes — SANGUE AZUL 

*

THEATRO S. JOSÉ — A's 7 % e t %
DITO E FEITOA.

»52_HX_S»"a#-iffii_í
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• Para dores de JARDlSIéOOLÒáléO I

aarganta
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ÈãrSà-rhé. deixa-me gritar 1
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O XAROPE SÂO JOÃO
E' O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS DO

PEITO — COM O SEU USO REGULAR i
1» _ A tosse, grippe, constipavõej ou de-

fluxos, cedem, e com ellas as dores do pel
to e das coslas.

2» _ AHlviam-se promptamente as crises
(affliçAes), dos usthmaticos e os accesso.
da coqueluche.

3» _ As bronebites e inflammações du
garganta cedem suavemente.

4» _ a insoninia, febre, suores nocturuos.
desappnrcccm.

5o _ Normalisam-se as funeções dos or-
gâos respiratórios.
ALVIM m FREITAS — R. DO CARMO, 11

SOU. — S. PAULO

.W'.;.: U'r'«v...

Aberto todos os dias desde 8 h.
Continua em exhibiçâo o macaco"GELADA"

O mais raro e maior dos cynocephalus.
Descoberto pelo naturalista allcmíio Rup-
pell, nas altas montanhas do sul da

Abyssinia.

AMANHÃ
FESTIVAL DO GRUPO 17 DE JULHO

isssmisims

Copacabana Casino-Theatro
Rnndall-Florcllo—Troupe de "L'Alouette"

DF>BUT — AMANHA, 5 DE JULHO
Com a rcvuc "Oh! Chéril". 1" recita de
assigiiiitura. André Randall e Odette Flo-
rellc, do Casino de Paris — OÍlvc Skcl-

f to'n, "vedctte" Ingleza —Miss Adore, bai-
§ larina ingleza — M. Florianne, "vedette"

parisiense—Pcarl Rantzu, "vedette" pari-j
siense—Geo Lastry, eomieo Insuperável—j
D. Dandy, celebre imitador cômico, e Las
Huilson Randall-Girls. Assignatura: pito

jj recitas, segundas e quintas-feiras.íl A inscripção para a nssignatura pódc
n ser feita na portaria do Palncc-Hotcl, Co-
Sjiaçabann Palace Hotel e na bilheteria do
| theatro, das 16 As 18, e das 21 ás 21 horas.
| Preços avulsos — Camarotes, 50$; poi-' tronas, 128. As localidades vendem-se na

bilheteria dp theatro e na portaria do
Palace Hotel, até ás 18 horas.i __j___3B__-_m asaaaaaBE rr _____a_——a
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CCMPAi.HIA VELASCO

HOJE - ís 8 'A - HOJE e „ ,,) 
M A N H Ã om

Matinée, as 2 % ° Soirec, ás 8 %
3 ÚNICAS RECITAS POPULARES, AOS SEGUINTES PREÇOS:

Frizas, 60$ •— Camarotes, 50$ — POLTRONAS e VARANDAS, 12$
• 0adoira3, 8$ — Balcão, 6$ — OaloriaB num., 4$ — GERAL, 3$.

Ultimas representações da celebre revista

^^ %»& A
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SEGUNDA-FEIRA — Popular —- ULTIMA do "LA MONTERIA",
opereta de ?randc suceesso.
llliiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiimniliniTiilinililiiillililliilt in,,i,«Mt,..iti.,nni..,i.i.,tu.M.imniii>..i,i«iin>u.it.ii..i.M. i,i,,«,iniriiiM.mn«.i;iuiiiiiitiiutniii;r,iinni,,iii,.itiiii,.i

TERÇA-FEIRA — 4' recita de aasignatura — Primeira repre*
sentação aa opereta

LA LEYENDA DEL BESO
Peca premiada pela sociedade dos autores hespanhóes.

w^m^*mÍ%m0mtmymtmmmmm%m^émlm^Estão suspensas as entradas de favor, sem excepção de pessoa.
¦¦¦¦¦¦¦¦.iian

¦frH.j,?i..H.*'...»^^
NAO UA FRIO QUANDO nA SABOROSO CAFÉ' MOINHO

DE OURO, E O RECONFORTANTE CHOCOLATE DA MESMA
MARCA. A' VENDA EM TODAS AS CASAS DE 1* ORDEM.

-X.^mH.«»H"H'*K***M-*.».*^

BANCO MERCANTIL DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 1924

ACTIVO
ACCIONISTAS: entradas a realisar 
Correspondentes do estrangeira
CARTEIRA

Títulos descontados .......,.«..r  08.722:5708308
Effeitos a receber ..«-..-.-.,.„*...  8.807:0(165200

Grandioso e hem organlunilo fcdtlvnl em be»
neficlo do "1'utruiiato Aurleoln 7 de Setem*

l.ro", em 0 de julho do 1»24
PltüfiltAMMA

A*s 12 horas — Abertura dos portfíes com
unia prolongada descarga aerca pyrolcchnlca.

A's 11 horas — Oarlioso cortejo infantil.
A's 1(1 horas — Grande concurso pele.»

bandas niuslcaos da "Colônia Porluguexa"»
lendo como prêmio para o l" c 2" logares
medalhas dc ouro c prata, respectivamente,
para a ipic melhor executar u syiiiphonia dn
onera "O GIJAIIANY", do Cnrlos Gomes,
iiléiii de iima outra opera n cscolhn da com*,
niissüo noiucndu pelo presidente do Centra
Musical do Hio dc Janeiro.

A's 18 horas — Llizlda passeata lumlnns»
com fogos ciiniliiantcs. Abrirá o prestito H
querida Sociedade Ameno IlesedA.

A's 20 horas — Serenata nquatlca nos la*
gos, nos quuos duas caravanas executara*
um vasto repertório.

A's 22 horas — Variados fogos de artlfl»
cio prcpiiriidns ua fiibrlcn Siildanhii du Gama.

1-iitrnda lfOOO.
Lni tempo: O concurso é entre a Nova

Banda da Colônia Portugueza e Centro Mus!»
cal da Colônia Portugueza.

«S«.Hr»—»—• —————.

ni

FRIO

Contas correntes garantidas •._
Valores caucionados •. • •
Valores depositado» 
Títulos e fundos pertencentes ao Banco
Letras em cobrança 
Diversas contus
Caixa: cm moeda corrente .- ¦«••••**•

ÍASS1TO
Capital ._.,.. «..
Fundo de reserva .............»,.....................j........
Depositantes:

em c|c com juros ....».„. ^-.........
idem sem juros .._..«
Idem de aviso
idem de praso fixo .............._-.»•
por Letras a prêmio _-. •-• ¦ • •-• m-t »• ••••». • ••••• •

61.121.9448948
1.288:7858788

22.391:100$223
5.256:SlliS523

H.181:772$463

.16!»:6fiOíOflO
123:1075320

77.019:5768511

21.919:7798320
48.759:9tí8«17:i

168.141:0808032
2.208:O8nS09ll
7.819:3828309

10.247:2878440
21.392:387-?095

358.000:9148308

10.000:0008000
8.009:7305000

104.240:1258944
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f TEMOS UM DEPOSITO 1
1 PARA ENTREGA

IMMEDIATÁ
*iiMmniiiimiiiiiitfmiiiiiiiiimiiiiiii.iiiiiiii'-iu,iiiii_miiuiiiii

HENRY RQGERS SSÊff....
Rua Visconde tle Inhaúma, 85

CAIXA POST,U, 1017
RIO DE JANEIRO .g

Rua da Quitanda; 17-A
SÃO PAULO

•; I
m

__e»»-< —- PERDEU-SE

m&

i

<&à

Depósitos judielaes _..mm^,m 8:3878160
pepositantes de tl'alos • valorei  216.901:6488205Títulos por Conta de Terceiros »»._-..-..... ,
DIVIDENDOS

Saldo anterior ,..i..,..,.. 37:9108500
Pelo 28v- de 16 o|» a distribuir .....,..1......t;.h  769:6358200

Diversas contas
LUCROS E PERDAS:. Saldo que passa ...,...,

10.740:755*485

797:5458700

902:7218814
1.005:0008000

358.600:9148308
Rio do Janeiro, 5 de Julho de 1924. Joio Ribeiro de Oliveira • Souza, presidente:M. Moraes t Castro, contador interino.

BANCO MERCANTIL DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da conta de "Lucro» e perdas" em 30 de junho de 1924:

DEBITO
DESPESAS .GERAES: Fecho desta conta 
JUROS: Idem, idem ,
DIVIDRNDOS: Pelo 28o de IC •[• a distribuir
FUNDO DE RESERVA: Quota destinada a esta conta
SALDO QUE PASSA 

475:3708980
670:6138345
769:6358200

8.000:0008000
1.005:0008000

5.820:6198525

Saldo do semestre anterior 
COMMISSÕES: Lucros desta conta .
DESCONTOS: Idem, Idem 
Diversos lançamentos no semestre

CREDITO
2.321:9478607
125:2588812
8.339:0408365

•_*.'-_. ..j 34:3728661

6.820:6198525
Rio de Janeiro, 5 de Julho de 1924. M. Moraee e Castro, Contador Interlho.

«HMfr*M'»_'*fr*M*..i.H..M..H,..,

DR. FELINTO COIMBRA
do Hospital Evangélico, ex-asslstente dos ser*
viços dos Profs. Krause, Bler e Betzner, de
Berlim, de volta da Allemanha, abriu seu
consultório á rua Canning n. 9, das 14 4s 16,
no Hospital Evangélico das 8 As 12. Phone
Villa 2261. Cirurgia geral, nervosa, partosvias urinarias e moléstias das senhoras.

DOMINGOS E FERIADOS
Calçados, chapéos e meias por preços mo*

dlcos Chapéos Prada e Ramenzoni.

CASA VWVA TORRES
MERCADO MUNICIPAL, 139*141, em (rente

i Cantareira

Dr. Rolando Monteiro £- 3£g:
Operações. B. Aires, 68, 1 As 3. Res. V. 2009.

¦ ie— i i

B81r Raposeira
(DOURO CLARETB)

E' beber vinho puro, feito de uvas de Lamego
AGENTE i

J. R. DA SILVA FONTES
33 - Rua da Quitanda - 33
V. Ex. TOMA VINHO ÁS REFEI-
ÇÕES? peça então BODEGAS

FRANCO-HESPANHOLAS.

Dr. Estavam Rezende Ü|,S"
Ex-adjunto dos profg. Welneaertner, Grois-

mann. Pausou*, em Perllm, e
Neomann. em Vienna.

TRACHEO-BRONCHO-ESOPHAGOSCOPIA
1'rotaniento cirúrgico da ozena (tecbnica do
prof. Seiffert) e das dacryocystitcs (opera
tão de West). Carmo, 6,esq. S. José, 2 As 6.C. 2652. Res. Regina Hotel.

Dr. Ernani F. Alvei ?™g* f™>e-**,*•.-.":. doenças das se.
nhoras. Quitanda, 38, ás 6 1J2. Tel, N. 7188.

it#»

LEILÃO
- DE -

HtatoiHft
O Jnlio venderá em leilão, segun-

da-feira, 7 de julho, ás 3 horas da
tarde, em sen armazém, á Avenida
Rio Branco, 183, junto ao Trianon,
esplendido e novo piano, fabricante
Stephen Bamberg; harmonioso au*
to-piano, grande formato, fabrican*
te americano; luxuosas e bellissimas
guarnições de ipequiá marfim e de
peroba para dormitório de casal $
confortáveis c lindos grupos estofa*
dos e forrados de couro; modernas
e elegantes guarnições para salas de
jantar; cofres de ferro, machinas
para escrever, porcellanas, crys*
taes, metaes, moveis avulsos e o
mais que constar, amanhã, no cata*
logo publicado no "Jornal do Com*
mercio'*.

m LOTES DE TEIENOS
e grande prédio em fôrma

de Avenida
A* RUA LOPES N. 64

Madureira
LeilSo, terça-feira, 8 do corrente, Ai 4 ho*ras, pelo leiloeiro PALLADIO.

Dr. Jorge de Moraes íffSSiiK
Aires, 68, 3 As 5. R. Aprnsivel 86. B, M. 8253.

um leque de plumas brancas no Copacabana
Palace Hotel, no baile dc 3, pede-se a quan]
o encontrou a fineza dc levai o á ma Soro»
caba, 48, ou telcphnmir para Sid 628.

LINDO lulii, negro, com dez mezes
edade, vende.se na rua D. ANNA NERY,
casa 2.

dí -rmm .4-
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¦" "—¦'  >—-4-tj^i.UJ»*— •¦ —*- '¦#

GUITARRA Al• iNovo methodo, facll c completo para eni
sino da Guitarra, pelo professor João Parei»
ra. GUITARRA DE PRATA, Carioca, 87 •
CASA MOZART, Av. Rio Uraneo. 127.

¦V 1 .mtQ&i*» k -

Rheumatismo syphiutico—pedro curouivneumaiibmo 0 1.llcl,mntismo 8yphiiiti,
co em 12 dias com 1 vidro de Luetyl, gas*>
tando 6SOO0. — P«\ULO, para curar o rhei*.
matismo syphllitico levou GO dias, tomou 10
vidros 1e outro depurativo c gastou 805IOOO,— LUE1'YL só em bons phannaciás.¦ mtm» ••

CHAPEAUX
Jolls modeles en exposition. Ao Io Baratelrt

l" andar

PAPEIS PERI3IDOS
Pede-se entregar à rua Barão de Mesquita,

690 ou Ouvidor, 141; um enveloppe com dl»
versos docuinciilos pertencentes A firma Co*»
lho Cardoso & C.

. -mvi)j ¦ ———MWWM

5 A 50 CONTOS
Moço educado, Instruído, emprega, Junta*,mente com sua actividade, a quantia acima*

em qualquer negocio 1111 qual a mesma nãa
corra riscoj cartas á Rum iro Lima; Almiran*
te Taniandaié n. 41!. Flamengo,

Maternidade pariicular,VlJIn".^
drugá, para tratamento de senhoras gravl»das em trabalho <do parto 011 doentes. Dia»
rias de 105 a 30?. Dispõo de boas installa»
fâefLJiara qiiiiUiuer intervenção. Funccionfl
sob a~d_#ci_càoscientifica do Dr. Maurlty
Santos, r. Matíõsu-H&^-PJione Villa, 140.
tt as i=í. _«. sa: r*ür ô _s"A v^ídíSv^-n* -
Punha, 5 lotes de terrenos junlos, A rua "Me»
xico, esquina do Cuba, com 2.200 m. q. Cartai
a Frcd. Saucr, r, Amazonas 61 (S. Januário).

,.-. '
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raacn. nnnoi ai.i-.nliS:
Ot Srt. cMpii.li. Antenor Coelho da Sllvn,

INiiculonitilii ila Central il<> llriihll; Dr. III-
nidu tia (à.iiliu Junior, clinico noilN riipi»
tel; .losii Ooiiim ilc Ollveírn, rljiii't|lfio deu-
lista; o Sr. M.i.iiu-i Sondas, dn rouimervin
it.lU |i..i>Jil.Fas.in Hiinoi liojoi

60 

Sr. Mn noel du .Mrlin .luiilor, funcrlnnn-
> do Correio Geral: •¦¦ Vlrlnrin II. Mello
riloitu, |iiiih**.Miui nuiiiii-ip.il.

Fe» iiiimis, Ikiuu-hi, a 1111-11 i ii it Maria du
Oluri., liilni do Sr. Odilon Cordeiro.

Pai HiinciH iiiiiui.iiii m Eximi Sra. O.
Slvira I'iiiimi, espuMi do Sr. JuAu lleidlo l'ou»
•a, • proiirniloru do nosso presado compa-
•Mire dt trabalho Duarte ('ousa.
«4S..MA',V.O!>

I

tWí-
_-_.

Healisou-se hoje, o enlace matrimonial da

?*nhorlta 

Neriia Tinoco Cintra, filha do Sr.
aloCoulinlio Cintra,rhefe do Patrimônio da
Iftht. e de I). Maria Eugenia Tinoco Cintra,

tom o advogado Dr. Luiz l.ugrnio Leal, fi»
Ibo do cornnel Francisco Eugênio Leal • de
D. Marcollina Ferreira Leal. O acto civil
realisou-se aa 8 1|2 horas da tarde, na real-
¦Meta dos paea da noiva, A rua Uruguay

8. 
4B9, Tijuca, e o religioso Aa 5 horas, na

grela de S. Francisco de Paula. Foram fia-
f/lahoa em ambos os aetoa os paes das atei»

tIASCIMESTOS

«Acha-se 

enriquecido • lar d* Ir, Alfredo
I Souia Pinto, funecionario do "Dlarlo Of»
ciai", c de sua Exma. esposa D. Albertl»

¦a de Souza Pinlo, eom o nascimento de
Mais um menino, que na pia baptismal re-
•Ibera o nome de Alberto.

** O lar do Sr. Álvaro Agostinho Pereira,
do alto comniercio de nossa praça,e de sua as»
posa D. Oriiii.nr.inda Teixeira Pereira, foi
enriquecido com o nascimento de sen prima»

Kilto, 
que na pia baptismal receberá o na»

da Geraldo.
Acha-se em festa, o lar do Sr. Aatcnlo

Abreu Jorge, do alto commercio desta pra»

Ia, 
a de sua esposa Exma. Sra. O. Maria da

,ourdea Abreu Jorge, pelo nascimento da pri-
¦.ogenita Maria José.
HSTAS

O ehA dansasrta <ne, aa btnfetele ias es-
tolas populares do Engenho Nove, se deve»

Sa 
realisar no dia 7 do corrente, no Club das

iarios, foi transferido para amanhã, rea-
lisando-se, porém, na Associação des Em-
pregados no Commercio, ás 5 horas, cem e
_he..mo programma.
ÂLUOÇOS

Realisa-s eamanhi, ao meio dia, o alsno-
to, offerecido, no Palace Hotel, ao Sr. Dr.
Edgard Costa, por motivo de sua nomeação

Sara 
o cargo de juii presidenta do Tribunal

o Jury. O Sr. D/-. Renato Tavares, juiz de
direito, fará o brinde ao homenageado.
BODAS DE PRATA.

Completa hoje as bodas de prata o casal
Br. Ludovico Mattoso a Exma Sra. D. Ma-
ria Mattoso.

Em regosijo a esse acontecimento, os filhos
do casal fazem celebrar amanhã missa so-
Jemne, era acção de graças, As 10 horas, no
Santuário do Meyer e otfcccrein, & tarde, na
•ua residência, A rua Propicia n. 23, Enge-
aiho Novo, um chA as pessoas das suas re-
lações.
VIAJANTES

Oe regresso da viagem de negocio tra* foi
fazer 4 Europa, chegarA amanhi a esta ca-

apitai, a bordo do transatlântico francez "Mo-
¦ella", o Sr. Domingos Moreira Netto, soeio

. da firma J. P. de Souza o Comp. '.Casa
Sucena). Os seus muitos amigos preparam-lhe uma condigna recepção, estando j4 or-
ganisada uma commissao que o homenagea»
rá, offcrecendo-)he um banquete que se rea-
lisarú nos primeiros dins da próxima sema-
na, em congratulação á sua ascendência a
aocio daqueila fi.rina.
KNFERMOS

Acha-se em condições aatlsfaeterías, em
•na residência, onde soffreu uma delicada' Intervenção cirúrgica, o Sr. Ivo de Alencar,
funecionario dn Companhia N. de Navegação
Costeira.
PEkAS ESCOLAS

No Collegio Santa Isabel realisou-se no
dia 2 do corrente umn festa escolar organi-
aada pela directora D. Erncstina Mendes
Bastqs._ Houve missa, âs 9 horas, na egreja'(io 

Divino Salvador, musica e' uma saudação
pela alumna Ilera.-diiia Gonçalves A Santa
Isabel, representada pela alumna Sylla
SanfAnna. A bandeira nacional foi saudada

Í.ela 
alumna Alvides Ilonell. Executou-se o

.yrnno nacional e muitas alumnas fizeram-
se ouvir em monólogos, poesias, comédias e
cançonetas.
VJTO

Em sua residência, A rua Usa • Vascon»
cellos D..204, falleceu boje o Coronel Dr.
João Sotej* da Silveira, chefe do Material
Bellico da 3a Divisão do Exercito.

O enterramento effectuar-se-á amanhã, As
8 horas, partt o Cemitério de S. Francisco
Xavier.

Realisou-se hontem no cemitério da
Villa de S. Gonçalo — Nictheróy — o en-
terramento da Sra. D. Analia* Faria dos
Santos, viuva do clinico Ur. João Baptis-
ta Pereira dos Santos, e progcmtora dos Srs.
tenente Rogério Santos, tenente Rodolpho
Santos, Dr. Roberto Santos, Renato Santos,
pharmaceutica senhorita Analia Santos e
DD. professora Aracy Santos Ottati, digna
esposa do Dr. Camillo Ottati Junior, secre-
tario do Collegio Aldridge, e Olga Santos
Bessa.
MISSAS

Na Egreja de Bem Jerae de Cal-rarlo aeri
rezada, depois de amanhã, As 8 1|2, missa- por alma dc D. Maria Lutgard Osório de'ia. Queiroz.
¦¦. ... i m** i
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MAGNESIA RAY EM PO'
Formula de Sir James Murray — O melhor antl-

aoido o o rei dos eongenerea
8IR JAMES MURRAY & SON — DUBLIN

RftWiaflo, " flo .Tt_.t_o ii? 102.
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1 iiVIDÔ A* IMPOSIÇÃO ÜO DE
LEGADO DISTRICTAL

FRANCEZ
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SULFARSÉ UQL
(TRATAMENTO OA SYPHILIS

S DAS
COMPLICAÇÕES DA BLENN0RRHAOIA)

Opinião do Prof. DR. OSCAR DE SOUZA
(Professor da Faculdade de Mediei na • Mtaabre daAcademia Nacloaal de Medicina, do Ue de Janeire).
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Nno funecionou o jury que ia
julgar o separatista

Barkhold
IlKRI.lM, r,, (ü, p.) Communleam de

lliii-d.-íiliciiii, que o ildrjd.dn dlatrlctul fran»
et. pi-.ihililii cjiir n. Ic.lemun.m_ nislatlsieihni JiiI-SHiiienlii dn _eparnll_li. Karklioldi
piifa il'':inr, Dciiilc illh-.ii n Irlliiiiutl ufln
mudo funccloniii', A s.^iiil.i reiillsnva-so cin'un.ui,

*~rtjt ta. i.i i *

.ik_í.íl Lüi!J"1M11
CALCADO "DADO"

A MAIS BARATEIRA DO ISRASIh
Avenida Passos n. 120 - Rio

A CASA GUIOMAR lança no mer»
curió mnis uma marra ilc sua iTmtçSo.

C *^^ÍW^ tÊk^S*^
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BÂ-TA-CÚN
Em vaqueta escura :

•Je n». 17 a 26— SS-IOO
do na. 27 a .*?:. — fiSnOO
rie na. 33 u í U —- H?."»00

Envcrnisarias :
rie na. 17 a 26 — 8$00O
rie na. 27 a 32 — 108000
de na. 33 a 40 — 128000

Pelo correio, mais 18500 por jttLRemettena-se catalogOB ill.iMrat.o_ fGrátis pnra o interior a quem os so
lieiter.

Pedidos a
ÜÜUO DE SOVZA.

j^*&smtÊè&M& i ^***nr^\W_Wj\í 4
*** **m****$*fltÊ********> ****** m**~********m**m***¥*****W**WÊ**

IfflJ KJ iv -.<?/ m

—**-*o-mm Quarto» amplos, mobiliário
c utensílios todos novos.
Mes» farta c de 1*. Phone
Villa r,M. RUA MARIZ. E
BARROS, 427.

Reproducçãs :
Attesto ejae ts____e emrregade e Salakara«ae!, ie traumeata da Syphilis em tosIÕs es

periodes, cem ke_n resultado.
Respeitadas as ceatra-indlcaeles dea eaapestes orgaaieos de arsênico, aeahuu tesi»

i ***** i

jHrHr*-H*}"h*l H»W¦»<"!< 1111*****»<¦•

|T i' venda: uo RIO 1)E JANEIRO, Ama-g
|?i'«_5 Piirieatel ,1- Cín., Cisa Hamburgo'?
iUwel & Cohen Uda., Otlo

\i

Agentes geraes: LEONE & C.14
Jbu 1* de Março, 80

1X0 SI JANEIRO
•H-r-rTTTTTTTTtt > II» HIM »»<<»> IIIIIIIII1II HtMH.HtMMH.»

A primeira ruga
ZtMt* sempre nm prelando des»
gostofc seuberas bonitas, e re*
o suis todas, minhas
•cuhoras I

Podeis evitar
esta fatalidade em-
pregando refalar-
mente na vessa toi»
lette • inceaparaYcl

__V__-í"Ti__!^____l¦C^L"-í£)í^___b
H____-^^____^__________k*-*il_______B

V^_Fjí'^la_L ** __-S__ií móJ_k

l»Ani:

Ele consertara i vossa epiderme
juventude e b21e<:a e impelirá eis»
rufa, desagradável presagie dè
muitas outras, se tos não tomardes
caidado. Completai os (elites ef eitee
do Creme Situo» com • emprego dt

PÓ do arroz SIMOK

SABONETE SIMON

dente on iacenveniea.e hei observado cem o emprego de **Balfhar»<n»l», pelo fntn-
cemmende oom eonfiagea.

-.'
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Í plIVnR° KSfíS^^Í D? MEDICINA HOMBOPATHICA• Pelo DB. NILO CAIRO. 5» EDIÇaO, consideravelmente augmentada pelo autor com o
dobro da matéria das edições anteriores c novos medicamentos. Uni grosso volume ícartonado 12?000. Pelo correio UtSOOO. LIVRARIA TEIXEIRA—Rua d« S. João 8 ** " *

$.H«^H-,,i"M*,K*í*,W"-,í"H
João 8—S. I-«ulo {
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C. CARLOS J. WEHRS
47, Raa da Carioca, 47

Junto ao Cinema íris — Tel. Central 4315

OPTIMOS

Pianos
E AUTOMÁTICOS

Preços reduzidos o vendas facilitadas
____s_a

¦:;y GUARANÁ' - Maués
Sm fruta, cm bastões c em pó. Deposito ge-
ral, run do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ'.
- TEL. N. 1215.

, ****** 

/] Libania Martins
MODISTA

Participa As suas amigas e fregneias
a mudança de seu "ateiier" para a rua
7 de Setembro 198, salas 22 e 23, Tele-
phone C. 1097.

«'
|.'Vflfcv.'*S#í. wm
Mal 'íí-

CREME INFANTIL
(em pó dextrinisado, 12 variedades. Um do»
melhores alimentos para creanças e doentes).
Pacote no Rio, 1$200 * no Interior 1$300Prevenimos ao publico que não augmenta-
mos o preço deste nosso popular producto
que continua o mesmo de 1919,

Ser* indevido o que cobrarem a mais.
DR. RAUL LEITE * C.

'^^'Í_';s.'__,')Ját.ái_._i;-:
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CISO SOPEIR DE PREPARiTORIOS
DIURNO RUA DO OUVIDOR, 50 NOCTURNO

B* O MELHOR: Gabinetes novos completos, modernos. Corpo docente notável, Pecamlafonnaçfies. Esquina de 1- de Março e Onvidor, 1*. e V andares,
W'Hm|'»'_"H»H"M*^^

DELICIOSO
EUA S. JOSft, 45

? »»«.|..|..l..|.»****4»_~trtf«S.*.hli.t.4.._..l.4.4^.*.t.._i__,t_|ll - H._J.tt.|., .* .... t. |n| [ij ),,,| . , .

CAFÉ JEREMIAS
CASA de SAUDE

Z MATERNIDADE
DR. PEDRO ERNESTO

a 1(7

de

AVEN. HENRIQUE) VALLADARES 191' Tel. Central 295S • 6747
DIÁRIAS) 10$, 31$, 35$ • SM

Appartamentos cora o máximo conforto
1503000 a 200(1000

Partos, incluindo InternaçSo na maternidade
e assistência medica, 350$; em quarto 800)

Raios X para exames e tratamento
Laboratórios para todos os exames

»****** ¦

ROUPAS BRANCA PARA
SENHORA ArtlK°s finíssimos em sc-
..'..¦-., da a Unho, ultima novlda-de. Lingene Elegante. 136|138, Cattete.

SELLAGEM DE STOCKS
A LIGA DO COMMERCIO

communica aos seus associados que foi pro-rogado por 
'mnis 91) dias o praso pnra a ven-

da das mercadorias existentes em ".stonks",
sem obrigação do pagamento da differença
das taxas do imposto de consumo, ipajoríi-
das pelas leis da Receita de 1923 e 1924.

Rio, 4 de julho de 1924.
A DIRECTORIA.

¦ •*** ¦

ELIXIR de NOGUEIRA
fiRANDE DEPURATIVO dqSKHGUE

MILHARES DE CURADOS
 ¦ ¦ *—mror i i i

GALGO RUSSO
Vende-se um; para ver, todos os dias

9 âs 13 horas, Rua do Uruguay, 134.
das

Enxovaes completos para
noivas Par* todos os Pwíos. Lingerie

Elegante. Cattete, 1361138.

7 -GOÚI ARTrr- K

DEriIRA F.OPTAICtr rNr,np'rA

Schubaelt _t-*
;cia. Em NICTHEROV: Borges, Costa tl•Cia. Em BARBACENA: (Minas) Brlssao ef4
¦ Duqnestrada. _____-^ - ' 

%
Da Fabrica HINDEN, Rio da Janeiro, Í

; rua dos Prazeres, 29. Tel. Villa M, aceal-f
. la-sé no Interior e no extrangeiro ainda' •'. 
agentes. ',',

^•H">»-{'»»H»-.'^-H''8*»H>H»'H"|i»»<-»M»H
¦ —*-*- ¦

PALACETE
Ornamenla-sc com o inuis fino gosto e em

qualquer eslylo, em brise-lirisc e slores.
Lingerie Elegante. Cattcte, Kl(líl38.

Dr. Alvarenga Nettot*t!&i7cot
mercial. Escriptorio — Assembléa, 71, 1"
audar. Tel. Ceutrttl 2295. üá consultas.

PÔAZUL
$nji'l**)<%'.**:»:"M*<*+'HrH&^^ ..,
*" O 

VERDADEIRO »SSTf:U*V^> !
DAS «ABATAS

Erper.mentciu a Mia cfflc.,*'.!
Vendc-«o em to ia a parte

*«i-**K^K<**W^^
iniiiimimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tm iiiiiJi!_jjni|.niMii!u»in!ii»iiiiiii]iniiiiuiintnii'.:iui!iiiinMiiii!iiiiiiiniiiiiiininiiitiiiiii!iiiiiiiiiiiuinnnimnmiii«n>iiiiiiiuiii.n:

CURADA TUBERCULOSE
SANATÓRIO Dl PALMYRA (Minaa Geraea) -~ Altitnde MO metros. Edificios • regi»men modelados pelos melhores sanatórios da Suissa. Tratamento hygieno-dietetlco.
çurae oe repouso, do ar, de engorda (Mastkur), etc. Director gerente e medico res!»dente: Dr. Alberto Cavalcanti, com mais de 10 annos de pratica nos Sanatórios deSuissa e Allemanha. Enfermeiros o enfermeiras especialistas. Hotel de 1» ordenj.

Plácido Barbosa, inspector geral da Prophylaxia da Tuberculo-•roviso ao Sanatório de Palmyra, ahi passou dous din3 e deixou irliics i'i_-.lntit___> n r.rt rf.. ! • _ I _-. _.•._.._.__...._-__..

".i.

..'-AJt..:

O Exmo. Sr. D;
se, chegando de improv
consignada no livro dos visitantes
"O tratamento da tuberculose,

é o tratamento liygieiio-dietetico.
dc Palmyra, e se npplicn de nccòrdo com os
grandes sanatórios europeus, siib a
de Albuquerque.
Palmyra; i de março de 11)21. — (Assignado) Dr. J. Plácido Barbosa."
Informações uo Rio: Tel. Norte 1259.

5"1""""1 iiKiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimimmmiiiimiiiii iiiiiimumiiimiiiiiii imiiiiiimiiiniiil iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiimiiiiiiitimiiiiiiuiiiiiiiiiiii

a seguinte impressão:
<!M!; a póile curar c nue eslá provado que ? ci:

Esjiü é o tnilárrienlo ([.ie se applica no Siinatòrio
princípios ..científicos e a pratica dr,s

(iii-e.-i;ao cònipctchlo do 13.*. Alberto Cavalcanti

/
»-J.A^«.U_.*4JV**-t».í-V.
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CY5TITE5, PRQSTATiTES,!

Wmm^ y^F Omethor desinfectante das W
l««f VIAS URINARIAS? m

''' 
wiSMUTHAW'"Vwv'"'v''"i'"'Roupas de cama e me-sa

Artigos finíssimos, bordados a mão e comrendas verdadeiras. I.lngerle Elegante. Cal-tete, 136|138.
«-SM»**

Os melhores Juros aos depositantes
SIQUEIRA CAVALCANTI A C.tçasn bancaria sob n fiscalisação do governo)

to do Caras 71 1#ANDAU
***** Teleph. Norte 766

M Tratamento por in»
. ... > . - -- .ieeíões ihtramus-culares indolores (bastando, cm muitos ca-

52?'., 4 ? 6)-,APPl'cnções de alta-frequencia
(diathermia). Methodo rigorosamente seien-tifico, permittmdo a cura radical. Dr. CocioBarcellos, ex-assistente da Fac. de Med. Das9 ás 11 e das 4 ás 6. Tel. C. 3804. S. José 53

*****

DOCüWNTOS PERDIDOS
Perdeu-se um paletot Itaki com diversos

documentos nos bolsos, documentos quo sóinteressam a pessoa que os perdeu, como:uma carteira de chauíTeur, unia carteira diidentidade e licenças do caminhão n. 7.42Í).Pcde-se ;'. pessoa que iicbou, a fine.,, do en-tregar nn ru,. Visconde de Inhaúma n. 101á iirmn llnyimindo Lullió St C; ..
I Vi7'^fff- ni

Aprazível moradia
Para senhores de tratamento, alugam-se,com entrada independente, . bellos quartos,

çonfortavelmentc mobiliados com o serviçode roupas, banhos, telephone e luz. Preço150$00O mensaes. Local socegado e saudávelRua Laranjeiras, 530.
**o*—* .

V
O proprietário da AlTsnBtaçUuLuzItana, In-stallada ú rua Uruguayana, lOTTcõmnmiMCi

ao publico que recebeu lindos padrões de casimiras estrangeiras, próprias para a estaçãoConfecção esmerada =_ Arte o Elegância.

Bk \ *?" :>..,.í.» Jjy|Jjír?Mm}
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LEITURA PORTUGUEZA
Cartilha M.i_ernal 0n Arte de Leitura —

Aprende-se a LER cm 31) lições pcla ARTE
poeta lyrico JOÃO DE DEUS. Vontade e me-moria^c todos aprendem eni 30 lições, lio-õiMl»r^2T_heras_i__£reanças. Santos Braga evioleta Ilraga — STTõsSrílDV-as-andftr. Va.á residência.,

CURSO NORMAL DE PREPA-
RATORIOS

O mais antigo Curso desta Capital (fundadoetn 1913), o de maior freqüência (1.100 ma-tric.ilas no anno. passado), o mais bemflppnrelhado e que apresentou no ultimonnno lectivo resultados que excederam á cs-
peclntiva do seu Director, acha-se funecio-liando com toda a regularidade, contín.iah-do ainda aberta a matricula, havendo imlnsdu repetiçnò parn os quc se matricularem cmíitrnso. Corpo docente vcrdiidoiramcntc -.ó-
invcl formado pcliis mais ròpuindós !iiò_l"re..do nosso magistério e quc. sc recòmniendámnao so pela compêteiicin como lambem polapontualidade e assiduidade exemplaresGabinetes, laboratórios c museus que des-afiam confronto e que podem scr examina-dos a qualquer hora pelos interessados.
Acha-se installado cm amplo predio dotadodo todas as condições hygienicas e pedago-g.cns. Severa disciplina mantida por meiossuasorios. O seu director que consagra todaa sua actividade ao estabelecimento acha-se
constantemente á frente dos trabalhos esco-InrcS que dirige pessoalmente. Mensalidadesmódicas. Aulas diurnas e íioclur.ia... Vi.ii-têm-nos ou peçam iu formações detalhada.
pelo correio, pelo tel. N. 0713 ou á rua doOuvidor 15.e 17 1-, 2" o 3o andares (entrerua Io de Março e o mar).

DR. JUltUENA DE MATTOS,
Director.******

PERDEU-SE
um molhe com seis chaves num bonde daLapa, dia 3. Pcde-se a quem achou, o obse-•amo de entr«gal-as ua redacçao deste jornal.

H EHRLICH'
Tartro Bism.ithato de Potássio e Sódio- SOLÚVEL E 1NDOLOH -
O mais perfeito sal de bismutho que si

encontra a venda. Preferido pelos grandesclínicos. Vende: Fernandes Malmo & CÜÍlBuenos Aires, 64.'»******* 
 ¦•*

Cofres ftlênerv?
COFRES DF. Qr..UD..D'_ "

Js precní populares qm*. ainrl.» tiinnt.iiim
pelos corres MINERVA, são posèivcis. •.»'
.as ao uuithbdo d-, minha fábricíicãò e giM».dc producção. PJHíCOS MM'', H\ll\'i'(>S S"«
JIENT45 COM I*,BF,Jim_(_ DA ÜU.\I.1Í)AÚÉÍ\ cii(I.is ,. prazo c a dinheiro

, „CASA J.0HN RÓGEIÍliiui da Quitanda, luOlláS -- Tel*. X. 3042 •
*****n'^****mim3sm-asi*s\x***i**^^

SECÇÃO INEMTORIAL
A ÇüMPANUIA URASILEA dc producíõlChimicos, fabricante do "Kafv", Pvotylitreme Regia, Lubriol, fluaraná Brâsilèa, et*commi.nicn aos scus amigos e clicnlcs li»'ver transferido o seu escriptorio liura •¦

Avenida Rio Branco ... 9.

Manoel
checo &
ra
lados.

A' PRAÇA
Ferreira Junior, sócio di. firmn Vi*

Ferreira, ora ein liquidação ilocl.'"ii esta praça cm gora], ás de todos'ns '•>
a scus amigos eni particular, 'i111

a contar desla data passou a assig.iur-s. M"-'
noel Pacheco Ferreira, para todos os cffei-tos coiiiinerciaes.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1924. -1
Manoel Pacheco Ferreira.

Rua do Mattoso n, 78,'
t«

ii&ií-..*.' ___.>!*;.í. •ii. ^!»*»«A•_>*:ij2:ldíii^;i;'i¦ »-_i__..u____»«isi__teá_^.U.L».;:._..L .'i ''<^£^X&jmííí:^,...,., K'%J^*i'is
—fe'.:.¦.'¦ ¦:'./;.,*-iÍJ.v. Mm
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as fesias ripas
è arai

Actos do culto catliolico
nos diversos templos

desta cidade
Amanha", domingo, din ile guarda e il.stl-

Bailo As acções de graças, renllinin-íC, riu tn-
das *n muirl/cs, cgrclns c cnp.llni. publlcns
ou pnrtlfiiliircs, ns avieis costlllliolriis «In cilllo
ratlinllrn, fluurntuln, como principal dclles, o
Santo Snerlfíclo iln Míssil.

Alíni desses, senlo v.lclirndn* ns seguintes
festividades t
Em lionrn diicxcclun VIrpnm do Car*

melo e do Proplietu Ellns
A Ordem Terceira tic Nossn Senhora do

Carmo, dn tapa do nio ele Jn neiro, promove,
no correr do presente mer. grandes feslos cm
honra ile sua excelsn jindroclra e elo glorioso
MOplietn Ellns. Knsiis festividades, que come-
cario no din 7 do meu corrente, se prolonga-
rAo atí «o elln 20. e comlnm do sçHulnte pro-
rfrjmma: Dia 7 no din 16 de Julho - A's 7
lioras dn noite renllsn-se a novenn, sendo
obrigatório o Imbilo. Din 13: Kcrmcsse cm
liencflcln dn Escola do Sniiln rhcrcsn, dlrl-

Sida 
pelns beneméritas li más cducndpras do

. Vicente de Pnulo, nn eiunl sc educam, In-
stmem e preparam pnrn n vldn mnls de IluO
menlnns pobres. Dia 10) .Missa solemne, sen-
oo cclcbrnnlc o F.Ninn. . nevmo. Sr. nree-
bispo coneljiilor I). Scbasllãe» Leme, cnm rom-
rriunlião gcrnl, ele Imbilo, As 8 horns; ás 10

1 horns, missn cnnlneln; As 7 horns dn noite,
sermão com o pnncgyrlco elo proph.tn Ellns
a benção solemne, iisslstlnelo os irmãos ter-
eèlros dc hnbllo. Din 20: I.sln do glorioso
prnplictn Ellns; As 8 horas, missa solemne,
eommiinhão geral c absolvição plcnnrln, de-
vendo ns Irmãos compnrccercm veslldos.de
neiis Imbilos; As 31)2 horns ela Iniele, solemne
e grnndiosn procissão, cm homenagem A cx-
celsn padroeira ela Ordem, a Virgem Snntis-
.Imn elo Carmo, npeSs n qual sermão, "Tc-
h.nm" c benção. Os Irmãos terceiros dc-
verão comparecer dc habito.

As fcstns serão cnccrradns com uma "sol-
r«5e liternrin c miisicnl" no snlão nobre do
Instituto Nacional de Musica: a) conferencin los. Não correra. Pirnjii*. B3 kilos. se correr,

************************************* A NOITE — Sabl-nflo, 5 <ta Julho tio 1024
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Corridas
AS RE AMANHA - liiilieaçilti da A NOI-

TI! puni iu .iirriilii» tle uniuiihi, no Ü»''»y-
Cliiln

.In/K-IIiiml — Oslris — lleróo
(..leiiil — Miiliilliihn — To.autlit
l'i*.|ii.'r.v — llegenle — illsturl
Oiiiilun — Ini-.uiliii — Diamantina
n.i lei nn — A: sn ei mm — Media lutada
Mlcu — Patrício - l.el.loii
AI-IIOMPTO - MOSQUETB—HEnCÜLES
llnuiiiiiça — Sollilngo — Digltnlls
MONTAIUAS li INFORMES -- l* parco —"II ile Março" — 1.300 metros — Premioni

;i:niiu$ e liiinfmm — Jn» lliiiul, 55 kilos, P.
/uli.ila. Nn'. i-.iinllçóes em «pie correu pela
iilliiiui vez. Tem niuiln "rhanee". Pul.s, 51
liilus, 11. A.lur/ii. Tem traliiillinilii rsnuior-
monto. 1'iiiii'n "chance". Chlnlnhn, 62 kl-
los, A, Itnsa. Corro melhor no l.crby. onde
já lem gniihii nestn temporada. Alguma"ehiince". Oslris, 5*1 kilos, se correr, D.
Suarei. Apromptou nntlmamcnle, mns esta
:.'iiilil.i. Tom "chance". Ducephalo, 63 kilos.
O. Marin. Trabalhou regularmente. Dom
nxiir. Monumento, 55 kilos, W. Uscda. Nas
ciiiiillçôes cm que correu quarta-feira. Nada
f;.r... Heróe. 55 kilos, P. Baptista. Tirou
hon prova. Pãdc gniiluir. Denl, 63 kilos, N.
Qoiunlcxi Ile. uliirm.ntf movida. Nio tem
pretençães. Atyra, 53 kilos, J. Escabnr. Só-
mente multo llgclrn. Nnda fnrA. n.vnnche,
51 leitos, C. Fernando*, Anda bem e a turma
lhe convém. Ilu alguma esperança na sua
victoria.

2o parco — "Velocidade" — 1.100 me-
Imi — Prêmios: 3:0001 e 600.000 — Oi-
'. inte, 50 kilos, O. Marin. Nns eonrilfoes em
«me correu nunrtn-felrn. Pouco furi. Maria
Bonita, -10 liilos. P. Bnptistu. 15' ligeira e
n dislanclii lhe conv.m. Tem fumaças. Ju-
quIA, 40 liilos, L. do Soiirn. Trabalhou re-
Riilnrmeiite. Algumn "chnnce". Mulntinhn,
5.1 liilos, P. KAlmAn, Tem melhorado de
corridn cm cnrrleln. .Sc f«'ir bem dirigida pe)«lc vencer. Modesto, 48 lello ». J. Gomes. Ain-
dn não disse no que veiu. Nada fnrA. Que-
rol, 19 leitos, 11. Arnu.lo, Apromptou erptiina-
mente. Multn "chance". Tocantins, 51 kilos,
11. Cni_. rtcgulnrmcnte movido. Pouco fnrA

3" parco — "Criação Nacional" — 1.000
metros (G* prova eliminatória) —Premlosi
Sinnil? e 1:000$n00 offcrccldos pelo noverno
federal — Pce|iicry, 53 kilos, D. Sunrez.
tudo bem. Póils vencer. Pornngnbn, 53 kl'

pelo Exmo. Sr. Conde dc Affonso Celso; IO
concerto e declamaçãn, fazendo-se ouvir ele-
mentos elo cscrtl eln sncieilndc carioca.

As pessons que descjnrcm offerecer brindes
para a kermesse on esmolas pnrn auxiliar ns
festas, podem cncnminlml-os para o Convento
de Nossa Senhora do Carmo, no largo dn
Lapa.

A festa da V. Irmandade de Suo
Pedro

Renlisa-se, amanhã, a festn em louvor a São
Pedro, ila Venernvel Irmnnilnelc do Príncipe
dos Apóstolos. A's 11 horns, haverá "Missa
Pontificai", officinndo-n o irmão viec-prove-
dor jubiliulo Esmo. e Revmo. monsenhor
Amador Bucno dc Barreis, pregando nn Evnft-
gelho o irmão thesoureiro Illino, e Revmo.
Sr. conego Dr. Benedicto Marinho dc Oli-
veira.

A's 6 horas dn tarde proceder-sc-ha, na sa-
christia da egrejn, no sorteio das esmolas lc-
gndns nos irmãos pobres, sendo cinco ele 100?
cada uma, pelo finado irmão bcmfiitor co-
nego José Luiz Gomes de Menezes, c qnntro
de 25. endn uma, pelo finado irmão major
Josí Mendes ela Costa.

A's fil|2 horas, sermfio pelo irmão director
graduado Revmo. padre Dr. Henrique dc Ma-
galhãcs, terminando estn festividade com so-
Icmne "Te-Dcum" c benção elo S. Sncramcn-'o, officinudo-o o irmão provcelor.«Exmo. c
\evmo. iiionscuhor Luiz Gonzaga elo Carmo.

Festa de Nossa Senhora da Hora
No dia 13 de julho, As 11 lioras, realisn-sè

S festa ele N. S ela Horn, epie constara dc
missa cantada, officiando-o o cnpellno ela Ir-
mniidade, Exílio', c Revmo. monsenhor Curiós
Duarte Costa, pregando uo Evangelho o

O, Roxo. Nus condições em que obteve a 2*
collocnção nn cjiinrln-fcirn pnssailn. Bom
nznr. Brilhante, 53 kilos, W. Costa. E" liícl
ro, mns a turma _ forte. Nada fnrA. Bnrbn-
rn, 51 liilos, O. Mnrln. Tem trabalhado bem.
Pouca "chance". Barão, 53 kilos, R. Araujo.
Anda regularmente movido. Pouco fnrA
Borracha, 51 kilos, se correr, W. Lima. Trn''
balhou rcgnlnrmcnte. Não tem fumaças.
Bravo, 53 Itllos. Não correrA. Baronesa, 51
l;i'os, P. Baptistn. SnmenUfe muito ligeira.
Nada fnrA. Bisturi, 53 kilos, N. Gonzalez.
>.'ns condições em epie triiimphou nn corri-
dn de quarta-feira. PAele repetir a proeza
Pânico, 53 liilos, R. Bojas. Regularmente
movido. Pouca "chance". FIoridor,53 kilos,
se correr, A. Rosa. Anda bem de preparo.
Pouco fnrA. GiirupA, 53 liilos. Não correrA.
Favorito, 51 lcilos, .1. Sulfate. Tirou boa
prova. Pôde ganhar. Regente. 53 kilos, D.
I.ooez. Apromptou optlmnmcntc. Pôde tam-
bem vencer. Perdiz, 51 kilos. Não correrá
Pimento, .r'3 kilos, J. Escobar. Anda bem de
preparo. Horn azar.

•I" parco "Progresso'? — 1.000 metros —
Prêmios: .l:0íin?„00 e 6O0S00O. Acroplano,¦10 kilos. B. Cruz Junior. Melhorou elepois
da ultima corrida. Tem chance; Diamantina,
50 kilos, C. Fcrnandez. Tirou boa prova.
E' colada entre os entendidos. Pôde ganhar;
Jnçannn, -10 kilos, J. Gomes. EstA regular-
mente inovliln. Pouco fnrA; Heróe, 48 kilos,
R. Arnujn. .Iá falamos desse parelhciro no
parco "Ode Março", Apczar ele ir leve, acha-
mns que nada TarA nesta lurma; Oearina, 53
kilos, D. Suarez. Na corrida extraordinária
Obteve a 3' collõcaçâo no pareô ganho por
Plyinpo c Andromcda. Os entendidos de S.
Kraneisco Xavier, reputam certa a sun victo-
ria. Muita chance; Incêndio, 52 kilos, A- Ro-
sa. Apromptou em oplimas condições. Tam-
liem é candidato dos entendidos da zona do*Revmo. irmão conego theolognl, Dr. Òlympiò ,, ....

Alves de Castro; em seguida será cantado so- Maracanã, ode vencer,
lemnc "Te-Deum", terminando com benção 6» pnreo 'internacional — 1.750 metros
do SS. Sacramento . Prêmios: _:()()<>. e (>0(.. — Alsaelana, 53

kilos, N. Gonzalez. Anda bem de preparo.
lia fc no seu Iriumplio; Salcrno, 52 kilos,
Pi Zabalu. Melhorou muito depois da ulti-
nin corridn. Vae melhor na pista elo Derby-

JGlub: Pôde ganhar; Media Rienda, 50 kl-
los, I). Sunrez. Apromptou regularmente.
Bom azar; Bainalerd, 51) Itilos, J. Gomes.
Trabalhou óptimamchte'. Tem suas fumaças;
Llama, ,ri4 kilos, J. Salfatc. Nas condições
em que tfiumpliou na corrida extraordinária.

! lia i|iiem affirme ser certa a sua victoria.
Tem chance; Basing, 54 kilos, G, Greme.

I Cliegóu de São Puulo, com o seu entralnc-
iiuenl liem apurado. Os paulistas levam como
certo o seu trluinpho.

li" parco "Dr. Frontin" — 1.800 metros
I— Prêmios: 4:0003 e 800.. — Patrício, 52
kilos, U. Gonzalez. Nns condições em que
.figurou nii corrida extraordinária'. Se liou-

i.v.er luta, anpareeerA no final; Soberano, 55
liilos, U. Gi-eine. Tambem chegou de São-" uio cm optimas_coniliçõcs de preparo

K. festa de S. Pedro na praia das
Cliaritas

Rcalisnr-sc-A, nmanliãj a trndlccionnl festa
Je S. Pedro, nn praia elns Charltus, cm Ni-
ctlieroy, a qual ileircou ile effectunr-se em 2i)
do mez passado, cm virtude de promoveremeste anno uma festa idêntica no Sacco ele São
Francisco ao referido padroeiro. A festa terácomeço, desde r êilo, com salvas e musicas.
A's 11 lioras celebrar-se-á missa' cnrripril emnltnr artisticamente confeccionado, sendo of-
ficiante o padre Bartholomeu Dolce.vA' lar-dc sairA a procissão com acompaiíliamentõ eleterrn c mar. A's 7 dn noite scrã ciiiitiiçlní ladainha. Km seguida cóntimíurA a exò-cuçâo ilo pro i!ra mm a dns fcslns, havendo Icer-messei regala promovida peln colônia Z-l,desfile de bureos e cilhôas órnnmehtn.dns e'iiluminndn.s n capricho, fo;to de artificio Ira-bulhado pelo hnl.il çyrotechnico José Passar!e v..rinsj)iilnis tliversõj^j^pj^^j_J__HaWi4-^ci*n-J^ l.eblon, 53 liilos, P.

|_:il)nla. Tirou excellente prova e, se não
i lutnr, figurará com exito; Mico, 48 kilos,
|P. Baplisla. Ilcapparece em bom estado.

J^indiis__le-inusicii
Aosociação do Mnrtyr Santo Expc-

diêo, da matriz do E. Novo
Promovida pela Associação «deste gloriososerá rezada amanhã; domingo, ás 10fant°l ••¦•- ............ H", .... I.noras, na matriz do Eíigeiilio Novo, missa solemnc, acompanhada dc orehestra. Ao Evan-

gellio haverá sermão nilusivo no neto, peloRevmo vigário conego Dr. Antônio Pinto.As i 1|_ horns dn noite, laclnlnlin. benção e,em seguida, leilão de prendas, A's ti hornserá inien a reunião mensal elos homens elaLiga Cnlliolica "Jesus, Maria, Josò".
¦sííJíSSb»*—« ¦ ....,^smmssems -____________S_5____3^

 §
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ONDE SE NÃQ CONHECEM
ODIQS

Foram amnistiados, na iles-
panha, os presos po_i_icos e

por delidos de imprensa
MADHID, 5 (U. P.) — O governo decre-

ju a nmnlstln nos presos politieos ou noi
Delidos de imprensa.

*¦

â_y

Sc não fizer manha na partida, leve como
vae, pódc pregar um susto nos entendidos,
Òptlinb a/ari Molecote, 50 kilos, R. Araujo.
Nas condições em epie correu domingo pas-
sado, sem sc collocar. Achamos que não
fará grande cousa.

7" parco "Grande Prêmio Dcrby-Club" —
3.300 metros. — Prêmios: 20:000., 4:000$,
e 1:001 .000. — .Aproinptn, 65 liilos, J. Snl-
fale. Tirou optima prova. Difficllmente
perderá; Avellar, 6*1 kilos, se correr W. I_i-
ma. Regularmente movido. Nada fará; A.ris-
téa, 52-lcilos, A. Rosn. Anda bem de pre-
paro, mns n turma è forte. Não lem chnnce.
Nássau, 51 Itilos, Ch. Moughton. Chegou de
íl. Paulo, onde nctuoti com suecesso, com
pesos baixos, mas cm optimas condiçeles.
.'orneceii boa prova em cotejo o pôde for-
mar a dupln vencedora.; Mosqnettc, 55 kilos,
II. Astorgn, Tirou esplendida provn em trn-
bnibo. Tainbcm é cnndidato ao placé; La-
craú. 54 lcilos, R. Araujo. Anda correndo
muito. Vac bem montado. Tambem tem
chance parn a dupla; Hercules, 56 kilos, C.
Fernandesi Trabalhou optimamente. Acha-
mos epie se, confirmar o trabalho, muito po-
derá fnzer; Ebano, 54 kilos. Não correrá.

8o pnreo "llnmaraty" — 1.609 metros —-
Prêmios: 3:000.fi e GOOlfOOO. — Tapajós, 49
liilos N. (lonzalez. Andn regularmente mo-
vido.' Pouca chnnce; Bragança, 52 kilos, J.
Salfnle, Nn quarta-feira passada pouco fez,
entretanto dizem que peide vencer; Dijitnlis,

$ ri0 kilos, A. Rosa. Trnbnlhou bem e corre
li melhor nn pista do Derby-Glub". Tem chan-
m ce; Lolina, 51 kilos, D. Suarez. Anda bom
1 ele'prenaro. A turma agrada-lhe. Ha f_ no
i seu triumpho; Wilson, 51 kilos, C. Fernan-
1 dez Tirou optimn prova. Pode ganhar; Gi-"" 

cante, 51 kilos, se correr, O. Marin. Ja fn-
Íamos desse parelhciro no pareô Velocida-
de" Não tem chance;. Okapi; 54 kilos, W.
bima. Trnbalboii em regulares conellções.
E* animal ele boa classe. Bom nznr; Solldn-
ao 54 kilos, A. Fei.jó. Melhorando de cor-
riiia em corrida. Tambem _ candidato á

DIVERSAS — O primeiro paréo da reu-
nião dc amanhã será realisado As 12,30 em
''"__ Sc.iiiu hoje para o estado da Bahia,
onele vne actuar no hippodromo bahiano, a
égua nacional Celeuma.

Foortall
OS JOGOS DE AMANHA - Sfio «lesos

ioitos offieiaes que as differentes tabellas
marcam pnrn serem disputados amanha:

,.mca-I'luminense xAiner.cn, tio stadium
pupile: Fluminense por3x0; Brnsil x Bangu
no campo da rua Pnysnndu, pnlp.te: Bangii
nor 3x1; S. Christovão x Botafogo no cam-
po ein rua Figueira de Mello, palpite: Bota-
f1"grMel.^Hit«na - série A - Andara-
hv x Mnngiieirai no cnmpo da rua Prefeito

»>_zedel.lp, palpite: Andnrahy por 3

ê

x 0;

club ila avculiln '__ Uo tetemliro x Muclicnils,
nu campo da run tícuerul Silva IVIl.-., |inl|ii"lei club da «vcuiilíi n d* Setembro por3 * Ü| sírlt D — Profrono a 1'hlnlrio, nocampo d» rua Joio HHidrlmies, nalultei Pi-dulgo por 4 a l; Kiperan.s i ConflancB, noninpo do marco VI. cstaçAo do ll.uigii, pm-Pilei Confiança por 3 x I; sério C — Bu-
«nin» d* Dentro s Olaria, no camlMi dn ru»línuçiiho do Dentro, iwlpilet l-iigenho UeUenlro por 3 x I; Itiuno» *. lnel.|_. inti ncl.i.no campo d* rua 4ockcy.Club, palpitei In-dependência jwr 3x1.

ALGUNS TIÍAMS PAIU AMANHA — Dn-mo», n «fgulr, alguns tcnms prováveis que,«maiihâ, dovcrilo dhipulnr os mntcltei offi-cl1V.*..Ç*-"T-",0> Pelaii duns entidades.?,FLUMINENSE - llnroldo; Pedi e LiosN«R menjn, Florlnno e Forles; Ztii, La«nr-l0».SUl5!f_Bnii»M • Mo«"*» ««¦«•.AMEJUCA — Frederico; Durvnl e J. Mnr-I ns; (joncnlo, Oswaldlnho c Mnttoso; SnySo,(iuerra, Chico, Graccho • Silva.
S. CIJtltlSTOVAO - hiullno; Daniel e

Povoa; (.auanema, Nesi e üllvlor; Osv.aMo.B°c*».Ablllo, -.idbeiTuir e Hurmann.
BOTAFOGO - Usby; Allcmão e Coulo;¦icronymo, Alfrcdlnho e Laxreco; Leite, Ne-

nuliiho Joiibcl, Orlando t Claudlonor.
BANGU' _ Mattos; Luli Antônio e Pis-tor; Cuqulnho. Frederico e Guerra; JohnAnc&iM. Nona, Dlnlnho • Antenor.
HIIAML — Espluola; Porlo • Hchralco;IJubcns, Drlscoll e Neves; Maciel, Oetacilio,HiM», Jucá e Fragoso.
M.ACKKNZIE - Vieira; Edmundo o J.

Lopes; Luccna. Sérgio e Aristídes; Flsck.Washlni. on, Malhusalém, Durval e Hu.ui-noites.
MANOUBIRA — Alonso; Helclo « Gnby;

Vieira, Gegt e Mnneco: Camplsta, Mnscu I.
Simas, Mnzeu II e Mello.

ANDAIUHY — Cnbrnl: Amerlcnno e Mnr-
tlns; Hermogenes, Braullo e Ernesto; Oc-
limei, Ajacio, Gllabt-rt, Tel. e Jorge.'PrtOGIlKSSO — Honlana; Licio e Plndo-ha; Ernesto, Albano c Cnrvnlho; Mnrln, Or-
laudo Monnn, l.ino e Adolpho.

FIDALGO — Avelino; I.eile e Bellannlno;
Cabral, Pe de Ouro e Fructuoso; Argcmiro,Ncvcrslmo, Bnhlnnlnbn, Queiroz e Moseiulto.

OS TIÍAMS DO IIELLENICO PABA O
JOGO AMISTOSO COM O SVRIO — Pura o
Jogo amistoso a reallsnr-se amanhã, com o
Syrio, a direcefi. sportiva do Hellcnico cs-
calou os tcnms abaixo e solicita, por nosso
intermédio, o comparecimento, na sede so-
ciai, dos Jogadores do 3* tcam, às 11 l|2 ho-
rss e primeiro tcam a uma horn — «o-
gundo tcam — Hugo; Cld c Fortes; Mil-
ton, Camillo • Alonso; Rippcr, Antonico.
Lcgey, Couto e Octavio. Reservas — Eurico,
Uzeda, Jorge Marques c J. Souza. Io tcam —
Ismael; Aguiar • 1 .utarcho; César, Flavio o
Antenor; Olavo, Coelho, Lemos, Benigno e
Sarmento,

HELLENICO A. C. — (ReunlSo do conse-
lho deliberativo — 2* convocação) — O
presidente convida todos os membros do
conselho a se reunirem terça-feira, 8 do
corrente, ás 8 1|2 horas da noite, obede-
cendo a seguinte ordem, do dia: «) nl-
te rações Julgadas necessárias aos actuaes
estatutos; b) interesses geracs.

PROGRESSO F. C. — Reallsando-se ama-nha, no campo do C. R. Vasco da Gama,
sito A rua Moraes e Silva n. 43, o match
do campeonuto com o Fidalgo F. C, a
commissão de sports solicita o compareci-
mento dos jogadores abaixo escalados, no
referido eompo, ao meio din, em ponto: 1"
team: lloutana; Licio e Pindoba; Ernesto,
Albano e Carvalho; Mario, üarcellos, .Men-
nn, Faria, e Adolpho. Reservas: Annibal e
Jorge. 2" team: Barata; Durval e Augusto;
Alberto, Juli» e Oscar; Armuudo, Pereira o
Annibal; Carlos e Leite. Reservas: (lui-
llierme, Vieira, Garcia II e os demais iii-
scriptos.

Ò JOGO DE AMANHA ENTRE O SYMO
fc. O HELLENICO — Para o jogo epie se
renlisa ainanliã, no campe» da rua Professor
Gubizo, entre o Hellcnico e o Syrio, perten-ecutes a A. M. E, A. são convidados to-
dos os jogadores escalados do segundo da-
quelles clubs a comparecer uo referido caiu-
po A 1_ Iiorojem ponto, sendo que os epie
não puderem tul-iizer devem avisar até a»
9 horas da manhã dc domingo. Os teams
são os seguintes: 1" — Desehanip; Jay-
me e Lemos; Sylvio, Rodas e Hof.mahu;
Julio, Tcixeirinha, Celso, Chico o Arnaldo.
Reserva: Aggcu, Juliiuiello c Henrique 1.
2o team — Tuffy; Eduardo e Dor.o; Uras-
to; Agostinho e Oschncck; Miranda, Hei-
liando. Oliveira, Kafurio e Decjo. Reservas*:
Josc, Henrique II, Domingos. E' indlspéii-
savcl o comparecimento das reservas.— A thesouraria do Syrio, por nosso in-
termedlo, previne aos seus associados que
as entradas para o jogo de amanhã far-se-ão
mediante a apresentação do recibo n. 7, mez
de julho, podendo os senhores associados
se fazerem acompanhar de duas pessoas: sc-
nhoras ou senhoritas. Os guiehcts pnrn o
publico serão aberto ao meio dia, havendo
uma fila de cadeiras em redor do campo,
para melhor commodidade, As entradas sc-
rão vendidas pelos seguintes preços: 1*. 3?.;
geral, 1,500. ¦ ,

A NOITE F. C. x A. S. PAPELARIA CHU-
ZEIRO — (Aviso) — Amanhã, ãs 9 lioras, será
realisado esse importante match, no campo
elo Jornal do Commercio F. C., sito A ave-
nida Francisco Bicalho (praia Formosn). Por
isso, a commissão ele spo t do A NOITE F. C.
pede o comparecimento dos jogadores abaixo,
sem falta, á hora acima referida:

Carlos, Camillo, Jarbas, Fausto, Lera, Ar-
gemiro, Izzo, Coriol, ZAzá, Hélio, Liszt, Jay-
me, Morct, Francisco, Mario e Alexandre.

S. C. HEREDIA -?¦. Roulisanilo-se ama-
nhã. o match com o S. C. Thomaz Coe-
lho, no campo do mesmo, cm disputa do
campeonato da Lign Esportiva Suburbnna, o
director sportivo escalou os seguintes te.-ims.
que devem estar na sede ãs 11 horas, o 2"
tqnm e às 12 o Io: Io — João; Octavio e
Romano; Duduca, Amando c Menezes; AI-
tino, Leandro, Chico, Alhcricd e Fcrnniido.
Reservas: Ernesto e Waldcmar. 2o. team
— Oscar; Machado I e Dnrio; Isaac, lies-
teo e Machado II; Teixeira, Sylvio II, Ro-
drigues, José e Domingos. Reservas: Ary,
Jnyme e Demetrio.

RAMOS F. C. — ReaMsando-sc, amanhã,
o match offieial entre o Ramos F. C. e o
Independência F. C._ no cnmpo da run Jo-
ckcy-Club, a commissão de sports do pri-
mclro desses clubs escalou os seguintes
tenms: 2° teom, ãs 12 horns — Américo;
Luiz e Raul; Oriovnldo, Oetacilio e Gonçnl-
ves; Calo, Henrique, Álvaro, Erothidcs e
\Vnldemiro. Io team, á 1 112 hora — Concei-
ção; Joaquim e Mattos; Bnffa, Oldcmnr e
Gnldino; Guerrn, Sebnstino, Alfredo, Ju-
vcnnl e Antonlnho. Reservas: Zcno, Ahreu,
C. Silva, Oswaldo, Moaeyr, Souza, Serra,
Edgard, Olympio c os demais inseriptos".

A EXCURSÃO DO GAFANEM A F. Q.UB
A' TAUBATE' — O Gnpanemn F. G.T em
Taubnté, no próximo dia íl, disputara com
o club local, 11 lindas medalhas de prata,offerecidns pelo Tiro ele Guerra 525, ele Iin-
prensa, cujo conselho deliberativo nssim rc-
solveu com o intuito de participar da obra
de approximação entre os desportistas bra-
sileiros. A embaixada do Capanema F. C,
vae, assim, accrcscida de mnis um membro,
representado pela pessoa do Dr. João Ba-

?tists 
Arnoldi dl Bosisio, thesoureiro do re-

erldn Tiro de Guerra, a quem caberA a
tarefa de offerecer aos playcrs do tcam ven-
vedor as medalhas que vão ser disputadas.
O cnthusiasmo cios cariocas por essa excur-
são corre pareihas com os dos paulistas dc
Taubnté, ambos elesejosos de "medir forças
em campo, demonstrando mais uma vez os
seus conhecimentos do riAssociation" e o
cavnlhcrismo já conhecido dos componentes
dos dous teams.

O presidente ela embaixada, que é, tam-
bem, presidente do Gnpanema F. C., não
tem poupado esforços para que o tcam ru-
bro consiga um regresso condigno, tendo
promovido treinos Indivlduacs e de conjun-
to cujos resultados fazem prever que a fi-
gura do Capanemn não será para dcsprcznr.
Sabe-se que os rapazes do Sport Club Tnu-
bate, habituados a vencer, principalmente
em seu campo, não desejam ser derrotados
por cariocas, aindn mais quando o club que
os vae enfrentar não representa as cô-_

dar« dt nenhum noi grani..nica ou iiii l.lgn Meli-oiinlltaiiR.
AhImii,iuinii.it.li._piiii|iHiliiii*.iiiii», rev*-Imitiu L.il.n qualidades umiiavcls parn a vi--iiu-lii. (.nm a «'inli.ii .nilii du ..apuiitmin F.«i<., S-guiiAii, tiiiiih.ui, um cli.iini.lii curió»<; o i-crclu.io gemi ilu Club, capitão Annibal

Pinlo.
O JOGO ENTRE O SPORT CLUB PAPE-

LAI jA UNIÃO IC O BAPTISTA DE SOUZA
{'.;,-;• *** Ucali.Mi-M' uinituliii, no campo do
Minlgo, o valoroso cumprão do niiiiii pas-siiilo im s.rlo C dn Mclropolltnnn, o encon-
tro ilu l.lgn (iraphlcn entre o S. C, Papelaria
União e u liitpiMit do Souin F. C.

A comillli.lio spmllvn do prlnii-lro pede o
coiiumrccluiento dv todos os Juguilorcs A I
!•'_ l.'_ Imr.is, i'cs|ici'llvmiicule. O tcam nrln-
ripai ilo UnlAo, i* o seguinte: C.nrlns; vlrui-
lio o .Muilo; Silveira. Nou. o Marcus; Lydlo,
Nelson, Toninho, Lula e Pacheco. ReservastSylvio, César o Morgnilo.

O GRANDE FESTIVAL DO VASCO DA
GAMA A. C. — Rvallsu-sc, nii.niihã, no beml ralado campo do club acima, A rua Meara-
litiii, na estação da Penha, o festival spor-
tivo cm beneficio da seu querido presidenteAnlonlo Henrique de Macedo, baluurtc desta
querido club. O campo estará llndamcnU
ornamentado, • o prograiiiina desla festa é
o seguinte: 1" prova — As 11 113 — Traves-
sa Oliveira x Combinado Mela Noite; 2*
prova — A 1,20 — Combinado Anglo Ora-
sllciro x Itnriirí: 3" prova — As 2 112 —
Ilaplru' x Republicano; I* prova — Honra ,ás 3,í>0 — Pnraguussti' x Combinado Não '
Quero Châro (Oceano F. C). Esta prova
scrA cm hnmcniigeni ao Dr. Nelson Coutl-
nlm, sendo convidado especialmente parn ar-
bilral-ii o Sr. Antônio José Ribeiro, presi-
dente do A NOITE F. C.

Além dos taças, liavcri mais 5 lindos pre-
mios.

O I" ANNIVERSARIO DO CINCO DE JU-
LHO F. C. — Passa hoje o l* anniversario
niililicio deste glorioso grêmio, composto de
rapazes que constituem a elite de S. Chrls-
tu vão. Dnrá elle hoje, cm sua magnífica sé-
de sncinl, sita A rua Ijoiufliii n. 59, uma
sessão solemne, que será precedida de um"rérn-réco".

Sabemos que brevemente • commissão de
sporls organIxarA um grandioso festival
sportivo, convidando pnra ahrilhantal-o os
clubs da nossa imprensa, entre elles, "Jor-.
nnl do Cniniiicrciii" F. C, A NOITE F. C„'
c o Grêmio Desportivo "Gazeta dc Noti-
cias". Por ahi, fica mais que firmado o queserá esta prundioso festival, que terá A sua
frente os Srs. Edvard Marques, Thomaz Gal-
hiri, Jusé Lima Junior e Henrique Gomes
do Campos.

A thesouraria deste club, a cargo do
Sr. Duylio Duque Estrada, chama atten-
ção dos Srs. sócios cm atjruzo para se ijui-
tarem.

BnsketbaU
O FLUMINENSE E O FLAMENGO FORAM

OS VENCEDORES NOS MATCHES DE HON-
Tlí.M — Rcalisaram-sc, hontem, á noite, mais
dous joi.os ol'H.*iae:i file basUct-ball da
Amea, entre os teams do Fluminense x Bra-
sil c do America x Flamengo.

O primeiro desses encontros foi effc-
i-tiindo no campo cia rua Gauanabara, e teve
como arbitro o Sr. Duque Estrada do tio-
tafogo F. C.

A luta entra os quadros secundários trans-
correu sem animação, tendo sido verificado
o resultado ele 55x2, favorável ao tricolor.

Os tcnms estavam assim formados:
Fluminense — Gcrdnl, M. Pinto, Arnaldo.

Mesquita e Lconardos:
lirasil — NlUnho, Prudente, Orlando, He

lio c Castcllo.
Seguiu-se o encontro entre so quadro,

principaes, nue terminou, ainda, com a vicio-
rin do Fluminense por '11x13.

Eram estes os tcnms:
Fluminense;— Maurice, llennnnn, Rcllm*.

mino, Moaeyr, Paulo, Unj.o c Pizarro.
Brasil — Espiiiola, Marino, Hebraico, Oesl,

Carvalho c Maciel.
Tambem no rink eln rua Campos Salles,

cffectiiaram-se os encontros entre os 1" c
2"° teams do America c elo Flamengo.

Nos 1°0 quadros s:«4u-venccd-H' o Flamengo,
por 19x13 c nos 2"° teams o America 17x15.

CANHEHHOJUNElF.
MISSA»

noinm-H depois dn nmanliAi
Teiipnlo Mnrln Cnriienler, As 0 LO; Fran*

1-lsi'U l*'l'l'.i'llil IliillliiS Snlilillllil, Ah S l|2|
João do Suara l.eniiiiidii, Ah d: FrancliüM
1'Vrri'lra ila Mniiiii, nn egicjn de S. Iriin»
risco dc Puniu; D, Eugenia Montes do AN
nieiila (1'k'iuliii), As 7 l|2. na vj.ri.Jn d*
Siuito Si'iiiili'lii'ii, em Cascndiira: bnroneM
de llarcfllim, As I), nn Cnlhcdrníi Alfrid»
José ll.iiiins, As 10, nn cgreln do (.armo; co*

m in.»«»irc, iiiim ........ in-iiol Josí Cnrl.is Vidra l-crrni. As 10, i»
ro pela providencia que o MroJn.do.S, SobmtlAo, om llnrra Mansal

um dciaitro. p«ii-.|ii_ »• »r, Alberto de Murros Tavclro, As 10; Don»
e vlgnmciilos, lirrnncailos .Mnrln Paredes tle Sousa Oomes, As 10, im- l.niiili-lnrla,

— AmnnliAi
D. Mnrln dn Conceição Percirn, At 10 I,".

un egrejn du Lupa
KNTI-ltliOS

Foram sepultados, bojei
No cemitério de ,.. Frnncisco Aavirrl

Grcgorlo Leal, run S. Carlos, 27!l| Cnrln»
Unsilio, traves.n do Moita, 1.1; unlino d*
l.linii, ncci-ulerli) do Instituto Medico Usai;
José, filho de .lomiiiim Teixeira, Hospital
Huhiiemiiiiniiiiio; .Manoel llodrigucs Sanl'1,
rua lliiiàn de S. Polis, ll, sobrado; Aur.ll-
no Gonçalves de Suuzn Portugal, run du Us-
tivlla, 11; Frederico, filho de Pasehoal Srar»
will, run dn Misericórdia 113: Maria Pudins
Lourenzo, run Santa Alexandrina 213; Ann*.

, tncln Victorln dn ConcolcÃo, mnrrn ilo Sul-
giieiro, tem iiiimcio; lililln M.irin do Ams«
ral. Asylo S. Luiz; Frnncb.cn, filho da Fl-
delis Fnrliiiialn, run ilu Pinto. RI; Isabel
llelnilru da Conceição, morro de S. Curiós
sem numero; Jnrhns ile Oliveira Sonrcs, nc*
croterio dn Instituto Medico Legal; Julio
Domingos do Queiroz Medlnn, rua liarão do
Amazonas 63: Américo Alves Ncllo, rua
Marquez de .«• puenhy ir»!; Antônio Salguei»,
rua Dr. Eí.equ cl II); Maria Lu Ira dn Con-
ceição, ". icroicrlo do Instituto Mediei» Le«
gal; odno da Silva, Hospital S. Francisco d'
Assis,

No cemitério de S. João Baptistnv
Mnrla Lulsn de Sour.n Amnraiilho, rua dona
Mnriana 151J Anlonlo dn Silvn, rua ScnllÕB
dos Pnssns '_.')2; Maria Jonquina Cnrrein.
run Gassiano 144; Adolpho Ferreira Moutl;
nho, necrotério do Instituto Medico Legal;
.íosò Mnrln Peixoto, estrada V). Castorinn
numerei .18.

Serão inhuinndos nmnnhü:
Noccmilerlo dc Sun Francisco Xnvlor»

Djalnin, filho dc Manoel dos Snntos, snind«>
o enterro, As 0 horns, eln pra'a do Retiro
Saudoso, 80. c João Soter eln Silveira, cujo
feretro snlriV, '• 8 horas, du rua Lins de
Vasconcellos, 204.

No eemllerlo de S. João Raptistat
Adelino, filho dc Maria de Uarros, fallccido.
no becco dn Ciirlocti *1G, reulisnndo-se o cn-
terrnuirnlei ús 10 horns.
- m***]******m% MSf)^  *¦

O livra "LABAREDAS" d©
8ÍLV.EIRA DE NIÉNÉ2EI.

Em linda edição eln «Jin Leito Itllirirr.
rrr:--r:r?;.~-.:r*vt<Ly*i acaba ile nair " " —

0 DESMONTE DO CASTELLO
CONTINUA ALARMANDO

A CIDADE
m*  _¦ ¦ ¦ i *••**. %

Estilhaços de pedras e vigas em
plena Avenida 1

f-rom prccliiiincnlc i horns da mniiliA,
quando um formlduvitl «ilaiiipldo alarmou
o centro da cidade,

An ruas eneli. riitii-se de curiosos, pois tn-
dos querlum xalior que desustre li.ivln o.«
1'iutIiIii. NAo fui um di'sii«tri', mns quiml.
NAo foi um dusast
evitou, mns quasi
tllhuvos de pedras _ 
do morro do Ciislello puln cnrxn cxiiKiteriidn
do umn mina que nll explodiu, vieram ca Ir
cm plena avenida Rio llraii.n e em vmiosdo
acus prédios, quo tiveram diimnlflctivões,

Nm*. liind.i. do Palace lluli'1 caiu um TílA-
cn iln pcilrii: ns nossos colleiiiis iln "Palria"
tiveram n iliiinbolii du nen edifício partida
por nutro bloco do pedra; em plcun nvciii-
dn, nn parle fronlvirn no Til.iiinn, umn Ins-
cn pcsiidlsBlmii de miiilclru, tombou cnlre
os automóveis que ali estacionavam.

O Dr. Aloysio Neiva, _.* doloKado aiixlllnr,
iviinvn no edificio da A" Pátria", por necn-
sião do facto o vciu A nossa reducção niir-
rar o oceorrido.

Tambem em nossa rcdacçllo ...Iiveram
os Drs. Comes Carmo, Gama Cerquei.», Pci-
xoto de Mello Aroelra e major Luli Gomes
que colheram o c.tflIinQO de madeira caldo
na Avenida, trnzendo-o coiiisiRo.

Ií não UiavcrA quem sele um pouco pcla
M'K«iraiii;.-i do nosso povo, evitando tnos des-
mandos, que crescem de Importância pm*
serem dados em obras superintendidas pcla
proprln Prefeitura V

i ****** '
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Mobiliários e In-
stallações do
Escriptorio?

para:
Profissionaos
Residências
Companhias
Commercio

Bancos
J. PALERMO ft C.

211 — SETE DE

SETEMDRO — 211
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Foi as&ignado o aecordo com-
mcrcial russo-persa

MOSCOU, 5 (U. P.) — Tclcgrom-nas «Io
Tcheran aiinunciam ter sido assiüiindo hon-
tem o accôrdo commerclnl russo-persa.

¦ ***** ¦-—-
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Pedestrianiimo
0 PRÓXIMO "ItAlD" DO Cl.UB RESERVA

NAVAL — Tendo a directoria do Club Ro-
serva Naval, em sua sossãb ele hontem a
noite, resolvido õ.rgunisiir c piit.n.innr nm"raid de associados i cidade de Petròpò-
lis, foram abertas na scerclaíia do Club, ns
inscripções parn o iíífisriio. Ainanliã, haverii
uni treino para os concorrentes n«) referido"raid", devendo a partida dar-se As (1 horas
ein manhã, da sédc do club, com destino ús
Furnas da Tijuca.

Noticiário
"Hymno Rubro-Nciíro" — Com musica e

letra do Dr.•Pnulo de MnRalhães, a cunhe-
cida casa de «Musicas Viuva Guerreiro & Qia.,
acaba de editar o "lluyiiio Riibío-Ncgro", of-
fichtl do X)lnb de rtejintas do Flnihèiigò, ten-
do nos enviado um exemplur, epie agradece-
mos.

O BAILE DE HO.IE NO MODESTO F. C.
— A directoria ela valorósii
tivn eie Quintino Boen
em sua sédc social, a rua Elias ela Silva
n. 801, um grandioso baile que se iniciará
As 10 horas dn noite ao som ele cxeellente
orehestra. Precedendo o baile, haverá uma
sessão solemne.

— Renlisa-se nmnnhn, domingo, d*ns 7 &
mein-noiic, um elegante çlíA-paulistn, na
sede elo Club ele Regatas Guanabara. A com-
missão promotora, cpie i composta de faini-
Uns e cnvti.h_.iros do bnirro ele Flamengo e
Bntnfogo, nno tem poupado esforços pnra
c|iic tenhn um exito brilhante essa elegante
reunião, nue será animada pela "jazz-band"
do Batalhão Naval.

_»!_—•
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m MMm^
Manlfcrfr<;e-'.rs ele defe>it"ono fun-
cciouameiito do apparelho disci;-

tivo e da pris.*io etc ventre

Pilu!as_do Abbaiie Moss
êõrrectívo cfflcãt.
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Silveira de Menezes

Carvalho,
nilnilràv

No

de iieietin» do **r
elile» |ioe-lii Silve
Menezes. Este
dc i;rnnde irr.ayir.nção,
modelado cm uma nr-
to nova c bizarra,
utiaivlo lido ú no__a
alta :<c.cledado c á de
8. Paulo. alcniie;ou rui»
elorn aiicceir.-íe», inere-
c.neio elogicu dos nos-
nna maiores homens
dc letras, niilre <*¦;")•

quaes sc conta o,.ÒS;' ,-
souioiu poeta \'l$lplflilq*',f

"!..\11.V!'.-_I!A_". eir.-.'.ác'_V'»í'!,Í'j

y.".»

poriniis como áirra" 
'ef|»'_s

¦*iTf. -li

IT"Sgênlc: 'Sciêleelintc ele Produetos
Cliimicòs L. Queiroz — Rio —

S. Paulo.
tf,,.
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CASÍMIRAS INGLEZA

«i'.!!1-;!".", "Olhos nivi-ie.iei*,ei,í;«T
"Sblcnno partida", "Tnrele"> "As Rjr^.r'- o

• i ú.Aia "¦_.. iiii.ad.i v.u.i i.r.eii!-'.'' huc õ cnin
i;e>twclónnl cor.c>:;i_;'io em vibrante cr.tylu
-iiico.
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O MAIOR Sorlimenlo, n MELHOR Oiv-
lidade. os MAIS LINDOS Padrões da Moda, I
OABÁRDINES, BRINS E AVIAMENTOS paia'
Alfaiates.

Prccofi Bem ciminete-ncia
CASA BRADFORD

161, RUA DO ROSÁRIO, ltil. Tel. N. V.i)
.«— ¦-, *~m^-jt^***»*t hi i ,_—.._..

i. mie_3
tíegiiczíáj
jmn, áln. 7

i;i ;; suu niniivc
quo Gegiuula;

de. coi'1'cnle me/.

c tivnrn ¦>
lílT, fli.i _)7Ç|>

US d lio-

| Photographos I
irosn ngreirilnção spor- M
nyuvn rcniisiirn, hoje, tt

,...._ _._;.,_. a:. c:i_í.. M

Espcrlmiíntae an
Chapas- a uSochi-cnsas

r::s da íuriüt**, venderá em leilão to.ie»
o deslumbrante o exiraordhiario mo«

j !)i!iario c]y.a giuirnccò -o confortável 7
pnlacctó á s-aa dn Egrcjihha n. 11, es-"

I qiiiuii ela Avenida Atlântica, soberba
resi .cncla de _eu particular c iin_iio
-¦srekidò an pitaliS)
;;t

«tei*v fi-

, O íURlil.CÍO CtS]
;*' Í\u.niçiic!\c'.
fino C 1'ífT'iíisf.íniò ni..!;:'i:

ii :'¦!•: cnrüi-tni 0 o íjt.iè s«
ti;
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JOCKEY-CEÜB'
m 8-iRivsrsanc

Oommemorando-se no próximo
dia 16 do corrente mez o 56° anni-
versario da fundação do Jockey-
Olub, a directoria receberá na sede
social, no referido dia, das 17 ás 18
horas, todas as pessoas que dese-
jarem cumprimentai-a por motivo
daquella data.

e optei-eis plioto;sfapb.as em
CÔ11ES NATUHAES

Procurac-ns cm todas ag caso» de artigos
photoiírnphieos [

JJOHN JÜERQEI^S «Ê C.
I CAIXA 19. RIO DE JANEÍrÓ !

: <í_a____*SE*íE^i^^ '

EM HOMENAGEM A ÂLBEifíõ
NEPOMUCENO

* *m- ** •—¦*

0 concerto de amanhã, no Insti-
tuto de Musica

Renlisn-se, nninnhã. iis 4 horas da tnrde,
no salão do Inst luto Nacional de Musica, o
31° concerto ela Sociedade ele Cultura Musi-
cal, cm homenagem ú memória gloriosa de
Alberto Neponiueeno.

Esse concerto terá a apoial-o a brilhante
cooperação do Instituto Nacional dc Musica,
quo cllc dirigiu, por lnrgos nnnos, sem iiiin-
en desanimar, sem deixar de dispensar no
estabelecimento tuelo carinho, 'Iodo 

desvelo,
pugnando pela 

'severidade elo ensino, pela

apurado gosto. São güárnigôça f.s

j'1 alio valor arliottco íeilua por ciicciüí-
'<& menda sol) a :n;;is rigorosa execieião.

, A tapeçaria qne orna o pãláccle é de
, esinerada escolha e dc subido vaíor»
Brònzcs de glórificndos artistas, me-
!ac. de valor, pralariá em obra, arti*
fros portuguezes e franeezes, crys-
faefi finíssimos da Bohemía, "óticas
de Límoges c inglená, coluirmas ivcs.
Stitiias dt! triarinore cy*,*i«: -o. .-¦-*;.f'.-..v

i ii-ua grande (juu:htí*rtr.(!c do objec!ó_', cio fi'.;;; ornííijtic.njaijan. Õ q.
cohlri) no palacçle c. o <iuc
inir.gi-ii.-.!).- dc iiuiis belib é enL'i.ii'a*.
dor. O catalogo de Indo será pabíi-
«aclo, ünihhhS, dóniiiigoj no "jíoi>

nal ilo Comniercio" c o palacctw
achar-se-á em exnosicíãí. segunda-fei
ra, a partir das 12 hora3.

>—«««ob*» .

et: ¦-¦

. jió.

t» ¦'•'"*.¦_,» ¦¦««¦¦i .. | prohidnilò eia arte, pcla digiiicladeDas 18 as 23 horas será reali-1 fessomtió-.
sada uma festa dansante.

do ])ro-

Secretaria do Jockey-Olub, em 4
de Julho de 1924. — ÁLVARO DE
SOUZA MACEDO, Io secretario,

LICORES

São os preforidos por todou os apreciadores
de bebidas finas* ~-Hf ¦

LOiálUdO itfdú
ROMANCE EMPOLGANTE

Em todas
posito: li. do Carmo, 35

O programma está nssim orgnnisuelo:
n) "Trio", dc A. Neponiueeno, eiue será

executado pelo conjunto, ao qual o seu au-
tor o dedicou: professor Barroso Netto (pia-
no), Humberto Milano (violino) e Alfredo
Oomes (vlolocenlloj.

b) Coro da "UyArns" (lendn amazônica),
de A. Nepomuceno, pelns senhoras Antoniet

O campeão do mundo

& sí::viim
fíxíja-p da Bnn fornecodos

_» San fes *W H B^ y» | ¦''*.. «%r

MODELOS DE PARIS
Vestidos para Recepções, Thea-

tro e Visitas — Chapéos, Bolsas de
ta de Souza, Evangeliiin de Alenenr. Guinar grande novidade. Liüfferie finissi»Bandeira Stampn, Juhetn Telles de Menezes, a
Maria Lilüia Guimarães. Rosettn Costn Pin-
to e Xiki Souza I.opes; senhoritas Baby
Joppert dn Silva, Celeste Cerqtieira, Gormiv-
na Mallct .Inectues, Jac.vrn Amorim, Jiidilh
Maranhão, Marin liiirnia Freire, Maria Ks-
Iher Alliadas, Marielta Bezerra õ Olgh Ahrn-
hão. Ao pinno o professor Rossini Freitas.

e) Palestra sobre a personalidade de A.
Nepomuceno, pelo reputado critico musical
Rodrigues Barbosa,

d) Homenagem elo Instituto Nncionnl dc
Musica, consistente na execução da "Elei.ia
heróica", n A, Nepomuceno. musica de Heu-
riejue Oswald sobre palavras dc .Coelho
Netto. E' um coro para fil vozes femininas,
acompanhadas por pinno, hnrmonlnm c
qnnrtctto duplo de cordns. sob a regencin dn
maestro Francisco Braga. Tanto a inus'ea

ma, Peignoirs, etc, etc.
José, 120, sobrado.

• "**•*>•,*****• ?¦-¦««¦<y>4_n»

Una São

'STOPYL
do Instituto Brnsilairei de Micrfiliici.gÚ

l'nra fürühciilos, esriinhíts o cravos
POTE 58000

NAS CASAS DE C11.URGIA 5
DROGARIAS

(t
—<«•»-

La Moie de Demain"
Os Srs. Soria & Boffoni, proprietários da

as principaes livrarias e no de«J_nmo ns paíavras. forain escriptas especial- Umo dessa revista fruncèín^deyjnçcTa. 
°edi*-

= *• mente para esta solemnidade,. 'ção continental de "Corning FashioB*"',

¦
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ftiiAwno a nuu KAn:ftiCOMMEMoRÁNDo o centeUUANINJ A UVIUMljAÜ NARIO DA CONFEDERAÇÃO
PROGREDIR. \

r preci.*?o qa<» cada Republica se
resolva a sficnViVftr c. .* «r. i.*:. cí ii
auu liberdades c ossuma no-

mi obrigações e deveres

Ttknm. do presidente Coolidge
muna cominemoração aos

Horto, das fíuerras
(COMMUNICADO BPISTO!«\I.)

WA5H1NUT0N, HO tle maio (V. IM

!*

\U

Svidente 

d«. Republica, Sr. Calvin Conli* J dc .fio:
,, falon, hoje, pnr oceailão das oerlmo-'
I ee-B-n»„.nri,tlv. . do» i.iortoi da f.irrra.

__• tcnlterio Nacional ris Arlinglon. Ti.tln-

R4* 
am feriado nsclonal, cm qu. oi mor-

I ¦•• varies guerra* cm que o pnu «o lem
«¦mitiido recebem homenagens ria pntrln.' 

|U Nmr do discurso, o presidente ifnllcn-
______-, aect.sldade do pn* entrar paru * CAr.
tf* il Jnstlfa Intern.cional de Il.iy.-i, icgiin-
¦t flano arlopimio pelo .eu sntecêssor, o ma-
Girada Warr.n Harding. dc •crordo com ai
MftltS-. eo lecretarlo ria Estado, Charles
Ku. Hnght». Essn »dh. -Jo ,.¦¦*.',. no cm-
tm»**, a reserva de não Importar cm reco-
H)M(liBWSt* 4* I.lu ria. N_, *. •. por parle
rfc» Citado* Unidos. O Sr, Coolldgc d-dn*
_rw-s» contrario n qualquer outro projeclo
¦o a.isvnpto, por Jnlgil-o da »iitemio im-
yntícaTsl.

r«)(0 o *titt* ds ns(.1n m: provável con-•.wa.lo dt nma novi conferência interna-
«.lanai d» de. irmamenlo, mas fc. notar quc !
*t& tie poderia acontecer neste momento,'
ç.-.'-•'*-• ainda restara irreiolvldos muito. j

KWtmt*. 
de capital Importância para h j

lâulllldad. do mundo. Emquanto isso,;
«.•vinha . oi listado. Unido, minter uma j
aavwdra a un, exercito n_ altura das sun.- ,

sidades intcrnacionne.. O orador op

AÇAÜ
DO EQUADOR

Romnria civien ao .«mulo de Mn-
noel de Carvalho Paes

dc Andrade
Km homenagem A .memória tlc .M.inoel dr

Carvalho, p..-Iilote il., Confeilers.Ao du
líqiiailnr, o Contra l',*r„.,,,,i,„•,„-) promn*
verá, . imiiili,. uma visita no tumuln da-
qiiclle patriota, no remli. rio dr S. Francln
co dc Paula, (..liio iiur,, rs-c Kr.tti cívico,
convidados torio. oi membro» ,!, colônia
p.riininbu.itnn . mui*, fnmlllns e i*e. *oas
que,qul.crcin concorrer parn melhor olgnl-
flcaç. o dn preito, Pedc-io .. tetilioi-ns a fl*
ne._ de lovaram flores para espargir ...bre

mnnsul.o do grnntle palrloln, O Centro
'-rii.itiiittcaiin «11 t'«i*i)-llnr.- um» cntb.-illc

K, horas da manhã e-tar. um bonde
capiclal, ao I.srgo de S, Pranclio rie Paula,
h dlspoilç.o do. quc is qui-. rem fssor con-
du_lr Aquella nscropolo. No mesmo intuito-
o Sr. Conti. Pereira Carneiro, presidente, do
í>,,tro Pernambucano, p..-. automóveis, A
tli.poslçAo tio» convidados.» m*m ...

BEVOi lípnnDÜULüpU

acte m

"AM DEFESA E EXPLORA*}Coi-á iMMn-farifl uma hprma a
ÇÃO DA REGÍAO AVWERA jòt,a 

m®imn m* mm a

BE màracassümê Lima Barreto
ScRuem oàra Redondo um cnn. - CONSTITÜIÜ-Slf*!' COMISSÃOaogufm ijuirt ivcuoiiau um con- ,,,,*, gfc. bncaUHKGARA' DESSA

.mgen.e militar c «ma eom- 
"" """

INAUGUROU
M

EM PARA DE MINAS

AUGUROU.SE, SOLEMNE- |ÇArrc hACCÍvaI -> \n\\
ENTE, 0 GRANDE HOTEL, \oUÓ püWlYll d V0|«

ta ^ mundo m
HO-iIENAGEM O) ISSGRIPTOR

PATRÍCIO
o Centro de Cultura nrai-le.ro e * Sncic*

it.-rif 1'nião Comnierclal Suburbam, rcmlvr*
I rn in. conjunetninoute, promover o levanta*

incuto do „,,,., I.cu,in mi il,-., i,,iii:iiii'I .*
tn Lima nnrroto.

I*',', .cm -Iiivf.ti*. umn i.vmpalhica Idvn, me*
re.rrinra de _<•••-•. os applüii.o. c que. natu*

! ralmonto, vae encontrar »* mais francas
:.,Ih--.,'•¦• ¦ entre ,,. ntlmlrudn.es • uim-t", tlu
niitor do "Triste fim ilo Pobrcarpo Qua*

I ronnin". f.nmn i- f-nliiiio, limi, Uarri-lo, além
le rninniiclsln tlc valor, ern um caecllent.

mi.üâo norte-nmericana
M.tnA.VIIti), 2 (Rei.) (A. A.) ~ l.,nli.i*.

cou para villa It.iltmtl,., ... retti-*,-, ,-¦'.,i„„i
dc Nlnrncaiiume, o coronel Ulytt.i Marquei,
acompanhado tle varias pracns da policia ma*
r,!,!,.,,- itfi.i, tlc RSSIinilr O ''„,,,: , ,,,,!., lia
mriju miiiisr naom-ll- território nurlfero,
Inf. .Iniln pelos lutlln». frulnl..'No iiieinm barco, a Isnclia "Tliarèalns,
psrllii f-tn Itlciillro destino om*, rominlssAn
norte-americana, c„cnrrâ|!n,!n tle vcrlfl.nr o
valor das minas referidas e Iniciar os servi-

ços 
de mlncraçüo, raso solie conveniência I ™,.™' 

fl nm|j,0'l!sn 
com.nl..... Irahalhn pnr contrato com Aí-,l,,ns ™}^<»> promotoras do iiiomi

o governo .Io listado, que lhe .IA o .llrcito de
pesquisar metnes c pedra* preclosi.. dculro
de tnil-, o lerrilorio uiuriinlieii-e. Klto i'.ca-
llini. poivm, como Io-*ji! pnrn sua primeira•i.-! ¦!•!,.¦ a r.-k-i.i„ de MnriCAi .ume, onde

mento, convidaram pau faxorem pariu da
coinmlssffo espoclul dn hérnia no escriptor
Atlclino M,, ,.iil.,,, ••. presidente dn Centro drf.iiltiirn Brasileiro; a um i.p.c.enliintt' ds
A NOITE; ao Sr. Antônio Qnelroe da Silva,

Lfin. K.,;r,i,Touro',,,,ani,e!ro ¦ wusas %x%%%$f°noúr.CFfnteni- ne Kiiogramniai tie ouro. j_ «dvogaidò

KI18IQBIIG
•MS.ss a variai propo^t.^_ qm t.m nppartel-
«fe fira a formação de ums nova Corte In-
(irasclonel de Justicei, explicando qiu- ir-io

msrccerla o ipoio da maioria dos p.l-

-:; iJ<*\i.

a antiga

JERSEY
da fibrlc. ATLÂNTICA*. sceçAo de virajn
fpreçoi dl f. brira). Hua 7 da Setemhro. 107,
1* niidir. Tel. C. -i .10.

¦ mmm*-* »¦ - -

OS ITALIANOS MO BRASIL I
Uma cavta do príncipe Humberto

.1. .-«IA « caminho da Brasil, o dentro tio
duns lemanss esln. A nesta capital, o prin*'ripe 1'ii'berto, herdeiro do throno dn Itália,
'me vem nísim conhecei este recanto ria
America onde tanlo. italianos lrahn!h.i,„ e

! proRrltlcm, K', po!., dn maior npnortunldndo
I Conhecer-, c innn carl.i dr tua altera, ivcen-
. Icmcntr nqui elt<**-ntlii e enviada an Sr. Vltn
IMãnsolillo que. tic.tn r.ipilnl e de.tlc muilo

batendo com tinindo . tenacidade

JA -e ncli.tu duas ll.tsi i dlsposlçüo de
pessoas qne queiram nsslgnnr pnra o monu-
mento, nas livrarias Sclentiflca Braillelra,
A ma dc S. José, e Leite Hlbelro, á rua
nithctifiiurt da Silva.
¦¦¦'¦¦> "_¦__¦__——a

HifiMtliJtl¦Hisra
,v,,ífw5^*.','>,iw'*í
¦*m®mtii&
¦¦'«•¦,'J.V. ,*_ •..'.¦*.-j!i-
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t *t*fffâffi- r*í M__3_Pw

-''-.• *-W£iKfl&*w*m
> _._!¦*__ *i&*m&i ¦,N**Wk»S. ***¦__(__,>

. <•-.'¦ í'í/_*_rwl___.ii*_#íf__POr-': • —i '''i*aFslMi'íeSj
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As commeinorat.ões do impor-
....•ie acontecimento

PARA'. (-.Minas). ... (Serviço r.peelal
d« A NO ITI.), — inuuj.urouo.0, liontem, so-
lemuomonle, neils cidade, conforme esta-
va annuii.lado, o iirntule lloiel.

A inslalIuçAo dcs»e e_labeleclmento rm
um prrdiu quo, eipoclalmento «onslruldo
ítala Companhia dc MeHioritmentos de Pa-
:<i de Mlnii-, piMí.ii,*-, como coinmiinlcAiiios•iiilrriorme.ite, ll) qUailtis laítallaçfijl
do -iSM-, lus electrica e amplos srIAos de
visitas, refel.Oes . ,|o. •)* il« bilhar e outros
o do um,, grande Aiui ajardinada, conlrlbu*
para que esln localidade seja rtolndu dc um
dr* molhnrcs ifiteís dn l.stndo.

Parapynipharant ., Iiençío do novo c con-
f.itlniol 1'dllicii,, t, Ur. .los. de Alinolda
Campos Júnior, director dn listrada dc I c*
ro OAste tlc Minas, c .un l.xma. esposai qu*"
foram,' an chegar A "gare" loc.il, rcc.bhlus,
cnm mui numcro.n e seleeti comitiva, por|
familia* ri» no .«a sociedade, reprcienlaii-
tes da onmira municipal, autoridades e
grande mnitlri.lo dr popularei.

Após ¦ cerimonia ,i. hençAo, reallsad

17 dias?

Os technicos entendem
que sim, uma vez con-

stniido o tunne! sol)
á Mancha

• • ml »m •* *m- m imeam

Herriot intere«_a-_e viyamcatt'
por esse empreheni. intento

. .,,..„„:_ .,_ nanem. .•ca.iKi.i. J^,*5"*^™"!0 í^.^ *^.iíU*í50 *<
P*!o ,,ydmo. padre José Pereira .Co.llloi ^tfffi&g^™,^

• .

._*.
serA possível, segundo diversos profiifjjnaes prrvAm, faxer a volta «o mundo tasFir-rs.i. dias, Hiitrer.tentfs, os enienhelr2
Irrreslrc- estilo planejando ums Unha f.na,
vinria entre Londres e Ivltlm. Somente orei
ent^a /• ncccisnrin para tornir possível «•viagem; * constnicçAo d« um tnnnel d.'__milhas de extensão, através do Canal tia

ata (foa JA acceitaram o tribunal de I!_..n.
QãtniMntiindo os armamentos. di..c: "O
«Ml seria
_waa_s da
qua nenhuma representaria uma ameaça per
¦8 entris". Dissi qne o bem estar das -u-
•fim nio poderia .cr p.-,.i,,,,,;,.- por polltt-
_.•« Mtreit.,1 o que n clvilsacão só proürídl-
si», se cada Itepulilicii se resolvesse » ..tcrl-
ficar alRumas dns ..tias liberdades e assumir
nova* obrigações e devores.
,'—_¦¦_.," a _*t_t|vt_a_- a--—.——_¦-,,.¦,.¦-¦¦

Tres estivadores

i lfl íf'*'- *__ & **.*_ r""-fi B /•' fl_fl ÍS '• vc'"1 batendo com ncnntto . tenacidade
Pi? 

"s *n R n| fi :*j S .-,''- 1K-'. &A lem prol dn estreitamento <lo. JA cor.Unes rc-
' »"*-£ *.;**/f-ÍD SI Qu ws.' S _•<- 5» l*-.! | li.õcs enlre o .«rn e o nossn p.tlz. Nessa cnr-

ipie lodu» as niiçáes assignaSsem : JTj a *s _r> .'fln.r*. A __)/*
limitação militar, tornando claro ICIIcl vIh.-,í?) Aiií_a representaria uma ameaça per* ».**•>

das lie 13
líquida todo o stock de arti-

homens, camisa-
.ara transferir-se

gos p_.;*a

I
;.:,*-*T

na,
para

eis.,
a

30!§lpl©

**! .

W Bra. Albino Rodriptue., JoSo Maurício ;
S* Je*m* _, Amaro I-er/rirn .íaclcl. r.tlvado-
r^a ce Cir» do Porto, oí dou.. pirmciro.s mo- •
riu-orea á rua. Barão ria Gamboa n. •<_. « o
«HlaiiF á ra* Cunha Barbou n. fiil, recebe- '
ram, hontem, na Ihesmirarin ila Loteria do .
-'--tida do Rio, o bilhete n. .._8. premiu., a '•
na *-_trar..5o do t-Tça-feiríi ultima com
. .iINfOOO, recebendo, port.sr.io, cada nm
tltaeee aenhores 10:0-L'$ODO.

íi* terça-feira pro-tima est* po*pnl:r lolc-
ria estríe main uai plano cn.-n o premio• naior de 60 contos do rui., custando o bilhe-
la inteiro apcnai . .SOO e ncham-sc & venda
¦m tadaa ai caso. lotorleas. Uabilitcm-se.

-*Ür39"

niio 111 O Htíií.ys.-S W %__. íí iiüiv?*. * & i J.

(CASA ESTRELLA)
quo flqusda também o stock
CCÍT.

Ai retamente dn fabrica ao frífrutí sé
DA^*TDS FRÊR1.3

Ae, tie Branco, 114-f — Tel. On.val 1!,,).

de abatimento.
Mm*

O-Jt-
*W

_1I1

la, o príncipe herdeiro «sr.idrce os artigos
crtie o Sr, M.in_o!il!o escreveu em tempos
nesta onpilal sobra . personalidade do prin-
clpt- Tt-ihcrto. Pst-i .irsl.n redlfrldo:"Ttoma. 5 ile mar.*) de 1.H — I! icovcrna*
tora rii S. ... B. II Príncipe _>editnrto.

Slgnor Vito .Mniir.oüün — Hio d* .lanrlm.
P.' prrvrnut,- « Sun .*.!te7» l.e.^,.'.• il Prfn-

eipe ji Pi.--iritnl_ ! -jiornall e ilsuo scrilto
che Ella 1,'ii dirifievi per manifestar nli ,.e„-.
lüi ili-voü scntimcuii.*

Nell'assicttr..r-lh_chc i! sun cortes pènsléro
,'• slalo bcnevolméntc ..pnr,'..ntt) dcH'AIJez-
..', ,.u.i BcíiIc.

I.t p*-ri,'n rio-rrit. iomeiili nclPAugllSlO
Nomí e l.e' sll eslo la mia distinta cnn. ide-
Tflilone.

II contr'Ammiragllo di Dlvi.iione Governa-
toro di Sua .*.llc_r.n Renle il Principe Ereili-
tnrio. —• A. Bonaltli."

. ______»_¦» ¦

Digestões difficei.s
Mothoflo hoje <-iiii)r<..í,;ar!o

para as facilitar
Pão mntt.iH ei poe.ons qne inffr-m rio »B*

tomaKO, itentlo a cansa ao máf dircstfleo, ac:-
tlc., tlnreri peso <lep*i!s dr.s refeições, cíc. I.J*
tãã alio.tam qne com .-> uso *.lo bi carbonato
.*si-riznc-o tem colhido «dmirnvcls rc3tiita-l.-,s.
Muitos mc-dlcos tem ctinntr.tntlo qne o dito bi-
carbonato esterlrndo alli tia o *stom_f,o, fa-
zendo desappare-er a hyperacidez que irrita
. lnflammo a mucosa do estômago. E' por
Isso muito nconsclhndo, agradável e são. No
nosso paiz deve . _r procurado o bicarbonato
esterizado em vidros bem fechados cspeciaej
e rtão cm caixas ou pacotes de baixo preço.

-¦Mm

portanto, artigos para ho-
camisas, metas, cha-

racional pela gymnastica natural e os baiüios}péOS, míVISS de Seda páradê.sol, poderoso remédio contra o racliilismo. __.__.«  _l_ .j-.>,*o Haüotherapiuin. 11. II.*,,!. Lobo,61:'T.V.860. SenhtOra, 6tC, SSfíl Venf .*5ai".

Creanças fracas c anêmicas Jjjjjg1.1'¦"•• •
Todas as -nães
ira a dír de dente.
ções, üft-OO. Exigir esfa mana.

devem ter em casa n
iòra Ur, Luslosa, con-
Tubo para lt) oppll.ii-

O festival de amanhã, no Jardim
Zoológico

Será o isguinte o horário das diversões
no festival rroe o Grupo Musical 17 da J-jlho"JoSo Porlo", realisar., amanha., da 1 As
íl horas da tarde, no .lyrdlm Zoológico: rie
) hora em ri»«nle, "Aranha qile fala","fanoiissel", balanços, barracas de sorle.-i,
concerto musical pelo firtipo "João Porto";
das 2 fis :i, baile na plnlítt do theatro; rias
.1 As I horas, corridas disputadas por-me*ninas ? meninos; ás . hornsi match <lo fòot-
bal! sob a riirocçâo tio "'"ascio". Serão riis-
Irib,lidas as rações ao Ei.tntlr cynoccpha-
lo "Gelada", As 10. á 1 e ás I horas' da
tarda.

Ni*.o vigoram amnnhf. oi cartões penna-
nentci. I-uncciôhará do meio-dia As 4 1|2
horas da tarde, a porta do canto da rua Jos'.*
do Patrocínio.

  «**.» 

Hotel Gloria
CHA DANSANTE

AMANHÃ — DOMINGO
tias 17 ás 19 horaa

acolytndo pelo padre Arohanucln Ordlnr, foi
sarvld.i lanti nie.it de finos vinhos e dores,
uiindo ei.t.lo da palavra, em nome da
Companhia da Melhoramentos, aquelle sa-
oerdoto, qua Mudou o fir. Campos Juntor.
Agrcriecendo, falou, e,„ seguida, asse cava-
Ihelro, recebendo, conto aquelle, muitos ap-
plausos.

A administração do hotel offcreceu, A i.,
nolle, nu dlrtctor d.i Oeste, de .Minas e su:>' ••'•"leiia.
E..u,a. «senhora, um aranrie bntinuctc, em ¦J*"***» na mais d» quarenta annos tret I
qua fíilar.im o Sr. Torípiato Almeida e o' rala no projecto dc iiiunel do ean.il t, de ft.

I homens ..atlo, n mia .--.posa o Dr. Murillo •'•',. »s trabalhos começaram lia rruartnt.
| Salles levantou um lirintle de honra. Seguiu- annps, mas fnrnni abandonados, devido A f«W
! sa animado baile, tp.ie <!„,•„„ ai. alta nt.,- Iu de recursos financeiros o lambem i»..-vpia
1 dnifc-ada. " capacidade lechnica dos engenheiros d»
I o Dr. Campos Jiinior, sun senhor* e o» entao i,,io correspondia á grandeza rio em.' mc.nbn.s da comitiva cjiu* os acòmptiitltani, prchen.lliucntn, Actualmenle, os peritos jn!.

.«--.-es. aram parn Bello Ilorlzonle, na nif- -Om a\u- a obra seria, neste momento, um»
nh,\ do Ji.i seguinte, tmid,. lido um concor- cousa muilo simples, não nffcrcceiido ntalo*
rido embarque. '"'cs tlifflctlldndes que ilivcr.is mitra:. !s-»,

¦ ¦ «.ap».--,— ,,._,  ias rcallsadss iccentemcnte, O ttinuel c.isti.
:r".Vuü.'7*M£»_riK''.-aÉaB_«>'jr>. ria trinta milhões do libras esterlinas, se*

Cindo os Citloulos mais aiipmximados, scr!j_\ A
necessários des aniic^. provavelmente, i-s-a fa conolusSo dos trabalhos. Qoer na Frant»,
quer na Inslatcrra, fitl.i-se seriam.-nte de I».
var a cabo a itlía. O Sr. He.rriot, primeira
ministro d.s Pn<ncn. apoia firmemente o p!_.
no. tendo ahnunciado que. quando «se re-in'S

Câmara, seni nomeada uma commi'-..-,

msàm
_ í. 8i'.;ie ficará incumbida ri,- ronfencncl-r coin

«ll "S fl S. "¦'r*'1 foinmissão pnrl.-,n*,ent:,r brltanai-J,,
B» 8 ¦ ._ :'^'"" de liscitlir um nceõrdo «Icfitiltivo psti.
cílllP l rennlfió d» capital necessário forneci!»
v, vv In jl pnr pnrliculnres c pelos governos.

I IS»

Fincar. pa?a corrigir sobrancelhas,
marca Vilry, s5o as melhores. CASA HER-
MANNY, rua Gonçalves Dias, 54.—' 1 mmm ¦

B í. Jll
Elegantíssimo baile com

riquíssimas prendas ds

t3ffl_ffs&-3ra£.-.Q m

. *-*****%% ffl*\\m*r****

5* ro.
I IO*

—GonMaa-gféve dps-estudáii-
^s do Uruguay

¦ ll ._»»¦_- « 

AINDA NAO RESOLVIDO O CON*
FLICTO PELO CONSELHO CEN*

TRAÍ, UNIVERS-TARIO
ÍJra conselho arbitrai tio Ct-níro

Director
MONTEVIDÉU, õ (A. A.) — O Conselho

íentral Universitário d.cln.ou-se incompe-
lente para approvar ou desapprovar o plano
da estudos sanceionatlo pelo Conselho da
Faculdade de Direito, que motivou o confll-
cto suscitado pelos estudantes.

Em virtude dessa declaração, a parede dos
estudantes continua, sem quc se po,..n pre-vir uma próxima solução.

MONTEVIDÉO, 5 (A. A.) - Nas ultimas
elei.Ses rcalisadas pelos estudantes de di- I
rulto, para n constituição ria directoria e
demais autoridades do Centro Director. foi
f?leito o ministro tias Relações Exteriores,
Dr. Pedro Mauini y Rios, para fazer parteda Commissão Arbitrai. O Dr. .Iãnini yMios acceitou a nomeação, agradecendo cm
conceituosa carta.

— ¦**¦ S*******j*f*Í^S*m**fi i .._,__-.—-.¦¦¦•

intés os preços das

a velha, na rua dos

ülllnllffnli K ilnu-ui láMiiyf ii y tu

lambem a Argentina aue*-__' ¦

formar a sua Constituição

a nova, á rua

Ouv dor 174

E ESTE FACTO LEVANTARA, SEM
DUVIDA, UMA GRAVE QUÊS*

TÃO RELIGIOSA
A «eparação dn Egreja do Estado,

pehi suppre.são «ie um artigo
BUENOS AiHKS, 5 (A. A.) — Forani apre-

.'.nindo. á Câmara rios Deputados alguns
projectos, entre i,s quaes figura um, refo-
icnie A reforma da Constituição Argentina.

E.,tc projecto mándá supprimir integral-
mente o 2" artigo ria Constituição, que di_*."EI Gobierno Federal sostieno ei Culto Ch-
tolico Apostólico Romano", e eleva a onie
o numero tios Ministérios.

Prevê.se que n primeira parte deste pro-
jecto, relativa A religião do Estado, dará
logar a controvérsias no Congresso e pelas
columnas dos jornaes.¦mem— f

QUE TERIA ACONTECIDO A' Prof. Austregesilo .^sS™ m"""— 
. 

¦ - ' ' " " " '

PROVEM

Gafe Cruzeiro
O PREFERIDO

Brincai*.-, ii porta da easa n. 210 da rua
Cnnric tie Hoir.fin,, a menina Nitir, dc 11 an.

I nos, aiii residente, qúanrio, sertt que nin_|üeín
J saiba como, ella desappareceui Aífüclos os
! seus prolectores, a li rcsitlcntes, tomaram ns
i providencias quo julgaram necessárias «fim
! de cncoiitral-n, o que, até agora, não consc-
guiram. *

Nair è moreninha, magra e apresenta uma
pequena cicatriz no queixo e unia mancha
escura no canto de um dos olhos

As 3 horas. Telcf. C. 11)05**********— .-—— — . <--.(«-.___-••((

NQTAg EVANGÉLICAS
Actos dominlcaen nns egrejas bapti*

Ins dr. Bt)n_<_ucr-e__o c Ós.valdo
Cru?!

Na. Ef.-c.ia. Baptista de Bomsuccesao, A \a >.nitla rio-. Democráticos, 33, rcallsn-scj
amanhã, fis Í0;.1J2 horas do dia, a reunião j
magna ria Escola Dominical, para o estudo
da palavra ile Deus. sendo que o capitulo
a ser estudado é um dos mais importantes
dos Evaniícllios. cujo assumpto i — "O Nas-
cimento rie Jesus".

Após este estudo haveri lermio dontri-
nario aos crentes, o, A noite, o seminarista
Severino de Aranjo, occupnri o púlpito •
falara sobre o thema: "O Deus Verdade!-
ro".

— AmanhS; na Egreja Daptlstn da Os-¦waldo Cruz, « rua João Vicente, 409, api.s
os trabalhos da respectiva Escola Domini-
cal, e quo se prenderão no estudo do "N'a_-
cimento ri» Jesus*, o coronel Antônio E:*-
neslo da Si!.__r-í-a*t_' .!« Egfõjã tln Liberda-
rie, S. Po.iiló, fará uma conferência acerca
ric importante thuma.

A' noite, lambem haverá pr.gaçío do
Evangelho de Nosso Senhor Jesns Christo,
pelo Rev. I-iorentino Silva, pastor da Egre-
ja Bnptisla da Penha.

» _*_»__, i.

petos f.OV
jl \ Southern Hnilway Company, desta capi*
MIt.il. lem s.ifriclenle f. na rcalisação do prn*h Jcclo, ao pbnlo rie ler comprado vastos ler-
5? cíio1* nas proximidades ,1» estação de W.u -•
•IUno, afim de con-itruir unia grantle estação

terminal, lixada ao tiinne! projcctndo do >„•
nal.

I.*m viajante pnderfi partir de I.ondre . .
IcDinmodaincnte seguir, em can-o dormltoi*!.),

para Petrogrado ou Pcl-iin, Wlndlvostoli,
C.onstantinopln, Calcittlã ou para qualqnce
grande cidade da Europa. Entrcmenten, uiitrs
da construcçi o do tunücl. as linhas a. rc»
offnreccrfio um rerviço de passageiros ¦ii

(-«__I_P-___.-- _. ff___-_._-_-_..9 _.___...' nr,vé **ias * Austrália on ao E-itremo Oriente.
S-Om.íOR © SBmRSi . ©I?..*. 

', Acccitando que o serviço transpacificnJjj. pr. jectado pelos americanos esteja termina»
Í*T ,i" na tipocíi em quo us inglezes tenlutn
ff. -.úiicluido a linha ,i Austrália e A China, será

§j 
possivel, t,. opinião rios entendidos eni que.*

, toes aéreas, íhz-t tuna combinação, pcit-a ó.unl a volta .io niunlo possa scr cffectuatla
iu; cm dcz.sete dias.
__ :—. mem .

RANDALL e FLORELL afari!han-|!Tuberculose ^S5^!Í_S#£ÇtaraO O baile, COm niimerOS Ín-Iico* Mniiniflcos resultados nos casos i:i,l;-
.«»-,-.-,-._.--.. 8 ciidósi Drs. Bastos Netto, 7 Setembro "5 

(I ás' 7) c Carvalho Cardoso, As.sembl.a 03 (,. ás 7'.-¦ '- . mem —

OOITTRA SAKDAS; PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLS

teressantes
'mtfiHniirntiititiiiiiifttiimitiimrifiiiiittitittiiniiimirti-i-iiniirimn

j Reservairt-sc mesas, nas recc-í*

|pções: 
do PALACE HOTEL. Te*.|

a Central 1963, c do C0PACA3A-|
_iA PALACE. Tel. Ipamená l40o|

Tinfrr _a i a_____B__ i n \,\ m***mm**màsmm" ¦'- ¦ '¦ »~*--***ttí_HS»_—^¦-

Electricidade
Insta Ilações electrica. ds luz e força, in-

stallação de água, gr._, e sanitária, concertos
e enrolamontos cm motores nu apparélhós
elcclrieos, cm ferros rie chgommiir c fo-

I POMADA P*£^Y

; Um novo processo de maiuifactu-
rar lã artificial

, BERLIM, 5 (ü. P.O. — As usinas de ant.
j linas Hòescht iiiiuunciarnni a descoberta <!i

um processo ric ínanufnctur:,.* lã artificia.
! chimichmeiile.

Çóiisistg ò |irocg55__).

Brasil Mnstcal"

AINDA SE LÊ !

0 movimento, em junho, da bi-
blio.heca dc Gabinete

Portuguez -
Era junho findo, a bibliotheca desta asso-

lociação literária emprestou aos seus sócios
• lubscripto.es, parn leitura em domicilio,
SIS volumes de variados assumptos, sendo
184 em língua portugueza, 95 em francez e 82
em outros idiomas. O lota! rie leitores e vi-
lltante. elevou-se a 1.127 pessoas, nos 24
dias úteis em que esteve aberto ao publico.
Recebeu, como offerta, 72 volumes diversos
e 83 números de revistas naeionu .s e estran-
Beirai.

Das obras offerecidas a esta instituição
durante o referido me., sali.ntaní-sc, pelasua importância, o magnífico '.'Álbum rio
Estado íio Rio rie Janeiro", commcmòrativo
rio centenário da independência, umn luxuo-
su edição dos "IJiisiatlas", publicada pelaCasa Aillanri, ric Lisboa; illustrada com 20
holiogravuras por Alfredo J.ramíot é 55 de-
senhos de Paulin Borri, e os 3 volumes ca-
moneanos offertados pela Livraria Alves, jAdeicriptos.

mem

E* unia homenagem ao saudoso professor
Frederico Nascimento a qne presta o "Bt-nsil
Musiciil", nn sua capa ria ultima edição. r*,i'_
vim dc apparecer riquissima de matéria dc
critica, rie noticiário e de educação musical,
fazendo um completo inventario dessa tem-
porada de arte. Entre ns suas paginas rie
maior paipltação devemos destacar as que
se referem ans Concertos Históricos, que se

Pede u familia da casa n. 210 da nia Con- 
' iniciaram com tamanho exito, para satisfação

rie rie Bomfim que quem u veja preste iufor- do publico.¦ —.. ¦ mme* ¦
/Ft??«-^_?tiFi_-_g_5__a_BF^^

mações a respeito A nine da desapparecida,
á rna Affonso Pcnnn 117 ou pelo telephone
Villa 973.

fl8*Mti«iiir--_c_r_a;f^

jJíUÍÔI

mMí^ m. mm
Aa.emhlén. 75¦''^¦tn^nm^miessssf*

^l?* a "lidada da Chargei
E_ -SS .VA -8*0 _3Si_35bJ -?.«. PDS -*3a, il receber a visita regula
l Ü 0 ^ £-*?•¦• HP m €m Porto, que verificou ser
i H 11\ü4 fe'í''^'m*,.iy!-i?j lí ti diçôés sanitárias, ntrac
B S^-'.Wi^fy-iíte TfflVSfli effçcti.ou . d dcscmharai

C.ia Souza Cruz
sas®__^~:r;a?,*rf.».i</''3 ..*i!'_.,1_^_3_________ss8ií.

SOB---.-

Sacços para água quente ehf:'°' de
borractt.,

COtn e sem capa, inglezes e americanos. Arti-
go absolutamente guruntido. CASA HER-
MANNY, run Gonçalves Dias, 54.

-,«¦-_ ¦ir,.—

ranívp.e*. Rodfferq legítimos. Varia-¦od.-_Ve.ei_ atJügerS, do sortimento. CA**
SA HEBMANNY, rua Gonçalves Dias, 54.

¦¦ "» m****t*9*f*M i._— .

"Phamix"

As principaes ruas de S. Luiz
não tinham iliuminacão ?

E*.. PELO MENOS, O OUE SE DE-
PREÍÍENDÈ DK UM TELE-

GKAMMA
S. i.tJIZ, 5 (A. A.) — Eoi feita aqui n

primeira experiência ria iliuminacão dns
prlncipaes ruas desta cidade.

Essn experiência, quo obteve optimo rc-

Esti em circulação o h' numero da aprecia'
da e bem trabalhada revista '¦ Plirenis"i q'ütanto se recómrnènrin pe:a arte ri*: sua i:,,-
pressão, pc!;, cxc-llmicin <ie seu papel, pilas
suas {Ilustra.--- repróducções, que valem
por verdadeiros quadros. Este. o aspecto ap-
parente, material, que o oulro, o mais in-
timo, dispensa eommcnt.-irios, sabido como i

- ifue ali cnllaboram muitos espíritos vi- | soltado, foi recebida com grnnde regosijo
-".antes e originaes das nossas letras, mui-1 ; peln população. As jancllas achavam-se re-
tas affinnações e esperanças da prosa c do ; plelas de famílias, sendo muito vivado o
vesso. Becommendam especialmente esse nu- . nome rio Dr. Godofredo Vianna. governador
mero as paginas de critica e fantasia, c o I do Estado, a quem deve S. Luiz esse im-

. porlautc melhoramento.

l: •;„-,

toprevisto de seus desenhos.

Drogaria Gèntra!
«<.'.*¦- •'•*-^••¦*T^?SIST.it. jsr*™ •
*—" ' ' " '""'¦ ' *_ **?£***.*£***-*<

0 "Mendoza" ern viagem para
o Rio da Prata

Ao amanhecer de hoje, fundeou na Guana-
bara o paquete francez "Mendoza", proce-dente de Marselha e escalas de costuma, com
um regular numero de passageiros para o
Rio.

A .unidade da Chargeurs Béunis, depois de'amcotar da Saude do•em bons as suas con-
ncou ao cáes, onde sc
pie rios passageiros,

O "Mendoza-' zarpou A larde, com dosli-
n.o aos portos rio Hio da Praia, conduzindo
muitos passageiros.

r?, íi {_,* ...—

Cavalheiros ! 0 CUTISOL REIS
em mnssagens depois dn barba, cura e evita
is irritações e garante uma boa cutis.

Nas perfumadas e pharmacias. Deposito:
Ourives, 88.

MATERIAL E APPAEELHOS DE IUDIO*
TELEPHONIA EM GERAL

Material clcrírico em gerai
 V A 

INSTALLADORA |DOENÇAS00ESMAGO^

Está marcada a inaii-i
guraçãojda 2"Expo- I

sição de Canários
Concorrem perto de 950

exemplares de 8*3 crea-
dores, daqui e dos *

Estados
Inaiigiira-se na próxima segunda-feira, 7,

A 1 hora da tarde, na rua Sete de Setembro
n. 151, sobrado, a 2* exposição officia! rie
canários, orgánisada pela Sociedade Propa-
gsdora da Criação de Canários "A .Isrdi-
neira".'Perto dc !)S0 exemplares sr.rüo concorren-
tes, dc 8R expositores do Rio c do3 Estn-
dos, tornando-se sorprehcntlente n expectn-
tiva dos amadores dessa ciriação, pois será
a maior exposição nté hoje realisada.

Aos melhores specimens serão conferidos
107 prêmios, todos valiosos, destacando-se
bons relógios de ouro, tres ricas taças, va-
rios prêmios extra, independente das meda-
lhas offieiaes de ouro, prata e bronze.

Gratos, pelo convite enviado.
'**-*-**•*}**.*$*--• n

usem
Effeito seguro. Nno é tóxico. Nas Phar-

macias l* Drogarias. Pedidos F. Spino. II.
Andratlas 50 Nòrle. 2112.
—"---¦'"¦ *--*****&?illl*--*l-—~~.-.,„ ¦---—--¦.-—

Serão encerradas, no sabba-
do, as inscripções para a 3a

Exposição Canina
Prosegoem nctivninente, na secretaria do

Brasil Kerihel Club, A run da Assembléa, 71,
ns ultimas inscripçõcs para a Terceira Ex-
posição Canina, que será realisada por esta
sociedarie a 14 do corrente. Assim c qne o
numero de cães inscriplos jii é uma nffir-
inação brilhante rio prestigio qne gos*. entre
nós esla nove! associação; Indo fazendo pre-ver qne a próximo festn será mnis um bello
triinnpho deste gênero de sport.

,lá nos referimos nqui nos brindes que.vãoser offcrecidos aos vencedores dos "grandes
prêmios", conlinuniiilo os mesmos expostos
na_ Charutarin Loiul_a____.As 'inscripções 

gra-tuitns ninria estnrão nberíõs~rru.•.-abbntlo, 12, ha secretaria rio club, onde tam-
bem ja são encontrados os respectivos ln-
gressos. - -

'¦ *.- 
W*5

' 
_lf¦'-#¦-.-¦ 

,¦

150, Rua uruguayana, 150
TEI-EPH. N. 81»

¦' *—«gc_*»¦¦ —___-_______._

Como o Çojjlegio Baptista comme-
rnoiroii a data norte-anieri-

cana ele hontem
. Como nos nnnos auleriores, teve grnntlesignificação parn o Collegio Baptista a pas-sag.rii ria data •!• rie julho, cm quc se comiii.'-

mora a Independência dos Estudos Unidosdn America do Norte. Foram, solemhoraontcj
hasteados, na fachada rio "Judson Hall",
edifício principal do estabelecimento' os pa-vilhões nacional c iiortc-nmericano. A* hora
da abertura regular, o Dr. A. B. I.an.stim,
dlroctor-geral, acompanhado do secretario o
demais professores, compareceu ao salão no-
bre, onde pronunciou um breve discurso ai-
lusivo a data, A seguir, o Dr. M. Dnltíò
Santos, lente dn' cariei ra de historia geraldesle collegio, fez umn prelecçfio aos a!u-
mnos sohre n assumpto, e ás 12 horas foram
suspensos os trabalhos em homenagem A r,a-
ção amiga.

Ora cn, tecido que pódc scr tingido d. tot!,'S
j as côrcs, apenas com inetade du ti.ita
] cessaria ao tratamento dn Já natural.

A companhia affirma quc a lfl artificial
é intcirmc.le semelhante á nálürai'.

INTESTINOS. Fl*
;ado e nervo*

SAS. RAIOS X. Dr. Ketiato tlc Souza Lo**.*.
prof. Faculdade. It. S. Jo_é 39. Vol. Pátria ....

*-»•__>¦

mÊ

.. Brasil Ferro Canil
'..

Kstí publicado o numero do "Brasil Fci-
ro Canil" correspondente ú semana qu- Imis'finda', tratando, comi, os anteriores, tlc as*
sumptos relativos n transportes, economias **
fi iiálit". s.

itZí mm icírive!!

*mr>
M.:-i

0 programma da festa do Pairo-
nato 7 de Setembro

E' este, na integra, o programma da festa
que, em beneficio do Patronato Agrícola
Sete de Setembro reallsar-se-á amanhã,
domingo 6 do corrente, na Quinta da Boa
Vista;

Ao meio-dia em ponto, salva pyrotechni-
ca, seguindo-se gronde cortejo Infantil. A*i
4 horas da tarde, concurso entre a Nova
Banda da Co-onla Portugueza e o Centro
Musical da Colônia Portugueza, com meda-
lhas tle ouro pnra o 1. e 2° logares c tlc
prata a quem melhor executar a symphonia
ria opera "Gnnr..n.v", além de outra peça
designada nela commissão rio Cenlro Mnsi-
cal rio Hio rie .janeiro.

A's 6 horas ti,t tarde, grande passeatacom fogos eambiant.s, abrindo o prestito a
sociedade Ameno Resedá. Segnir-se-á uma
serenata aquática no lago rio referido par-'*" ''-i*n /--Fr._____ias__de cantores e_e-
ctitnrão lindas canções, entre~"TgõTr_ira+oTi-'
rios. A's 10 horas,, queima de variado fogo!de artificio c surpresas". 1

¦'^'T^i^^-íaÉi::,^;

Que sc vendara no mesmo dia daas sortes
grandes. Coube hontem aos numero. :

53042 .... 20 CONTOS
da Loteria Federal e;

57773 25 CONTOS
da Loíerin do E. do Rio

VEXDIDOS NO BALCÃO DO :

Campeão Loterico
38~Rua Sachet-38

LA REINE • ™*Sã*.
A RAINHA DAS ACUAS DE COLÔNIA

Perfumaria Mnscotte — P. Tiradentes 1 . r .1
**" — -'-—* '¦ *F' ,, *** b ^r|_E__fri i _.¦¦,...¦_.—

A PROHISIÇÃQ DA ENTRADA
DE EMIGRANTES JAPONEZES

NOS ESTADOS UNIBOS

0 Sr. Gaimushe vae pedir.o dis-
sentimento do Vaticano

a essa lei
TOKIO. 5 (U. P.) — o Sr. Gaimu.liaesta de Viagem pnra noma, onde vne cx ...

no Vaticano o ponto rie vista japor.cz na
questão tln lei norte-americana ,qu« proln*. *
a_ entrada dos japonezes em território rios
Estados Unidos e provocar dlssentüntinto »
esse acto do governo americano.

>:••

¦-.---.'.ir..

SYPHÍÍLÍS
tratamento efficnz e absolotamcnti. indol-r,fa-*s« com o BISMOXYL. Nas Pharmaci..^ 8
Drogarias. Pcriirios: 1-. Spino, R. Andi-adniin. r,9, Norte 2112.

¦: mem-

Íni.8 
fl rCIfí vèm ns ''esfriados e agra-

Pi 'íl vam-Vc as bronchite.: »Ml U X-IJLliJ XAÜUPI*. G1L é ò .iiivn*rior nestes cnns. ricp;-—— •—«a<-i*
R. Larga, iól

DÁ-SE DINHEIRO
A Tinturaria Ailiança dá em dinheiro, no

acto da entrega da roupa, o valor da mesma.
R. Visconde Rio Branco, 38. Tel. 5551 C.***•****,, . 

Dr. Jayme Poírgi ^e1» e__**»-., «y-vi. ui-j.i.v ¦ "bis» necologii,. Rua Mar-
quez de Abrantcs, 192, 3", B" e si.5vb. 2 ns4, faz embalsamamenios.

i .__...¦.. „ ¦ i ,..____, ____...». i m*rmJfm**f*M.^*. | |[|

Impressionou bem, em Caxambu.
o decreto governamental de

combate á carestia
CAXAMBU' (Minas). 5 (Serviço especial

da A NOITE) — Causou aqui bôa__jmprcs-
são n decreto do go__ci*DQ_^_dÉT_frr"determi_JK^a4o a-^^vU^irfla naciouati,, -íivnr
de impostos alfandegários, dos gêneros ali-
menticios de primeira necessidade,

*-

Os que vão dirigir 
"a 

üniá^pbs
Operários Municipaes

Reunidos em assembl,'-;, geral, recenteincn-le realisada, os associados da União do»Operários Municipaes elegeram a direcionaabaixo, para gerir os destinos da associaçãono .período social 1924-1925: presidente, Man-rico Bnmner; vice-presidente. FranciscoNelson Ebrenz; 1" secretario, Agenor Bcl*monte Santos; 2' secretario, InnocencioCunha; 3» secretario, Rôzino Teixeira; l.ílicsoureirt), Manoel Botelho .Instino; 2. lhe*sottreiro. João José rios Santos* V procura*rim*, Armando Tcisfüra ric Souza, e 2" p.«*curador, Alfredo José tie SánfAnna. Consc-lho íiscnl —¦ Chi*i.stiaiii)J__k__j_3_^_____vi-|o Cr,-tiirio Mariano l)arna^i'T:ííi)n. Ittphacj
, veli. Frane.iAiflr^SIunlx Ribeiro e Horacio
| Soares Barbosa. Commissão ric syntliciineii.— Cyro José Modesto. Francisco Vieira do

\guiar, José Ferreira, José Seixas t* Manoel
Ferreira Duarte. Conunissão l_q*_______l__j__ -
,iose Luiz Longo. Joaquini i'creira Goncnl-
i'es. Alfredo Felix Pereira, Jóíiqtiim do»
Santos Malhado e Mauuel Tavares'Alv.s.

LE © . vel ¦ ,_.-i_____-


