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MENTÕ MTTJTAR EM S. PAULO
f^rn.--*~«f-«M*"da» for?as legae»para um combate

qeral aos pevoltosos
CEP inmm-- j _ ¦ ¦ _ i ij ' ********

Foi decretado feriado, até o dia 15 do corrente, em todo o território paulista

A'í II nora» éa ttanhl, ¦ Àíenela Ameri-

[hm boj forneceu a icgulnte noto:
•O movimento sedicioso em S. Pauloij>-

TtrmtMnni hontem os pwjmrnt vos orde-

ffi^elo governo fe, eraI para ««Mm
anailío do poder constituído de S. Paulo,
nwcliendldo pelo levante du uma parto
S^farnlçüo do Exercito ali »nnarte1.U«.

- Uma foito divisão dn esquadro ja se «cha
ío porto clc Santos, com todos os elementos
¦1?"càíiU»"l 

Pa«"sla * (*ov'rno ,eW!_d0. F„r'
Carlos dc Campos resiste bravamente con-
feriado pelo apoio unanime da 

população
do Eslado, e enfrentando com animo reso-
luto a situação creada pela l*-*,isc'''linK,„^
imbiciosos. Ao lado do governo do tstaclo
Smjü desde o primeiro instante as

autoridades federaes. „t_t«v»
O ícneral Carlos Arlindo, que ,VI*J»tv*

¦tra Goyaz, c mal teve noticia do levante.
r.™ocedffn para n ca.iltal. entrou em Suo

Decreto numero 10.625. do I i* !¦»•
d°r)"?íti 

feriado nadoaal ato ao dia 1B d»
correnle mez Inclusive. »_.___._ it-i.

O presldento da llepublica dos Ertaaoa uni-
dos do Brasil: „_,

Altendendo á* clreonwUncUH irr»v« crea
da» para o Estado de 8. raulo pelo. acontt-
cimento* ai.ormi.es que ahi ''l»™*"*?'
que jú determinara a decretação pelo lon-
2m»o Nacional do estado dealtlo para ¦•»

unidade da Feder».üo, c considerando-«ue «
dever do executivo prover para atalhar as
conseqüência» que as ***tawüW
possam acarretar para a economia nacional.

^"Artigo' 
primeiro - D» dst» de hoje aU

A dc 15 ao corrent. é considerado fer<»do
naeional em tode o território do Mado da
S. Tanlo, ficando dnrante esse periodo. sus-

pense» todos ou setos impraticáveis nos i»-«
!"*•r^^;!,,'! [*nr Iel
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Aa providenoiaa do goTernador de
Alagoas

"MaeeW, 6. - Senador B. Audrad*. •-
Conclui hoje concentrncüo batalhão policial
que fica intelr» disposlcío noverno federal,
espurandò ordem dc cmuari|uc. Abraços. —•
Costa llcçio." i

Os governadores de Goyai e Alagoas I
protestam solidariedade ao

governo federal
O Sr. presidente da Republica recebeu o

sojnlnto tclcgramnia do Sr. presidente a*
Goyaz:

"GOYAZ, 6 — Tendo estado hontem,
upés o expediente, ausente da sede do «o-
verno, acabo de receber o lelexriimm» em
que V. Ex. se dignou scientificor-me oe
um movlmnto. aedicioso por pni-te da Kiinr-
ni.io federal em S. Paulo. Aprcsso-nie em
assegurar a V. Ex. a inteira solidariedade
do governo deste Estado, que spplnu.lc ns
medidas do governo federal tendentes -ii ma-
hutenção dn ordem publica e á dclcsn cos
sa .rados interesses dn llepublica. Neste Es-
tudo reina completn calma, sendo o governo
prosti-ti-iclo por todn n potmlaçno.qur ff5no-
ra inteiramente, a recente alteração cia or-
riem em S. Pntilo. Pódc V. Es. contar com

.,,.. » ......... dc fioysz PU**1
defesa da ordem civil. O «'i'ntc "o apoio que o Estado

stat 

iiS''^!'»*- v

-r W. i ¦ __\p*^*fc'''' ^S^l
General lieluardo Sócrates, qr.t. vne com-
mandar a U* brigada destinada a com-

J.afi-j* ou rcnoltusns

apoio incondicional 4» •*'tOT,aft*,£V^nen'.
tildas. Attenclosas saudaçfles - Rocha M-
ma, presidente do Estado.

O Sr. governador Costa Rego, do Alago"
lelogtapbou, egualmente, ao Sr. m^ 

J
la Rcmíblica acensando o recebimento ta

comníiínlcaçao de S. Ex. «obre o movlmento
militar cm S. 1'iiulo c nccrcscentou que
concluiu'" co.ice.,lra.no «\£WJ°™&
úe Maceió, soh o commando do capltuck üç
-rll luirlii Pedro lleglnaldo 

'leixeii-a, foiva
essai quo fica A disposição do fioverno cen-
Irai para defesa da legalidade.

0 que se sabe em Santos

As comnninicações com 8. Panlo c
o transito por terra — A si-
tnação na capital — 0 forte

de Itaipti está calmo
A 2" edição do "Jornal da Noite" de San-

los, no snlibado, adeantnva as notas que sc
seguem.

O delegado regional daquella cidade pau-\J UCll-iy.-.llW !Cf.lUiUlJ tl.T.|lIV . 1«« U.II..I- i-xmm

mandante da !!• companhia do ti' batalhão lista assumiu, o "controle" elas comniuiiicn-' ¦-*• ">'<nl- '- - - 
protesta I ções telegraphicas e tcleplionlcas para Sac

soca o losaoi
do caçadores nqui aquartelada

onoi11 ,.ioo*cao*tOPO*_*_____******'=***agi-aw'sa .v*—*. , .v««v, — .. ~-

SERÁ NOSSO HOSPEDE 0 PRE- Importante reunião po
cií\totc nn OABAr.FUY _.'.:¦-_ -. **

IOBIOI
para

IOE30I

siciçno da Luz, tida como um dou pon les

caracter administrativo o tudo o quc
rcasar á marcha normal dos serriçou
ciaes do listado.

Uio de .laneiro, 7 de julho do 192» -
da Independência e 3U da Kepublicu.

ntc
offi-

- 103
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í3agiaram-se em alguns pontes secundário»
4* cidade, de onde fazem pequenas sortidas
Mia tiroteios, sendo sempre repellielos.

As forças Iegaes operando.era conjunto .14
tomaram todas as disposições para um com-
bata geral á tropa amotinadn. •

Ao Cattete chegam a cada instante as mais
Inequívocas demonstrações de solidariedade
do paix inteiro. O governo scute-se cada vez
mais forle e mais seguro do apoio de todos
os bons brasileiros c nüo cedera uma liiitia
ao cumprimento do seu sagrado dever.

í A tranquillldade no Rio, como no resto do
míe. permaneço inalterável. O governo te-

, deral. como o de S. Paulo, têm recebido iu-
números offerccimentos. As sociedades on

Itíro, as corporações commerctaes e todas as
«lasses, em summa, têm significado o vivo
desejo do collaborar com o governo ua
prestação do serviços. .._„.__

Todos os governadores e presidentes,
teotuo já sa sabe- pelos tclegrnmmas publica-

SIDENTE DO PÀRAGUAY

S. Ex. vae visitar a cidade de
Campo Grande, em Matto

Grosso
CAMPO GRANDE, 5 (liei.) (A. .A.) —

S. Ex. o Sr. llr. Elífiio Avala, presidente do
'•'arugiiav, é esperado hoje eni Bella Vista,
onde será recetiielo com todas us liom-ns,
prestando-lhe-o 10° regimento de caçadores
as continências devidas aos chefes clc i*-s-

' 
Amanha, deve -sc-a realisar naquella mes-

:ua cidade ura banquete, offerecido pe> of-
ficialidadc: da referida unidade .. dovixercaio.
no nosso illuslre iiospsdí.

fi Ex. á esperado cm Campo Grande no
iiroiimo dia 7, devendo o commandante « a
officialidade do ll* regimento dc caçadores ir
reecbcl-o fór.i da cidade. Ser-lhe-ao, cm sc-
ruida, Prestadas varias homenagens pela po-
puliição e pela Rua ni.;áo aqui aquartelacla.- *****- —

-m/^K:/w:/. ¦¦¦ m

Oaaeraf Eslanlslaa Pamplona, nomea-
ilo pelo gooerno da Republica para sub-
tlttair o general Abilio Noronha no

cvrmnando da 2* Regríâo Militar
os. puseram as milielas estaduaes âs or-
ans do g-overoo federal.
[A populaçSo pôde confiar tranquilla-
lente nas providencias offieiaes tomadas

a debellaçío do motim militar lrrom-
em S. Paulo."

situação até âs 4 horas da tarde
— Visitas ao Sr. presidente

da ItepuMica
H)uivmte as primeiras horas du niiinhã, hem

iim As primeiras da tarde, iinimi grande
viiiicnU. no imlacio do Caltete, principal-

ento de congressistas, que ali foram cm vi-
iio Sr. presidente dn Republica.

Ate ii hora dc fechar mais esla pagina,
E*c. havia recebido, pessoalmente, apenas
ministros de Estado, o chefe dc policia

i Sr, prefeito.
Is outras pessoas foram attenáida. pelos

jernlffos. das casas civil e militar.
í\te*{.'st;i horn, nüo havia nenhuma outra
RimunicuçSo du S. Paulo, além ilas .iii di-" h«S.

eri?.do nacional até 15 do corrente.
oríiiSi Paulo

dccrelo do Sr. presidente da
Republica

Sr. presidente da Ropublica acaha de
• leguiato deerato t

NO SENADO

Declaraç3es de voto a favor do es-
tado de sitio

Na sesião de hoje do Senado, oi Srs. Pe-
dro I^go, Sampaio Corre?», E. de Aguiar,
Soares dos Santos, Veiiancio Neiva, A. Cu-
margo e Generoso Marque:.; oecuparam, sue-
ces-iivamente, a tribuna, na ordem acima,
todos uara declararem ciue, bc estivessem
presentes na sessão de sabbado, teriam vota-
tio a favor do estado de sitio. Esses orado-
res também justificaram a sua ausência,
uns por doentes, outros por não se acharem
nesta capital, tendo o Sr. Soares dos Santos
feilo eutreKa dc uma declaração de voto, cs-
cripta, nesse sentido.

Os serviços da Central do Brasil
A nüo ser a suspensão do trafego cie Cru-

üeiro para Norte, no ramal dc S. Paulo, a
Central do Brasil tem tido o sen serviço
completamente norinalisailo.

O Sr Dr. Carvalho Araújo, cercado de
seus auiciliares, tem permanecido no seu sa-
hinete, ncllc pernoitando desde sabiiado
ultimo.
O "Eio Grande do Norte" tombem

sègüiii
Sobre o comutando do capitão ele corvela

Francisco Esperidião dc Andrade Júnior, teu
juntar-se aos outros navios mandados pelo
governo para o porto de Santos, o contra-
torpedeiro "Rio Grande do Norte .

Dons hydro-aviões seguiram para
Santos

De ordem superior, seguiram para Snntos.
níim de serem utilisadós, os hydro-avie-.es
"M F " 2 e 4. sob ò commando do cup.liiei-
tcnénto Deodatb Neiva, sendo a guaniiçao cie
cada um clc seis homens, dous piloto», tlous
motoristas e dous tulcgraphistas.

O "Minas" chegou a Santos
Informações desta manhã adeantam que

o "Minas Geraes", que daqui partiu com
forte contingente de marinha, chegou ao

porto de Sanlos, pelu' madrugada de hoje,
em boas condições.

O "S. Paulo" fundeou no logar do
"Minas Geraes"

üijmgiu-oii-sc. cm Fiume, o
Congresso (los Mutila-

dos da Guerra
ROM \ 7 (Havas) — Foi inaugurado hon-

tem, cm Fiume, no theatro Comuna!, o
Congresso dos Mutilados na Guerra.

O ministro da Guerra e o deputado U«-
croix pronunciaram discursos, enaltecendo a
obra do governo nacional e os mentos dos
mutilados._m%^ . 

Tres senadores expulsos do Par
tido Populista italiano

iimn 7 (U. P.) — Annuncia-se que n
cbmmissào executiva central do »«..*><££
mil sia vuo reunir-se no fim de mez .para
cè'murar c expulsar do seio da agremiação
rês senadores que votaram, uma moe.io a

favor do governo na ultima sessão do Se-
nado. -|fi^ _

litica na Itália
i >, m* m ***-* ¦

Setenta mil fascistas reltc-
ram. seu apoio a Mus-

soliíü
ROMA, 7 (Havas*) — Ejii presença de vin-

fo deputados, setenta mil fascistas, represen-
tanelo 5Ü0 fascios e 270 syndicatos, nlêm de
cnonnoiiimilidão, entre n qual se notavam
mais eíl duas mil bandeiras u cerca de cem
liiindas"de imisie:., realisou-se. no theatro Mas-
simo de Palermo, imponente reunião poli-
tira.'Os- Srs. Barnnbá c (iravclli proferiram
eutli-fíii.vHices dir,cu«os ejue _t 

¦i.jsistcuci.v
applaudiu culorosaiiiciilc, sendo, poi- iiin,
votada nmc. mensagem de devotamento ao
presidente Mussolivii c de fidelidade eterna
ao rei. , ,

Em seguida, orgauisou-se um corteje, que
se dirigiu para a praça do Palácio Heal, onde
usaram dr, palavra os deputados Citcco, Fa-
riiiacci e Fílieeioni. Todos os oradores cxal-
taram a obra do chefe do governo o c-oticc-
mnaram severamente os partidos opposiclo-
nistas, aceusando-os de estarem fazendo es-
pecültição politica.

Também cm Brcscia so rcalisou uma re-
união do mesmo gênero, no theatro Sociale.
Cerca dc duas mil pessoas, entre ns quaes
varias altas personalidades, estiveram prç-
sentes n esta reunião, durante cujo desenyçd-
vimenlei discursaram os deputados ttcmclll,
Turati. Giíiri-ataini a Morclti. que, entre ap-

plausos enthusiasticos, insistiram .na neces-
sidade da manutenção da mais firme disci-
plinn partidária. Terminada a reunião, toram

passados ao Sr. Mussòlini- numerosos tele-

grammas de apoio c solidariedade.
¦ air

Como ficou
COIaSÜtlBldO o novo

goverao p&rtipz
Já foi prestado o juramento

constitucional e quando
será a apresentação

ao Parlamento

^
Tentando ligar, pelos ares, ene-

nos Aires a Tacaman
BUENOS AIRES, 7 (U. P.) - Dois appa-

relhos "Jiuiliers" tcntarain honlem o vôo
Bueno:; Aircs-Tiicuiiian. 
o*raos=s=====io-aio-===::=!OKao*s

Caminha-se» na Hespanha,
para o restabelecimento

das garantias amplas
•tfVDMD, 7 (U. P.. — O jornal "El Li-

bcral" considera a amnistia concedida ]ielo
ííoverno coino o primeiro passo para o res-
talX-imento das «ara.itias amplas para a

liberdade da imprensa c a convocatória cias
eleições. I05C30

ímfsméÊêM

saecsoE

11118qiBiilMW
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slill
Reàiisòa-sè uma romaria de pernambuca-

nos ao túmulo de Paes de Andrade

O couraçado "S. Paulo" fundeou hontem,
•-.tarde, no ancorâdòuro onde se. achaca o
'"\rinas Geraes", que, como noticinnio^, zai-

^ em d«nandavdo- porto dã Saiílos cmn

dous «desü-ciycrs», cerca' de 11 l.on.-o da noi-

c dc sabbado, levando instrucções supcrlo-

-íi "S Paulo" encontrava-se iio d'i??e.^

g cTwrtut5 d^Mal^menioJccoi^
11 _,,.„__ esse vaso dc guerra deixava

f°SnS tempo, aquelle dique.

Na Policia Maritima

. ii in rn  ¦**

1/. 
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Continiiiiní a obra admi
nistrativa, politica e fi-

nanceira do gabinete i
antecedente í

I.ISBÕA; 7 (üV P.) -- Tomou posse o
novo governo. O respectivo [presidente. Sr.
Gaspar Rodrigues, c o Sr. Daniel Rodrigues
prometteram continuar a obra administra-

tirai politica e finan-
ccirn elo gabinete an-
tecédeute.

Os Srs. Castro, Her-
culauo e Galhardo,
este em nome dos de-
mocraticos, prometlc-
raín-llio apoio leal.

LISBOA, 7 (U. P.)
O visconde d? Pc-

dralva foi substituído
na pasta da Agrieul-
tura pelo Sr. João
Salema.

O governo so sc
apresentar!! ao Parla-
menlo na próxima
quarta-felr*.

LISBOA, G (Havas)O novo gabinete
prestou hoje o jura-
nicnlo constitucional.
O ministério ficou o .-

Sr. Hodrigues Gaspar aim organisado: pre-
sidencia c Interior

(interino)' Rodrigues Gaspar: Estrangeiros,
Viçtoriilò Gudinho; Guerra, Vieira da Ro-
cha; Finanças, Daniel Rodrigues; Colônias,
Bulhão Pato; .Tusti.a, Calair*in ile ¦Meti"
iliirinli:., Pereira da Silva: Coiititiercio, t*i-
res Monteiro; lustnieção, Aliranches Fer-
rão; Trabalho, Xavier da Silva, c Agrieul-
t-ira, Visconde Peilralva.

LISBOA, 0 (Havas) —- O "Rebate de-
] ciará qua o governo se propõe eom a me-

lhor boa vontade e o mais seguro pátrio-
lismo a remediar as actuaes condições do
pais; Infelizmente os elementos mal iute.;i-|
cióáado'3 não cessaram dc crear toda sorte,
do difficuldadcs aos ministreis demoeraU-
cos ou int!e.peuclentcs.

... -i ***** ¦

PRATICARAM ACTOS CONTRA
AS TROPAS DE 0CCÜPAÇÃ0

E foram condemnados pelo con-
selho de guerra francez

deDortmund
BERLIM, 7 (U.P.l — O conselho d« giierr_

francez de Dortmund condemnou vinte °
um ihdividüos que se suppõc serem mem-
bros de organisiições fascistas a varias pn-
nas ciit.ru seis e dez mczes de pi-isSp e multa
útá dois mil marcos ouro.

Os seuteneindos são nccusailos de praticar
actos líbntrn iis for.as dc ocçupação o tam-
liem de ter assumido compromissos secretos
in. scnlielo. i!e prcslar serviços ao (leiclis-
Svclir. *****

Paulo. O transito dii ostrada dc Ui.iAir''
t feilo com Mlvo-eonducto e oi autommci^
quo chegam sfio levados para n deces'.**
os passageiros sõffrctii Inciuçrlto.

Sabe-se une em S. Paulo os revoHdtos ido
so wilicnilo sc do IJvrçltp ce da uollclti. c...tuo
senhores dc. diversos bairros eln capUt-i, WA
do o seu centro dò nc.So «tt Boa > IjUii, >l -
está trnnsformndii num verdadeiro IiU.hiu*..

Ila combates nas n"'*. c o govern.. csiu-
dual esperava iefor.:os, puni ciifreiitiir n ^.-
Ul)avám-se 

como causar, do >'"-v1i.n>c',l,"'..1.'.';í:
meiro o atraso de soldo na policia mi ..r

panlisla. depois umn deslnlçl igenclrt "f\,
cominiinilante ilnc-uelln policia, coronel L.
dro «uirlno e o inslructor »)n mesma, ^er
ral Ncrel. liste teria dada ,voz dc fM
Aucllc, sendo desrespeitado, o im -..ido

p?n b; Sr. Carlos dc ^«^Í^WfMU^o
Kstndo, <ine teria mandado cffcctuai a .*-> ¦•

são. originaudo-sc, «ulão. uin confl cio.
O forte de Itnipn esteve senipro Impedido.

Era calma a sua situa.-ão. babia-sc quc o ••

jnipo do artilharia do cosia seguira mm
S. Paulo. O conimiindantc ei;- íar cc-dcJ.«
pú, porém, quc c o major CeUcr, nada p ¦'-1«
informar. ... .,.„.:, ....

Constava cm Santos ipie no Rio liaua i

volta dc tropas. Accresccnlnin os »'^^;.-.,.1.
legas do "Jornal da Noite!' quci nuq li.-i. -

hfneirli do obter um desmentido nem um.
confirmasão do consta. Coihq se \y, o, l.i.i
tos trabalharam muito tamlu-m.. ¦

PROCURANDO OBTER UM RE<
SULTADO SATISFATÓRIO

— ¦¦»•¦•*»''—-***¦

Reuniram-se os delegados á Con*
, venção Democrata, de

Nova York
NOVA YORK. 7 (U. P.. -; -;Culití:";;'

uma conferência dos representantes do- to
dos os candidatos i. nomea-iao ein pa iiiiu
democrata, •c-nja couven.no nnclüjiai ni!"
cslft reniiidn. ha.varios dias, sem lograr u--
colher um nome. A cs;;a conferepela nao a-,-
sistirnm apenas os rcprcsonlantcs dos pr .

cipues candidatos que suo os Sra. Al Mim."
o William Mac Adoo. .
éResuiveu.üe.qn** t-0"'*'- 9? caivçi-.Jatos,«.cs...
ilsSm o. delegados-ajiaToohiiicumifP.os.lo-
fiados. Acredita-se quc essa propos.a mm
acceita pelo Sr. Srâith; tendo *m t«-^ç.m
apresentada á consideração dc Mac Adoc .

Diante, dessa solução, iuláa-se qu.- .c; oWy.:
sã nas próximos escrutínios
cessaria dc dous terços.*****

maiorliüyliÇ"

Aceusado de ter assas-
I sinado 22 pessoas &•

BERLIM, 7 (Havas) -- Foi preso nv ****_
ver uin aeouguciro, de nome Iarlnunn,. seu
a accusnçfio de ter assassinado 21. m*m?
•Submettido a interrogatório, llarüuann to;i]-
fossou q*ac matara doze dns pessoas, uv.te-.-- .
d.is.
—. ——,...„ . •*¦**»***>"*——

g«W»i3í.%i«lm-§M
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aspecto da romaria ao tu^o,^^^

urdem dc ficar d

ÜBi

Assim, o .ipsp
seus auxIHarc
i-li.-ãci.

,1

obvenviso.
loi- .lulio Edmundo »nin.\..
Aim licniiaiiccido nn re-

coronel chamado" ao
da Guerra

Hinistcrio

TSdor"t8 £**-**> vccebeu c n-

guinte telegramma:

Promovida pelo Centro Pernambucano c

por elementos da colônia de Pernambuco,

residente nesta capital', aos quaes se asso-

ciara-ra Exmas. senhoras da sociedade cario-
,-;.. ròalisou-si* a projectadii romana ap tu-
mulo ele Manoel ele Car.valJlQ Paes dç Ali-
drade. o lirocliimaelor da Cunfcüci-a.

vllnv^íi.nlíc especial posto por ->''t'.ie!l-

(-.nl.-.) ii dis.osieão du publico; .m laivo uc
S Ri-anciscb, .-. uulomovcls epie o Sr. co....c
Percirn Carneiro olTcreccii, transportaram
òs romeiros ao cemitério de S. 1-ranclsco de
Paula cnCatuinby, onde sc encontram, no
sepulchro n. 64, quadra 2, os despejos do
erande chefe revolucionário

uma custosa corôn com inscripção, ao mes-
mo tempo que umu outra era egualmente
collocada por uma commissão de filhos.tío
grande Estado nortista, c senhoras cobriam
ila flores, carinhosamente, o jazigo do so-
nbnílor da Republica.

Fiilou, eiitfeo, chi nome do Cciilro. o im.

já. - .1

diij l.i*ni.""sòbiiiVhci, quc. em breve discurso;
i •.•;<:itt.on n esprcssúei uivlcn dnc|iiella piedosa
líomeiiagcin. , ,

Muito tempo; em seguida', estiveram ."dos
velando o Itimiilo dc I'acs dc Aiuli-acle, yen-
díi-sü, com uma áomínissâo da bsçola 1 et-
nanibuco, a bandeira daquella unidade le;
lerativa, que uma collcginl conduzia, a
frente do cortejo patriótico.

, .„„„:„ a's 10 112 horas voltavam todos ao c*"1-

^g}^^|nSn6 i** depositar troAda'cididos onde a romaria dispersou.

• .v"

Desenvolve-se, cada vez mais,
a offensiva marroquina

AS COLUMNAS* DOS GENERAES
SERRANO E GRENA SOFFRÈM

GRANDES BAIXAS
'..MAUlllD, 7 (U-: Vi) — O directorio pn-

bíicovi uniu noia di;:oiulo c|iie em Mari-pcós
os rebeldes eiilriíiÉli.irados dilticullaiii o

i ".erviçò .le nníiiieiiinicnlo eln.s pcições. '..
('i-cstõulo Icrnloriu eslá liiiiieiiliUu'. As ca-

.illns miiiitém-sc na i-x-.-c.-t-iiiy;..
S-.-iIjjo sendo preparados i-òfõryos na pc-

ninsula. As coliiiiiuaS cios genci-acs Serrano
e üruno lutam '!icn.ii-.r.iiieiile, tendo soffri-
do nos últimos combates cerca dc quatro-
centas baixas.

A artilharia e a aviação hostilisam as-
siduamente ai »xiucbeiras inimiga».

Mais alguns marcos collo»
cados no caminho d**

paz que trilhamos

Palavras do professor líaul
Dubeeq á A. NOITE

iA bordo do "Mendoza" acaba de_par.U.
para lluenos Aires o professor Haul Dubecq,
che.ndo lia dias com a Lu.rma dos. engenhei -

rb:n'-do Buenos Aires, que aqui estiveram cm
viagem dc instmcçuo.

Jactos pelo pru-
fcsflõr .Mer,
mos ensejo clc cum-
prlmeütnr o enge-
nheiro argentino mi)-
.mentos antes da par-
tida, ouvindo-líie,;eii-
tão, estas declarações
llsonjciras:

— Lamento que nu-
nhas occupni;«e» cm
Buenos Aires nüo mu
permitiam, parniaiu:-
cer ulguns dias aindn
ii ísti; l.uiz lão liospi-
ialoirò, onde não e«
sabe o que mais ael-
mirar se a esplendidg
natureza, se o trao-f*
lho dos homens quo »
transformaram ¦.•om
os seus e s f o r ç oa.
Muito me attrniu »
atteiKão a polidezdos

brasileiros, n5o sô entre as pessoa» de po-
sição social ou.intellectu.il, como entie a»
dc origem mais modesta.

Vou-me bem contenie do resultado dessa
visita: nossos alumnos puderam _ admirar
obras dc engenharia do grande interesse:
mns o maior resultado que .'alcançamos to*,
aindn o dei uiigmenlo clc iistrcitáinento tlc
rcialíõcs entre universitários brasileiros c
•iv-ciiliniis. .Mais algunis marcos cpllticamos
no caminho eln paz que devem Iriih-.i' ps
dous povos, dentro elo trhbnlhp o tia csu-
ma e áffei.fio reciproca.

Desejo que A NOITE cxterlonse uin agra-
decimento pela fôrma cordial com <iue H--
mos recebidos em toda parte, sendo quc »
recepção ela Escola Polytechnica ficará sem-
pre gravada na nossa lembrança, c espeto
que liara o anuo poderei regressar com uma
turma maior de alumnos. .

,- .;.. 
-
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. II.Vrof Dubecn

I

Augineiitados, pelo dobro,
os direitos tle importa-
rii». .Sos^lecíos de

.luxo. M^^ião.
TORIO. 7 '(UiiVãs) >%/ffii. apresentado *

Dieta um projecio ciivaiíchiídü eentu por cen-
to os direilos "ad -valorem"'para á imporia-
.;no dc arli.os clc luxo, inclusive o clnl, lico-
res, pedras preciosas, artigos de lã, seda e
"tricot", brinquedos, objectos dc •*toilette™
e vestuário, apparelhos phqtogr4>liíç.92 p Qlh
iros, ,í.'•*'

Mmk '^ü/
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A NOITE — SoR-ii-da-feli-n, 7 lio .Tnllio <1o 1024

Ecos e Novidade*.
-__-_¦-__>-_» **» **_»' *>—i

Nio Im i|liriu Itin.ir. i*ii. u MilUMflI.. ¦_*_»_•-
muilii „ prectar .ervifiia mu li pro-ell-ism* ho
bii.-.i cnxiuiiil.diiicnto ..iiiiuinl.o ' o d»
Aisrleulliira, Induililii e (.uiiiiiiurciu, cujo»
liülialliii. ._ ilimriluivm pur um mui nu*
¦kiu de irp.iiil*,*.»cs, »il .uniu., t ,'i-i'ilii.ii',
qu,ul iiiutcl. mu. unir,.!» pcl.i «ua uiiitii*
cia . d. •.liiuçãn, tio, mui» ilc.miiiviiilu «I*
tente, Uuiiuilo multa -junte atlenta um lAo
lariiiK -illiili.uv.il*. du lundu du |*rala Ver*
Blelhii t V-. C.UMlIl.ll III". lll.sioo lll'",'UIIII'll*
lu» -vil- nl. llill tunto |»a.*,.rio\..l que icjll
•nu.ile ii Miiil.lviiu d. menor iicspri.ii num
IMli, ¦"-.(•llii.llll.i.lt MlirVIlIll, MVIIII.I.' m ve*
lha fuiiiiiiU. • numa .-'ura em que .. nu*
veruu pretende f_«cr a jiiilitivu ile "reurgn*
alauvAo iiucii.uai" .ippclian.li. pnra nn -iiur*
gil.*, econômicas.

Mm*, ver ilude Ncjn diln.o pouco que consume o
Ministério dn ..¦nuultiiru seria muilo uo nos-
•o febril proiiretüo se ull uA» nu .«nlulmuo
luuiti iteni»' sem ci.iihccjuici.i,. iI.kí pruprlui
«nigu*», nem competência nem estudo. Sabe
Imiii disto a estn bom o Sr, ministro du
Airli-uiliira que JA leu, de certo, puniue
piilili.ailii offlclalmente, a rcpiescntaç-o da
Directoria do Serviço ile Iu.jh-i-vü». e Vo-
menlo Agrícolas, dizendo que sc us inspe-
clnrei agrícolas dos l'M...I<*» cumpram em ge-
ral seu* diverti e obrigações, oulro lunlo
Lã», oc-coitc com o dc M nas Cernes, que
aliena «i favor dn inutiliduile da Inspeclorla
d-ll a falta de apoio dos poderes locaes» c
de recursos financeiros, " de funcciònariò*.
De modo que ui Informações que quusi to-
dos os oulros '-'Mudos, nu Iodos, com c.ice-
BcAo de Goyn_, prestam uo Ministério, min
pode preslar a InspecloriM de Minas, que
contlnún comludo u nppellnr paru a raspo*
ctiva verbu. Km resumoi o dircclor da re-

Íinrtlç-o 
dn Ilio quer que o Sr. ministro

nforme se n Direcloriu deve prescindir de
vm dos serviços dn Inapcclorla de Minartl

S.E*.. o Sr. minislro lin de saber dospn-
chnr melhor do que 1165, c pnrn tanto tem
títulos e direitos. Mas, quer parecer-nos
que no caso «ó cabe uma iiltcrnnllvii: on
de extinguir n Inspeclorla. por Inútil, ou
«Ie indagar qunnlos candidatos jA apparece-
ram parn a hypolhesc commovcntc de uma
rcnrganisaçiio daquelles serviços, quanto o
Ministério deve gustnr parn conciliar os In-
terc-ses econômicos do pnli com os dos can-
-Jidulos.

• *
Quando o legislativo da clda-le accelta I

eomo objeclo de deliberação materio que, |
«mlmra ferindo o liem còllecllvo e embnra-
tando ¦ administração, possa nnimar o in-
teresse eleitoral de certos elementos tlnquel- j
In Câmara, levn tão longe seus excessos de *
prodlgnlldude A custa do cofre munici- ,
pai, que nem mesmo ntlcndc As dlsposi- l
ções iinpuriiliviis riu Lei Orgnnica ou res-
peiln circunislnncins rie sl mesmo respeita-
veis. EstA nestas condições 11 emenda apre-
sculndu cm projcclo numero vinte dn nnnn
passado, mandando dnr uma diiiriu especial
nos Inspectores escolares com exercício na
zona rural, somente nos dins em que Ins-
pcccionnrcm os respectivos districtos. Po-
dc-se estabelecer dnhi umn relação rie depen-
dencia que nos darA a expressão dc siuceri-
dade com que nlguns intendentes deseinpc-
nliiiin ns funeções dn miiiiriato consiilernn-
do que áquclla cntcgnrin de funccionarios
bem remunerados c sem maiores deveres, nl-
Kuns dos quaes nem mesmo fazem a cada
escola ns Ires visitns mensaes regulamenta-
res, reconhece n edil idade com direito a sc-
mclhanlc favor, que, se lem razões de clefe-
sa estas incidirão mnis claramente sobre a
situação dns clusses effectivas dò magisl-rio•qi.e, no primeiro posto, exige do professor
uma (lespcza superior no vencimento para
o simples exercício quotidiano das obriga-
ções. 12' uma injustiça que se pense em iitíc-
liiiar a sorte de inspectores quando ainda
não su cogita dc equiparar o oivlcnario das
adjuntas, ao menos ao que percebem os
contínuos da Prefeitura. Ii o que é mais
chocante . que não tenha sido este o funda-
mento da cominis.no de orçamento rcpel-
lindo a emenda, rejeitada, apenas, por ser
contraria no artigo vinte e oito dn consti-
tuição municipal '< i

Portugal pelo telegrapho
O presidente Teixeira Gomes con-

sidera indestractivel a amizr»
de luso-brasileira

Uma romaria ao túmulo de Guer*
ra Junqucúo

LISBOA, 7 (II. I» ) - A pul leia app.ehen*
deu vm Lisboa, nu Quinta uu*» Aptistolus, 17
ln.iiii.il.'» expluklvua,

As iiuluridaUv. prueedem a rigoroso Inque-
rito

I.ISIKIA. 7 (U. P.) - O presidenle dn llc-
pulillni, Sr, TcKcliu (iiniii'*», fali.mio nu sei-
¦fio xiileinnc du A.sucinçAo dos Empregados
nn ('niumcrelii, 11llir.n1.il que a fraternidade
Iiian-br.\ ilclra era perfeita, profunda a In*
llcsl iii.ll vel.

..ISUOA, 7 (U. P.) - O Sr. Álvaro de
CiiHlro c os membros do gabinete riumis-
sloiinrlii duspodli'«in-Sfl dn pres.dente du
Ilepublica» Sr. Teixeira Guines.

I.ISliOA. 7 (U. P.) - Ornndc Incêndio des-
triilu cm Xubr-iiii*. os ilrpnsiliis da Coinpu-
nhia Ferro-viu ria. Us jircjui.o.. são calcula-
dos cm mil contos.

I.ISliOA, 7 ll! P.) — Cominemorniido o,
anniversario du morte de Guerra .lunqucl- ]ro, reallsou-se um- romaria ao liimulo do
grande piii-in, que foi coberto de flores.

me*

O marechal Carlos SoarcslC-ilcbrando um leito da|j) mi|St6rlQ .0 D..C0

MONTE DE SOCCORRO
(CAIXA ECONÔMICA)

Depois de
amanhã

Ás 11 horas
LEIi D. m

Exposição de jóias amanhã
¦ me* ¦

tentou Gontra a
existência

r-7, ^Tr-*T-r*'- :_. ""*¦

5.S. recebeu dons ferimentos, vm
na cabeça e outro no rosto

Não ie conhecem os motivos do
gesto tle desespero

Rrnm nove linrns da muniu. • do tele*
pbiinu Vllln. li,.11!), rrclnmiivum dn Posto
Central de Assistência, um •uito-ninbiilntirlu
pnrn soecorrer umu pessoa ferida ixir bala
na casn n. 43 da rua Snnta Alexandrina.

Km liiru", o enrro-Mictorro puniva - por*
ta do referido prédio, e a incdleo que nelle
so transportara verificava tratnr-se de uma
tcnlntlvn dc sulcldln, A vlelhnn, o Sr. maré-
.¦tini rcfnrnindn Carlos Soiuvs, apresentava
dnus fcrlincntiis por projeclls do arma de
fi.Ko, um nn cnbeçn t nutro no queixo, am-
bus com orifício dc enlrudn e salda.

Transportado para o poslo da praça da
ricpiibllca, ulil o marechal Snuros recebeu os
itríi.iiU** curativos que o sou estado recla*
iniiva, sendo dcpul* tniiisporlado pnrn a Po-
llcllnlca Mllllar, 4a oude foi removido para
a sua r.si.l.n.lii.

Quanto As enusas qne levaram aquelle of-
flcinl sup.rlor a resnluv-íio Iflo dvscspernda,
Miubemns por um fillio seu que j_ lia um
mez S. S. vinha sendo presa da violentas
crises nervosas,

A policia do 0' districto, que tomnu'conhe-
cimento do fada, iindu qu!_ iuforiiiur u
respeito.

O marechal Carlos Soares, ao qua u sabe,
esta passando bem.
¦— ——. ¦ me* i

aviação argentina it Ciei
0 notito m.ni-.ro em Buenos AU

res faz entrega das ofhrtas do
Aero Club Brasileiro

Como transcorreu a (esta de con-
fraternisação

O Sr. ministro das n.lnçfloa Rxlerbires |!n, mrnn dn appareclmfnto my-}»»1»»»
recebeu da cmlinlmuJa bnisllulra em llucnus dn homem imonlsanlo no mloiqrio u '»y
Aires o tegulntí loIeRraminat -¦'¦' dos Corroloa, que foi n»"*™/;.*» ¦*?* .. ,.•'Como eslava annunciado prívlnmontc,' Mnrlnlm, o «nic jA nnllcrimna «oi iinnu •
fnlremiel boje em almoço Intimo nestn cm*! mento na nossa oUlyflo. f -"í ¦ Va_ T"." _.*.;„' * ..«¦iri
IiuImiiIii. an nvladur Theoilora Kels e no seu tliiun n policia do 1
intrépido companheiro Placentlnl, nn Jornal sírias diligenciai

Já se sabe o nome do
marinheiro 2.031

¦i i. _«i ¦

Nada apurado- até agora

ti r*iiiii*'iM"»-'"- - ,
dlBlrlcto desdobrando

inireniuo coninnniioini i-iu.viuini| nu .>'...... i.rins uiiihuiui...» .,.,_ m ...„
"U Niiclon" c uo Aero Club Ar**t*ntli!o. as Nada aló ngorn. está dc pnsltlsn « f ;r"
nlnquolloí -o nicnsnKcn". offerceldns áoa mos- npurndo. As syndlctinclns quo foram w*» .
mns pelo Acr.. Club Braallelro, commcmo. n effeito nt. As primeira» liorai .^.;.n":
rando o raid llueníis Alrvs-lllo de Janeiro, mio irmixcrain neiihumfl In/ A» «revas nii»
pnr oceasião dn Ccnlennrln. ! envolvem o m/sterlo iMm8™».^;*^ . ,',

Dèsemnenhamlo*me da honrosa commis- j O Dr. Sylvoslro Mnchado. J«J«S»»0ln^.
sio do Aero Club. fls discurso de eonfi-ttor* illstritito, c que prealdo o Inquérito insiau
nldiide que a imprensa divulgou, (a) re- irado, estA propenso a crer WIIHJ oo »»
dro dc Toledo.» laiileldlo, n.nslnndo n prlmolra ^vor&*&.\dnl ll(1 um ui

BUENOS AIIIICS, 7 (A. A.) - Na sede d» rente, a dn ajsayslnlo. .Ponso o"».""*°"0.'trUtò Incldcn'
cmhuliHda do llrnsll. nestn capital, rcnllsou- diulc qne. se tratando du u n sn «"";.. hUea cm fa»
se liontcm o irande almoço offcrcrldo pelo menor nue primeiro viu o mar.nl* iro mmo,

Desafiamos
CGncorrQntss

VEJAM ESTES PRE*
ÇOS DA SECÇÃO
PARA HOMENS

I CACHECOL DUPLO TIUCOT
PURA SEDA  lZSOOOf

| SUSPBNSOKIO GUYOT LEGI-
TI,\SO UM  6$800*i

ICOLLAKIMJ» DE GOMMA X
í LINHO 3 POR  31000
| LIGAS AMERICANAS ARTIGO

SUPERIOR PAR  l$-_0,
I C A MIS A S DE TRICOLINE

FANTASIA (LINno E SEDA)
UMA  27$508 ,IPYJAMAS EM PERCAL, nrtl2o íffi
SUPIiRIOR  12.000*"»

PYJAMAS EM CKEPON, FAN-
TASIA. UM 14*000 mPYJAMAS F.M ZEPHIR IN- fí
GLEZ U.M  -5.000-

PYJAMAS EM MOUSSELINE,
UM 275500E

NOS ARPJIAZENS DOÍ

PALÁCIO DAS NOIVAS
§83, 85 e 87 Uruguayana^

(CANTO DE BUENOS AlllES)

|Telephone: Norte 2875Í

MR6DEH
pôde se considerar elegante e bem
vestido

(cria apnnhnilo n nnna e dc*iii|i|inreclilo
Jorge Mllre. director de «La Nm-lon"; .Iu- Doutro modo nüo j». expllw P, ^/S*-¦ * menlo do menor, cujo nome nao .e -nue k
Sr. Dr Pedro ile Tocdo, cm lionrn dos Srs.
Jorne Mllre, dircclor de "l.n Niiflon"; ,lu-
lio Nuble, meiuliro .I.i Acro-Cluli Antèntlnól

,i0,a Anexar iic.ssn circuin->mn*-in uni»-. »»•>. .... foriuna.
,1,1c. prn.cKiicm ns |ie*u|iii_n*i encetados, eonlAnuo i* ,„ ))ec,,iio foi locantlsslma. u-
BhS- - «tiuellc dclesaiio mmrar n verdndo omAoAa, a 

X afreclivn dos socciirrldo», lr«i|u.1 a oxten-ilo do caso m.valcrloso, qunnlo anles. esvnn*. • «»«J ' ,im,,k.X(l. mutl0 „S)mt.

Manoel Carlos; presidente dn I.Irh Pnlrlotl- Içujo paradeiro é iRnoradc
eu, aviador Tlieudoro Pois, Jornnllsln .losil Al>e*.nr dc.ssn circuinMunci^
Plncentlnf a Manoel dn Velua, ex-pres
le dn Cimiiirii dc Cuinmcrciu ArKcnliuu 

'

Iclrn.
Dou motivo a esna slRnlflcntlva rcunlün,

o fiit-in ile haver o A.ro-Cluh Draslleirn con*
ferido lue.lnlliu'. ile ouro aos liomcnngcnilos,
em cnmincinornci
Ire rineiio"»
do pelo av
qiiclla instiliiic*io. Tomnriim Inmiicm panei.* ... . ,.„*„ , f ,_
no iiimnvo, o cmiselhelro .In embaixada I)r. l-«ln. ',e ."!»_...«afi,n$?.

Imporlanle,

OS CASOS DOLOROSOS
Uma nolt do "Novidades" sobra

o menor Antônio dos Santos
O novo semanário corloea "Novhlnilíi*»

mie em «eu nrlm.lrp numjro. onde fl*iurp\n
ma Icicsumile lllii*.lr««il« rclallva au op.

prove lamento ,l"11 terroiioi çoiimiUIado» .«
mr r '>»¦*'l,, ,""". not.. f" " M,l"e " W.1. A NOITIÍ. em beneficio do menor inulili." 

Anlonio do» Sanlo». Irar, om seu ,«:„».
numero, uuo boje nppurercu, Inlerçiia**.

is boingiai-blus lobm o Cenlenario ,*,
Con._dc.avan du Bquador. A nola dc "N*
viXle»" referenle a.» pucullo enlrofluí, ki,
A NOITIÍ. a creança desven unida, lu.liu m
titulo, ''Tristcm e alciirla", a era a legui»-
l°**A 

nota emocional da semana loi .li*
¦Mio iirumle e ponuliiP vcsperllno A NOITi
íumnr- ••«>m u prlmnsla ntia.íwccllenlc» ia),
vim vas. Quorémo» m»* raroplp A en rea
,l" pecúlio de 4!:*I0H*? A m.ie do menor Anlo.
ulo Santos» ... r . .

Esse pequeno opornrlo era p ciofo .li. i„.
intlln: como ílmplea aprondu de -•nr.oii.r

uva subsistência A vel Im nine e uos inn,*,,,,.
Um din ii falalldndo lnlorrompen.il» oi

postos, enlry « i«^9Z*wn-mn»«
creancá perdeu nmbos oa irncoa -.oi ;.-* rn-¦ indo. A NOIIE. iiiiU.ii.ii.il, o

..c, abriu umu siiliscrlpçno pu.
¦or du mutiliuio e iio im- >.a

Tflo cloiiiienle e presllíloso foi o hrado
da \ NOITI'* dnr cm poucos dias o tola) .uh.
icrlpto em Inflmna pareellns, clevou-so ¦
mais dc quatro dezenas de contos — mnR

J
ei

0
11

No necrotério do Inslilulo Medico Lesai.
A Innlc. foi feita n nccropsln do cadáver uo

" 031. O me

A.rc. e Rio de ..«neiro. 
çffec.uu- ( S&tfSSS_a"" -VerUnlZ penct-anlê do

¦dor I-els. sob o patrocínio da* «>wg.„íhTg||o 
temporal direita, por pro-Itulcilo. Tomaram taml.cm parte ;',,,," „,.,:,,, j_ f.„n

 » conselheiro dn embnlxada I)r. -'V,",'\e {' 
" 

»f,.s Tjltnes enviadas lírioflosining Üsboa; o. .eerelarlos .Drs. Jj.r«e .,,,f^*$%«' ?lhJ S..fricio. o.Gabl-Olyntho de Oliveira e Américo Oiilviio »»o- nVte^de lclcnlIrica«0o apurou une o Infellino: ni nd.ll.lo commercial, Dr. Narciso PcI*.1 marinheiro Uniu» o nome de .Miguel Arciiun*
xolo de MuRiilbues; o addido niliiiu*. cnniluo' 5" n'".L.

^L. _—-e. \-rPAPAI
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Até que afinal, no que parece, vae ser con-
eerladn ,. Oal-rin Cruzeiro, on.le se nbr.ca ^^^^^Í^^^ÍFW}:^1^''" í-Sy/-me*.

DR. ARISTIDES GAIRE
Alím das qunntins jA< publicadas e rece-

bhliis timns. pelo Dr. Drumond. rua Thomn-
zia Meyer, e outras pela A NOITE, para o
monumento em homenagem A memória (Io
saudoso Dr. Aristides Caire, recebeu o Sr.
Drumond mais as seguintes:

M. Klnv de Andrade. .ri0$; Casa Machado,
203; Alborico Dias de Moraes. 50$; FnmiUu

Carivi.ldo Spangenlierg Pires,

^ . r.-iV*f.'.-/ /*.*. W,.*'V>f'rVVN

PENHORES?...
Menor juro •$ Maior ofterta

GDIP. ÁUREA ^ S_^..__: 3

' o publico que sc serve dos bondes da Jar-
dim Botânico. O tclliado ali, de vidro, se
encontra completamente partido, em vários

.-ponlos, nfio pfferecendo nenhuma segunin-
tá aos passageiros, cm dins dc chuva. E' lão
lamentável aquillo que todn a gente já clm-
ma n estação de espera dc "galeria cliuvci-
rn". A I.iiíht, até hoie. cerrou ouvidos a to-
das as lamúrias, a todos os protestos e a
tií.lí.s as reclamações, isenta, como vive, dc
¦qualquer providencia mais forte, Além de
cihiinieado, o lellieiro de vidro está sujo,
sujissimo mesmo, npreseutando aspectos Ia-
mentaveis. I Canconi. 80S; ,..

Agora uma pequena parle da ala direita i 50?; Francisco Affonso dn Costa, ÜS; Theo*
^oi retirada e. provavelmente, toda a galeria* philo Moreira da Costa, 205; Humberto Bru-

v* soffrerá a remodelação necessária. Registre. ' no 509000. — Total. '27.-Í-SO0O.
"• sé o facto... Para tanto foi mister que as . mea, ¦

ultimas chuvas ir.uodassem tudo. Aqui, on- !
de nbrignmos os clamores do publico, mui jábrigiido dos temporiíes, divulgumos agora o ' *'
movimento louvável da Light, concertando a
galeria. Salvo se os concertos, n exemplo I ;]
de outros, não passarem de remendos in- I .
completos o protelatorios... \v

** *
A nmnistia de iodos os condemnados por

delieto dc imprensa, nn Hespanlin dc Primo
de Rivera, trará como conseqüência o re-
gresso do notável professor Unamuno í ea-
thedra da Universidade. Dali afastado pelas
divergências lamentáveis da rioliticu, con-
forme cm tempo commentámos, nesta colu-
mna, esse douto professor teve ocea-
Sião de offcrccer aos seus discípulos uma
lição imprevista de* serenidade na lutn
I de abnegação naquillo que para o com- •"—mum da gente poderia parecer desdita. Aos | Está publicado o catalogo da próxima ex-
muitos titulos que apontam Unamuno como j posição de canários, promovida pela socie-
uma dns glorias legitimas da Hespanha con-' dnde criaiiora, a .Inrdineira. Trata-se de
temporanea, se junta mais esse, e o seu um catalogo, fartamente illustrado e colla-
regresso aos deveres do ensino não pôde borado, trazendo noticia de criadores c dos
deixar dc exprimir a segurança com que a últimos exemplares premiados em outros
Hespnnhn mnutem o seu posto entre ns certamens.
iiiimii i ulil lllllll i i ninprnlirntlr"1 'ífj çon;
quistos do espirito moderno, Nós, que cs*
tranhámos o exilio daquelle sábio, não que-
remos silenciar a providencia, de ordem gc-
ral, que vae ensejar a sua volta aos deveres
do magistério, dos quaes não se teria afãs-
tado senão por circumstancias contrarias
aos seus desejos.

estar bem calçado!!

| Visitem as nossas Exposições des-
ta semana — Ultimas creações em
sapatos de lamé lisos e fantasia.

Pregos s!e reclame!!!

, Freitas &_
l36-Av.-_.QEra-.eo--36

A' PORTA DO CEMITÉRIO
O carroceiro Francisco Costa Loiro, dc US

annos, operário e portuguez, quando pus-
saya pela porta do cemitério de S. .loão Ba-
ptisla. foi colhido por uma carroça, rece-
beiido ferimentos nos pés,

A Assistência prestou-lhe os soecorros ne-
cessarios, rccólhchdo-o depo's á sua resi-
dencia. a casa n. 52 'In rua Carlos SA.

me* .

Magall
Valentim Benicio da Silva a o cônsul do
Brasil, Sr. Alrlno dos Santos Silvn.

Durante a refeição, que decorreu nmnvel,
e cordial, fizeram-se ouvir diversos oradores
que em brilhantes Improvisos tiunlinm cm
relevo as bons relações existentes entre o
Brasil e a llepulilii-a Argentina.

Ao chumpugne, dupois de erguidos os
brindes de honra nos Srs. Drs. Mncello Al*
vcar e Arthur Bcrunrdes, presidentes ilas
duas Republicas amigas, o Dr. Pedro de Tn-
lodo fez entrega dos prêmios nos boniena-
geados assim como do diploma de sócio ho-
noi-nrio ao Imporlnnte diário "Ln Nneimi",
promotor do nrrolndo raid,

Em nome dos obsequiados pelo Sr. emlini-
xn..l«r pu lirasil. 1'ulou o i)r. .lurge Mllre, dl-
reelor de "l.a Nucion", que pronunciou bri-
Ihnnte discurso dc agradecimento.

Foram liradas divervas piiotograpliias,

jo Pessoa. ,
A* lunle. reallsou-se o entcrrnmcnlo (»

Infortnniido 2.031 a expensas do Ministério
da Miirinha.

me*

mê mm

_S /*tm

wê
¦ a»i_ .

•*- -*%Kll?rrv}>^tTWr*' ¦ uru

Não hn obstinação mais erro-
nea que a de não se nbandonar
o seu alfaiate, mesmo quando
eile seja um hábil artista. ET
essa a exclamação dos que se
decidem a experimentar a —
Guanabara — R. Carioca, 54.

¦me*

saS*. iü

EMPENHAR ?
.6 na CASA G0NTHIER

45 RUA LUIZ DE CAMÕES 47

Empresta o VALOR REAL
1.1»'

Tem o melhor sor..-
mento em camisas
de seda, zephir e tri

coline, em lindos
padrões.

Vejam as grand
exposições.

Lindo sortimento de fi^f' £'\ \

ohapéosinhos de V *#|lJ '

pellica em todas as ^rí^?f!*\ ¦

cores acaba de ^^°^^M \

receber \*^JTv ;
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Colossal sortimento d3
Tecidos para Inverno

ç

ü

mi Dr. iitiúi... Multa, cspccinlisla
e descobridor do ("ipecifico
Rua S .iosò 38. l\io.

¦ me* . ... ¦ ,

0 que o Thesouro Flu_nin***-fie
paga amanhã

Na Thesoiiraria da Directoria Oeral do
Fazenda do Estudo do ilio paga-te amanha
a folha dos aposentados residentes em Ni-,
ctlieroy e no Districto Federal.

[ CASACOS DE C A S I MI It A
DESDE

VARIADI3SIMO SOI-TIME."
TO DE C!IAPE"OS MOUKl.-
NOS PA11A SENIÍOKAÍ*,
DESDE

4980001
Ü
fl

256000 (]MARKOCA1N DE LA E ".AliROCAl.* DEfl
SEDA, USO E DE FANTASIA jj

RUA DA CARIOCA, 14

Não houve rejeições, hoje, em
Maruhy

No Matadouro de Mariíhy foram liojc aba-
tidas parn o consumo anianhã da popüiãjnoile NMcthcroy 35 rezes. Não houve hoje re-
jeições.

. -me* ...

jPm^mBi^eKx^^smm^Eism. xswv^, Falleceu, na Bahia, o capitão á.
mar e guerra João BergamoKfa.ra__.t9 sitei

Exposição de canários

•me*-

Dr. Estellita LillS—Vias íirinarlns tvene-
«,reas e clrurgicasl Raios A. Lonor. S. Jor" 81

«•Sliüil H^M>UBBlUd Ú ¦*¦¦¦ üa 
*.ilvn.

*• "*-~ O facto
guarda

í Buck «fones e
DR
niols

PEDRO CARNEIRO
. internas, ('nus., às 1 nora

- Partciro,
s. S. Jos_. 16.

Dr, Edgar Abrantea. Tratam-Tuberculose
pelo Pneiimòtliorax. I n'-£!o Carioca, 18, 3 As 4
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Drs. Moura Branl §¦ Gabriel dç An-
drade —* Ocullstas — UruRuaynna. i"".

me*
Drs. A. R. TiriOCO—c'r- dentistns. R. Ca.
e Heitor Cunha-noca 12-1°. t. c. 3.54.

me*
Dr. Castro Âk-anjo -^^S,*,,.
Hospltai Evangélico. Phone Villn 22G1.

me*.
Cr.inliiite as moléstias do
fiRndo. do estômago, dos
intestinos e corrige a
pi-isiio de ventre.

agua mm tintura ideal para
cabello c barba. Nas

perfumarias, plinrmarlas c drogarias,•**'*************¦************¦¦¦-¦'' 1 ___*B*a*g*ii i-—.——

Soccorridos na Assistência de
Nictheroy

No Posto de Assistência de Nictheroy fo-
ram socorridas as scgu:ntes pessoas: .loão
Antônio dos Santos, de 22 annos, morado)'
no Porto dn Pedra, com ferimento cphtusu
na região frontal osqu.-rda; Roberto Win-
clter, inglez, marceneiro, morador á rua Ge-
nerál Andrade Neves 9H, eom fraetnra com-
plela sub-eutanea dn clavieula esquerda"
Franl-lin de Oliveira, preto, de 24 nnnos
íjiVrâdòr á rua General Castriotn 70, eon*
(ti-idn eontusa nn região pa ric tal, Infra
_r_»itaria e ciavicular esquerda.

Viola Dana
hoje no ÍRIS

DE VAGABUNDO A GENTILHOMEM o
mnis sensncioncl producção da Fox-Film pe-
Io querido Bucli .lones. ESTA VIDA E* UMA
PÂNDEGA, interessunte film da Metro por
Viola Dana. No Pulco, ás 3, 6 c 9 horas,
a querida Perla Volnc; tenor Raul Gonçal-
ves e sapateador Bosearino. Preço 2S0O0.

INADVERTENCIA DE
CREANÇAS

Um menino de seis annos fere
outro de sete, com um tiro

de garrucha
Longe de suppor o perigo que corria a ere-

anca aproveitando-se de uni momento de
distração das pessoas dc casa, apoderou-se
na gaveta de um movei, de uma garrucha;
que se achava guardada, a empunliando-a
chamou pnrn .juulo Uc si ou.ru menino,
tambem morador da casa, entreteudo-sc
logo os dois em brincar com a arma. Foi
quando esta disparando não se sabe como
o projectil foi attlngir a mão esquerda de
uma das creanças, ferindo-a bastante.
Acudiu entre outras pessoas o guarda civil
n. 1.077, morador nas proximidades, que
tomou as providencias que o caso exigia,
fazendo medicar o ferido, cujo nome é Nel-
son, tem 7 annos e é filho de Propicio Ru-
fino do Amaral, no poeto de Assistência do
Meyer, o qual uma vez soecorrido foi leva*
do novamente para a sua residência, á rua
Henrique Meyer n. 53, em Oswaldo Cruz.

Ohnma-se o outro menino Geraldo, de
fi nniuu* d- -"¦•"li' fi é filho de Oleto Antônio

foi communicado pelo mesmo
As autoridades do 23o districto.

pn. na mà (H9-3

S. SALVADOR, 7*(A.A.) — Frilic-uu n:-,<\
capital o capilão de mar .: guerrn João !).:-
gamo, que prestou bons serviços ;i I'.-.**.-u-
büen.
__¦ ¦-¦¦¦¦-,.¦¦'..,_¦¦„ > i^üJC__-_|..----i, ¦¦¦,¦¦ _^

<N/"^*sfVsJ-|--/-.

só se pode obter cozinhando com illltiüuu lül|d l!u
alumínio e uma superior bateria só
poderá ser obtida por 70$. na CASA
AMERICA E JAPÃO, Ouvidor, 74.-_•«__--
0J j"n |. ""-"!.'" ROUPAS BRANCAS PAUA HOMENS.

governador da Bahia tem mais '¦
am oíficial de gabinete

S. SALVADOR, 7 (A.A.) — Koi nomeai!.)
auxiliar do gabinete do Sr. Góes Càlmon,
governador do listado, o Sr. Alberico Pé-
reira Fraga, acadêmico de medicina da Fa-
culdnde desta capital.

. me* i

DA 
CASA

1 mm% so.ii.K01 çu
llçi

I DR. FãlEITA IE WB1M j
fl Ourives, 5 — turcas, quinta* e sabbn-ijj
jj dos, de 1 ás 5 íorns. Affonso Penna. iü,;¦A segundas e se*, as, dc 1 ás .! horas. *!
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Tem PANNOS ? TEM SAHDA3 ? Use

F0i*it.e mMi
Ij PERFUMARIAS FINAS.

([« CAMISAS PORITGUEZAS.
CAMISAS TRICOLINE.
CUECAS DE ZEPHIR E MÓRIM INGLEZ.'
LENÇOS, LIGAS, GRAVATAS E COL-

LAKINHOS.
Tudo por preços reduzidíssimos^

VÊU NOSSAS EXPOSIÇÕES »

rC4S

m_ •"*x- — ii»s**y^y \
BSifc*~- i v*»(^ff 1/7 fa? A_H ¦ ' ** l^Vl/ÍI • 1T

*^^nfcB ÉfÜT
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AtOLi
CSTYfâl

A moderna Cm

ip
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A Mesa de Rendas de Rio Branco

recusa dinheiro legal
São innumerns as reclamações que se vêm

lcvnntando contra mesas de rendas e col-
leclorias, que, por falta de orientação, re-
ensain differcntes espécies das notas do
Thesouro. Aindu agora offcrecemos mnis a
seguinte, á consideração do Sr. ministro da
Fazenda:

Rio Branco — Acre. A mesa de rendns fe-
ilcraes recusa recebimento de dinheiro-pa-
liei esphacelndo, em substituição ou em pii-
jíiimento, sob allegação de não ser collectoria,
apezar de vendei* estanipllhas, causando, as-
sim, prejuízo a população e ao commercio,
por faltai da collectoria. Recorremos á in-
tervençãó da A NOITE, contra semelhante
íato. Pelos comiiierciiintes e outras classes. —
l.uiz da Cunha Mendes • Adolplio Barbosa
Leite.*-

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

E' a pavorosa liquidação
da casa

VILLA DE PARIS
onde o cliente pôde offerecerl í "£ Esphera"
pela mercadoria o preço que :
quizer.

Visitem as nossas exposições

VILLA DE PARIS
35, rua dos Ourives

76, rua Buenos Aires, 78

Homens e
Rapazes

Modelo
Exclusivo

da

CONFISCADO, NA HOLLANDA
GRANDE CARREGAMENTO

DE ARMAS PARA A AL*
LEMANHA

NOVA YOI.K" 7 (U. P.) — Telegrammas
particulares recebidos de Amsterdani infor-
mnm ler sido confiscado um consignamento
de armas destinado A Allemanha, pela po-
licla de Roosendaal, na província dc Bra-
bnriie do Norte. Uma grande caixa, etique-
tada como contendo espingardas dé despor-
to, chegaram a essa cidade. Isso levantou
luepcitns dn policia, que abriu a caixa e

TtOMA, 7 (U. I'.) — listaiisticas ora pu-
blicadas revelam que a renda do mono-
polio do tabaco foi no anno fiscal que ter-
minou a 30 dc junho de dois Wlõcs sete-
centos e noventa e dois milhões de liras,

descobriu que ella continha mctraMiadoras Verificou-se um augmento de noventa e sete' « dez mil cartuchos. t milhõei de liras sobre o anuo anterior,

E' um prazer da vista e do espirito fo-
lhear o numero dois, correspondeu le a este
mez, da publicação incninl "A Esphera".
em que, desde n capa, com sua harmonia
de cores até ás mínimas referencias dn tex-
to se encontram phòtògráphins, comíneritn-
rios, e paginas de bellas letras, dé poetai
e prasadores vivos ou, ainda dos nossos
maiores, já desnppnrecidns, como rtuy, Joa-
quim Nabuco e outros. "A Esphera" reúne
no momento as condições melhores de uni
magazine apreciável, a que não faltam no-
tielas de muito interesse e opporlunidade.

_|»SM-_,
ít 5"

(Foi) o patrocínio do iinlustri.il Leandro «Marlins)
Chamados : Ourlvfi-*. 41. T. N. 1500
¦—i i ¦¦¦¦- i-- i m*1*>>!J»~-a. -'.—-_-.-¦—¦—_.,__._„

AUGxMENTA A VENDA DO TABACO
NA ITÁLIA

Ramos Sobrinho & Ciai
EUA DA QUITANDA, 91

(Perto da rua Ouvidor)

me*.
Violência de uma autoridade

ma..o-gros_e__se ?
Recebemos de Porlo Mnilinho o scguinle""•""'ilTl''**"1"! *[.li-uraribifo;
"Porto Murtinho (Mtulo líro!>!>(jJ. —O sillJ"

grande creação americana, o CREME Dl 
'

«MODA. Sem rival para pannos, sardüs, rip!* ¦,
nhas. manchas, rui*;as, cravos, ele. — No '"ar-
I-oynl e cm Iodas as perfuniariasi¦— _-_ts«_>-i

| Dms noticias de hiz de Bom> JUIZ DE FORA (Minas), fl (Serviço os-
pccial da A NOITE) — O jury local -¦(,cerrou setw trabalhos da presente sessáücom o julgamento do réo Anlonio MaiuwlBernardo, processado por crime do nioiít,o qunl fni absolvido.-— São esperados nesla cidade os ;<>-«adores do Carioca Football Cluli, umdisputarão um níntch com o leain do lu-duslnul Mineiro. Heiua niiiniafão nas n-uns desportivas para esse ene,"" '"***"" - *k\<tàamm it ^—

¦•ndtcal naa tossea. bronchites, 8riu"es, oleIreyo actual; Vidro. 2Ç800 oii ,"$(10ll. li/.. *í!i*!0'i'

delegado Sr. .losé Márcellino arrombou um
quarto da residência do professor .Imsi- Mo-
reira, retirando desse aposento objectos es-
colares. documentos e livros, que não per-
tenceni ó escola onde teve exercício nquelle
educador. — Anlonio Moreira."

PARA 0 CABELLO
Um preparado «Maravilhoso I
A loção "Bella C-V' A de effeitos rápidos

e garantidos.
Contrn a caspa t- queda do cabello. tendo

a grande vantagem de restituir acs cabellos
brancos ou grisalhos sua côr primitiva em
poucos dias.

Convém notar que não é tintura e sim
um preparado altamente scientiflco e ma-ravillioso.

Vende-se cm todas us pharmacias, perfu-marias e drogarias do Brasil.
_«;¦_-»—•

I
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?

Náo p.
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Inauguração de um Morse na es-
tação de Limoeiro

LIMOEIRO (Alagoas), 5 (Ret.) (Serviço es-
pccial du A NOITE)—Com a assistência dasautoridades civis do municipio, foi inaugura-
do, nn estação local, o apparelho Morse,
um substituição ao telephone. Çoinpm*c.cii*ainda, ao acto grande numero numero depessóns gradas, iiiebfsive o conogo ClinierioCliaves, vigário desta paroebin, que héiiãòuo» novo hppnrollin") semlo enlão hnsloãdi)'
ao som do Ilyinno brasileiro, o pavilhãonucloiinl, na fachada do edifício.

Eni nome do encarregado da eslaçãn, fa-lou o advogado Jnr.é Oslci-iu-, agradecendo
o compnreciineiito de todos os presentes
que foram obsequiados com doce:-, rj liqni-
lios. Terminou a festa com animadas dan_sas.

Diversos telegrammas, noticiando o fa-cio, foram enviados ao Sr. ministro da

'agus aluguei
V* s- construirá n nua ha!il*:içr*.ii. n» sm;.erreno, apenas com .10 íl? do valor òrçpí" ¦inig-is cm _ parcellss duraiito n còn.trucr?- '

.n-,!„f ' rcs,**,.u*!3 a*-râo pagos iii.n._lni-nl.Jnrante seto nnnos
E-uimine akjR prédíoa iictúitlmCnlü em cn».stiucçuo no Kio, pele Cia Teri-iKirl-.l n Cm,

^tnictora. Ií. S.' A:d.o b*í. »£!'"*-' ¦"¦l--.-_i4_^ftj*-j>Vyti 1._ ,. |MM- |t | „ '

A navegação para a ilha cio
3overnac!oí

N0VrHS HPRAE_OS DTCANTAKÈI.
RA PARA A ILHA DO GO-

VERNADOR••v companhia ('imi ,i*.i,.., i .-¦ • > ...

S^^>^a?a°' ° V^o to*'™*
vn . In,- ,,-mis ba,'c:,s l);"';l « iIJ.a:do Go-
-mènhui' CU''" ,!1."!U"'1'" (líl vláaona ...A '¦¦'¦¦¦
tri ; ?'/' 1)!,"'l,r tlq 2ft dCilo^iic». quandom. a inaugurada a carreira directa iio Cáes
{jhgrpux 

.. ponte da Kiiieiía, nnquoi." loca-

Sifdn.S.fn 
0,)1|M'0Íccl0 dos "ovo« Imrariiis!sanas tio Pharoux: 6..-10 — 7.50 — 9-:!"l

.TI !ll"„-i T. 4*2n — (i-«0 — 7.40. SnidáJ/1•'"^^Goyenmdorio^O.-:?.^ "
— 10.20 — 12.3J — 2.3o _ 5 ui ¦-
v'i""nsU,l_C,,VC',-il l"" Wáinoiifõ dé\"*s?ns de nuinhii o nma ¦ !:u.,|,,. s*j

10 i"

pareça que seja essenltendn aos inUiresscdor. cujos moradorc*
nuá rã o, ti ss ini
não podem ii;dnde. qu
quando devem" estar prirs".lor qne «-..Caiitiiroira, oy o Sr. mal, '-*¦

nv nm a i**1-*"***- l,al»',1"« no assüniptoi uão
I ,nU1;!,b,-?','L'!1 " -•oi*-*••• que snirins 10 112. do Pbnrons para a iIli.-,V

> horário quedu i]hit do (:
i*«'tU,-l!i*,!t:*lli*.

a vigorai- es:*,;- nov.i iusti.r ,*i uma diversonao seja dnranle o dia
Irul

,'o meii-S'1
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de Matteotti.
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Novas provldenolas do go-
verno da Republloa om
auxilio do governe

daquelle Estado
************************* a

.Visitas to Sr. presidtnte da
Kepnblica

Estiveram, 4 Urde, cm vttltt ao Sr. presi-¦Genle ria Ilepublica, a mesa 4o Conselho o a
dircctoria «ja A.sociaçâo Conunercial ila Hio
ii" -lanciro.

|P minislro da Mariaha, 4 tarde, bo
Catteta

Voltou, á tarde, «o Catteie. • Sr. ministro
yel* Marinliu, que esteve coaferenciando com
>>> Sr. presidenta da Republica «obro as pro-
| ivldenclas oslàbelecirins nu Armada para re-¦pressão rio movimento sedicioso em Sito
Paulo,

De S. K.t., A saida do palaela, ohtivemos
I» seguint» resposta Hs indagaçõei feita* .so-
tire aquelles acontecimentos:

— Tudo vao indo bem. Esti demorando,
)iiiis vue l.cin,

.0 general Clirispim Ferreira ?••
partir para S. Paulo

A' hora em t\ne. rscrcviimos estai linhas,
r-t.iva senrio preparado mn trem especial, na
li. F. C. fl., pura conduzir o general Chris-
j.ini Ferreiro, coramandaute ria brigaria rie
luiilliiu in ri,-» 1" règISn militar, * dc teu es-
litilo-niiilur para S. Paulo,

O oue vae pola Marinha
O Sr. niinistro da Marinha chegou ao ten

Um documento, da autoria
do Sr* Aldo Final, qua

trará muita lus sobra
o orlma

Vao comparecer novamente
h presença do tribunal o

general De Itouo
ROMA, 7 (U. P.) _ oh procuradores quapromovem o processo Mulleòtti reuniram-senontem, durante longo lempo, para eitudao "meiuoranduni

Sr. Aldo Fintl

.'i|..'CM'ii..i.l.i urlo ex-
ministro Sr. Aldo
l'in/i ii propo 111 o
desse assumpto.

Dlz-sa que es.it do-
eiimrnto trai multa
luz «obre o crlmo,
auxiliando aa Invés-
ligaçi.ex ti* importa»-
tCS .i.l.llllfj.

ROMA, 7 (A. A.)— Prosrgitein acllvoo
ei Iniliiillins j ii ti t -
claes e policiaes em
terno do crime Mat-
teoltl,

Ao que parece, con-
la agora -, pnllelncom elementos preel-sos que esclarecerão,
dentro de alguns
(lias, e.n todas ua
suas minúcias • pnr-menores, o bárbaro
crime," Os trabalhoi para

Soííreu ligeiras nodffla-ME AFASTADO 0 MAL
ções o novo ministério ENTENDIDO ENTRE O GA-

portuguez BINETE BE LONDRES
E PARIS

O programma economico-finan-
cciro do novo governo é se-
melhante, em muitos pontos»

ao do transado
'•ISJ-OA, 7 (Havas) - A' ultima nora •Mlal.torio organlsado pel.i Sr. Ro.lrlgueidíspar soffreu lixeiras modificações coma ninilltnlaflo do vheondo dc l-edralra nnimU ila Agricultura pelo Sr. João Sa-leni <.
A a*ire«ntacAo dn «hluete aa Firlame»*Io c«li. iniiiviiila para anunliã. -.
O i»rii(|i anima econômico e financeiro At

governo é semelhante em muitos pontos aorio ministério transado

CONTRA A VIDA CARA

¦>_•—^y^»lTlftr»._ IMF0KMAÇ0E51
l\Àíl-CvK-Wftf E* MINUCIOSAS

YfflWk DA "A IS. HORTAÒEM
NOITE"

--****** mmt***> *¦*****->***-:*

Não foi adiada a confe-
rencia inter-alliada

de 16 do corrente
¦ *****

O Centro do Commercio e Indus-
tria pede restituição dos im-

postos aduaneiros pagos
desde Ia de julho

"O Cenlro do Commorclo e Industria dnllio de Janeiro enviou no Sr. ministro riuraicmla o seguinte tclegimnmn:••Exmo. Sr. minislro da Fazenda — Hio-- O Conlio Commercio Iiifluntriu llio rie
Janeiro, certo princípios Justiça presidemactos governo, enfrentando Rrnvq problemabarateamento gêneros prlmeirn necessidade-mui res|ioltosninunto vem salientai' ries-
çifiinldiitle, enlre ncffoclnnlen qne, estando
Jn com ilesjinclios processados nn Alfândega« pagos os u-spretivi.., Impostos, retiraramiiRoru mercadorias coinnrclionriiiliis rio'nr-ligo l* decreto 10.024, de. \* enrronto, apôssim expedição, c os .pie retardando despa-chns, vilo oblcl-09 Isentos quuvsiiucr (II...I-
los atlu.t.iciri.s, entrautlo no mercado, em
Blluncqo lal, quc nfio pcrniIttirA nenhumaconcorrcnclu. Nunca sc podendo imaginar

' Dons oííiciass do Exercito que
pedem reforma

Sollcllnrnm rofonnn .1.» lorvlço do Excr»elh» .» coronel .1.» nrlllliarln Jonntlini Uni*-»ue* Portei o o l* (oiionte pliiirinueeiilico l)r.'i.......... Iletiiiri...» ri» Silva e Smirn,
*>*****-*********-*-*******,

rOMMÜNICADÕS

*****

A funeção do Senado
Vota-se a ordem do dia

Com »» presença de 11 senadores c sob »
presidência do Sr. F,slaclo Coimbra, r.»l
aberta » saeina de hoie. o expediente cons-
tou rie ....i.i proposição rin Camara, aotorl-siiiiilo o governo h soecorrer ns Estados as

. apresenta-se clara- r,„ i . ' f . •*"e ,-,'•¦••• rcnraao tia ai
rèiicla e nniiiiiici»*sc I'*n**c-U.* depois do !• rio corrente, genero

fari uma declaração, SJ^ST*»"*«"'•» ,'•<-* Ç-tntto arl. f do decre
.1. »_,..._ a. 1...1.. to 1(5.521, medida esla conciliatória rios in

Fornecedor et S. U.
Ktng George V, of hngtand-

a procura dos despojos de Matteotti seguiram neva rumo, em absoluto segredo de Jus-tíca, sendo crença geral qi/e u verdadeira
pista já foi encontrada.

O general Bono rnmpnrecer.1 novamente á
presença do Tribunal, afim da prestar de-elaraçoes quo se julgam necessárias ao bomandamento das diligencia],

Herriot expõe, em Troycs,
o ponto de vista da po-

litica externa dc seu
ministério

LONDRES, 7 (Havas) — Nos clrcnlos offi-O Sr. Ilodrlgues (laspar declarou aoa re- '•-¦¦•*•• considera-se Inteiramente afastado o
presentantw da imprensa qut» eonla obter jmu-etendldo que sa verificou entre os «a- . .o apoio dos democráticos, independentes ei,,m'-'*0'- do Londres.» 1'arls a propnsitu das'm,<l * '".Iusliçii patente, o govorno pudesseda Acçlo Republicana. [íU86CJt0es biltamiicai que acompanharam ¦"¦'•¦¦¦»P»l-n, o (.entro Commercio Industria,

« convite pniii ii eonferencia Inter-Alliada ,'_* vcn,i.ts«gRcrc a restllulçilo Imposlos a
do ili.-i IB, A almosplien
menlc favorável ti Confe
quc o Sr. Macl.onulil
«esse senlitlo, nn sessfio „» .„,_v, _B ...,„., ...da Can-nra tb.s Cominuns. | \vre,i-,eS n-*--1»" prejudicados

I.ON*_»RES. 7 (Havas) - "O Mnrnlnn P-v-ii" ! ¦ c.m'*°i .«arontWora dn melh.
declara luru "
tl.i Coiifcr
como as
vitlo que u rcieriiii. .•uiuerer.i.iii nuo mnis sc ,', ,i« ... , , - , ,. .realisaria nesta capital mns em Bnxcllas r<I',s,n,'1 1,"lsns" .'. ° l"c""'" «JBuro ria jtta

solados pela Inundação-ede life^âmiha',"ií. .1,',An,S' 7 (Havas) _ O embaixador ri. Ini gg. n ií!, M,^ Tf^-TTT^*fíms*u ="=:s h ta",gS' **F&*si&í *S5í__SíS_-^-'__1__a ¦*_ &»"::_•, as. ___sí &___¦_? ísü ii"r,t faa *«_£*¦¦> *WS* =
sitio. io» «ovemos convidados para a Coulcrencia

O Sr. Jeronymo Monteiro requeren, e foi 1 "1° ,ii** 18 *,n,a noi» e.iplicando-Dus que o
approvado, a volta á commissão do veto do «Mia do governo francei não está por fór-
peercito á resoliKüo que mantla contar'*"1- nenhuma comproinettido nas iriías «x-tempo de serviço pnra os cffeitos da »po-' postes no "meniorandunv" brilannieo a res-sentatlorla a Avelino José Machado .lunior. l«ilo dos trabalhos daquclla conferência. OForam approvada* aa seg-intes matérias: 'exto do referido "uie.norandum" continha•rn discussão única n veto do prefeito do npeuas affirmaçõei cuja responsabilidade

B0VHI&

llll IHCÍlllO
ofticncia ri<»

tifundados os boatos de adiamento "li,n" «¦•'-•'•••'••-fãmento, porquanto aquelias
-nela Inter-Àlliaria do «lia Ií" 

" 
." ",C!,c*;,,nr"»* •yveli.ndt.-se ns demais, nu-

noticias r„.e di_ia.ii ter -Ido ?eso" „" '„""" "L * n,il(s "e ?r"-'* «d.urido*
a rcfcrld.. conferência não mais se '' ."/""',"„. ",.-,,,B"*,,P ['•"' •¦>* "Icnnce tio

contem toda a essen-
cia prema da carno
dc boi concentrada

ern alta fôrma

Nada importa o que dissermos
sobre o BOVRIL, nada lhe po-
dera convencer tão positiva-
mente como uma prova do

próprio BOVRIL.

..... _„ ,_._ O J"l» instruetor, do accordo com a Isl,'gabinete ás Kl horas e meia da manhã, sA s* «JM-mou fossem embargados c apprehendl-, .,„„., ,„„1Vill,,-, „-, -»,va *,,-.:,., üt. ,.„,,.retirando pouco antes das 3 horas da tarde. d.°? no Banco rie Credito Italiano, sei* ml- nha da Escola Rlvadavia Correia a flíf-S. i:.\.. durante esse tempo, recebeu nllns V'"CS e "ras ?Uo, »•• ÇÇ achavam deposita-, ferença dt vencimentos a aúe leni direitoiprilcnlcs ri. Armoria, com ns quaes se deteve ***** ""• nome do jornalista Marinelli. q e cm ' e "
*** n .*. . **. aÍ a*. ___--__.__ -__-_*:. .¦_

Districto Federal, n. 2, * resolução do Con
t scHio Municipal quo innnda pagai' h 11, Adt>
1 xinda -onçalvcs tla Silva, mestra de cozi-

cm longas coiifepenclns, quc versaram sohre Segundo c vox corrente, o partido fascls-
medidas ;i serem tomadas cm face ria situa- "» *>'I**Jf«ndo lhe pertencer aquclla elevada

_ que  
(com parecer favorável dn commissão dc

ção presente. .Mais tardo, o al.niranta Ale-¦xundrino tle Alencar voltou novamente ao
iniuisterio, pcruiancccudo uu seu ,-;;iI)inetc até
« noite.

A artilharia do Batalhão Naval
<.'o*tio n<iíi..*iiSmos s.bbiirií», o corpo de or-

lilhüria tio riatiilhúo Nnv.il, completamente
inuniciiido, acampou no patco do Ái-scni-.l de
Jlarinlia.

Kssa força ali ainda continua, com as suas¦peças cln ordem rio coüihale, calando, porém,
sj praças á vonlildc.

Impedidas todas r-s depcndsncias
da -t-arinlia

Por delenminações sirperiores, forain Im-
podidas todas as dependências do Ministério
ela Marinha, ronio ttunlicm do Arsenal, onde
pão pçrmitteni o ingresso de outras pessoas
nue não sejimi officiaes ria Armada, devida-
luente farriario:*,.

A promptidão continfla rigorosa
Em torios os e_.ta(be;e'*im(:n(os, corpos o na-¦fios ria Armada, a proniptldúo continíia ri-

feorosa, ciu virtude Je determinações superió-
res,

Forças federaes actuarteladas em
Minas seguem para São Paulo

.IUIZ DE FORA (Minas), 7 (Serviço espe-
tlal da A NOITE) — Causaram grande sen-
ei.ção, anui, os acontecimentos do S. Paulo,
mais ainda pelo cxaggcro dos boatos, n ries-

;7>oito tla certeza qne muitos tinham'tla ver-
liade, regislariu pelo noticiário da A NOITE.

O décimo rie infantaria aeguiu pela mndru-
learii. rie lionlem, sob o com.nando tio coro-nel Andrade Mello.

Vindo;, do Hélio Horizonte passou, hontem,
j.or aqni, o décimo segundo regimento.-*"*r- *

quantia, vae tentar rel.avel-a judicialmente.

Ps vôos ã volta do inundo
—*¦•-*»******

IA esquadrilha americana deixou
Karachi e Mac Laren

Kushimoto
| tOJÍDBESi 7 («.) - Telegramma de Ka-rachi annuncia quo t* esquadrilha norte-¦mericaua de circumnavegação aérea do
Blobo deixou esla manhã aquella cidade,
lirosegnintlo para Charbar, onde seri feita"nova escala para a recepção da necessáriarovisão de essência.

LONDRES, 7 (H.) — Commanicam deíiishimoto, uo Japão, que chegou ali o avia-.or inglez major Mac I,aren, qus está ten-
t.inrio a volta do inundo.

KUSHIMOTO (Japão), 7 (H.) — O avia-ur brilaniiico Mac Laren levantou voo estaaonlni, proseguindo .tia sua tentativa de
azer a volta tio mundo.

¦ ¦Mui» ..

Os accordos com os muniei-
pios para o saneamento

kS DESPESAS DEVERÃO SER DLVIDIDAS EM PARTES EGUAES
A respeito de um caso relativo a accordosI serem celebrados com diversos muniei-los "do Estad* do Pará, declarou o directori saneargento Rural ao director do D. N.Saude Publica que não i justo que os mu-eipios tenham de pagar a quota maior na

li . J- am P*"0*--1--1-*** iue, «m cffeitos, os
weeta directamente, mas cujo beneficiowangea integridade da nação em si mes-ia. Assim, entro as tres partes directamenteBterossudas no accordo para o serviço dcanenmento e prophylaxia rural — a União,listado o o numicipio — caria uma deve-contribuir com um terço rias despesas.—————— ——_.. .mftjtffi**,

ara CGmmemoração do jubileit
do bairro de Villa Isabel

Attentcndo ao que solicitou a Associação
beneficente de Villa Isabel, o Sr. ministro

Tambem a C. de Legislação So*
ciat da Camara nâo teve

numero
Estava marearia para hoje a primeira re-união da Commissão rfe Legislação Social(ta Camara. O.s seus membros, porém, nãocompareceram, ein virtude do que sc convo-cou nova reunião paru quarta-feira nrc-ximi.

******

cabo exclusivamente ao governo inglez.
O Sr. Herriot agradeceu a commtinicação,

«Icclorando-se de pleno accordo cora a idéado Sr. MaeDonaltl.
PAUIS. 7 (Havas) — Afim dri confercn-ciar com o Sr. Herriot, a respeito da situa

Zaghlul-Pachá vae visitar a
França

CAIRO, 7 (Havas) — O chefe do governo.iíaghlul-Pachá, parte em visita _ França,
no dia 25 do corrente.

•*-****•*
Para despesas com o Centro Asri-

cola Cleveland
A Directoria da Despesa Publcia aulorlsoiiconstituição, n. 200 de 1923); em discussão ção curopéa e, especialmente; da 

"õroxinia 
a Deíeeãck Fiscal n^p7r*'/uU"rw°-",''.w''","''única o yéto do prefeito do Districto Federal Conferência Intcr-LliadíT de' U»d-Ç ch? -h^^dV-^dò"êrâlto da?vc.ba 

"°do

Para normalisar a escripturaçâo
por partidas dobradas na De*

legada Fiscal em Goyaz
O Sr. ministro da Fazenda deslgnon, porproposta rio contador geral da Republica, o*•> escripturario da Delegacia Fiscal cm SãoPaulo, Luiz Barreto, para inspeccionar e uor-malisar os serviços de escripturaçâo por par-tidas dobradas na Delegacia Fiscal em Coyax,med.anta a remuneração mensal de 70016. «or

*w****®£í&****3^gss- te_^_ãr_S -.S-^SSIS __i___-____H__-___=
SSSfflV-?. Si,^W ^mMêé^TB ******* «nc-âVrova Mi
SsbS r#'>sViTPP ®iaaras_r.*__**s?s ********* *> ******* .
E__t,-___-_ÍJ!_-!!.-1«ía ^^^^tSí-Éé^^ Ob-lUu de Tm* |
ímputítos sobre construcções e.n Inhaúma,
Irajá e JacarépaguA (com parecer favorávelda commissão de constituição n. 201, dc
1923)| em discussão iinica do veto do pre-•feito do Districto Federal n. 31, dc 1923, Aresolução do Conselho .Municipal que torna
obrigatória a adopção de bebedouros hygie-
nicos, ,|ô approvados pela Saude Publica
nas escolas e oulros estabelecimentos pu-Micos (com parecer favorável tla eommis-
são de constituição n. 41,, tlc 1923).*******

quatro mezes.

Escassos e caríssimos os gêneros
em Diamantina !

r!„DTAAvAn"rrI-.N'A (8Í™-,1? i6 (ScrviÇ0 es-,eci*1da A NOITE) — Nao obstante a grande fal-ta de gêneros alimentícios no nosso merca-do, os fornecedores locaes e dc outros muni-
çip.os augmentam cada vez mais os preços<Ie sens produetos, tornando mais angustio-sa a situação tio povo.O touciulio c

Vae reunir-se, em Belgrado, a
Conferência dos Paizes da Pe-

qaena Eniente
•1,_,,*.TnU1vn/',s!iS*a*^-S^c.t,_,ln,en*--' '"-'S'1 PJSLGRADb. 7 (Havas) - O sub-set¦t laiinlia, -0$ ç „ jei.iao 508000. i lario ric Kslrangeirqs partiu para Pra

O rompimento diplomático entre
o México e a Grã-Bretanha

MÉXICO, 7 (Ha-vas) — A. cnbaixatla nor-
te-amei-icana nesta capital ainda uão rece-
l.en resposta do governo mexicano a pro-
posito do offereeimento parn se encarregar
da defesa dos interesses britanuicos, em
vista do rompimento diplomático entre o
México e a Grã Bretanha.*****

0 rei Affonso Xííi homenageado
no valle de Aran

(MADRID, 7 (Havas) - a rainha Chris-tina, o príncipe das Asturias t aa Infan-tas partiram para San Sebastian.
O rei Affonso prosesne na tttia viagem

pelo valle de Aran, tendo visitado diversaslocalidades. Em toda a parle o soberanoesta sendo alvo de calorosas manifestaçõesde sympathia. ** ******
Os turcos con.inuam maltrafon-

do os emigrantes gregos
AT1IENAS, 7 (Havas) — Os jornues, ba-seundq.-se cm informações tfi.e dizem de ori-gem officiosa, qiieixnm-ce de que os tm—cos «stao maltratando torios os emigrantes

gregos. *****

 tga»
afim do combinar com o .Alinistcrio do Es*Lciior da Tchecu-Slovat|iiia o programma
liara a Conferência dos paizes tla Pequena
Entente a reunir-se naquella capital no
dia II. ******
Atropelados, tiveram os soecor*

ros da Assistência

j ¦'¦'¦:¦., ... ;-,j,.',-4'wsS£Mi'TS)iDS-S________,• •¦• ¦¦-¦¦>' ¦'- •¦ '¦ _M3K-_-_Q_6_H_______Pk

!Pff HH (fl Í^-Whiap I
l\Híl_\lmo^rna8 ibmúíMU * * iI

PARIS, 7 (Havaa) — O fiulande.- Myr-rha giuiliou a prova final rie lançamento'rio
dardo, nas olympiadas.

A distancia conseguida foi de 62 metrose 96.

gram e que ainda soffre duramente rios sácrificios leitos na guerra. Sabe que devetentar resolver o problema das theorias illu-sorins. O povo francez não deseja somente
satisfações verbaes, mas de realidades."O relalorio ria eomuiissão du technlcos -¦.»/#¦,¦,,-„.-__; —-
Internno-onaes, disse o Sr. Herriot. teve de EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO NAser acceito porque representa, hoje, a me- - ..-,.-,-.,,,.*"""y"u nn
Ihor occiisian dc i*eccbernios os pagamentos IV! Ari llli MA
que nos cubem. O plano Dawes resolve va- Por «elo d» hnir _ s. ,-:-;.» _ ,,rias tiitficultlariçs, com o estabelecimento do riu^ exonerou o^controlo sobro organismos que devem «gora c* lieis rin ¦».,•¦._ ,i„* ./.„/„] ™-_i'n ¦•'?•"
ser postos a trabalhar cou, ohjeetivo certo, do cou^ç do"§. "PauW° nóffiSSobre alguns pontos, .especialmente o quc substituil-o o official de egual paS ffi-se relera á transferencia dos pagamentos em berto Guimarães. "natureza, serã necessário ainda precisar os ?
nossos direitos, nssim como tiiinbcm
meios dc aeção. Os tectinicos collocaram
governos alliados na obrigação de resolver
varias questões, que exigem um accordo ur-
gente, dndo o seu caracter precário de «Igu-
mas convenções, como a referente A Micum.
Os primeiros elementos rio accordo tenta'

*-*s***.
«ssím como tombem os Canenn ai.i*n**<.-- * -,-í.:-* 1 • l03 causou surpresa a noticia da iaa

de Mac Donald a Paris
LONDRES, 7 (H.) — Causou grande sor-presa nesta capital a nolicia enviada ric Pa-ris, confirmada esta tarde pelo Forelgri Otmos conibinal-os nn entrevista de Chequers.! flce, anmmciando que o Sr Mac Doiíald'Nao dcspreligiaremos jamais a nossa aeção " "

naquelle encontro porque ella tra indispeu-
sáved e ulil.."

O Sr. Herriot louvou muito a boa vonta-
de e a boa fé do primeiro minislro inglez,
Sr. MacDouald, virtudes essas que na sua
opinião não deveriam ficar enfraquecidas
cnm a desnutorisação das conversações ha-vidas em Chequers.

PARIS, 7 (U. P.) — O embaixador da ll0Je, no Conselho .'Municipal.
Grã Bretanha Lord Crewe. visitou o presi- ^T ' ******* ¦dente do Conselho e ministro das Relações Desenhistas _ meitrca At* Knf»-_ A*,Exteriore, Sr. Herriot. com quem confereu- **'C0«M'_!,lrt* c «"«ires Oe linfta aa

partirá amanhã para n capital franceza.onde vae conferenciar eom o Sr. Herriot.
T~Z I •-**¦'¦¦*¦•• ¦ 

NAO HOUVE SESSÃO NO CON-
SEÍH0

Km vista de terem comparecido apenasquatro intendentes, uão se realisou sessão,
Mtinic'*******

NÂO HOUVE FUNCCÃO NA
CÂMARA

N5o obstante a Caniara se achar repletade deputados, não houve, hoje, sessão nessacasa do Congresso, por falta ds numero...Compareceram apenas 51 parlamentares.Era o numero que aceusava a lista da norta. *******
As emendas, em 2* discussão, na

Camara, ao orçamento da

Terminou hoje o praso, na Camara, parao recebimento de emendas, em 2« discussão,ao projecto, fixando a despesa parn o Mi-nisterio da Fazenda, no próximo exercíciofinanceiro.

.  quem confereu*
ciou demoradamento sobre o incidente pro-vocado pela nota do primeiro minislro bri-laiiniro Sr, MacDnnald sobre o programmaO septuagenário Francisco Pereira Azevedo, da próxima eonferencia inter-alliada a rcali-casado e empregado no commercio, quando sm .. em LoiiUiés tio dia lli do corrente,

passava pelo Boulevard de S. Christovão I Lord Crewe, declarou ao Sr. Herriot quefoi colhido por uni auto, que fugiu, sof- o primeiro ministro não tencionáva atar asfrendo ferimentos ná cabeça. Tambem. apa-! mãos da França com as suggestões feitas a dnsci.li.slas ric 4" classe, ria Central dri l',ríihiida por um auto, na rua Senador liu/.e- \ respeito rio protocollo, as quaes representa- ! *.''• ''"•'•¦ '¦*' -"-«cvalho llorges', Paulo llaélibio, recebeu frãetiirâ ria clavicula direita I váiii apenas as idéas bíitaliiiicas e pelas ' <'°',u's Omves e ,lnsê llibeiro Ivlmo

C. B. effectivados em seus
cargos

Tendo completado o interstício rie umanno e rii accordo com o .¦egul.nnc.ito cmvigor, loram effectivados nos seus car-os "*'•

Examinem os ricos sortimen-
tos das grandes casas:

í:Notre Dame!
*arisde

u ili
-WiW-Xti^M&iV^^

.._< _bk_iéi_'» ,

1 ISlilil
(C* 115 Hei)

u Injecções Intra.jiuscolarts.*-j A Mfrcfihyüna í o noio nicdícaiticniü H
recentemente descoberto pelo II

1 DK. ANNIBAL PEREIRA I
;i Gnraatirio pelo uoverno da Repnblic- S
j3 o appi-ovndo pelo D. N. da Saude Publica, w
j'i Indicações : — Infecção goSococcjca, S
Sàgiitla e chronica e ku..h couipllcações { S*
Bprostatltcs, o*.cliiteü, cj-ütitt_,, afíccçõo» H
ji.rci.aes o medullarcs, pcrturljaçõ'.» rio .*:¦!• fíí
fíj liarc.lie. genital da mulher, dei>or<letiS'.)n
H prostntietis dos velhos, certas fórraas de.í*}
a iiofl-astbeiiia rbeoriiatlstuo, ele, M
i: NAO AÜMITTlIt SUIiSTITUlÇOiiS fcí¦ A MercoUiylinn è única c original, conto|{
Sindica a sua íoriniila clilmica privi!e-;l,j
latia. H
Vcndu-so om drflf-nrias c* pliarmaelss. R»1*1 Informações c literatura b riueM as 3

Hlietlir A S. A. McrceÜ.yliaa — li. t'_- w''jj rlocn .iU-l" — Kio. ffl
•*¦¦•¦•• ¦ •\'-->**-*r-**'tt4*.-'<*m'W^

*-**¦ A "f^í"-1

1-Ar-C "*-*****.
*\*jiu*

e. do frontal Leopoidina Lobo, de 3(1 annos,-quaes somente . rèspoiisavei- o governo d!-casaria c moradora á rua Anierica 139-A". ! Londres.
Ambas as victimas tiveram os soecorros I Accrcscentou o embaixador que o Sr. Mac-tla Assistência. Donald fizera a mesma declaração a todosos governos convidados a tomar parte naConterencia.

*****
Concorrência administrativa

O Sr. ministro da Fazenda autorisou a
Delegacia Fiscal cm Sergipe a abrir concor-
rencia administrativa para acquislção de ma-
teria] para expediente.

¦ ***** i .

.».riiii!ia-se que a attitude do Sr. Slae-Donald esclarecera a situação a dispersaraas nuvens que ameaçavam o suecesso daConferência Inter-Alliada.
ROMA, 7 (ü. P.) - O jornal "Message-

I ço" publica um editorial dizendo que a Ita-0 cambio requlou nominal ISsS^^lii^íS
5 15|16 a 5 5|8

tlbriu e ftinccioimvn o mercado ric cam?
hio hoje, com os bancos estrangeiros ope-r.*'-il[> apenas para ctiljiniuv.s. muito paraiy- j ].sii.lo a cm coIIUILMLJi nuiiii.i.uii

mestres rie linha, rie 2» clnsse; 'Oviriin \n-tonio tin Silva, .loão da Motta-; Abel .losétja Silva, Joaquim ria Conceição, FranciscoAugusto do Patrocínio e José Cândido.****** *-

.m toda*, as dimensões e qualida-
des, desenhos o cores chies;

Os saques

Unia promoção na Central do
Brasil

Foi promovido por merecimento a auxi-
liar de escripta, da Central do Brasil, o es-
crevente Arlindo José Simas.

i ******* , i , ,.

OS VALES-OURO
O Banco rio Brasil forneceu os vales-miro

para ti Alfândega ;i rn/.è.o rio 5925*1 pape!
por 1S000 puro.

Esse banco cotou o tlolliir á vista a ÍIÇ02O
c á praso a üçãSfl.

1 ***** _

Mais cartas patentes assignadas
O Sr. ministro da Fazenda assignou car-

autorisação para

 * rnnniiin
i ., ». , í. ' .,,,';*''li,ld',s Irregularmen- illação c votou tinia moeãfc. O Buucorio Liasil declarou dar pequenas jitica do Reich no que(iiiiiiit.as a i» li>il(, d., ao mercado legiiimo '•-_•¦ '

Os outros "

va concepção, causando desavenças. Dia afolha que isso marca o principio de novasdifficuldades t-rancò-iuglezns em que a tli-
plomaciii itiiüana deveria intervir netiva c
1'r»,"!,..!,,\,,eol'- ¦¦'¦¦'n r*.s*«**clêccr ti linrihoniài' TcinnTatur-iBliüUM, 7 (Havas) -* O Partido Popii- p"ialula

I .ístn, reunido cm Franciurt, sul» a presidên- •
Ia ¦¦¦* niniTlrn "

O ASSUCAR
O mercado de assucar regulou ainda, Hoie,

paralysado, sem procura para a rcalisaçãode novos negócios e cora os preços em con-diçoes nominaes.
Constou o movimento dt 200 saccos ricentradas, 4.080 de saidas e ficaram cm"stock" 48.228 ditos.

1 -—¦'» ¦**•** ¦¦-

Ií SORTIMENTO
s menores preços.

o m&io
pelo

«3. K.Ln de. Cerfoco. 67«—¦»•

i nr f(1
0 TEMPO

bancos fariam cobranças a
õ 27132, lí 718 e 5 29IS2 d., passando depois,
todos elles, a 5 13|18 d., a praso, em cujas
condições ficou nominal.

Os soberanos cotavam-se a 513 e a libra-
papel a 4230(10.

O dollar regulou i vista dc 9IJ400 a 9J840
e a praso de 98510 a 9S580.

Saques por cabogranima:
A' vistn: Londres, 5 23132 a 8 25I32; Paris,

8487 a 3407: Itália- Sll-1 a S-I-ltí; Nova Yorlt,
10Í5SO 11 08700; llespanha, 1S282 a 18284'*

Suissa. 19720 a 18732: Bélgica; 9137 a 5*138"Hollanda; ll-iC-lii a U*?(570.
Foram al'1'ixariíis ofiicialmenlé as seguintes

taxas:
A 90 dfv.i Lontlros, 5 18(1 fi a 3 lóllfi: _*(iris,

8481 a 3-191); Nova Yorl;, 9Ç510 a 98580.
A* vista: Londres, 5 314 a 5 1H|!fi; Paris,

Í487 a S495; Itália, í4fl7 o S412; Poriügal,
!?2«8 o S283: Nova Yorlt, 9.M00 a 9$6I0;
H-"i»niilin. 1$2fi0 a 18280: Suissa. 18700 a

, dos Peritos.

de hojo : masiirtí
2 7", 7; miuima, 14», 3 5icuaaii ii"r{''"'" •¦ si- . . 

.°eon.e-i.c ao Rclatm-io BoieHHIÜüDIHJütül ÍJlljP/l..CUI UÍUlf

!t _í_-f a _i__r

iJE' tão grande e variado o nosso*:;
! ^sortimento, que V, Es. encontra- ;j;

som duvida, ç_n nosaa casa ov'.va,

********

du cambio A Marltihrà
I **1<l>*" I-

Fazenda autorisou a Casa da Moeda a tas patentes, concedendo „_.„...,.,„„,, H„,_ 
_ti'l.""j 1. "i(,'l,i,l*flí commomorativas do ju- funecionamento ao Banco Commercio t In- W30j Buenos Aires, papel, 3S120 a Sílõl),
Jlleu da nmdaçaq. daquelle bairro, mediante/' •¦¦• ri-* 1-irnssiinunga Sâo Paulo; Banco -mroj 78050 a 7*100; Montévidéo, 78420 a""" " "  'Popular 

do Rio Grande do Sul, para sua 
''$500. "Suécia, 28580; Hollanda. 38850 a

agencia em Santa Maria; Alfredo Lamarque 386(15; Dinamarca, 18550; Canadá, 98500: Chi-
Madrigal, para funecionamento de sun casa •••• l-"15"** veso miro: Syria, 848G a 8-192; Bei- '¦¦ gica. 8-127 a 84S»; Ruhianin. 8060; Slovaquia,

S285 a 8288: Allemanha. 8001 oor um milhão
dc marcos; Áustria, 140,5 11 1708 por mil co-
ròas; café, Í-1R7 nor franco; soberanos, 5.-S;
libras-napel, 42íOI)íi.

Xo (Iccòrrer riô dia o Bunco rio Brasil des-
ceu a 5 K'|1(i ri„ peaiienas quantias e 05 ou-
tros n .*) 23|32 e 5 3|.4 ri., sem movimento c
nominal.

l'Vçhnü o mercado puralysatlo, com o
bancário a 5 5[8 d. para cobranças.

O riollar subiu e fechou a 98800, com o

previa indemnisação de 3:3768047—jr—-— ¦ ****** 1—. .
Sr. bispo de Nictheroy visitou,
hoje, o prefeito dessa cidade

, ° Sí'' i?.- -Agostinho Bcnassi, bispo tliocií-bino de Nictlicroy esteve ¦»', (arde. no ctlifi--tio ria Prefeitura dessa cidade; acompanha-Bo do seu secretario, cm visita ao Sr nrc-eil... da capital fluminense.
IO illustre prelado foi recebido com as

Jonras protocollares pelo governador da ci-lade vizinha, que estava na oceasião cerca-Io dt» 
^eu 

leciotario a official dc gabinete

O ALGODÃO
O mercado rie algodão riiiiceionou, hoje.

liiii'.ilysiltlo, com um movimento scnsivcl-
mente pequeno (lc procura .; seni novas cn-
tradas.

Os preços não accusarain alteração, mas
ficaram frouxos e com tendências para a
baixa.

Constou o. movimento de 228 fardos de
'saldas • ficaram em deposito 11.844 ditos. * franco a 1503.

Previsões para o periodo de 6 horas0 Gafe regulou paralysado da tarde de hoje até 6 horas *j"9

tapeto que üossja.
15 n;o DE DESGOSTO

imisa-
LASGO DA CARIOCA i

da tarde de amanhã
Districto' Federa] e Nictheroy -

oom, passando a instávelSem vendas e sem preços
A situação do mercado de café era ain- ,,, .„, -,-  -

oa, 'Jioje, sensivelmente precária, por isso •¦?.' e 2»'gráos.
ipia estiveram os compradores cohipleln-j Ventos: variáveis.
incuto roli-aidos e on possuidores sob mui Estado do Hio — T,-.opressão de desanimo. Na tubon, islo é.sobro o disponível ..ãn se verificaram ven-dn;-, permanecendo o mercado .paralysado ccom os preços nominaes.

Xo funilo, porém, ;ls 
' 

.penspectivas riomercado eram rie baixa.
,Na Bolsa, houve trabalhos desenvolvi-dos de vendas a praso, clevando-se estas naabertura a 41.000 saccas. Cotou-se o caféP»ra este mez a 418200 compradores e a

iÜA^Í. vel-dedores, para agosto a 41$ e418050 e para setembro a 408800 e 418000,respectivamente.
Eram frouxas as condiçSes do termo.

¦ *?. 
.}-\m**s ««•••ra-tas reriflcadlas foliamdc 1.1.718 saccas, sendo 10.620 pela Leo-

poldina c 1.098 pela Central. Os embar-
quês foram de 11.207 saccas, sendo 1.000
para os Estados Unidos, 8.957 parn a Uuro-
pa. 8.51» .para o Hio da Prata ei 400 nor ca-botngeiU',

O "s!ci.'!í" hoje õi-.-i tle 233.343 saccos.A puniu iseinuiiiil clcvou-se* a 2888b purlulogramma.
Funccionou o mercado de café durante odia com uin movimento regular de negócios,tendo sido fechadas á tarife 5.622 saccas.O mercado fechou nominal, s-tm nrecos• declarados,

•¦I'•*!*'í*»i**T**í-*?• "í••í"'•_**í-*•!¦**5Mi*"í*^**»**! |--í*»í-»»J*«5*^»5«*5->-,-5»*»J««í*»%

ÊC^TrõTsfTAlB }
Temno: fazem-se quando forrado o interior da sua

_ residência com os PAPEIS PINTADOS E ES-
Temperatura: estável, cnm máxima entre TAMPADOS, ria "CASA INGLEZA" vidros,• ¦ju,,,,/.-.. quadros, espelhos, molduras, tapetes "CON-

| G.OLEUM-V. II. dos Ourives. !»(). Plionc N. 3'_75.
empo: bom, passandoi instável, salvo a I-jste que será bpm.Temperatura: estável.

Estados rio sul — O tempo ru-."„. , , ¦-- -.norara n'omo tiiiinde, com noite mais '.'ria e ligeiraascehção de temperai ura ilo dia.
Ventos: rie sul a leste.
Não podem ainda ser feitas as necessárias SV*-iJ?

previsões pnra os demais Estados por fal

BEPOSTEiaOS — FRANJAS
0 iiiíiis variado soiliinunló cm riccidüs ila

itlgodào ;; .'uniu
Lur-íii ria Carioca. '.) -- To!. C. 6)0

S0ü-_&--:*-B^TÍS*Í'AV*-i"./Oía'g
....Vi,-.'"" ....jjmm® .S-íf.Sk

tarem as informações necessárias.
Nota —¦ As previsões se resentem da deri-

ciência do serviço telegraphico do sul do
paiz.

24 K. —¦ Garantidos — Gr. 7S600Garantidos — Gr. èíjíoOÍ)22 11
18 lt. — Garantidos — Gr. 6S6Õ0Seci-ãu de afinação de metaes preciosos

VIAKNA, IRMÀ0 & C. RÜA,fED«0 ¦*'•
(Antiga Espirito Santo) v ,•

Synopse do tempo, oceorrido
No D. Federal (de 6 da tarrie rie hontematé 3 da tarde de hoje) - Confirmando a ,.,, . „ , „, ,.previsão feita, o tempo foi bom durante Prof. GoüaV Tavares (lor,*S.ao- Pul-

todo o período, com alguma nebulosidade ***'M* tWÍ** dia-
no correr do dia. A Iciiípcrnlurn foi Csta-' -?ct*-s p- Pn" SC!!S processos, estômago e ln-
vel íi nòllt- ti em asccíição rio dh \s !-n-! u',s!"",r" '•"• !'io Orrinco, 137 (Odeon), !l
lierntúraá iixlrismas íegistadas n'o''l'osti) Mc- I __._- '"J**1!'1! ntT.ft..s. V..I._Pal.*i:i fili. Sul 3176;
leorològicò foram: máxima 2SJ,8 e jmi-.í-i-..1Ü».8. respectivamente, ãs 2.35 ria tarrie e6.1o da manhã. As médias das tempera-tiiras extremas* verificadas nos postos doD. Federal foram: 27°.7 e 12«,8. Os ventosforam normaes, com predominância do qua-drante norte, tendo caido a brisa ús 2.35"da tarde,

_•*.m

do seda — Kua
.llariz e Barróa
*-''¦-> — Telepb.
V. 4046 — Ven.

das a vareja.
Dr. Humberto Gaiuzzo doeus«» "«^

¦ , .¦ _, - . vosas,estorna*.ko e intestinos. 7 Setembro, 109. 3 As * hora*

i-«kj_.;_i.-.>'.____^._J^_.._ ___ t J -ÍVXÍÍSfe..__.=*..;.,. _-__-* Í/Mü/P. **-..'*.-*.¦ a >_-_-! -__^ ****7*t'-*** '
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José Scvriano do Mello
(SO DIA) ,

Anseia Nniiiielrii de Mello e fllhoa
Mf Jeio Itodrluurs Nniuelra o i¦)'..> eon»

f vltlsm a itulin os kcns parente* c anil*
v*, i>nr« nmlitlr «i mli.n «Ir rm. ciu>»

•«r «lan, He «rn eipoio, pse. runliaija v ilo
JONIÍ* 8BVEIIIANO IIB MBUO

mandam «srlehrnr, n.ii,irlii»||.|rii, ti ,|,, mi-im
lt, at D Iihiii* no slinr-mtir «U ecreja de
ft J««ia, uiiitiipiiiiiiii deido jsi «a. «em, hkm»ateinimiliiR

*.,-¦" "M—
A NOITI*. — ScRiinila-feirái 7 do Julho dc 1021

-ru ..a.. *unm**Ma,ni*mmm *mmm*mm**mg****mÊSBÊi

^—_i^»
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Amadeu da Cruz Mattos
FUNCCIONAIUO HA I". P. GBNTIU!.

RltASIL
* Mnria dmr Aliei ilu Muitos, Wnlilc»

•f* mar, NVuItet* * Mtirlettii «la Crux Mal-
J ti.«. Ktiliilln Maltna S. Hnuua, Sylvi»

Crill Tosta, llllias t» genro, Dallla Mut»
toa Qntelhn t» Joii! ilo Aüfvtilii lliilelltu c
íillit.!,, Derintjval da (,i.u Mnllos o Pnlmyra
Tliioei. Mattos e tlllio. Julfeto Mattos, lím
bnck «i flllins, Vlolèln Multou Azevedo e Cor»
nclln de llurros Azevedo o flllm. lullii Mnl-
tos l.nil a Carlos l.enl, 1'raiic.scii «In Cruz
Muitos, ncnlioni c llllins (iiusciitos), Dr
l)«'«.«'lt'cliiii.i Vnscoiicellns, c demais pnn-n'
tes ruiivliliini st, posvins «Ir sim aini/stile pa»
ra itsnl<.tlr a missa i|iiu por alma dc seu sau-
d.»., illlni, Irmfio, eiiiiiiiidü, Uo. sobrinho <•
ami,;-. AMADEU DA CRU /.MATTOS, iit.tii»
riam if/ina n.t vareja tlt> S. [•'riwclseo il .j
Paula, iiHuV-niòr, liin.iiiliii, lercu-íelr.i. fi it>> *
cnhenle, As y 1 *.' lioras, sétimo «Ila de sen í
fiillffliticiilo, niilcci.),i(laiiivnlH .i(fraileceiiil«i |»ci cniiiparcclinciilo, • *

i|
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KKCUNHJSCIDÜ U MfiLUOK
PKODJOTO QUB SU üKlíliKKCR

AO MKKCAIX). DW KKFKITO
RAPMlO, ECONÔMICO

..........,.-... * J.ffk.-;r._*,i_5'i.MUI*

PARA UIMPAK K POI.IR
MKTABS AMAKELLOB

NIcRHtADOS, ALUMÍNIO
PRATA E OURO

NAO ARRANHA E NEM ALI F.BA A COR NATURAL DO METAL. E O OUE MAIS RESISTI: AOS EFFlilTOS DO
TEMPO E AO AR DO MAR. QUALQUER EXPERIÊNCIA LHE DEMONSTRARÁ SUA SUPf.RIOR QUALIDADE

fabricantes ROBERTO ROCHFOPVT — caixa postal, íoi* - rio de janeiro
IM

UNICO NO CX.NKNO PÀKA
LIMPAR VIDROS E CKYSTAES

LOJAS lí OS MAIS FINOS
ÒHJKCTOS Dlí ADORNO

'»*»'. wa»fa.

) trem loi iobre o mrtomovcf,
morrendo o principe Sallk '

Reifírtehirt e o ehauffeur
PAUIS. 7 (Hadlo-IlHW») - Em Dum

iÁU.LÍ*fcíwPollo) »,,, l,"m t"r,ou í," " "l'1»
ii.» automóvel une ulri.vMr.uva a llnlis (er.
"o cliMulfeiir e o priclpn 8«IHn nolífriclieH,
ujií do» •JMiMKelro», '«¦»'"¦ jnorlui th •*."' trcs sciilinias, fUanun |n,ii-.i*., «ino viam
viiiiienls fiirluuf*

Cinema Central

a Kj*M%*UM\mvmnÊtvvsm,.fu<.

iiii.nn<flniiiimimt!'ii."*;i;isiii!i,.ii»ii.'iiiii'<i:*iiiiiiiiii'ií:iiti.i:iiiiiiiiiiiiiiit;i!»,iiiiniiiiiQii^

Dcnlista Octavio Euricio Álvaro —
II. LriiRiia.Miiia, !.'¦ — C. 11.1112

Sã5w i s«ãBg»ãu£i5i_ãi5»5wi__5£

r, lie ttiitsia nn rnres c vavlcd i U*s. AJiiur.,todas an rores
1'irot. IMUa,

c vavlcd.1 U's. Ajour.
I*rfv«i- i.ur.itos.

Á FRANJA DS úüitt)
Dr, Camillo Fonseca C9 AV. PASSOS —
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ANNIVI'11

Maria

:u
ti
r\!.i.i:i:i.

UG&z$i?rA.iM?:i.-JMik.x.,
6» F. xisamfc

MUn l)K
MlíNTU)•!iii,'ciilsi V. d.x foiiscca, suas

s'*in,i.a*. ts noto» ciiiiviilani a lo-
parentes c auiij{os pnrn assiisilir

I' aJUC a,,}! nllllSl llll Sa.1'! sempre
Icmhrail.) m.-iriiln, par, sos;ro e livfl Dr. CA-
Mil. 1.0 l**OS*SKt*A farão celebrar «luarlti-rci»
ra priixáiusi, » ii i corrente As !i horas, iki
altar-iniir ,',a eflicjii ile N. S. «Ia fllni-la
(Ini.s,. tio Mncliado). A' incsnía hora sc.-;i
rcxiuíii iio aliar do S. Cornsâo tlc .1

|_
, Lotcrlu da Capital Federal
* y**8.-,| "JllT.Tirrt/iaar»
77.11!) S:0005000
.IT^ill :i:i.iiii.-rIHil

. 51131 2:0008001)
1033!) 2:0008000

*"" "Tii ___¦¦; _l__U_______ o_ *"*___¦
I

í
i

•f, /• Lote.^ovtes ffraíuies- — Le.itro Lotencc
,«»g»««sar«CT_c_wwn«yafoisaw«ai«o)B«wgi^ -.

«ns. iiilhsa por alma do sen saudoso flllio ffl ftíj K í?S| i| f? F3
ÇAMII,I,I.\HU. Desde já ngradeceni .. Iodos ÍÚ &P && «_» |g fc ÍLM
«jiic coiiipnrccerciii a •-•.stu acto dc religião, |3R KW ^R j % gtl p Ç7'~iETl?üv..;,.« n;n;» K IIS __#______

A»

T l'or
tK"<) liii'as;i,1 c

sua alinn, será cclcliratla nnin
110 Asylo Isabel, á rjia Mariz

llnrros, amanhã, lerço-felra, 8 tl«>
VA- corrente, ás «J horas. Üs parentes da

virtuosa senhora sã,i convidados a compiir
rccci' na capi II» i)a> Asylo. Aproveitando cs-
!u rippoiltiiiidadc, a familia ila querida ex-
iliicis; aj;radccc, tninlicin, -,»or psie meio, As
litimviosns pessoas t|uc, t*«i:n carinho e pie-onil-.». «si: ill^iiarnm trnzcr-Ihc flores «.* outras;
çoijdoiuiicisis 110 «lia ilu salliicnto do corpo
e 11:1 hora «Ia cclclirnçào «Ia missa tln soli-
Bio «iia, a Iodos Iiypothccando sua percnno
gratidão.

llt' Sllll

Manoel Alves Pinheiro
A viuva, filhos, genros, netos, cunha-

aniizaue para assistir a missa j*••"• tlc 7* dia quc por alma «Io seu sau- I
doso esposo, pai-, sogro, avô, cunhado c tio I
MANOEL AI.VIvS PIXH&inO inandain rezar'
ua oaivja dn S*l. Sacranícnlo, quarla-fcira
prosima, 9 do corrente, ás 9 1|2 horas, no \allar-már. 1

D. Pálmyra Mariz Rego do
Amaral

A CASA PACHECO
remarcou todo o sew varia-
dissinr.o sortimento de ar-

i tigos dc inverno c?'jí-ante
o mez de juHio

Sapas de seda
forro de seda . 1105000

Capas de char-
í meuse forro de
: seda 220SOGO
Capas de marro-

j c a i n forro do
seda 210T000

Capas de pellucia
sob medida. . .

Capas malha
franceza ,

Casacos m
franceza ,2» ANNIVERSARIO••f < Casemiro Francisco do Amaral e fi

>''i íliais participniii aos pãrciitcs c ami- 5fpafr5^x'PO«a
t kos riie :-• niissa da fnlleclda celebrar ^y*uli P^9

sr»_í*,'i 0 lioras, no allsir de N. S. tla
Conceição, nst cgrcjíi de S. Kraneisco de
Paiilsi, amanhã, terça-feira, 8 do corrente.

a I h a
• • •

ma!ha

200$0G_

120^000

48S000

a_ã_a_

%|

ta_L_i.'i{_«___a_aa_; rs?. ¦

Ç10
Por motivo do BALANÇO

:] Cobertores  7Sf»00
Avclliiilnilo ranal.
Kiitiuci' cnsal. . .

j Uc lü -utru cuaul
Of.' IA fiinliisin. ..
.'MiisMOi» rii».;il. .. .
Arliuus tl<; luxo.

• ••••• 13SÜ00
14S500!
2i$r>iio:
24S5Ó0 !
39S800|
59$800

2.«9(K) I
3590091
415500 |

LEE.ÇÓES

r 9'Sé
200
200
225
20

220
220

52110 Borges de Castro

)iu:

'AIIMACEUTIGO — !• ANNO
isia Isabel de Castro convida os

mies c amigos de seu querido es-
ii ANTÔNIO BORGES DE CASTRO¦*, '¦¦ -¦- s ¦ ,r a missa de 1" annlversario

<¦'¦• ¦*' i- s. ¦ !'.::stna, 9 do corrente, ás 9 1|2
horas, no altar-mór da egreja de Santa
Ep s enist. IJcsitle já agradece a Iodos que
Comparecerem a este acto de religião. ]

•f Carolina Torres Teixeira
2" ANNIVJSRSAlliÓ !

«jf1 Amélia Torres Teixeira convida to-
¥$¦) dos os parentes e pessoas tie sua ami-

f( zntlc para assistir a missa que por ai-
«fi. ma d..* rua adorada mãe manda rezar

amanhã, terça-feiráj 8 tio corrente, ás 9 ho-
ras, nn egreja do Divino Espirito Santo
(Estacio) e desde já fica penhorada a todos
que comparece re in a este aelo tle religião.

Dr. Aurelino Leal
• Irmãos, viuva, filhos, genros, sohri- *

?"M nlios, cunhados e demais parentes do
.Jj fallccidõ Dr. AUREUNO LEAL fazem

4fi.> restas- missns jiclo descanso de sua ai-
ma. amanhã, terça-feira, 8 do corrente, ár, j9 'vn-rss. na matriz tle S. .Tnãs) Baplista da '
l'a?<'.*t, hgrsatlcrcnrlo pcnhoradani.ehte As pes- '
;i.--í '••¦>¦ sc tligiinrcin dc assistir aquella cc-
rimóbia.

franceza ....
Vestidos malha

franceza ....
Manteaux pellu-

cia forrados . .

30^000 i j

75$000

2005000

CRETONE INGLEZ COM BAINHA
AJOUR

130 68800
140 78400
Kiõ I2S800
160 14S900
170 16$;>Ô0
ICO 178600

PR0NHA8
1 CRETONE RICAsMENTE BOR.

DADAS
M 50 x 50  6S900

60 x 60  7S600
70 x 70.,  8$300

COSTUMADOS
De fütS bordado .tllo ro
levo 43S000

Dc filo com lindas applica-
(*õcs lun dadas eui re-
levo 59$500

GUARDANAPOS
Para chá, eluz. . ..... 

° 
.. 3S400

Para jantar, duz 103900
GUARrciÇSES

Dc filo para cama com ap-
plicnçõcs de eülim, 12
pecas 798600

Em lino n-itizoi.ck com
liordut!o8

Dt: filo o ttclim
loiltsttr, 7 peças

Km füó com bordados
em relevo  128500

Em fino nanzouck  108900

para
688600

143500

Eogütimas grandes
pelierines gran-

e o m
93800 I

103200 1i
128800 1

guarnccldas
128200

r i c a ni c n»

Camisas tlc dia cl ajour.
Ciiniinas dc dia fino ino

rim.. • , 
Caminui dc dia vintoso lior>
dado

Caniixn. de noite
ajour.

Caminas dc noite com fes-
toner. .

Cainíaos de noite lindo bor-
dado

Combinações
com renda.

Combinações
te bordadas  143500

Calças bordadas 33900
Calças c| ajour 43500
Cnlçns com fino bordado 68800
Calças com bordados. .. 73500
Linho irhindcz com lm,60

dr* largo, metro  93800
Irlanda de linho c| 1G0 c.

largo, metro  78500
Epongc lisa 33000
Epongc fantasia 53200
Louizinc franceza para ca-

misas de homem 43500
Superior pcreal francez

para camisas e pyjamas,
molro

Tricoline lindos padrões

Iiara 
camisas dc homem,

argura 80 c, metro. .
Tricoline lisa optima qua-

iiiittde, metro
Linho belga para vestidos,
metro
Crepons para kimonos,

para reposteiros, tecidos para cor»
tinas e mais artigos que não po-demos descrever.

m

O grande suecesso da

____!_____¦_ _i _____ *M|: T—lf CJi '¦
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IVrtleii-se uniu ar«ulln com 8 chaves •
ie niíigiieio, «iticin encontrou queira entreia •
io Sr. Maniues, uo deposito da C.
('.rn/.. Rua 7 de Setembro, qua »ert
ficado.

¦ m*m i

,/lpplicações

Scholl
^ara o conforto dos pês

l',.||,!,ll

GltA.MIE BUCCESSÓ
NA TK l.A:

tlBUMAINB PONTANESl
Inlornrvlni •

OJJJiHífLDOS I
NO PALCO: l

A'» 8 Vi - ã 'i, - II H»,e 10 14 f,
FMrí-u «Io nutavrl

Quartetto Typico I
Colombiano

Concertistas «le unltnrrtS
e liiiuili.llin.

Unlto n«. -i,i. ),
BXITO 8

Wllllam llrotherr, *.[
I.rt. Dltmern — llanvan
& Lee — Wlllaerl *j|
Clorlnn — M'*a Olua ,1
urn e*tccnlrlco — Cuil
llrown —• Dolf, '¦ínaiif _';
Leu OrlandM — Bela Tt>]
l«rl — Pcplta Venus —T
Luxla Cohlaltll — 1'raa.'1
cim'oi.1 Albuquerque, 

'.\
1'iniíriiiiiiiiii ile p.ilcrii

variado. Aa mais sciisa-fl
elonaes atlnifçflcs, o.1»)
niclliures ortlslaj (]c|i
nmlo, iniislca e baile, i

CAMAllOTE IOIO00 íj

Amanlifi : "ROOAltlO ¦
DE AMORES" (Ser«
I'anlne) do Georzena
OIINKT. j1

•SSWtJBC!"'.1'.. .'.-'.i.'.

0r. Silvino Mattos,
especialista em denta*
duras, poules, pivotf,
corôus e cantos rie ou.
ro, olitnraçóes, extra»
cçfies som dôr, moles»

tias bticaes, concertei
tjuebraila.», etc. 7 ¦susitu

1555 C.

^íàh

43300

5S900

7$200

2S200
tecitios

I13SI [|»!
O confortável e

do eapato da moda
elecanto modclna

Rodolpho Valcntino

110$000

Ifvv

H-

RI' te' * t
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L'____íwT
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Ccmmmhiáar Filadelpho Souza
Castro

# Sua fsrrnilia inunda rszar amanhã,
M»l 1* annlversario de seu fallecimento,

B tniesa na egreja tle S. Francisco de
<^» Paula, ás 9 1|2 horas, e agradece aos

imlgos que comparecerem.

Femarcrlo Fernandes de Souza
t» Maximiario Fernandes «le Souza con-
>'"*• vida Rena íimit;oa e os rie s;eu falleci-

do irinilo FERNANDO UE SOUZA pa-i'a tiss'»iv ¦! missa tle 7° dia, que será
rezada na próxiiiia quarta-feira, !) «Io cor-
rente, ás !) 1|2 horas, na matriz de Santa

t: tjiir ticíjcie já agradece.

temos 38 quali-
dades met. . . . 44^000

Cabíirdine todas
as cores L. 1,30
mel  _4$000

fótarrocain lã bor-
dado e seda met. 55$000
(Vendas por atacado e a varejo)

NA CASA PACHECO
Rua Üruguayana 158 e 160

Esquina da rua da Alfândega
Telephone Norte» 1244

.— »******* ¦\wmLwm**wm«m
TAPETES FINÍSSIMOS

!KrT»W*J TJmjTiAM «*. J

Emeystá Bocayuva Cunha
ESTOFOS

tmy*iiT)Tnn*v*Y#.*w.v*r*i%.
Mii-iisslrn ¦fíiidofredo Cunha,

lailillá
llaiiul-

SBirtrora fu-

Coroas
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HS wi
lm Ki'1'.:"Ifò i mii ¦,
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Umê
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tBMbi*í,v

'* piso líocnyuva l.ulillá e
rão celebrar quarta-feira próxima, 9
(!o enrernte, ás 10 horas, no nltar-mór

fa egreja da Candelária, missa de 7a dia
por nIma ilu sua esposa, mãe e sogra D.
EMÉRITA BOCAYUVA CUNHA.

EiNXOVAES completos para NOI VA, especialidade da casa

Grandes
II °

Largo 8. Francisco, 19-21-2Ò
Junto á egreja Tel. Nortel 331

r_raBiwar____BMB__B__flmr»^ m tagm^
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MEU PODEROSO MEDICAMENTO
v

ivagri:
Par» combatar a IM 1 UENZA

A "NAGRIPPE" - é em preparado licenciado pelo Departamento Nacional daSaude Publica, era 1 da outubro d* 1920, aob o n. 1C, e registado ua Junta Com»
mercial. — A» Tenda nai PHARMACIAS HOMCEOPATHICAS da AÜOLPUO VAS»
CONCELLQS. 27 Rna da Quitanda. 262 Boulevard 28 de Setembro e 9 Assis Carneiro.^"' "*-— —~ _-__.__. - —

Casa
Âbrunhosa

O especialista contratado tem ai»
iiviado centenas de pessoas que sof-
fiem dc callos, caliosidades na soia
ilos pes, joanetes, cansaço após o
trubalho, dedos sobrepostos, etc.

Peçam GRÁTIS o iivrinho ''Trata-
mento e cuidado dos pés", pelo Dr.
Wm. M. Scholl.

1 m*m i

Uma série de atropelamentos i 96- rua larga - sí

Em couro omarello e preto. Só na!
casa maia nova •
zona

mais batateira i!a.'i

ml-iim

•jiiiaiiiiiim-jiiisiiiimiamHiiiiHitMiiiiiiiiiniiiiiiiniii!«wiiwiiiDiuHiiroiinifm iiiciiiiiiiiiiiimiiiii.

lil

¦ PODEROSO T0NIC0, RECONSTITUINTE E EXPECTORANTE
Tem indicação precisa poderosa • utilisslma nai

BE0N0BITE AGUDA E 0HROWI0A
BRONCHITE GRIPPAL

«BftMIlHTTT- AfiTOWATTftA

A. Santos Sobrinho
Um grupo de amigos convida os paren-tes c demais amigos dc SANTOS SOBRI-

NHO parn assistir a missa em acção de gra-«Jas pcló seu restabelecimento, na quarta-
feira próxima, 9 tio corrente, ás 10 1|2 lio-
ras, no altar-mór da egreja tlc S. Francis-
Co de Paula.

FLORES NATURAES
— Os menores preços —

„„,-,..,„*,*, J?-iMSA JARDIM
GONÇALVES DIAS. 38 — Tel. C. 2g»

t EX-ALFAIATE DAS FAZENDAS PBETAS
Vicente Porrotta. Asscmbléa. 72. T. C. 3179.

FAZENDAS A VENDA
O abalxó.assignadoi prcuisandíi descansar,

tendo, itlc aisssonio com os preços correntes.
as fazendas true possue n deus kilometros
desta cidade c tia estação de João Ayres, com
ts respectivas bemfeitorias, tom postas tle
casas, retiros ia tanque carraputicida, com
ou sem o fiado, ú vontade do eomprador.
Pálmyra, julho de 1824, — Luiz Alves da
Cunha.

TECIDOS Miras

ÉÉMENÉÉÉS
«SOVEIS DE ARTE

Só de

TOSSE ESPASMODIOA
COQUELUCHE

ASTHMA
9* «te effirito maravllnoao naa convalescença» longas.

Tonifica o otganiimo • deninfccta oi bronchios.

t:i!CJHiiiiKiniC3iiiiiiiMiiic3iiijiiiiiiric3xiiiiiiiiiiic3iiitiiiittiic3iiiiriiui)iC3itiiiinntt*:3tiuttiiii(i. t.:iiic3iiiiiitiiiii__iiiiiiiifiii£3i[tiiitiiiHC3iii iiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiim
_xoneron-se o burgo-mestre de Capitães britanniCOS VâO 6X-

Essen
BERLIM, 7 (U. P.) — O ministro das

Finanças, Sr. Luthcr, exonerou-se do postotle liurgomcstre de Essen, que oecupava jun-lamente com a pasta do governo nacional.• Tf *

taflroíMi&C.I
Í93-Ouvidor-95 41 -Ourives- 431

..-¦. — .._—- .._,_ » umaf,m>J3r*M - -

Dr. Antônio Magarinos¦^i.miua Torres,
advogado. Questões civis: e comiticrciaes, cs-
pecialmcnte de direito bancário (promisso»rias, letras, clicques, cambio). Rua da Hosa»
rio n. 172, sobrado, «le 12 á 1 e de 4 ti As 6horas. Telephone: Norte, 4075.

Hotel Vista Alegre
SANTA TÜEREZA — Tel. 607 B. H.

Cltalt-ta novos c confortáveis, com sala'
dc banho completa

COZINHA OE 1* OliDEM~asm!_———_—masm

LEIAM A 1 E 15 DE CADA MEZ A

0evi8fa musica!

í—_ja___s_j_..-." "' -:->*--.'". i.iv.íifSSii*-v;*^aiw» _

m,
\£j£íiit*Ai.2t** l'-«i!5i»#Í ¦

A" venda o n. 22o. Traz-5 musicas '
Publica senipre os últimos suecessos dnnsan-
les. A' vcntla tios jnrnalciros e redacção. Uru-
guayana, 142, sob. 1S500. Assian. anno. 24S.

piorar a industria aigodoei-
ra na Mesopotamia

BAGDAD, 7 (U.P.) — 0 governo da Me-
sopotamia assignou uma concessão por ses-
senta annos paru exploração du indnslriii
itlgodoflra.a capitães britiiuiiifós, niiniu árcii
eoinprehcntlcntlo o Euphrutes e Diyitla. üs
concessionários têm que fazer preliminar-
mente um vasto trabalho de irrigação para
aproveitar o terreno.

A MODA INFANTIL
A casa que melhor veste aa creanças
A MAIOll VARIEDADE

OS MODELOS MAIS BONITOS
PREÇOS MAIS REDUZIDOS

VERIFIQUEM !...
Rua 7 de Setembro n. 215

Sete victimas soecorridas pela
Assistência

Atropelados por automóvel, em pontos
diversos, tiveram coecorros na Assistência!
Carlos de Mello Caslello Branco, de 34 un-
nos, empregado no commercio, morador á
rua .losé Mauricio n. 37, ferido na cabeça
á praça Tiradentes; Maria Carolina Fer-
nantlcs, dc 32 annos, residente á rua BeHa
«lc S. ,Ioão n. SM, ferida em varias partesdo corno, em frente A sua residência; Leun-
elo Ribeiro, de 33 annos, eocheiro, mora»
dor á rua Leopoldo n. 239, ferido ao ros»
to e braços, na avenida do Mangue; José
Novaes, de ,17 annos, empregado do Lloyd
Brasileiro, domiciliado â villa Pereira Car-
neiro n. 131, eni Nictheroy. ferido no ros-
to, á rua da Constituição; João Pereira
Gomes Filho, tlc 31 annos,- motorista, re-
sidente á rua Matto Orosso n, 124, ferido
na perna esquerda, no largo da Cancella;
Fra—lsoo Ignacio dos Santos, com 59 an-
nos, operário, morador ii rua da Escola,
no alardim Botânico, ferido na cabeça, a
ponte das Ttiboas; José Antônio, de 52 an-
nos lavrador, domiciliado a travessa Tei-
xeira n, 251, Engenho Novo, ferido etn
varias partes do corpo, â rua Figueira de
Mello.

¦ ****** i

FGM®
138KUA DU OUVIDOR.

Telep. N. 1GD3
LUVAS, LEQUES; MEIAS.

CALÇADOS FINOS. etc.
¦ m*m* *

PERDEU-SE
uma bolsa sacco de prata, no dia 1, ea nm
automóvel, da praça dos Governadores Ãs
Barcas, as 16,50. Gratifica-se a quem levai-a
ú nm 1* de Março n. UO ao Sr. Lula Oul-
marães ou Álvaro Sa.

Salva, milagrosamente!
Hoje, ás 8 1|2 da manha, na esquina da ruaMareclm! Floriano com a Praça da Republica,

deu-se um desastre, que não leve consequen-
cias mais graves, por circumstancias incxpli-
caveis. Uma senhora de meia cdade, de nacio-nulitlade portugueza, no atravessar a referidarua, naquelle ponto, ia sendo pilhada por umautomóvel. Ao fugir, caiu sob •**, rodas ti, nmuontie iinna Matioso, que vinha em regularmarcha. O motorneiro n. 8.595, deu atráscom extraordinária rapidez, fazendo, ao mes-mo tempo, funecionar o salva-vidas. Com talpericia se houve, nessa emergência, que aniesmn senhora; apenas recebeu escorlaçôeôs
nas mãos. Os que testemunharam essa scenalorum unanimes cm louvar a acçâo do motor-neiro, A senhora, ligeiramente machucada,desistiu de qualquer queixa, negando-se mes-mo a dar o seu nome. Populares e soldadostle policia se piomptificaram a acompanharalé a sua residência, a rua Visconde da Ga.vea, a victima, que se mostrava muito ner-vosa. l

As eleições de hontem, oa
Santa Casa de Mise-

ricordia
0 Provedor, a Mesa, as Admini-

strações e Mordomias para o
anno compromissorio de

1924-25
Realisou-e«5 hontem, ás 10 horas, na «li

das sessões desta pia instituição, depois diouvida a missa do Espirito Santo, celebra*da pelo Ilev. padre Dr. Arthur César di
Hocha, capellâo da Irmandade, a eleição da
provedor, mesa, administrações e mordo»mias, que têm tle de servir no anno compro.missorio de 1924-1025. Foram eleitos oiseguinlcs irmãos:

Provedor, Dr. Miguel Joaquim Ribeiro dl'
a TX? j0.' reeIeito" escrivão, Luiz Antôniooe Medeiros, reeleito; mordomo da tliesou'rana, eoroneIJoão Pedro Caminha, reelel*to- nmixlomo dos pretlltxs: 1«, Antonio Joa«
quim Ferreira; 2», 'Dr. Deotlato Cesl.to Vil-leia dos Santos; 3*, desembargador GustavoAlberto dc Aquino e Castro; 4*, general Dr-.
relieiano Benjamin de Souza Aguiar, e 5',Ur. Luiz Gastão de Escragnolle Doria, "•
eleitos; mormodo do hospital geral, Dr, Zttlerino de Faria, reeleito; mordomo da ca-
pella. Luiz Antonio dn Ainm« ttáM.
mordomo do contencioso, Dr. José Bonlf»*

e Silva, reeleito. Coiim*
mordomo dos presos, Dr, ~~

na l-actiltlutlf do Rio. 1 OUVinnsCirurgia - Physiotherapla de especlolS!.R. S. José 61 -a; ás 6 h. -. T. C. 4B_de

Mais de mil mineiros sem tra-
balho na ilha de Elba

LIVORNO. 7 (U.P.) - Os directores dasminas dc- ferro da Ilha de Elba decidiramdespedir temporariamente todos os seus onc-rarios, cm numero de mil, com a intençãode apenas readmittir quatrocentos dellesqua mio recomeçarem os trabalhos Os mi-nciros reuniram-se e resolveram pedir a |n-tervençao do governo para evitar essa atti-tutle que poderá originar desordens que viriam prejudicar o prestigio politico do faseismn A ma;oria desses onerai-los pertence4 União Fascista.

.^^.i—_gia—á<—à«—¦., S-,-i'iHa«:.vv.a;.ai'rt..- la». _Se3iai__ál^%t.'->_L'_ii^ ^. r^ . m»jü„

cllo de And rada
lheiros de mesa
João Alves de Affonso".ünior7reeleito'; 0*!car Vieira de Castho, eleito; escrivão dsi
Usa dos Expostos. Or. Miguel Calmou d»
lin e Almeida, reeleito; escrivão do reco-lhlmento Dr. Alfredo Bernardes da Silva,

j: ,1Vanocl Gusmão, reeleito; João Al-ves de Magalhães, eleito; Dr. Antônio M"!
j «i,eix-J'n» desembargador Cactanir Pintode Miranda Montenegro, José Chrlstovü»Fernandes. Dr. João Ribeiro de Oliveira «
fuU7al r.I,r,0S 'Tulio Galliez, almirante Ar*
™.r I",dl,,} d° Brasil e Silva, Carlos Peixo-to de Mello e barão de Oiveira Castro, «•e e tos, c Mario Pimenta da Cunha Limaieleito Administrações — Casa rios EjP«!*tos; thesoureiro, Guilherme Diniz lloilrl*gues; procurador, coronel Pwlro Moutlnlrtdos Reis, reeleitos. Recolhimento das Or-
pnfis e das Desvalidas tle Santa Tlierez»!tliesoiireiro. Domingos José Fernandes Mal*mo; procurador, coronel Julio César Lul'tei-hach reeleitos. Morniodias - Hospíciofie N. S. da Saude, José Coutinho Mala, re'eleito; Hospício de N. S. do Soecorro Heliodoro Fernandes Porto, reeleito; HospM»
Ü1S* i",? Bãiíatlstài 'Dr. João tio Rego Bni;r«» reeleito; Asylo de Santa Msui.v coronelUirnelio Jardim, reeleito; AryS; "ix Mlscrlicordia, commendador José F*-.%h<b da Silva
iK?CirVeeic.ilo; As-vI° de %. «on.ello, W.

ii ,2 le Almeida Rus^í, reeleito; H«s'nltaKde Creanças "Dr. ítít ,"*rlos Rodri-'¦•iies_, almirante Antoi«;« Coutinho Gomei'ereira eleito; cemitério de S. Francisco
)uí,: Dr: Pr,udente de Moraes Filho, "'
pleito; cemitério de S. João Baptistu, condil»- Augusto Branl Paes Leme. reeleito.
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H
liarbear-se com uma Navalha de Segurança GUhtte.

ygiene absoluta
Tempo ganho

Nunca apparcça cm publico sem ter o rosto barbe do.Escreva pedindo o folheio, grátis, "BaibcauUu-at.a si Proit-rio"

A 104
PI A 3,

..^.:..;..:..;..;..;,.;..;.,>,x.*.í*;-x*'W'5'*,'.^'!^^':''!";":.':..:.-:..:.-',..:..!..
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ASSIVERSAUIOÜ

MODELO BEACON
Navalha e Caixa Dourada

fl Uma Navalha Gillette de Segurança legitima, com uma oaixa para lâminas
|| num bonito estojo, completo com lamina.
O

A melhor navalha que jamais se offercceu por este dinheiro.
A VENDA EM TODA PARTE

Cia. Gillette Safety Razor do Brasil

O
D
O

e
II

Caixa Postal 1797
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Rio de Janeiro

Fazem annos hojei
O Sr. capitão Situando Marinho, do eom-

merçlo desta praça; a sènhorita Nair, filiado Sr. Antônio Silveira, commissario de i.o-• ela; senhorila Iracema, filha do Sr. Scbas-llau Ribeiro Gomes, negociante; sènhorita«•ec Ida, filha do capilio Francisco Telxel*ra da Barros; a menina Aydema, filha do Sr.Adriano Cândido da Silva, do eommercin
desta praçat a senhorila Erothlries DutraFernandes, fiha ao Sr. Antônio Fernandes,
proprietário na ilha do Governador; D. Car-men Gonçalves, viuva do antigo negociante
Sr. A. Lacasa.

«— Fei annos, hontem, pelo que foi mui-
to cumprimentada, u Esmo. Sra. viuva An-ua Soares de Magalhães, mie do nosso pre-sado companheiro Mario Magalhães.
i*ASAUbi*iUS

Realisou-se sabbado o enlace matrimonialdo despachante da necebcdurla Federal, Sr.Lamartine Werneck do Nascimento, com a
Professora publica senhorila Cemnia Nesi,uina do fallccido conimercianle desta praça,5r. Antônio Nesi. Serviram do padrinhosda noiva, no religioso, o Dr .Francisco Vallcdo Freitas Uma e senhora e no civil, SrNlcolau Magdalena e senhora; do noivo, noreligioso o despachante municipal ManoelLourcnço Ferreira.

r ^ÍP. ¦ -*nhorlta Nathalla Meira Gui-marias, filha de D. Eseulastica Ltiiaa Gui-™™«J. contratou casamento o Sr. RoccrRaul Rolland de Mirilll, funecionario do Ilan-co Italo-Belga.
¦BODAS

Commemorando o Sr. Dr. Ednardo Mel-rellea a sua Eama. esposa, Sra. D Juriiihftieirciies, amanha, 25 annos de casados, sunfilha, sènhorita l.éa Moirelles a o Sr. DrJoão Ribeiro Mendes farão celebrar, As lühoras, no altar mor da egreja de São Josó,uma missa em aeção da graças.
S ASCI MESTOS

Eunlee ê o nome da menina que acaba dcaugnenUr o lar do nosso eollega EduardoFaria, funecionario do Tribunal da Contas
n_!Ü. *__**¦% c,om9 ,M Prosenitora, D.R__\.U *•"*"«»,Faria, passam bem, o queavalia os motivos para qua o Sr. EduardoFaria seja cumprimentado.
n__Ci _í "r1"? enri'>'"ecldo o lar do Sr.Nanai Peixoto, nosso companheiro de tra--talho, a da sua Exma. esposa, D. Luiza Pci-solo, com o nascimento de uma menina, quereceberá na pia baptlsmal o nome de Aurca
UISSAS

mór da agreja de Sao Francisco de Paula.
Sr^JE-Ti^M-J?*10' P»»Mme?to <-° Sr. Amadeuda Crua Mattos, ex-funecionario da Central*****

OUROe JÓIAS
dos Leilões do Monte Soecorro eCasas de Penhores. Compra-se evende-se na Joalheria Indiana, Lar-
go de S. Francisco, 24, esquina doBecco do Rosário.

30ESO

RAinQ ULiRA-VIOLETA. Pelle.¦Vt**.l\J*3*' Cabellos, Fraquess sexo.!
Fabcn-aloest Anemia. Ai.embléa St. t> a. tf,
OR. PBDUO MAGALHÃES.

|j 1 im Ia i fc
í-!">*-H-*M»í-^^-X--;»*^*l«-K-^<**.-'S«'M»^><--;-'5.
Peitoral de mel, guaco e

agrião
Cura qualquer tosse. Desafia qualquer ou-

na rápido?, do seus effeitos. Receitado pe-uiai.riii tios itietiicos rio Hio üraucle do Sul.
gentes: Lauro «Monteiro & C. (Ilua 1° de
jfrçõ n. 115, lo anil.) Vende-se nus droga-
as üoriolplio Hess ¦<. C. e .1. «M. Pacheco & C.

•**9m*-
IvAU-il *jC luulqticr espécie, effeilo rnpi-l.niuu» do c rJU.jtí.,j. C(llll a SANTOS1NA.

1 ***** ¦

BRINS E AVIAMENTOS
A" RUA GOMES CARNEIRO N.» t
próximo & Itua Marechal Floriano

— Telep. Norte 2-107 —
A casa mala conhecida do Rio de Janeira

ASSOMBIIO NOS 1'HEÇOS

i_i urina vi as --ura radical da blenor*l»9 urinarias rliagia Tratamento das
olestlas vei.ereas. Dr. Ilelmiro Valverde.

íi-go Carioca, 10, 1 As 6.
¦ ***** •

í ESCOLA DE CHAUFFEÜRS
R. DOS ARCOS, 90 E 92, SOBRADO

urso dc nuiehinas e direcçãò. Lieções das
s 11 da maobã, e nn Garage Sul á rua

Ivaclor Corria n. 134, rias Ifi As 20 horas,
os os dias ulcis. Cursos especiaes. Novo
Ibodo de ensino; já existem bastantes'ns de aproveitamento, em pouco tempo.
pJmt_S._lJ.3S__.Leme

•*.**K****,<**.*W
a a** Lamina, e navalhas legitimas, vendem-se na

ÓPTICA INGLEZA - ^ do Ouvfor, 127
**^f-í*-i^Íf*l**l**í^r^

ÂT^OPQa
LEGITIMO PO INSECTICIDA DA DALMACIA-DE BEHR4C0 SutcTRIESTEl
INFALLIl/EL NA DESTRUIÇÃO OE TODA A ESPÉCIE DE INSECTOS
COMO MOSQUITOS, PULGAS, PERCEVEJOSete.
VENDE-SE EM T0DA5 AS DROGARIAS.PHARMACIAS
ouriu nu^vitui 1 u» , rrt.
VEHDE-SE EM T0DA5 AS DROGA

•>*w*:**i"i»*j''**w*^':'*:":«^*:"5'^*x«:'->W':'^*-:">

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

duvida, medo, indiffcrença, tristeza, angus-
tia, manias, sustos, ataques, etc. estômago e
intestinos. Emprego locul e gerai de radia-
cães ultra-violetas de Bach c da suggestão
pelos methorios mais modernos. Dr. Cunbn
Crus. R. S. José* 61, 3 As 6. Tel. 4G25 C.

. , . ***** _-__

Dr. Jorge.de Moraes^gig
Aires, 68, S As 5. R. Aprastvel 86. íi. M. 3253.

QUER 
comprar, vender, concertsr ou fazer

jóias com seriedude? procure a "Joalhcm
Valt-utim", ms Gonçalves Dias 37, fone 1)91 C.

-K..:.'W.K....''****.***.^^^

Centro de Cultura Physiea
Prof. Enéas Campello

n m -.nt.pr.AS, 38 — TEL. C 4453
Massagens, exercleiof, ap-

.orclhos de gymnastlea,
ite Attende a domicilio,
íínvla catálogos a pregos
nara o Interior.

Apparelho elástico dt
parede, 368000. Pesos ds
lualquer tamanho, ate. Re-
iras para" exercícios, 3(000,
laltere co*u molas ds
iço, 303000. Curso diário,
,n-msalidade, K.jOOO.

SANATOSSE"iARATOíiS,íáEBKONCH1TES
***tH\**-

*JHMi m

[ONICO SEM ÁLCOOL - Formula do Dr."th- Vaz. — Amargo Estomacal. Abra oelite. Poderoso estimulante. Tônico dosvos e do cérebro.

1874^1924
, Drogaria André, commemorando seu

.anno de existência, ost. brindando sua
linda clientela com preços excepciouaes.K 7 de Setembro n. 89.

EDREDONS
ICASA

Especialistas em reformas
MONTEIRO — QUITANDA, 2»

-¦ *.-* ,- 
"

Abdon Lins ^.f™6', .de '»n*ue*
.. urinas, fezes, etc. —,1. polo Inst. Oswal- Vacclnas nutogenasCruz. Do Lab. da contra acne, ozena.ide Publica c Cruz coqueluche, otc. Cur-rroellin. It. S. JOSÉ, sos práticos dc Tech»Tel. Ccntr. 2703 nica dc Laboratório- ***** 

desca saber oi parudero de José Car-rns t-inciro, natural de Mnsriiu (Cabuei-Lugo (líspuiia). Lo busca su hermannores V. Pinèlro, radicado cn Buenos Ai-(Hepublica Argentina) Calle Linieri, 166.

ut. rcruiiuao »a_.s. FC0,deAssis Ci.
rurgia geral. Diagnostico e tratam", cirurgi-
eo rias affecçôes do estômago, intestinos ci
vias blIIwesr-Otert^.ovarlo.s, urcthra, bexiga
e rins. Traf.de câncer, liemdrrhagias, turno-
res do utero e da bexiga pelo radium. .s-
sembléa 27. lies. C. Bomfim. 668. T. V. 1223.

C\] CIGARROU

II JS-fW,I yw. I
¦ '*** ¦

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem eslá emagrecendo e fraco do peito

procure os Dispensarios da Liga (Barão de
S. Gonçalo n. 54 e Avenida Pedro II n. 1Ü8).
Se não ruder freqüentar os Dispensarios, será
soccorrldi em casa (telephone norte 8930 de
11 horas As 2 horas). Medico, remédios, in-
U-cões e leite grátis.

C^HORRINHÃ
Da rua das Laranjeiras 637 desoppareceu

uma, pequena, felpuda, pelló branco amarei-
lado, olhos grandes escuros. Dá pelo nome
de "Boe". Gratifica-se generosamente a quem
ali a entregar.

cura em
p o,u c a iBLENORRHAGIA

injecções iutr.-iniusculares. Largo da Carioca
15. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO -
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.*******

í.**,s. Lsaí -iunsnr e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi'

dos, nariz e garganta. Consultas da 1 As 3
Assembléa, 60.

¦ -asa*.
UítôâS Tratamento allemão das hemor-iiuunu rhoglas, corrimentos a falia de

regras, 7. Setembro 180. Dr. Lurio Santos.- ******* ~

SANA-5YPHIL1SDepam,to • *
nleo do sangue

CONCURSO NO BANCO DO
BRASIL

1'rorcssor com longa pratica do ensino de
esciipturnçfio bancaria a arithmetica com-
merciul, assim como do correspondência,
liccelto cnndiclntos ao próximo concurso. Au*
bis indivltlnaes ou em turmas pequenas.Maior numero de approvnções em todos os
concursos realisados. Ensino pratico, crite-
rioso e efficlcnte. Rua Visconde do Rio
Branco, 87, 2», sala 26, das 9 As 12 e das
5 As 8.

Curso de Contadores
Continuam abertas os matrículas para este

Curso, estando fuuccionando com a máxima
regularidade as aulas de todas as cadeiras,
no curso noeturno. A lo de julho terão inicio
as aiiliis do curso diurno que funccionnrâo
pela manhã. Corpo docente escolhido entreos espcciulistas de cada uma das matérias.Mensalidades módicas. Curso Normal de

j Preparatórios, rua do Ouvidor, 15 e 17. (En--tre a rua 1» da Março a o liar). Tal. 6713

AULAS DE ALLEMAO
por moça allemS distineta

AV. MEM DE SA', 120
» m*** ¦ 

\__r 3^ *wê^%%.
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Maternidade particular, Vi^|jg;
d ruga, para tratamento de senhoras _,»ravi-das em trabalho dc 'parto ou doentes. Dia-
nas de 10$ n 30?. Dispõe dc bons installa-
ções para qualquer intervenção. Kiuiccioiiu
sob a direcçãò sclontiflca do Dr. Maurilv
Santos, r. Mattoso 115. Phone Villa, 14'J."**-****
Parteira, Mme. Virgínia Madruga,
chamados rua Mattoso 115, Vil. 119. Cons.
2", 4" e fi" de 2 As 6 h. Rua São José 84.

¦ ***** 

Cofres Minerva
COFRES DE QUALIDADE

Os preços populares que ainda mantenho
pelos cofres MINERVA, são possíveis, grn
ças ao methodo de minhu fabricação e grun-de producção. PREÇOS MAIS BARATOS, SO-
«MENTE COM PREJUÍZO DA QUALIDADE.Vendas A prazo e a dinheiro.

CASA JOHN ROGER
Rua da Quitanda, 1561158 — Tel. N. 3042. *****

CHAPEAUX
Jolla modeles an exposition. Ao Io Baratciro

1* andar

lci. mi. NILO CAIIIO. «v I-.DIÇaO, eunslilurnveiiiieiile iiuginuiitiulu nelo iiiílor com u tdnltro ila innterla das cdlçôos unlerlnres e novos medicamentos, l/m grosso volume _
ic;rJon-*Ug|lg.QOOrPolO| çor^ h— s. PsaW |

^!**HnH-*Hn"<>'^*«'-ii.*,H^
O VEItll.MIKIKO DRiiTRUIDUM

DAS IIAIIATAS
Bxporlmuntem a mia i-ffli-i.'"j

Veiidc-.i* em toda a parta
•:":":••:••:"•.":"•.":":••:••:••:••!":••:•*!••:•'>•:••!•*

PÔAZUL
*^**\H^*{*^^)**lit*\*t^

í*ALLJIDIO-vR,UAVOSÉ'57"
Vende prédios e moveis

J*r '-UL«___«__fi_«3aÍLT_í;.. J_.^.,«J_. . .i__ik 
'•' ^f,

(LEILOEIRO)
»yK^&**%,y,-ri-»imW

FERUEIliO MECÂNICO
Precisa-se de um ferreiro mecânico qua

conheça bem o seu officio, 1'ngn-se bem.
RUA GENERAL PEDRA N. 13S

¦ ***** '

LOTERIA DE 3. PAULO
Estrscçío As lerças a sestas-felras sob a fis*

callssçlo do governo do Estada
^ _ AMANHA
25:000$000

Por 1.000
i. AZEVEDO t C, i-nncemiionarins. 8. PAULO

A' venda em toda a psrte

CLUB NAVAL
Assembléa geral ordinária

2* e ultima convocação
De ordem do Sr. presidente, convido os

Srs. sócios deste Club a se reunirem em as-
scriilrii ecrnl ordinária, no dia 8 do corren-
le mez, ns 20 horas, pnra assistirem A leilii-
ra do relatório do presidente c parecer do
conselho fiscal.

Srcrctnrin, de julho de 1924. — O 1* se-
cretario, Mario dc Azeredo Coutinho.

*****
Marietta Nevf**. cihurgia-dentista.manena llCVeS consultório - Traves-
sa de S. Francisco n. '.». sala fi. 1* anil.

ajll'*\ O BOA/!
FUMADOR

cão quer maii fumar outro

PAPEL e£ CIGARROS

dt BRAUNSTEIN «rei - PARIS W
fornreedores do Est.td«. l-*r»ucez c dns principies
ftbncas brazileiras pira PAPEL **» CIGARROS

cm liesm.is - Uobioas

O iiiiieo tônico parn todos os casos de frn-
queza gorai ò o RABIODOL. Nas drogarlns o
boas pharmacias.

ENCERADORES
para qunesquor dependências, pensões ou ca-
sas dc famílias, escriptorios. etc. Empresa
America. T, Ipnn. 1.1.7. Sr. Roberto, (dns 0 ás
4 hs.). Preços baratissiuios Serviços rápidos.

.".•'.'•.••>*l**.**.**tt*'l**.",^^^

( Sal Hepatica:- Para áemuatismo I
"•-»->>-»-»»---*u~u—-*~^^
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ÜEBAI.I CAFÉ"1 ^1 êfWZlt^* <-» IHELOOR E O MAIS%JBÊ*m\ja%J SABOROSO
4..:»x**x**><"W<^:«m^^*m*-m^m:~:^h^^

CUUA CERTA DA SOLITAKIA cm 2 horas cum as
CÁPSULAS ALPHA

ras coni as |
A

MACHO Idc EXTRACTO ETHEREO DE FETO 
Lie. Dep. Saude Pnbl. N. 156 de 19|S|16. 1

*fyfyl**\**$rf*1%**$H$**fy*fc*%ty

Cabellos á Ingleza, a domicilio
A* La-Garçonnc e Dcnii-Garçonne. Perfei.

ção c rapidez. 1: cri idos a Aragão. Norlc illll2.
DEPURASE

O melhor medicamento contra a syphilis
c suos conseqüências. Depura o sangue, fa-
vorcecntlo a eliminação dos princípios pre*
judiciiics á saúdes. Verdadeiro purificador
do organismo. Nas boas pliarinacitis e dro-
.árias. Deposito: Drogaria Gifloni, rua Ia
dc Março 17. Rio.

Lie. D. N. S. P. n. 8 em 22—1-917.

ROSALINA PARA TOSSE
COQUELUCHE

!--g-_i,L.i_J--^

íReídosüm^MetaesÍ
-»i ,srt3#a_w»—t-

Enxovaes completos para
noivas ''ilnl ,0|los on preços. IJngerio

Elegante: Ciittetc; l!iti|i;!8.
""*——"' *^*~*-»s30'i^*-*i-' ¦ ¦¦.¦! .im ****** H
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Gaz, allemães, econômicos, modernos,'
marca PltOMETUEUS

Casa
Hamburgo

EWEL & COIIEN Lttla.
Andradas, 44 — Norto 1980

"• ' ¦¦¦ *>-**t-^*5fij^iw--**t -_----. ¦ *******

SANAGR1
Fraqueza

r!Ü'E7 ''ARA IXFLUENZA K
ÜJ CONST1PAÇCES

ria syphilis — MARIA engordou
(i kilos cm "10 dias com 'X vidros

de Luctyl, Rastantlo 128001) e ficou forte. —
Gloria engordou 2 kilos cm 3 mczcs com 10
vidros dc outro depurativo e gastou 35$Õ00.'.
LUETYL só cm boas nhorinàcias.

¦alj-frto-—-*t-•

MANICURE
Rua Ouvidor, KI9 — 2" andar (elevador).

AVISO
O proprietário ria Alfnintarin Luzitana, in-

stiilhiila & rua Urii.uiiy.-iiiii, 107, communica'
ao publico que recebeu lindos piirirõcs ric cn-
simirns estrangeiras, proprins parn a estação.

Confecção csnicínrin — Arte c Elei.ii.ciii.

CURSO NORMAL DE PREPA-
RATORIOS

O mais anti.o Curso destn Capital (fundado
em 1913), o Je maior freqüência (1.100 mn-
tricttliis no anuo passatlo), o mnis bom
appareihndo o que apresentou no ultimo
anuo lectivo resultados quc excederam A es.
pectativn rio seu Director, iiclia.se funceio-
nnnclo com toriã a rcgularitlario, coiitinunn-
rio itintln aberta a matricula, havendo nulas
rio repetição para os que se matricularem cm
atraso. Corpo docente verdadeiramente no-
tnvel forinutlo pelos mnis reputados mestres
tio nosso magistério c que sc rccomnieiidnm
não só peln competência como tambem pelapontualidade c assieluidaele exemplares.
Gabinetes; laboratórios e museus que cies-
iifiain confronto e quc podem ser cxnmina'-
dos a qualquer hora pelos interessados.
Acha-se installado cm amplo prédio dotadorie todas as coneIiçe.cs hygicnicns e pedago-gieas. Severa tlisciplinn ipantitln por meiossuasorlos. O seu director que consagra Iodaa sun nctivitlade uo estabelecimento acha-seconstantemente A frente elos trabalhos esco-iares que dirige pessoalmente. Mensalidades
módicas. Aulas diurnas e tioclurnns. Visi-tem-nos ou peçam informações detalhadas
pelo correio, pelo tel. N. 0713 ou A ruo cioOuvidor 15 e 17 1°, ,.» o 3« andares (entre arua Io de Março e o mur).

DR. JURUENA DE MATTOS,
Director.

1 lll
e grande preciso em fôrma

de Avesicda
A' RUA LOPES K". CA

Madiireirâ
Leilão, amanhã, terça-feira, 8 elo corrente,

As 4 horns, pelo leiloeiro PALLADÍO.-•—-«<**-
Terrenos a prestações

EM SANTA THEREZA — A VINTE MI-
NUTOS DO CENTRO
Servidos por "bonils"

H. BODSON & Cia. Lttla.
Rua Tbeopbilo Ottoni, 09. 1" andar

Telephone Norte 4534
-i ****** i-

As creanças magras torniim-sc fortes usando

PO' INFANTIL
DEPOSITO :

Drogarias c torias as pharmacias

SECÇÃO INEDITORIAL

A' PRAÇA
Manoel Perro ira Junior, sócio ria firma Pa.

choco & Ferreira, ora cm liqniclnçnó riecla-
ra ti esta praça em geral, ás dc torios'os Es-
taelos, e a «seus amigos cm particular, quea contar desta data passou n usslghar-só Ma-
noel- Pacheco Ferreira, para todos os cfl'ei-
los:connnci*ciiics.

Rio de Jancii-o, .'IO de .junho rio 1924. — -
Manoel Pacheco Ferreira.

Rua do Mattoso n. 78»
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l""! -L%* J fcu-. A'S 9 HORAS HOJE
RECITA POPULAR —Ultima representação da linda oporeta do grande successo

J__i._f&. MO 3V
PIEÇOS: Fri-ns, 00$; OamaroteB, 50$; POLTRONAS E VARANDAS, 12$000; Cadeiras, 8$; Buloiio, 6$;

Galerias nnmnrinliis, .$; GERAL, 3$000.
mm

A.I-X-rt_lV-E--A. A'S ¦» &l*
V RECITA DE ASSIGNATURA -1" representação da linda opereta

LA LEYENDA DEL BESO
Completa novidade para a America do Sul — Peça premiada no concurso d«; B"J»*J

RES HESPANHôRS - UM 00S GRANDES SUCCESSOS EM MADRIP,

Estilo .suspensas as entradas dc jayoj sem oj_ooj)gfto -Io pensou
vitima

H"l">"i"l"»">"
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CARLOS GOMES, o theatro da moda
Temporada Leopoldo Fróes

HOJE E AMANHA - ULTIMAS de

(f_AMMIIA A-_--l -'
^OTiíyy^r mau?

o
BSB

GRANDE SUCCESSO

QUARTA-FEIRA 9 — Recita cm homenagem á Republica Argentina
RENATO VIANNA —Saudação :i nação amiga

PRIMEIRA da comedia'O Quebranto"
3 ACTOS DE COELHO NETTO

ACTO VARIADO FOR ARTISTAS ARGENTINOS
PRIMEIRA da4<Teus beijos serão meus"

\T!á

IO fl PLflT

_

1 acto do escriptor ur^entino .lulio Eseobar

—— 1

4^;<4.£.M":-»X»-M''X**W£'>»>»>'>**>'>**X'*>»>X

Só para quem freqüenta a
roda chie !

IDB VER APENAS
Com ponoi mais de 200 mil ríis tereis o

•ne b»í oism «le luxo, custa 400$. Bom o
ílegíintn lerno.
D. MOREIRA - RUA DA QUITANDA, 130.

• ¦ •**** ¦

rflllíSí* íb lAlfilil

UM IDYLIO INTERROMPIDO A
NAVALHA

O operário Cnetnno da Cost», Morador A
run Alzira V-.ltlc-i-.ro, conversava naquella
rua com a eleita do seu coração, Luiza de
Sá, empregada na casa a. 45 da run Dia-
mantinn. D» repente, surgiu um admirador
tie Luiü-i que. sem dizer palavra, sacando
de uma navalha, interrompeu o idylio, fe-
rindo Caetano uo pescoço.

O aggressor, que 6 desconhecido do erffen-
dido, fugiu, emquanto aquelle era medi-
cado pela Assistência do Meyer e levava o
facto ao couliccimcnto das autoridades do
18" districto.

¦ mm» •

COPACABANA CASÜ-THEATRO

predio cm feitio de chal-t,
jem terreno de cerca dc
15x80, vende-se em leilão,
amanhã, <1s 4 horas da tar-
de, pela maior offerta, pelo
leiloeiro JULÍO

. mm» i, . .

nojE

i
I

nojEíSEGUNDA-FEIRA
GRANDE ESPECTACULO:

1' recita extraordinária
HOJE — Recital da aenhorlta HELENA,
MAGALHÃES CASTRO, á» 2 M da tardei
GRANDE SUCCESSO — RANDALL-KLO-|

RELLE e sua tronpc "L'AIouctte"
Com a revista

0 H ! C fi É RI!
Ás 9 horas :

Um n.no e interessam*» film.
«3 As 10 horas :
K RANllALL-Fl.ORELLE e toda tronpe.

Camarotes e baiírnoireis, 505000 —• Poi-
tronas, 12SO0O.

Mio sc reservam localidades.

Seis pessoas medicadas pela
Assistência

Sfo Posto Central d<i Assistência recebe-
faro os soccorros que reclamaram, pela nata-
reza dos seus ferimentos, as seguintcU pes-
sons, victimas du aggressões em diversos lo-
gares: José Procopio de Mello, mecânico, de
41 annos, residente i't rnn Senador Euze-
bio n. 412, ferido a faca no brnço direito, na
travessa dos Ferreiros; Mniiocl Alves de OII-
veira, de '21 annos, fiscal dn Light, morador
A rua Senador Euzcbio n. 104, cnsn 7, una-
•valhado no largo do Estncio, e ferido nu lira-
ço esquerdo: o menor Antônio, filho do lei-
te iro .losé Marques, domiciliado A rua da jlAmerica, aggrcdido a chiccle, nas costas c I
na rua Santo Cbrislo n. 2G" marítimo Ale-
xandre Costa, de 2,1 anno:. c-isidcnte A run
General Severiano n. 74, aggrcdido a faca no
braço esquerdo, na rua da Misericórdia nu-

.mero 93; o operário Scraphi • ^ntotiip, de
88 annos, morador á rua Barão de S. Felix
,». 44, ferido a navalha no braço direito e nn
própria residência, e Octavio Galardo, de 2-1' annos, estivador, domiciliado a rua Senador
Euzcbio n. 250, ferido a bala c n cacete nn
cnb"en, no cruzamento das ruas Visconde
de lliuina c SnnPAnhii, num ligeiro conflicto,
dominado logo pela policia ''o 14° districto.
¦' '¦ ¦_—¦ .1 »..«igimgpi.. t¦¦-¦¦' I.—-.I...--.¦—

CAMPESTRE
Ariianhã, ao almoço: colossal mocotó n

portugueza, especial angu' A bahiana, arroz
do forno á Campeslre, vinho verde de Aim-
ranlc, recebido directamcn'c do lavrador.
Ourives, 37. Tel Norte 3068

¦¦¦ ¦¦ i »_ga_^' c ¦" i ¦¦ ,-,..- —

INCOMMODOS DO CABELLO?
Se o roaso cabello não vos dá completa

j aatisfação. •• é fraco, sem brilho e ralo, ae
. tende» caspa, é então o momento de vos li-

•/Tardes de todos esises inconvenientes, co-
meçando nm tratnmcnto com o TÔNICO

*JLAVONA. Este maravilhoso liquido contém
•m solução um certo elemento que rmhclle-
ia os cabello-, o qual não ó usado em ne-•n.lium outro, penetra nau raízes, cstimulun-
do-aj, rcviven«Ío-iis c electrificnndó-a». Des-
de Jl primeira applicação do TÔNICO para
es cabellos — LAVONA notarcls uma me-
tyorla considerável no rosso cabcllo qne terá
¦ma belleza permanente.

A LAVONA, tônico para o» cabellos, é ob-
tida em qnalquer pharmacla, lendo em fór-
ma segura para beneficiar vossos cabellos
USADO PELAS PESSOAS QUE PRESAM
SUA APPARENCIA.-mim»'

10 2' rí-riu ie asai-Qulnta-i-dra,
| gnaturo. - mW&tsuwimtisvtisBimmm**•mm» ¦

NOTICIAS
A aulgnatara da VelaMce

A Cumpanhlu Volaico di, amaahl, «na
4' lícita de assignatura, cora a eperetn "La
leyenda dei beso", original premiado cm r»-
cunle ciuictii-Mi aberto peln Sociedade de
Autores Hespanhôes. Essa peça, dizem-nos,
alcançou grand» successo na Hespanha e
Portugal, o que se espera acontecer, egual-
mente, uqui. "La leyenda dcl btto" i tida
pela Companhia Velasco como a peça mais
bonita do seu repertório. O espcctaculo d*
hoje do Lyrico é com "La monterla", tm
i-i-i-it.-i popular.
Randall • aaa "traapa"

JA so encontra» no Rio lUndatt* • na
Irnupo. O sympathlco artista, qua foi o ale-
mento de maior relevo das duas temporadas
da Oa-Ta-CInn, nesta capital, estreou, sab-
liado pnssndo, no Casino Copacabana, onde
dará alguns espectaculos dc assignatura,
A data argentina, no Carloa Gomaa

A dnta argentina, de 9 de Julho, »eri cem*
memorada no Cario» Comes, pela Compa-
nhia Leopoldo Frôe». O espcctaculo desse
dia serA extraordinário e de (ala. O pro-
grammu é este; execução dos hymno» Ura-
sileiro e Argentino, pela orchestra; repre-
sentnção da comedia de Coelho Netto, "O
Uuebrnnto"; acto variado, pelos artistas ar-
geiiiino Los Alcazar, Alonslto, Hermnnoa
Williams e Niekita; • representação da co-
media em um acto, dn escriptor argentino
.lulio Eseobar, adaptação de Paulo Maga-
lliães, "Teus beijos serão meus". O escrl-
ptor Dr. Renato Vianna saudará a republica
amiga, em nome de Leopoldo Fróes.
A companhia Lembardo»Caramba am Bae-

noa Aires
De "La Nucion", da Bnanot Alret, ds 28

do transado, que acaba da chegar, traduzi-
mos a seguinte clironiea, referente á Com-
panhia de Operetas Lombardo-Caramha, quebrevemente estará oecupando, aqui, o João
Cnetano, da Empresa Paschoal Segreto:"Com a sala litteralmentc cheia, represen-
tou-se, hontem, em "premiere", na Opera,
a excellente opereta de. Mario Costa "Scu-
_iizzn"r"A companhia Lombardo-Caramba
obteve um exito extraordinário, »ó compa-
ruvel aquelle já obtido com "Nel paese dei
Cânipanclli", Antes dc mais nada. devemos
salientar o consciencioso trabalho apresen-
tado pela cnructcristica Braccony, quc, no
papel de unia mulher do povo, encarnou,
com grande verdade, o typo da napolitana,
tal qual descreve o libreto de Carlos Lom-
bardo. A senliorita Ines Lldclba, na pro-
tagonista, fez jús ás palmas da noite, des-
taeanilo-se, sobretudo, no quartctto do se-
gimdo acto. Orsini, no Chie, esteve á ai-
turn do sou justo renome, mais acccntuamlo
o scu successo quando, no terceiro acto.
cintou, com l.iilellui. o duo dos velhos, quc
o publico obrigou ao "bis" e, seguidamente,
a outras repetições. Merece, ainda, uma
referencia especial a montagem, que u com-
panhia Lomhnrdo-Cnrambà deu A "Scu-
'ínizzá".

in -mui mmmmmmm*mmmm***m .
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O» aova» aamero* da "A' La Garçonne"
A revista "A- La Oarçoniie". que tem leva-

do ao Hecreio succesnivn« enchentes, o que
a 11 do corrente v»e ter foslojado o scu pri-
moiro ccntcnaiiti de represont<i{Ou, serA
nessa dnta enrlquecltln por novos nunii-ni-,
nssim distribuídos: Mnrgnrldn Max, "Apn-
uhinette"; Manuela Mulliciiu e .1. Mattos,"Amor lirulal"; T«Jo Dorah. "Saudndcti
de PierruI"; „sthor l.iitin, "liailarinn mn-
tliirun"; Lulzn e Autonielta de Souza, "Uma
lição de fox-trot". Todos estes numero.» te-
rão a interferência do corpo coral du com
pnuhiii, cm artísticas evoluções idenllsndue
por Francisco Mar/ullo, o covrecto ensaia
dor da companhia.
Pavlry-Onkral-lty

Os distlnctns bailnrinns rusao» Andreas
Pavley e Sergc Ouhralnsky. que estiveram
ha pouco no .Municipal, onde netuaram cnm
successo, tiveram a gcnlilez.i «le enviar-nos,
do liuenus Aires, «eus retratos, com amn-
vel dedicatória. Os ,-ippinutlldos artlstns re-
cordaram com saiidude, sua estuda nesta cn-
pitai, tendo phr.isis gentis parn com o pu-
ollco, a Imprensa c nn«sn tcn*n.
Companhia Itália Fanstn-Lncilia Perea

EstA marcado pnrn o próximo sabb.ido.
no Republica, o reappnrecimcnto da com-
panhia Brasileira de Declamnçno, que tem
A sua frente Lucllia Peres e Itália Fausta.
A nova serie de espectaculos serA aberto
com "A morgndinhn «le Vai Flor", uma dns
(•niiihn. Nesta curta "touirnéc" Itália
Fausta fnrA a protagonista; Lucilia Peres
viverá dentro da figura ingênua da Mari-
quinh». Nesta curta "touniúe" Iatnlli
Fausta nos dará a conhecer "Alma forlc"i
uma das peças mais vibrantes do seu ri-per-
torio.
A es tri» do Circo Europeu em Madureira

No sabbado estreou com grnnde successo
no Parque de Diversões da estação de Mndu-
reira o circo Europeu, da empresn .loão de
Oliveira, e que tem como director o Sr. Ade-
lino Motta. Foi tal n concorrência que as
bilheterias ^taram—ícchãtlãs antes da hora
determinada.

TARIAS
Recebemos gcnlil cartão de cumprimen

tos de Behnlra d'Almeid.1, n "estrclla" dn
companhia Jayme Costa, quc sc encontra
iictnalnicnte em S. Paulo, recebendo a<s pai-
mns daquclle publico, Excellentc o numero de sabbado «Io
"Theatro & Sport", o noticioso semanário
de Lino Ferreira.

 Ilojo c amanhã dão-se as ultimas re-
presentações da comedin "Sangue azul", no
Carlos Gomes.

ESPECTACULOS
HOJE — A's 7 »4 e 9 «4

m mmm
De Florcnciu Sanchcz

THEATRO MUNICIPAL
Concessionário W. MOOOHI

Companhia Dramática Franccza

MA_.-Tr.ERES- PIERAT

Amanhã
A'S 8 3/4

Recita extra
ordinária

Í0DH
8 aotos de Oeorgo PORTO-RIOHB

Notável creação de Madame M.-T. PIERAT

Poltrona: 18$000.—Bilhetes á venda

<^«H";»»H»»H^«-H»H-H'»l"M»»:"5"J''í'+,5'' •:~>»:"H~:"M":">-X">'.»-K"!"5"!"»'' ••;••>

¦mmhbm.^mm**m**»*»mmM s»s»s*msm*mms**m»m»*ssm***»tr

Orlirinalidadea 4a "Casa Valerlo" o
to dc brinquedos do Kio d.» Janeiro.^

preferencia do publico e é
.>.j-5~M»<~í»I»»5»*X»-X»»M»»I»»J»»W»»K"H»»I";"I»í"X»*!»»!

DRS. H. ARAGÃO E A. MOSES
Exames de sangue, escarro, urina, vaccl

nus. etc. RUA DO ROSAlilO N. 134. .oro
cimo A Avenida. Tel, 4480 N.

¦ -mm» ¦
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PELLES
Reformam-se e lavam-se com maxim» per-felçgo e rapidez. Pelle-, para íTunrnlçfi- de

vestidos, grande variedade.
LARGO-S. FRANCISCO, 14, 1» ANDAR

Canto da It. Ouvidor
l—agafc»—.

NOTICIAS DE PORTUGAL
LISBOA, ü (U. P.) — Sob a presideneinflos Srs. Teixeira Gomes e Arthur Castro., realisou-se a sessão solemne da Associaç-4-i.dos Empregados no Commercio, sendo en-

Vlada nessa oceasião á sua córigíriere do Rio
de Janeiro uma mensagem de ag.adecimeu-
tos ás snudaçôes mandadas por oceasino do
anniversario da independência.

LISBOA, G (U. P.) — A Academia de
Scienclas de Lisboa propfiz ao governo crear
um Instituto Histórico Portuguez em Roma.¦LISBOA, (i (U. P.) — A Associação In-
dnstrial de Lisboa classificou de injustas as- cciiMiras feilas ao Senado pela Associação
Gbmmercinl.

-J.JSliO.A, li (U. P.) — Arlislas, cscriploy-s
ecrilicos òffcrcccram irirí banquete ao Sr.
Lino Ferreira.

LISBOA, G (U. P.) — Falleceu em Cnstro
D'Ayres o medico Dr. Azevedo Mourno.

LISBOA, 6 (U. P.) — O embaixador do
Brasil, Sr. Cardoso de Oliveira, acha-se em
Bussaco.

(LEILOEIRO)

av. Rio Branco 183
TEL. C. 2300

Venderia em leilão os seguintes immoveis:
PREDIO, RUA CONDE I>E BOMFIM, 698,

cm centro de terreno, leilão, amunlift, As 4
horas.

1-ilEDIO APALACETADO, A' RUA CON-
DE DE BOMFIM N. 1.251 — Solido e chie,
leilão, amanhã, As 4 l|2.

TERIIENO — JACARE-PAGUA' — RUA
CÂNDIDO BENICIO, JUNTO AO N. 1.141
— Este terreno mede 22xfi8, leilão, ao cor-
rcr do martello, .-iinaiiliâ, ás 6 lioras.

PREDIO A' RUA VISC. DE SANTA ISA-
BEL N. 65 — PRAÇA 7 DE MARÇO —
I3bm e moderníi predio, leilão, quinlu-feira)
dia 10, ás 5 horas.

GRANDE PBIÍDIO E TERRENO — RUA
S. CHRISTOVÃO N. (il) — PRAÇA DA

BANDEIRA — Grande propriedade, o terre-
no mede 28x150. prestnndo-se paru fabrien
ou avenida. Leilão, sexta-feira, din 11, ás 4
horns.

PREDIO, RUA GUANABARA N. 41, LA-
RANJEIRAS — Bello predio, com jardim,
em terreno de 10x50. Leilão, sexta-feira, dia
11, ás 5 horas

SANTA THEREZA — TERRENO — RUA
DO AQUEDUCTO — Em frente ao n. 256 -
Prompto pnra receber edificação sobre liado
plntcau. leilão, sabbado, din 12, As 4 horas

ESPLANADA DO SENADO — 6 lotes de
terreno, com frente para a praçu Marechal
Deodoro, Av. Mem dc SA, Henrique Vullada-
res e Cai-los dc Carvalho. Espolio — Plan-
tas e informações no armazém do leiloeiro.
Leilão, sabbado, din 12, A 1 hora da tarde.

PREDIO, RUA VOLUNTÁRIOS DA PA-
TRIA, 180, BOTAFOGO - Solido constru-
cção em magnífico terreno dc 10x65. Lei-
lão, sabbado dia 12, As 5 horas.

AVENIDA ATLÂNTICA — Terreno, dando
frente para a run Gustavo Sampaio n. 69,
medindo 15x85. Leilão, terça-feira, dia 15,
As 4 1|2 horas.

RUA DO COSME VELHO N. 228 — Larim-
jeirns — Solido predio para família de trata-
mento. Leilão, próxima semana.

RUA BARÃO DE LTAPAGIPÉ, 319 — Ter-
reno nivelado, medindo 5x80 — Lcilflo pro-
ximn sémánn.

O Jullo, leiloeiro, tem ninitas encommen-
dno «le prédios para renda e residência, parn
diversos preços, especialmente cm Copaca-
bana, Botafogo e Laranjeira''», Quem tiver
prédios para render queira procurai-o cm
scu iirmanem, pois, actiialiiiente, 6 quem
tom vendido mais prédios.

i min* ¦
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O programma do Trianon
No Trianon, a Companhia Ahigail Mala

trabalha nativamente*. Apezar de estar re-
piescntando a linda peça "Em familin...".
de Florencio Sanchez, que vem esgotando as
lotações do elegante tiieatrinho, o aprecia-
do elenco ensaia mnis duas peças, "Seere-
tario de S.Ex.", de Armando Gonzaga, e
"Lua de mel", traducção do grande sue-
cesso parisiense "I-Tcur d'ornnger", de BI-
rabnu e Dòlley, traduzida por A, de Faria
Rosa e R. Alvim. Essas peças irão depois
ile "Em familia...", o que não serA por
e-ites dias. pois, essa comedia uruguaya con-
seguiu uni agrado nbsoluto.
"Amoureuse", por M. Pierat, amanhã, no

Municipal
A companhia Pierat realisa amanhã, no

theatro Municipal, a 1* recita êxtraordiiin-
ria tlantlo "Amoureuse", a celebre peça dc
Porlo-lUchÇj c. que não constituindo novid::-
«le para o nosso publico é cntretnnto dns
mais applnudídas e apreciadas, Uma vez
qua a companhia já demonstrou ter uma
organisação perfeita e dispor de elementos
excelientes, a representação dc "Amoui-eu-
r.c" pela companhia Pierat deve constituir
para os artistas um novo triumpho o para
o publico uni espcctaculo de arte '.-erdndei-
i-amente superior.•..;..»..*..,.V.,'.>.;V^

ANALYSES MÉDICAS
(CHIMICÀS,

fl ISA i
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EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
] THEATRO CARLOS GOMES — A'a 8 %\

L Fróes — SANGUE AZUL
THEATRO S. JOSÉ — A's 7 »., e 9 %

DITO E FEITO... %
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GRANDE CIRCO PIERRE
Av. Mein de Sá (morro do Senado)

Empresa Antônio Ferraz. HOJE, As 8 3|4,|
I HOJE — Estréas de celebridades mun-
diaes, amanhã, novo progránima, ultima
semana.

ALFATATAUIA
Por motivo dc nosso 2° anniversario ré-

noivemos fazer uin desconto de 10 "\" cni lo-
dos os preços marcados, durante este mez.
Pedimos nos nossos amigos c freguezes ünin
visita no nosso estabelecimento. Avenida Rio
Branco, 172, defronte ao Trianon.

Venta leite com água!
¦ m» m mmm .

Um medico aggredido por um dos
contraventores

•Piei» manhã de hoje, o Dr. Luiz Nunes
medico da Inspectoria de Fiscalisação do Lei-
le, prendeu em flagrante por venderem lei-
te adulterado'; os seguintes leiteiros quc fo-
ram autuados na delegada do 22" districto:
.losé Alves Ferreira, dono do eslalmlo da rim
Gíijn, 120, na Pcuhu, Ildcfoiiso tia Rocha Lo-
lies. dii csínbulii, ;'i cstrailn dn 1'xulia 1,580•.: Virgílio Fernandes Fagundes, á rua Viu-
va Garcia, 51, Rumos.

No ostabiilo da Estrada da Penha, 1.5SG,
aquelle medico e seu auxiliar foram nggredi-
dos, entrando cm luta corporal, por Manoel
da Silva, empregado do referido estabulo
que foi autuado por desacato.

Hotel D. Pedro - Corrêas
Segunda parada adeante de Petropolis

Telephone n. 9
Clima Jdeal em região incomparavel

-^«*»
St SEVENKRAUT -

(A pÊoi-!-cabina
-i_a*ri!.«rl»»). No» períodos mensaes, do-
rua meristru-ics, o mcllior. — Drogaria
Boptista. Rua 1.° de Março 10 — Tubo 73

ROUPAS BRANCA PARA
_>_£NHORA -*rt'l?os finíssimos em se-

da e linho, ultima novida-
de. Lingerie Elegante. 13(i|138, Cnttete.

PALACETE
Ornamenta-se com o mais fino goste a im

qualquer estylo, em brise-brise e stores.
Lingerie Elegante. Cattcte, 13G|138.

mm*» »
Prensas de copiar

Vendem-se diversos taiiittnlios, por preço
reduzido. Una Tlieophilo Ottoni, 10Í1.

—«íjfI-3-»*-—«•
Estrangeiro com pratica gerai do com-

mercio, conhecendo inglez, francez, hespn-
nhol, allcnião, hollaiidcz c portuguez, deseja
collocação. Resposta A esta redação.

i -me*» i

BACTERIOLÓGICAS F, HISTO-
PATITOLOGICAS)

Labnrnlorio da CASA DE SAUDÉ Dr. Pe-
dr«. Ernesto. 101 a 107, Avenida Henrique
Vallndares.

Direcção do Dr. Ceza? Guerreiro.
Installaçõcs completas e modernas.

¦ mm ¦

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

20:0OO$O0O
Por l$fi00

SABBADO
00:000$000

Por 8$000
Os bilhetes paru essas ioterias

acham-se A venda A rua V da
Março, 110.

Nasarath & C
Bilhete» sem ágio. Rua do Ouvidor a. 14,

Pagam todos os prêmios da Loteria Federal.
Posto de venda de' estampilhas.

¦ mm** i

HUNSON STEAMSH1P LTN-
Administradores doa vapores da

United States Shipplng
Board Fleet Corporation

A rota mais rápida pari a
America do Norte

As próximas saidar do
Rio de Janeiro para

Nova York sãc:
AMERICAN LEGION .lulh*. »
PAN AMERICA... .Julho '21
VVESTEkN WORLD. Ago-ío b
KOUTHEUN CROSS. Ai-nsto 20

Para o Rio da Prata
WESTEitN WORLD.; Julho 18
SOUTHERN CROSS. Agosto V
AMERICAN LEGION Agosto 15
PAN AMERICA Agosto 2!)

_ quinzenarmente a siguir

O PAQUETE

1

IMCEIu1 -Cia I LujiUil
Rio da Prata, jljj
corrente, para: líi

MM YSl^ 1
^- |

Esperado i!o
suirii eni !) iIj

Viagens no Norte em tempo
mínimo, nestes vapores, de lim-
pera irreprehensivel, com loi-
das espaçosas, grandes cama-
rotes, salões ventilados e uma
insuperável cozinha, hibliothe-
cã conteúdo uma vasta colle-
cção de livros seleccionados.

Preços especiaes para via.
cens de ida e volta aos Esta-
nos Unidos da America, vi»
costa do Pacifico, e volta pela
costa «lo Atlântico ou vice-
versai iniluindo a pnssngom de
Íluenos Aires a Vnlparaiso pelo
Trans-Andino.

—*—
AGENTES:

The Federal Express. Cb\
Avenida Rio Branco, 87

BlO DE JANKIRO

mais antigo • acreditado cstabeleelmtn»
Esta casa, fundada ha 80 nnno-i, tem a
sita á rua da Quitanda, 62
.•..•..:..%.:..»..•..>:..:..:..>•»":••:••:»•:••:••.•*.-:••:"'.":•':••:":•«

0 porto, peía manhã
Clii-ganini: de Antuérpia, o vapor inglez

"BIóln", ciuii vários generos, o de S.uitc-,
o vapor allcmão "lliidc Hugo Slinnes", cora
vários gêneros.

<" '—¦¦¦. — •_—¦.¦¦_¦-_

¦^aa_BB_M-Ba__-g-B-Bà>_Bt-^^

11811 lUIslIS -
S PRODUCTO SCIEÍNTIFICO DE I

BELLEZA I
Par.i hranquoar. aitinciar c afo.-nni-

isear a pcllo. Tira Bardas, cravos, pim-j
¦i nos, espinhas, riligHS, etc. Vendr-st» nasi
II !-crfumari:'.s. Orm-iriaH e PharmüclíB.j

Ap. D. N. .-". '.'. — N. 201 — 1 :»)•'<. 1
»_____HBmBJEf'-!B2HÉ^^

r.«ç>»-~*—
ama-Os trabalhos da sessão de

kIüS da S. M. C,
Na sessão da umiuilifi dn Sociedade de Ste

diciim c Cirurgia serA observada a seguinll
ordem do «liar"Questões «le hygiene social", Dr. A. oi
Medeiros; "líosultudo da campanha nnti-
puliulica no norte. (Io Eslado do Rio dc Oa-
neiro", Dr. Mario Pinotti; "Cystlcercoi!
cerebral", Dr. Helion Póvoa: "As nova!
fnvoll.ns c suas cpuseciuejicins", Dr. Caalw
Barreto; "Sõi'0-vnccioHierniiieiis especifi-
cas", Dr. Achilfcs de Araujo. c prosegui'
muiito da discussão cm torno du tulicr-
cülbsc.

¦- +~m*H&S9 *~* -

HiHI lllã ii' L. St% -!Í£i S Bar 5 15 _ S"h

Se:n operação e sem dõr, o SÍAM1MNI
faz desappareccr as heiiiorrlioidási a irrit"1
ção e os mamilos. — Preço GSOOO. Pelo cor.
reio 7.?000. — RUA URUGUAYANA. 66—KW

i-»(»>«a--'&®xm£-iim<t,;km*,

li|í n ca^
aiSeaBH?""1*--^»^!

i-^B Só com I
" SUNSET.f

Marrea a_j áèp_tad_ gaúcho
PORTO ALKGRI3, ll (Â. A.1  I'nlk'cei|

o (leptilado estutloal. Sr. Ulysscs Cnrviillni.à

LES LÃO OE PENHORES
JOIAS

AMANHA, 8 DE JULHO DE 1924
ADALBERTO DE ANDRADE

Sita á rua 7 dc Setembro, 227
Podendo os Srs. mutuários reformar oi

resgatar as suas cautelas.

S_-. O 

primeiro nu-B
DlOXOg.ett. s'llo cm cnsos|

[mxmm^wm^^my^i^<imm!^mT<a-ms?atsf

ESCOLA P0LYTECHNIGA
Acham-se funecionando com toda regu-

lnridade ias nulas para o exame de admissão
a cargo de reputado e conhecedissimo pro-
fessor desta Escola, seguindo-se rigorosa-
mente os respectivos programmas. Mensal!-
dride módica. Curso Normal do Pvcpnrato-
rios, rua do Ouvidor, 15 (entre a ruu Io do
Março o ò mar). Tel. G713 Norle.

c nutopinnos nllemães. Peçam
preços e culnlogos a R."Ferrei-

ra & C. Rua S. Francisco Xavier, 388, T. V.
30G8. DA-se grandes prazos.
Norte.

Dr. Álvaro Dias olhos, ouvidos,
GANTA. - Rodrigo ^I?-E8 _?4?"

I^VERKO
A casa Águia de Ouro, A rua

Ouvidor, 160, pede a attenção de
sua distineta clientela para a
bella collecção de pelles, costu-
mes, vestidos, capas, manteaux,
casacos de malha e de jersey de
seda, blusas, écharpes e uma In-
finidade de nrt! gos próprios pa-
ra o frio, quc vende a preços
muito módicos.
ÁGUIA DE OURO

OUVIDOR, 109

P-inflo rio HnmflmuUlIUutlIu DUSIlliSII

Banco Sul Americano °%ão'
Descontos e redescontos dc letras, empres-

limos populares, administração de bens deraiz. etc. Contas correntes limitadas, de mo»vimento • aviso aos melhores jura».

moderno e chie predio apa-
lacetado, construído em ma.
gnifico terreno, de 2 pavi-mentos com 5 dormitórios,
para familia de alto trata-
mento, vende-se em leilão,
amanhã, tèrea-ieira, ás 4 «
meia horas, pcJo leiloeiro
JÚLIO.

•mm*»
Roupa. de cama e mesa
Artigos finíssimos, bordados a mão e com

rendas verdadeira*. Lingerie Elegante. Cat.
teto. 1361138. ""

A PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE
TRABALHOS DE CEGO."

BRASILEIROS
Como se vae rèáHsav o cenam-f

organisado pelas cooperado*-
ras da Liga de A„xüios

Mútuos
Uma orchestra "jazz-banú" cot?

stúuida de músicos pernam-
bacanos não videntes

I-inugura-se no próximo domingo, 13 *co rente..«s '2 horns, cm beneficio, dn «íwtrucçiiii ti.-.s officinas tlu Liga de lAuxillos SI"tuos dos Cug." - ,,o Bmíüi ,, .,nMÍ, (.sM^>uo trnlinlho-i e objectos dc arte, ors.iiüsad"pelo corpo d0 cooperadriras Ae quc i i**»dente a Sra. Alaoi» Praia.Alem das dádivas com que concorrcrain.'sociedade e o comme cio, e outras, vindas <i!
alguns Estados, estarão também expostos'a venda grande numero de trabalhos exccul»-
?rS.tf°.r ceJ0S, e ee8ns- principalmente os «
instituto Benjamin Constant, cai-inhosanic"ie leitos soH -1 direcção dn respectiva Rdinl»nistraçao, e Uu professora de tfíjballios, »
nhorita Elisabeth Courréges.

Como p itneiro pnsso dado nas suns r*'J"
Iisnçoes praticas, as coopcrndnras npreseolt"""iio cin publico uma orchestra "ísjüs-Iioii'1 '
constituída tio cegos v. cnsãinilii ii prcpanul'pelo sargento dn Armada, M- i.ni- <'¦"'
(tido dn Silveira, professor do nuisirn "
uniitlti dq Corpo de ,jfo lülicirüs NiichiU*1"'lissa orchestra (üspõe dc iustriinicntal, á*
«liiit-ldo por 11:0008, com os recursos aiip
nados pela directoria c pelo conselho 

''
Lign.

Essa exposição durara do dia 18 ao f26, estnndo franqucndii ao publico dint-'1
mente, de uma hora da ta de As cinco.

v:----sas J_ ¦^ÚÁ^/^Smi.^. imí ' -_ -• : L-ivr*»»-v—--r-*,-^--
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'ARA SATISFAZER UMA"AVENTURA EMOCIÒ-
NANTr.

.Ws /tf/tos âe millionarios norte-
americanos praticam am Im-

Mondo crime

jApôi. ma.arem um menor, rjarr.
extorquir dinheiro c!e seus
-.aos, alirnirt sua victima

num cano de esgoto !
R.fUCAOO, .Iiiuh.i. (U. 1'.) - Eni» <"•-'"«'•"
|ii!... .ie sir Ihealro do mais estrunhii cri-

,.ivcv. roglslndii nus imunes qrlmliJolo-
dos lístiid',,. UiiUlov, v pelo qunl •<¦<¦•

cvmiiIiis dois filhos do mlllloíiiirlo du lo-
|r. Na noile de Ul dc mal» dn corrente iju-

desa|,|,nreçln >. menino ll"'"''"! 1'nmlfs.
II nnno.. do edade, filho du .laeoh I ram*»
Chicago, o cato não lindava a receber uma
imagem avl.nndb-o de quc Roberl eslava
ueslrarin c que o sen resgata custava deis

dollares, Ronco depois, porém, anles
iv u alurincntiitlo pae pudesse tomar qual-
*r providencia no lieiitldo d** pagar o res-
le exigido, o cadáver dc Roberl era eu-
nliatlx .in cano du esgotos próximo da <*!- l s"
lie, com o n si.i horrivclnicnlo desfigura-1

c corpo crivado dc ferimentos.
D gots de alguns dias dc porflada Investi- [

, a policia cffccluou a prisão de Na- j
[nu Lcopold ,liini'.r, rapiu de 10 anuos dc >
lide e filho de um milllonario proprlcla-1

v de uma fabrica de papeli <-' de Richnrd A.
bcl,, Inmlieni de 10 annos c filho dn vice- jresidente da importante compnnlila Soars [
Ecbuck, de Chicago, ambos estudante-* da ,
[itvursidailu de Clilcngn. Iiitcrrognilos lon-
finicnle, pcln procurador dò Estado, Sr. ,
i'o\vc, Nathan Lcopold Júnior rendeu-se,
acabou confessando ijuc cllc e seu amigo '

jebard I.ocli eram os assassinos do joven
(iher l'r,inl(s. I
Os dois crimes por que respondem I.orti
Lcopold — o rapto, com o fim de e\l..r- .

inr rcsgntc e o assassinio — são passíveis 
'

,, l'-la;!,i dn Illinois, da pena de enforca-

i. mtHimmssmmst ,«~iiiii*-,i.«--**---**------------.

Estão burlando as providen-
cias contra a carestia da vida
iv.vvF.i hom 

" 
vm 7.'r .ciis-ui vkn.

D12K O GENEKO E COM-.AM
CAttO

Dl,,,!,,,,„.„li' n In... .vliirln dn l.elle em
\U*il,..'„,v multa e pune rum nutra* n .-ilidas

liii.iilíiilniiH di- iienero de primeira ue

i\ WQITB — ScRuniln-fcli-n, 7 de •Tullso dv 1024
***^***'*^'J-*'^******M>>i•_>__¦ lliiilio n iiMilil me», I» mum i ii mu iln l______MÉI«*__*t_MM___MI__-__MI-HI

_:$ft_Jfc_1h r^l'^ (í|K D nSfá'*'
*"** mrm'W7VKSm^,tt'iXtmWmmzU-*l*fXI7**G**vr*<il***».l -. a_-.-__S.1_-*-_S-*N»

0 (Sorntlnhoeo, a senhora e o
marido

Otirrldna
f.M MANTOS

AS Mi HONTBM, Nt> JOCI.RY-CI.Un
lade. 1'nlri'lnnto, iimil, i* nulru eoiisn SA.VIOS, 0 — (A, A.) -- lleullsiiinm-si>.. mie «• viV çnilior. tn dei cio; de toda aor- linjo an corrida-, uo Jocliey.CluU desta ci-

le no ini,!|t|iln nem i„ir ulil fora. Vejnmo» dade, rom o seguinte rcnullni.o:
i nue ki- ilã conforme contn n negulnle cariai 1" pnreo - Rm I", All-Uuln.; em 2" Con-",S|''. 

Kíl?S.,_fp' "i N? VmVn l*,-"," ',»''."'" "MlpUo •,°ul8* *l"U»lc», !W._ülli dupla,muda A NOITK, nrnbo do ler „ nnlleln de ler flt.iioil. Tempo, 79"um i-.nremiil.nnla da Sii|.crlntondQiicl« do a- parco - Rm f, 1'ortunlo. Nilo correuAliaíteelmenlo multudn n dono de nmn lei- Diiginar, Pouloi 919000. Tcinpo. 00415.l-rla dn rim Areh a» i.nrdiMro por se ter ra- fl. ,,„ri.o -Qm I". Quorum! cm U", llnnrtcl-cusmlo ii vender lollo a uni fregue**. lendo, raiile. Poules 1 simples, 'M100i dupla, 28M00,oulreliiiito, iui sua casa inala de 20 llirns, I Tempo, III"So ei*e riiticeioiiiirlo mil nos* o dar um pas- 4" pnreo - l!m 1». O.vama: em 2", I.nnr-1
ClIlM tirt'" ' - •¦> ¦'¦' ' 'til.il l.í.l-' < is i.]iiiiiiiii lü.i •%.._¦  ,i •_b^....* _•- _*. .. ._

IIIIIII,'!'
venlenlea da mu Uns,

Ainda hoje, preclsnnilo comprar melo II-

,-. ii,,,.i.ii,..iii nni-iiug uni- uni una- r parco - Rm 1», O.vama: em 2", l.mirxl.iln .Idade,-«ramlo seria a «onima do Poulont simples, liiíOOO; duidii, «IJOliO. Tem-irin rrcollildn uni cofre» piiblleoa pro- pn, |0lll|5. \

mandai uma criada n diversas
i'..çn Tlrndonles cruas proxl

ft" porco - Km |», Almofadinha; em 2",
Clil-l.o-.Sa. Poules! simples, 73{000; dupla,Onçiioo, Toinpb. 100".

0» parco - Km I'. l'ellor; em 2'. Dnmim-io.

III

tro de lelle
Irllêrias du
ma.- .. em Iodai ouviu a dcMiilpii de'"nuo p«ülõt slmploi, iaãfOÕÕ}" dúnte,' loáÃOO.ler lelle", iuhi obstante ler cila visto servi- 7- - *• -- — ¦'¦
rciii-uo, rm algumas, nos fregueses nas
niciiis.

Nilo havendo em commercio rasfio alguma
(iuc aconselhe a deixar de servir o freguês
rjue vem primeiro, afim de reservar o gene-
r» para oa fjiie podem nu não vir depois,
força í concluir nue cllri sr negam ¦., ven-
dor o lelle pnrn fora, afim de se nüo sub-

parco - Rm 1", Drlght Sun; em 2",
Qulnceim, poules: simples, &8ÍU00; dupla,
HiiílOO.

Jogos olympioon
NA PUANQA

, UM QUE N_0 DKU PARA O PIH.O...—
PARIS, ll (U. P.) - 0 nllileln Álvaro RI
liclrn, do S. Puniu. Ilrnsll, fui hoje elimina-
do da corrida de cem mel ms dus Jugos
Ol.vmpl.ns. Illlirlni correu 110 deelmo quur-lo "licii", mu» chegou em quinto logar.— Nnln dn United Pithh: O» "lienls" aftn
parcos inelliiiiiinres dosllnndos _ esc.llm dos
ntlilcliis ipie devem lomiir i„ule nas provasflnin-s, Nesses "hents" flzorani-Ro nocoíiã-
rins ein vista dn iiiiiucrn excessivo dc con-
còrronlcs, SA os corredores chogado» cm
primeiro, segundo o lorcolro logiuea nos"henls'1 

poderão disputar ,1 prova final.
UU LUTADOR ITALIANO QUE NAO AN-

DOU..V-PARIS,7(U.P.)— Nas prova» de lula
ronilillil rcnliludas, hnnlem, nns .Ingns Ol.vin-
picos, houve alguns mimerns oxcoRontci, No
in.,1,1, de lutadores nicln-pcsailns o nustrla-
1.1 Pincher derrotou Rnrlottl, da Itália. Essa
foi 11 melhor prova do din.

NO POI.O OS ARGENTINOS DERROTA-
RAM OS AMERICANOS; — PARIS, 0 (U.

_>« _.»._.... P** — No!* .."•*•¦•¦ ''•' l*0*° dlsputiidos aqui,«A FRANÇA hoje. a Argentina derrotou os Kslndos Uni-
UMA BEI.I.A VICTORIA DE "POT AU.dos por um scniv dc seis a cinco.

REU". ~ PARIS, II (U. P.) - Nas corridas! I-OIITIT.AI. VENCEU

gar eh.íii.i "Capneln". pcrtcnccnto oo Srí"gOS UNIDOS SEIS, A SUÉCIA ONZE
De Ooreç»: o terceiro logar coube a "Phl-1 MNI.ANDIA TRINTA. — PAUIS. 7 (U.

NA PROVA DE ES- &
de Snliit Clniid, hoje. o Premiu Presidente ÇIUMA' — PAUIS. 7 (II. P.) — Na provo li*da Republica, numa distancia de dous mil o «o csgrlma, hontem, Portugal venceu o Uru-,*t*

giin.v nos inalchcs do espada pelo score de!.'.
0 a 0. *i-

A INOLÀTERRA l'V.7. TI1ES, OS RSTA- ?~ 
e a;:*:

. . P.)iA
llperl de Savole", do Sr. Ranuggl. Cor: •-! "*" Nas compcllções athlcticas dc honlem, u *f
ram dea animaes. Kiiilaniliu obteve Irinta pontos, a Suécia Xonze, os Estados Unidos seis e a Inglalerni .'•.

tres. .'.
EM TODO O CASO NAO FOI O ULTIMO, t

a grande venda pelo CUSto :fe^,ff^^
;.!"loa 

- 1* logar, com um ponto perdido. I "AlTO 1 S^Wl- :.. « i

Scena que oceorreu num bondo om
S. Christovão

Teve somno o trnlialliiidor Augusto Oome-
e Ira 11,11 dr dormir, nli m.sino, 110 prlinclri
linnco do bonde "lltimsiieeessii" em (|iit" via
Java. O vehiculo corria pelo campo d
S.uil'Aim.1 quando, 11 um lolovnneo mal-
violento, (iiiiiies que cnclillava, foi cair sohr-
uma seiiliiira. O marido denta, quc a ucom
iinnliava, protestou contra o que cluimiiv,,
iiisolcncki e contra o dorililnhoco. Este, .1
modo de renrcào, vibrou iiiiiii liofclnila nu
marido da svniiora, sendo, por isso, ng.ir
rado, preso e levado nara o 10* dislriclo, ei.,
cuju xa.lreü foi r,c Ihidn.

(iomes «'• solteiro e reside A Estrada da
Penha n. llll.
•"•';''H"!"H--">*"**2-*K--!
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HI88A8
llr/.iin-si amanlii:
José llilleiirniiii Amsrnnte Csliral, As 9,

nn egrejn de N, S, dn l.ampililnsui lluvinit
Cavalcniill do Ailniquorquo, As D, no Sanlua-

In du Meyer; Dr, Aurclino Leal, As D, na
iii.iin/ dn Ln-iiVi; Ur. Cnmilln 1'onscca, A*
0 12. nn egreja do Carmo, c As 0, na egreja
lc S (!lirls|iln'nnni D. Murla Ribeiro RuiU,
As 0, na cairelln dn Asylo .snbeli Dona
Kngi.iclii Cnggliiho Pia Uma,-As 0, nu Can-
le.iri.ii Osc.il de Souxu Pontes, A» 0; JnAn
loloxtlno dv Ollvtlrii, As 0; Amadeu da Crua

Mattos, As 0 l,'_; llcllo Carlos Mourit llran-
lilo, As 8 l;_, 1111 egreja do S. Pranclsco da
Paula.

RNTERR03

Eponge
fantasia

mellercm no preco rixndo pela Sti|iei*liiten- quinhentos metro» e prcmio de 200.000 fran-dciieln, deixando-o puni o» freguexe».* mc-;C0l,. fol smiho pt.|0 ,Jn|n,n| ..p()| ail rell»nns nunes lhes i permlltldo cobrarem . propriedade do Sr. Cohn. Em segundo lo-o oue hem ciiiendem, ........
Sou, agradeci „•'.> nnlerlpadamenle a In-

sorçãi' desla, de V. S. criado obrigado —
Jiiaguini Teixeira,"
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A Perfumaria A Noiva ter-
minarei nb CÜa 28 deste mez
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COLLOÇAÇAO DOS CLUBS - Com 03 jo ._ % as cores
real do variado e grande st o
ck de perfumarias de Coty,
Houbigant, Roger & Gallé,
Çaron e outras; bem assim,
escovas diversas, pentes, es-

1.11I0. Os paes do» jovens delinqüentes pu- /-,-..,,*,, c /> ei nine rir *fr In-
Meava munia declaravSo, annuneiando qm* ponjQS, esiOJOS, ClC., eiC. ja-
.• absteriio dc dispendios excessivos para inn\c hfflipr/i niittn nhbnrtíi-
reparar a opinião do conselho e pijgnr alie- mul* navu.i OUira opporill-
íistas.çom o fim de contrariar o vercdlctum riidclch' de OÒtlítlàS COIllDraS:a justivii, accresccntando o.ue sc os necusn- ,. . •a,,-, (orem

tes, Ai
Julgados meiilalmciite irresponsa- i)or ser esfa liquidação barafiiniilias, cüiiscientcs dos sens de- ~ r

ni-
a

K«H>

. inglês j
Santos,

l", com

0
DE

eres parn com a eommunUaile, se curvarão t(.-*||iin'ir n IIPOTirín » tsin hnu-
o principio de que a sociedade tem o direi- -*-1 lUHIdl 
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cos os dias que restam para
entregar O prédio á actual
arrendatária, a Sociedade Pa-

ithé.Baby, para ahi installar
o Cinema no Lar. Rua Ro-

dé se prnteijcr plenamente conlra 11 amea
;n qne esses rapazes representam para eüa.

Sepundo as declarações de Nnlhun Lco-
old .Iiinior, o crime foi premeditado c c*;e-

:ui«iio por cllc e seu companheiro apenas
fom o intuito de satisfazerem 11 desejo que
entiain de uma "aventura emocionante", e
lão pnra olilercin o resgate que exigiram do
ac do rapaz. Nathan descreve minuciosa-
•.ente o hediondo crime por clles praticado, j; t,/,..„ \t, 3/-

maneira por qur o planejaram c porque CirlCJO OUVa J\ JU.
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11,ataram o pobre Roberl.
••Quando planejamos essa aventura? em

iovçmliro do nnno passado, cogitamos, cm
rlmciro lof-ar, da forma por quc havíamos

iie receber o dinheiro, como o problema mais
¦liiTicil a resolver. Passamos cm revista dif-
crentes planos, mas nenhum nos agradou,

•.,:r cr.te 011. aquelle motivo. Finalmente,
inaginnmos que a sdmnin nos poderia ser
nitrcgue pelos paes da victima seqüestra-

;itir..ndo-a de nm Irem de ferro cm mo-
rjinentò c cm determinado ponlo, previa-
iieiiic designado. Faltava escolher o ponto,

fiiüllmcnle nos decidimos pela fabrica
.iiampion KlahiifáclüHífg Cómpiiny- (••:,„-la-
ente no sul de Hyde Parli. O problema

[inmédiáto era a forma de notificação ao
pne; A principio, pensámos em unia serie

e passes, quc indicaríamos, ao pae, quando
prévenissimos por unia carta expressa, ipie
seu filho estava em nosso poder e que o

¦ésiuite custava 10.000 dollares. "O dinhei-
•o devia-nos ser enviado da seguinte forma:
.'000 dollares em nulas de cincocnla .dolla-

'es, e 2.1100 cm nnlas de vinte c cinco dói-
ares. As notas não deveriam ser marcadas
icin dc numeração seguida. Deveria,11 ser
òlloeiidas numa caixa bem fechada e amar-
ada com harbniito, em seguida lacrada e si-
leliida. O motivo desse ncondiciònaniente
ra para dar a impressa') de quc cila deve-
ia ser entregue pessoalmente ao gerente de
ma fal,rica. O pae seria chamado ao lelc-
hone, cerca de 1 ou '_ horas da larde, afim
e receber instrucçõés para se dirigir a de-
.rmlnàtla caixa de esmolas, das muilns qúe
Kislcm cm differenles pontos dn cidade.
.lii, nessa caixa, elle encontraria uma carta,
idicando uma drogaria aonde elle devia ir.
:a drogaria, seria chamado pelo telephone,

vendo a drogaria escolhida por nós ficar
roximo ao leito dn Estrada de Ferro Cenlral

Illinois, afim dn permitÜr cxactamcnle o
impo de correr A estação e tomar um trem,
im que elle tivesse tempo dc prevenir a pó-
ria para onde in. Uma vez 110 Irem, elle
ia ao carro da cauda, c procuraria na caixa

formulas cm branco ali existentes para
legrámiuns, uma outra caria. Nessa carta
le receberia instrucçõés para sc collocar

plataforma trazéira do referido carro e
lindo o trem passasse defronte de uma
lande fabrica construída de tijolos verme-
lós, tendo uma enorme torre dágua com o
treiro '.'Champion", em letras brancas, ati-
iria a caixa contendo os 10.000 dollares.
i"Resolvido esse ponlo, faltava arranjar
[viclima, Isso só ficou resolvido 110 dia em
He assentámos apanharmos o Individuo de

"** • '^•(•Jl*1

AGGREDIDO A PA'0 POR DOUS
DESCONHECIDOS

O operário Manoel dos Santos, com 19
annos, solteiro, morador A rua José Maria,
28, rin Penha, nessa estação foi aggredido
e ferido a pão, nn cabeça, por dous indivi-
duos ipie não conhece.

Teve os soecorros da Assisteneia do Meyer
e a policia do 22" districto soube do facto.

.. ?_c(»-t_—• 1.

PERÃÍV.BULAVA. PERDIDA, PELA
ESTAÇÃO DE BOMSUCCESSO

A's autoridades do 22o dislri-jto, o Sr.
Orlando Gomes dos Santos, morador á nia
Vietorino Fortuiia, 108, em Bnmsucebsso,
apresentou a menor de cór parda, dizendo
ter 10 annos dc edade e chamar-se Rella
Mnrliiis, quc peramhulava, perdida, pelas
ruas da,.,,elln estação.

A referida menor foi recolhida A casa
da familia do Sr. Orlando Gomes.

mt-.*_-

UF/1 FERIDO NA MÃO E OUTRO^
NO ROSTO

Manoel Fraga, quc conla 22 annos e reside
.. rua D. Cândida n. fi, apresentando 11111
ferimento produzido por bala, na mão cs-
qiierda recebeu os soecorros dn Assistência
110 posto da praça da llepublica. Também
do mesmo modo, foi soecorrido ne«se posto
dò Assisteneia, À.ibérto Monções, morador
da estação do Morro Azul, ferido no rosto
e cabeça, por carga de chumbo:

 I ¦«MB.» ¦< !,¦—¦¦,. 11

A praça ãe Magilalena conges-
tionada de café

MAODAl.ENA, 5 (A.A.) — Os fazendeiros
que exportam café pela Leopoldina estão en-
entrando sérios embaraços para fazerem
sair esse produeto para os centros consumi-
dores, pelo que pedem providencias As au-
tórldii.des competentes, no senlido de serem
removidas estas difficiildades, que, dizem,
prejudica o commercio local,

, mam 1

EXONEROU-SE 0 MINISTRO DA
MARINHA GREGA

Terminou, assim, o movimento
sedic.oso da Armada

) DE

tamea
o-

ais bella apparcucia que se uos deparasse. O
aso poz Rohért Friinks em nosso caminho. > ATHENAS; (', (U.P.) — O governo accei-
inos de automóvel, quando o cruzamos na ' (on ,, exoneração apresentada, pelo oapltão
ia, e I.òeb, quc o conhecia, convidou-o a"|'rIn|ll(irlaco, ministro da Marinha.
ir uni passeio comrioseo. Elle acceitou. | Essa exoneração poz termo ao motim na-
)l,ert Frãnlis tomou o assento dn frente vai promovido íi„ vários dias por uma gran-
inmigO. 'Depois 

de passarmos muitos qu.Ar.-i de parte dos officiaes da Marinha, alleganuo
irões, dobramos uma esquina e nessa orca- ! haver o ministro"prpijióvido vários dos seus
io, Loeb, quc ia no assento de traz, dosfe- I col legas que o não mereciarm

um golpe na cabeça de Roberl, com _«*_,«_—•-
ia barra dc ferro, qne haviainos comprado | «J-^ SUPLEMENTO" E "LA NO-
pecial,nente para esse fim. Dejiois enche- '""
ps a bocea do rapaz dé algodão e derrama-
ps ácido chlõrlilricó uo rosto delle pnra
Ificullav a idenlificaçãu, c final mente o
aduzimos e atiramos nmn ciiniio de esgo-

quc corre ao ongo da estrada, ótiitl. elle
eiieonlrado.

íirigimo-nos, então, á casa de Roberl

VELA SEMANAL"
Acnha rie enviar-nos a conhecida, empresa

de ptibliciicii.es Braz Laiiria os últimos nu-
meros chegados a esta capital das aprecia-
das publicações portc.nhos "El suplemento

novela semanal", qual dcllás mais

f cotf\
Iflt"
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e "La novela semana , .
leêiimmcridavel pela variada leitura quc. èontèncÍor-.a^Jogaram bem.' Qunsi' ao findar

o Fluminense; 2* lo-inr. com quatro ponto.*perdidos, o S. Christovão; 3* logar. com esls
pontos perdidos, o Flamengo; i" lonar, comsele pontos perdidos, o America; 5" logar,com oito pontos perdidos cada um, o Bangu*,o Botafogo e o Hellcnico; fi" logar, com quatorae pontos perdidos, o Brasil. '

Liga Metropolitana — Serie A — 1" logar,sem ponto algum perdido, o Vasco da Gama;«* logar, com dous pontos perdidos, o An-darahy; 3* logar, com lies pontos perdidos,o Carioca; 4* logar, com quatro pontos per-didos, o club da Avenida 28 de Setembro;
''£', c'm cint'0 pontos perdidos cadaum, o River e o Mangueira; 6* logar, comoito pontos perdidos, o Mackcnzie; 7" logar,tendo nove pontos perdidos, o Palmeiras;serie B — !• logar, com tres pontos perdi-cios cada um, o Uomsucccsso e o Melropoli-tano; J" logar, com quatro pontos perdidos

cada um, o S. Paulo e Rio e o Fidalgo; _-logar, com cinco pontos perdidos cada um,o Confiança e o Esperança; 4* logar, comseis pontos perdidos, o Americano; 5" logar,com dez pontos perdidos, o Progresso; serieC — 1 • logar, sem ponto algum perdido, oEngenho dc Dentro e o Evcrcst; 2° logar,
çom quatro pontos perdidos cada um, oModesto, o Olaria c o Campo Grande; 3ologar, com seis ponto perdidos, o Hamos;**. logar, com dez pontos perdidos, o Inde-
pendência.

OS GOALS — Apreciados os jogos de hon-tçm, é o seguinte ,o balanço de goals dos
cluhs das séries principaes da Amea e dai-iga Metropolitana: Fluminense 28 i-onls próe 10 contra, saldo 18; Flamengo 16 x 14,saldo 2; S. Christovão 19 x 11, saldo 8;Hellcnico 14 .i 14, nem saldo nem deficit;America 11 x 17. deficit 6; «otafogo 15 x 11,saldo 4; Bangú 18 x 20, déficit 2; Brasil13.x 37, déficit 24; Vasco da Gama 13 x 4,saldo 9; Andarahy 13 .x G, saldc/-7; Man-
gucira 3 x 7, deficit 4; Carioca 10 x 8, sal-du _; River fi x 9. deficit 3; club da Ave-nula 28 de Selcmbro 12 x 8, saldo 4; Mac-keiizio 8 x 13, déficit 5; Palmeiras 6 x IU,defic.t 10.

OS SCORES — Incluídos os jogos de hon-tem, foram estes os scores que mais vinga-ram até agora: 2x1 doze vezes. 3x1 onze
vezes, 1 x 0 dez vezes, 3x2 sele vezes,2x0 seis vezes, lxl, 2x2 e 5x0 qua-tro vezes, 4 x 2 e 5 x 1 tres vezes, 4x1,5 x 2 e 3 x 3 duas vezes, 6x5, 6x2, 7 x 1,
3x0, 7x2, 4x0, CxO, 7x5, 4x3 e 0x0
uma vez.

OS PRÓXIMOS JOGOS DA LIGA METRO-
POLITANA — São estes os mntchcs que a
Liga Metropolitana fará rcalisar no próximodomingo: Serie A — ftiver x Mangueira;
Mackenzio x Palmeiras e club dn Avenida
28 de Setembro x Carioca. Serie B — Ame-
ricano x Confiança; S. Paulo-Rio x Progresso
o Metropolitano x Fidalgo. Serie C — Eve-
rest x Engenho dc Dentro e Olaria x Mo-
desto.

A BRILHANTE VICTORIA DO FLACK SO-
BRE O CANTUARIA — Marcado para hon-
tem, pcln Liga Brasileira de Desportos, rea-
lisou-sc no campo do Independência F.C.,
sito á rua Costa Pereira, o match offieiul
entre as adestradas equipes representativas
dos clubs acima. Bem disputado e jogado
com technica, a p partida dos quadros prin-
eipaes caracterisou-se, desde logo, pela su-
premacia do team da estação do Rlachuelo,
que acabou levando de vencida o seu leul
adversário pelo expressivo score de 3 goals
a nlhil. Os goals foram feitos, o primeiro
por Amaury, em lindo eslylo, o segundo por
Fedóca, ao bater um penally-kick e o ultimo
por Virginio. tirando um free-kick próximo
á área. Actuou a partida o Sr. Gama, do
Sul-America, que ugiu a contento geral. O
team vencedor estava assim orgaiiisadó: Ba-
talha; Faria e Fedóca; Goulart, Rubens e
Aury; Carlinhos, ZazA, Virginio, Amaury e
Pequetito. Nos terceiros c. segundos quadros
venceu o Cantiinria por S goals contra 1.;

O JOGO PROGRESSO x FIDALGO — Oa-
.mofl, a seguir, cnmo se desenrolou o
match principal entre os clubs acima, que
não foi publicado em a nossu edição da
manhã por absoluta falta dc espaço.

A's 3 e 42, sob as ordens do Sr. João
Marlins, do Vasco da Gama, foram ehama-.
dos a campo as primeiras equipes, q*úe esla-
vam assim organisadas:

Progresso — Hontana: Licio e Jorge;
Albano, Carvalho e Ernesto; Mario Gomes,
Faria, Menna, Barcellos e Lino.

Fidalgo — Avelino; Cabral e J. Sil-
va; Frutuosó, Lima e Araújo; Oliveira,
Queiroz e Argeniiró.

O jogo -traoscorreii animado, eom ata-
ques revezados do principio ao fim, não ha'
vendo nomes a salientar, pois que ^ndos os

mam.
TR.DUO SOLEMNE EM HONRA A'

SANTA VERÔNICA JULIANA

a casa ....  .
prevenimos sua mãe de que cllc oifcrcce.

in sido raptado, mar. estava com vTda o' *"'
depois cila receberia instrucçõés. Püze-

s^a cjirta expressa no correio para o paeFriinks;, No dia seguinte, deporíamos ás
ras informações na c.rilxã de formula-, lc- j -,'|..iri_-se, hontem, nn egreja de S. Se-•apincas do vagão, cti.jo trem -> pae ,.!« , ;m[j.-u) do Chslèilo, provisoriamente situadanus (liiveria tomar. Não (urdamos a per- .* 

'nn 
f;„„de de Romfim, o triduo solemne-.•,;, porem, quc u Sr. Friinks deixara de ,¦¦-„-, 0^ Capucbintíiis estãoJ,r ns instrucçõés que lhe iiiandãranios, . i10rvn i. Santa Verônica Julianaesta sorte param,,;, „s nossas t_h._nliva.vi Hoje, ãs 7 lioras dn noioMeniio;; u somma do rer.«ate. j r,.,j.;„s. serã renlisadn, devendo o encerra-_r. ¦.ranks, p„e <!„ iissassiiindõj na.*, sitãr, . mVntri ser feito amanhã, As mesmas horas.-rayoçs „o m.aeistrado; disse que eomo

o primeiro tempo, Menna saiii.de campo
para não mais voltar, machucado bastante
numa perna, dum choque teve com o kecper
Avelino, ao conquistar para o seu club, bri-
Htantemente, o primeiro goal. O resto des-
se tempo e todo o segundo o Progresso jo-

íjjou com deu jogadores, flnallsnndo «om a
victeria do club dc Madurcira por 4x3.

celebrando em I Conquistaram os goals dp vencedor,,_.!_._Sil-

í
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a dar execução As inatruéçôcii contidas ,caria expressa dos assassinos, mas cilas I
eram bastante clara., e elle não podeseguir. Teria sido. de resto, iiitililõ ir,,-o dc ohscrval-n's, porque scu filho inrlasido morto quando a carta lhe chegoumnos.

Is doi scriniinoso.- achàm-i;.. pre..oi Aera do .hilgainçi.ilo. A defesa, quando Cl-piorem levados n .iiiry, liasearA o scu tia-
jho invocando n irresponsabilidade nienlãjassassinos.

ft-JETIM DA CÁMÁtó Í.E-'CÒmÍ
MERCIO F, ÍNDUSTIUA DO RIODE JANEIRO .
pelando p#l- ("amara Pofitigüeza de Com-Ecip - Induslria do llio de .laneiro, cítá
(do dislrilinido mais um excellehte nanie-
jclo Boletim desse nome, trazendo nnnorc, n par das apreciadas s.cções cnsln-
.irns, niuilos outros trabalhos origlníics
(grande interess*.

-. % **iBWff»w4-—*-¦ ¦ ¦¦ ¦

OS FILMS DA E PARA A
SCÍENCIA

Uma proieccáo na Policlinica
da ríiinoplastia argentina

Anres-ntado pelo professor Arco. director
dn Faculdade dc Medicina de Buenos Aires,
.visilmi-niis hoie o Sr. Vicente Scoglione. que
nos vciu convidar pnrn assistir, amanhã as
5 horns da tnr.de. ni, Polycllniea*. a exliili -
cão de um film obtido no Instituto de CM-
nica C-riirglcn d Buenos Aires, por oceasiao
de iimii operação do Dr. Oscar Ivanisscvich.
-= Pediu-nos o' Sr. Vicente Scoglione quc,
dadas n's dlfflcúldrtdcs na obtenção de todos
os endereços médicos, avisássemos a toos os

„* c interessam pólos trabalhos de nssis-
Icnc-ia. isto 4'. especialmente .aos médicos,
'ine se acham desde já convidaclas oara a
exhihição de amanhã.

! va, Queiroz, Araújo c Uma, a* do vencido,
;r:w™*<?i^

agiu criteriosamente.
Lawn-te-inis

UMA LINDA VICTORIA UO S. C. RIIA-,
SIL •— Com grande animação, realisou-se
hontem no campo da rua Paysandú o jogo
official de tennis entre o S. C. Brasil e o
C. R. do Flamengo.

No final do match, que teve um dcaen-
rolar brilhante, verificou-se a merecida vi-
ctoria do S. C. Brasil por 4x1.

NA INGLATERRA
OS MATCH RS INTERNACIONAES DE

TENNIS •_- LONDRES, 6 (U. P.) — Nos
matches internncion.ics dc tennis que sc
estão rcalisnndo em Wlmblcdon, o terna
mixto composto do Sr. Richnrds, dos Es-
tados Unidos e o Sr, Huntcr, da Inglaterra,
derrotou o tenm composto do Sr. Williams,
dos Estados Unidos, e o Sr. Wnshburn, da
Inglaterra, pelo score de 6 a 3, 3 a 6, 8 a 10,
8a6c6a3. O team do Sr. Zilbcrt e Moss
MacKnnc derrotou o adversário do Sr.
nodf.ee e Mlss Shepard pelo açore de 6 a 3,
s a 6 e 0 a 3.

„\!-_".. •'••""" 1UU A AI-UI*,.*.! INA .'Oll9X7 E O ÜRUGUAY VENCEU A DINAMAR-
CA POR EGUAL SCORE. _ PARIS, 6 (U.
!'.*) —. Nns provas de essrlm» dos Jogos

NAS PROVAS DE ESGRIMA A INGLA- Á
TisnílA DERROTOU A ARGENTINA POR fiam. 

I
provas Ue esgrlma dos' Jogos 

'•>
Olymplcos reallsiulii», hontem, a Inglaterra Vderrolou a Argentina nos matchea de espa- Xda pelo score de 9 a 7. O Uruguay derrotou a £Dinamarca por egual seora. , •"•

AS PROVAS DE TIRO AO POMBO - TPARIS. 7 (U. P.) — Nas provas olympicas ' Xoe tiro ao pombo, realisadas hontem, em •!•
Issy lc Moullncanx, os Estados Unidos Hze- Tram 185 ponlos. nnm total possível de du- íxeiitos; o Canadá fez l&l pontos; a Flnlan- ?dia, 183; a Bélgica, 170; a Suécia, 176; a *
Áustria; 170; a Itália, 163; a Noruega e a fInglaterra, 15fi cada. | .*.

O PRIMEIRO IIECORD MUNDIAL QUB- 'í*>***S"fr-H****K-*:-«--:--:--Mí.***í'**«H~
BRADO NAS OLYMPIADAS — PARIS, 7 -—*-*: *-*•••
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Fcrnni sepulladoi bojei
No cemitério de s. Francisco Xavier —

Henrinitc do Souxa, bnspiial dr S. Schas-
llilo; II11-.III0 de Oliveira Frn/ãn, run Suilo
Alfredo ll. 27; l.uzl.i Alviw lllns, ruu 21 «lo
M.iio n, Iflit; Maria de Almehlii Gulmiirãen,
rua Mowell n. l,','.l; Dario. filho de .Miguel
da Silve Ribeiro, morro Cardoso Marinha
s|n.( Albertina. filha de Dnmlngns Pnxlo,
rua liarão de 1'h.l n. 0; Manoel Ferrrim
da Uva, run Abílio n. 4; .InIr, filho de Kdu-
indo Pereira da Rocha, rua Nova de Sio
Luiz n. llll); Zolln Amlrndo de Castro, rua
Ralhtmi Draga u. 31; Adoslnda Fcrre!i*|*
Netto, i|..s|ii.al Evnngollco; Evu Maria da
ConcelçAo, Santa Casa da Misericórdia; Ita-
Io. fllhn de Eügcnlo Cnruiu Losso, rua D.
Minervina u. 3,1; Wilson, filho de Ayres da
Silva Rolòm. rua Altlllo n. 2.1; llka, filha
de José Franctaco Ferreira, run Orcstes nu»
mero 31; ('.usine, filho dc Maria Joaquina,
morro de S. Carlos i.-n.; um feto. filho do
Angulo Santos Machado, rua Abílio n. 14,
cusn Vil; Kinllin Maria de Souza, rua Lima
Harros n. 38; .losé Guninga dos Santos, rmi
Ernesto de Souza u. 2,1; Maria (inmcs dc Al*>
incida, rua Sergipe IV. 1)9. cusa VII.

Nó cemitério do S, João Haptlaln —
Maria, filha de Arthur Gonçalves Veiga, rua
Fernandes Guimarães n. 37; .losé, filho da
Manoel lincha, Fnnto dn Saudade; AdeRa
Lillin Costa, chácara dn Dr. llygino; Fran-
cisco Pinto dc Azevedo, rua do Senado nu»
mero 317; Roberto, filho de Agenor Per»
iinndes dos Santos, chácara do Fonseca; Ju*
dilh, fi 1 lin de Anselmo dos Santos, tra*
vestia Margarida n. 50; Américo de Caa»
tro, eslrada D. Castorina n. 401* Jurac**.
füha dc Anna Maria da Silva, morro do
Salgueiro s|n.; Domingos José Fernndea,
Santa Casa da Misericórdia; Adelino Ferrei-
ra dc Albuquerque, Hospital Nacional da
Alienados; llaroldo. filho dc Jos£ Fernan-
des, Villa Rica n. 2; Annn, filha de Josí
Ilcrnnrdo Gamboa, run do Acre n. 80.

í  Será inhumndn amanhã:
No cemitério dc S. Francisco Xavier —

: Miguel Archnnjo Pessoa, saindo o enterro
ás Kl horas, do necrolerio do Instituto Me-' dico Legal.

(U. p.) — o primeiro "record" mundial A Terceira Exnnsicãa Canina doquebrado nns Olynipiadas que aqui se «ali- "«*«•* exposição canina «I
sam foi o de corrida na distancia de de» BraSlI Kennel ClUDmil melros, estabelecido em 1921 pelo gran- -,...- 

"""" 
,,. - V , ,, ,de corredor finlandcz Paavo Nurnii. Hoje, Pedem-nos a publicação destas linhas:

William Ititola, compatriota de Nurmi, cor- Nf secretaria do Brasil I.enncl Club, A
reu os dez mil melros cm trinta minutos ru.a Assembléa 71, continuam abertas as in-
vinte e tres segundos c um quinto. O "re- c['P«l»es .gratuitas para a Terceira Exposi-
cord» de 1021 fora de trinta minutos qua- çao C?.n",a' .**,,,le cssa •*oci--'-'--e vae rcali-
renta segundos c dous décimos. - rar a 14 de julho.

O TEAM ARGENTINO DE POLO B> '• Kevcstir-se-á, assim, de brilhantismo o
FRANCO FAVORITO NO CAMPENATO Proximo «cstivnl do Brasil Kennel Club. e
OLY.MPICO -_¦ PARIS 7 (U. P )  Os pílra ° ^ eslao sendo dadas ns providen
clironislas desportivos quc assistiram, hoje, "'"" 

~

*i±ià iiii 6 _E__a-U V?

i victoria do team argentino de polo sobre o
norte americano pelo scone de 0 x 5, predi-zcm que a Argentina vencera o campeonato
olympico desse jogo. O team norte-americano
era considerado o melhor dos inscriptos até
n sua derrota de hontem, apezar dc haver
vencido tres outros teams por elevados sco-
res. Resta aos argentinos, comtudo, baterem-
sc com o poderoso team britannico.

Box
EUZEBIO MÁXIMO X JAYME SANTOS —

Realisa-se, sabbadò proximo, dia 12 do cor-
rente, no Centro Nacional de Cultura Phy-
sica, o match desafio, entre Euzcbio Máximo
e Jayme Santos, cm disputa do titulo de
campeão enrioca dc peso meio leve. O com-
bate vae ser cm 20 rounds dc tres minutos,
com luvas de quatro onc-ás. Antes dn luta
principal serão disputadas duas preliminares,
sendo uma dcllas entre Apparicio Batalha c
Vicente Marques.

GÓES NETTO X SEPPL PIRTZE — A di-
rectoria do Centro Nacional de Cultura
Physica convida o Sr. Góes Netto a compare-
cer em sua sede, amanhã, ás 9 horas da noi-
U, afim de ser assignado o contrato para o
seu encontro com Scppl Pirtze,

mem
j-fl-j-j-jj.-jj

JOCKEY CL0 F
DOMINGO

G. P. JOCKEY CLUB
30:000$000
AO VENCEDOR

1 ¦¦  ¦ '¦" «¦¦¦¦¦—----—-¦__---¦ i_¦¦___,_¦

•ias afim de qie tudo corra com a melhor
ordem c cnthusinsmo.

Dado o renome que o Brasil Kennel Club
conseguiu firmar com ns suns festas enean-
tadoras e annuaes, 6 de esperar que a 14 de
julho seja numerosa a assisteneia A Exposi-
ção Canina, dado o humanitário sentimento
do nosso povo e a sua predilecção pelosanimaes, especialmente o cão.

Os brindes que serão conferidos aos ven-
cedores dos "grandes prêmios" continuara
expostas na Clinrutarla Londres.

BgB

'ELEGÂNCIAS
MODELOS DE PARIS

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

Elegâncias"
Merece, e bem, o qualificativo de magni-

fico, o numero ultimo de "Elegâncias", aluxuosa revista hespanhola de modas, quea Empresa de Publicações Braz Lauria nos
acaba dc offerecer.

¦ metm i"Monitor Mercantil"
Com o numero agora em circulação, entrou

o "Monitor Mercantil" no seu décimo annode publicação. Revista das mais antigas no
i scu gênero, dedicada, exclusivamente, a ques-• toes econômicas, financeiras, de commercioi e de industria, tem prestado, na sua espe-
; cialidade, benéficos serviços ás classes con-' servadoras do paiz com o lhes fornecer, fiel-merilc e em tempo, Informações minuciosas
! c da maior utilidade. Greoii, ainda, a em-
presa do "Monitor Mercantil" varias secções,
de não menor utilidade, destinadas á infor-

i inação diária para o comnicrció c a indus-
I tria, devendo-sc assignalar, também, que éessa a mais antiga e n mais reputada fonte
| nacional de informações commerciaes que
{ possuímos.

mam

DE TECIDOS

INGLEZES
FRANCEZES 

"

e PORTUGUEZES
Importados por nós

e de cores absolutamente
GARANTIDAS

h-mjm unnn £ v

0 CASÜBZEIRO 23 Assembléa
¦ «aa» ¦

MUITO GRAVE 0 ESTADO DO
SR. CALVIN COOLIDGE

JÚNIOR
¦-¦ » ¦*» m mm m ¦ —

A intervenção cirúrgica ainda
não produziu resultado

WASHINGTON, fi IU. P.) — O filho do
presidente da llepublica, Sr. Calvin Coolidge
.Júnior, submctfcu-se, hontem, num hospital
daqui, a umn operação cirúrgica de steo-
ftiyclitis na parte inferior dn perna esquer-
da. O estado do enfermo esta manhã era
considerado muito grave.

O Sr. Calvin Júnior recebera recentemente
uma pequenn ferida no pé, quando jogava
tennis.

¦mem

Anniversario de uma firma com*
mercial

Queixam-se da agencia postal em
Ramos

A Herança trágica
SOBERBO ROMANCE

Nas livrarias e na Emp. Romances Populares
llua do Carmo, 35 — 1*.

*•_«*«-

iS NOVOS

Pessoas residentes na populosa estaçãode Hhiiios queixam-se do serviço postal da
agencia local e accresccntnm que na sido

a repartição ha um cão enorme, fe-

Os Srs. Romcro Jardim & C, estabeleci-
dos á rua da Candelária .n. 10G, com es-
criptorio de commissôes, consignações e re- diimiepreseritaçõès dn nrndn.tn. rin norte comme- -„- ,..,. ,
ímrrm-nfi, hontem, o 

"seu 
Sg 

'amuW 
SSf^ 

™'"n °? ,l,.«oreM«-M "a
sario, reunindo naquelle estabelecimento ,
grande numero de amigos e representantes ^SPR-jEEíia n
de vários jornae-a. A todos os presentes foi 'W^''si»*«»**
servida bem preparada muqiiòca bahiana,
sendo erguidos durante o agnpe vários brin-
des. Respondeu, agradecendo em nome da
mesma, o Sr. Gabriel Cosme, um dos seus
membros, e que cnmo o Sr. Romero Jar-
dim cumulou de gentilezas o« convidados.

Em seguida, o propagandista Rochinha
distribuiu pelos presentes amostras do sa-
honete e pó de arroz Thermal de Poços de
Caldas.

¦ mam ¦

João Grave e o "Perfil da Mil»
llier Brasileira"

O illustre escriptor portuguez, João Grave,
dirigiu ao nosso apreciado collaborador pro-

, fessor A. Austregesilo, membro da Academia
I Brasileira, a carta abaixo, a propósito do seu

cxcellcnte trabalho "Perfil da mulher brasi-
leira":"Meu Illustre confrade. Porto, 30 de maio
dc lfl'_4. Como só hoje conclui a saborosa,
leitura do scu bello livro, intitulado "Perfil
da mulher brasileira'', so hoje também cum.
pro o uever (ie

SEM PERTURBAÇÕES, 0 PLEl-
TO NO PERU

. LIMA, 7 (A. A.) — Decorreram normal-
mente e sem perluríbação da ordem publi-ca, aqt eleições de deputados e senadores

,  . federaes hontem realisadas em toda a Repu-
Martins, que substituiu O escalado pela Liga,\ blica.

O qne vae revelando o inquérito
sobre nm grande incêndio na

capital bahiana
BAHIA, 7 (A. A.) — Continuando o in-

querito sobre o grande incêndio oceorrido
no bairro commercial desta cidade, o dele-
gado Dr, Chagas Filho fez abrir os cofres
da firma Asscmany, encontrando intactos
os papeis, documentos e titulos no valor de
cem contos em dinheiro, estando a firma
segurada na importância de 300 contos. Foi
lambem aberto d cofre da "Casa da For-
tuna", agencia da Empresa Loterias da
Riiihia, que não estava segurada, sendo en-
çqntrados intactos 70 contos cm moeda cor-
rente é cm bilhetes e documentos dc valor.*****«COMERCE REPORTS"

Recebemos o n. 24 dá bem feita publica-
ção "Comnierce reports" ornão do Burcau
of Forei.gn and Don><*stl« Commcrce.
Washington.

Fockink
B* A MELHOR

Encontrada em todas as boas casas
mas

Provável candidato á saccessão
amazonense

MANA'OS, A (Serviço especial da A NOI-TE) — Com grande insistência, fala-se nonome do Sr. Monteiro de Souza para cnn-didato á suecessão governamental, nada ha-vendo, porém, de definitivo a ,esse respeito.

Realisou-se, em Pirapetinga, so-
lemne festa em louvor de

Santo Antônio
PORTO NOVO Do CUNHA (Minas), .1

(Serviço especial da A NOITE) — Realisou*-
se em Pnapetinga, adiantado districto domunicípio de Além Parahyba, uma solemnefesta em louvor de Santo Antônio, que foiassistida por considerável numero de pes-soas não eó da localidade como dos muni-
çiplos e districto vizinhos, para ali conduzi-dos cm trens especiaes é da carreira e emautomóveis.

Desta cidade seguiu uma embaixada doX. P. T. O. Fool-Iiall Club, acompanhadade innumcras famílias da nossa sociedade
e das bandas do musica Carlos Gomes e l-y-
ceu Operário Recreativo. Os teams do X.
P. T. O. jogaram com um combinado doPirapetinga F. C., vencendo, no primeiro
quadro, por 1 x 0 e no segundo por 4x1.

Os festejos, que transcorreram -sempre
multo animados, foram abrilhantados por
quatro bandas musicaes, Inclusive a Lyraoe , Orion, do município delPádua, do Estado do'Hio.

•$¦__¦''ti®.

abilissima
ufferta destas brilhai,lissimas paginas
encantaram o meu espirito, pelo saber, pela
inspiração e pela çlegãhcia ila fôrma vasadi•'
no ouro mais puro da linguagem'. Na real!-
dado, que vaslisssima erudição e que sdtiti-
leza critica denota cada um dos capítulos
deste admirável volume! E eom que elo-
quencia o meu illustre confrade ergue a voa
sonora para enloar o seu cântico á mulher
do Brasil quc eslã, dc certo, mais dentro da
vida e da humanidade do que as suas irmãs
que, nesta Europa decadente, formulam as
suas violentas reclamações 1 Applaudo calo-
rosainentc, daqui de longe, o insigne autor
deste trabalho dc tão saliente relevo phllo-
sophico e social que eu me costumei a ád«
mirar sinceramente por outras obras ante-
riores.

Disponha o meu eminlmtc camarada en» '
ludo, e por tudo de que ó, com a mais alta"
estima.

De V. Ex., admirador convicto. — João
Grave."

Uma these de doutora,
menlo

Sobre a acção cicatrisante do Stilfarsenol
vimos dc receber uma Miesc do Dr. João
Augusto Ciille.va, da Faculdade de Medicina
de Porto Alegre, e approvada plenamente.
E' nm trabalho curioso de observação d*
acção daquellas injecções no tratamento da
syphilis, sobretudo como cicatrizante. Oè.
casos observados são dc doentes que recebe-
ram injecções pnr via intrnmusculns, e mui-
tas vezes estudados durante o periodo do
um mez de tratamento pelo sulfurseiiol. As
observações são em numero de 20, sendo do
assignalar que n primeira aceiisn o resnlta-j
do negativo dn rcnçção de Bordet-Wíi.scr-
mnn, que é de tanta importância na syphi-
ligraphia.

O estylo do trabalho do estudioso douto-
rando é muito límpido è elegante, sobretu-
do em suas paginas de dissertação sobre a
composição, propriedades physieo-chimieao
. toxldcz do produeto, bem como «abra S\"echnica dus Injecções e doses,,
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Voando â volta do mundo
- — - **» • «¦.••-

Mie Laren realisou mais uma
etapa, de Kagoshiina

a Susrtmi
t.0Nrmr.s. e Miam-.» - T*'li,-"mlV1*?,,,,,1

Íagoshiins 

Informa que o.-»yladof i.|«--«
lae Laren levantou \íu dali, boje, as 7

VoVÍârt^P.) -O aviador jngto.
¦«Jor Mie Uren. nue e.U /aiendo e ''ra-d"

MW eí!i torno de? planeta, partiu hontem
it Keíoihlnu p*e» KaiuioIgMra.

Mac l.»r«o lenelooa to*er uma p»r»a« »m
¦ushlmoto p»r» recdier eombusllvel.

LONDRESil lU. P.) - A Agenel» Reu-
Ur Informa 

*«iue 
o major Mae Laren. aviador

Inato» aue eitf fo.rmto o "raid •"•rco .1
voílaV mundo, oartlu de Rw-iMu P«™
Ku-.hlmotn labbado, «to manh9, lendo, o*
rim, obrigado¦ a ater», e™/»»"'^0"?dd,°|t*

TOKIO • (Havas) - Informações u'iul
Meab das ao melo dl» «nuunclaram «;ue o
SliMe'Ma! L.ren, devido A f«lt» d. essen-
_h_ foi obrlgsdo a descer em Suiaml. »
SSlWt olneo milhai d. dl.t.acla do pento
tj-da esperava chegar boja.

O que 6 diga-se:

NBVÁJL
é o melhor Pó DE ARROZ 

j
ÍkSo ei».r«ga a pelle. i «dherente, é e mal»

perfum.do • d. custo Inferior .os outros.
' m. Veada-ie n»« melhorei, casa» do Br»»!l —

CAIXA to*;.00 E ÓÍO00 j

(Tendas por .Uci.do: E.ç.lelr-» A C' nua
Burlo Ae Iroatrm.v. 58. lei. Villa '•"• '•">'recebeu uSPtiro na perna
Na estaçío d« Honorio Gurgel, o cochel-

M Eduardo Lopes Lima, casado, com i» an-
boi, morador á travessa Çarlota n. 13, u»
•st.eio da Tury-Assú, loi aggrcdido e fe*
íido com nm tiro na perna direita por um
«stivador, cujo nomo Ignora, a quo em 50-
¦uida ao delicio evuiiiu-se.1 

A policia do 23* districto soube do facto,
Hbrlo inquérito e fes o ferido receber os
íoceorroí d» Assistcucia do Mcyer.. mm0em— —- ¦—-

0 REGRESSO DO PEQUENC
ESCOTEIRO ÁLVARO

SILVA

0 herée do "níd" ao Chile,
homenageado, ao despedir-se

do povo amigo
Ito embaixada do Itrjsll cm Santiago, rc*

cebeu o Sr. h'«Ii*. Itodieco, ministro da«*
Itelaçoei Extèrlorei, a yefulntc tolegram*
m''SANTIAGO. 

5 - O escoteiro Álvaro
Francisco dn Silva partiu boje paru Huc
noi Aires, de regresso »o Rio de Janeiro,
depol» de curta estadia cm \nlparaiso, onde
esteve conutantemente cercado do earinno
ris população, «le «tlençAe» pel»« diversas
corporaçOei e «to patornal deavello pelo sr.
>,resi«tontc dn província de Valparalio, ten*
iln dJo atolado nos próprios aposentni («ir-
liealarw do !>r. prcsldento «la Republica,
por ik-teimlnn-.lo expressa «lo Dr. Arturo
ilinandrl, , .

Despedl-me eom funda uindade do iioiio
valoroso "icout**, tendo Irio .1 S«>P«™lio
dizer-lhe «deus — (AO Gurgel do Amaral.

1 ¦¦ai*» *.—•

A NOITE — Srffimfln-^lra. 7 jJÇ^wjLl-^i
WTRoaNTAÍlÀixAS nos.jambem não é das melhores
cSS« I a «o do mercado li-

1
t" '

MUSICA
O rerllul th' ilvxpvdlilu (/>¦

Autonlotta th Sousa
neallfOU*ie n.i noite de «iririiadn, no "...Uo

grande do lu-iiinta Nacional de Muiieo, o
recital de »li*»p did.. do fetiejada nielo-iopra*
no Antonlella do Souia, A concorrência foi
notável, nio havendo no «ilá» ioiiRò rarli*
klmai cadeiras vâíl-i*. A MlIltaiKla, alem
de «lecto, era toda dc admiradores daquella
conhecida voz patricla, o que vale por dizer
que a cinlorii foi applaudjda sempre com
redobrado entlimiaumo. Us Sr», ministros da
Ouerra e d» Justlç». «'m cuja honra foi oi-
fcreeldo o concerto, nao podendo comparecer,
por motivo» que Ji enlán eram do domínio
publico, enviaram, lodavla, rcpreicntaiitei,
que f >rain, no intorvallo da 2* parti", cumpr;-
mentor a Sr.i. AnlonletU de Sou*»,

Bntre oi números de mnis luccesio do pro*
graiiima, devemos destacar o "ÇoilTaçe tut*- d.- M"<«rt; o "Príts de Daal . de Mejreí»- rie Francisco braga,

-tem

As tropas dc Madrid erUrinchei-
radas em Ellau

MAMUI). ¦ (Mava.) • • " ommunlcado oífl*
oloii recebido de Mclllla na madruwda do
hoje, Informa «mc .•« forcai in»ri«>«iiiiii««.*p
acham ngora entrincheirada* noi aoifltadei.
Jo» de lilliiu, ondo offcr:cem tcuo* rentoten-
C 

Segundo a luforinaçSo. «> numero narbaj.
nos verificadas nos ullímoi combater, ò «le
cerca de nuatrocentoN bomoni, t.eiidu um ler
eo d» P»rto dos rehcldci e dois terços

rio «los heinanlioei.^

nanceiro na Itália

A primeira preparato
ria do V Congresso
Brasileiro de Con-

L.- li >i lidade
n<»

da

port «•••

Parisiana
i A Acua do Colônia preferida

-i -ae»»'

VCCEMUA-SIS V ¦.»• .':*¦v
C.VMU10

ROMA, 7 ll*. >!•) - 'u;i!^",?i!,,:u,!ehn.

t!S?.MfrS_ur5%
abriram com a çotacío 

wJJJr-jS^io
..... <> ...mana j 07.IU. »•*">'• . **.. ,-

ioram approvadas as comi' 
mlssíifs e o projeclo <!o

[•vuiila liiento
Rtninlti.se. •*•>>• « l»i«'Sldencl« do Sr. si-tii..
«tninin -it-. •!•«vare*, * c-.iniui-.aa*' " 

,i„'"primeiro Conireiio Urajltoire

r.m o lemaun *

HOMENAGEM A' MEMÓRIA DE
MANOEL LAiNEZ

^'EI Diário" realisou uma romã-
ria ao túmulo do seu sau-

doso director
BUENOS AIRES, 6 (A. A.) - Os «etuaes

iaireclores, reriaclorcs « demais pessoal do
"IM Diário" rcalisaram esta manha, no cç-
Biíterio da Recotota, uma tocant» cerimon a"ollocando 

uma placa de bronze no túmulo
do saudoso jornolista e parlamenUr, Sr.
Manoel Lsinez, fundador daqudto jorn» .

«isslstiram á cerimonia, os membros da Ia-
tnili» Uinez e grande- numero de «migos da-

-, tr.ielle pranteado jornalista.

Camltat
Cravatas

Meias
Artigos para homens

Meias de seda para
senhora

PREÇOS EXCEPCÍ0NAE8
Este mez

nas liquidações dasmu im
tn te hindu ll e 13

que vae acabar
e

Ouvidor 174
(antiga Casa Estrella)

que foi comprada

te . . •
beer, e a "Prece"'

Attenção!
na Rua Chile 25
durante esta semana ver-
dadeira liquidação para re-
novação de grande "stock".
Aproveitem. Meias para
homens, de pura seda a 3$.
Idem para senhoras a 4$.

•Desafiamos quem tenha
preços menores. Visitem o
grande deposito da fabrica.

caíram do bonde'. 
Prestou » Asilstencln os icns serviços as

¦ •egulntes delimos «to quedas «lf bonde: \i-
i tal do» Snntos, operário, residente 0 iü.»

Real Ornnd-xo 254. apanhado pela ambu*
lanela no Tunnel Velho; Perfeito Glovaijl
Lourançoi empresado -o commercio, resi-
dento 4 rua S. Pedro .91, encontrado na
rua Larca, ond« »e deu o aecidente o o
menor Paulo, de seis annos, filho de Leo-
eadto Antônio Martins, mor«oor á rua Na-,
varro 82, apanhado na rua do Itapiru.

Depois dos eoratlvoi, tecolhernm-se
vlctlmu ái suas residências.

- —"- ¦

tem Inquietado multo t ¦> mu*";
ÍS, pelo** WUI «"-i""* representai
o Intvivenc.ta «'o íovermí pw« '
nierctitlo. «pie Sl' »i'¦,*,,,i,
arparei-te». Os aroiidei
.•em (Ilupoitos i> g* , .__—^ •*o*»i^—«• •-

i:«tai4a-t.»

ttüdo'"flimncej
llvoi. l»odc

sustentar o
.. mn motivo*'

bnncoi 1.'" i,:,rc'
n „i,ri>.

do axame 1e

n«i

a»

||.ii mi ¦""¦!¦ ri

l fpalis
] rate

DEPOIS DE AMANHA
LOTERIA

SANTA CATHARINA

13 98 m üe I»

m I
: Hotel

RS

exÕCIltl -
ito C«.iitablll«lride.

A eommlftfio occui»»ii*»e
nrolecta d( rcutoicoto Interno dpi lrab»lli«t
Sn Mn.re"»o7flU0 ncoil emifecdone-da, -
i0 1¦ ..,n.l_ ,* iiiipiiivii. o 11* seisfio pis^r (llMíiltlill» . ii,'i "'•'' .arrente
í-itor'!. a reali^r*'' a I '" curie*iie.
\i \s ric ter lon""1» eonlietílincntn de d
SSÍ offlc 

" 
d" adheeoei «J rf* nomençíi

Sr. urc*ldanto «b comui
,.(,,! o fnxer n*s nome-"

11

;.i«le"*,
cx:'U u,«,s"'dc" convites"*s altas autor)

SÍ D°'Paulo d. Lyra T.vare, . JoU

'•«Sf^i^ísírTWepçlo - Sr*. RmI R»«
K SSffi? Eroe5? Coelho Le«ad«. Carli.•y^flu""*. Joio Ignaelo Moatelrt.

a. Alhiiaueripie, Dr. Cartoi Do«
""," T^r l-baldênSobo, Manoel Marx-mi
ic ítMiK P"nckl,n Pera!*"'und0^«« 

Iloch. Carlos «Twtaignitr, Aa.
£*«">". 1,•or,,,e,;,o ?\uu
C ie WriKh» e Dr. Paulo de Ljii

mos

11 fifltíHjj y.ii!i
im
11

lifigân..ssimo baile coníj
»«5as de

mti
ra da Soura
tenor
danba Ra"»
1'avarei. intern» — Sr*- Franelieê

.3.' -'""Tòàtulin Tonos, Augusto CArlo.
P_.AX^Dr?'W'P«™*" df ^rf^,Un,M*n' de 

Saldanha Bamlí WrlgW.
r a ir-ssõo, o hr. preildea«

:XuTJ\^í^o. condia *« fo. sc*
.vit

lii.beiio

"wtíiicn" e "soif jier", m

Inteh-o,
Dccimo

PERDIDAS AS COLHEITAS DE IV
VERNO NA RECUO DO VOLGA

RUSSO
BERLIM, 7 (L'. Pi) - Despachos, dc

Riga informam «jue a região rio Vtilga ru«so
está hs cincoenta c cinco dias sem etiu-
vas. As sementes dos colheitas de i"'"""*** «nrr/cf 4 |)f.* ARTE E SCIENCIA
já estão perdidos, temenrio-se quo e) mes- «°r™/^ 

,2 #. 
" 

aJ>ree,«d„ «Revista
mo, aconteça á semeadura do icrao se 

%^e V sSSielaa" •¦•*••• P*'f summario os
continuar o estio. . ,.,inie« trabalhos:

Os habitantes da região acham-se toma- guimcs
dns d» pânico e fogem corn os seus •haveres rannia
para o sul, ond» a situaçõo é também nto
e petora todos os dias. Sscgundo noticias nuo,
confirmadas ric Moscnit, cinco m*.lhoe's de
pessr;'.-. estão ameaçados de morrer dc tome. 1

comincraoração ao
. 4 de ii

MUITO GRAVEI

He

V« casa d. «» General Cldvsell S!0. d»

posito de fabrica, está liquidando mr.!*s i.

RANDALL e FL0RELL abrilhan-g p- ^ 
;- 

h-ení* ' *> ',1U •
g nhoras a 4?.

Aproveitem esta ll<|tjtda«*Io inasa *diU 11

mem

Rheümàtlsmo,' doenças dos ossos,
Mal de Pott e coxalgia. - ^""t,0.
sibos de sol — Heliotherapium — Cl, Rua
Ilsddock Lobo V. 800.

. mem

Çs commnnistas provocam novas
desordens na Allemanha

BERLIM, 7 (U.P.) - Por oceasião das
••oniBsemoraçõcs de St. Ahlgelm, em Gera,
os cemmualstas provocaram sangrentos eon-
«Idos, ficando numerosas pessoas feridas.
r\ policia lnterveiu em vão, apezar de t:\s.r
liso de barras de torro, para dominar os
combatentes.—**» —~

QUER FICAR FORTE ?
Toai» ái refelfSea o

Arsenicum lodatum Composto
O melhor Tônico • fortificanta è* ho-ai-o-

pathia. Vidro 3*000; pelo correio, 4». Depu-
sitario» e fabricantes: De Faria «t C. Rua
S. Josí, 75. Nai boas pharmaciae. .

FESTA DE N. S. DA PAZ

885
DE ARROZ E* o melhor e nio"éo 

mais caro Arihe
rente e muito per-

fumado
A* venda em todo Cel-ta 2?500 e pelo

o Brasil. corroo 3""'2O0,
PERFÜMARL\ LOPES — Praça Tiraden-
tes 36 e 38 e rua Urugua.vana n. 41—Rio-WSfTSJSEsSJI»'

PO JJXi AlítíUti

LADY

SOB UMA ALLEGAÇÃO SEM
FUNDAMENTO!

1 mr T - - ¦—*

Duas casas de íamilia, em Sobral,
estiveram sitiadas durante

mais de doze horas
SOBRAL (Ceará), í- (Serviço especial da
NOITE) — Diversos soldados do destaca-

Os actos a serem celebrados na
egreja de Ipanema

Transcorrendo no próximo dia 13 » festa
de Nossa Sanhora da Paz, a egro.i» dessa
padroeira, ora em construecão, em lp»nem»,
eommemorará solemncmcnt» essa data, fa-
zendo celebrar, ás 7, 8 1|3 e 10 horas, uns-
sas, sendo que a ultima com sermão. A
tarrie, haverá ladainha e, depois, lierraesse,
leilão de prendas, etc, em henelicio das
obras do referido templo.

Além desses actos e das aovenas qua an
s« vém celebrando desde o dia 1 do cor-
rente, ás 7 1Í2 da noite, todos os dias, ha-
verá aind» no di» 9, ás 8 horas da nrunlia,
missa com cânticos par« pedir a Nossa "se"-

nhora <(ue conserva a pas entre as fami-
lies dos bemfeitores da referida egreja.

L0TERIA DA VICTORIA
1* extracção depois de

amanhã

20:000$000
Poi* 15S--000

Só jogam 8.000 bilhetes nu.
merados de 1101 a 7100

DISTRIBUE 75% EM M.1 PRÊMIOS
-:_ VENDE-SE EM TODA A PARTE -:~

industrias Basilares,
Calogeras; Camões e a AHcmaiihu,

Eumcnes; Cbroiiologia Brasileira, Clemente
Hrandenbitrgcr; A botlca ao selvagem, \v"
liiclm Raabc; Bibllographia, C B."

i *<»** ii '.-—•*

^a__-^BSStm-m~-Í-Vmm^mm9m1 
'—' "Y

Loteria ilo Estado do Bioí
AMANHÃ

60:OOQ$000
Inteiro 4*800 — Sexto 8800

TERÇA-FEIRA, 22 DO CORRENTE

50:000$000
Inteiro -1-íOOO — Quinto 800 reis

VENDE-SE EM TODA PARTE

íarão o baile, com nurrteros in*J
teressantes |

i!!ii.»i.',i.i.iii.:-i...ii..mii.....,ii'i.'i....'i..iiii...i..i" imim..i..!ii:-.".,i. 
¦•-"" W

Reservam-se mesas, nas rece-|
pções: do PALACE HOTEL ?4|
Central 1983, e do C0PACABA-Í
NA PALACE. Tel- Ipamena 1400|

cominerelo.

O BONDE ABALROOU A CARROÇA!
E MATOU UM MUAR

Pola madrugada de hoje, uma carroça j
carregada de capim, tirada por dous mtia--
res, «o transpor a eaneella d» rua Cardo-1
«o par» « rua Archias Cordeiro, no Meyer,.
foi apsnhada por um bonde linha Casca-;
dura, ficando ba-jtaute avariada, além de;
morrer nm dos muares., ..,«,,

\ policia do 19" districto soube do tacto.
¦ aa» *

nu-

Prof. Austregesilo 7^'"eS». an",
ás 3 hora». Telef. C. 1995.

•f*

enentn local de policia, dc armas embaladas,
Sotm residências da senhora Bemvin-
d* Monte, viuva do pharmaceutico João
rrancisco do Monte, e de seu genro, Sr.
l-rsncisco Petronillio Coelho, sob o allega-
f-Ho soin fundamento dc que em uma dellas
ae havia refugiado o Sr. Francisco Monte,
«rlclima principal dos perseguições de uni
determinado grupo de políticos rabellistas*.

As referidas casas estiveram sitiadas du-
Knte toria a noite de ante-hontem até a iiih-
BhS de hontem, de modo que ns visitas que
tá se achavam ficaram impossibilitadas rie
aair, bem assim o pharmaceutico Joncs Mon-
U e o Sr. Francisco Pelronilho, quc nao pu-
deram abrir seus estabelecimentos commer-
oiaos. .

O delegado Adauto Fernandes, compare-
Cindo, hontem, ás 8 horas, naquellas habita-
atei, procedeu em ambas » rigorosas buscas
t, nada encontrando, mandou retirar a forço
t effectuou a prisão do denunciante, e pro-
VOcador do facto, que muito indignou a po-

LINHO PURO
direetamente d» fabrica ao freguês sé

DAVIDS FRÊRES
At. Rio Branco, 114-1* — Td. Central 190?

FOLHETIM D'«A NOITE» (27)

espera-se a demissão do
SR. JARRE

Acredita-se que o Sr. Kardoff
será o novo ministro do In-

terior e vice chanceller
do Reiçb

BERLIM, f, (Havas) — A demissão do Sr.
Jorres, ministro do Interior c vicc-chancel-
ler ,rio Relch, é esperada n cada momento,
constando quc o Sr. Jarrcs reassumirá logo
depois suas antigas funeções dc hurgomes-
tre de Duishurg.

Nor círculos bem informados dto-se que o
novo ministro do Interior será provavelmen-
te o Sr. Kareloff.
¦¦¦¦'"¦••¦¦¦•«¦•¦¦¦»"n*1,"M^™|o,l^M

—)-•¦¦ _

OS GRANDES aeroplanos
allemães dão sérios

cuidados a' ingla-
TERRA

Qual o objectivo da visita do
ministro Thompson á

França
PARIS. 6 (ilavas) — A missão que traz a j

esta capitai o minislro ria Aeronáutica ela ,
Inglaterra» Sr. Thompson, nõo é somente .

I conferericiãr com o general Nòllcy sobro o •
I questão rio controle militar na Allemanha,

mas também a questão rios grandes aeropla- i
nos allemães que estão catisinido o Inglater-

I ra sérios cuidados. Além destes assumptos,
I os dois ministros tratarão também, em pri-

mdro logar, do problema da segurança da
Franca.

, -rei—¦¦ <
RESTAURANT BRASIL

PORTUGAL
ROSÁRIO, 152

Casa rie 1* ordem. Recebe vinho directa-
mente. Jantarei especiaes, — Aberto aos do-

0 DESFALQUE NA RURAL
Sob o titulo acima puhliYmos uu nosv-

edição extraordinária o resumo de um.:
carta que nos foi enviada sobre- o dosfaun
verificado no almo.iarirado do Saneamento
Rural e que trazia o nomo du Jooo Bruv'
Junior. como asstonaturo.

Esto senhor, que é o almosarife accusaoo
procurou-nos pela manhã, assegurando-iii *

uão ter sido por elle escripta a caria <p.
recebemos em seu nome.

Ahi fica, pois, satisfeito o pedido
Braga Junior.

—. «w» >

Capitalistas mineiros resolvem
fundar uma fabrica dt

tecidos
ALKENAS (Minas), ' (Serviço aspeelal di

\ 
"\01TE") -- Vários capitalistas locaes, en

reunião que re.lisaram, Resolveram emprt-
«ar um capital de mil contos aaconstituiçio
de i>ma sociedade para a fundiçáo, aqui,

Ide uma fabrica de tecidos e ílgodào.
1 

Entr» os com-oonentís da nova sodsd* «
figuram os SrsLDr. Leão Faria, dlrectordi
Banco Commercial de Alfenss; Amancio U-
m «reate: Drs. Auçusto Cabral, Augusic
V,ladã.!F.n,ilto Silveira, Armando WeiUj,
\ erio Moreira. Jorge Leite, Ulysses Rodri-
ches. Pedro Leite e Manoel Rodnsues.

rio Sr.,

ÜOT S.ildos da Fobrlcs de Todos
os Santos, em curte:; c em
retalhos. Tbeophilo Otton:.
83, Io. próximo da Avenida.

... m*em —*

; Por onde andarão o
e o Licinit

O menor Octacilio, que resida eom. «nl
One. Sr. Henrique de Sour. Car«iro t tn•
vessa Sul de Minas u. Io. «m Ban-fil, ftjB

, ..: .,. .-.. „™--,.n-tnr. ha cerc» as dou

CAIU DA BICYCLETA
Vielima de uma quedo dc bicycletta na

avenida Maraeanâ, s tendo ficado lendo no
hraco direito foi medicado na Assistência
Arou Breitmun, de '22 annos, empregado uo
commercio o morador íi rua Uruguay
mero 1171.
___________—. ,mtm ¦ '

Estômagos Débeis
Chroiiieas médicas

E' d» muito interesse fazer recalcar aqui o ¦

qae dlí«m algumas revista» sobre o ]* fa-,
moso bicarbonito erterizado qno tanto »o:
prescreve ao» doentes do estômago o ao» que .
Boffrera de acidez, gazes, más disrestoes, etc.,
etc. Diz o Dr. Nenbaucr, nor cxemnlo, que o
bicarbonato esterizado opera umeJ"m'f" ",1! ímngos e dias feriados. - Tciepbone N. 164
estômago fazendo desapparecer a «opcraci-! "
dez qne ae forma, o as más digestCes por cx- ^
ee«»o dc secreção do sneco «astrico. No nos-,
so pito aconselhamos a t«,da3 a» pessoas o i
bicarbonato esterizado por sor um remédio )
admirável, são c agradável, ttovendo-sç pro- ,
curai-., om vidros b'em fechados, c não cm j
caixas ou pacotes «le boixo preço.

0 que dessecupados fszsm na
rua Francisco Eugênio

Familiar, residentes na rua Francisco 1*-"-
, gênio"; em S. Chrislovão, pedem u policia do

10° districto, cuja delegacia fica, brin perto,
que rié um passeio ali. "iirie ocosos jogam

lom picha calçada cartas c,dados, emquan-
¦ to outros se entregam no loolb;.!!. no
i da ruo. tudo entre offensas, íi via publica
i Xão custa ii um dos commissarios di

rida circumscripção examinar a proçe
] dessa reclamação e assentar os i

necessários. •a**»

da casa d« seu progcnitor. ha cerc» as dou
o que «tarmoit sobre -modo eu» ii*
Um seu irmüo, de nome Liclnlo,

elle dois ennos, 8»í «
mezes,
niilia ¦
mais velho do' mais velho do quo ene ooi-. auiu», =»» ,

: pretexto de. procurai-.*, dias depois desam
i réeen do tor paterno, tendo sido ato b$
' irifruetiferas todas as providencia» tumiíai

pnra enconlral-es.
Liclriio de- Souza Carneiro tem 11 anno

Octacilio tem nove annos. s-w
dc côr branca e dc oin»

leilo
lico.
reto-
ene-in

DVideucia*)

rie edade e
como seu Irmão
'USíiV 

afflicto vne pede a quem deltos tealu.
noticias tlul-ns para aquella casa ou pari
esta redacção. •mem-* - 

m_MS*

Morreu em conseqüência dos gol-
pes recebidos numa lota dè box

SANTIAGO, 7 (l.'.P.) — Devido aos_ gol-
pes que recebeu no match de box, rcalisado
hontem, falleceu, hoje, o pugilista Henri-
quc (jiierrero, que lutou cnm Evaristo Man-
riqueir, sendo os (loto bnxers da classe tto
peso "middle lienvy-weight".

¦ mmm > *. ¦

0 SUB-INTENDENTE MUNICI-
PAL DE S. LEOPOLDO MATA

UM PHOTOGRAPHO-AM-
BULANTE

.alta. . *— j 1

1 S©xta--=f©lra lí

CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

PONIADA mm

Jogam sóisiesute
13 mil bilhetes

LÜC. CHAKDALt-

um/"[(Extraordinárias aventuras de
gaiato de onze annos)

O MOSQUITO EMBRIAGADO

.*. Quo homem ? balbuclou elle. Ah !
atm... o da rua de... Nada, absoluta-
¦ente ,, ,

Pois nem sequer «»be que elle is oha-
Ba Luciano , 

'
Conhce-o T exclamou o gaiato estupe-

faeto. Então se o conhece para que me per-

fmtou 
se o conhecia. Eu sei lá quem elle

I Um vizinho encontra-sei dá-se-lhe os
bons dias ou as boas noites c... Além dissu,
este não ii soberbo, apezar dc ser apenas
nm bom pintor de retratos. Estava capaz
de comer outro bolinho, com liccnçn dn se-
nhora... O tal champagne obre o oppcti-
te I Tenho fome e sede como sc noo eo-
messe ha tres dias, e sinto-me cnpaz dc
dansar uma polka.

E tornou a assentar-se com difficuldadc,
BB borda de uma cadeira, deante rie um
novo prato de bolos, que Malaga sc apres-
¦on em apresentar-lhe, emquanto que Octa-
Tio, que começava a comprehender, fazia

salt.ir a rolha de uma garrafa ri» Espu-
uiante.

Cirm que então Luciano é seu visinho'.'
proseguiu Malaga que reatou a conversação
uo pnnto mais interessaute.

Visinho? Isso é um modo de falar 1 rc-
plicou o gaiato com a bocea cheia, Eu cá
apanho pontas de charuto, abro as portinho-
tas das carruagens, levo missivas de amor,
durmo numa reles espelunca, emquanto que
o Sr. Luciano, esse vive como ura príncipe
num bello quinto andar do predio da fren-
to, e nisso não é elle tolo, porque a menina
Margarida mora justamente no andar infe-
rior e lá de cima elle espia-àl...

Margarida! Não conheço... resrniineou
Octavio. Quem será mais essa peça?

Malaga fez-lhe um signat imperioso para
que se colasse. Rereiovn quc umo palavra
imprudente transtornasse tudo; mas Octa-
vio, sem o suspeitar, tinha dado um golpe rio
mestre! .

Ouvindo-o fazer aquella observação, o
Mosquito levantara-se indignado, furur.o,
mesmo uo meio da sua embriaguez; e como
essa indignação o fizesse perder ainda mais
que o vinho a consciência do que dizia, gri-
tou arrebatado: ...

Faça o favor de falar mais honradamen-
te da menina Margarida 1 Aquillo é a nata
das raparigas honestas, um anjinho de
Dousl! Cuida que o Sr. Luciano estaria tao
namorado delia se não fosse assim?

_ Luciano apaixonado 1 repetiu Octavio
estupefacto.

Malaga apertou-lhe nervosamente a mao
para lhe impor silencio

Por que e como se deu o crime
PORTO ALEGRE, .', (Serviço especial do

A NOITE) — No cidade de S. Leopoldo
ádiíiva-sòLo Sr. Octa.rilio Amaral de Lima c
Silva tirando uma photographia do care.in ,;
matriz, qiiaiido delle se acercaram os Srs.
Honorio Vidal Cordobn-* sub-intenriente mu-
nieipol. e o major Itaul Héhíiiriiés, rio cor-j'
po provisório ric Uruguayana, ,

.- ..  . Sem inquirir dc cousa alguma, o primeiro ,
ífitamêíito moderno e indolor dos eczs- • -n.-mou Octacilio a pagar o imposlo «to pho- |

mas, uleei-ns, furuncuios e doenças oapeil-i, j log,.a*p])0 ambulante, respondendo esse que ,
Photogrnphias (raios X) emdomiciliodJr. ua. j ;.. luiviíl satisfeito tal exigência nesta capi- I

disse-lhe, então: "Nõo pense j
jue smi creança, Vocò está preso".

O pliuUi.i-i.iilm jiiiu-lauii í*T*5 H'111 Hiln.*. lal'-

Lotaria
Grande

VENDE-SE EM TODA PARTE!

EAIOS X E ULTRA* WOLETAS
Tratamento moderno e lnnolor aos ec,

uias, nleerasi furuncuios e doenças da pe l0B1.11|JJJU alll
Photogrnphias (raios X) em domicilio. Dr. Da. i.',luiviíl sati
tníiscenn <to Carvalho, b. José fiX l, ••• o-ttt , •• 

, ,lonoI.io

-jmem i-

0 destino trágico da ma-
atoa Léa

peir não tem por protectores
enão uns pobres operados, que o senhor

disse esso intamia, que a alcunhou do boa
peça? continuou o Mosquito, que se ia cs-
eiucnliinrio gradualmente; olhe que esses
operários, tanto a mulher como o marido,
têm um coração de ouro, e não gostam que
ninguém se atreva a dizer mal delia, üsti-
mam-ii'a como a uma filha... sra, porque
a delles fugiu, ahi está a explicação. Acho-a

muito natural! ¦Acabavaiü Uli uu fugu os
casa a verdadeira filha, que sonhava rom
vestidos dc velludo, tor moveis, jóias c scdiis,
c para nfio morrerem ds desgosta loi que ele-
colheram a menina Morgorida, quc chegava
da sua aldeia, sem um real ric.seu. Eu esto-
va IA -a vi quando ella chegou. Voe poro tres
aunos e lembro-me ria sua historio, quc cila
nos eontou, como s« fosse hoje! ..„,,„

Tres annos, repetiu Octavio, falando
máu grado seu, e é unia aldçâ?

Uma aldeia ? Quem sabe se ella seva
marqueza ou até mesmo uma duqueza . re-
plicou o gaiato. Pôde ella sabel-o, por ven-
tara, pois que era pcquenlta quando o ho-
mem que a encontrou a levou para a Borgo-
nha ou uão sei para onde ? O que eu sei e
que ella tem uns ares e umas -madeiras dc
prineeza , ,

E depoi s de encher de novo a bocea dc bo-
los, continuou .

Uma creonça que se perde, tanto pude
ser filha dc uni rico como rie um pobre, mos
as rio pobre não se perdem tão facilmente,
porque não tém, creados que tomem conta
nellas. Puf I que sede que eu tenho l

Beba, disse Malaga.
O gaiato pegou no copo com as duas mãos,

mas não teve tempo de lhe tocar com os la-
bios. Vencido pela embriaguez, tanto mais
terrível por isso que era a primeira vez «pie
se entregava a ella, cambaleou e deixando
escapar o copo que se fez em pedaços, caiu
inanimodo na cadeira «pie lhe servira de as-
sento. ... , .. ,

Oetnvio sacudin-o violentamente, dizjndo:
Onde níora essa moça, essa Margarida?

I-olo, tato .! - .-
; —.Xão lhe .poder-i..dizer mnis-unela
noite, eiisse Malíigá. >

E tocando a campainha disse ao creado quc
appareeeu logo :

Pegue neste rapaz c deite-o no sofá,
onde dormirá melhor aue no chão.

I Reina a malária, sob forma epi-
demica, na fronteira

da Rússia
; VARSOVIA. 6 (Havas) — A commissi-'¦ 

medica iutoriiaciorial, encarregada pela v
I gn dos Noções ric proceder a rigoroso este
: iirj e organisar o combato á matarix, Q''1

está grassando sob forma epidêmico nn nor-
toira da Lithuanin, com a Rússia, é cspeníi

; i.inaiiliã nesta capital. _jt»  —'

Um cano dágua arrel)entadt».. cã
Ramos

Por nosso intermédio os moradorts "'
' estação de liamos reclamam providencias -

I Repartição ele Águas e Obras Publicas «a

j sentido dc ser coneertnelo o cano dágua (ll1
' sc acha arrebentado.; na rua André PWI"a

defronte rio numero 134. .
1 Ha cerca ele seis dia** que tal sitiiaçso ¦

; verifico, causando .grande incommodo 
"-

' moradores c transeuntes.—mmem „ T~-,
ring Un... Ar ( n!.-r.i

dc á intciitlcilcia liquidar o negocio, ao que
o autoridade sc oppóz, elhícnilo «iue cito lw-
vio ele ir cm suo companhia, Uma iliseussõo
acalorada csiab.-.leceu-sc cnlre ambos. Pu-
sarám-sé armas e fornm disparados uns sete.
ou oito tjros, dos quaes tres attingiram
Octacilio, que caiu ao solo, quando se diri-
gia para a beira do rio, morrendo pouco
depois.

¦ mtm -,'t*—

Morreu afogada, no chafariz iii
.101*8

firippe? iipanp
Homccopathia — Preserva e Cura

Vidro a.3000-V- UE FARIA & C. — S. José, !5,
15 nos bons pharmacias

Um escoteiro gaúcho tenta um
"raid" Rio Grande-São

Paulo-Rio
PORTO ALEGRE, 7 (A.A.) — Partiu desta

cidade, ante-hontem, tentando a realisação
do "raid" Porto Alegre-S. Paulo--Rio, o es-
cotelro da Commissão Estadual do Grêmio
de Footbail de Porto Alegre, Antidio da Sn-
va Este ioven rio-grandense, conta apenas
16* annos 

'dc 
edade e vae levar uma mensa-

gem. dos escoteiros locaes aos de Santa Ca-
ibarina c 1'ariiná, depois do quc irá a Soo
Poulo agradecer á Associação Brasileira (to
Escoteiros a formação rio Escola ele lisco
Usino rie que foz parto. Cumpriria essa mis-

i são. Antidio ria Silvo chegará até Kicthe.ro-.*
esta òtitlc¦-cumprimentará", em nome dc seus con*.

panbeiros. o glorioso escoteira fluinineiir-
Alvnro d;i Silvo, que com tonto intrépido'
concluiu o "raid" Rio-Snntiogo do Chile

O "raidman" riogranriensc leva expressiv
mensagem do director da Cnmmissao de t>?
-otismo Sr. Mnrio Leite, no governador d

(Coníiniia) 4 Santa Catharina e ao presidente do Param.

0 Ito. Afranio Augusto tle Araújo
residente á rua Miguel Ângelo 497, no
Meyer, passou hontem pelo rude síolpe <!•••
perder nina íilhinha dc maneira trágica e (
impressionante.

E' que a innocente Léa, sua filhinlm, com |
.17 mezes apenas, a uma dislrocção dn fa-.|
milia, brincando no jardim da ca3a, caiu'
dentro de um chafariz c pereceu afogada»

Quando o Dr. Araújo Jorge procurou a
desdltosa creança e não a encontrou, !''ji
ao quintal, deparando a tristíssima scena:
ò corpinho de Léa boiando nò chafariz.

Foi coniniunicado o (orlo ós autoridades
iln 19° districto. ficniulo o catlnveirziuho d..
creança nn residência ito familia, eom ti
consentimento rio delegado auxiliar dt

¦i '*mnf*" *¦---¦ -¦

c. a Rainha.
Perfumaria Lanen1"
Rua do Theatro, D

•ou-

• jl..

DÁ-SE DINHEIRO
A Tinturaria Alliança dá em dinheiro, no

«cto da entrega da roupa, o valor da mesma.
R. Visconde Rio Branco. 38. Tel.'5D51 C.

•ao»
Os carros novos da Light só têm

ttm estribo !
E* verdade que a Companhia Lir-tht, flu-

ctuando, como vem,.na boa vontade dn Pre-j"
feitura, não dó ouvidos a reclamações, neu, j
is queixas, pe,t- mais justas, dos seus com'-
miltenlcs. Entretanto, cumprimos u dever-1
le-, alléutlefidò tão nppeUò quS iios fa** ?nn jeitor ilo A NOITE .'.cmlirn: o iiiçonveniciU- mazemi^i
lc os 'üoííiI':í noves ou reformados só terciá rios"; pu
ira estribo. o que represento grave iiieoil- I IViréctòri
eniente paro os senhoras e pessoas eilosns. \ rio correitlc

•:' o caso tle pedirmos que a empresa cano-'ense não supprinin esse ultimo degrno ele
ceesso aos seus vebiculos quando os ugorn
iodemos entrnrcm para a3 oíficinas de rc-

,,'aròs»

"Os impostos Federaes"
Esta sendo distribuído o ntmiero '-'5, dt"

de junho, desta intereísantissima e _utll l**
vista, cuja utilidade é cada vez maier,. !)*'
contém, como é sabido, tudo quanto sc r"!"1
ás decisões achninistrativ-js, conimen.irudo-i'..-
proficientemente. O summario do presdv
numero é o seguinte: Aos nossos leitor-'
U projecto tto regulamento elo imposto s*
o renda, CoiTcspotidenciít, Ultima decisão*
Sr. ministro rin Fazenda, r.csoliições da '[;
recloria Gero1, do '1'hcsburo t* Directoria cl
Reççila fnlilieii, Coiisullas, Cireíilarcs c "
ias de Infnicção..
"Laboratório CUnicc-"

Mnis 'ini uuiher.o, o 'Ll, ilcssn revisla "'''
dica, dc publicaçãb biincstiiil.. (ic!*..,-*-!: t-,
circulação, trazendo um variaito sutiui'"!^
em quc são trotados iniportiintcs assuniP'?
scientifiços, pelos mais conccilüiidos du-- r0".
sos clinieos.

¦ ¦ i >—«gea». ——".

Prospectos da Secre^ria da hp'
cultura áe S. Paulo

i»eccl).ciiios
Conimei-eio c
S.';.. Pcdloi
líui ritéa tiros

un bee
O br mi

illt'

d»

rctnrm üe .is1
Publicas, d.. iLlsiw;
d; Pttbll.eaçôcs. <' ,'
?:Ucnr'í'*t*.v.l;iiúííU'ln - .
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ler A Tavares: '-itol ta'',;:
Industrio õ Coiifcrei-J. ii. ;:.
uno; "*->. rxpnusão e-.""""^!,,' .¦

do Esturio dr São Piúilò", sm século ¦¦¦<.
1922); nor Paulo R. Pestana'! ''•'•'¦••¦'YL'

rio criador elo bicho da s.-do", iieir '''•''*;',",
ço Gronalo: c o "Boletim d.-; AigriçuHiljK
corrcspondeciic a ninieo, proxlmp WJ
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