
.. ..,--fi-^n.Y'
;.', 

*¦ •

'Anno XIV ülo ile Janeiro — Térga-feira. 8ycle Julho fle 1024 If. '4.532

m*mm**t*mm»< »***•'u <*****» *******

DIRECTO!-

Irineu Marinho
JS*\ Á&w.\

C=_
ASSIGNATURAS

for in mexes  S.IOOO
l'or ('. liicjtci  taiOuü

Numero -..;., 103 rc.% — 1-il.rfor, ÍCOríl»
<#K_T^r__».^tiri* -'•t.fvmtwMjBimniHiin

- - ¦ ¦¦- — .r..-:.-,... _..,.--:_.: 
~r.~,zzzT, .~—•wS^P rn»"--;-,—-^.t ¦¦*- '~ iumuiinnil

^'*_r_____0*''
' :., Rcdacçfio, Largo da Carioca, 14 sobrado — O^clnas, Rua do Carmo, 29 a 35

TELEPHONES: REDACÇÃO, CEHTMt. 523, 5285 e ornciAt. - GERENCIA, «ntrai. 4918 - OFFICINAS, xom 7853 c 728*
.._._« ««v 'xa-Bt-ii-iMii-i-riiirwi.a-

Któ-' _kJ.-*..'í;^ W n-./ii:-.-."*.¦"¦;.¦ .1 d-..: Md i&váBiJBiA
f'4 M

ãiU. A JrILff<
,. ... ,mm^u-..^m.u.»j.»Mx»mjm^airí-sn*-í-.r*»m»*»^im^^í^r^un.-ii..^n-^mm»m^ .._._»««»*.--_.»«"«_«»-«'_._«_•

'-Vi ..^t*-"'*C#i-i;, | tat-W—WW i* •' *.«. im:.j*_*wt-A-rte-*:»«¦_».wi»ww-¦ . * -*•*-vi iw-un»'"""!
¦amav_a___-__m >-^.m_>w» miih«.-.-^___.'»»

.uin ii—ii iimr «-.-"¦ >• _».i_«,_m__«"'»»»¦_--_--___¦_-
—— HMII.I ii—mm»hw« »•••»«"*uumMMKm—^tm.

& JmIML

,;fof II mwe» " • « • ¦!??,"!
Por • meses • » • •«>•»*«

nsmera ivubs, tOfl ríli — Inttriar. X» fCt .
r**jm.mmmmmm**rm*mm*jm*f

S. PAUJulIttP
-*ai ,^ -».h_i#iii™-i--»i»--i__i_ i n -— —

t-orc.:?.-- toi-aadas mova© medida© para qne seja dado com-
bato decisivo aos revoltosos

AS INFORMAÇÕES OFFICIAES SOBRE O MOVIMENTO-
IO Sr. almirante Alcxn
_uistro da K.trlulia. re-;

Jiíè Maria 1'ci.lrin, riu -li
ISIinas Gerei -.", á:
Os ria manhã, .,

' 'ao «lc Alencar,
I do iilmir.iiile

!j do couraçado
., e vinte niiiiii-
fadfograiiima :/•

Aviões j-. il M.i-.'..< • • "a cala manhã,
ffptlricntfauá') urgem*!.: cumprir missão,
lorul chi .'. :•¦ r.enie cxcrllenti.. Todos
íornpiai eiimp.ir «rim!ijitt.r iiiiseilo nn!_ íir-
Ircnda (;iü- «ria. Feriili . mcllioraai. --- (a)
'cni.lo.*'

B forças revoltosas e a3 dc mavi-
nha encontraram-co no Yt;'-

ranga — Partiu, hoje, ura
novo contingente naval

le, nn palácio «lo Cnlletc; proeurA-
:ías officiaes sobre o inuviuicutn dc

A*

mesmo iidine, onde se acham conccnirndos
os revoltosos.

Ao meio-dia deve entrar cm acçã-i a nr-
lllhiiri.i pcsiida, que vem como general Vil-,
Ias Lobos, o qual tem sob o seu comniando
I.Í100 pri.--.-s lederncs dns giiurnlçúes ric
liiiü dc Foro, Dcllo Horizonte c Tres Còrn-
ções.

Franqueado ao publico o palácio
dos Campos Elyseos

S. PAULO, 8 (A. A.) •— O palácio rin
presidência já eslA franqueado ao publico
o nelle tez seu quartel-general o general
Cnrlos Arlindo. o «;tiul lem dirigido n rcsls-
tcnci.-i e o ataque com grande actividade c
energia.

Ao palácio dos Caninos Elyseos tém-se
apresentado vários capitães do Exercito
contrários ao movimento subversivo.
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epressão nos sodiciosos cm S. Pnulo. c. am-
la, esclarecimentos sobre o radiograní.mn do (
Ir.' almirante 1'cnido, «iue publicamos ein ou-
i-o io::,.' (i-sta edição iTu A NOITK. Fala-
nos, então, <Mifà<'MUtiBj^<\!ExW&& 0,'''"
ferino (l:i';lie.lí-:l;'(i.i'éf"rtòs'dc.-liiroií ter a for-
a rie marinliii ileseiniiárcnilo em Santos, dc
lordo das unidades mandadas para aquelle
lorlo.
; Tlm Vpiranga linuyc combate com os rc-
•oltosos. havendo feridos dc parle a parle.

Os legalistas feridos voltaram a Sanlos, e
demais seguiram com destino a S. l'n*.ilo.

fim dt: atacar os scdfciosos, eom a artilha-
nue levavam e ..-.tiros armamentos.

"S.")-.... nccrescenlou «|tie o governo fc. sc-
nir .boi." de Viltegatgnonj um novo contin-
eiitd dc sf.iii Ji-.l1-. cujo énihiirilliu se deu cm

Jlcgaigiioii, ::::*.'. tlemoiistriições mutuas de
[lldaricdadc entre os «jue ficaram e os «jue
irtiram.

b informações officiaes das duas
Iioras da tarde

Bleçebcinos
Biíla :i impi'

Cattete:

seguint
a pelu

. nota official distri-
secretaria do Palácio

Tjn hydro-avião voou sobre a
. ?au!i*-én.

S P-VULOrí? 
'•!"." r*"A.') *—ir0n._S voou

sóbrò a capital um liydrò-ávISo, fnzentlo
recbnlicclniéhlo. ,, . . „.

Esnera-sc «tiiè esse apparelho e mais «lous
da Marinha j.i estejam em acção.

Aviões quo voam com destino a
c«

«Ic.la cidade aguarda nnci(i«n, noticias dessa
capital; _obru us oecorreuclas de S. Paulo. |Aqui reina completo ordem c absoluta |
tranqulllldade,

Duas brigadas do governo entra-
ram cm acção

As torças expedicionárias do Exercito, que
pnr!ini!*t nfini rie combater os revoltosos,
constituídas üe duas brigariui commandndas
pelos generaes Pamplonn c Villa Lobos, ini-
duram, bole, o nta«|uc dc artilharia ás po-
sl_6es rebeldes, e aos seus Inlrlnchclramcn-
tü! •

Ao que fomos informados, os revoltosos
estariam respondendo aos liros de canhão.

Ainda hoje a força legal deve estar cons-
litutda om uma divisão, sob o cominando
do general líduardo Sócrates.

Irlais uma brigada do diversas
armas, contra os sediciosos

Afim de reforçar a tropa do governo cnn-
tra a força revolucionaria, seguiu mais uma
brigada rio governo, constituída de diversas
armas, e sob o eoiuiiiaudo do general Fran-
cisco Florindo rin Silva Ramos.

Tenentes chamados em 48 horas
Os primeiros tenentes Luiz Cel«o llchôa

Cavalcanti; Adalberto Fontoura de Barros,
Arthur ..zeverio Marques 0'Rclly, Nelson Fui-
clu-rio e Oswaldo Passos Viriato rie Medel-
ros, Iodos nlúmrios ria Escola rie Aperfeiçoa-
mento, esláo sendo chamados a sc apresenta-
rem no Departamento do Pessonl dn Cuerra
Dentro dc 18 horas, sob pomi dc serem con-
siderados desertores,

A Companhia de Carros de Assalto
segue para São Paulo

A' hora de escrevermos estas linhas, a
Companhia de Carros rie Assalto ainda não
tinhn embarcado para São Paulo.

listava, entretanto, cm nprestamento ur-
gente, afim «le seguir completamente muni-
ciaria para tomar parte nas operações mi-
litnres contra o movimento sediciuso.

O "Conimandante Capella" requisi-
tado pela Marinha .

'¦.fim (Js^,conduzir o. contingente dn Ma-
rlnha'' qtie'-íoje. foi apreslado em Villegai-
gnon com destino a Santos, conforme pu-
bücamos cm oulro logar, o governo requl-

i-^í^í"

ti '-«.'.%• ) J

r¥*

_>?••¦

¦_—_«»**************'  :..-__^.^.;..v. ,| ,:.> ,~ ..yí":**,l ^. ^^^^f^j^P-^KtS-.-tl.-.'^^•Wa^'!.j!^^^\'':^^!f^^i^TK^r^

::-0iyi;-

.T&.J-.5J
5^8&-r.."r*

fr»,iTe.'

í"«-»WwPUv----. v• :-J,'-.'*,^, J:-.r;;; *#; *'V

vEsBGb

--.

¦ - -'--..',.r. -'« !_,<.'Í--S'Í:*: •'_

MMWVk; • V" *•*!¦____ 'í*» '^i-J.I-* mM~S+rmmmWm*m%mm. . --. • «».'l

íiWArffi*mh&i
¦Hmitmfmr*

¦ ¦ ¦^¦v-" r'"-f '-iíiii"1itT ir "Ti-' „ i- i.iii TrHTiM rilrBníriffllr^ « ii^nrv ir T r''iiT^mTf^Tti irfivfl
¦¦ > -',.ra<>S/-_P__.. _ ¦*..ffi,:-a^^

i:-',««'*-§ »Wv*»;-W*f"í.J1 y»ílv.''-L.v'niw>v^>-__y4t-BCwiHMEEil^>te^-__i(M s.s^3BWBIfllHK!ií!-ÍÍÍJÍÍR'¥3nil^<>T'*v>tfftf'*imify$-'*''.'**c?*'\'SP\-*ifi$ii '•t'!**-' *1**i
•••'" .í). - —- „ '"¦'' ' • %3fc&®GiWfâ^ l¦-,'.':.•-.*-:x- p..•- *4^*m;'w*;tI:^4I^

¦ ¦' -'V-> -r. "".' -itâ'':,M'^J^ ¦ ¦ .y.'-*--->,*í

Vista panorâmica de Quitauna (a Villa Militar paulista), constando* áok rmit» avarieis -- « fio T *%£"*<> «••
i ura panorâmica^ ae^ 

^ ^ 
k^^ 

^ ^^ _ fl rfo dtpolito it) nuitenal bellico da 2» Resricro JfiHftv

O ministro da Marinha pernoitou
no seu gabinete

O almirante Alcxi.ndrino de Alencar e o
chete rio Estado Muior da Armada, assim
como nr. seus officiaes d. gabinete, pemot-
turmn no Ministério da Marinha.

A' 1 hora ria tarde o ministro deixou o
seu gabinete afim de ir ao Cattete. e, meia
horn depois chegou o commandantí; Proto-
genes Guimarães, diredor da Directoria dc
Aeronatiticu, que vinha conferenciar com o
ministro.

que se encontra acampado no pateo do Ar-
senal, embarcara no *'S. Paulo", aguardan-
do, apenas, oídens superiores.

0 "Commandante Capella" partiu
levando nm grande contin-

gente de marinheiros
O "Commandante Capella", da frota do

Llovd Brasileiro, deixou a Guanabara, ao
amanhecer de hoje, conduslndo para Santos
um contingente de praças do Corpo do ala-
rinheiros Nacionaes.

SANTOS, l C.
manhã dóits avó
com destino á co

d Paulo
A.) — Chegaram esta

-, nue levantaram o voo
ital do Eslatlo.

Esperado em 3. Pauto um batalhão
da Policia ?«7.ineira

S PAULO, F. (A. A.) -— As forças pro-
cedentes de Lorena e Caçapava continuam
cm aci.ão conjunta sob o comniando do ge-
neral Pamplona.

I-- aqui esperado um batalhão da Policia
Mineira, composto de 000 homens, com me-
tralliaddras'; aguardam-sè, lambem; forças
feilêraes provenientes ric Ouro Preto e Sau
João d-l-l-Rey.

O "S. Paulo" prompto para partir,
! conduzindo força

O encouraçado "S. Paulo" continua fun-
doado no ancorudonro do "Minas Geraes e
pioniplo pura zarpar com destino a Santo»,
ó [jue, provavelmente, ainda sc dará hoje.

IV corrente no Ministério da Marinha qne
o enrpo de artilharia do Batalhão Naval,,

o_30_s-r-r___-aO-_ao__-_s=»ia ——~-topo

O Conselho Municipal hypotheca
solidariedade ao governo — Um
discurso do Sr. Vieira*de Moura
O Conselho Municipal approvou, hoje,

por unanimidade, uma indicação, aíim de
ser telcgrapbàdo pela Jiiesa ao Sr. prpsi-,

/dento.da-BtípüWrea, "assegurando a esle in-

teira solidariedade ante a eitoaçSo snnri-Bs-
err-i-la pelo len-ante militar ri* S. P.-tnlc, «
fazendo votos pari» o rcstabelechneiit.> «nn*
plolo da ordem o ln.nqnlllida<le -au^i-"»
naquclle importante Estado da Foder_oão'' 4

Sobre essa indicação pronunciou mn iii' •
curso o Sr. Vieira d<5 Moura. «nu*, laiot. ntmi a
sublevaçãn das forças na capital pa-iriist'.
acreditando, porém, «pie dentro de bre •
tempo serão totalmente subjugadas, pai »
triumpho completo ria legalidade. O Sr.
Vieira do Moura confia, pnrn isso. na acçai»
decisiva dos governos da Fiüão e dc Suo
Paulo, terra natal du orador.

0 tempo — Boletim da Directoria
de Meteorologia

A deficiência do serviço telr.grapbico do
sul do pais não permitto a elaboração de
previsões ecnio muito precárias e que, pnr
isso, deixem de scr feitas, con.omia nos
communica a Directoria «le MeteowlftRi*.. -.if^S,.
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JA situação ilns forças legaes em S. Paulo
timia a íiffirmnr-se cem inteira supcrlo-

, O ataqiie. iniciado liontein colitrii as
mas posições que oa rebeldes Conservam
seu poder, prosegue com intensidade",
artilharia pesada do governo bate sem

lar o quartel da Luz. Os novos reforços
lados pela Central do Rrusil riesemoar-
un e estão agindo com destresa, brayu-
i desembaraço.
! perfeita a unidade de direcção da tro-
legnl. Os aviadores eslão prestando q seu
[urso eom real cfficiencla. Tudo está (lis-

para o assalto final. A população mos-
Be cada vez mnis animaria c confiante _.o
;ura 'ajudai- cm tudo que pódc :t acçao
Isòldndbs fieis."

Appello da A. C. ás classes
conservadoras

S. PAULO, 8 (A. A.) -- A Associação
Commercial acaba de lançar um eloqüente
nopello As classes conservadoras, convidou-
tlò-as a se reunir c a prestar todo o apoio
c auxilio no governo do Dr. Carlos dc Cam-
pos, ha pouco iniciado sob os melhores aus-
picios

1.-1. .'iiiH.i uin uuiHi •'•-'n'''*''''' " O *•* * mt "-**** --1 —

silou o navio "Commaudanto Capella", do
Lloyd Brasileiro.
O "Benjamin Constant" parte para

Santos
Estava resolvida, á ultima hora, a pur-

tida do "Benjamin Conslaiit" para Santos,
«oh o comniando rio capitão rie fragata Ren-
jainiii Goulart;

Para conduzir tropas gaúchas
Foi mandado sair para o Rio Grande o

paquete rio Lloyd Brasileiro "Poconé", des-
tinado a conduzir, se preciso fôr, tropas ria-
quelle Estado, inclusive a policia gaúcha,
posta á disposição do governo federal pelo
presidente do Rio Grande.

Concentração de tropas em Barra
do Pirahy

Muitas das tropas que têm vindo do inte-
rior, chamadas pelo governo, fornm man-
dadas por este aguardar ordens em Barra
do Pirahy, pois, no momento, acredita não
é preciso que ellas se dirijam ao encontro
das forças rebeldes.

O 1° batalhão de caçadores acanto-
nou na Escola de Estado Maior
Vindo do sen quartel, em Nietheroy,

áetintònòn nn série rin Escola de Estado-
Maior rio Exercito, no Andarahy, o 1° bata-
Ihão rie caçadores, que, nii está prompto a
receber ordens do governo federal.

Por que não correram o nocturno
mineiro, hontem, e o R. P. 3, hoje
Não rodou, hontem, o trem nocturno da

Central rio Brasil, procedente dc Bello Hp-
rizonte, bem eomo, ihoje, o trem R. P. U
não correu até Cruzeiro, como estava fa-
zendo.

Deu causa a essn irregularidade necessitar
a Estrada das composições desses tren. pnra
cbridhcçi-O de tropas.

A venda de armas
" ' ' r1' ''" "l'"lv ¦"'¦' ""licia a pro-

_g)'.»., iwiaw-i.. ¦¦¦->--»-.

to resvalou pela rom j/üais

santoE foi cair, pela descida Íngreme, no aby

Morreu um antigo commissario de policia e ficaram feridas quatro
pessoas—Na Gruta da Imprensa

Eram dez horas da noite, quando entrou,
cambaleando, roupas tintas de sangue, na
snia da delegacia rio 21.° ivistricto, o solda-
do n." 212 da 1.» secção da Companhia Auxt-

Linhas telegraphicas resta-
-• beleoidas

MOGY DAS CRUZES, 8 (A. A.) - A?
forcas do general Villtts Lobos restabelece-
ram as linhas telegiaphicas ate_ esta cniu-
dc c eslão se cõinmiinicnndb díreelnmpjito

hibição ria venda de armas, as casas que
commercinm nesse gênero de mercadoria es-
lão sendo vigiadas por guardas civis, rslie-
ciítlmente destacados parn esse fim.

Noticia desautorisada

ffi^wW^SS^P^^'^^^lra^,T.OT__\

„ , _ - I cnm o palácio do Cattete e com o Ministe-
ministério reunido no Cattete j ,.-0 ,-„ Guerra

¦''*'
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Sr. presideníe da Republica recebeu,
j, o ministério, em conferência colle-
a, sendo objecto tle. deliberações o mo-
ento sedicioso cm S. Paulo, e ii_> pro-
[ncias necessárias ao restabelecimento
normalidade,

leraes reunidos no Ministério da
Guerra

im tle estabelecer medidas contra a sa-
j em S. Paulo, o Sr. ministro da Guer-
iresidiu, hoje, uma reunião 110 seu ga-
ite. Estiveram presentes os generaes Ri-
. da Costa, Alexandre Leal; Tasso Fra-
1, Hnslimphilo rie Moura, Martins Perel-

Nestor Sczefrèdo.

|iou-so o bombardeio contra o
irtcl da luz e o jardim fronteiro

á estação do mesmo nome
t PAULO, R (A*. A.) —- Desde a rnonlui
loje foi iniciado eom canhões rie peque-
calibre o bombardeio contra o quartel
liur. t o jardim fronleti-o A eslação do ]

A situação da capital paranaense
GURITYRA, S. í.\. A.) — A população

Sabemos (pie não tem fundamento a noli-
cia propalaria de terem deixado de attender
no chamado do governo o Sr. general Parn-
pinna e outros, os quaes estão cumprindo
o seu dever, ao lado do governo.

O general Chrispim Ferreira não
seguiu para São Paulo

.'oi II
Fei
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Entretanto, S. Ex. não foi mandado ter
nenhuma acção nos acontecimentos riaquel-
le Estado, por isso (pie se encontra reforma-
rio c afastado portanto do serviço militar.

assento no vehiculo, ladeado pelo guarda-
civil Álvaro de Oliveira, • pela praça l_rls-
toteles Dias Ferreira.

Dirigido pelo Sr. Renato, que levava ao
Indo o Dr. Bcnedicto Lopes, partiu o velncu-
lo em velocidade excessiva.

Minulos depois chegavam ao logar indica-
do e como lá. não encontrassem os nidivi-
duos procurados, seguiam, sempre na mes-
ma marcha veloz, ganhando a Avenida Me-
meyer Palestravam todos animadamente e
próximo á Gruta da Imprcusa, na oceasião
cm que o delegado voltava-se para o interior
do carro, para offereccr uma caixa dc plios-
phoros ao commissario Azevedo, o auto res-
vaiou pelo bordo cm decllve da estrada cs-
carpada. .«_,.„

O motorista, num esforço enorme, tentou
reter a marcha vertiginosa. iNao o conse-
auiu, entretanto. Derrapando, o .''Çhicuio
foi descendo, aos solavancos, a ladeira ln-
grame, cm cujo fim se abria, horrível, o
ahysmo. E a um solavanco mais violiento, o
auto batendo numa grande pedra, com o
choque cuspiu fora os passageiros, indo cair,
todo destruído, mais em baixo. Passavam,
então trinta e cinco minutos das duas no-
ras da madrugada c no logar ermo, c.escuro,
aos que ficaram com vido, difficil foi ava-
liar a extensão do desastre tremendo. Ar-
rastando-se, o delegado conseguiu attingir o
alto, a estrada, o niesmo acontecendo ao
guarda civil Álvaro. Gritaram os dous pelos
companheiros, ouvindo, apenas, como res-
posta aos seus gritos afflictos, gemidos Ue
dor. E, assim, sem se poderem mover, as

nn maitímeatna mundos, o
ilicinl permaneceram uma

biculo, transportaram para o intetfof ffest»
os dous feridos. A seguir, desceram o -.
ab.vsrao em busca das outras Vietimas, tra-
zendo cllts o suppíenle Renato c a prasn

f j'..;.'.*v'.í....'
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Vuidiicfo dc Santa F.phigenia, no Centro de S, Paula

O commissario Guilherme de Azevedo,
qne morreu lão impressionantemente

liar da Policia Militar, Acolheu-o logo, com
carinho, o commissario Guilherme de Aze-
vedo, que estava em serviço.

O soldado ferido, contou á autoridade que
fôrn cruclméntò espancado por dous Indivl-
duos, mima leiteria da run Marquez de SãoMyj...... --„-.- , , Vicente. Accrescentou o policial , a muito

Foi noticiado que o Sr. general l.linspim cust0- (^e emquanto elle caia a estorcer-se
i-reira leriu partido para Sao 1 nulo,.como em (|rtres os ag;íve,ssores fugiam, desappa-
luniandahte dc. uma brigada de artilliarni. ;._(.en[)()_ 0 commissario Azevedo tomou logo

a providencia urgente que julgou necessária:
chamar As pressas soecorros para o ferido.
Ein pouco uma ambulância da Policia Mill»
lar chegava á delegacia, transportando, in-
continenti, a victinia, para o llospital da cor*
poração.•Continuou a autoridade o seu pernoite,
até quando á unia hora e meia da madni-
gada, recebeu uni telephonema de uma pra-
ça da policia, avisanrio-o de que os ãggres-
sores do soldado 212 se encontravam, em
palestra, uo logar denominado "Tres Ven-
das". Preparou-se o commissario para ir ao
encontro rios individuos, deixando nn dele-
gacin o commissnrio Leão Mendes, seu au-
xiliar no serviço. Nessa oceasião parava á
porta da sede do districto, o anto n." .t+Cfi,
rie propriedade do suppleulc Renato Meira
Lima, no quu! se achava o delegado Bene-
riicto Lopes. Apearain-se os dous e nvistnn-
do o commissario Mendes, o convidaram a
acompiinhnl-o na ronda que levavam a ef-
feito. Como elle se recusasse a acceitar o
convite, o delegado Bencriiclo Lopes, saben-
do «pie o commissario Azevedo ia sair offc-
receu-sc a lcval-o ás "Tres Vendas". Azevc-
do disse quo preferia ir dc bonde, mas não

1 resistindo A insistência do delegado, tomou

trior. 

E, assim, se
nsrtjas pouiidjj, o
delegado e o poi
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O delegado Dr. Benedielo Lopes, grane-
mente ferido no desastre

hora, até qne sentiram a approxlmaçlo de
ama e»rroça. Pediram soecorro e, logo, o
carroceiro, dc nome Hercailano Vieira e o sen
ajudante, Clovis Marques de CarvaKho, au-
xiliados pela tênue lua da lanterna do re-

O soldado Aristóteles Dias da Silva, uma
das vietimas

Aristóteles. O cocheiro Herculano, apal-
pando o corpo do commissario Azevedo, ve»
rificou «jne elle estava morto.

A carroça, com a sua carga sinistra, ri»-
dou para o Leblon, <T5 onde telephonaram
para a Assistência. Meia-hora depois chega»
va uma ambulância, ao tempo cm que •
commissario Mendes, eom algumas praças,
se encaminhava para o local do desastre,
depois de requisitar uni "rabecão".

No posto central, os feridos receberam flí
«rurativos de que careciam; O guarda ci\;ill
Álvaro apresentava uma grave lesão no çrÍ<_JK
neo. além de escoriações gencralisadas; A ¦%,
soldado Aristóteles, fracturara a perna • m,
partira a olaviculn; o delegado Lopes tt» ''a
nha contusões no thorax, nas pernas c feri» '

mentos generalisndos, e Renato Meira Lima
recebera escoriações gencralisadas.

Depois de receberem os curativos, as rU
ctimas recolheram-se ás suas residências,
respectivamente, ruas Sorocaba 193, do Cnt»
tete 90 e Frei Caneca. O soldado Aristotelet
foi internado 110 Hospital da Policia Mill»
tar.

—— '?. ¦ ;1>
Pela manhã, com a respectiva guia, o em» Hp

daver do desafortunado commissario Gut«<ó.;-'
Ihermc de Azevedo foi removido para o no»'-á
croterio do lustitttto Medico Legal, afim A» ".
ser submettido ao necessário exame de *ae«
cropsia.

O commissario Azevedo contava 44 anuo»
e deixa, cm extrema miséria, viuva, Dona
Armlndn Borges Alves de Azevedo, e «Uiatn»
filhos: Amilcar, de 21 annos; Aida, de lSj
Guilhormina, de 15. o Edith, do 12.

Na delegacia do 21" districto o facto foi
registado, sendo grave o estado dos ferido»,
eom excepção do supplcnte Renato, que ser»
via, actualmente, no Copacabana Palact)
Hotel, que recebeu ligeiros ferimento»,
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O decreto iln Sr, prefeilo mandando uni-fniiiiiHnr (tianilc munem ile pequenos fun*.«iiiiiiirlim iiii'i|i,n ¦,, rnnrrileii o primii de.
um nu-/ paia quo lojfl «ntUlelte a oxIgenclA.O primeiro cxnino dn nova ordum ilon|iurlii
logo uma ulmiTViivAii «cerra do» embaraço»
naturaes mie no vfln crear Aquellea fllliecld-narlns, Dispondo dr parcos veiiciinriilnH,
nesle (ramo <li> vida rarlnnlniRi quo m dourei-lou ilu governo (iroruium iiíiiiIn corrigir, oinorlõlrox o guarda» da tndu a Horta du Tre-ftdliirn liiu de lutar cum ilirfieiildniles fa-eiii de ser imiigliiiulii*. O decreto dl/ qutronfoeçHo doi uniformei nei-d A rusta da
rada um delles, salvo nn caio em que hajailiü|i!iisii..n de lei em rontrnrlo,

I.Mii iiiiilva munira que ba excepç/les. que
podem Imim.ii' (idliimis as medidas de enm-
prensao eonlra nqiipllvii que a lei 11A0 npa-ilriiibiui iilr ,i.;.iih. Desde que lia dou» pesosduas medida* pnra os fiinceionarlos, quedevem imir uniforme nilo seria ileiiinls queo derreto dn governo iniiiilclpal estabeleces-
se lambem duas ciinillçAe» para elles. Alil
gsi.i o aspecto iiiAo du casn. Os uniformes,
em principio, afto rompichenslvels o necei*
MrlM.

Num congresso de mutilados da guerra o
delegado franrez lamentou, para íustlgal-a,

cn-.r miiriil de toilu o mundo. NAo houve
• .\IT|K'IIC I

Como n visão moral £ nolychromica e ve-
ria de indivíduo para indivíduo, sente-se
logo o eaagucro da critica. NAo obstante, é
bem canelo que a víscera que mais In fine,

VIAHDflPBINGfEHÜMlA BEM DO ESTÔMAGO'
t...t,iii-nu,...., vive. mi¦¦<**-wwwn—*m. —mviwmmm

BERID k AMERICA
OS SI

S. A. é o "representante
da maravilhosa mo-

cidade italiana'
ROMA. B (V, P.) — O Mr Dnsvlli dlrlRlu

umn MicnuitiMii _. nl.n,'. ii i Siiclcdaile"Danie Allglilerl" na America dn .Sul. «x-
priinindo crnnclc contentamento |it>r motivo
dn viagem dr Sun Aliem) lieal e priiul|ielliiiulirrio ú America do Sul.

DU um trecho da mensagem que ''o prin-
clpe IIiiiiiIiitiii representa a maravilhosa mu-
ililnili. nacional".

MONTE DE SOCCORRO
(CAIXA ECONÔMICA)

AMANHA
Ás 11 horas

mmm-

(C.UAA l.l.U.N

Leilão de jóias
Descobertos novos poços pctroli-

. . feros na ilha Isabel . .
MÉXICO. « (A. A.) — Nn Ilha Isabel, sl-
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Jue 
prevalece mesmo, na maioria dou casou,

o estômago. (Juein lé os discursos dos toaria no Oceano Pacifico, cm frenle no Ki-
primeiros ministros europeus, quem conhece ' '
¦s falas dns coinmissarios do povo, do regi-
men bolshcvlsla, principalmente, só encon-
(ra o verbo comer, para motor de Iodas as

Çrovldonciai, 
reclamadas pelos poderes pu-llcos. Parece que os bellos pensamentos,

que as idías formosas e que o sonho deser-
taram romplelamente os actos humanos. Os
espíritos práticos lentlcm a dominar tudo.
Sc o delegado franco* que alarmou o con-
gresso dos mutilados da guerra, delcve a sua
critica sobre estes aspectos da qiiestAo so-
ciai, apenas, o seu grito de protesto teve a'orca natural das cousas bem fundadas.

Entretanto, ai|iil, como alhures, sempre
apparecem os pequenos grupos dc ideólogos,
combatendo pelo ideal e collocando os pen-
sanienlos formosos acima de todos os In-
teresses subalternos. Essa minoria pode nAo

DOjWO
91.157 lilros th leite imililisaios

, nos po3tos, cm junho
• m* m m_- m ~*-m*

Outras inutflisações, na via pu-
blica, pela Fiscalisaçâo, e reis

20:0005 de multas

OS CASOS DOLOROSOS IjftMinn IkhadO k M mm m0rta W— Jim mma™>uc um automóvel
nevo, no Rio

vencer, mns pode reclamar a todo 
"o 

tempo . 'i0!iÇn|;s« ? (U" ..
o p.remio dos que cooperaram para evitar '« do ."""í E*P c« em lokio annuncia a I
quc os esforços da Inlelligenciá se gastas-! che«.nda d'' «vlador Inglcx Mac.Laren a hn-.
sem exclusivamente nos misteres de encher, ?umlc,,r," âs ,du?» ° cincoenta ^a tarde. Mac

O prestigio da ciccancia
masculina só sc adquire
vestindo-se nn — Giuuia-
hnra — n. Carioca, 54.

o baiidulho. Ha poucos dias nssisllmos ao
espectaculo de um pequeno núcleo de moços,
combatendo por idías literárias, sob a me-
tralha da snt.vra, entre a saraivada das cri-
ticas, quando os açnmbarcatlorci tratavam
de escolher o melhor meio de burlar ns dc-
cretos contrários A alta de viveres. Nãol A
crise moral do mundo pódc scr vencida.

:.
A Light não perde o animo exigente máo

grado todas as demonstrações dc que os seus
exaggcros JA estão sendo combatidos pelos
poderes municipaes e pela Justiça. Realmen-
te, com chicana daqui, chicana dali, ella ain- Fortes abam* cionívlnc om Cn-Anh^onscgulu demonstrar que nAo possue I * UrlB5 ««U?B seiUlüOS Cm í,Oi ÜOua

Nn decorrer dn uir/ dc Juuliu iiltiiiiu fn-
min oxeciilndus pcln Serviço de 1'lsciilixáeAo
dn Leite o liaelle iilos, du D, N. S. I'., ni
logiilntet IrnliiilliüSi

l.elle ,liiipiii'l.iilii e examinado nos postos
du flseiillsiiçAo, 'MI'J.l'11 litros, lendo lu-
ullllsnílox 1)1.187 lilros,

Vliilins sniillarlai •- lísUbuliis, 'in-, lelir-
rias, |D8| botequins, 03, c oulroí eslnbelii-
elinenliis, !lü, ¦

1'ri'ilmliis Inullllsndos nn via publica e
estnbeleelinenlos ciiniiiierclncs — l.elle, N'.hi
litros; iniiiiii-i in, ,'l liilosj queijo». 15; con-
llindn. 80 lljclna; dures dc leiie, 20,

InxpccçAcs vclorliiiirlna — Estabulos Ins-
jícecionadas, '.'!i'.>; niilinnes exiiinlniulos,
0.107; aiiliiiacR iiinndiidos rellrur, 115,

Verlficnçfies nn via publica c estabeleci-
iiipiiIiis coiniiicrclaes — Em nuihtilniittx,
245, c rm estabelecimentos coniniorcluos,
HiS vcriflcaçAcs,

Totnl dns analyses dc leite renllxntlns,
I.4S0, sendo — Nos entreposto», I.442Í tlc

lado dc Na.vnrli, furam ilcscQbcrlos jinços provn, >'ll; de conlrn-provn, 0; de reclama-
de petróleo, rm que esle bruta crputiiiiiiea-1 çAo, li; porlclnos, I; dc lelle euiideusildo, I;
mente. Vne scr inlriiula liiiiiieillnliÍiii6'nto á I de iinniiiii::,. ti; dc conlhu, 1,
explnraçúo dessas Jazidas |ielrollfçras, ' No Inlioralorlo do inlcroblologl.i — Pro-

mom • —\ vas hyglciiieiis, 122; exumes microscópicos,
15(1; provas de cullnra c inoculncAo, 5; con-
Irn-provns liyglculcns. II,

Total dns vcrificnçãca levadas a effeilo
— Chlmleas, 12.157; hygleíilcns^ 49.000.

Expediente — Carteiras dc cnlregadorcs
ile leite registadas, 110; attestados médicos
de mnhipiiladqrcs de !ci'c registados, 22;
bllhclcs dc Irninsllo dc entregadores provi-
surios, ll; Informações prestadas a reque-
rlincnlos, A; nffielos e memoranda expedi-
dos. Wj Intlmnçõcs expedidas, 11; multas
impostas (pciiis administraiIvus), 2.1. (Va-
lor dos multas impostas, 20:0003000); mitos
de npprehciisão dc nniostrns lavrados, 17;
laudos de analyses lavrados, 17; nulos de
npprehcnann lavrado, 1; nutns de infrneção
lavrados, 5; reclhmnçScs nltchdldns, 15; pc-
nas crlminiics: ringranlc cm delefncln tio-
liclal, 1; summnrios cm Varas Crlminaoe, 0.

Novos donativos para o menino
Antônio dos Santos

A ims-.il população, díiiiilo ¦¦ ,|i.,i,M., aossem lentlmeiilni enrlilaion, iiliuln nAo dei-mui im o«qtieolinonlo a doigraçn que lAn ru-
demente frriu o im-ninn Aul-iniu ilnt San-ins, lii/eiidii-ii |it'idrr us diiuii lir.içun, Alu-
dn Imle leiiiiis m/vai quintláa a noticiar,
recelildai por esla ic1. ......

Kiíll III M.iulnlcs; |l'-, |, ,,,,|,„ |„|„ Sl,enniniaiidoiite inti Oiiiiha piniu, rm inmia
du Sr Conitahtlno Kur.iciiU, pn-sideuir ilaSuclcdaile Uolln 1'cscnilnrn| l«i* offerevldui
inu- fui eusnl ft-Ilií; |n- du liüiiia, viuva
ilriimlirieki B0|, do Mario Pereira; 3| deOlirlslâo Espirita) .T.'í, dn Qrtipo Espirital'ivl Ângelo; 250?, ile uniu subscrlpyAo nber-In em Cnchoolro do tlnpòmlrlni, ua qualKiilnrivvi-iiiin us Srs. .losí Moreira Rabollo,Mario nexendo, Oil Moreira i ('„, Cuevns.liinlnr & Ci-, liiilAn tt C., I.lmllidii, MoiVfraSt V... Cnrlns Torres « C, Plnlielrn, Maeli idn\ (',., .lonqulhi Oiilrlno dr Sòtun, Anhuilo
Pedro Tavares n.iinu, Cyro Medeiros, Sotlm,,N. Nnnnehe, Annoleto liamos, Agliberlu
Rnilrlguei Moreira, II., Celso Novnes, Mie
eni Vlseoiiil, Dr. l.uU l.lndemlicrg, I.u.
Umnllne, Eudoxlo Ernga, Wnlter IMnlieln
Mario Casatll, Onbrlcl Limn, .losó Unhe''
ArehllAo Vlvncaiia, Luli Mnllagure FllliAnlonio Olynllio flonçnlvr«, Ooilofredll.i.viio. Tnnlnho, coronel ,lm"io Dnpllsln 111i beiro e Álvaro llardl; 10?, de S Aiilun
Monle: St, de "Aluiu de Christo"; 59, iblídiíonl (iiilllier DiimlAo, e um en mural
para a 1* sessAn do grande festival MnrlLina, que se renlIsnrA nn sexln-fclrn, IS i!corrente, nu llicnlro Recreio.

Um gosto da actrii Maria Lina

O campeio sul-amorloano
da d.inua-hora multo
contento, principal-
mente, por voltar i

sua torra

A escola que elle pretendo
fundar

Burno Machado, o nosso patrício que em
um feilo ine ruvel, alcançou o titulo uo
coinpoAo tul-amurlcaiio du dnn»n-liorn, rc-
grassou no Ilin. Veiu com a companhia Vo-
In mo, mui que foi A

PENHORES?... 3
IWcnor juro ^ Maior ofterta

I COt. ÁUREA
4S$$$

187.
II

Run 7 Stlcmbro,
Avenida Posüoh,

1875í
11 ii
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Confirma-se a chegada de Mac
Laren a Kasumicura

V.) — O corrcsptmdcn-
em Tokio,

Cl'

Loren dever/i chegar hoje a Toliio.

A Terra está tremendo!

RETALHOS
DE

m f*sa pscA ^ ma «.

%_¦'. uSÍI m Kl v4; tíusi

RUA
Grande reducção nos preços

MAU!/, E BARROS, 2.35 — FABRICA
- •—"¦TlIÍ-ÍV

da nno conseguiu demonstrar que nAo possue
escripta duplicada, que todos os seus livros
expostos mis peritos não sejam dc lancamen-
tos dc fantasia. No cmtanto, mesmo assim,
cil-a que não desanima na faina de tudo cx*
torqnir do nosso povo, Haja vista a sua re-
solução dc agora: só pôde ter teiephone
quem, alím de pagar a installação, pagar um
anno adeantado. E' um capital quo cila exi-
ge dc todos os nsslgnantca, sem retribuir um
niclicl dc juro. tal como faz com os celebres
depósitos dc luz c gaz, quc montam numa
fortuna cujos juros cila embolsa não se sa-
bc a quc taxa.

Não queremos de momento, entrar na
apreciação de mais esta forma escandalosa
dc extorsão, senão apenas registar o facto
para que vejam as autoridades, e veja o po-
vo, de quo extremos contra as alglbeiras do
publico é capaz de se valer a poderosa com-
panhia.

BUENOS AIRES, 8 (A. A.) _ Noticiasrecebidas da cidade de Cordnbn cdmmíinicnm
que foi sentido ali um tremor de terra,Não houve perdas de viiin n Iniiienlnr.' fi-
cando apenas damnifleados alguns edifícios,

Dr. Estellita Lina—Vias urinarlas (vene.
reas e cirúrgicas) Ralos X. Labor. S. Jor* 81.

¦ mmm ¦
fir. R. Pitanga Santos-operações. Doem
V»s do P.ectum ? Anui. Passeio 56, dc 1 ás 4,

5IR. ROD. JOSETTI — Vias urinarlas -
iruigia geral.lide lifaio. 30. 4 As 6. .1. 1000.

DR. PEDRO . 
mols. internas. Cous~, ás 4 horas. S. José, 16.

CARNEIRO Parteiro,

O mais adorado dos galãs da tela, o "«n-
fant gaté" das cariocas,

Rodolpho
ValeB.tino

e a linda judia Car-
mel Myers numa
preciosa joiasita"A üuquezinho" e

Billy Sullivan eni G
uitra-interessnnte

netos sob o sui;
festivo titulo

Mulheres são
ires

Dr- Castro Awuio í5I,n.URG,í0-J•»*- w»«uv juftujv clinica privada.Hospital Evangélico. Phone Villa 3261.
rm

tal o altraentissimo
programma de
amanhã no UIALTO.

Dr. Osborne—Instituto de Radiologia do
Ur. Manoel de Abreu. Evaristo Veiga 20. C.442.
¦'"-— "¦ »—¦*£%-£?—• —.———-—

EM COMMEMORACÃO Á DATA
DA INDEPENDÊNCIA DA

ARGENTINA

0 Sr. Marcello Alvear oíferecerá
u.n banquete ao corpo

diplomaüco
BUENOS AIRES, !) (A. A.) — Fcstcjan-

do a passagem do 1(13" annlvcrsario dn inde-
pendência argentina, que transcorre amanhã,
o Sr. Dr. Marcello Alvcar, presidente da
Republica offcréccrA hoje A tu nlc, ao corpo
diplomático cslraniiciro e ás alias nutoiida-
des do pniz, no salão bianco do palácio do
governo, uni grande banquete.• Parn amanhã estão preparadas grandes
festividades publicas e populares com o ca-
racter civico-patriolico.

»—mua» i

A aitrU Maria l.lnn estove, hoje,nm sa rvdac(Ao, conitniinlcanilo-iiòs que, i
prodiiclo do «eu festival, que ella renli-
a l!t deste mcz nu theatro llecreio, darA fino menor Antônio dos Santos. .\n mcsintempo nqueiln actriz deixou em nossas mfiosum camarolc, destinado ao indltoso menl-no, pnrn que clle com sua progcultora nssl«-'.un no cspcctiiculo,

loção na Ciiapelaria
e CaÉziria Má_
Por motivo do decreto do

fechsmento do cornrnercio
cn\ S. Paulo, somos obr;ga-
dos a reduzir os preços do
nossos artigos, de modo a
vendei-os abaixo do custo
para cumprir o pagamento
da nossa filial em S. Paula,
durante este mcz, o grandae variado sortimento tíe ar-
tigos para homem. Canti-
sas, gravatas, collarmfacs,
pyjamas, ,chapéos, meias
para homem, senhoras e
creanças. Aproveitem a
grande reducção de ocea-í
sião da camisaria e chape-
laria Paulista. Av. Passos,
59, esquina Buenos Aires
n. 217.

ti"**. _
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Ita i

0 ehauffeur acetilerou a marcb
e fugiu

Um desiislre dnloroio oceorreu, lionio.
na rua IMnrlu de KA. reliillnndo a in»,»
ile uma creiinea de di'X niuim. JA imiu
passava pnr uli um aulo ilu priieu, «iiih^J
de rupeule, o cliauffeur IniprlAilii inrçj {
nineliliia. como qiuiii foge. Ilonlmeiile fq,
gin, pnls acaluiva de nlruiieliir o menor fo
ílez niiiins. Nolnoili filho dn Sr. PrBncíw
llarreln, inorndor A run Coranol Plgucliii
do e i\i\e, no rcoobor os anceuriiia «Tu k
slslcncia, falleceu. semlo o ciulnvir ir.,,,%
porladu pura o noerotorlo, afim de se nn,
encliorein ns fortnnllilnücá legues.

Iloje, recebemos a vii.liu de um cavallo
ro, que nos ilocliirnu lor aislnlldo, d» n»
Imiiili'. no atropelamento. <> nulo setln |
de iiiiiiicro ;i.8«.l o" ».-'H.1. ill".e-iiii-. „ ]r,
formnnle, «mo accre«contou pnrcccr-llic ijti
o passageiro do vehlculo matador scrlj ,
Illustre fscriplor Sr. .Medeiros e Albuqutr.
que. - mom*

Kuropa e da qunl açu
bn de desligar-se aqui.
luciio Machado vol-
iu satisfeito des seus

SfTSiJtíX TKEATRE - JolSo co'.lec!lo«
leme por estar im ¦ "¦" 

,"¦¦"¦ Ia,„ (erra, (fe fCO^S QU SOif, tOUlZ fc
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Ilueno Machado

ente que lhe fnala
ilta, embora a novi-
iide duma viagem e

i carinho das populn-
Aes que o hospeda-
nm multo attcmios
em esse sentimento

— Ahi, meu curo, —
¦lidou, assim, «ua pa-
estra na nossa reda-
ção Riiciio Marliinlo
- é preciso a isente
nlr dnqul para ava-
lar quanto o Rio A

num. (Jue sauda.les
tinha dclle. U olha
que fui niiin.i compa-
nliia. a Volasco. de

Kcnlc amiga c carinhosa, c, nn Hcspniiha c
Portugal, paizes que não recebem brusilei-
ros como est rangei ros, »6 tive demonstra-
voes de estima; no palco, como fôrn delle.
Km llespiiiiba, principalmente, desde I!ur-
ecloun — terra cncnnlndorn I — otí Mndrid,
tive um acolhimento ciiplivnntc. O publi-
co, n Imprensa c n sociedade cumularam-mc
dc gentilezas. O nosso maxixe, que cu <liut-
mi vn com .i encantadora bailarina Chrislinn
1'crciln, ern trisado todns ns noites, nns re-
prescutriçães dn "Arco-íris" o "Uevisln das
ilevislas . O publico saiu do theatro trau-
temido n nossa musica, que eram os mini-
.\cs "YAyA, fruta dc conde" e "Ahi vem
vovó". Foi lal o exilo do nosso maxixe que
essas musicas furam editadas c vendidas
em todas ns cidades hespiuiholas. por mule
plissamos; Barcelona, Sevilha, Vnlcncia e
.Mndrid. Tive boa imprensa e bom publico
c varias fcsias me foram offcrccldas, bem
como presentes. O Hotel Ritz conlrutou-mo
pnrn seu bailarino, quando na nossa penna-
nenciá em .Mndrid, e ali tive muitos disei-
pulos, entre os quacs titulares hespanhoes.
Em Lisboa, o nosso maxixe jú não é novi-
dnde. Assim mesmo tive applausos e jã
não dansavã eom o meu costumado pnr;
Christina Percda tinha ficado cm Madrid.
Volto contente, porque fui bem «coibido on-
de estive c porque estou de novo na nossa
terrn, donde parece quc não sairei mais.

Parecia finda a palestra. Perguntamos,
porém, n Bueno Machado o que elle prcleu-
dia Inzer, lí elle respuudeu-uos.

— E' possivel quc no mcz próximo re.ili-
zo um cspeclaculo em um dos nossos thea-
tros, pnrn rever este publico amigo .c de-
pois irei lançar us bases de uma escola do
iii.ciaj modernas, que cu mesmo dirigirei.

ntelllecres maisens (3$ Paris,
cítez Kme. ds Fíôví]?-?.-,

Íi9 Rua Uruguayana-G.6HS0,

o
Incidente entre o

verno do Acre e
Tribunal do Ter-

ritorio ?
O procurador gerai vao

protestai*
Da "A Folha do Acro", recebemos o 1»

giiintc teiegramma:"O governador Cunha Vnscoiieellos 'nr»
dou publicar no jornal official um o(fid(
atacando fortemente os desembargador*!
daqui, devido a uiri telegrnmma do |irn.i
dente do Tribunal .no Sr. ministro da Ja>
tiça.

Corw>tu que o procurador íer.il responded,
na próxima scssúo, no officio Insultiinso.

O governador affirmi ter recebido tcle
granimos do Sr. minislro da .lusiicn o <t
politicos dahi R.iriintlndo sun permanciKll
no governo. Imploramos providencias M*|
trn es^c dMinnntln — "A Folha do Acre",

05 ARTIGOS HE INVERNO
NA CONHECIDA

CASA TEDESC0

mmm*

estão sendo vendliloü pelo
tem cmquanto lem bom
9 — GONÇALVES DIAS, 9.

» *ti!im-——

custn. Apror
sortimentn
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Ourives, 8 — terças, quint.ií e sebbn-«

dos. de 1 As 5 'íoras. Affonso Penna, '19,,}
segundas c sex as, de 1 As .1 horas. \s

¦¦¦-¦,.» *-*j- '.t-i-r-r i . t . r**-j
i «aem—<

A fermentação dos r.*i>toa de comida nos
Interstícios doa dentes, é produzida, segnn-
do estudos scientlficcs. duas horas depois da
¦na permanência na bocea. E' • fermentação
desses restos que dá origem á carie. O dcn-
tifrido medicinal, Odorans, evitando a fer-
mentação, evita, ao mesmo tempo, a cario.
Muito concentrado, algumas gottas apenas
aão suffieicntes. Vidro com pinga-sotas,!$000. Para auxiliar a limpeza dos dentes
use a pasta Odorans, 2*500. A' venda emtoda parte. ¦ mmm ¦

AS REPARAÇÕES
—.....—i»

Ém que condições a Baviera ac-
ceitará o plano Dawes

bERLIM, 8 (U. P.) — Soube-se que onovo primeiro ministro bávaro Sr. Heldapresentou as seguintes condições para aacceltação do plano Dawes pclo seu Estado:abolir os impostos aduaneiros rhenanos,restauração da soberania econômica,' liber-dado dos prisioneiros expulsos, evacuação
do Ruhr, de Dusseldorf, do Ruhrort c Duis-
berg, estabelecimento do total da divida at-
lema por uma commissãò neutra dentro do
quatro annos, recusa de assignar qualquernova confissão de culpabilidade da guerra,emquanto o assumpto não for discutido peloReich.

BERLIM, 8 (ü. P.) _ O encarregado do
negócios dos Estados Unidos, Sr. Warrcn
Rtfbbins, conferenciou hoje com o ministro
do Interior, Sr. Stresomann. Comtudo a em-
baixada continua a affirmar que ignora a
veracidade dns noticias procedentes de Was-
hington, affirmando que o presidente Cooli-
dgo lembrara á Allemanha a conveniência
de apressar a execução do plano Dawes.

m%p}^\
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1 AOODTtWAIt. DAR ALVURA A OUTID ? j
I LEITE DE CERA PURIFICADO I

(Purified Wax Milk) |
%ilmiiiiiiiiiiiiiiii<ffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiimiiiii

;l Perfumaria"_ |H
terminará no dia 27
deste mez a granas ven-
da pelo custo real
do variado e granzls stesk
de perfumarias de Ca;y, Hm
bigant, Roger & Giilá, Ca
ron e outras; bzm assim,
escovas d-versas, psntss, @s-
penjas, ests|os, eic, etc. Js-
mais haverá outra oppor-
iun dade de opiimas
compras por ser esta
liquidação para ter-
minar o negocio @ são
poucos os dias
tam para entrega
dioáactuaí @rren!.María, a
Soe edade Paihé Baby,
para ahi instiüar o fàii&f»-*

\ÍWÍ_MmmM_Wi_mi__m
iiniw 

Um representante dos Soviets
acompanhará os próximos

trabalhos da Liga das
Nações

GENEBRA, 8 (Havas) — Segundo se af-firma nos círculos geralmente bem informa-dos, um representante dos Soviets aeompn-nhnrá como observador os trabalhos da as-semblea geral da Liga das Nações, convocada
para o próximo mez dc setembro.

O rei Affonso XIII prosegue sua
visita á região de Lerida

MADRID, 8 (Havas) — O rei Affonso pro-«egue, sob acclamnçôcs enthuslasticas, a sua
Viagem pela região de Lerida.

Hontem o soherano esteve em Viella a as-
sistlu a uma recepção dos Alcaides, em sua
honra.

•mmm

Korquina
melhor tônico para os cabellos. Formula

do Exmo.
Dr. Werneek Machado

' venda nas principaes casas de Perfuma-
rias e Drogarias.

m.m
Tentaram assaltar os depósitos

de munições de Lwow
VAHSOVIA, 8 (Havas) — Ante-hontem,

na cidade de Lwow, houve uma tentativa dc
assalto contra os depósitos de munições si-
tuados nos subúrbios.

Um operário foi preso nn oceasião em que
collocava uma machina infernal no interior
da um dos referidos depósitos. Conduzido
perante as autoridades, denunciou diversos
«implicas qua, immedlatamenta, (oram Um-
bem ft—ê.

mano Lar,
go Silva N- 36.

—~m-sm*mm™-*~*--- '

Um bronze para o esco-
teiro Álvaro Silva

Iniciativa de uma creança
de cinco annos

A menina Lucy Regôa da Costa, de cincoannos de ednde, escreveu-nos umn cartinhnnu nual lança n idéa de scr adquirido, pnrsubscripçào, um bronze pnrn o pequeno es-enteim Álvaro Silvn. rpie acaba de rcalisaro grande "raid" a pé Brnsil-Chile.
A referida menina, na certeza, como disse,de serem in numeras ns pessoas ipic apoia-rao a sua iniciativa, fez acompanhar sunmissiva da importância de 55000.

——«g»8fc—«
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A maior de todos os tempos if
A maior do Século !
A maior do Mundo !

da casa

VÍLLA DE PARIS
onde o cliente pôde offereceri
pela mercadoria o preço
quizer.

Visitem as nossas exposições

VILLA DE PARIS
85, rua dos Ourives

76, rua Buenos Aires, 78
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A CA3>A
DA MODA

Modelo inglez

exclusivo d

\$W*^/'

"GUARDA-MOVEIS"
(Sob i. patrocínio ,lo iinliistrial Leandro Martins)

Chamados : Ourives, 41. T. N. 1500

AZEVEDO & BRANCO
Alfaiates da Actuaiidade

Buenos Aires, 132, 1° (canto de Uruguayana),

K*»FESTA EM LOUVOR DE SANTA
VERÔNICA JULIANA '

 m mm m tm * ¦— *

O programma das sole-
mnidades de amanhã

Realisam-sc amanliã, na egreja provisóriade S. Sebastião do aCstello, â rua Condede Bomfim n. 290, as festividades em lou-vor de Santa Verônica Juliana promovidas
pelos Revdmos. padres capuchinhos.

Tendo começado eom ladainhas, ante-hontem, elias terminarão amanhã com o se-
guinte programma:

Missa com communhão geral dos irmãosda Ordem Terceira, revestidos de seus ha-oitos, pela manhã; "Te-Deum", ás 7 horasda noite, cantado, por oecnsião do encerra-mento dos triduos, reaüsando-se, em segui-da, a solemnidade da tomada de habito dosnovos irmãos nue. ultimamente professa-ram para o Ordem; por fim, benção do San-lissimo Sacramento.

FARINHA ALLED 'Z,l_Z,
para a lavagem da cutis. Amacia, embellcza eevita as rugas precoces. No PARC ROYAL eem todai «a perfumarlaa.

ANNÜNCIAM-SE SÉRIAS DES-
_ORDENSNAMACED0NIA

GREGA
A íegaçao hclleaica em Paris des-

mente, porém, esses boatos
PARIS, 8 (Havas) - O "Matin" noticia,em teiegramma de Belgrado, que rebentaramnn Macedonia serias desordens provocadaspelos partidários da antiga monarchia gre-ca. Os revlotosos tentavam um golpe de es-tado.
PARIS, 8 (rtadio-Havns) — A legnção daGrécia nesta capital declara sem o menorfundamento as noticias que correram de Iserias desordens na Macedonia desordens es- Isas rjue os boatos diziam preparatórias deum golpe de estado inonarciiisla.

Para os pobres da A NOS TES
Fornm-nos enviadas mnis as seguintes

quantias para os necessitados soceórridóspor este jornal:
De um anonymo, por alma de João Tci-xe ra, 159; de outro anonymo, 20$; de AI-

38500 P0S' 
residente cm Villa Nova,

PARA ©S Pi LHOS DOS
COKDEIV8NAD08

O proprietário do restaurnute Motta, àrua Snehet n. 12, renielteu-nos para ser en-trague ns filhas dos condcnihádos, por in-lermedio do Asylo Nossa Sc»hora de Pom-
pca, a importância de 10S000.

Itll'

iap@os
fiioviclades de Paris

UüiiuIdlO a u.
 ¦ -mmm ______
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Não pague aluguel
V. S. construirá a sua habitação, no senterreno, apenas com 30 °|» do valor orçado

pagos em .1 pnrccllas durante a construcção
Os 70 "l" restantes serão pagos mensalmente
lurante sete annos.

Examine os 46 prédios actualmente em con-ntrucção no Rio, pela Cia. Territorial e Con.struetora, lí. 8. Pedro. 01: Itio.

O ASSUCAR
Funecionou o mercado do assucar, hoje,ainda sem preços divulgados, os qunes eramconsiderados nominaes pelos vendedores Omovimento verificado foi regular Eiitra-ram 1.003 saccos e saíram 5.759, sendo o"stock" de 43.531 ditos.
O mercado fechou estava! • nominal.

QUEM PERDEU ?

110, Avenida Rio Branco, 110

AN111IJ SUUMERIGAM
SEGUROS TEItRESTUES E MARÍTIMOS

Ouvidor 64 — 1° e 2" andares

FALLECIMENTO
A's ,1 horas dn tarde falleceu, hoje,sua residência, á Estrada dn Freguezia

cm
800,

Aldemira

Lucontram-se nu portaria desta folha, pamserem entregues aos seus legítimos donos:Uma mednlhn de cobre concedida poruma exposição intcrnncioniil do PiinaínA;Um livro, achado num bonde da linlinde Águas Férreas.Uma nrgolla com tres chaves, achada
na run Uruguayana.

Diversos recibos da Prefeitura, achados
na Prnça 11 de Junho. Uma caixa dc óculos, achada peloSr. Joaquim Felippe Cavallo iro, no auto
numero 7.039.

¦ mmm ¦
laureai!»» m GreaRgjBs

Dr. Martinho da Rocha Junior dB|cr
peln Universidade de Berlim, docente de cTi^nica pcdiatrica, etc.

Cons.: rua 7 de Set. 73. T. Norte 7491. .Res.: Praia de Botafogo, 462. T. Sul 3046. •

em Jncnfépagiui, a Exnin. Sra. D, „.„,„,„,Fonseca Thomaz Cnvnlcnnti, esposa do gene-ral Ihomaz Cnvnlcnnti.
--**—¦•¦'- ->-^«So!Bii i ¦¦-.

A FORTUNA
1 GRANDE VENDA de
íartigos dei

SORTIB2ENTO COMPLETO
PREÇOS MÍNIMOS

PRAÇA 11 JUNHO

A Casa America e Japão, Ouvi-
c!cr, 74. tem o maior e melhor sorti-
mento de filtros, Mallié, Garros
Pasteur, Salus, Fiel e paulistas eoni
pedra franceza, a rs. 12$, 15$ e20$ e geladeiras americanas o Ruf-
fier. preços das fabricas.

NO CONSELHO Müi\MC!PAL
MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE K

VOTO DEsBEZÁR
A maleria da ordeiri do din

Depois de approvada, liojc, umn íiiiIíhi
ção protesta mio solidariedade ao governo, i]
projiosilo do levante mililar cm S. PsiiW
e. que inserimos .noutro K'!iir, 6 Cnnsclííl
iMuiiicipal approvou um rcqiHsrímcnlo il)
Sr. Arthur Menc/cí, lançando na acta OB
voto Üè pezar pclo faileeimchto <!.> Dr. A:<Tcliauo Portugal, director dã Estatística dl
Prefeitura, e para que eeja dado seu iiiia
a uma run da cidade.

Approvàram-sò ainda algumas ouir.is in-
dicações c fizeram uso da palavra divciüi
inteiiilcirlcs.

Passatidõ-se á ordem do dia, foram a,'»'
provados: cm V discuBSuo o parecer provi'denciando sobre a áliertuín de um crcdlíi
pnra pagamento dc úiii funecionario ti
<;iiiisellio; em l» discussão, o projecto atiM
risnndo a abcrliirn extraordinária para i*
gamento doa docentes dri Rs;oln Norniíl,of<
fcctiyadós om dezembro de \'-,2H; em 1J iliiv
cussão, o que àutorisa a abrir êredilòs ci<
trnordinnrio de 792:005000 fiara pagamento!no mcz dc j ti Mio corrente, dos juros il
apólices cmittidns em jiliíeiro e suniíí
montar dc 80:0005 n verba 20 dn lei vig»
te, Foi ndimln a discussão do projecto q'làutorisa o prefeito a pôr cm funccioniuiirá'
to o Hospital dc Prompto Soecorro, em vis»
ta do lhe ter .sido apresentado um sulis$tiitivo, e voltou ns com missões, pnra ftdvrecimentos, o que concede prm-ogação ii
liceiiçn a um funecionario dá Directoria íl
Fazenda.

-— -v_«!.í5b__, ,

Dr. Jorge G. SanlrAnna §„>„",=S
|1?SP- da Ruropa. CÍriÜilGIA K GYÍ.'li»'.OblA. Ansemblcn, 231 Miirif. Abrantes, 1!»
."* >-««!c *>—• .-
Requerimentos despa;

chados na 2a circum-
seripçao de recro-

tamento
Foram dados os seguintes despnchos nirequerimentos abnixtí; pclo chefe' dn "' (Iícumscnpcno de nlistàthoritò e recriitnnibllmilitar; com sédc em Nicilièrov:Município de Bhrrn Maiisã — Gaslíio ''"'

Tnnc,n"n]'m — Sèjn cxcluirlò dn classn ®11)02, por ter provado pertencer a dc I0t4|Município de Santo Antônio de l-.-iilna -
Isidoro Ney _ Soja isento do serviço nitempo de pnz, por ter provado achaMlcomprehendido no n. i do artigo 121 

'&
¦>• f>. M.. vigente.

Municipio dc N''i:tlieroy — João José lite — Seja excluido dá classe de l"!''1 I"1ter provado pertencer S dc 1008; .los.V^tí'roirn da Silva — Deferido, por ter salisíil'
do R s"m0 

"° pa,'a«'"ll,,1° '!° ào nitigo.l!!
Município de- Vassouras — Scb.VsMão W

T,t 
~ S.e'ia ison,n í!n serviço cm tempo"'.*pnz. por ter provado iichnr-se cn-",•¦¦:'•:•¦!'

tj° "a' ' c!o nn'!'" 12' do 11. S. Jl. vl'
Rente; Angcnor Gomes Leal — Prove «'seu progenitor não vive em rnmpi.nRi"'iHsua progenitorn, ene lhe ,„",„ SPrV(, de lirrl'mo c que o requerente êcolhido,

Municipio de Petropolis — João- Seiii isento do serviço em letmio dc P»oi tc provado nehar-se eomprebciidiiln¦¦'#"- 1 do art; 12! do 1!. S. M.; Josc Snlv.viSc.lü isento do serviço em"i-n'-,-, di-:«<l>nr tov prpviidõ nchar-se com-íol 'id» "'
1. 0 do art. 121, dnR. s M • ¦,--,,. ,lus'ldn Silva _ Scjn trnnsférido^ivclns.so <'¦100? pnr,, a de IMS; .', c,«n1 provou pòrífi. c isento do s-rvieo cn, on,„0 ,fc ,»',tor ter provado açliar-se còmpréhemüdor.ln. 1 do art. 12! dn 11 s M,Iiinv.-i.<io de Barni do Pi mi-cto Mpreirn da Silva _ciição do nome dc seuobijo, pnrn qne a certidgisto possa produalMonteiro — ,)lln|
qiièrèiíté'. da irmãcível desta.;

piins Barras — Pisento díi serviço n;
pm- lor provadon" n. 1 do artigo

filho'

Mnllíl

Promova
!>nc, no

r:ei d„ n \
seus éffeiti :¦ i

le eertitlão de idade
viuva e: prove o

Bcne.lt
ivc!i''

Municipio devalhidõ — Seja
leinno rio paz,eoíijiVré.lvcndidn
n. s. m.

Municipio tlc
seira I.citc. Réiiido
filho do D
NSo ba

slail'

O

Petropolis — Alo.v
ino dlistnmcutri:

, TC
loysHEellclhno Quarto Pcnido)

il d^ i„Tr i,Z'_° reemerente nasceu W•Kle .junho de 1000 c foi sorteado e eh^'
lllm Á»Q°rpm:aÇM) rm 1.031. Aprcseaie*!afim de scr inspecionado de saude.
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a y-om*.
uiiimos Tyi.rt*t-.r4AMMAS

DOS CoRR^l^oCNT-S,E.-)PECIA*.50A INCITE
NO INTfcKIOf, E NO
EXTERIOR ESFRVIÇO
DA flfi_MfiJÍ AMERICANA,

LEVANTE
militar em

S. Paulo
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Tert?n«f<-?rn. .***» flo Julho n> 1024
ratara» pra—t wev..^»*"»***--*-*. >»»..

ls fronteiras de Minas
guarnecidas pela

policia

LA FOELET-TEI i-ra meraoria d0 >Wp*
primaz do Brasilcaniíiato dos sócia-

listas á presidência
dos EsUs Unidos
Foi

general Sócrates deixou Juiz
de Fora com destino •

Barra da Pirahy
JUIZ DB VfiWK (Mines), a (Sorrlço as-
ciai da A NOITE) — Os iconteelmentoa

S. l'aiil« continuam interessando a oj.í-
Bai-o pubJka, tendo «•.rrido, honttm, os"'*|||*Í1 

drier.finliiHn*! Vioj>.o«,. A NOITI-., tm-
rakcndc. n noticia .Ir que o movinirnto está
Hloc.ilisad.i ti4 cnpllal paulisln traiquili.o.t
£_*•>» espíritos.

O .. •nc-al Sno-atii, acompanhado d*
Modo o seu (*.'.¦.do-inaJor, seguia hootem. ús
|C lioras da larde, pura liana «to Plraliy.
Ira fi nt de assumir o commnndo «1»» tropn*.
Hoínes.

r O •joverno do Eitado mandou cairnirer
•» fronteira»; por 'orça* da policia.

Aqui reina c»»!np)etn cahna.
A Cathiirn Municipal trIetTa*m«i*i ny-m-

Ilhecicdo apoio ao .Sr. presidenta d* Repu-
Ifrlica.

Tres offioiaes, ínoinaive um gene-
ra!, pedem reforma

Solicitaram reforma do «erriço do Ster-
llto o general Ac brigada Urasmo de Lima,

coronel de infanlarla Joio llellodoro de
|J»li'*a:t(l.*. e o tenente-coronel, tnmbem «te
Infantaria, 

'oaijuim Vieira Ferreira.
hu official superior em comboio

especial para o Interior
IA*i > • 40 da larde, partiu para o ramal

tf* 9. Panlo, em um comboio composto da
«atro salão e machina, um official de alta
patente do Exercito,

D ministro da Guerra na sala dos
apparelhos da Central do Brasil
O Sr. minislrn «Ia Guerra este-vo, a tarde

Central do Rra.<ií, conjerv.indo-se
te muito lempo m. snla dos «ppare
«acompanhado, do l;r, <"..*m*alho Araújo, di¦fedor daquella via ferrêa.

esta a conclusão
oonvenoionaes de

Cleveland

dos

A Assembléa do Ceará vota ho-

¦rara_rararaara_raraai_M_raraa«a_aaraaMa(an>>.>>i*v<

A Cotwf-nçftft Democrata
suspende os trabalhos, no
«S«° escrutínio, em signal
de pesar pela morte do

filho do presidente
Goolidge

NOVA. YOMK. 9 (ü. f.) ~ A Convenci»«acionai l)omocratn levnuloti a •.eisáo. hon-tem, h nu i.i-.iollr, ilopols do octogeslmo sea-Io escri.líníj, cm <•*,;„..• ,»,. ,„,„,. ))fln fa]|c.«•imciito dc Calvin CooIIiIrc .lunlor e tam-

menagens exccpcionacs
O senador J. Thomé recebeu a fegulnttlelr-.r.imma B*'<—•-;••••. 7 — Comiriunlfo Voneucli qua a\ss,.mb|,t„ |,.f!«|.,(|va. por unanimidade dt .„_.°o& a»r % WÊstZ VOTA-SE A ORDEM DO DIA

I... talhos um volo de profuudo p_»ar pelo *_ Sennilo fiineclon.in h"lfl com a presen*raiieoimento de I), Jeronymo Thomé d..' C? «o, .'W de ..eus membro», c sol. .. presldon-Silva, «rceblipo prima* do llrasil, e trans- •'•'*• fl" Sr. Eslaelo Coimbra. O expediantt"'Li ' '! VoiMncia c ao governador do ar- _10->»}ou de offlcJos remei tendo propósito.»cel.isi.H.1.» «lu Hahli. iflryran.i.ii.. da pe»a- **¦ Cintara.
«¦***. », finalmente, eomo excepcional ho-, O Sr* Lauro Sodré oecupou a tribuna pa-¦•í*/.?1'0 * mtmorla do saudoso e «"rande!*"'» accrcscenUr Informações as quo prestou,anilstlte, reiolvau lavantnr a i«is5(>. A»- inundo apresentou nm projecto, consi.le•lm.mic.ra Vossoneia acceltar ai sentidas """"""'" " """" ""

«ondnlfnelas qne. etn nome dn AssembléaUjflslntlva do Caará, tenho u honra deflprn'çntnr a Vossencla com esta cummunl-«»çaol Atlenclosns •.iiuda«;ni!:«. — Deputado
Huliens Monlc, r socretiirio."

SENADO EM FUNCÇSO [Metade da guarnição de
Como está constituída a Cab0,,arsa raorta ou fe'

nova commissão de
poderes

rida pelos marroquinos!
Os hespanhóes oecuparam a po*

sição de Hoj
MAOMD, 7 (Havaí*. — Uma nota offieio-su annunclu quo metade d. guarnlcSo do

Çiibodarsa, em Marrocos, foi morta ou feri-du no ullinio con.bale.
A coliiiiina dn Orunil esU tratando do re-abastecer oulras posíçiTeiv.MADHID, 8 (Ilavas- — O directorio re«ni-vau condecorar cnm « medalha militar os«leTensores da praça de Cahndiirsa, em Mar-

rando de utllldada publica 
*"a' 

AsíociüçSo rot;?''„m 
..Central dc Defesa «lo Norte. Essa associação J,0**'e*n nuo se travou nenhum combato

prosperou, cresceu, sendo linj» do caracter S ."* •roPns ncspàhholns o os rebeldes,
vordndclrnnicnte nacional. Hcniette, pois, noi' s **0,ll,,,||e* Serrano c fin.nd consolidaram
Senado os documentos que servem para i **s.r,:!'.l?.e.l'.,i''n.s P0**''''"''.

RÁPIDAS í MINUCIO|fó||

da "A NOITE"
i*~ni _ irran i m -—**-¦•¦ ammmmn

Méila outro projeoto do or**»
çamento que vao ríocbar

emondae, na Câmara
l.ij.', .1. i.il.u'..l.» en amlie»,

r.iiii.ri., a aonsçot
pratn da elac*

Tendo •ií.Iii,
ricii.il nobro .. i».**íii ili.
ilu ili'|i..i*i tlt» (iiiii.iih", pi-b. i"eso da
dias, nfim dc rcc.l.rr en.end.is em I' dia*
«*i.->*.'<», .. projecto ll.xiinilo .. desp-na do MU
nlsturlo da ,i.:.-ii'..llui-.i pura Wilt.

w».'.w.i«' . k,w«MH_nrara_M

Imostrar.o valor que tem hoje esse Centro* instruir «>s que t«5m «lo se pronunciar so/.reIa conccssôo do lltulo «lt utilidade publica.
Xa ordem do dia, fci-se o sorteio para arommi.isáo de pudores., sendo retirados «Ja

CONTRA;. VIDA CARA
r»ITl9r» â» _Tnl» d« m».' ]".¦**" Ss SE*»!*.****-' nomes:íJerot..vmo"Mon-¦t amara n« «HIIZ OC JtOra telro L. Franco, P, Chaves, Carlos Cavai-estuda um projecto de

feiras livres '
JUIZ DE fama (Mlnaa); fl (Smlen «rape-oial da A.NOITE) - Rm1.lt-._fl hontem aCâmara Municipal, tratando dn installaeJto«le feiras lim*. aqui, ves„ oc^j.-o 0 id...

Warcondíij Pai-ana apresentou «ma í>ro-
posta de installar feiras por sn.i r.,nta, me-diante, certas enncesi8e«. feitas prl.-i .Muni-
.-•ipa-idadt. A Camsra tomou oonheclmantonu jiroposta a vae realisar, hoje, um» novaa-Msan para tratar do mesmo assumpto,nada fleando resolvido.•vr

Intensissimo o calor em
Argel

— " ¦ sra fl. ra a, —

As vinhas e outras plantações se-
riamente prejudicadas

PARIS, « (Havas) _ Communicam d» Ar-
«ei mio n intensissimo calor qua tem feitoprejudicou seriamente as vinhas e outras
plantações «Io norte da África A' dntu dn*.ultimas noticias, o tlibrmoinltro tinha che-•fado a marcar fir. urãos contigrados.

mm»

....„, ... ,,»„,.,, ,., ..nave*., i.>riii, iav».
cantl, llosa e Silvn. Vidnl Ramos, Paulo «le
Frontin, Lauro Sodré e Benjumin Barroso.

Forara approvattas. sem debata, as segutn-les matérias: em riKcu.ssão nnlca, o nélo do,,
prefeito do Distrieto Federal, n. 2, de 10"_». i

MApRID, 8 (Havas) — Official — As tro-
pas rcoes oecuparam a poslçío de Hoj, »*»».Marrocos. Tivemos dois morlos e cinco fc~-uos.

A situação melhora; t neres:«ario, nor.'-...,
ainda, castigar a "HnrUa" anlpnda,

Na resino de Undluii reina tranqulllldude. " mm*

A FICÇÃO BA GAMARA

Senador Im Foiletc
. - . .. l'*m en* -'Ipial de s.vmpathii p respeito pnr:. |

duri.;.- l'0tn **• ilmstre casal Coolid.ie iv.ste moinen- i
árelhòu, | *0 do dor pela perda, de scu lilho Calvin, |«pie falleccu hontem de noite, como resulta-tio do uma infecçâo no pé

AGGRAVA-SE 0 ESTADO DE
SAÚDE DO DR. AWONIO

JOSÉ DE ALMEIDA
.,, . , *,  .-. i USBOA, 8 (U. P.) _ Affgrayaram-ia o*.

P„ 
•»»«,. Ar, ¦-,.„.•«« ^„»s * -j a ,,1,ora,<le levantar a sessio nSo tinha I padeciment.òs Co ex-presidelite da Republi-s trens tío interior qne estão oor- 'Ã1_,t|2i'_,I_f"1,!?_,*.T-« 

v'SC(!Ih*í do. .candidato do «a, Dr. Antônio .losé d-Aimeida" 
¦•epuc"

rendo — Ura passagons e despa-
\ chos para a BM3 Sul MineirR I

Foram supprimldos, cU** secunda ordem, os i"RJ? .T' e "TIP 4", do
'lllílO'!

Il*"n*. dc »..*"' * *»r(»8
inol de S. Paulo.,

ni* iiltei.ur (iclii.crncão, só rorrerão, nessa
tiumai, e.ú.c ;. estação i'enfr.il e Cruzeiro,

trens dc passageiros "SP 1", "SP 2",
.»', "ni1 2" c "NP 3", que, este, voltará

laquclla ctliiç.io como "LP -1", islo i, no
liorario do trem «le luxo.

Pnra os passageiros nue ?e destinarem A
Mde Sul Miiieirá, c. Central do Brasil jáendo bilhetes c ilcspncha liajagcns.

n rir .

Partido A presidência da Republica no futuro
qiialncnnio e nem ura acc.lrdo mtsse sentido.

, Í-OVA YORK, K (A. A.) — Commnnicam<le Cleveland que :. Convenção do Partido
hocialistn proclamo.: o senador U Follette
Síq CRndidato fl presidência da Republica,no próximo quatricnnio.
"" **—*».¦ . __._..__afc__*a*——«. ¦.__. , ,

0 AUTO RESVALOU PELA

j.O Sr. Fapanastasioi? vae prepa-
I rar a entrada da Grécia para

a Pequena Enienie
; VIENNA, 8 (Radlo-Havas) - Communi-leam para esta capital que o chefe do go-

I yemo grego, o Sr. Papanástasioú, visitar;*,nrevemente Belgrado, Bucarest e Sofia, no
j intuito de preparar a entrada da Grécia pa-

j ra a Pequena Ententc.

COMO CORRERAM OS FUNERAES
DO COMM1SSARIO AZEVEDO

li+ín.-,. .-I..-.»¦.,* ~ 1 «?• O br. Rego llarros. medico legisla, ;'. tar-lit ei .Ddndonoi] h cMiüm? ° e™ve ^n^^ »oteaí«^sllVIUl Ui/U.tUuliVU 5.1 **Ji._>21U ; infelir. eommissario Guilhcrmo dc Azevedo.
morto em condições tão lragicas, assim
como noticiamos porrnenorisadamento em
oulro local. Ao cabo «ic minuciosa pesquirnI nqtiellc technico do Instituto Medico l.egal

i attestoU como cansa determinante du mor-
tc: fraçtlini do craneo com destruição par-elal da substancia cerebral.

A' tarde, com grande acompanhamento e
i numerosas coroas, effoctuararn-se os func-
j rnes do mallogrado comniissario. quo cor-

rcram por conta d.j clielalura clc policia, no

•••a*»*»

o pviipnto fascista ¦!
emão

Straas er será o seu provável
swccsssor

BERI_.M, S (U. P.l — Coinmunionm de
Ijinidi qne o Sr. Adolf Hitler abandonou

. Iiefia dò movimento fascista allemão.
iHitlèr nllega achnr-so multo oceupado prt-
.•¦tcmenlo para attender iis suas funccôes

chefe «io fascismo.
O famoso agitador está agora escrevendo

li»*ro na prisão do Landsberg, onde está
imprindò a sentença a que foi condemnado.
O Sr. Strnsscr, membro da dieta Bávara e
gigo; do general Ludendorff. provavelmcn-será o snecessor da Hitler no cbinmamlb

movimento fascista.
¦ «tiara *. 

atou a noiva e foi condemnatlo
a 17 annos de prisão•JAnÓÍSI.pN-A, 

7 (Havas) — Um lnividuo,
ir nome Colina, que ba tempo matou a noi-

por motivos desconhecidos, foi conde-
nniN» a 17 iiniios de cadeia.

cemitério de S. Francisco Xavier.-»—m+&—

. reforma do regimento
do Senado

Ssteve, hoje, mais uma vez, reunida a me-
oo Senado, jnira combinar os ultimos pon-da rcforiiia do regimento dessa casa,
no base para a reforma da Conslituição.
Çomuram pnrte ncs-i.i reunião os Srs. Es-

ÍJo Coimbra, Azeredo, Mendonça Martins,ver.o Nery e P. Ilcbello. Se ficarem re-
(jldns certas duvidas, então suscitadas, è*_vcl (jue a ninterin entre amanhã em dis-
S-ViO

-KH1--

licenciado para tratamento de
saúde

Sr. ministro da Guerra eoncedeu ««Ises de licença, para tratamento de saúda
_ , 0,s .os. vencimentos, ao Io tenente«nio Jose do Nascimento.

' mm» unuun, o . u. r . )
réo que será julgado depois! - áSSBg it' iibia Ferro-Viarin da
de amanhã, no tribuna!

popular
innoi Fdg?rd C(íst?> -i,li>! Prcsidenle dimnal do Jury,, designou para depois «I.
íriSn a?.^'0- (lla' ° .iu^amento do ré.
hà 9. i" Sru> '.ncuí,so »° nrtigo 294 para
hnmirid,?nCOd,g0 PcnaI' ÍSto é> »» "*»•*'
fcc„ldo*.A aceusaçao será feita pel.
_Mafra de Laet. 2" promotor publico.

Fallecimento suo Estado do
Rio

BAR«A DO PI1UIIY (Estado do Rio), 8
(Serviço especial da A NOITE) — Falleceu
nesta cidade D. Olga Ghercm Pinto, esposa
do Sr. IIii^o «Mendonça Pinto, funecionario
«Ia Prefeitura dessa capital, e irmã dos Srs.
José Pedroso e Alcides Cherem.

O «flterriimento foi muito concorrido.
'*" ' ¦' -ft-f-Sr— ¦

Vae ser processado um ven-
dedor de cocáina

Foi na madrugada de 80 de junho ii.il-
nio, nas proximidades de um barracão ejeis-
tente no morro da Mangueira, que o indlvl*
duo ,Io5o de Deus Peixoto foi preso om fia-
grau te na oecasiâo quo offeracla um vidro d«•cocaína a uma mulher.

Hoje, o representante do ministério pirt.lt-co offercceu a respectiva denuncia, sendo a
mesma recebida pelo Dr. Renato de Carvalho
Tavares, juiz da 4' Vara Criminal.¦ "ITf •

Inaugura-se, amanhã, em Mos-
cou, o Congresso Internacio-

nal Syndical Vermelho
MOSCOU, 8 (Radlo-Havas) — Inaugura-

ae amanhã, nesta capital, o Congresso In-
teriiacional Syndical Vermelho.

—*mm**r*

Por um equivoco do pharma-
ceutico ?

TOMOU STRYCHMNA EM VEZ DE
QUININO E TEVE MORTE IM*

MEDIATA
CÒLtATINÀ (Espirito Santo) « (Serviçoespecial da A N01T.E) — Informam da villada Arfoitóo Cláudio que, por mn lamen-

tarei equivoco, um pharmaeeutieo dali mi-n.slrou no Sr. Alfredo .ItiliSo uma dóde de
stryçhhiha em vez de quinino, causando-Hie
morte immedinta.

O extineto cra viajante dn casa Va». Lis-l boa, dessa capital.
-¦-¦ 

» -^

0 Sr. presidente do Tribunal de
Contas fixa as horas para as

suas audiências
O Sr. presidente do Tribunal de Contasresolveu que, de ora avanle, ás quintns-fei-ras, das :' ás i lioras da tarde, receberá os

directores daquelie Tribunal, e, ás terças e
sabbados, ás mesmas horns, Iodas as pessoas
que tenham assumptos que dependam de
sua decisão.

a rcsnlin,-,"(n do Conselho
orra a Receita e fixa
cipalidade para o ex;
parecer favorável da commissiio de consli-
tuifão, a. CS, de 1924) | em discussão unlca,
o ifcto do prefeito do Distrieto Federal, nu-
mero 74, dc 1 !*a2, i, resolução do Conselho
Municipal que concede uma fnfxa de ter-
reno, na esplanada do Castcllo, ao Club dos
Funecionario» Públicos Civis, para a con-
strucção da sua séde fcom parecer favorável
da commissão de constituli/io, n. 69, de
1924); cm '2' discussão, o projecto do Sa-
nado, n. 15, de 1923, nutorisando u cnnstrn-
cçáo de duas estações, em Belém e MnnAo*.
porá pouso dos hydro-ariões da Armada en.
serviço entre ns duns cidades, podendo o
governo dispender até a quantia «le 600:0008
(com parecer contrario das commissões «lo
marinha e guerra a Ae finanças, n. 7'), do
1934); em 2* discussão, n proposição da
Câmara dos Deputados
eq.
Co
tn
parecer contrario das conimissões
nha e guerra a de finanças, n. 74,mm»

:lho municipal que T Tr..-. •« . •. nex-en da Muni- uma penca de discurseircicio dc 3D21 ícom _^

Mas faltou niintcro para as
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/'íi___i_.-_j_a'^
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tBatrate.ro!
il a

votações
A Câmara rcalisou, hoje, lesnão. Na nelaos Sr». A, Toledo. J. Barreto e H Mnffi.1h*ii><declararam que, V,apresentes a sesslS de 5 WfPP!?

do corrente, teriam dado scu voto a favordo sitio e o Çr. Adolpho Bergamini disso ,
qua, nesse dia, chegara um pouco tarde. Ss |i nora estivesse no recinto, teria votado cou-tr* o projecto do sitio.

jAifida na ecla, o Sr. A. I,lma declarou quenao lhe cabia a culpa de não haver sido pu-blicndn o seu discurso, proferido na sessãooc 5 do corrente. Entregara is 4 horas dutarde desse dia, os origi.iacs á tacbygraphla,devidamente revistos, dc fôrma que a respon

rasíieira

..para nos mestre, ?SS^ ^iS^^^»,''teiíS, *&£

«le mari-
dc 1921).

Descobrem-se, no interior paalis-
ta, importantes fontes de

agua medicinal
LORENÀ, (S. Paulo). 4 (Serviço especial

«Ia A NOITI*) — Na chácara denominada São
Josc da Bella Vista, neste município, fo-
ram descobertas importantes fontes du agua
medicinal radio-netivas, que já tem sido c.t-
pci-imentndn, com bons resultados, por pes-soas doentes dos rins, ficado, intestinos e
estomaRO.

Bm vista desse fucto, projeets-se eoos-
tritir ali um fn-ande hotel, transformando-se
assim a referida chácara, que dista um kilo-
metro desta localidade e pertence ao barão
da Uocnina, cm uma estação de eura, com jo que muito lucrará tnmbem I.orena, que, i
possuindo optimo clima c estando situada !
entre o llio o São Paulo, ficará sendo uni
pouto de repouso para as populações cario-
ca e paulista. mm»
Condemnado por exercer a es-
pionegem por centa da França
BERLIM, 8 (Radio-Havas) — O Tribunal

de Rostoc conden-.*iiou n tres annos do pri-
são com trabalho o multa de 1.000 marcos
ouro o ex-funecionarin Snndcrmann, aceusn-
do de espionagem no Rulir, por conta da'•'rança.

¦ ,«¦*)•** *

— m*!*.

RESTITUIÇÃO RECUSADA
^;,Vlnist.ro da 1?a?enda Indeferiu o pe-do lenente-coronel João fluarque Bar-
líote .,n° 

scnt,í'° t,c sc,'-,he restltuldò» or Ae nina passagem tomada por conta•Ministério 
da Guerra para „„. seu _*in-0

OS VALES-OURÕ
I 8*nco do i",.asi] forneceu os vales-ouro

_AIfandega A razão de 5.S.180 papel,i*oo6 ouro,

ESS?^ dollar» • v^ta, a 95850 1 fardos.

Noticias de Portugal
Brito Paes e Sarmento Beires re-

gressam á metrópole
LISBOA, 8 (ü. P.) — Foi preso no Por-

Alves Reis, por ter dado
s mil contos A Compa-
África.

I.tsnpA. S fll. P.) — Os jornaes refe-
rem-sc ponnciiorisadnr.icntc .'. sublevação
íniiilar de S, l-'aíilb.

i. ".íí.v. ;¦: ('!'. P.) — Os syndicálisliís
de Caia ritiiònram a policia a tiros, ficando
duas praças feridas. Foram cffectundus vn-
rias nri^nes e n apprcliensão de documentos
importantes.

.. S (U. P.) — O Congresso re-
solveu erigir em Braga um monumento ao
Sagrado Coração de Jesus. O patriarcha
lançará solemnemente a primeira pedra.

LISBOA, 8 (U. P.) — Os aviadores Bri-
to Paes e Sarmento Beires, por ocensião de
embarcarem para a metrópole, telegrapha-
ram saudando o Parlamento.

•8*91»

O ALGODÃO
Esteve o mercado do algodão, hoje, me-

llior inspirado, com os preços em ascensão.
Os vendedores colaram os scrlõís de 808

á 84$; as primeiras sortes de 78S ã 819 c os
medianos dc (>l»5 a 808, por 10 liilos.

i.As entradas foram dc 1.341 fardos c as
saídas de 343, ficando em "stock" 12.942

0 CAMBIO MELHOROU
5 11|16 A 5 7|8

Tendo eaido de véspera A taxa nominal do
5 í»|8 d., a quo os bancos operavam apenassobre cobranças, o mercado de cambio hoje ]abriu e funecionava em melhores condições '
de firmeza, sem dinheiro para o bancário s i
com letras particulares offerecidas. !

Com effeito, o Banco do Brasil declarou :
a taxa de 5 3|4 d.j dando pequenas quantias 

'
a 5 25|il2 d.", mas os estrangeiros que inicia-

j r«m operações a 5 11|1(. e 5 ÜÜIÍJ2 d., porque \
j não havia proeura, passaram em seguida a
| sacar a 5 8]4 d. francamente, já com opera-

ções em vnrior, delles n 5 35|33 d. e dinheiro ¦
para o partieulnr a 5 27|82 d.

Mostravarn-se os bancos assim inclinados i
á alta, notando-se mesmo haver maior oon- !
fiança nos desígnios do mercado, que pro-
incttia restabelecer-se dn queda soffrida.

Os soberanos regulavam a 52$ o a libra-
papel a 42Ç000.

O dollar cotou-se _ vista de 9$880 a W880
e a praso a !)$820.

Saques por eahogrumma*
.V vista — Londres, o 1!J|.12 n 5 llllí, Pa-

ris, 9503 a 5520: Italia, S416 a 9428; Nova
York; 08730 a 0$910; Hespanha, 19.11(5 a
1$S18; Suissa. 19750 :, 19772: Bélgica, 9-149 a
94,*r.; Holanda. S.-jl.UO u 397JI0;

Fornm nl-fixadas officialmonte as se-
güiiíJcs laxas:

A 90 d|v — Londres, 5 l-i|10 a "» '.!."íi.'12:
Paris, 9497 a 9510; *\'ova Yorli. 99820.

A* vista — Londres, 5 5|8 a 5 2ÍJ|32; Pa-
ris, 9500 a S5J5; Italia, 9414 a 8430; Portu-
gal, 9270 a 9290; Nova York, 9968(1 a 998(50;
Hespanha, 19295 a 19330; Suissa, 18740 a
18772; Buenos Aires, papel. 39160 a 38230
(ouro), 78180 u 78300; Montevidéo, 79570 a
78750; Suécia, 28590 a 29640; Hollanda.
39(180 a 38740; Dinamarca, 18550; Canadá,
98650; Chile; 18100 (peso ouro); Syria,
8500 a 8507; Bélgica. 9440 a 8450; Rumania.
5048 a 8060; Slovitquia. 8287 a 8298; Alie-
mnnha, 8001 por uri milhão de marcos,
28350 por marco dc renda; Áustria. 8140 a
8175 por mil coroas: cale, 851)5 a 8515 por
Franco; soberanos. 5'*S: lihrus-napel 428000.

O mercado de cambio duranle o dia elie-
gou a melhorar a 5 27J32 e 5 7|8 d. banca-
rio. Depois, fraqueou e desceu a 5 25J32 d.,
mas declarou-se novamente estável, com os
bancos operando a 5 13116 d. e comprando, a
5 7*8 d.

Fechou o mercado firme a essas taxas, com
a libra papel a 429500, por ultimo, *

mm?& m mm
Boletim da Directoria de Me-

teorologia
NSo tendo sido possivel organisar, ainda, jhoje. n previsão dn tempo, por falta de coin- |

inunicações tclcgraphicns, o Directoria do
Meteorologia nos forneceu, apenas, a seguln-
te synopse :

No D. Federal (de 6 horas da tnrde de
hontem até As 3. horas da tarde de hoje) —
O tempo foi h.itn durante todo o periodo
com alguma nebulosidade; não tendo sido
registada até ãs 3 horas da tarde, a inslabi-
lidade prevista, tendo se verificado nos de-
m,.is períodos a previsão feita. A tempera-
tura foi estável. As temperaturas eslr ...us
registadas no Poslo Meteorológico foram :
maiinia, 27". 1. e mínima, 19<>,(', respeclivii-
mente, ú l hora e 10 minutos da tarde e li
horas e 30 minutos da manhã. As médias
das temperaturas verificadas nos postos do
Distrieto Federal foram: 28",8 c M",3. Os
ventos foram variáveis, com pred. do quad.
S1V frescos após 12 horas e 30 minutos.

Km todo o paie (de 9 horas da manliS de
hontem até 9 horas de hoje) — Zona norte
— Por deficiencio dc despacho» telegraphi-
cos, deixamos do fazer a synopse desta
zonn. Zona centro — O tempo foi bom nas
24 horas, excepto em Theophilo Ottoni onde
se registaram chuvas fracas. A's 9 horas de
hoje o tempo era, en. geral, bom. A tem-
nerâturà declinou ligeiramente em partes de
Minas, Goyaz e Matto Grosso e soffreu li-
geira ascensão no E, do Rio do Janeiro.
Zona sul — N'o llio Grande do Sul o tempo
nas 24 horas foi em gera) instável, tendo
sido registadas chuvas em Passo Fundo, Sã-i
Luiz Gonzaga e Santa Maria. A's 9 horas
da manhã de boje o tempo era bom em
Hio Grande e Sanla Victoria, o instável sem
chuvas nos demais pontos. Não é feita « ,synopse dos demais Estados por grande >!c- j
fieiencia de telegrammas.

Tendência do nivcl das águas do rio Pa-
vahyba — Estacionai-lo em Guarntinguetíi e 1
São Fidelis e baixando lentamente no resto
do curso. Não recebemos despachos de Gua-
rarema, Jacarehy, Pindamouhsngabn,
choeira a Anta.

Menores temperaturas — S',0 em
Quatro c 4".0 em Tres Corações.

Maiores chuvas recolhidas, hoje — 15 m|.níl
ein Ondiná o 15 iii'iii2 cm Escala'-.

Fsli.di* d(i niíir nn cosia dò pai*. — Vagas
c pequenas vagas cm parles du llabia; chão
e trnnquillo nos demais pontos da casta do
paiz.

Regiões sem chuvas — lia mais do 15
dias: Joazeiro, S. .T. Evangelista, Aras-
suahy, Paracatü, Viçosa, Coxim e Sanla Ma-
ria Magdalena. Ila mais de 30 dins: partede Minas; hn mnis de 60 dias: Goyaz e nin-
da parle de Minas Geraes.

Dados aerologicos — D. Federal — Por
motivo de força maior não foi feita a snn-
dugem. Em Santos — 9 horas e 30 inimi-
los da manhã — Cor. qund. W até 1.950
ms. vel. inéd. dc 5 metros. Em Mendes —
!) Jioras e 30 minutos da manhã —- Cor.
quad. N ..lê 1.620 ms. vel. inéd. de 9 me-
Iros. Campos •- 9 lioras c 30 minutos dn
manhã — Cor. Vnr. enlre N e WNW nté
500 ms. vol. inéd. de li melros; cor. SW
nté 1.000 com vtil'. de 3 ms. e cor. vnr.
entre NNW o WNW uté 3.00 vel. med. 10
ms. Eni Cuyabii — 9 horas e 30 minutos
da manhã — Cor. quad. E até 2.00 ins. vel.
inéd. de 4 ms. N até 3.00 ms. vel. média
de 6 ms. e cor. var. entre NW c W até
7,-160 ms. vel, méd. dc 10 metros,

. .. ruçou—• A nação não perdeu nada coit. isso. F.l-
Ia nno tem interesse em conhecer o seu dis-
curso...

O deputado carioca olhou de soslaio o re-
presentante paulista, mas não aventurou ne-
nhuma palavra, sentando-se.

Do expediente constavam os seguintes p:«-
pels: representação de Amaracs Pimento] &
Cia., sobre a emenda alterando o*> direitos
aduaneiros cobrados pela importação de la-
driibos e azulejos .; offieio d.» Ministério dn
Justiça, o aiincxo do Senado francez, com o
parecer do Sr. Berenguér, relator da Com-
missão dc Finanças, snbre o projcclo que ,-.!-
Ura a actual codificação das leis francezas
concernentes a habitações baratas c peque-nas propriedades, enviado a esse ministério
pelo das Rclnções Exteriores,

Todo o expediente foi oceupado pelo Sr.
A. Lima, que allttdlu no relatório da com-
missão financeira ingleza, chefiada peln Sr.
Monliigii, criticando a cònducta «lo governono caso do projcclo de siderurgia, votado,
dc afogadilho, o anno passado, ao apagar
das hizcs.

Passando-se á ordem do dia, foi votado o"veto" presidência* A resolução mandando
dividir cm ordenado c gratificação os ven-
eimenlos dos Rti.-ird.is desinfectadores de 2"-
classe da Saúde Publica: 07 deputados :n;.-
nifrsti.rum-se a seu favor c 8 contra. Não
havia numero, :»endo, por rsuo, encerradas
ns soguintes discussões, conslnnlen do avul-
jo: 2" do projecto concedendo um anno (lc
flcénça. com vencimentos, ao professor Vi-
cento Cernicchlárô; I" do projecto conside-
.ando de utilidade publica n Fundação ():;-
waldo Cruz; 1" do projcclo considerando
de utilidade publica a Associaçiio Geral dc
Auxílios Mútuos dn Estrada dé Ferro Cen-
irnl do Brasil.

Sobre os acontecimentos que se prendem
ao movimento sedicioso de S. Paulo, fala-
ram, a seguir, os Srs. Adolpho Bergamini,
que se externou centra .. prisão dojjoínu-
lir.tas, e N. Nascimento, A. Lima, Vicente
Piragibe c Anlonio Carlos, este explicando
i:s palavras dos oradores precedentes; que
poderiam dar logar .. interpretações dúbias.
¦  ¦' '—¦" ¦ m»êzt»»11m>»-+-~. —-_-_.
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Rao tendo informa-
ções da viagem quees*„ fazendo sua Mãe
aíííicta e doente pedenot.cias.
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Chapéus
AGASALHOS

O maior, o mais completo sorllmeBlo
do Rio i o da

lilSI íwmè§hã
Agora e sempre habilitada a satisfa-rer

os go.tus da sua Uisíicetu fre-íitodos
uc

7 fi'1.**:-1

BEL_ISSIMÀS SM
C02sT?EGÇÕ„3
Dias e jJruguãyana, 10

Uma agencia âo Banco de
nas, era Tres

Alie
ias

ALFENAS (Minas), 8 (Serviço especial da
A NOITE) — l'oi soleinnenieiite iiistálladíi
cm Tres Pontas uma i.jjcnciii dò Uiincci Coín-
mcrcinl de A!leoas.

Para aquella cidade, seguiram o.s Srs, Dr. í
l.eão !*'iiriii e Ainahcio Lemos, directores da-I
quelle instituto de credito.

a — <K—~,

As machinas de sommar e a falia
de papel para sen funecio-

namento
'Em offieio dirigido ao Sr. .1. E, Thompon,

representante da Burroushs Adding Miicl.inc
Company, o Sr. contador geral da Republi-
ca, A vista de não existir eni Sergipe á ven-
da o papel, em bobinas, necessário ao lun-
ccionamento das machinas de souin.ar Bur—
rough, solicitou-lhe providencias no sentido
do facilitar, não so á delegacia fiscal na-
quelle listado, como As demais eni idênticas
condições, a acquisição do mencionado papel

'£ ST" 
"^

i»\*f^^r*y»mW^$^''C
\i-~à<fà2kàiJ®tmm®m

Wf^.%i "Si bem me
rscordo, não

TrataiHÍo rJa installação-, em Ma-
háos, de soti íeprosario

MANÃOS, ,1 (Serviço especial da Á NOITE)- A pedido du directoria do serviço de pro-
phyliixia rural c eom o apoio do governo cs-
l.iidun], reuniu-se u Sociedade Mediei. Amazo-
nense, ..rim de tratar da installação aqui de
um hospitnl para leprosos.

a mm* •—

M 0 café esteve reanlmado
¦ ¦¦.¦'»»> m* ¦*

Cotoü-se o typo 7 a 42S709
.M.idii quo sob a impressão de uma baixa

dc 'lllii 45 pontos nas opções do 1'ecl.i.mento
anterior ria Bolsa dc Nova Vork, o nosso
nieroi.do de café abriu e fiíiieeioiiou hoje
compJctnineiile restabelecido rio estudo dc
inércia cm que caíra nestes tilli.rios dias,
passando n funecionar firme e em alta no-
vãmente.

A procura para :. realisação de novos ne-
goeios foi mais desenvolvida, de fôrma "ue
aquclles se fizeram cm escala bem regulai-,
notando-se entre os interessados muita ani-
niação c confiança na continuação da me-
lhoria dos preços do pròduclo.

Cotou-se o typo 7 á base de 41 $700 porarroba, lendo sido negociadas na abcrlur'.
7.300 suecas. O mercado ficou bem coUocií-
do o firme.

Riitraram 10,034 sneens, sendo 10.012 pelaI.cnpoldniii e 532 pela Central;
Os embarques foram de l").7í*S saccas,sendo 1.250 para os listados Unidos, I7..IU1I

para a Europa c 1.019 i.or ciibotagcm;
O "slocli" era ri.* 221.209 sneens:
Durante o dia o merendo dé cale reguloubastante netivo. Foram vendidas inais"7Í892saccas, no totnl dc 13.102 ditas. Fechou ani-¦mado « mercado.

Rouve un ü.m em que
faltasse em casa a
EmdsB.0 de Scott"
O que diz este cavalheiro tle
idade appiica-se a urna iufini-
dade de casas de familia onde
se apprecia a saúde c robustez
ern Iodar as idade** da vida.
tantas enfermidades tcem v

mesma ori.;'.*.*.; que milhares de
pessoas sensatas chegaram a

irvencer-sc de cr.c quando
nião basta a EmuIsSp de Scoil:,
ha que deixar que o medico
decida e freqüentemente esíe
lambem diz:

¦. ome a

ilULSâO
lie S»0TT

msmêê%!am»yEis3tMÊ»wyH*a*i^iK^!3*_*5

.!!_/ Ü *<i_^irft..fcrft._2)
dcljcndos padrões

Telcpjii C.

****** íl
Qu mai,

Lní-go da Carioca. !) —
SOUZA BAPTISTA

CIO
Cia:

_;3
Fino (.rosto, bons preço3Largo dii Carioca, 9 — Tel.C G!0

SOUZA RAPTISTAJt. C..
T r a t a írtento ii.te7isi.ii

PK'1! \}\ ',oI° IsISMUTHION. novn
il M-ldhs Preparação de bisinutlui

elementar, injectavel porViu iiiusciUai' (jndolor). Nas drogarias. Rop.Cauvalho. - s. josé, 23,

C'
y I! 1
0RLAN13O
2'' •indíir; Tel Cj 11112. Hio.

A i\ na Gos.íà Jüniorf **$M
1, ,. . Philis, Tn-res. i-.'.il.»;m.i.«*i**iiia. R. ÇlTÍlei 17 (4 As 6),

^-.'S*-.*/_»<1
Cur.- Imilittlto

rii. X
Physio*

Or. i\

s»i»l.-!s de 2 eni dc
A

Sjj Clinica medica. Appa*
rolho digestivo. Con-

- !i--'. Asseinhlén 121,
INDEPENDÊNCIA

Mobiliário para uma casa, com 36 peeat,:6&0$ — Rua do Theatro ú, 1, Tcl, 47$ çj

%'-^_ii;-__ii - -- £V._. t.^v.*o.j;(w__'... i., . ¦¦.._ _;. _<P
L ¦£ © i V 6 L



-r-f

A NOITR ~ Tcrçn-felrn, 8 «lo Jiillio <ln 1021
»JwUt4l*lt.Hi+*»+ | rwinn lmmmm.mtl*li,tl»,mé1*..... •_-*•-_ ¦ — -u .*_•_- > W-._ , . rm

m-

*%.t&-i—s a* *-•**-? j%. aa _h__. ao
I'.St». IIIIA CAKMO

CAMISAS PEITO UNHO

Offerece ao PUBLICO uxna pequena relação de
artigos do seu grande stock d© mercadorias
desde o artigo de luxo ao ínais modesto. Unica
que ainda pode offfferecer maiores vantagens

F-llo 1|2 linli.i Afr.no
r.ilu Unho Miim.ie.ier.,.. iijr.mi
Peito Unho Irlund.z |ii-.,o.i
Peito duro 13150.Pello lliilin super 13(800
Peito linho puro i,'.f..niiPeilu liuhu iiiuo ea*>nca 1..f.._i)
Franceiai peito llnltti IBfJSUO

CUECAS BRANCAS
Be cambrnela 
m Irlanda 
Cainliniia liigloxa
Cambraia siq
Cambraia lypo Unho
Irlanda lia llnh.

LENÇOS
Par.i eollcglncs 
Typo suisso 
Ciiinlirainha 
IllIflfíCI 
H* Unho Otfonl
Super u. ||,,|l0 
Inglesei c| Imin. côrcs ...
Infllete. Typo Pyramyd. ...

Pytamld, legitimo

n por uir.no

d_.

Vi
M
V4

131000
II.-'.un
ir..«(ii)
I0M0I)¦iliNilll

..f.im

."l-llllll
fiMOO
7Í400
.í.ntio
üílíflll

liV'o.1
isiaoo
1418..

TOALHAS DE LINHO AJOUR
AD .MASCADO C| IUMA0ENS

IM) IM).
un ii inn.
..mi I.mi,
-U0 ICO.

CAMISAS AMERICANAS

i.ínnn
1.9811*1
l.ílllltl
338D00

TOALHAS LINHO COM AJOUR
EM VOLTA

ídf-inniso a ino 
ano s mo
iuío x mo  íisíüõõWM" x llill  yníKIH)350 x 1(10 a-iguoo

PerraI, cores forlcs  7...00
1'iiilic listadas  :i«..ii.i
1'vr.al l-'inn.fj. llii.illt
IVr. uliiii- Inglc/a li-.iii.i
I'íiiIi-,ío disiiucli) jj mui
Tricolor chie I3ÍA0Q
Zcphlr Ili...hn* super Miiuil)
-íophir liiiiliv. oncorpa^lo iifHun
Miiiissellnc Ingloza I...H.
Crcpcllnu super ir.-.-i' i
Sedu vendai l.t.lin
Xcphir imitai "7IH00
Conlonct llítfe 181000
Zephlr Toliralco IHíMiO20|80g;j Zenliir l.yuli». loioOOl.uliln» Ingíuza r.fsuit

LENÇÓES

Pnra ri.nilsgfm  flWi

CAMISAS DE TIUCOLINE

1,'iti \ 30o ...tonu c| almir Kríwi
lio x .mi crelono ei ajuur inijsoillio \ 300 creionu ej ajuur IHfiOil
nio x 310 crelone c afour, cii.il.... i^**.
I8ii x 310 ciclone cl .ijuiir, caiai..,, I.V.till180 a VIU .r.tone gromo c| ajuur.., ISíSO.
180 x 310 cr. inn. grono c| fctlonet, _lü<3i>.

COLCHAS INCLEZAS DE FUSTAO

S. branca, »_per
tlAiv. variada*
'¦ .'ir palha, IMiiihi*. 

jT.l.oíln. l.niice.a ll.lada...
I ''.'iii < ti« .*> diper. . ........
. • m. ,i de luxo

As in...» Ii.il..-. Iiitui.il
[PádrAo di'itiiiclu

Triculino fruuce»

_••¦•«••

TOALHAS PARA ROSTO

K'i|.^.ias 3 pur 7IS0O
1'clptidas encorpadas  3 8ÍMI0
l-Vlpmlas em cores .1 8f700
1'clpudas fortes .1 01000
1'elpudus grandes  8 10.800
(íranilce c| ajuur S 11-.800
Alagoas grandes 3 131800
,l»ft(/anas 3 M?_l)_

PERFUMARIAS

Sabonetes eflen fino, 3 por 1701'fiiius perfumes Irllin" York iodos perfumes .... ?ntio¦ em burra {KiinPaly I*4iin
Urllhontinas Paly 3Í700

iSiz.i llíHiir" finos perfumes '1180'
Estrados Jardy surtidos 4|UU"

Paly .f.Oii

150 x 300
ISO x 200
IOO . 'Jm» com fostonet
100 x 310
170 x 310'.UU x 3311 cum .estimei
IDO x 236
IfiO x 330 c| festonet
-00 x 3S0
Ulil x -SO alio relevo
100 x 230 ollo relevo eom fe.lonet.

ti-fiiu
48 l.llll
filbilllll
1138000
niwu.
73J8.I0
78180.
838000
85*000

1(18.11110
)'_.' :i.(«l

MEIAS DE LA
'fo«.da rnrorpsdas.

I - M*la forte
lim cores
Prabccxai,¦f*"H"*"M^.-»K*

José Severiano de Mello
.30" DIA)

Angela Nogueira d. Mello e filhos.
Joio Kodrlrtue*) Nogueira » filhos eon-
vidam a Im!.. os scim parentes t anil-

-ft etir* para assistir â mima do me: qne
liar ulnis dr Kra e.poso, pne, cunhado e tio

JOSÉ* Si:VKRIA.\0 ni! MKI.I.0
uiandant rclehr.ir. amanhã, iia.irta-f.lra, 9 do
eorrenle. ás 9 h'»ras, no «lliir-aiór da eirreja
de M. José) antecipando deid: j» os seuu
Acradcclmcntoii.

f

Amadeu da Cruz Mattos
• Carolina Sondermann de Mattos, sua

•¥'• filha c dcm-iis parentes agradecem, pe-
jj nhorados, :i todas as pessoas (jue se

r... dignaram acompanhar á ultima mora-
éu os i-:'slos ir.nrlite.s de üpii pranteado espo-
ao. p.-ic e parente AMADEU DA CiU'." MAT-
TOS r bem assim a todos quc o visitaram
durante n sua elifcrniidnde. Aproveitam n
epporliinidadc para participar que a missa
do /'• dia, para descanso dc sua alma, ser_
celebrada quinta-feira próxima, 10 do cor-
rente, ás 8 lj2 horas, no ollar-niór da ma-
tru tio Sacramento, conferi ando-se gratos a
ted .s (f.ic comparecerem a esse acto dc rc-
ligiaoi

í
Dr. Camillo Fonseca

(1» ANNIVERSARIÓ DE SEU FALLECI-
MENTO)

Maria Etipcnia P. dn Fonseca, suas
filhas, genros e netos convidam n to-
dos os parentes e amigos para assistir•tíS a missa qnc por alma do seu sempre

lembrado marido, pae, sogro e nvi. Dr. CA-
Mil.1.0 1ONSRCA farão celebrar amanhã,
miartn-feira, 'J do corrente, ás íl horas, no
ajtar-mór da cereja do N. S. da Gloria
(largo do Machado). A* mesma hora será
rezaria no altar do S. Coração de Jesus
""¦a 

jnissa por alma do seu saudoso filho
ÇAMILLINHO" Desde .iá agradecem a todos
yie comparecerem a esle aclo de religião.

treiLI

Arthur de Carvalho Fernandes
1° AiNMVEKSARIO

Viuva c ili lio . v ({«'iiinin pa*
renlcs ile ARTHUR DE CARVA-

HO FERNANDES, conviilam
hciis purenlc» e nniiuo:* paru ii8-i.lir
á mi. aa cm anffragio <Ie sua alma,
que fazem rezar, amunliü, quarta»feira, 9 <Io corrente, l" unniveri»urio
(In seu pasaamento, ás 9 1|2 hora-,
na egreja «le São José, pelo que des-
«le já ae confessam gratoa.

*&

Thomé Gonçalves Lage
EX-SOCIO DA FIRMA LAGE ft SOUZA

Armando Pcsce dc Souza c senhora,
agradecidos Aqucllcs que acompanha-
ram ali a ultima morada os restos mor-
aes dc seu grande amigo e tio

THOMfi GONÇALVES LAGE
de novo convidam para assistir a missa
que em suffragio dc-sua alma será celebra-
da amanhã, ás 0 horas, no altiir-mnr da
inntriz do Knnnhn Novo, o que antecipada-
mente agradecem aos qne comparecerem a
este acto de religião.

CA-?

tai
n
t:i

Thomé Gonçalves Lage
7* DIA

? Thoma .ia P. Gonçalves Lage, viuva
?J. e irmãos cunhado., sobrinhos, e nfi-

5 Ihados agradecem, penhòrndos, a to-- dos aqucllcs que acompanharam á ul-
lima moraria os restos mortacs de sen in-
tsquecivel irmão, cunhado, tio c padrinho,

THOMÍ; GONÇALVES LAGE
¦I dc novo convidam para assistir á missa
Iç 7o dia, que pelo descanso clcrno dc sua
lima farão celebrar amanhã, ás 9 horas,
ao altar-mór da matriz do Engenho Novo,
Confcssando-sc desde já agradecidos.

Isabel Rodrigues Silva
Os filhos, irmãs, genros noras, ne-

tos, cunhadas, sobrinho, c demais pa-rentes, profundamente compungidos¦Jt>& pelo doloroso c prematuro fallcclmento
de sua dedicada c santa mãe, irmã; sogra*,
¦vó, cunhada o tia ISABEL RODRIGUES
SILVA, convidam as pessoas amigas a assis-
tir a missa dc sétimo dia, que será rezada
•th suffragio de su.-. alma quinta-feira pro-nina, 10 do corrente, ús 10 horas, no al-
ta'(*-niór dn egreja de N. S. do Carmo; á
fui» lo de Março, liypothecando a todos

,Ítcjná«gi*ati(lão.

f

*%*

Mirandolina Garcia Pires
7» DIA DE SEU FALLECIMENTO

t 

Antônio Luiz Mulheiros. senhora
filhos agadecem a todos que os acom-
paiiharam na enfermidade e á uMima

morada de sua sogra, mãe c avá MIRAN-
DOLINA GARCIA PIRES e convidam os
seus parentes c amigos pnra assistir u mis-
sa que mandam rezar amanhã, quarta-foi-
ra, !) do corrente, na egreja de S. Geraldo,
ás !) horas, estação de Olaria. Desdcs já
se confessam gratos.

Convite
JJ A Soeiedade "Rio-grandense" convi-
ei5<*»i da a todos os seus associados e aos

? rio-grandenses do sul, a comparecerem
ás exéquias que serão celebradas na

Candelária, amanhã, quarta-feira, 0 do cor-
rente, ás 10 horas, por alma da Exma. es-
posa do Sr. ministro Godofredo Cunha, pre-
sidente da mesma sociedade.

Fernando Fernandes de Souza
Maximiaiio Fernandes de Souza con-

e os de seu fallecido
DO DE SOUZA, para

de sétimo dia, que
será rezada nu matriz dc Santa Rita, ás
0 1|2 horas, amanhã, quarta-feira, 9 do cor-
rculc, o que desde já agradece.

# Maximinnn Fcm
Vtfl vida seus amigos

I irmão FERNANC
A assistir a missa

•#**' '-íjé-iephi.

*J Jos. Me
ina Gomes Simões

4M Jos. Mendes Simões e filhos, Ma-
•W noel .Iosé Araujo Gnines (ausente),

jj .loão Tavares dc Soiízn, esposa c fi-
_-> lisos, Antônio Ráptistá e esposa e de-

muis ptireiiteii ãgraduceiii, penhorados, a
todas as pessoas que se dignaram aconipa-
Bhar á sua ultima morada a sua siitlósa es-
posa, mãe, filha, irmã, cunhada c tia c con-
vidam pnra assistir a missa quc pelo seu
eterno repouso mandam celebrar no altar-
-mói* da egreja de S. João Baptislli, amn-
nhã, quarta-feira, 9 do corrente, ás 9 1|2
horas. Desde já ficam reconhecidos a to-
dos os (iue assistirem u este neto.

José Gonçalves Vianna
(SÉTIMO DIA)

João Raplistn Vianna, filho, sogra e
adecem. penhoradissimos,
compaiiharam, á ultima
los mortaes de seu que-

tido pae. genro e cunhado .lOSF.' GONÇAL-
VES VIANNA. e os convidam a assistir a
missa de sétimo dia, amanliã, quarta-feira,
9 do corrente, na egreja do Mosteiro de
S. Bento, ás 9 lioras.

jf João Raplistn
WPi) cunhados agrade

I a Iodos quc acu
_£> morada, os resto

D-,A__>sr_ina Peixoto Brandão
? Carlos Peixoto de Mello, José de Oli-

jMfc veira Brandão, pac, marido c os filhos
i e ••¦ '¦.¦¦•"hn,. dn liMlifnsii e inesquecível

/ ALBERTINA PEIXOTO BRANDÃO, con-
vldnm seus parentes e amigos para nssis-
tira missa que, pelo eterno repouso de sua'alm'i fi"**"m ee chiar no altnr-mór da egreja
de S. Francisco dc Paula, amanhã, quarta-
feira, 9 do corrente, ás 10 horas (30o dia),
antecipando seus agradecimentos.

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

#w»3 do e sobrinhos convidam as pessoas de
s sun amizade pnra assistir a missa dc

jr 1" dia, que por alma dc seu saudoso
•sposo, pae, sogro, avô, cunhado e tio MA-
NOEL ALVES PINHEIRO, mnndnm rezar
nn egreja do SS. Sacramento, amanhã, 9
do corrente, quarta-feira, ás 9 1|2 horas, no
altar-mór.

SIM ! 0 "DIP" CURA !
coceira do cão e extermina carrapatos.
Vidro, -?. Vende-se : R. Vasco da Gama,
12 c na U. 7, n. 3 e n. 151, e 1" de Março, 10.

Dentista Octavio Euricio Álvaro
R. Uruguayana, 45 — CS3392.

A. Santos Sobrinho
Um grupo de amigos convida os paren-

tes e demais amigos dc SANTOS. SOBRI-
NHO pnrn assistir a missn em acçãõ de gra-
ças pelo seu restabelecimento, amanhã,
quarta-feira, 9 do corrente, ás 10 112 ho-
ras, no altar-mór da egreja de S. Francis-
co de Paula.

Anisia Dantas
m As collegns do escriptorio dn Light

M convidam todos os parentes, amigos e
• I conhecidos, para assistir a missn de 7"
tf dia, que mandam cclehrnr pelo des-

eanso eterno de ANISIA DANTAS, amanhã,
quarta-feira, 9 do corrente, ns 8 horas, na
matriz de Santa Rita, no altar-mór. Des-
de já penhoram os seus agradecimentos.

CURA da Blenorrhagia
Eu abaixo assignado, soffrendo de uma

blenorrhagia lia oito annos, tendo ma trn-
tado por todos os meios conhecidos, inclusl-
vc por injecções hypodcrmicas, etc, e final-
inente, durante uni anno e meio nn Prophy-
laxla de Doenças Vcniycas sem resultado al-
giiin, até que por fim. por indicação do Dr. Ma-
rio Kroeff, então director do Serviço de Pro-
ph.vlaxia, procurei o Dr. Jorge A. Franco no
Largo da Carioca, 15, o qual deu inicio ao trata-
menlo por injecções intramuscutares do prepa-
rado de sua descoberta, em 17 de abril do cor-
rente anno. Durante o tratamento só foram fei-
tas as Injecções do preparado do Dr. Franco.~Tíin""l-^de-junho-recehi 

alta. com .nove in-
jecçõos. Durante o tempo que estive em
tratamento foram feitas muitas provas ba-
ctcrioscopicas e para a nlta todas as provas
que em taes casos são feitas, inclusive instll-
lação dc nitrato de prata em 13 de junho,
cujo resultado foi colhido e examinado pelos
Drs. A, Fontes c David Madeira, como se
vê abaixo.

Acliando-me radicalmente curado, e sendo
imiiiensamente grato ao Dr. Franco, faço
este attestado, autorisando a fazer o uso quc
entender.

Rio, 17 de junho de 1924.
Propercio da Couta Arauja,

Rua Municipal, 28.
(Firma reconhecida no tabellião Damazio).

Laboratório dos Drs. Flgueredo Vasconccl-
los e A. Fontes. — S. José, 72 Rio.

Boletim: 10100. Em 14 de junho, 1924.
Exume: Pesquisa de gonocoecus em secre-

ção urethrnl.
Nome: Propercio da Costa Araujo.
A pedido: Dr; Jorge A. Franco.
Resultado: Não foram encontrados diplo-

cocais dc Ncisscr, nas lâminas examinadas,
feitas com a secreção urethral colhida no
Sr. Propercio da Costa Araujo. — Assigna-
do : A. Fontes.

Madeira, Barbosa e Penna — laboratório
de Analyses — Quitanda, 3 — Rio.

Rio, 14 dc junho de 1924.
Sr. Propercio da Costa Araujo.
Indicação: Dr. Jorge Franco.
Exsudato colhido da urethra para exame

bacterioscopico.
Resultado: Ausência de gonocoecus c de

qualquer outro germe.
O exame foi procedido em quatro lâminas.

— Assignado: Dr. David Madeira.

OS PREGOS DO PALÁCIO
DAS NOIVAS E* QUE RE-
VOLUCIONAM 0 MERCA-
DO. DE FACTO, SE NÃO

VEJAM:
Toalhas adamascadas para
mesa, com bainha aberta o
melhor atoalhado uma 7$2.
Lençol de cretonne inglez
com bainha aberta para
solteiro C$200
Tricolâne fantasia para ca-
misa de homem (larg. 080)
mei 4$600
Eponge Usa todas as cores
(franceza) larg. 100 c. a
melhor met 3$9Q0
Cretonne inglez para len-
çól de solteiro met. 4$200
Cretonne inglez para len-
çól de casal met . . 55800
Guarnições de filo e setim
bordadas para cama e tol-i
lette 12 peças uma 72$8Q0
Cortinado de filo bordado
aito relevo para casal
um 55$
Enxovaes para noiva espe-

cialidade da casa
NOS GRANDES ARMA-

ZEP.S DO

par 3l_ntl" 4t_IH)" n."'!i" 6í...
{_..+.:..;..:.....

0 embaixador Giuriatti homena-
gea as autoridades chilenas

VALPAjlAISO, 8. <U. P.) _ o embai.a-dor especial do llalia, Sr. Olurlatll, deu. hon-lei», a bordo dn liiivlo-exposivio •*ltiilií"
um almoço de despedida, em honra dns au-torldudcs do paiz e dos Italianos de doslaqucaqui residentes,

O "llalia" narpou .*_ 8 horas da t. rtlc, eestalará os portos dc Antufaga-.ta, louiuue cA rica.
A exposição fluctuíinlc vendeu no com-mercio, mercadorias cujo valor ultrapassacem milhões de liras,
Oitenta marinheiros desertaram dolia" em Valparuisn.

¦ mem ¦

MEIAS
Fnrlei para colleglaei, par.........
Fio cicoiBCX, 'l 

parei
Vorli n. I. Il pares
V-uif ii. ,1, .1 pares
Fantasia fortes '• 

pares
Fimiicc/iis fantasia, 11 parei
Vorli ii. '.' t.vpo ctcosila, 3 pares.,..
Vplruuga, •': pnres

MEIAS DE SEDA
I'ARA SKNIIOHAS

Sem defeito, fortes, par -.- : -i..'!'.,.l.rs c| reforço, par
Çj costura, oncorpadas, pur
Seda animal c{ costura, pur
Seda Japonesa c| costura, par
Muussclluc, cj costura, par
* <••:•-:-:—:••:":••:••:«:«:«:«:«:—:•?>-:—:«}"^<»

¦.UÍ'M**»r-'*-l.*.ét.\jmi

251000
aii^mii
_!!:"'> .11

:i.".niii
,11. MUI
ni<Hiiit
SMAÚ0
3«.tiÜU

iono
:*-. .•••it»
¦1-..UI)
i: -rn ni
01600
7..'illll
Kf-iOÍI
7í'J0u

4$.nn
BW00
61600
Uf_ii_

13.600
lü;'.'iti')

FitONHAS

,16 % 40. .
•16 x SU. .
III x 00. .
10 x HO. .
10 x 011. .
Kl x 00
III x 00 c| ajuur.
60 x 70
6(1 x 70 cjiijiuir. .
70 x 70 .1 »J"iir.
70 x 70 o] «J»ur.
70 x 70 liurdadus

•

GUAKDANAPOS

60 x 6il pi lêfclçftci, du .1»
HO x fio pi refelçôe». du/ia
lil) x 00 c| ajuur, linho, dutlii
00 x 00 pi .cIcIçòm, iinlio, du/ia....

COLCHAS

Km eflres MO x 200
(irossu*. CÔrci 110 x 200
Puttio côrcs 140 x '.d0
ílnin iirliilo, brancos 110 x 210
Ku.tüo francex HO x 200
(¦'m-tiio francez encorpado 1.0 x 200.

II8Q0
Ií!*.
2*V_3
mm'im
:t.'-M
4.IHÍ
4.5'.

'¦>m

11MDC'Ki-iO

40jUO)

0Í5«
13JUC0
159301
12.8*1
18Í500
21-OW
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o PaiíiEii
A casa que vende sempre

nos melhores condições

Examinem os nosses
. preços

Em exposição:
Grandes novidades em
Seda» de alia modo, Lãs, Ma-
lhas, Vclludos, Astra!_un-,
Capas, Echarpa, Casacos e

Cobertores
Recomtnendamos altenção

das Benhoras para o
GRANDE RECLAME DA

ESTAÇÃO

Es pon a rsframC02.

Fa
_&

âcio
lloivas

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

Telephone: Norte 2875
1 mem >

.

Raul Nielsen

próxima,

Sna mãe o sobrinhos convidam os
parentes e amigos a assistir a missa
dc mez que sc realisa na egreja de
S. Francisco de Paula, quinta-feira

10 do corrente. As 9 113 horas.

Loteria da Capital Federal
10848 20:000$000
66434 5:0008000
-08-'.". 2:000900o
53823. . . . ,..., 1:0008000
63197 1:000$000

Camisas
Imitação tricoline

10S200

CAMISARIA
UNIVERSAL

66 — R. M. FLO.
RIANO — 66

mem ¦

DR. ARISTIDES CAIRE
Domingo próximo, na Pharmacia Meyer,

reunir-se-6 a commissão promotora das ho-
menagens á memória do saudoso medico
suburbano Dr. Aristides Caire, A reunião sc-
rA ás 2 horas da tarde, sob a presidência do
Dr. Pache de Faria.

Depois de amanhã, As 9 horas, serA reia-
da na egreja do Santuário do Coração de
Maria, no Meyer, n missa do 30.° dia do
passamento do querido medico, acto religlo-
so mandado dizer pela sua familia.

1 mmm ¦ .

íorte» grandes—Centro LotericolDL,r,M* %1fmaa^S^ vuxttgms

AS CRIANÇAS
DE PEITO

fUJA- fl. ES OU AMAS Sf fOMFICAM CO . 0

VINHO BIOGEÜICO
deGÍFFOIM

mmTMotPLSOtflCAH BUlAXROBUSTASi vise/tmvwAj.
fl . fnM W BOAS P ...RMACIASi DROGARIAS.

"DKPO&lTO*.¦pédrogaria rR.tic.co:oíFFoni*cí- nuAiíDt MAitco.17-majAntiso.¦¦foa.»mufi___\ot'*¦ 9*<iy _____yotftWMj

"Petropolis-Hotel"

SI

cores lisas, qunlidnileExtra, sem egual no
mercado, metro 5$ü00

Esponja Fantasi
padrões Egyiicianos
— GRANDE NOVI-
DADE, metro 6?00rt

l largo k l. Francisco, 1
..¦toe»»-

0 Instituto La-Fayette comme-
morou seu 8° anniversarió

Esteve muito significativa, na sua simpll-cidade, a commemoração do 8.» anniversariódo Instituto La-Fayotte, i rua Hnddoch Lo-bo, 253. Reunidos Iodos os alumnos num«tos vestibulos lateracs, oecupou a tribuna o
professor La-Fayette Cortes, director cerca-Uo de professores e membros da dirvetoria.
Perante os alumnos fez. o histórico do Insti-tuto, desde a sua fundação em 1916, até omomento presente. Disse nue essa obra eraa rcalisação de uma grande Idéa: a de darao Brasil homens para o commercio e paraa industria, fornecendo-lhcs um solido pre-
paro technlco.

Desde, porém, qne se propunha o Instituto
a fornecer Instrucção aos que dclle se aeer-
cassem para tal fim, abordou com vantagens
o ensino dos moços cm transição para o»cursos acadêmicos.

A obra marchava regularmente. Faltava,com.udot_abordar o ensino para o sexo fe-
minino, ja quTTrngmentava..a_mat_rieula de
externas no departamento mas.ullno. 

*K
surgiu dessa emergência o Departamento Pe-
minino, onde, ao pur dos cursos práticos de
commercio, organisou-se um curso geral en-
cyclopcdico.

E a obra toma vulto; a idòa realisa-se •
vae vencendo os obstáculos. Num dado mo-
mento encerram-se as matrículas na sédc do
Instituto e para attender a pedidos abre-se
uma suecursai fora da Capital du Republi-
ca, primeiramente em S. João Ncpoiiiueeno
e depois eni Petro-polis, onde as condições de
clima s3o melhores.

Ouviram os assistentes a narração do dl-
rector quando este, fazendo outras conside-
rações de ordem social, annunciou um grsn-
de acontecimento nu vida do Instituto La-
Fayette. Era a turma que deve este anno ter-
minar o Cnrso Geral Encyclopedico, no De-
parlamento Feminino, em exame publico, e
solemne, para melhor attestar a solidez do
preparo conseguido por methodos novos, den-
tro de um programma novo e orientado.

As ultimas palavras do director foram
cobertas de applausos, Em nome da 3.* Sé-
rie Commercial falou b alumno Lauro Men-
des da Costa, offertando ao Sr. La-Fayette
Cortes um ramalhete de flore3 naturaes, co-
mo symbolo de amizade dos alumnos dn Ins-
tltuto, aos seus professores e directores.
Terminou assim a commemoração do 8.0 an-
nlversarlo da fundação do Instituto La-
Fayette, em todos deixando sympathlca im-
pressão.

COFRES
Para desoecupar o logar vendem-se 15 su-

periores cofres & prova de fogo, de uma e
duas portas de diversos tamanhos, por pre-
ço de occasISo — Rua Theophilo Ottoni nu-
mero 103.

mem
Dr. PRANOISOQ EIRAS r garganta

Professo" de clinica de -i NARIZ
na Fac;*' ' le do Rio. 1, OUVIDOS

Cirurgia — Fliysiotherapla da espcciulidade:
Tratamento das escrofulas: R. ultra-violetas.

R. S, José 81 — 8 ás 6 h. - T. C. 4625
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lúdlscuiivelm m te
melhor pasta para dente

üir.pa-, rio arranha, clarsia, desinfeQta $ p@r?..r..a
Só tem bellos dentes quem usa

oi

sr
Qem'J

EBãc=SQ - hoje sb • sji.0s.ra3 grafss isas sàjgaihtas casas:
ra
I 

Ramos Sobrinho & Cia... Rua da Quitanda 91, esquina Rosário

I J. Lopes & Cia Praça Tiradentes 36-38
i Casa Bazin Ave. Rio Branco 131

| Julio Berto Oirio Ouvidor 183

| Perfumaria Avenida Ave. Rio Branco 142
e nos únicos agentes para o Brasil:

__ nrm
de Março 96

loph W oi
ti

*V venda em torfas as k§as sasâs
"vttHnsTrTOfl.ii m U|||«*--i- iiiiimiii.ui
<">>*<.-H~i~>*K«-»:_.H.>;

Dr. Si.V-S.0 fi.al.Qs,

3iSS.i_H«, tvBlf—V.—SJ

r'^4fêêh'^k
¦^$&___',yjj£ffL.

dentaria,
bio, 231.

especialista em denta-
duras, pontes, serviços
a ouro, clarificação dc
ilcnles congestionados,
fixação dc dentes aba-
lados, clcclruthcrapia

mole.tlas bueciics. etc. 7 Selem-
Das 7 às 5. Tel. 1555 Central.

<f,-;"'í_?Jí_. /vil"' -ífix.

Âs Mulheres
mais admiradas
São aquellas cujo san-

gue é vermelho e puro e
cujas faces revelam sau*
de e ené.gsa. y

mm 18-

Desabam
pomes

Forte chuva de pedras pesando
tresenías gramraas !

ALEXANDRIA, 8 (U. P.) — Irromper*»
violentos temporaes com chuva ile grani»caindo pedras tle oito .éhtinietíos de dinmi
tro e pesando trezentas granínias.

» -me*» i

1Jjiiioelzlo$

Óptica Especial
Preços Módicos

&UTZ FERRANDO
Cia . loa

40 GONÇALVES DIAS 40

*f**-*- -^su 
|

A população de Barra do Pira-
hy deseja que a sede do

bispado desse nome não
seja transferida

BARRA DO PIRAHY (Estado do Rio) "
(Serviço especial da A NOITE) — Nâo 

'são
verdadeiras as noticias divulgadas e refe-
rentes ao bispado de Barra do Pirahy, poisninguém se empenha, aqui, para conservar
a sédc da prelazia oesta cidade, estubele-
cendu uma dualidade de sedes.

Ao conlrario, « população local deseja queo bispado continue a ter sua sede apenas
aqui e tanto assim * que a cõmriiissãò pró-bispado ollereeeu JA A cúria um grande pa.hicetc, construído recentemente no centro
urbano, paru servir de residência episcopal
c èstA tratando da construcção de uin grnn-ile predio, que deveria servir para uni semi-
nario, de accordo com o entendimento quea mesma coniniissãó teve com S. Ex. o SrNúncio Apostólico.

A idéa de transferir para outra localidade
a sede do bispado impressionou desagrada-
velmeiite ao espirito publico c causou geralconsternação, não sc conformando em abso-luto o povo eoin « realisaçào de semelhante
tOCtO.i

"**• ¦ mem >

A LUVARIA GOMES
possue os maiores sortimentos para senliorH

homens e çreanças a preços baratlsaiinol

38, Travessa S. Francisco, 38
TEL. CENTRAL 2459

¦ .mui».' i -

—' ¦ mem —*
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Para Sub-olficial de Marinha
Casa Moraes & Alves

»!• — AVENIDA PASSOS - 11»

_j___*.. iâà^^^ui.^ 1__JÍ»í__. _1-to. . .. ^a^^v^ ..*._¦¦._»:_. ^^ejxl

E © . V EL

-,'iÜM-

iflTX
V >t



¦s^nm mm¦¦^iTmmn ^B
^nn mW

*•¦
asB
cai
BlsB
' IfltOO« iíiwo 'm- .i ütüõo

217(10
2ÍUUÜ
;tí".*iiu 1imiio l<*ooo v

' «l»U0 FS.*'.*1
. r,;,i,K) |

U1800 I

-, TKrifv»; *$ wST^l'* ' T~^nr '"f"»W-iP"«I^JV«aw—

Rim i iinmiiiiMiiinM iiiiiiWWM|

Perverso
e co varde

A NOITE— Tcrçn-folrn, 8 do «Julho do I02-1OWfc*I^M»l.-.^t-<a..^yJ4i<J4^_>,<<,M(t_.

IVarlos indivíduos assai
ram o forlram a cnnlvt

tadas um pobre vigi
do obras

NA RUÀÜUÜGÜA^
* Aquellc mallngal oxlstonte¦I/riiKuiiy c liiivi

119500
lHíiOO
.VlSIiüO
•iOiUOO

ossoo
181000
íftíõtie
125800
I8WÒ0
21*000
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entre as i
.ur. Justamente mula piInnnnn tem sdilo campn do «nora

niiiirellom, Assaltos «• ngJroiBOOi i
rif. '"',d>iurio nii, e a tal ponto chego a «u*'_ela. ri"-, riiiniii ,•„.. qu,. n, famílias dn
?ifciil i.i .'• vii.ni ,ni constante» lobresall
mf\n «ine ns nutoridndci policiam iiiiiiI,

polim ii tal-! abusos, apezar das provldciiclida:'ma i
ic honlem

Seriam precisamente 10 horas, (|iinniln
r. Alfredo Nogueira Damos, passando ini caminho estreito cm melo an inaltnj
ferido foi assaltado por rious mi muis í

Ivlduos quc ii iiggrcdlrnni fcrlndo-o gra»¦noite nas contas ilo lario esquerdo, periI Iiiiiço. Ranliuilí, cm sangue a victima,
Bnlil.i. dava grilou dc dur, emqunnto an ,
piiniu.as fugiam ri» locnl,

A fomlliii -l" 
rn!, ouviu,!', ns gri!o<, saiu a ver o queIiiii,, oceorrido, a cnconlrnrnin o homem fe-

Wiin. 1'éln lelephone foi clininntln a Assis-
Jencii,, «pie relutou eni atlcudor, puls a pes-íOii qi',: nltcndeii no uppiiiciiiu .|.,c... •>.,-

cr quem em u \...,,.... . 
ironia st- uchnvn. Fiiinlinonte ini ucmi,

tclcplionc c compareceu nn local uniu a
lihnicin, Irnzciulo um ucndcinico, (|tic vi-
Imcnto nlrnpnlhado não sabia como utlei
r no ferido.
1'ina rins armas rio que se servira,

_ criminosos, ern um canivete ,1
nula e este csluvn cravado na regi:',
«unhar do offeuillrio. Outros tres fcrlincn

foram verificados. Arrancado o cnnlvc
In ferimento, foi Alfredo Ramos truiiv

orlado pnra o 1'oalo, de onde foi recolhi,!
[n Santa Casa.

Declarou o ferido, ler 20 nnnns, ser vii, de nun obras j rua Ernesto tle Sour
residir n inu São Leopoldo n. 207, ontl«
:llu que fossem avisar a sua familia ri.
ires1 :"•«- que soffrera.
\ poliria do 17" districlo nada sabe il
lo, sendo «iuc Alfredo continua cm esla
grave un Santa Cus.i.
——— >— «4*.»».—.,
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IMIIA tIOMII.VS l! tui*.\zi;«
dc lona rom -.ilu de bor"

isineiro bem applicjdo
a quo V. S. destinar as suas compras nas 0ASAS AZAM0R

AS CASAS AZAMOII n{|o proourmií (miircstlonur ninguéma reclamn ei|iii!l)nfulpini Ditam o ,,uv vmtlvm e nor nmmio vimtlcm,ilclxiiiiilii o reato uo crlttorlo ilo comprador
CAMIUaIIU.

Unçoi dc cambraia. 3 tor 2«8rfíollarlnhni mollei, l]!l Unho, 3 pnr 3?w
Ciilluriiihin ilnnis, |_'.| •|llllo, .1 por. 4*h(«Curei'» ih- crclouc superior MOlI
l'yjuiniis dc üuptltte c.ruiitaiia IWf
Ciimlia» brancas li'J llnlio. pello
prcgucnilo otno

Camisa» de percal irliiude/, padròei
•l"* gosto 9?8nu

CiiuImis dc superior zephlr inglca. 10Í8U.
Cniniiai dc Irlcollua riu melhor

qualidade, |,.,.i.-.'.. . ultra iiimlcrnos 29I80H

m,^,'''!f,f***imMytiii}^mu^iti:,.,tm¥tiimiMi,ami Mn.imfi.mmmm**-•«-»r*.,¦ ¦

M PLATEA"

sapíiliui
rurlin,

npalos do 1,9 kangun) preto,borxegulni dc luperlor vaquet*
preta, bico largo.

Iiiii7ii,-uliis dc cltromo «iimrelln
(ns. .17.H)

borzçjtiilni dc forle vaqueta. parncolleglnci o oícolclro».
Mpaloi i- liiir/cgiilus dc vaiiurla

chrnniíHlii. prcln e amarella. cmdlffcrcnten fòiums,
sapatos o biii->eiiulus do lia chromo

Jirdo e aiiinrdln, fòrm.,s clcgiiu-lc» c ciinfnr'".»el»
inpntoi MPAn,\IIYUANOS, preto» cRinorclioi, poni uso caseiro, da»senhoras e do cnllculoos, Eiicsinpalos Mn ciu-niilradus exclusiva-incuti1 ims Casas Awmor,

(ÜIAVATAS DE PURA SEDA, desde 21.10o
u muitos ouraos árticos de cami-

SADIA \ PREÇOS EXCEPCIONAES^fi^MSAJSZIMOR TERCEIRAGASAilMOR
Galgados o Camisaria

calçados para liomeiiH e rapazes3U. CARIOCA, ztx '
rTDKá.2Í 

\uÇmP{i CA,SA ^AMOR STien, PARA LTQUl

B^__a__jaaaasaáasgS'
tiiiuio, louçaa,
vc.-ii(I«'»«!o tudo

NOTICIAS
\ primeira de hoje, no Lyrico

A c,„i,,i„„|,la Vclmco icpivsentn, lioje,ni Palmeira, o recita riu nsilgiinturo, n opo-«ia l.n Icyciiihi dd bo-u.", u,,„. ,K'i„s, ,||,
.... i,1'"1 ,ro» quoilro», orlglnnos du Hon-la«0 Itenyo c Anlnnlii l*iis„ Filho, musicain» nineslro» Soulroílo o Vorl.ulutln lida Socitiiiii!.

'cça. pre
i ......  Autores llespnnhoci, *\\ leiiilu do holjo" « illxoni tuiln

pdu«Vi i. ue
1"•pie a coiihoiom — orforeco lliuln ospoctn-uio an publico. IJntro os liahnlho» rins nr-lista» quo Interpretam essu operotn licspn-niioia diu.se como uiugnirico o riu ndrl/,

,vfi'"'n Ali-erá, que (« ., cnrlrnln «Ia cOniim-unia Voluico, Os papi-l» principacs du "l.i-
vcniln dei lieso" esl,*,., entregue» nos nrlls-tas llusu Hodrlgo, Maria Puslor, Virj{lnla Al-

iiritiiniiiiij
M lll ill II (IMITHEATRO LYRSCO Em,í)re-sa Theatral,,ut" i2!Í!,"[S!Ii

Companhia Velasco

I. .1 .'• •.

iíülfil np WHW,UbuA-òmli
Kompradas
feoocorro c
dr

«os leilões do Monte
cacas do penhores, ven*

gtem-se com lacro de 10 %. Com-
|_prani-se e trocam-se ioias usadas na
Moalheriá Indiana, Largo de S.Fran*
címo 24, esquina Becco do Rosariu.

S A NA T íTq°ep 1'ara TossEd.
BRONCHITES

teo ervosasrras n
íraquesa da vontade
Friiqucsa pn

|«l",v,i!a, medo,
.ti', manias, custos

«ysio.i c tle idttas, desanimo
Intllffei-ença, tristeza, angus,

ataques, etc. estômago ciiilestmos. Emprego locnl e gerai dc radia-çoes ultra-vlolctas de Bncli e '
metas ineihotlos muis ninriernn

ICrifz. II. S. Josc 01, 3

HOJE — A's 8 % _. HO IP
4' RECITA DE ASSIGNATURA-r representação cia lincla operei

Completa novidade para a America do Sul _ Peca premiada no con-curso da SOCIEDADE DOS AUTORES HESPANHÓES
__T— UM DOS GRANDES SUCCESSOS EM MADRID 
.-_Ufejrcjr A>s 3 horas — MATIPjée chic.

A seguir - LA ROSA DE FUEQÕ - 5* r^a 4eassignatura
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stock par pre-1Mm, JUgons]
preços-p3rrtS.cflflírontar|
asiisssaiorjisvaiií^ssí

seu o
ços

Meias todas de seda. garantidas par
.Meias da sedii Águia com costura "" " " multo fortes com costura "

\ \ 
" coin linitueiie c costura.todas do seda "" tle superior flo «lc LVnssIn "

1'irfuui'1 Quelqiics 1'lcur» com caixa Vidro'.'
Loção Quclnr.js Flcttrs "
LoyAei du COTY diversos iicfume» " ¦
Ciimisas dr fina cambraia lioriluilas ri nulo dcsdi

• 'j,(ialfiis dc linn cambraia hnriluriiis A niüo "
.v llnlsiu » carteiras cm couro o suía "

, Riilsdra» de fantasia alta novidade "
i /*..ll..«„u •• tt I» II rn

1
ã

íllrlncn» " " •  '
ll.cni.ns dc seria arllgo fantasia novidade

Cabochons lindo sortimento  '
Piores as ultimas crençôcs para diapeo» e vestidos,
Pcllcs, Luva», casacos, niiisu» c ccborpca rio malha e Jersej cm IA o seria oi

ultimo» modelo,» para o Inverno, preco» baratlsilmos.

2OI00O
IU500
9,'lll,l

181000
«1000
t»'"M

LVi.uO
IftíuOi)
109000
11)1000

IfiillllO
3$U00
OtTiOI)
2!.*itnl
3f'J00
4*000

1

75 Rua Gonçalves Dias 75 u

CENTRAL 2893
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Estão suspensas a3 entradas de favor sem excepção de pessoa.

SSS^^ S**^ãMÉ»>|0"M de julho „„ Recreio^^^^—""""¦"«SWBnW ¦¦¦¦— 
. I No próximo títa M dc julho reullsnr-se-ã

Virgínia Alucrâ, nn "Lenda do beijo"
verí, Manoel Russcl, Vicente Mauri, Paio-
mera, etc.
A festa do amanhã, no Cariou Gomea "'

O espectaculo de amanhã no Cario.» Oo-
nics-é festivo, pois. Leopoldo Fróes o dedica
i; Rrpuhlicn Argcnllnn, cm comtncntoraçâo
a data nacional duqueüc paiz amigo, O
progranima já è conhecido: representações
(ia comedia "O Quebranto", rie Cnclhn Nei-
to, c "Teus beijos serão niens", rio escriptor
argentino Julio Escobnr, tratlucçno de Paulo
Magalhães c uni netu variado por artistas
argentinos. O escriptor Renato Vianna tala-
ri sobre a data.
Companhia franceza dc operas cômica»

Passou snbb.itlo ultimo peln nnssn pnrloo Sr. Pondo, representante (In Companhia
Franceza rie opera cômica que virá este an-
no á America tio Sul. Em palestra que teve
aqui aquellc cavalheiro disse qnc a com-
panhla é constituiria rios melhores elemen-
tos, traz uni magnífico repertório, que será
aqui representado no Lyrico enm luxuosa"mise-cn-secne". A Companhia deve pas-sar aqui cm transito para Buenos Aires, a
12 do corrente, a bordo do "Eubóu". I
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A opinião da imprensa

CORREIO DA MANHA :COMMERCIO
"A nova revista, que agradou <;ni cheio, "Registemos desdu logo

as

tia suggcstãò
• l>r. tàiuha

Tel. 1G25 C.
"e.','.-l:

rreprando a defesa da
Pátria ;

Grande concurso ds tiro nos"síands" do forie do Vigia
¦BSaBE»'
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stnnds
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rie tiro,
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rio forte rio Vigia, „0 Leme
Próximo dia 13, um grandecujo programina é o sc-
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o,T ^'"Pconnto ile liro rápido —iW metros — alvo 7„ c. 12 — 20«ado, armn-livre, no tempo máximoniitiujos, rious tiros de eiisiifo —nn I" Jogar, medalha de ouro artis-c-.-iiiii._-un; a„s 2" o íl», objectos deuiilicladc. Inscripção. 205000- .prova _ Ciimpe.onnlo rio revólver ou
dón.,1 

"-,i'r ~ 
f mclrm ~ aIvo '"lar-.mi,i — ,m iii-03.de pc, a bravos livras —

• „, i.n 
',cns:"° ~ proniios: ao 1» io-i, medalha rie ouro artística", des -" o Ji", objcclos rio arte ou dcscrlpçao, 20$000.

íl" prova — D,-. Alvn¦Mdqr d? México - revólver o„ pistola.
i ,,r. ~ ",• 'neiros -- alvo internado-
»™",i\ !; "' —,ci,,.c? li,",;;i ''<-" ensnio(tn.os aos dous primeiros e niednlha deonze ik, terceiro. Inscripção. 10300(1•1 prova — d,., iríbaixatlor do Uru

is niillimelros — 25 metros — alvo cllv-.«. de 0 z?nas ^20Tiros dc pé -S"V„!n!"' 
T ,"rcmios !É0S d01ls Primei-

fipção?d10sin0OdC 
llr°nZe a° teraiir°* ,n"

S" prova — Corone-no rin Directoria Gofuzil _ 150 metros —
;te tiros, rieitr

EMPRESA PASCHOAL SEGRET0

eâiLOS GOMES, o theaíro da moda
Temporada LEOPOLDO FRÓES
AMANHA AMANHÃ
Recita de gala em homenagem á Republica Argentina, com a pre-

_ sença de S. Ex. o embaixador Mora y Arauio.Saudação a grande Republica irmã pelo conhecido theatrolotro
Renato Vianna.

Representação da peça:

Quebranlo

ali',,

campeão:
utilidade.

forre Diaz, em-

LOntsio Ramos Montam,
tuny — cnrablna calibre

3 ACTOS DE COELHO NETTO

I Acto variado pelos distinetos artistas argentinos Los Alcazar l\lie-kita, Hermanos Williams e Alonsito.
PRIMEIRA da comedia"Teus beijos serão meus"

do inteliectual portenho Julio Escobar. - Traducção de Paulo Magalhíes

tllilllHIIII[3lllill[lÍ||IUIIIÍIIIIIIIÍ''11II,'lll,'lir,,,,l>,lll"l'"<"'' ¦¦ -- »«--«¦¦»«»-*.,itiiiiiiiiiiiiitJiiiiiiiiiiiiiJiiiituiiiiiniiiiiiiuiiliJuiuuiiiitHiaiiitiiiM

em mntince, nn Theatro Recreio, um gran-rie festival comnicmnrnlivo ria maior data
ria França, e cm homenagem A colônia fran-
ccza nqui domiciliada. Além tia representa-
ç.1o da revista "A* la finrçonne", ns adis-
tas Esther Lutln e Théo-Dorah, acompanha-
(Ias pelo corpo coral, cantarão, em scena
aberta, respectivamente, a "Maisclhesa" c
o hymno nacional, havendo, ainda, nutras
altractivos, qnc tornarão a linda festa ver-
dadelramcntc interessante.' 
A revista "Dito c feito"

Recebemos amável cartão rie Rastos Tigre
e Eduardo Victorino, cni «me nos agradecem
as palavras que aqui tivemos para a rcvls-
ta, da lavra daqucllcs iipplnuriiilos escri-
piores, "Dito e feito". A propósito, essa
npça «"fiiilliitio nm scena no São José, com
bastante suecesso.

VARIAS
A' direcção da companhia do Recreio, fo-

ram entregues, para opportuna montagem, a
revista cm 2 actos ",Iiizz-niania", e a burle-
ta, lambem em 2 actos, "A cantora do cnlia-
ret", esta ultima peça da lavra rio Sr. Frei-
re Júnior.

A companhia Velasco dará, qulnta-fcl-ra, uma matinée chie.
A companhia franceza dará depois de

amanhã a 2* vespertina, As 4 lioras dn tar-
de, com a peça de Lu veria n "Le 

gent du
vice".

TíRPF.CTACULírs
"HOJE — A's 7 % e 9 %

Florenclo S.inchez

Paulo Lorcna, secre-
ml do Tiro de Guer-

alvo z. c. 24 —
¦ «¦ „- .,„ , °* '" t-rcs I,rin,eiros de arma
or-mlTi ,SCBUÍn ?s de ¦""• «I">i''«1aprumos aos Ires primeiros "

000.
prova _ LigaZ|l - 300 metro

tos, deitado
ÍSllii") 

Inscripção,

ria Defesa Nacional —
s — alvo z. c. 12 — 10irnui apoiada — dous tiros deprêmios aos tres primeiros. In-

— m

rjKao, 7.?000

fiidP ^)í'Sfn1;'rte So,<lados d0 Tlr<> *siuz — j(K) metros — alvo ¦/. c Vi —
§r" ,y aí?ol!'«<!o e cinco deitado, arma

Piamios aos tres primeiros. Inscripção,
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(irov.i
mclros

tahofl
latinos

38

Dr. Raul Caracas — fuzil —
r- alvo •/.. c. 12 — cinco tiros,

n ,iii,',i 7° 
- um tiro de ensaio —

Ç,' SCS ''"" ',,0 2" cl!lsses ~ ^mios
Vmfie iw n 

n,ed""'autí o 5« logar. In-ipuo. BtJ; Uniu nppellnção;
f8%ZiVSn 

- ° ,concursa *cr& iniciado
t 

" eneen.i,Kln-sc as Inscripções As
a^o\ ,n",'ra:i,'° B?,'al do tor^o «cai** 
?„, "•" or (l° Tir" 5. a quem eu-ainda ij presidência do jury, que! se com-ao um representam, '

partioipaolc , rie cada corpora-
fri',,, i.-"' r, ^í-fünado pela mesma pnra¦fim. E facultado .1 cada delegação con-rente destacar um fiscal ,1c trincheira.iro 5 fornecera munição somente para

,ív in' 
df hm\ °J c;,sns d° empate serão

n prova Campeonato de Tiro Rápido, ha-
ttZwn 

"° t0ti',• de P«ntosP vencerátiindor que cnnsumiu menos temno|s casos omissos serão • •« '

Já se encontram em qualquer pharmacla os
comprimidos de Magnesia Divina, acondiciona-
dos em tubos próprios para se levar no bolso. A
Magnesia Divina, deliciosamente aromaíisada,
tem também o acondicionamento em fôrma de pó.As excellentes qualidades deste remédio estão
comprovadas pela sua acção efficaz n o 3 casos
deacidez do estômago, indigesíãò e dyspepsia.

muni ¦'
Dc
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| Theatro B8^s£ngíArj
| 
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I A LA GARQONNE' I
^¦^gwasu!M9«iRMKii-afei»i4^;*!' a'?''"- r-"!aa^;.^iif!i^-a^ .y.i (.«Tf^v"B

uotnnrio-se, ua sala, durante toria a sua
representação, unia espontânea hllnrída-
de, estA bem escripta, com versos primo-rosos, e os seus diálogos são rápidos,
cheios rie humorismo, succcdcndo-sc as
personagens com aquella vivacidade e
alegria que tanto fazem sobresair os ef-
feitos das sceuus ideadas pelos autores."
O PAIZ S

"Para que a fantasia nSo fosse attri-
buto exclusivo, tem a revista dous qua-dros "de comedia", como agora se usa e
se chama."
O JORNALi

"Tudo se hnrmonisa : montagem e
desempenho, sccuurio e roupas. Póde-sc
prever que "Dito c feito 1" foi dita com
espirito e feita com gosto."
GAZETA DE NOTICIAS:"Dito e feito", que agradou francamen-
te a todos, é umu revista leve, graciosa
c temperada com todos os condimentos
do agrado da nossa platéa, como disse
um dos seus autores, um pouco de tanta-
sia, musica leve, piadas era pouca a algu-

3 mu malícia."
JORNAL DO RRASIL:

"Alcançaram suecesso pleno o quadro
da Casa de Modas, em suns diversas < di-
vertidas phases ; e o dos Espirites dissi-
dentes, interrompido As vezes pela ruido-
sa hilaritlarie que provocava. Hu nume-
ros de conjunto entregues á chorcographia
rias corislas muito graciosas.
A RUA:

"Rastos Tigre e Eduardo Victorino de-
vem estar satisfeitos. "Dito e feito l",
que elles escreveram para o S. José c que
a Empresa Paschoal Scgreto fez montar
cum bastante brilhantismo, agradou em

cheio."

.'

a

ar
m I

«pie » revista"Dito o rc*ilo I", de Eduardo Victorino c
Rastos Tigreí dnria hontem em "prcinlé-
re" nn São José, coustiluo um especta-
culo Interessante."
O IMPARCIAL :

"Dito e feito" é nm agratlabilissimo
espectaculo dividido em duus actos dc
larga "verve" e rica fantasia."
A NOTICIA :"Pódc dizer-se que a revista 6 toria
muito engraçada ; entretanto merecem
destaque os números "A Cnsa da Moeda"
c o quadro rios "Espíritos''; verdadeira-
mente hilariantes e fortemente npplautli-
ilos, assim como o numero ilu bailados,
entregue ás corislas rio S. José."
RIO JORNAL:

"A julgar pelo suecesso obtido linn-
tem, "Dito c feito I" é revista pura mui-
to tempo no cartaz rio S. José."
A NOITE:

"O desempenho de "Dito e feito" foi
dos mnis afiliados que a companhia do
São José nos tem dado a assistir."
A TRIBUNA :

"As Sras. Pcplta de Abreu, Cindiria
Rosa, Antonin Denegri (estreante), Kair
Alves c os Srs. Murlins Veiga, Augusto fCosta. Alfredo Silvn e Álvaro Diniz, es- fi
pecitilmontè como donos de optinios pa-
neis, houveram-se A maravilhai cm va-
rios números e quadros."
A FOLUA:

"A peça é realmente um deslumbra-
mento dc luxo c dé "misc-on-scene". O
guarda-roupa e ns scenurios são riejuissi-
mos e de multo gosto. Os episódios pas-
sarios em revista suo rios nossos dias o
foram colhidos com muita fcliciriaile,
constituindo não nuo tuna satyra a costu-
mes muito nossus. '*
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[EMPRESA PASCHOAL SEGRET0
(THEATRO CARLOS GOMES - A*s 8 %L Fróes — SANGUE AZUL

THEATRO S. JOSÉ - A'b 7 Y* t 9 %
DITO E FEITO...
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P»ra expurgo de sementes. Iriimunisaçãò cie cei-eacs.
Indicado para o expurgo do caíé eni grilo

m.ixlmu per-
guarnição de

Reformam-se e lavnm-se com
feição e rapidez. Pcllcs paravestidos, grande variedade.

LARGO S. FRANCISCO, 14, 1» ANDAR
Canto ria li Ouvidor
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CONCURSO NO BANCO DO
BRASIL

lllllinilllllllli:

resolvidos pelo

10 R ATT M A PARA TOSSR

ÍAGIA mIV!Ç.'I l/\Um PTu"e'."
W2& -nt;;,1"1""t,!!,1,_?s- '-«rgo d„ carloe»
íi.i . Ma' I)p' ,I0RGE A- FRANCO ~
|lstonte do Instituto Oswnldo Cruz.

- >—«QOfí!»—-4 -

ves ine-
Hotel dos Estrangeiros lcm logar vagose competência, conhecimento da lin-; ingleza c boas referencias.

- Professor com longa pratica do ensino de
escripturação bancaria e arithmetica com-
mercial, assim como de correspondência,
acceita candidatos ao próximo concurso. Au-
Ias iiitliviriuaes ou cm turmas pequenas.
Maior numero de approvaçõcs em torios os
concursos realisnelos. Ensino pratico, crilc-
rioso c efficiente. Rua Visconde do Rio
Branco, 37, 2», sala 25, das 9 As 12 e das
r> As 8.
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Apparelhos e peças
X ~ "v  

?
| Apparelhos e peças ±
| MESTRE & BLATGÊ, S. A.—r. Passeio 50?•;.
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A's 9 y2 horas

6RANDE SUf§@ESS0
RANDALL-PLORELLE e a trou-

pe de "L*ALOUETTE"
Com a revista

TEUUS e

formicidâ m?n mil
M m I vifi«w.:IW'l
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Suecesso garantido - Infallivel - Extingue qualquer
formigueiro, por maior e mais antigo que seja
COMP. DE ÓLEOS E

Candelária 81, sobrado —- Caixa

f!"i CH 8 MICOS
Posta! 747 — Rio de Janeirot'

«üPf

AOS
Acaba de sair

ESPIRITAS
"A' Luz du Razão". Nas li-

vrarias: Alves, Jacintho, Leite Ribeiro e
Sdentifica Brasileira.

•mtt
PIANOS ° autopianos allcmãcs. Peçam

. ****«*»i3 prcç0S c catálogos a R. Ferrei-
ra & C. Rua S. I-'rancisco Xavier, 388, T. V.
3068. Dá-se grandes prazos.

Camarotes c baignolres. 50J009 — PoI.|
tronas, I2$000.

Não ae reservam localidades.

10 —Quinta-feira,
gnatura.

-j^'Ki"^^-3!W'»aiiiw«3ri-ipr57!f

!
!
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II! |
recita de assi-l

A^^i'^!ff9DHB&

Materiaes de 1" qualidade. Dcnosilo daCerâmica SanfAnna
450 — RUA FREI CANECA — 450

Rio de Janeiro

i

!

!
swWi«i;ffij_íBF

'^"^"''l^iT*"' ¦ ¦ ii erre nosPrédios
Leilão on Particular. Nlngücni ilovc' venderou comprar sem nroourur n leiloeiro Pulladio51. Central SõItS. Sèrylço comI Rua S. José n. ... ...

lP,!ü!,0ide inf?rni!iç6es, photògrnphiãs e nulo.
I woyel>para levar o prelenLlcnte.ao local— -?—«si«**—•

liiit[]itiiitiiiiiiutt!iiiitiiiiuiiiiiiitiiiic]|iiiiiii!itiuiiiitiiiiiiit]iiiii|iiiiiiuiii iiiitiiiiiiiinii.1 iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíjiiiiiiiijiiit3iiiiiiiiiiii__i iimiifl
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T/^\ r,r,WSJli FKI° «ÜÀNDO HA SABOROSO CAPE! MOINHO
f H PE 0UR0" E ° RE CONFORTANTE CÍIOCÒLATE RA MESMAX J.11V MARCA. A* VENDA EM TODAS AS CASAS DK V ORDEJ1iiiaiiiiiiniiMHi.il tHiiiiiiiiiiiintiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiimiiiiii çaiituinniít «sin ¦ nniiiHtif f i ca itinii tf» iu ú limi i nica úi 11 iiiiiurM ¦¦ i i titi meai) iiitiüiaFará a Liga contra a Tu-

berculose
Destinada A Liga Brasileira contra a Tu-

berculose enviou-nos um anonymo a im-
portiincia rie 5$, era intenção á alma de
sua esposas

BASTIÃO
Nariz, Garganta e Ouvidos

1 líiní" fíi Í?/VVA* '"-nssistente dus prof,
, "P« ? BrOjíi de Berlli,,. Com quatro ni
Mim í vK""ICn/P0* h,0Spltnía <ltt P«''is. Ber-
òuvalòrmmi ,^S? 

<!e 2 áS 5" m'a d°

Restaurante Tavares
RUA CHILE N. 33. T. 1787 C. Aberto toda a

noite. Cozinha de primeira ordem. Aconipa
iibatlo no almoço c jantar do quurtctlo russo

ni, cp. Irmãos Ichpilman Lenine

TRES VICTIMAS DE QÜÉBA
O posto rie Assistência dn praça da Repu.blica soecorreu hoje a professora D. Gui-ilierniina Aloreira, residente A rua Realürancleza n. 80, casa 12- etonio José ele Oliveira, 

'
(ter A rua Nabuco rie

SANA-SYPHHJS SSSSSÊ

RYFE 1'ARA INFLÜENZA
CONSTlPA^õES

-s*r i
SALA DE FRENTE

DesejU-se nlugar uma. Runs Assembíéa, 7ile Setembro, Gonçalves Dias ou Uruguayana.
Resppsta pura esta redacção.

m*XI&&m9» T

.^y1?0 comprar, vender, concertar ou faze.>í-Joias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentim', rua Oonçalves Dias 87, fone 034 C. {

Escola pa?*a chauffeurs
RIACnUELO, 3S3 _ TEL. N 5,149Direetor Proprietário: Eng Mcc. H. S. Pinto

vido',-lS%-brCVC",1-t'"lc paI.••', » Awnldo Saíiiirioi- de Sa, predio pro«rlo. Novas installn-çoes na secção dc machinas. c electr' c dirioe ncquisiçao de novos carros para ri raccãoCurso regulamentar gratuito. 
""^i'10

o, esiomago, intestinos
Effeito rnpirio c radical nas congestões dofígado, íclericia, dyspepsia, arrfltos, mão hu-lito, digestões c pnsãó de ventre habitual

S?ií asvPILULAS "EMIL", vegetaes o semdieta. Vidro, HstlOO polo Correio, 38500.
R; URUGUAYANA-r 60, Rio

«•«ii

Cabellos á Ingleza, a domicilio,
A' La-Giirçonne o Dcmi-Garçonne. Perfèi-* çuo e rapidez. Pedidos a Aniijâo. Norte 31Ü2.

rua
oa operários An-

tle ,-<-l annos, mora-
.. ,  Freitas n. 110, oFrancisco Alvos il.i Silva, dc 'iá aniios, tloml-ciiiado a rua da Chita ,,. 34, em BangiV.A retendo senhora e bem iissim os' ope-rarios incncioiiiutos, victirnaS rie queria á*mas Voluntários ria Pátria, Club Atlileticoe elo Passeio, rospcoliviuncile, aprescntaraiairactura ela cnslolla os dois primeiros o fo»te contusão tias costas o nltinio.

D. Guilhérrhiha foi internada, em segui-rin, no Hospital rie. S. Francisco; Oliveirano Hospital Ilnhncniannlaiio c Francisco noHosoitnl dos Inglezes.
¦<&3s— «¦-

Dr. Fernando \f..~ Cirurgião do II, dayV^S. Fco.dc Assis. Ci-rurgju gcrnl. Diagnostico e trntiiin»; cirurei-co das. ariccçôes do cstonlngo', intestinos onn3 billares, Utero, ovados, urolliru, boxieas rins. Trai0; de dancei-, bemorrliagins.itunidí
4$ ,d," u.!?n\,c d'i ,L'xi^ I''"1" rudiuih. As-senibloa il. Res. C. Bonifim, lifiS. "f. v.

-*'3*íifia*—« -
mx

ii m L®mm TAÍLORS
AveniiladUo Rríiiico, 112, 3°, elevador.

crf* &L'&sWmWm*ti. i- mêi -•* 4^_j;>2"{ ,-u: ..iiü m ¦ • t-

LE81VEL
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Pau nnno., imniili.1, a Dr*. Aldn Iluhln-
• _, MII0I8 ilo Dr. i:ii'ini-in Hn Iii.iu il,A leiiliorlta Mario.tu do Nloiueyw. fi-
lim ilu sn iiiIumi in ...clial Crinriiiln .Ineiili ile
Nirnir.vii*. t.v. ncvAül.n iiiii'--liinii«-iii, Haia
dn mu' aniilversiiiiii iinIiiIíi-Iu, de rocclior lu-
numera, rullcitnç fios.

I.-. annos no diu 4 ilu eorronto o
jirofe.sur l»r. Ilourlqtiü l\oxo, cattiailrntlcò
dt i-ii.iiiii piyehlalricn ilu nossa Faruldiulo.

l-'n/. nnnos, aiiiiinliA, u Sr. Arllmlu Otv>
ro Sanclici, fniicoioiiarlo ilu l.lght.
CASAMENTOS

(.ontrntiiii casamento com a senhorita Iri-
nin Portos, fillin ilo coinmerelnntc em nns-
sn iiraçn Sr. Osinniie Fortes e U. DJnnlra
dos Santos Portos, o Sr. I.dgnrd ile Ilrllo o
Silva, funecionario dns Cora-los.

—llcalhii-se niiiaiiliã u ca. maculo ila senho-
rila Celina Iloso, festejada pianista patrl-
ria. com 0 Sr. Dr. Henrique Wallcr lisch-
iiiaiin, O neto civil estA marcada pnra ns
<l l.ü da tarde, nn residência ila família
da noiva, á rua Andrade Pertence n. 28, e
o religioso, logo após, na matri. de São João
Baptista.
NASCIMENTOS

Os mouarchisfas vionncnscs dis-
soivem um eomicio sócia-

lis.a a tiros
LONDRES, 8 (D. P.) — O correspondei]-

lt ilo "Mnrnlnn Post" em Vlrnna commiinl-
ci «|ii«« nn.. possoas. Iiieliiimln mulheres a
i'i*riiii.*ii-., furam relidas, (|tuinil(i nt iminar-
clilstns, nriiindiis, fixeniin fu.n contru um"mo«tln_ tiiinveroln" sool.llstn, dlssnl-
venilo-n,

¦ tt» <

A yonr. — Teren-fclra, 8 de .Inflio fle W*
siw«wk.'.v<.'*t_'.'-i_-_ci,.«_tBi_w#,i.«__(._._..,. «_MtifMan. ,nt,_-..>«*a. t_*

_"iTiiiwimii iiini ii mi 11j i iiw ¦ ¦iiiíiiii biiuih ___iiihi>i ¦> iiuiw i iii nfriiwi ¦¦ii«wi«TiriTfcTngiTiT_n«M_«t»__Ti»ti^iMa_ri
.'MtttKM

Casa Guiomar
CALÇADO DADO

Avenida Passos, 120
(Proslmo i rua targn) Rio

Tendo adquirido uma Importantu ffihricn,
P_ile nsslt.i vender todos os seus pimliiclns
do ca Içados, iIunIh ns nlpercalas A l.nli XV,
¦anis barato quo em qualquer casa 60 *|*.

Aelu-se enriquecido o lar do Sr. Arrif.o
Snaclbl.uesoclnnto desta praça, com o nasci-
menlo dt uma fillilnlia, que receber., na pia
baptismal o nome do l_unlce.

O lar do Sr. João Peres dt Britto. fun-
acionário da Uibliotheca do Ministério da
Marinlit, acha-sr enriquecido com o nasci-
inanlo dc sua primeira filliinha, Aurca Na-
llialia.
VIAJANTES

' 
Seguiu liojo, para Bello Horlsonto, o 8r.

Agenor Lopes.
Parte amanliã, em viagem de rroreio,

para a l.nrop_, a bordo do "César Baptista ,
a Sr. Francisco Lalarl, progeiiltor du Dr.
Albino Latari, clinico nesta capital.
IV IO

Fallcccu hontem fi noito, na Avenida Pe-
«ro Ivo n. 184, a lixma. Sra. D. Alberti-
na Goulart, esposa dn Sr. Octavio Goulart
c irmã do nosso collega de imprensa Luu
Silva c da I.xma. viuva Pedro Rabello. O
enterro renlisou-se no cemitério de Sfio
Francisco Xavier.

¦ «ato— '

lí Olll.i.O NH.DA
do 17 a 28 .•..•." 27 " 33 .........._....... ...•••.•..••_•." SS " 40 ,....i.u«__ü__íií•..•.••.»•«

41086
MOU.
«1500
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Vlctrolas e machinas falantes
^H _F V élT"* *Hí¥* éff^ tW3&

PAUL J. CHRISTOPN CO.
OUVIDOR, {)8

RIO
^UrviVWlR*^^

AS ESTATÍSTICAS 00 CON-
FORT0

O que tem feito a Obra de Assis-
tencia aos Portugueses

Desamparados
At nola» estatísticas ealhldas no ul» mo

nm* pola Obra da Asslstenoltt aos Portu-
guc»» Doínmpnrnilos dilo umn I'"» ..n,,lJ"
exael. d» (.rsnnltiivAo Aeun lionfmot Ia W
stltulcüo e da sympnthla o «polo we «
vem encontrando. Honlmonto, no.HM_da.JU'
nho rimlo foram pel» •«Olirny fnrnecld *
IV lill pasinisns ile ropnlrlpçjo, Míom m

iii——ui it i __crniCTCTWp_w_
.l_llltlll.ll_Il.tn.llll_IIIM

l0mmWm\Wmmmmimmsm^W$e.„ s. &«T__
¦quaes se dl.ponilen a «nninia dn 7iil.lW?«°
i no ii mllulatorln ila Sociedade, a carjo "s

l.r_. Abel llulellio. Oduvaldo Mo«l^ii,í
I ...elm cios Snutos e Antônio Çaliral P»}»>
furam ntleiiillilos 878 consiiUantos de me j>
cina gorai o offcotundoi 0» curativos o — i
Injft-ç.es diversas.

Ctoreaotekrte*
tQcfrcsca agntdavejmnf^
0 oceca.
crffttcfcfct*

afé pelo»
fêfnet

(ijj... J£

...o legitimo MAUfiS, vendas em «rotso • a
varejo, 20 c,i mais baratol na FABIUCA GUA-
KANA MOAGKM - 23 RUA SAO JOSÉ 23-

EDUARDO SUCENA
•mem

-faiW-lfy.rjiiiHEMr«_!ítioíoe3Á5 'í^la
pj«._ ... ci'_c 'c«ÍJ*5

S^~'-*..,.-i___r*'.4
U_B__7_s_s.í._.>'-•¦_:. I

"FÍSSSOL"
O .6 Ideal para frlelras,

assadarta, brotoe-
jas, etc.

«• t ¦».•;€.• ¦• 44R0O
18500
7S500

MODVÍLO NOIUH
dt 17 a 38

" S3 " 40

Pelo Correio mais 1$50O por par
Remeltem-se catálogos illustrados, jratls,

para o Interior, a quem os solicitar.
Pedidos a JÚLIO DE SOUSA

TELF.P _H 4.421

m%ljk

HBMB_W*^BHI^BI^HBIWBÍTyW^B^By6C_l _p_jy^^ínv'v mKIC ¦_.*>___! altUHi

.\«. i-«iiisuii«irio dn clrurnl/lo ilrntlsta D"-.
A_ripii do Faria loram spcçorrldos H tnn-
sultiiiiles da sua especialidade e pelo I". «
clie de Parla foi prestada n»sl«tenola «.iso\«
conüiiltantcs de oplilnlmologln, .Pln.»lntpm«(

Evita o suor c tira o
m._o odor.

Lata 3$. Pelo Correio . $

Nas perfumarias, phar-
macias c drogarias

do Brasil.
,-me*myjtfrm-~*-

Agua de Colônia Schmltt
Delicioso perfuma-Extra Concentrada. Al-

guni.i-, gottus no lenço substituem o melhor
perfume. Excellente para o banho, combato
o ácido urico. Pôde também ser usada como
loção porque i um maravilhoso tônico.

Peçam e exijam esta ninrc».

Espinhas, rugas, manchas, pannos a ptllo
velha, tudo desapparece em oito dias com o
uso da AGUA SCHMITT, conhecida desdt o
tempo do império. E' bastante um vidro
para se ver o resultado. Preço de cida iras-
co, 101000 pelo correio, 125000.

Vende-se na Casa Cirio, Drogaria Rodri-
gues, Perfumaria Lambert, Cas» Titís Casa
Colombo, A Faceira. Pharmacia Cattete eem
toda parte. Vendas por atacado. Casa Sch-
mitt. Rua Gonçalves Dias, 61, sobrado. RIO.'**em

Curso de Contadores
Continuam abertas as matrículas para este

Curso, estando fuiiccionando eom a máxima
regularidade ns aulas de todas as cadeiras,
no curso nocturno. A 1» do julho terão inicio
at nulas do curso diurno que funecionarão
p.ela manhã. Corpo docente escolhido entro

! os especialistas dc caria uma das matérias.
| Mensalidades módicas. Curso Normnl de

•.._.«.•_._._,_.» «..-.i.. *> -.~..r-._..m.__.«__¦ iPrepá.atorios^rua do Ouvidor, 15 e 17. (En-
PROTOZOARIOS E„PRQTOZOCSiQS,tro a rua 1° de Março c o Mar). Tel. 6713

.tniMi.iHiinniiiii_m.iiniiiinnmiiiim^
BANCO DE CREDITO

COMMERCIAL
ASSEMBLftA GERAL EXTRAORDINÁRIA .

2" Convocação
Do nccôrdo com o art. 130 da Lei das Sn-

eledades Anonymas, são convidados os Srs.
Accionistas do Banco de Credito Commet-
cia] para uma Assembléa Geral I-.xlraonlin.i-
ria, t reunir-se na súde do Banco, rua 1° da
Março, afim dl ser dada A Directoria auto-
risução para fazer a terceira e quarta cha-
mada do novo Capital suhscripto e resolver
sobre quaesquer outros interesses do Ban-
co. As deliberações serão tomadas, de ac-
cordo com a Lei, com qualquer numero de
acçõts e qualquer quo seja a lommi do ca-
pitai representado pelos accionistas que
comparecerem.

A assembléa affactuar-st-i no dia 9 da ju-
lho, corrente, _s 4 horas da tarde.

A DIRECTORIA» mm* '

AROMATISADA

ESPLENDIDO SOBRADO
para medico do grande clinica, companhia ou
laboratório, aluga-se com contrato. Rua As-
sembléa, 30; trutar com Agostinho O CA-
MIZEIRO

A Magnosln Divina é um preparado deli-
ciosamente nroinatlsndo, quc alllvln instan-
lauí» .menle qualquer perturbaefio do esto-
mago, aguda ou chronica. E verdadeira-
mente admirável, quasi mnravillin.u. n ucção
deste remédio cm casos de indlgcslfio, d.vs-
pepsia, i.cidcr. e outros iiicoiuinodos du esto-
mago; neulralisn os ácidos o evita a fer-
meiitnção nos intestinos. Todas as pliorma-
cias e drogarias vendem a Ma,_iiesia Divi-
mi em pó ou comprimidos, deliciosamente
aromatlsada,

Api>. 1). N. S. P. n. 1.685. 24|8|_3.
mo**

os iiüvognitoi dn "Obra", Drs. M.arlo Bran-
dão e .1. Rodrigues Novos nttondoram a--
cnnsiillantcs nn socífin do nsilstencla Ju"
ciaria, que n Instltiiieiio vem mantendo lia
menos, , , , . „..

Iniciando os serviços de assUlMel^ci
rurglcn aos seus associados, a ''Obra• tos -
veu contribuir para a nmmilenc_o.de-do»
leitos perniniicntes na Casa do Saudci ». •"¦
bastião, leitos esses que serilo dosUnaUoi
iinlcaniento u doenças que demandem em
torveneno einirglcn * pnra onde se enviarão,
por ora. dentro do mais reslrlçto limite, os
sócios da "Obra" que careçam do ser opc;
rados. Esto serviço ficai* a enrgo do pesi

V dente dn sociedade, Dr. Jorgo Monjnr •
quc praticara as opernçôes^de Min rirui.; .
gratuitamente, nos sócios desnmpnra-lns o
naquellos que, pouco remediados, i"1''*'"
coiitribiilr com qiiolqner ohnlo cm rn\oi "«
"Obra" quc os soecorro.

Ditrnnto o mon a Sociedade registou a cn-
trsib, do O.fl sócios, ficando assim elevadoi a
_0.l'a:i o niimern de matricula dos seus re-
glslos. A receita geral d«i me/, elevou-se a
18:397S o a despesa a 20:0108500, assim d»-
tribulda: rópatrlnçiVcs, 7:0;i0*i ««sistenein
medica, l:V.V,\; soecorros om dinlu-lio, aw.
despesas geraes, B:0UB8_UU. i> iiiviih»».»
insTúuiçã.. elevi-se n 245:0529280. assim re-

presentado: em deposito no Banco Porin
»,.., «I.. in-.nll. 139:0003! Idem no Ranço Mn-

Dr. Rolando Monteiro JESSmÈ
Ujieraçi-ios. H. Aires, 58. 1 ás .".. Res. V. 2009.

LEITURA PORTUGUEZA
Cartilha Mn.ernal on Arte de Leitora —

Aprende-se a LER em 30 lições pela ARTE
poeta lyrico JOÃO DE DEUS. Vontade e me-
uniria, e Iodos aprendem em 30 lições, ho-
meus, senhoras c crcanças. Santos Braga o
Violeta Braga — S. Josí, 30, 2- andar. Vao

ã residência.
:il____lHIIIMU_.lllWII.I.. IIIIM^

1'ELO DK. ABDON LINS
A* venda na Livraria Leite Ribeiro

.«¦'¦¦¦ i ¦ I *m*t*mm*m' *''¦"¦'—'¦- . «i.... ¦—___,

GUARANÁ' - Manás
Em fruta, cm bastões e cm pó. Deposito ge-
ral, rua do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ'.
— TEL. N. 1215.

. ¦ mem ¦

LEIAM A 1 E 15 DE CADA MEZ A

mm

cíonní. üítrãmarinoi 105:500?! cm dlnhei-
ro, na tliesonrnrin, S52S280.

LUSTRES E
PLAFOHIERS

O melhor o o mais variado sortimento em
diversos estylos

—- BARROSO. W INTER A C. ——
RUA DO ROSÁRIO, 153

•met

Banco dos Funeciona-
rios Públicos

—— Rua da Quitanda n. 7 
PAGAMENTO DE DIVIDENDO

CONSULTO
MEDICO

A ... A. J. -" Tome "1'hoiplialos. |-,„,
loura", o so nio melhorar, escreva mu,,
ve., Infnriiianilo-me, porém, mnis am,,.,,
iiirnlc .... . , ,

A. O. N, R. h, h, A. — A minha ,;,,„
III cniisnlenle deve iit.nr Inlerniuiieiit.. -i,,,
tco-ovnrlnn", de Silva Araiijn iduns i|rj,
«cns dopóls ilu» refolçoos., o Xnriiiio l«.i!,„
nhosplmtailo du Wornoeh ("inn colhei. ,(,,
Ia supa apfis nula rofelfao).

II* I». A. «S« I. I*. H. I- »• O. (Bello llart,
xonto) - 1" — SI'». »',— Sim. 3- ,
«'viniiiisllcii sueca, a carreira, n uiiliiçim, S{,
t«.ilns Innis exercícios pura o sou cas.,, |.«
necoijnrlo, outrotonto, une o Joven anil^
scln molliodlco o ovlle os oxcossos.

M, A. II. I. A. tl. A. — O -ícii cnso ic,
íiiici- exame. Wdo norím terminar a si,,,
ilns Injecçiles roforlilas, e ileimls enlão, %,_,;,.
motipr-so no cxniiie. pois so o niediro ,jVl
lho examinar podorA dizer sr ha ou ,;,
necossldnilo du novn Intorvençuo elrurRir.,
A minha prc.ndn consulento precisa u>
paciento e, convém 'iuc se não (leic-,|i.;i
tão fncilniciile, porque o seu mal, moim. r,.
caso do ser preciso . ujeltiir-_e a nutra i.„,.
ração, não i motiva para desesperar.

S. i. L. V. A. -- O amli.0 nfio pre.'.,
de meillcnmontos, pois ii linstanlo farer un
pouco do exercício pli.vslco (passeio «llnrij
dc mela liorn, u pO, gymnsstlcn d« quari.j^
o usar uniu nllinonínçao <|iie contenha hn,9
vas, Icüiimes c pequena quanlidado de «r.
ne, nli.n do i-nininiiin, convindo ainda ni)
liehcr tini it .-i njjiia iic-m cerveja, c não ht.,
refelçOes muito fartas. Quanto A ..ua «,en!:„
ra, rccominendo o "Leite de Mngne.lo i',
V.eriiecl(" (duas colheres das do snr.n (,
deltar-sc, quando nfio fôr snfslfeltn a n«,
cessiilinle niituralinciile),

I-'. II. (Nictheroy) •-() amigo precisais
mnr injeeções de "Asmoganglina e Sulfo,
merciii-iiiii, podendo tomar ainlins no ¦,»,,,
um (iia iiiiiui r.o lirnço c outra na na*).,
go), tres vezes nu scinnun, ou n primeir.
um dia (no lirnço), i- a segunda no outro
diu (nu iindcgn). Iiitcrnnmeiito rccoinniem
do-llio continuar com n "iodnloso", Sc mt«
Ihornr com esie trntnnicuto, f.nja <l««_e in.
JccçOcs de sulfmiierrurloii, em ver. de scit,
o depois dc.oilo dias de dcscnuçn, reenceti
o mesmo trnlamcnto, oxccplunndo a ns-..,
gaiiglina.

S. O. F. F. R. E. D. O. R. -- Rccom,
mendo-Ilio a "Mngncsin hlsurada" (unu]colher das dc chá em um cn!i _ com ásuíj
c, uma sirlo de dp_c injecções rie ".\...
sorosol" (uma Injeeção de dois em d.,.i
dias, nn nádega). Km caso dc melhora, den
o amigo fazer novn .sitíc das iue:;mas i,'.
jecções iip«'is oilo dias du terminação d.
primeira (luzia, podendo lambem repetir i
medicação inlcrnn.

M. A. R. V. — E* indispensável qu. ,
minha presada ronsulentc ninndc fazer um
exame de urina. Depois então, escreva-nu
novamente, dizendo (|iuil o resultado, ou \i
a um medico dircclnihontc, no r|ti:i 1 dcv.
fornecer, nu consulta, o que foi verificado
no referido exame.

J). A. V. I. I). (Minas) — O ami;.
Avisa-se aos Srs. Accionislas i|iie terá ini-1deve tomai* inlcrnnincnte "Bi-Urol" de Sil.

cio no dia 12 «lo corrente, ás 13 horas, n pu- va Araujo (Ires ilóscs ins vi-ilc e (|imlí.|
Riiincnto do dividendo relativo :««> Io semes- horas) e, além ili.so, fazer uma caixa-i,'.
tre do corrente antio. a razão «lc 12% no injecções de Opo-Spcrminu (tuna i:ijc*j}:
nnno, dc «iois cm dois dins).

Os'interessados serão nttendidos nos dlns| I). li. S. (i. o. S. T. O. S. O. ¦ • 0
12 ii 18i dns 13 As 17 lioras c n«s ditir, sub-1 nome das Injecções 6 "Soro-Hormoblnst.
.sequenús das 15 As 17 lioras. co" c hão houhlnstico. como foi publicado.• ' :-'•* tn- Basta que o amigo tome umas duas eus.*,,

Icom vinte dias do intcrviillo.
obedecerá á scgüiiitç

iftui__.iiiuu.un.itm
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0 porto, pela manhã
Chegaram: de Liverpool. o paquete ir.glet

"Herschel", com passageiros; de Santos, o
vapor nacional "Itablra", com vários gene-
ros, e de Laguna, o paquete nacional "Mi-
.anda", com passageiros.

. mem < •• ——

CUUi

O pagamento
bella :

Dia 12 — Letras A c B.
Dia 15 — Letras C n V
Dia lfi — Letras ü ;i J
Dia 17 —Letras I. e M
Din 18 — Lelras X a Z.
Rio de Janeiro, .julho do 1924;

Francisco Ferreira da Cosia Juntor
Dlrectòr-Prcsidcnto

. .. . -t-r.T^~i

A' venda o n. 22o. Traz 5 musicas
Publica sempre os últimos suecessos dansan-
tes. A' venda uni jornalciros e redacção. Uru-
guayana, 142, sob. Ií.'i00. Assign. nnno, 24Ç.

¦ twiw» «
_g3_r<__3_ggt_i3a^_*&_u^^^

0. Pedro - Oorrêas
Segunda parada ádcniito do Petropolis

Tcleplione n. 9
Clima ideal em região incomparavel

ias srs. ci
oí

*i ri

IJilUiluluu,
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SANATÓRIO DE PALMYRA (Minas «oraes) — Allilude fl00 metros. Edifícios.e regi- 1
men modelados pelos melhores sanatórios da Suissa. Tratamento liygieno-dieletico. |
Curas do repouso, de ar. de engorda (Mastkur), etc. Director gerente e medico resi- |
dente: Dr. Alberto Cavalcanti, com mais de 10 annos de pratica nos Sanatórios d? s
Suissa o Allemanha. Enfermeiros c enfermeiras especialistas. Hotel de 1* ordem. |

I O Exmo. Sr. Dr. Plácido Barbosa, Inspector gernl da Prophyla_ia da Tuberculo- |
1 se, chegando de improviso ao Sanatório «ie Palmyru, ahi passou dous dias e dei sou ?
i conslfinada no livro dos visitantes a seguinte impressão: |
= "O trntaniento «ia tuberculose, que a podo ctinir e que esti. provado que a cura, |
i í o tratamento hygieno-dietetico. Bsso «i o tratamento qne se applica no Sanatório |
= do Palmvra, e so applica dc aceordo com 03 principio.', seientificos o a pratica dos |
| grandes 

"sanatórios 
europeus, soli a direcção competente do Dr. Alberto Cavalcanti |

dc Albuquerque. ,_,.„,.. T. h
Palmyra, 4 de março do 1924. — (Assignado) Dr. J. Plácido Barbem." a
Informações no fiio: Tel. Norte 1259. g

O unlco tônico pai-a todos os casos de fra- 1
| queza geral é o RABIODOL. Nas drogarias e 3
boas jpliarmacias. |

E' npQWSTC^ÇÁíJIA frtCUOPD 'imim iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiimiimiii»'»""!»» ,,ini,,1iim1,.miiii«!imiiiiiiiimiii«n»m_ira««iii,iiim_iniimmm_i.ii«i™i«ii«i.iimiiiii.iiiiiiii!iTiin,íiii«iiiii!ii, í
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\ mmm, snfacfoês
Intcstinaes c do apparclbo iirinario, evl-

tam-sc usando ÜROFORMINAi dc Gtffoni.
precioso antiseptico, dcsinfcctaiile c diureti-
co, muito agradável ao paladar.
EM TODAS AS PHARJIAÇIAS E DROGARIAS

Õeponito geral: Drogaria Giffoni
Rua 1° de Março, 17
RIO DE JANEIRO

Lie. D. N. S. P. n. 372, cm ljI0|903
-mem.

FALTA DÁGUA
. biistecimento independente por Poços Ar-

tezianos perfurados pnr Oscar Taves & Cia.
Hua de São Pedro, 92. Rin.

.¦_—.__.——___-__— y—«wy>p»» +¦

DORES DIGESTIVAS
Não ha razão para soffrcrdes dc indiges-

tão, gaslrite ou quaesquer outras perturba-
ções dos órgãos digestivos : em noventa ca-
sos de cem, a causa é motivada pela acidez
e fermentação dos alimentos e o remédio é
ií MAGNESIA BISÜRADA. A MAGNESIA Bl-1 SI)RADA ncutralisa instantaneamente os

: ácidos, cessa a fermentação e assegura di-
normal e perfeita; de facto, este re-
é tão cfficaz quc os médicos, phar-

ticos e enfermeiros através do mun-
jiiuncnd.-im. Podeis tomar com to-

devidamente ^a a «0IlfianÇa a MAGNESIA BISÜRADA;
cila é de effeito radical, tanto pura novos

autorisadò por alvará do MM. Dr. «'» v»p velhos; é obtida em qualquerpharmacia. Tende o cuidado de verificar a
juiz de direito da 4a Vara Cível, ven- palavra BISÜRADA, quando adquiril-ai

Desta fôrma tereis a certeza de ter o remo-
dera em leilão, sabbado, dia 12, a dio necessário ao seu caso.

trwm «i ¦ 1  f^9B> ¦' ¦¦«¦¦¦ ¦¦ —¦¦¦

1 hora da tarde, na esplanada do an- j

terrenos
Esplanada do 8enado'üi
Jl 1 «Io o recõn

¦» 111 n_a—eu —v.
i

111111 inimi 111 11 11 *- auxausasm-i

O Júlio, leiloeiro,

tigo morro do Senado, os lotes de i
terreno ns. 20, 21, 22, 173, 187 e I
188, pertencentes ao espolio do fi»
nado Dr. Antônio da Costa Lage. Es-

CLUB NAVAL
Assembléa geral ordinária

2' e ultima convocação
Da ordem do Sr. presidente, convido 01

Srs. sócios deste Club a se reunirem em as-
,„ i • 1 sembléa geral ordinária, no dia 8 do corren-

tes lotes dao trente para a Avenida te mez, ás 20 horas, para assistirem _ leitu-
Mem de Sá, Henrique Valladares, j £*$j£^j° 

do presidente 8 pwecer do

Praça Marechal Deodoro e rua Car.! Secretaria, de Julho d. 1924. - O !• .0-

II lill __¦—_,. IIHHII
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CÂiÀ ^íjm^

^g DE IM^jEgMg
r<V^m7t^*r**^rmAfXm*m^

los de Carvalho. Tlaulas e mais iu»
formações no escriptorio do annun-

. iante.

ESCOLAS PCLHECHNICA,
MILITAR E NAVAL

Nenhum candidato reprovado no exame do
admissão a Polytechnica, e a quasi totallda-
de dos muitos candidatos A Escola Militar e
Naval admittida ,. matricula. Ver lista no-
minai exposta na secretaria do CURSO SU-
PERIOR de PREPARATÓRIOS; Ouvidor, BO,
esquina do Io de Março. Curso especial.

. mem .
TRATAMENTO DOS TU-

MORES MALIGNOS
. A Casa de Saudc e Maternidade Dr. Pedro

Ernesto — Avenida Henrique Valladares nu>
meros 101 a 107. Telephones C. 2958 e 5747
(lispõe da melhor installacâo de Raios X (ul
limo e mais possante modelo "Victor" 8 MA
t 200 mil volts), a cargo do Dr. Manoel de
\breu, com 8 annos de estudo na Europa,

1 1»» ___

cretario, Mario de Azeredo Coutinho.

TERRENO-MECAJS1COI
Precisa-se iia um ferreiro mecânico que

conheça bem o seu officio. Paga-se bem.
RUA GENERAL PEDRA N. 153*****
MANICURE

Hua Ouvidor, 139 — 2° andar (elevador),,

Liga Brasileira Contra a
Tuberculose

SOCCORRO GRATUITO
Quem cst_ emagrecendo e fraco do peito

procure os Dispensarios da Liga (Barão de
S. Gonçalo n. 54 e Avenida Pedro II n. 138).
Se não puder freqüentar os Dispensarios, seri
soecorrid(. em casa (telephone norte 39,10 do
11 horas ás 2 horas). Medico, remédios, in-
jec.ões e leite grátis.¦ mnm >

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi-

dos, nariz . garganta. Consultas de 1 ás 6
Assembléa, CO. 'mnm

__Miw.nmimM_n.M
CHAPEAUX

Jolis modeles on exposition. Ao 1" Barateiro
1" andar

EDMUNDO
(Edmundo Noraes)~iJLJLiO_E.B.O ¦

Vende em leilão, todas as quartas-feiras,
_s 13 horas (1 hora d» tarde) em seu arma-
zem, i rua Buenos Aires n. 163, moveis, pia-
nos, crystae», metaes, etc, acceita prédios,
terrenos e quaesquer mercadorias para ven-
der em leilão, no local ou no armazém; suas
contas de venda são pagas diariamente das
12 ás 1€ 112 horas, com a máxima pontua-
1 idade. ¦ «*o» '

RHEUMATISMO

P lí' dos olhos — HENRIQUE curou a
OypiilílS syphilis dos olhos, garganta e 011-
vidos com 3 vidros do Luetyl em 60 dias o
gastou 175000. — OSCAR tomou 20 vidros do
não ficou curado. LUETYL só em boas phar-
macias.
¦ ¦ 1 — -¦I. 9- etMftfmm • «"¦ — -¦¦.¦¦¦-¦¦¦_¦¦— ..

O MEDICO nOMCEOPATHA DA FAMÍLIA
Edição (ie 1024, aiigínentadissima, a 20$000.

indispensável As pessoas que se tratam peia
homceopathia. — ALMEIDA CARDOSO & C.
— RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
Ni 11 - RIO.

Tratamento pela
diathermia (alta-

freqüência). Allivio na primeira applicação e
cura com algumas mais. Dr. Coclo Barccllos,
ex-assistente da Pae. de Med. Das 9 ás 11 e
das 4 às 6. Tel. C. 3864. S. José 53.. mmm .

po Para catarrhos
nasaes

VERMES ««em ABROL
Effeito seguro. Não é tóxico. Nas Phar-

macias e Drogarias. Pedidos a F. Spino &
¦Comp. R. Andradas, 59. Norte _11_.

EÜXIRdeNOGH
grahde depurativo dd sangue

milhares de curados

RIVER
¦ —»» ¦
O calçado que todos devem
usar, pela sua commodida-
de e preços, altas novida-
des em fôrmas. Assem-
bléa 46 - Tel. C. 547?.

0
E

A Proparação do Dr. Crossman é um
valioso medicamento para a Blenorrha-

aguda ou chronica, e toda a espe-
cie _i 1 illl'1 niiilnili 'i origin nl ri por in-
fecções genito-ui-inanas,
como n'outro sexo. E' efficacissima
para casos descuidados, porque acttia
directamente sobre as mucosas do sys-
tema gchitb-ur ihát-lò, curando-as o as-
timulando-as «té um ponto normal.
Torna desnecessárias injecções ou ir-
rigações c não produz incommodo ai-
gúm gástrico ou renal; pelo contrario,
a sua aeção benéfica sobre a mucosa
do estômago oceasiona um vantajoso
effeito laxante.

Pode haver a certeza de que a Pre-
poração do Dr. Crossman cumpre tudo
o que outros tratamentos proniettein.
Um frasco de ensaio provará o seu me-
rito; dous fiascos bastam para os ca-."
sos usuaes.

A' venda cm todas as prinçipaes
Pliarmaeias e Drogarias.

Hvf__nr<vlp Cura scm operação pelo Dr.nyuroitie. LcoDidio nj_eiro, rua Sete
Setembro, 38.

AGRADECIMENTO
Impéria Cândida dos Santos Carvalho vem

reconhecidamente agradecer ás pessoas que
na noite dc sexta-feira a soecorreram c se
dignaram a acompanhar á casa de sua fa-
milin ,após a sua queda, do bonde A. Férreas.

Rio, 8—7—1924.
mem"PELO MUNDO..."

A mais bella revista mensal illustradn quc
se publica em português. Verifiquem o nu-
mero de Julho.

ESOOLA POLYTECHNICA
Acham-se funecionando com toda regn.

laridade ns aulas para o exame de admissão
a cargo de reputado e conbecedissimo pro-
fessor desta Escola, seguindo-se rigorosa-
mente os respectivos programmas. Mcnsali-
dade módica. Curso Normal de P_«paralo-
rios, rua do Ouvidor, 15 (entre a rua Io de
Março e o mar). Tel. G713 Norte.
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BR0NI.HÍTE
Rouquidk, Asthma,
Catarrhos chtoniwa

C?.,«0ET0_iCS
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Formulai
Crposolo

Vegetal
Íodo-Ity-
pophos*

pliitos de
caicio e .o«

«üo.
Glycerinrz

Fartos
elementos

para a
hygièiiè

íIoh pn5-
niõcs.

,Vpp/n.5lido
1 do io-t,s-;;.

.I....('..0.lt.i) r.M.y*.*.*! — IC preciso nn
procure um medico, afim di: quc sc ;** *i
firmar o diagnostico. 0 seu mal tem divtr.
sas causas e, talvez, ¦ i, com os exam 1 «. ¦<•
pleméníares do Inlioraiorio, se possa fa/-.;
11111 juizo perfeito*. Eulrelanto, dc niilt-
mão, cccbiiimendò-ilic uão tomai* baiili 1
frios o não usar gelados. Oiui'i;*.> a«r scu :¦«.
cciro pedido, devo dizer-lhe que -•Jniv.i
após o e .ame acima referido pode i «-tl
instituído lin. tratamento.

C.....11.M.I..•..-,. — A minha gentil «*.<
sulenla deve procurar um medico, pois sji
o scu cnso _• necessário um exame, u.iii
meio pelo qifti! se poderá conliccer :« oi*i;,'í 1
da elevação thci-iuica,

M.A.I.. — E' aconselhável que tome'ti
tra vez Injecções de mercúrio, din sim, d.
não, i- nos outros dins fnçn n,.0 das injt-
cçües de Sôrn Hormo-grnvidico. Não iia :¦. -
üvos para recci«is desde que _ inlnha pre?;.
dn coiijiilentc .«.•,-. não tem ((escurado üo _j
Lratamenlo. No que diz respeito .. pcrjíunufeita, ciimpre-nio rêsj)òndcr-*!h(! pela n.ísf-
va. muito embora sejam conlieeidos casos fi
diversas pessoas dn mesma familia ur*
si-nlnreiii o mesmo iii ai. N'o emtanto, nniiiíi
vezes não è esse eslailo referido o Ív.-A./-:
c sim-ti 6ua cai-., a. <!ra, corao a iiifccçào q:i
me disse Iníveí- còntráido erii iln.'i ' "¦>
i*:«_us.-i freqüento dò estado *_ que r.e. rcfei.
mister se torna seja a mesma euergic.-iiiiíii!!

D.R. AGAPITO BE LIMA
-*" mtmt^t*' '^»r

CASCA BABBATBÜiO
Quem precisar procure falar na rua l.ais.|

103, quarlo, 8; t._t_-sr com ;i firma de Mira.

Dr. Arnaldo de Moraes ü|ie1''1
moi. sen

rns, tumores ventre e partos. Ciiriocn,
Tri Uihbeliiia, 13. Bolá.oíto. n.

—^_a,.«...
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Pelle, Syphilis, Vias Urinarias
Hua da Assembléa. 54, das t) ás 19

OR. PEDRO MAGALHÃES
-— . mem. «

Dr. Eslevam Rezende ||^l
Ex-adjnnto dos profo. WeinRaertner, Cross.

mann, Pnssow, em Berlim, e
Ncumann, em Vienna.

TRACHEO.RRONC1IO-ESOI'HAGOSCOPIA
Tratamento cirúrgico da 02011a (technica ilo
prof. Sciffcrt) e das dacryoeystites (opera-
ção de .Vesl). Carmo, 5, esq, S. .losé, 2 ás 5.

C. 2G52. Uos. Regina Hotel.
mt**—*-

KESTAURAfíTE MODE, JANEIRORua Lavradio n. 5, Aberto ate u 1 hora.

Dr Rrnani F Alves Cirui'8ift frral «
nhoras. (JiilTlillÜtt, .13, á., C i|B. Ti.h M. 71110,

DR. FEL1NT0 COIMBRA
do Hospital Evangélico, ex-assistente dos ser-
viços dos Profs. Krause, Bier e Betzncr, de
Berlim, dc volta da Allemanha, abriu seu
consultório _ rua Canning n. D, das 14 ás 1G,
110 Hospital Evangélico das 8 As 12. Phone
Villa 22(|1. Cirurgia geral, nervosa, partos
vias urinarias e moléstias das senhoras,

mem ' ,¦

Contrato de arrenda-
mento de tres prédios
O leiloeiro CANDIOTA vende amanhã, ás

13 lioras, o arrendamento acima, a ma To-
bias Barreto ns. 100, 100-A e 104, vide ",Ior-
nal do Commercio".

mnm

CÀMPESTKE
Amanhã, ... almoço: colossal fví,jo,i:l.-i iw

plelii, irisli-sleiir de eariieiio, nrróz «!¦.. i'1'*
110 i\ Çampcstre', vinlio verde cie AnVaraalil
recebido direclameiitc do lavrador. Ourive.
37. Tel. Norte 301.(1.

mem*
Dr. Paulo Brandão SSgA^g!
na Fae. dc Med. e no Hosp. de S. I". (ie Assis
Cons. de 3 ás 5 hs. Avenida Mem de liú 33_
(Sanatório Cirúrgico). T. N. 1092.

-mem—
Prensas, de copiar

Vendem-se diversos tamanhos, por p"-.
reduzido. Rua Theophilo Ottoni, 103.

,j_K_J»~

Dr. Alva^gaKfiüo,^^,^:
mereial. Escriptorio — Assembléa, íl, »'
«lidar. Tel. Centrai 22!)». Dá consultai.

¦ mem *.

vm
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Joven parisiense cnsiI,a 0an \^T fran-
sutaque estrangeiro. Preços módicos. Mme.
Wassony. Rua S. Josí, 54, 2° andar-

GUITARRA
Novo methodo, fácil e completo para cn-

sino da Guitarra, pelo professor João Perei-
ra. GUITARRA DE PRATA, Carioca, 37 .
CASA MOZART, Av. Rio Branco, 127.menm
Vae inangarar-se, em Rolzano, a

2a Exposição de Bellas Artes
de Venetia e Tridentina

BOLZANO, S. (U, P.) -- Inaugurar-se-..,
brevemente, a Segunda Exposição de Bellas
Artes de Venetia e Tridentina, e também
uma Exposição de Cavallos. Realisar-sc-ão namesma oceasião, ás corridas de cavallos no• Alto Adige, tão populares nessa região,

VM.

""' "" " "¦¦¦¦ '¦"-—•¦>—•aimbmmm-%.,..¦¦¦_..,._.,¦,-¦¦-—»¦—**
ORATIPICA-SE genci _>sni. eiilc ciuem t*n|r:'

gar 1111 rua I-Iuddock I.obo, 131. uni brinco*rubi -rodeado de brilhantes c unia piüs*urgolão de ouro, perdidos niuii taxi (|«c'''
vou duas moças no Hospital Evangélico, i>
' as !l horas, ou 110 mesníu hospital.-*-mem-

MOVEIS
O Jiilio, leiloeiro, vende e nccil*

inoveis c demais objectos paru v(*
der cm leilão, em seu nvtsíazeni. 

''

avenida Rio Branco, IR.S, ao indo4"
Trianon, todas as scguiidàs-í'eira-_ %
3 lioras da tarde. Tel. C. 230».•mee
Or. RfiffO Lin« 1Icdico e operador. \JJjr. ivego Lins urJnariaSt Parl05, Dote*

i cas de senhoras. Cons. Av. Rio Branco, 11»
3 ás 5. Resid. Bambiim, 37. Tel. Sul J*

^_; «Wfc._i.llw _______!__.......
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problema universal
egualdade de tratamento das victimas de
accidentes naciouaes e estrangeiras
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|Da Conferoncln Internacional do Trulm*, recebemos o seguinte coimnünlcnrioi•Je conforinldado com ns melhodoa <|u*'"¦'a'"1,1 !Vir" "''''"••''•••"Vã" rins Conferência*
Irnbnlno, a nòportlçUa Internacional «Io

ilmlhi, (rniismllllii nos governos um
[cillnnnrlo rofóronto a "cguiiMmle de
iii.M.ioniu Ans tn.lialliadnici estrangeiro*nacionaes victimas do doinitrei no trulia**• i nua í a segunda mnlerin tli, "idcm dodn sessão do Junho dn Conferência.

tose questionário, n Ilcnnrtlçilo Intorna*
onul cio Iraiialho examinou ns circum-
meios o ns consldoraçiios 'inc levaram o
Insclho do Administração da lU-piu-t içiín A
ferovor na ordem do dia dessa sessão n

ildndo do tratamento doa trabalhadores
triingclros c nacionaes virtliuns de urcl-

ii.u-i no irnbnlho,,
Koino deixam pnl-nti* os próprios lormos.

quoRlIonnrlo, a Conferência nau terá do
ic.iiir o programma n:m\ d.< reparnc&o I

iiccirirntrs uo trabalho pnrn sujeitar
|ras uniformes no exame dos estados-
hinhros, líltn lem por fim buscar quaesmedida:, mais convenientes para Rara ll-

j a applieação, de rada ostarin-membro.
operarior. estrangeiros empregados no
território, dns leis c rcgiilnmciilnr. rc-

Ivos A rcpairação dais desastres no traba-
uns mesmas condições que nos seus nn-

pnaes.
j§gAs possibilidades dn Conferência conrac-
;fOlr un» .-.rrairdo, quanto no intuito já Indi*
Cado. p.iicaf aua-mcntnr, porque o rcglmoii
dai egunldndc da, tratamento dos operários
HO ponto dc vista da repararão dos des:''--

no trabalho tem sido ndoplado cm di-
os paizes na> correr desses últimos dou

aos, quer Independentemente, por melo!
¦tratados cspeciács. negociados de Kslado
Estado, e cm razão da semelhança <iue

Iste, pelo menos no tocante ans princípios
r,,es, entre ns leis sobre u matéria cm vi-

Ir cn, vários paizes. As respostas recebi-
Is por parle dos governos confirmam tal
Tlnlào, de um modo geral.
[O problema apresentado á Conferência

ie, comtudo, ser resolvido dc diversos
Drion. Deve n Conferência ndoptnr nm
pjecto dc convenção estabelecendo o prin-
frio dn egualdade dc tratamento cnm ou

reciprocidade ? I)e»-e cila, pelo contra-
p, convidar os membros da organisação n¦nsai.crair a egualdade de tratamento cm

r, ven los scpnrãdos, sob reserva dc rccf-
bcidnde '.' Ris os dous mclhodos princl-les para trnlnr-se do problema que foram

Tildados siiccintnmciilc no questionáriol nepartição Internacional do Trabalho c
jbmcttidos ao exame dos governos ao mes-

tempo que algumas questões conncxas
t»rr as quaes a Conferência talvez desejo i
•nifestar o seu pensamento ou modo dc

Ir.
IO primeiro mcthodo proposto, quc sc po-Iriaiqualificar do mcthodo directo por np-
bsição no segundo, consiste cm dar á dc-

fcão da Conferência n fórmri dc um nro-
leio dc convenção reconhecendo o prlrici-Io da egualdade dc tratamento dos tralta-
|ndores estrangeiros e nacionaes victimas

accidentes no trabalho. Esse projecto de
|nvcnção poderia apresentar duas fôrmas,

teria um alcancei geral on preverin o„c
sua applieação seria limitada aos cida-

los dos outros Estados tendo ratificado n
invenção.
IO segundo _rnelhodo indicaria um pro-
|sso mais indirecto para pôr cm vigor o
fincipio da egualdade de tratamento con-
Blindo cm solicitar a ndopção pela Confe-
ncia dc um projecto dc convenção on de
aa recommcndnção convidando os Estados

Ira quo reconhecessem, por meio de accor-
ps particulares, a egualdade de tratnmcn-" aos seus cidadãos, sol» reserva dc reci-
locidnde c, se preciso, da adopção das !c-•ilações existentes. Esse projecto dc con-nção ou essa rocommendaçãi, indicaria os
fine,pnes mclhodos permitlindo applicaríc principio por meio de accordo parti-Ila res.

grande maioria dos governos manifes--se cm favor do primeiro mcthodo.
Ilama voz liquidada a questão geral do prin-
^»io, caberá á Conferência pronunciar-sel relação a alguns pontos de menor impor-noa. Nesse intuito, a repartição perguntougovernos se julgavam necessário acere-Intar uma cláusula prevendo qne nenhu-I differença de tratamento deverá ser fei-

liem relação aos operários estrangeiros ou1 seus herdeiros por causa do domicilioida residência dos mesmos.
Por grando maioria manifestaram-se os
|rernos pela affirmativn. Uns estimavamas disposições lembradas eram necessà-

18 para garantir a protecção das familias
emigrantes qne continuam a residir no
paiz. Outros ainda fizeram notar que, se

•ns estipiilaçõcs não fossem incluídas no
TJçeto dc convenção, não se poderia con-lerar como realmente resolvido o prohle-¦da egualdade de tratamento.* 

pois. de esperar que o projecto de tex-
{sirhmcttido ,', Conferência contenha umaDsula prevendo que não se deve cstalic-er uma difrorença dc tratamento entre es-ligeiros, por causa do logar dc residêncialies.

Repartição Internacional do Trabalholagou também dos governos sc, ria opinião
Hesz a Conferência devia adoptar uma rc-
Bçno autorisando ns governos a imporTias restria-ções aos estrangeiros; por exem-
| exigindo une satisfizessem condições de-idas de residência nn paiz, o emprego cmlustrias determinadas durante um certo
{iodo, dc raça. do religião, rte... Fazia
Bn notar, •, Repartição Internacional dottalho. que, em geral, condições dessa na-
Izn ou caracter não são impostas.
|s respostas dns governos confirmaram

opinião. Estimaram olles que autori-
|diffcrcna;as deaase caracter seria contra-
tno principio fundamental da egualdade
Tratamento, o quc arriscava de apnncar
jante o valor das decisões da Conferen-

a Conferência adoptar um projecto do
Benção nu uma recommendação prevendo
galdadij Úà tnUamçnto c incluir no lex-

an cláusula mancando
|ão prcjudiriiv' deverá scr feita cm rc

aos onera rins seus herdeiros por cau-
lil residência nu do domicilio dos mes-
i resultará que os estrangeiros ou o"
¦herdeiros quc hão habitam ou deixaram
philar a, paiz onde o desastre se verifi

deverão gozar dos mesmos direito;
Ito ao pagamento da pensada concedida
B»aciona,cs em idênticas condições. Em
Elrciímstariciàsà a questão 6 o de sabei'

motivo para suggerir-se a adbricão dc
preceito especial tendente a fácIUtar o
neuto nn esl ran ate Iro das pensões nos
rins residentes, fora dõ paiz, Os gover-Brairi, portanto, convidados „ examinar

Bsideravam ut?l uma disposição tornan-
Jjssive! n transferencia das pensões ven-
Bons beneficiários nos paizes onde re-

S.ninião geral dos governor.. mesmo dos
lfi o om favor de um proleétn de c.nn-
fo, foi oito cm' visla d',s (lifficiildndcs
cns irili'e,rcrilcs a medidas dessa, espe-
São se deveria fazer nljnsãn no proie-
¦ cnnveneãn. Até o principio de umn re
Jendnrãn a ki» reine'tn foi rège.llndó¦nnr nnnniml.dadn A Conferência nro-

fin-nte indicará apenas i,„e fácifda-
Scverõn scr concedidas nnra a entrega
^lòrnuisofões nos bcnofiriõHos ròslílcn"**

estraiigciro e para garantir o'."' esse;
r*'»ni .».* ••'»"¦ f)/•"/*.-. ht*rtvfst•Ía nm l"5

ieparticãõ Internacional do Trabalho
fi» tnmbcm necessário de mencionar no
mçsHònnrln a assistência mutua quc as
idades intcrõssatlns se deviam ureslnr.
Ilqucr convenção geral ou bilateral con-
nlc aos accidentes no trabalho, firma-
Bti-t! Estados, depende, effectivamentc,

jrnnnV parte, quando ,', nppllcação prntl-
¦8 leis quc põe em jogo. dos bons offl-
recíprocos das autoridades competentes

dor, pnl-cn intoresKndn-. I'K a raiAo por one
IJimtal tiulns COIIVUlIçflol lii.ulcrni". .aaiiilnldaii
ali hoje contam ,11-.|...-.• ....i-¦» dcmiu nnltiivxn;
«•j.i uma il.%|,M*.i..-.i.i geral convidando as.i. ii.r.iiai.li • iin.-ii ,-.nl;,'. pnra que so pres*Iiiii iisrilsti'iii'i.1 inuliia, kcjii illüuuslçile,-) ml*
na.ciosas mal,ou.i,i .,s mounlltiniloi dessa as-
KJstencln, A HopartlcÃo Iiilcrnncioiiiil du
Ti.'ilai,II,o sollclloii, purtiintii, dns governos
quo jndlcniiiotii quiil ora nn opinião delles
uiu dos inclinado,, quc poderia «cr cnuvunl.
cnlcmoiita iiiloptiido pela Conferência.

A maior parto dos guvornòi iniiiilfcstou-so
cm favor ilu mim disposição geral, reservan-
dn nos aia-iairilii*, particulares entro Rstados
intercssndos o cuidado do fixar as min,,-
delicias. A opinião predominnnto foi, en-
Irclnnto, quc ae devia abrir uma cxct-iicnn.
rn, locnnto á coíiiinunicacão rias modlfu-a-
ções Inlroduzlalus uns leis e regulamentos
concernentes á rcparaçfio dos dcsnslrcs no
trabalho. Emflm, a Repartição Internado-
n.il do Trabalho perguntou ao» governos se
n Conferência devia uiloplur uma cláusula
pcriulttluili, conceder nos estrangeiros, nas
mesmas condições que nos nacionaes, a cm»-
iteração dos direilos c taxas sobre actos,
documentos, certidões, etc... necessários na
applieação dus leis c regulamentos relnti-
vos á reparação dos accidentes no trabalho.
A grande malorin dns governos manifestou-
sc em favor ala inserção dc umn clnusuln
nesse sentido. Surgiu ainda a questão de r,e
sabrr sc devia scr previsto que as altera-
ções introduzidas nas legislações e nos rc-
gulamento.1 referentes ú ropnrliçila dos acci-
dentes no trabalho, principalmente no con-
ccrucnlc á Importância das Indoninlsnçflcs,
ac nppllcarlam aos opernrios estrangeiros
uns mesmas condições (juc uo» nncionncs.
Essn questão lem cm vista o caso quc se
deu freqüentemente cm muitos paizes dc-
pois dn guerra onde augmcnlãs ou complc-
mentos foram concedidos nos operários be-
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noticiários dc indemnisnções por motivo dn
rfcpp

moeda
carestia du vida ou da depreciação da

Salvo uma ou riuns excepções ou reservas,
os governos fornin dc opinião unanime que
umn disposição dessa espécie devia scr in-
clul ria no lexto das decisões quc serão niio-
piadas pela Conferência.

Tendo cm conta ns respostas dos governos
que foram examinadas nos capítulos piu-
ccilcntes, a Repartição Internacional rio Tra-
ballio elaborou o lexto de um projecto do
convenção concernente A egualdade dc trn-
lamento para scr proposto á Conferência co-
mo base de discussão. Esse projecto pre»-ô
cm matéria de desastres no trabalho a cgual-
dade ric tratamento em favor rios nacionaes
dos membros quc ratificarão n convenção.
Redigiiirio-o, a Repartição Internacional do
Trabalho julgou desejável insistir no que
diz rcspcilo aos princípios geraes, sem se
preoceí,por dos pormenores.

Tal mudo de agir, que foi rccommcndndo
por alguns governos cm suas respostas e que
já foi observado na elaboração de outros
projectos da com-cyão, pnroce absoluta-
mente necessário, tratando-se dc um proje-
cto de convenção de caracter tão complexo
como esse."

Retiro da Liga Catholica Jesus,
Maria. José, do Santuário

do Meyer
Cnmo proparaçflo Imediata a feita animal

deliu .iivi.-i.H.ii.i ciiihulicM haverá um retim
uo ires iim* i eoiuecnr uo dia IU ate o dinIJ du corrente.

li-na rol iro, que è exclusivo rim humrn*
que iirrt.-ii.riii a l.l,!a ci.hi.vhi, As 7 li-
Ijur,,» du iiiille o serA pregador o llevnio. i»n*
dre lim,•iiiii,n Siiuiui, viüurlo du purocicade N. S. il.ii Dures,

O* locloi rie»vm (iN-tif.Ur a c-e» actos. prin--Ipiilniente aquviles que liAu de í„/rr o seu
fngrmi) nn unam.» as«„ciiiçau,

Os Sr», prefeitos o vlw-piefeito* nfio de*
vem esquecer noitoi dias n olirlgaçáo quelhes cabe prio regulamento de convidar no*
vos sócios i< riesdiibriir seu zelo e iivtividndu«•in |irol dos Interesses collectlvos,Domingo, diu IS, renlisar-se-A a festa
siilemn» du l.lgn. celehrundo o 8* unniver*
suriu da sua fundação.

Nesse dia. As 8 horas, entrará a ml**a,
que ifiá officiaria pelo llevmo. padre João
DaptMa Sm Is, director gorai dus Leigos Cn-
tholicos nesla capital,

A parle central du Santuário, no dia da
festa, fica remaria aot sócios da l.iga, ca-
bondo A» senhuras a delicadexa de ceder-lhes
o logar.

A missa serA acompanharia de cânticos,
havendo pregação e distribuindo-*.- durantu
a eoiniiiuiibáu a todus os ussislentes umu
pequena lembrança du festa.

I.ogo apôs A missa, os sócios tomarão o
seu café no logm do costumo.

A' noite, As 7 horas em ponto, serA a so-
lemiildiide final dn festa, constando da ben-
ção dos cinco novos estandartes, riu im-
posição dos cordões au» novos sócios ef-
lectivos e aspirante e ria nggrcgnção cano-
nicn dn l.iga do Meyer, n primaria dc
Santo Affonso.

Seguirá a procts-.m pelo Interior do sau*
tnuriu e findará tudo com a benção rio San-
tissimo Sacramento e cânticos tio Manual.
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Recebemos grande
variedade dc pa-
drõea modernoK
Cnea que se
impõe n dii*
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ROUPAS PAKA BANHO'
CALÇADOS FINOS - tlltimos modelos

Meia porcellnnn inglezn, mo-
alelos novos c lindos, a 2408
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Muito interessante o segundo numero do"Novidades", semanário iIlustrado que se
imi, liei a nesta capital, .sol» a direeção do co-
nhecirio caricaturista Calixto.

O presunto numero ,além de copiosas Jn-
formações, secções palpitantes, traz vastn
colaboração c muitas c nítidas photogra-
phias. --*•*--.

Sem rival

Exija-o do sen fornecedor
•m*m-

Canivetes Rodgers, £S&$$£
SA HERMANNY, rua Gonçalves Dias, 54.

Um cão morto, ha vários dias, na
via publica

Os moradores ila rua Ângelo Bittencourt,
cm Villa Isabel, pedem providencias ás nu-
toridades da Saúde Publica para um cão
morto cm adiantado estado de putrefacção
existente junto ao predio n. 7.1, a cujo mo-
rador pertence, c que foi o seu matador.

Aqui fica a reclamação.

Reclamação contra o
insufficiente numero

de carros nos trens
da Central

JUIZ DE FrtRA (Minas), 5 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — A população locaal
reclama contra o insufficiente numero dr
carros papa passageiros nos trens da Cen-
trai do Brasil, o que dá logar a que se
estabeleça, na "garo". á hora dos embar-
quês, uma confusão enorme, por quererem
os viajantes entrar no trem, quando esse
está ainda em movimento, afim de apanha-
rem logares vastos.
¦á*asjm*wss$aiii*_i'^

TOSSE?
Drognria Central — Agaomblca, 75

jmem.
Todas as mães rivnc,*1,*ptel. ,cm casa a

.. . i<era Ur. Lustosa. con*
-¦* an_nnder*d?".te* Tub° Pnra lü **PPl-Ca-

çoes, 2$000. Exigir esta marca.m*m

1 Sexta-feira |

-_ ^mimm * ^^^mmm^m^^mmmm^mmm^^mm

Saccos para agua quente e,)^J.°clld,B
com e sem capa, ingiezes e americanos. Arti-'
??.xi!v,?lulnnuÍÍ-te garantido. CASA HER-MANNY, rua Gonçalves Dias, 54.

Jogam somente
„ 3 mil bilhetes

Homenagens a um casa! mi-
neiro pelo transcurso de

suas bodas de ouro
.. ?/}R5À?^ *lMinas). * (Serviço especialcia A NOIT.E) — A sociedade barbaecnense
prestou cspeciács 'homenagens ao Sr. Alfre-do Rcnaailt e sua Exma. esposa, cujas bo-das de ouro transcorreram hoje.

Em acção de graças pelo acontecimento,foi celebrada, na matriz, uma solemne mis-sa, que teve a assistência de todos os mem-bros das familias do referido casal o de
grande numero de pessoas outras.

O Sr. Renault é pliarmaceulicó o goza,como sun consorte, de grande estimo no «eiorias familias locaes.
«--«»*l*i***-.
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Agradecimento do ministro da
Viação ás homenagens recebi-

ias em Montes Claros
S. JOÃO EVANGELISTA (Minas), 5 (Ret.)

(Serviço especial da A NOITE) — O Sr.
ministro dn Viação, agradecendo ás home-
riiigeiis que lhe foram tributadas, em Mon-
les Claros, pelo nosso município, ali re-
prcseiitndo pelo deputado Nelson de Sen-
na, enviou no coronel Aslrogiido Amaral,
presidente du Câmara local, o seguinte te-
lcgrariVhia :"Peço-lhe quer seja o interprete dc meus
sinceros agradõcimntos á Câmara desse
município, por ler se feito representar nas
generosas homenagens que me foram pres-
Indais, Ultimamente, cm Monl.cs Claros.
Guardarei sempre, c carinhosamente', uma
grata lembrança dessa viagem ao norte de
Minas, meu bei-çó, que sempre amei e ao
qual hei de servir, com os desejos mais vi-
vos de liem fazcl-o, como merece, a nossa
querida região.

Acceile meu abraço cordeal c, por bonda- 1
de, apresente no nobre c generoso_ povo
desse m
minha amiz

I_E1____J1E
pnra mesas, corredores e salas. Cortinas

stores e capachos -
O melhor sortimento — Preços rsduztrfn,!
CASA RAUL CAMPOS,

EX-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis do vime, malas, artigos de
viagem e sports

LA REINE"

Football
OS CONCURSOS |)K PAI.IMTIÍS — Com o»

jogoi offiolaoi, effertiinilos niitc-liontem* II-rou lenuo o M-iiuiiiin n collocaçáo dui con-cprronlei -mi torne lus ilu palplles da A«o*olRCilo de Clironislu» Draportlvuii
liiç» America — llcimuii Aguiar 131 poa*

V!", í. H>.»Boroij Gumcrolndo de Csstro,111*111 Osmar Oraea, lOH-lt; Honorio Nelto.Mtichatdo. 101-ft; llellu Nollo .Mneliudi». I0U-»;
SfíX-a-iSlIva, lOO-tli Manoel A. üonçulve»
ui'-7i Kduurdp Môcn, 00-7 $ Emuito l-Tores.M.7* llrlanl .lunior. 115*1); llrlunl Noto, 9l-«iLeo Osório. Ofl-7: Julio Silva, 60.4; Adauctoda Anil, 88-7; Leite de Castro, Nl-ii- lio-mau 1'latol, «1-ilj Moraes t*oriloso, 8a*5: Co-lio do Barrai, 80-41 Carvalho Corria. 75-4*Arcy rciiprlo 61-4; Ltlll Vianna, 5a*!l! Ilai-domero Carqueja, .18*'i. O record ri., scores(tt) pertence uo Sr. (lumerclndo do Caslro.t) record do pontos por dia de jogos (23)Pertence aos Srs. aumeralodo de Castro •llrlunl Júnior.
HfFn}0,?' £' .D;,--.Oumerclndo do Ca»-
» 11*11; Custodio Moura, 110-8: Emani
w,loVtò,ri!: ,0"-?'' *• Rodrigues da Motla.1(8-8; Ramos Nogueira, 105-8; Albertino Al.
P.la»' l«->-<; Honorio Nelto Machado, 101-5;llelin Netto Machado, 100-9; Marlno NettoMachado. 97-8; l.liidnlpho Ribeiro, 1.4-7; Fa-rache, Netto. 02-6: Ramos de Freitas, 89-5;
-ol.Vleo'1? ,S]lvn' 79*5i Oambetta Amaral.
18-31 Sylvio Vnsqucs, 77-1; Aiambuja Bar-
çcllos. 70-2; Américo de Barros, 76-5; ItolllmPinheiro. 7.1-4; Azevedo Santos, 88-8; OvidioCoelho. 67-:t; Jorge Merker, 43-0. O recordoc scores (11). bem como o de ponlos pordia dc jogos (23), pertenceu ao Sr. Gumer-cindo de Castro.

Nenhum dos concorrente*» aeerton no sco-re 7x5 do Jogo Brasil x Bangu'. No score6 .«: 2 do Jogo Flumlncnso x America só acer-tou o Sr. Octavio Silva. Acertaram no sco-rc 2 x 1 do Jogo S. Christovão x Butu-rogo os Srs. Ilcrnanl Aguiar, Osmar Oraça.Adoucto rio Assis. Moraes Cardoso, Luiz
Vianna. Krnanl Silveira, J. Rodrigues da
Motla. Ramos Nogueira, Albertino M. Dias.Holidc da Silva e Ovidio Coelho. Acertaramno score 3 ,x 1 rio jogo Andarahy x Man-
giiolra os Srs. Ileriiani Aguiar, Gumcrclndode Castro, Eduardo Mnin. Adnucto de Assis,Romeu Keitai, a-lio dc Barros, Arcy Teno-rio, Hnldomero Carqueja, Custodio Moura,hrnniil Silveira, Farache Netto. Ramos dc
Freitas, Rohde dn Silva, Azambuja Barcel-
los, Américo de Barros, Rollim Pinheiro,Azevedo Santos e Ovidio Coelho.

O.S CIjUBS FAVORITOS — Pelos concor-
rentes nos torneios de palpites da Associa-
Ção de Chronistos Desportivos foram feitos
f.-n-orilps para os jogos <Je ante-hontem os
seguintes clubs: Fluminense 37 indicações.
America 2 e empate 1; S. Christovão 27;
Ilotafogo 9 e empates 4; Bangu* 35, Brasil¦I e empate 1; club dn Avenida Vinte e 0:tode Setembro 33, Mnckenzic 3 e empates 4;
Andarahy tf); Fidalgo 3(5 e Progresso 4; Con-
fiança 20. Esperança 17 e empates 3; Enge-
nho de Dentro 20. Olaria 9 e empates 2; Ra-
mns 23; Independência 13 e empates 4, O
total de gonls marcados pnra cada club foi
este: Fluminense 131, America 31. S. Chris-
tnvão 80, Botafogo 63. Bangu' 121; Brasil•!7, club da Avenida Vinte e Oito de Setem-
bro 107. Macltcn-ie 67, Andarahy 118, Man-
gucira 32, Fidalgo 101, Progresso 45. Con-
fiança 83. Esperança 63, F.ngcnho de Dentro
07, Olaria 51, Ramos 80 e Indcpcndcn-
cia ,r,8.

Estabelecendo as mídias dos goals mar-
cados o elevando até 4 unidade as fracções
encontradas, vcrlficnr-se-li que, para cada
club vietnrinso ou empatado, foi determina-
do o seguinte numero de goals: Flumlnen-
se 4, S. Cbristovão 3, Bangu' 4, club da
Avenida Vinte e Oito de Srtembro 3, Anda-
rahy ,1, Fidalgo 9, Confiança 3, Esperança
2 Engenho de Dentro 3, e Rn mos 2. As mé-
dias só deram certo para o Andarahy. o Es*
perançn e o Engenbo Ae Dentro.

OS TEAMS DO HELLENICO TREINAM
AMANHA — Renlisnnrin-sc, amanhã, no
campo da rua Itapiru', um rigoroso treino,
n direeção sportiva solicita, por nosso in-
tcrmcdlo, o compnrccimento dos jogadores
abaixo, no lopnl acimn, is 9 horas dn tnrde:
Tcam A — Jorge; Coelho e Phitarcho; Ce-
sar, Flavlo e Antenor; Benigno, Coelho, Le-
mos, Mario c Sarmento. Tcam R — Ismael;
Aguiar e Fortes; Milton, Camiilo e Joa-
quim; Ripper, Octavio, Legey, Couto e An-
tonio. A mesma direeção pede também o
compnrccimento dos seguintes Srs. Eurico I,
Enrico II, Hugo Fontes, Jorge, Zézé, Luiz
Marques. Costa Velho, Josô Werncck, Au-
gusto, Cid e os demais jogadores Inseriptos.

Aniso importante aos jogadores dos pri-
meiros e segundos teams — Effcctuando-se
sexta-feira, na sede social, uma rounião de
jogadores, As 8 horas da noite em ponto, a
direeção sportiva soíicita enaenrecidamente
o compnrccimento de todos os jogadores que
compõem os teams supracitados.

•A PRÓXIMA PARTIDA DO CAPANEMA
F. C. PARA TAUBATE" — No próximo do-
mingo, 13, pelo segundo rápido, parte para
Taiiliaté a embaixada do Capanema F. C.
(Tclegrapho Nacional) acompanhada do
tcam representativo das cores daquelle gre-
mio desportivo. A equipe rubra vai dispu-
lar naquella cidade paulista um mateh com
o Sport Club Taubaté, cabendo nos players
do conjunto vencedor bcllissimas medalhas
de prata offerecidas pelo Tiro de Guerra
525, cujo thesoureiro, Dr. João Baptistn
Arnoldi di Bosisio acompanhará a embal-
xada, como representante daquelle centro
de cultura civico-militar. O team do Capa-
nema F. C. nâo vae completo. Pertencem
ao quadro que vae a Taubaté diversos joga-
dores dos clubs da Amca e dn Liga Metro-
politnnn quc, em conseqüência de jogos of-
ficiacs dc seus clubs no dia do mateh em
Tauliatò, não podem seguir para aquelle
destino sem sacrifício; talvez, dos jogos dos
clubs a que pertencem. Todavia, é de pre>
ver que os seus substitutos bem desempo
nliem a espinhosa tarefa a quc sc obrigam,
esforçando-se, pelo menos, para evitar
uma grande derrota, O team do Sport Club
Tai.balc é homogêneo e está treinadissimo.
Enlre os seus componentes de maior valor
encontra-se Tatu, nome que é retspeltadlssi-
mo nas rodas desportivas de S. Paulo e
conhecido bastante aqui no Rio.

RESOLUÇÕES DO CONSELHO TECHNI-
CO DA LIGA ORAPHICA DE SPORTS — a)Approvar a acta da sessão anterior; b)Lançar cm acta um voto de pezar pelo
fallecimcnlo do progenitor do Sr. Mario de
Souza Graça, secretario do conselho; c) —
Escalar os -seguintes juizes e representantes,
para uj Jiij-iu dc 10 dii luiiunti. Pulularia

lando sua dlocuMtto por oito dlai, de accor*
do com a resolução do CnnseMin, para a
mesma receber eniriid.it. Sala das sctiioet.
em 5 de Julho de 1S24 —¦ .Mario do Sou*»
(iraça, tccrelarlo.

Jogos olympieoi
NA FRANÇA

A CLASSIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES
AO TORNEIO Dl! ATHLICTISMo - PARIS,
8 (A, A.) — Conimunlcani de Colomb**
qua nai tres leml-flnaes da prova de ROD
metros foram clatislflciidoa o nnrle-amerlrn-
no Dodge e oa ingle-ri Stnllnrri e Love. E'
esta a kltiiação dos países no Campeonato de
Athletlsmo; Estados Unidos, 40 pontos; Fln
landin, 35; Inglaterra, 13; Suécia, 12; Frnn
ça, 7; Nova Zelândia, 4; Hungria, 3. Nos
assaltai de cspinla rea Una dos o resultaria
foi este: Portugal veitcou a Inglatorra por
13 x 4; a llolalca venceu a Suissa por
18 x 3; a llespanhn venceu Cuba por 9 x 7;
a França venceu a llollamla por 13 x 3.

Yachting
A FESTA DO AUDAX — O Audax Club

prepara para o dia 20 do corrente uma cn*
cantadora feata desportiva, na qual bapti-
sara o novo cutter "üorlt", do commandnn-
te Edmundo Rodrlguet Pereira. A madri-
nha do novo veleiro oerá a menina Dorls,
filha do eommandante Eduardo Pereira. O
neto solemne, teri começado it 4 borat da
(arde.

CONFERÊNCIA NO AUDAX CLUB - O
Dr. Celso Vieira fari, cm 30 do corrente, na
sede do Audax Club, uma conferência to-
bre os tports.

Athletlsmo
NA FRANÇA

OS RESULTADOS F1NAES, HONTEM,
VERIFICADOS — PARIS, 8 (U. P.) — Re-
sultoilos flnacs do dia, Incluindo o Penta-
thlon; Estados Unidos 65 pontos, Finlândia
47, Inglaterra e Suécia 14 1|2. Franca o
Hungria 7 1|3, Polônia e Nova Zeelandia 4.

Noticiário
O CLUB DE PRAGA VENCEU O CONCUR-

SO INTERNACIONAL DE GLEE-CLUBS —
VENEZA, A (U. P.) — No concurso Inter-
nacional de Glee-Clubtf clubs dc choros)
venceu o Club de Praga. Os italianos então
protestaram energicamente, allegando que o
referee agira com parcialidade e recusaram
cantar o resto do programma.

CANHENHO FÚNEBRE
MISSAS

llf.-am-*- am.in'i.1:
Munnel da llorba narre-*, A- 9; Manoel

Alvo» Pinheiro, ** 0, na mntrli ilo Sacra-
mento; Jiiriimlyr riu* Suiitn* Maringün, ia
8, m mesma; Anlonio do Freltat 'iniiç-.-.
ves iiuiuiui-air*.. As 0, na exrrja de N. S.
da Sniiil.'; liui.i,„|o Periiaildea de Snu/u,
i» 0 1:2, nu rnalrln de Santa Rita; Antônio
llorllilo Mula, A, o. na egreja da Lapa dos
Mercadores; Srhnsllon Munurrat, As 0 l|'A
na niaitil' do S, Prnucl-co Xavier; D. Maria»
Brandão dos Santos Silvu, Ai 8 l|2, na egre*
Ja d» Penllencla| D. Maria da Aprearnta-
ção, As 10; Arthur de Carvalho Pemnnd-s,
At 0 l|2, na niíilti/ de S. Joij; Dr. Cnmlllo
Fonseca, As 0, no matri» da Glorl»; Or.
Aristides Cairo, As 7 12. nn matriz do Pa-
qiift,'i; D. Joscphliiii (iiimcs Simões, As f
a mela, nn matri* dn Lngon; D. Emérita
llncnvuva Cunha, As 10, „., CnndoUrtA) D.
Junina Valdetaro de Lnssio Sclblil;, As 9',
Amadeu ria, Cru* Muilo», ás 0, nu c-treja de
». Francliro do Puula.
ENTERROS

JOCKEY-CLUB
56° anniversario

Oommemorando-ie bo próximo
dia 16 do corrente mea o 66* anni-
versario da ínndaçio do Jockey-
Club, a directoria receberá na sede
social, no referido dia, das 17 ás 18
horas, todas as pessoas que dese-
jarem cumprimentai-a por motivo
daquella data.

Das 18 ás 23 boras será reali-
sada uma festa dansante.

Secretaria do Jockey-Club, em 4
de Julho de 1924. — ÁLVARO DE
SOUZA MACEDO, 1* seoretario.

Foram sepultado* hoje:
No cemitério do S. Francisco Xavier*

Amurila Garcia Carneiro, ma Visconde dn (!*•>
vea, 81; Albertina ItniIriKuei Silva Goulart,
avenida Pedro II, 181; Ueorflina, filha de
Epitacio Sndrò Monteiro, rua da Ale(rftt.
426; Orlando, filho de José Evangelista, nm
Suburbana,, 220; Sophla Garnivr Bastos, lios-
pitai Nacional de Alirnndoi; Ambrosia 1*1*
mentel, Hospital S. ScbastlAo; Octacilio Ili-
beiro de Souza, Idem; Manoel Simuo Her.
nardes, Idem; Ophclla, filha de Joaquim Co*
mci dos Santos, travessa Carvalho Alvlm-,
37; Adelhcid Humjnnck, rua Dulce, 8; Mo*
rln Eudoxia Alves Meira, rua Fell» *m
Cunha. 10; .Ior-:-. filho de Virgínia Maria d*
Conceição, rua Dario do llom Hetiro, t|n.;
Aiilhi-rn Fernandes, rua Vista Alegre, 1G;
Lticillii. filha de Manoel Pereira, rua 8 da'Dezembro, 1, casa XVII; Antônio José d*', Oliveira, rua da (iamliAn, 100; Maria da Con-
crivão Borges, rua dn Mntriz, 118; Antonia»

I filho de Anlonio dn Silvn, rua Circular, 23'
I Antônio dn Costa Cardoso, rua Dr. Carmo
•.Nelto, 378; Dinnh, filha de Antônio Masca*
I renbas, rua Dr. Maciel, 86, cosa II; Armai**»

do, filho do Armando Mirnnrin Hibeiro. rua
Theodoro da Silva, 324, casa X; Fcllzanlina,
Cnllnrio do Paula Heis, rua Maria Humana,
30; Nelson Hodrigues Barreto, neíroterio

. do Instituto Medica Legal.
! — No cemilcrio do S. Jnffo Ba-ptista: Af*

thur da Silva Barbosa, rua Dr. Rego Borroa,
[79, easa III; Thomazia Maria do Sacramen*
! to Franco, run Francisco Muratorl, 49; Ea->' ther, filha de Octavio 1-Vriinnde-, rua Dlaa

Ferreiro, s|n.; Jnrbns, filho de Augusto Du-
, trn Hamos, rua Copacnbann, 657; Waldjrr,
filho de Lucas Evangelista dos Santos, ru*
Real Grandeza. 252; João, filho de -Andr*
Anselmo da Cruz, run Glyccrlo, 471; Luci-
lia Ferreira, travessa das Partilhas, 62; Ber»
nnrdino Lopes, Santa Casa da Misericórdia!
Jorge, filho dc .layme Dias Martins, rua As»
sumpcão, 13.'»; cnsn I; Maria da Gloria Mo*-
«leira. rua Barão de Cot-.-gipe, 8; Anna Rito,
necrotério do Instituto Medico Legal.

 No cemitério do Carmo: Manoel Alvel
de Oliveira, Hospital do Carmo. i

¦ m*m -*»
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«SOB-»

Os preços dos gêneros alimenti-
cios em todo o Oésle

de Minas
LAVRAS (Minas), ?"¦*• (Serviço especial da

A NOITE) — A população local é unanime
cm clamar contra a situação afflicliva a quoesta sendo levada pela línnnncln sem limi-
tes dos vendeiros c ncRociantcs, que não ces-
sam de cxploral-a. elevando os preços dos
gêneros de maior necessidade;

A banha está sendo vendida n -13500 o lti- '
Io; feijão, a 1Ç500; arroz, 15500; nssucar a
2S200; milho, a $5(10-, fubá, n $800; farinhas
de mandioca e dc milho, n ISIÍOI); toucinho,
a 'laiiSOn: carne dc porco, 2R500 e batatas a
tf?200. Esses preços. <[„o tendem n aujjmoh-
ta,r, vigoram cm toda a zona Oeste, onde as
queixas sc avolumam dia o dia. sem quc os

escute no noore c gencruau puvu , poderes públicos tomem providcnadns a res-
uiiiclplb, as effusivns saudações dc I peito, o que 6 urgente c imprescindível, para 1
imizadc. — (A.) Francisco Sá." Ievitar maiores conseiiuencias. 1

Cruzeiro x Papelaria União: primeiros qua-dros, Jhrbhs Peixoto; Jornal do Commer-
cio x Báptista de Souza; juizes, primeiros
quadros. Antônio Castro Pinto; represenlan-
te, Mario Graça; ciscalar o Sr. Luiz Santa
Anna parn representante do mateh A NOITE
x A. S. Papelaria Cruzeiro, no dia 6 do
corrente; d) — Approvar o mateh Papelaria
União x Ferreira Pinto, mandando marcar
dois pontos ao 2° quadro do Ferreira Pinto
por ter vencido por 4x1; idem, idem ao
Io quadro do Ferreira Pinto, por ter venci-
do pelo score de 3 x 2; e) — Rejeitar o re-
lntorio do representante da Liga, no mateh
Pimenta de Meilo x Báptista dc Souzn, porinveridico; f) — Approvar o mateh Pimenta
de Mello x Báptista de Souza, mandando
marcar dois pontos no Báptista de Souza,
por ter vencido por 1 x 0; g) — Approvar
o mateh dor, primeiros quadros Pimenta dc
Mello x Jornal do Commercio, mandarido
mnrcnr dota pontos no Pimentn de Mello,
por ter vencido pelo score de 4 x 0; Idem.
idcm nos segundos qunalros do Pimenta de
Mello, por ter vencido pelo score de 2 x 0;
li) — Approvar o aclo da directoria lrnn«-
ferindo sine-die o mntch Papelaria Cru--ciro x Jornal do Commercio; e) — Idem,
sobre p neto da directoria que reformou a
pena imposta aos amadores Pedro Celestino,
dc Ircfi partidas pnrn uma (suspensão); Al-
horto Moritz e Adheinar Silva, relevando a"cna de advertência; j) — Officio da A
\OITE cómmuriicãndo quo o mateh entre•ste club e o Papelaria Cruzeiro será no
grounri do Jornal do Commercio; k) — Or-
ficio do Papelaria União, eo.mmunicnndn
quo o mntch entre este club e o Báptista de
Souza, será no ground do Fidalgo F. C; I)— Considerar o projecto dc deliberação a
proposta do representante da A NOITE, sus-.

Continua o desvio de correspon-
dencia postal em Friburgo ?

Ha dias publicámos uma reclamação queo aecusado não rectifleou, deixando sem es-
elarecimentos as aceusações contidas nella,
sobre o desvio de correspondência postal
em Friburgo. Hoje, recebemos outra, noi
seguintes termos:"Sr. redactor da A NOITE. — Prezado
senhor. — Constante leitor da A NOITE, ti-
vc oceasião de ler uma reclamação do Sr.
Alfredo O. Santos, dizendo que sua corres-
pondencia chegava violada em Friburgo.
Venho juntar minha reclamação A do Sr.

.Alfredo, pedindo para que V. S., por inter-
médio da defensora dos opprlmidos, que á
A NOITE, leve também a minha queixa ao
conhecimento de quem competir.

Cartns dirigidas por mim para Friburgo,
sendo duas para a mesma pessoa, IA não
chegaram.

Dirigi outra para a mesma pessoa e como
as tres primeiras, também lá nio chegou.
Ora, Sr. redactor, isto é simplesmente inex-
plicavel para uma agencia de primeira cias-
se, como é a de Friburgo.

Com a publicação desta, muito grato fica
o constante leitor. — José Barbosa."
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De nenhuma importância o movi-

mento revolucionário
-Bohvimruunvni

BUENOS AIRES, 8 (A. A.) — A legação
do Bolívia nesta capital, em communicada
que enviou á imprensa, retirou toda a im-
portancia que estava sendo emprestada a
um movimento revolucionário que estalou
na província de Santa Cruz.

No referido documento, o representante
boliviano declara que a mashorca foi inlclu-
da com tendências de separatismo, mas queos rebeldes Já se acham sob a acção das for-
ças legaes, estando o governo firmemente
disposto a castigar com severidade os per-tunbadoreo da ordem publica.

Esi a f iia s vivas
ROMANCE EMPOLGANTE

Bm todas as principaes livrarias e no de
posito: R. do Carmo. 35 — I*

"A Dona de Casa"
Entre os- assumptos de grande interesse,•articular e social, que prendem n attençãoatos leitores ria "A Dona dè Casa", cujo nu-mero deste mez ncabamos rie receber, desta-ra-se a noticia sobre a organisação do "Club

de Mamas e Nenens", cujn necessidadeéde
riçver ser aqui, A semelhança de outras ça-i»itue.s, considerada como de primeira nc-cessidade, Innumeros são, ainda, os nssum-
ptos quc prendem o leitor dessa revista.a|uc os lares tanto prezam e auxiliam com
u sua preferencia.

ür Tavrnf* Pn-rfi c,rur8'-* «•«•• tf*ut. -jayme rogfiineCüi0gia. nua Mar*
j quez de Abrantes, 192, 3", 6" • s«-">b. 3 ia' 4, faz embalsamamentos.

, ¦*-*-,***. .

NA RÚSSIA DOS SOVIETS
A evolução das condições do

trabalho
A nepartição Internacional do Trabalha»

ncnba de publicar um livro sobre "L'Evolu**
tion des conriitions du travail dans la Rua*
sia des Soviets". Essa obra, que dá uma
idéa de conjunto no tocante aos resultadoa
alcançados tanto no ponto de vista da le*
gislação como no ponto de vista das condi-
ções rcaes do trabalho, faz sobresair as dlf*
ferenças fundamentaes entre o regimen
actual e o regimen existente em 1021, dlffe*
rençns que provêm das transformações era
via de realisacão na Rússia.

O livro da Repartição Internacional de.
Trabalho trata em primeiro togar da orga-
nisação do Comniissariado do Trabalho. Oa
capítulos seguintes são consagrados A poli*
tica dos salários antes e depois da nova po*
litica econômica, aos contratos collccityo**,
aos órgãos e methodos de conciliação uo>»
conflictos, A regulamentação do mercado do
trabalho, ao funecionamento do seguro ao*
ciai, A organisação da inspecção do traba*
lho. A ultima parte 6 reservada ao estudo
dos syndicatos profissionaes: situação le-
gal, papel dos syndicatos, relações entre »
administração das empresas e os syndlca-
tos, etc. A obra termina por nma serie de
estatísticas concernentes As questões Jà re*
feridas e por uma bíbliographia das fontee
utilisadns.

As conclusões geraes desse estudo deixam
ver as modificações importantes que so de*
ram não só em relação ao trabalho, maí
também no que diz respeito A situação ma*
terlal da classe operaria na Rússia. A le*
gislação do trabalho foi transformada. O
novo Código do Trabalho parto de princl-
pios que divergem completamente dos que
constituíam o fundamento da antiga legia»
lação. O trabalho obrigatório foi supprlfnl*
do como regra geral; o arrolamento e a deo*.
pedida foram declarados livres; as condi*
ções de trabalho são fixadas por contrate»
entre as partes; o valor do salário é deter*
minado pela lei da offerta e procura. O pe*,
der central limita-se a fixar o salário ml»
nimo, deixando As partes o cuidado de de*.
terminar a remuneração do trabalho poi*nrerc st etmtnrtr- euiiunhus.

Apezar das alterações decorrentes da pto»
litica geral do governo soviético, mormente ,
no concernente a legislnção operaria, a evo*>
lução das condições reaes começou apenaa.
Existe sempre uma grande margem entre at
medidas laegislntivas c a sua applieação. E*
curioso notar como essas duas faces da*.
condições do trabalho reagem uma contra,
a outra; sendo principalmente em matéria»
de salários e de seguros sociaes qne estai
inter-acção se accentua, a pratica Impondo)
alterações das leis nue, por sun vez, in*
fluem sobre as condições da vida.

O estudo publicado pela Repartição !•*
teriincionnl do Trabalho, como nm novo ralfll
dc luz sobre os problemas dn Rus3ia, i no*-
elemento valioso de informações, que per-
mittc julgar com maior segurança os rcsul»
tados alcançados pelas experiências tenta*
das nesse paiz.

Pinças para corrigir sobrancelhas,
mnrea Vitry, sao ns melhores. CASA MEU*
MANNY, rua Gonçalves Dias, 64.

elegIScias
MODELOS DE PARIS

Vestidos para Recepções, Thefl*
tro è Visitas — Chapéos, Bolsas dt)
grande novidade. Lingerie finissí.
ma, Peignoirs, etc, etc. Rua São
José, 120, sobrado.

f ML ' .' JU:
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EM BBEJQ É ASSIES-.

Quem nSo tem as idéas
idos detentores do poder

vive sem garantias
Oi tppos.cionisias náo têm o me-

nor direito político _ são
perseguido..

•rlRJO (Miranhln), l. (Rei.) — Serviço
«tpeelal da A NOITE) — A -Itns.íío, aqui,
tontinu'a inormaliiada, nf.n st justificando

Imllfferança do governo tiuie *,tiiu-lli*iiit_
facto.

Quem não cnmmunga dai Iriéit &v> ... r-,-
tarai 4o peder vivi iem i»i antlei Os i pr..--
¦Icloelrtiis nio tím t msnut direito |i«llll.'u.

O alistamento de eleitores osü «cudo fei-
t« d* mata Inqufsltorlal, pul. n Jult dt dl*
reite, arvorado em clief» político, uega Jus»
tiça a sen* desaífectos, eom pruttrlçôoa da-
¦sarasae, (ecllltanrfo tuda t ieui partidários.
Criaaçai, meadlfei e analphabrtoi ilo »1!«*
lidei, aflaa de arregimentar oUmtnt.i, par»
garaallr i victoria do partido iltuaetonlata
fc.-t aleljUes próximas..

2' Inpoiaivel que eomalhantei pi-Moam»
fontianem a ter postos im pratica, pri.todo
alNDeitoi pellticoi d» grnndc prestigio de
coacorrertm ao alhtamcnte, que t feito aa
n.idenola do tule. Os documentoi ixhlbldoa
liara a «jBalIflcaçS- eleitoral tia quasi tn-
«os falsos, con.Matide quo o ex-collcctor Rar-
Ueiii Lopes foraecs talücs com an!.-ditt-.. Oi
alemeotos prejudicados pediram ..rovld-n-
alas 4 junta sllitadúra.

informarei »equri.a autorliam-nos .« oxcla-
rirer que Umbcm ooi detnai» municípios
deita eoraarca, eipBeUJme.ita cn Cum.IInho

LurilT, a situação é .eriUdciramrnle af-1
Cictiva.

Ae garantias da lei d-j.ipper.ceram, sub-1
|tl.uin<lo-a_ a vontaõe doi chefes pnlitlcoi.;

;¦_._ Burlty, o delegado de policia, aeom»
¦unhado de soldados, distribuiu o patrimo-
¦io _T_ntclp»l pm entro .eus amigos » eor-
flllglonarios, o mesmo ¦conteerndo cm C.ur-
l-illnho. Ncisrs dous município», ns autorl-
dadas judiciarias, tomam conla, A força, das
propriedades alheias e perseguem os adver-
•aríos, lançando mio de todos os meios ds
qut dlspCem.

A opposiçilo também não tem, ali, garan-
fia nenhuma.

As GoiiiiíiemoraGôes do 2
mf

de julho
Telegrammas do presidente da

Bahia _ do Instituto Árcheo-
lógico de P ci* nambuco ao Grc»

mio Floriano Peixoto
O pre-ildrnle dn Oremlo Naclonul It.-m-U-

c.nle riorlano Peixoto, em rc.posta aoi
talegrnmnui p.:....nlii_ em comnicmuração _
tl.ilu dc 2 de julho, recebeu ns seguintes;"I1AIIIA — Agradeço-vos a gentileza e
i i'ii.;...r.ii.i..i'. s pela nnis.igem «lu gloriosa
diita li.ihiaiu 'i de Julho — Góes Catmon.
preildcnte.""Recife —• Im-tltutn Ar.-hcologlco agradece
penhorsdo as congratulações —¦ Pedro Olso,
presidente,"••--•*- —¦ mem— [mTI.h.TT

* -i-iB.'., âilalii. *^W|»^^**_^W-^^»^___--_-^--_-^-tJh

| Iip.l_.ill3
I Palace Hetel
iBftMMN

A temporada franceza do
Municipal

"Le gout du vice" — La vedar.
Mais iiiiiii 'ii-ç.i «I.* scu reportaria ileíi-nns

liontem a compnuliln Pleriííj offe.ei-.iuli--
nos o "Gottt du viço" d. l.aveünn, IS.sn ca-
media, qne J,'i . cnuíieoliln dn nosso publico,
tendi) omho.il ns diálogos liem tralialhniln»,
réplicas iiiiiiiu beni feiln-., ".i.i iii'i\.-u du no
r.-futlr de um e,.nggorado convenclnoalli*
mo, Jogando com acenas rir todo falsas, ou
artlficiaes, e rio uma visível cont.adlcçflo.
Mes não nos cabe apreciar m comediu, "vau-
devi))*" ou farta de Lavednn, senão o des*
emiicinio dado por Plerat, iippluuillda ao
fim dc carie acto. e multo interessante nn
seguiidn, com o mui traje de banhista e des-
cnvolturns galante* de beira «I» praia. Allii».
na pe«a de liontem Plerat nos mostra as fn«
cei delicadas do sun arie, tão leve . o tralm*
Iho do icintlllanto Lavedan, Não ha choro
nem Ímpeto1, pai bélicos de modo que a arte
d» Plerat, menos visível ao publico, aem por
Hio deixa de eer mal» difícil, sob pena do
tnratr»se apagada. A »ua superioridade MM
praeiiaaente em dar Ides de seu talento num
tf-kaihe que, â primeira vi»U, pareça ettar
•a aieaaee d» qualquer artista,

Oa »»w aompanhelro» de aeana leafcerara
u»a»e«T»r d» modo effleax para o exito do
••paetaaalo da hoatem.
... i _»** ' ¦

i"
dos" i_:lez caminha para

o seu Waterloo,..
Dcn.ro dc dous annos, a crir.c do

trabalho, terá por completo,
desapparecido

(COMMUNÍCADÒ POR CLARBNCB
DüliOSR)

I.ONDI.BS, maio fü. P.1 — O "exercllo
de iU*.i-iii|iii-i;aili" ' «Ia Inglaterra estA -iturio
deiniobill-iiili). Ouasi a metade dos lio-
mens o inuilieri". que ->c achavam sem tra»
liiilho im ápice dn orito cm l'.'H1 — quind»
o scu numern .m de iloui ¦ ii,lu'u_ — então
fi„'or.i cumprindo o preceito híblieo, qu«
ii . m ii cl i gnnliiir o pflo eom u iner do pro-
prin rii-ii).

Dc re.to, um milhão do iadlvlduos fâra
dn aclividaile tiiudu representam um "txer»
dio" ri.p--it-lilli.iimo '. Mas, todo» a» se-

n-|| EíeprttissEiTiO baila ecm
nc|^sssi_._ss prsssdas de

"eotilloH"e "so«per", smj
cc-tsüssRioraeíão ao

•mmm
NOSSAS

LUVAS

IJRANDALL e FLORELLE abri-
Hlliantarão o baile, com números

interessantes
_,£.' OBRIGATÓRIO CASACA OU
. SMOOKING

SAO SEMPRE
AS MAIS MODKRNASv« AS IrlAIS ELEGANTES

AS MftlS PEB FEITA.

\ tii(ii(ti-í,i»r>ttt^r!imiriii t:i:.r:Hiimrfmiitli'iitt:)iiii:t:jiit;i't.(iit'iwtíiiitMiU4H ,

j:i Rt-servam-se mesas, nas reee-
gpçõ-t*: do PALACE HOTEL Tel.!

|Central 1963, e do COPACABA-
D NA PALACE. T^ Ipamena 1400

Min
DEFESA

comprar nas

AS LUTAS ARMADAS NA
FRONTEIRA BAHIANO-

PIAUHYENSE

Di_cm que Aldo Borges rom-
pc\>, após iníeu .o combate, o

cerco cia fn.enáa Santo
Ari"!tinio

lanlaji iS<".*,-iC«» -IHM-I
A N01TK) ••• Correm IiojI»-., iimIo çl-
d. que o con-oelilo bandoleira Vlao ll'»'
conseguiu romnor u cerco lulenkOi quo
otUva sendo feito na fuíoiid» hjin*-
nio. de iiroprledndo do Sr, Clrlneo ru-.ni,
nnul reildonta, „ ,,,

A fufta de A Ulo no--f.e», pelo WO Ain-m 01
mesmo» ImiUus, yari.ncoii-t-0 »l»os »'

|iii<
A nlii'

CAMOCIM PRECISA TER ME,
LHOR SERVIÇO DE COM-

MUNICAÇÕES

Um pedido, a respeito, da A. C, j
a unia empresa toicgraphica

submarina
i V.IOOIM (CoarA), n (Serviço e-neel.-,! á\Wir,

\ NOITR) — Snltemos «nn* o cltcfe «In „.m
lucAu lelctf.nphlcn inlin.nrjnn,, 'I", r«<rtnl-i»E

Hiiiiorlnteiult-ntfl demn «'h|i|<k
clíUjAn (.ilnmcrcls! ji<ut^
ini, du uniu tiüPiu-lii Hi. w
viôln ilu ilericltíiiclii ii|H*

' 

!

I' í
i

_¦»

triti)-ntll-ÍM -"
Iul «i pi-illiln dn A-,Mn-lii..iii uiinmercls! |,.if,
o estiili-K-cImentu, aquliduninu ««<
.uii-llii omproaa, cm
pi-rviço in|_ fiiiiiiiiiinli-iii,-!»'"'

«In «-iliinlo n íen corno, no nnno
«iiüiI expediu 8.173 tclcitrammo:

«piiisl Inlnteriiipto, durante

rs|i| rc

leio Intcii*-»
tres dins,

A Inten-cnçSo do» R»U_o_ •¦;' i-!-
nuhy e fin.vii.*. ii,v. lutar ««n*»».»»
rUo; em favor -in 1'r.mllln No*
Im-.tente crltlcu a
.lo*. Honorio

lara liflii cldmlt,
¦oit.panliando seu dèspaclio, aquelle f,m, |

...l.iiiiiiio enviou um resuiiiu no nniviinciíH|
nno pns.iidn, 11

-i e reecbil |
Cnrnnclm. •¦I,'"> ',l' *l'r ° P,',••*•',l'" l""l»l

,,,,*;,!„ i„*Iji 1'.-,! nid.i de Ferro d,-
.,%,. de eiilifíioNtii •• sniniic pm-le d-

iodos «Io Cear- o IMnu.i.. e pii-suc W
ilo ".Mi?n do Urasll «> outro*

menu», »t estatlitlca» de ministério do Tra-, p0| ,p05t0 »-, liberdade, medUnto a con-
lialho mostram um numero mtnor. De», (6iinn de um •'hn!.e«*--roi-|»u_", e Sr. 1-auj-
vinte, trinta mil cada semana a o nuasero l0 Figueiredo, conlra quem, ao 0*>o •"* "y
vae ficando nenor. O processo parece leo» .|rmâi jà foi expedida nova ordem du nr*-
to, ma», por Isto neemo, * seimra. P6de. jj» J -ue n_0 foi observado prio ju>*
aa poi» tirar ume aencluslo Inevitável da .-...-i—- -i- c.-i. mt.. mh ns-etoxto de ':'¦'

CASAS IM

II
GONÇALVES WMH

CENTRAL 2893

PUROLENHO run.
Hraeta_nente da fabrlcn no frígucx :â

DAV1DS FR*RES
A». Bio Branco, 114-1* — Tel. Central 1.03

H . .-Il-B*" —_-_————_-—

assembléa no C. B. C. do V Csn-
tenorio da Independência

Brasileira
Com a presença de grnnde numero de so-

táoa, reali-ou-se, sexta-feira, uma asscmbléa
Ho Congresso Beneficente CoinincmoraÜvo
do 1* Centenário da Independência Brasi-
leira, associação de fins altrúisticps desti-
bada a perpetuar essa grando data nacional.

A's 8 horas da noite, o Dr. Francisco Bc-t-
ttneourt da Silva Fillio, secretariado pelos
Bre. coronel Iiamilcar Nelson Machado e
Ur, Francisco de Góes, nbi-iu a sessão de-
aJarenrio quaes os seus motivos e referindo-
ta, em seguida, com pezar, ao passamento
ÍO oonsocio Casemiro de Magalhães, ren-
Éondo preito de home-nagem á sua memória.

Nüo havendo acta a approvar, passon-se
Ao «npediente, constando o mesmo de um
memorial do secretario no qual é feito ap-
ptllo aos p.ssociados no sentido de coope-
ra;ão effeetiva, afim de que a sociedade se
desenvolva e dê em breve os frutos deseja-
J«Uf.'3.
.. Reabertos os trabalhos, após 15 minutos
ie 

'silencio, 
também em homenagem aquelle

aocio fnliecido, foi mandado lançar em acta
fem voto de pez.ir, e depois tle ter sido of fi-
eiado, nesse sentido, á Exma. viuva, entrou
tm discussão a redacção dos estatutos, cujos
capitulo» lidos um a um foram simultânea'-
tnente ..pprovndos, com poucas emendas,
aendo em seguida enviados A eommissão dc
•avlsão.

_3ffe_t-0--se, por fim, a eleição da nova
...-.niinistração, que assim ficou constituída.'

.Presidente, Dr. Francisco Belicncourt da
Silva Filho; vice-presidente, Manoel ,lo_-
•j-uim Dias Lopes; 1" secretario, coronel Ma-
Tnilcnr Nelson Machado: 2° secretario, Dr.
Francisco de Góes; Io thesòureiro, Antônio
Joaquim dos Santos; 2o thesòureiro. Bcrnar-
dino C. Machado; procurador, David da
Motta. Conselho — José Cáritição d-i Silva,
Joaquim Mello da Silva, Francisco Pinto da
Rocha, Ac.acio da Costa Abreu, Hercules
ie Silva Hibas. .losé Garcia, Manoel Furnl-
Lopes e Adriano Jeronymo Monteiro. Sup-
plentes — Francisco Rama Martinez, Wal-
tlemar da Motta Bastos. Augusto José Alvas,
Miguel Garcia Martins e Manoel Pi.._o da
Silva.
—e—o—i—i

CONTRA A MOROSIDADE NOS
TRABALHOS DE UMA NOVA

LINHA DE BONDES
i i _> •- afc-*_— —

Uma reclamação dos moradores
de Paula Mattos

A nova linha de bondes qae a Conpanhi-
Ferro-CarrlI Carioca está construindo desde
o Inicio do mex passado tem dado motivo
a recliim&jòrs por parte dos moradoras e
prn>>rl:turios em Paula Mattos.

Estás reclamações dizem respeito à mo-
rosid-de dos trabalhos para o assentamento
da mesma linha, melhoramento almejado
ha annos pelos moradores daquelle bairro.
E' qus a rua das Neves, de lado a lado co-
iierta por montes de terra e pedras, está
quasi Intransitável, causando traastorios c
ineornmodos, como por exemplo, as nuvens
de pó que invadem as habitações. Ainda
hoje os moradores daquelle bairro, era carta
enviada a redacçio da A NOITE, pedem um»
providencia a quem de direito, para que as
referidas obras sejam feitas com mais ra-
pidex. .-soe»u PROVEM

í Cruzeiro
O PREFERIDO

—« mem .

UM VERDADEIRO JUBILEU..

0 Jury de Abre Campo absolveu
réos de crimes hediondos

Escreve-nos o nosso correspondente em
Abre Campo, Minas:"Terminou, sob a presidência do juiz de
direito da comarca, Dr. A. Ribeiro Mendes,
a segunda sessão do jury do corrente nnno,
sendo sivbmettidòs a julgamento oito proces-
sos, dos quaes cinco aram de réos de ci-Uncs
iie morte, crimes esses dnr, mais bárbaros
que têm havido iie-sté município, e os outros
ires eram. i!o's de tentativa ric morte o um
de furto cie animaes. N'os respectivos proces-
vas serviram de patronos dos réos ns Drs,
Belisario Uma, Octavio Rodrigues como
curador de nm réo, Raj-inundo Brandão e
.José Grossi.

Foram todos absolvidos, excepto trcs réos
do «ni processo que foi adiado.

Essa sessão foi um verdadeiro escândalo,
como se diz na llngun-íem vulgar, um ju-
bileu...

O presidente do Tribunal, ao encerrar a
sessão do jury, falando, em agradecimento
aos Srs. jurados, disse que ha mais tlc vinte
annos vem servindo rie juiz de diversas co-
marcas do Estado c que. ein Abre Campo,
iião seria necessária a instituição do jury,
sendo preferível iilirlr as portas das prisões

liberdade todos

menos que nos visi-
nhos o em todos

os eollcgas
CHAPELARIA
PERFUMARIA

CAMISARIA
MEIAS DE SEDA
PARA SENHORAS

O MAIOR
SORTIMENTO

PREÇOS EXCEPCMES
Este mez

nas liquidações das

Casas Indiana
sua dos HnM. lie 13

que vae acabar
e

Ouvidor 134
(antiga Casa Estrella)
que foi comprada

¦ «as» ¦

«pie o exercito da desoceupadoi inglUM
estA marc-asido nara o seu Waterloo.

"A anloa eaplIcaçAo «tua podemos dar,
dlaea um alto funecionario do Ministério d*
Trabalhe, é qua sa eiti operando um ns«s*
thoramento gradual em todas as eondlçSaa
do pala — nm progresso lento, multo lento
mesma, mas proaresao firma.

Nio tia nada de artificial. Dahi • Julgar-
mas anie serA permanente. Pareea mesma
«tua, «fepels de tio longo tampo, a industria

Seral 
começa a to.rnar-se solida, e que a cosi»

uzlri .. um rcst.ibelccimeoto das eoadi-
efles commerciaes e industriaes á normali*
«mie antiga."Uma cuidadosa nnalyse das noticias so»
bre empregos mostra que o augmento da
procura ne bri-çn sa faz num grande nume-
ro de Industrias diversas. Era outras pala-
vras, nio ha maior numero de pessoas Ira-
ballinado, porque OS sapatos, os navios, o
algodão on qualquer outra nidustria Indiyl-
ilnal tenlinm melhorado. Mns porque as in-
dustrias de toda .-i espécie, num conjunto,
inelhoniram Indistintamente.

A falta de trabalho, ua Inglaterra, come

6llu.....o tio cangaceiro «^..j,,,., 
(!c V(Vpori

lirli-elm-iit-. commcrèlnes Importanti
«Io desse modo cslrnnliavcl (.na o i
nfin tenha, nté ngorn, Insinuado '.«l"i «mil
estação Iclegrnplt.cai deixando ene smi..l

P--9 -ÜI.II.1
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srn. ff
g'ivcrnir

PaSito%"àoÍdad*«y «Ve"íío.iorló. hiuíxo do rc*

Tem
estação n-iegr
a ciimo «Is vlii-f.-..*,, «ini" <-
der As eslRe-i-ins da aitmti!

/i popti!iiç."i<* ngunrun mu '
lucilo de tio imporlnnte nv
fladò Aquella grande . "
cações, espernndo*5o
pedido «|tu-, r"1"' S'"
pitai, tn o «.nni.n.

I i-uçao.
«ininenlo a n.
n;if'i, ot*a ron*

i emiiniiiBi.
¦• -I-. i-
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S© V. S. fizor us?_a visila m §
|Ra 12 da rua da assembléa z \
ver c sorlist-eàlo variado de
cobertores de fã e a!írftí5

M©r_â
y ao'

.-

.ii
li
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ças, cs fes-los padrões
pviasnas de IbwlM pra

tfi**i\

DHV

mens s creancasâ o uai1!, -.. í*. I

«ou a peorar íniiito. depois da desmnbillsa-' __.»»____»| -/»._«„„« a n>i_4-..
\i,a da guerra. A industria achava-se mea-:^^^ G8S_..ç S0_!S."0 9 GlSSUa"
paa de voltar A producção de antes do con- *
flicto, afim de dar inimedintamenlc coüo-
cnçáo aos Indivíduos saldos do exercito. A
política curopca adiava-se ainda desori;ani-
seda, as finanças mündioes profundiiinentc
de_rqiil!ibra<i.-.s o o connnerelo soffrendo ns
naturaes conseqüências de todos esses cho-
quês. Assim d que um milhão de homens
e mulheres necessitavam de trabalho e cs_.
numero dobrou nos mexes de maio e junho
dc 1921, tom a greve dos mineiros de car-
váo. "As condições ainda não estão nor-
rases. K_o se pode dir.e,r «iue seja normal
esislir um milhão de pessoas sem trabalho.
Mas nío seria demais considerar como enco-
rajador verificar que a metade do caminho
«siá vencida, poii os algarismos, e_m dons
annos, se reduziram numa proporção mais
do que promissora."

Os funecionarios do Ministério de Trabalho |
mostrara-se mnlto optimistas a respeito da
situação e crêm firmemente «pie, dentro de
mais'dons annos, a crise existirá apenas na
memória dos homens. Se não sobrevierem j
complicações internaclonaes, por emquanto J
absolutamente fora «los cálculos...

¦ mmm ¦
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AMANHA 1

hú ImUfànlu IJViV*-f-UYWW«l

sorllmei-to ds fla_.d?as da »ã
o algodão; o es._0.if.3_.;. stock
ds camisas e meias de .2, so
Sm olhar para \A apS.-fo, 5.
frio passa.
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I 75 % EM PRÊMIOS
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Uma especialidade italiana
A Casa Martinclli, desta capital, presen-

teoa a A NOITE com uma garrafa de "Fer-
net branca", optimo produeto do esiahele-
cimento dos Irmãos Branca, de Milão. Tra-
ta-sc uc um superior e conhecido digestivo,
ag-ádavelmentti amargo e usado nos princi-
pães estabelecimentos desta capital: como
de todas as grandes cidades.

» mem

na Rua Chile 25
Durante esta semana ver-
da dei.-. liquidação para re-
novaçao de grande "stock".
Aproveitem, f^eias para
homens, de pura seda a -3$-
idem para senhoras a 4$.
Desafiamos quem tenha
preços menores. Visitem o
grande deposito da fabrica.

Terminou, em Carvello, a safre
ãe gado

VL_.Vra.LO (Minas), 8. (Serviço especial
da A NOITE). — O coronel Miguel Olivc,
proprietário da _arqucada Aymoré, nos com-
municou ter encerrado a safra deste anno,
com o effectivo de 18.015 rezes.

¦ ¦«*•«««- > 

OTOS f.0YQS

De !:• i-t
Meias de pura
seda de Lyon
As mais duráveis

EXIJAM A MAItCA
IMPRESSA

"Rekiorio da Sociedade Frater-
nidade Açoriana"

Kccebcmüs o Relatório da Sociedade Pra-
ternldiide Açorlanã, relativo ao bicnnio de
janeiro de 19_!2 a dezembro dc 1923 e apre-
sentado pelo presidente ria administração Dr.
.torga Monjardino, A assembléa geral de "íl
de janeiro de 192..

¦ i—_.¦-¦¦¦-¦ 9 —_Hg-g_- * .¦¦—-—

O que é diga-se:

Loteria da Victoria
cConcessionários: THEODORO SILVA &

VITCOT1A — Ií. Santo
Extracções semanaes a começar de íl de

julho vindouro, pelo systema du urnas c cs-
pheras inteiramente numeradas.

JOGAM SOMENTE ti MIL, BILHETES
Premio niüior 20 conlos c mais Í..2 prêmios

de diversos valores.
' I ¦¦ I II ¦ ¦ ¦¦ II I ft —fl-Qt----" m" -I -¦ >_¦!¦. ..._.
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"Cheia de Graça", ile Dm- ;
vai de Moraes

"Cheia de Graça 1" poema que o senhor',
Dúrvãl de Moraes offcrece a D. Sebastião
].eme, é uma feliz realisação de arte cntho- !
lica. A doçura religiosa do titulo recorda I
um dos atlributos da pulciir,. virgem san-
tificada peln maternidade sem peccadn, c to-
dos os ver.-,'is contidos no elegante volume,
como se fossem escriptos diante da Imngem
inspirador*! de Maria, estão impregnados <le
çònsoladòra suavidade, e versam com ca-
ptivãnte uneção os muis bellos themas sn-
cros.

Esse poema tem. pois, o que não c eom-
inum no Brasil: além de ííóvidnde psyclio-
lógica, plena unidade philosopliicn, sem
«.ue se torne monótono, ,-'* rfiàneira dos rc-
gatos límpidos «iue deixam f!c offerecer 1 ;1-
lezas novas a enda volta do seu curso, por
não alterarem o rythinb dc sua correnteza.

I.eià-sé, porém, no fim desta unia, o so-
neto inicial do poeta calholico:

Xntiire-3, adorei-te! .*_ mocidade,
Vibrante dc promessas e esperanças,
Esfarelei-te nos pés, como as crianças
Espedaç-iri .iriní-uedos sem maldade.

Sem dc veh.tps e mar temer mudançasi
E fui um crente ila I*nliilidade.
;:',rgui templos na areia da yitídade,
Dos quaes, hoje, não restam iiciii leiiibrun-

A população de Diamantina 
'v-

ritüâa com a aggressão
co D;. í _*«._. Neves

' DIAMANTINA (Minas), 8 (Serviço esptíj
ciai da A NOITI.) — Causou má Impresiio
ii noticia divulgada pelos jornaes «ia Bello
Horizonte de ter sido aggredido o Dr. Ler-j
Neves, delegado fiscal do Thesouro Federal
cm Minas pelo Inspector de Fazenda, Aci*
cio de Almeida,

O Dr. Levy, além de oecupar o clevsdnj
rar|.o administrativo que occiipa, t fillio*
«testa cidade e geralmente estimado,

O nggressor ainda recentemente aqui «>!
teve distribuindo multas contra liiíinildcs ij
modestos negociantes.

—*— -___-s-—• —-—

mmm Mmu
Na casa da rua General Culdi*-?!! 3-0. 6. ;

posilo de fabrica. estA liquidando meias il) l

| pura seda para homens, o 3-*; e para se-1
nho ras a 1-..

Aproveitem esta liquidação nunca .istírn.tl
commereio.

-i—-*;-to—-»-

CONTRA 0 MÁO HABITO dl
CUSPIRNOSmNDES

Appelio de um leitor da A NGITI
u ¦_..'._

carta,
Vn/.":
Saúde

pôr em liberdade todos oa criminosos.
t_a-i_--«____rg*«rem___^^_mMjia g__?.j_*'-?:,--_.'J*gi-g^S —___*!**!_

"Vers la Santê"

FOLHETIM D'«Ã NO 1TE.» (2.8)
Kv; ¦¦ LUC._CHAB.DALL

[(Extraordinárias aventuras de urc
gaiato de onze annos.

O MOSQUITO EMBRIAGADO

JDcpols de ter saido o ore_do, Octavio a a
__.naa.ina olharam um para o outro em si-
lencio.

Octavio estava pallido e desfigurado, Ma.
Saga tinha o olhar ardente e ütivo; um esta-
va abatido, amargurado, a outra reasia con-
tra ás difficuldades o dispunlia-se pura com-
batel-íis.

 E' ella, a filha do general ! murmurou
Octavio com voz abafada.

— Assim devia ser. ncere.centou Malaga,
por isso que era a unien com», que cn não
podia prever !

Nesse caso està tudo perdido !
Malaga deixou escapar um gesto que si-

gnificava claramente e «piem estivesso inj-
ciado nos segredos da arte miniica : — E's
um parvo, meu caro amigo. Cada vez estás
peor I

Octavio provavelmente assim o compre-
hendeu, pois nue para explicar « justificai'

o seu movimento desesperado, deu-se pres-
sa em acerescentar:

Certamente Luciano conhece-a, ama-a,
e bastará dizel-o, levai--- ao nosso tio psra
deitar por terra os nossos projectos!Se seu primo Luciano estivesse senhor
desse segredo, tel-o-ia ji dito; se não o fez

i-iiI.L í p-iiju. IgilUfi llldé, replicou pe-
remptoriiunen-te a dansarina. Não é porémmenos verdade que o maior perigo està ali.
E' preciso hoje, amanhã, o mais breve po»-ivel afastar sen primo dessa rapariga; deve
por-sc tudo em pratica para que elle a não
torne a ver. O mais simples acaso pódc re-
velar-lhe quem ella 6. A mais feliz inspira-
ção que teve na sua vida, meu caro, foi
conviilal-o n ceiar esta noite. Receio uui-
liáiuénte que olle não tenha necedido ao seu
convite.

Engana-se, elle eslá ali, disse Octavio
encostando o ouvido á porta do coinmuni-
cação da sala onde devia servir-se a ceia;
ouço e reconheço a sua voz.

Então está tudo salvo I Dello me en-
carrego eu; vamos ceiar, disse a dansarina
abrindo a porta da sala e entrando multo
risonha a saudar os convidados.

VI
ELLAS E ELLES

Todas as celas em principio se parecem
umas com as outras, mesmo aquellas que
acabam de um modo inteiramente differentc,
Ila sempre uma certa frieza que se não dis-
sipa senão quando o appetile está satisfeito,
e quando o primeiro serviço de vinhos ge-
néròsos desata as línguas e esquenta as ca-
becas. Decorreu uni quarto de hora duran-
te o qual se não ouviu mais do que o som
dos copos tocando uns nos outros c o ruido
das cascar, das ostras caindo nos pratos de
poicellanii. Poucas palavras; umn ou ou-
tra phrase isolada, timidamente arriscada,
interromperam apenas o mutismo tacitur-
no dos convivas. Cada qual tratava de si,
ou antes, do seu estômago. Luciano dc Pré-
bois, depois de ter apertado amigavelmente
a mão de scu primo Octavio, cumprimenta*

Acaba de nos ciícgUr ás mãos o numero ;
de maio pro.cii.io findo da conhecida rc.-j
vista "Vers In santê". publicarão da Liga
das Sociedades da Cruz Vervclha.

ra Malaga, que o acolhera com um gracioso
sorriso, e lhe dera, á mesa, uni logar á sua
direita.

O príncipe Tolstoi, homem de maneiras

é o melhor: P6 DE ARROZ
: Náu estraga a pellc. i atiherente, A o mais

pcrfivniidp e de custo inferior aos outros,
j — Vende-se nas melhores casas «lo Brasil —

caixa i55op e 5»;rioo
j Vonilas por alacado: Encaleira & C Rua

; Barão «lc -giiiilèmy, ii.8. Tel. Villn 4181. Rio•*_»-.;»_--

majestosas, de fronte altiva, de olhar he
nevolente e-viril ao mesmo tempo, .ura col
lrw»|l». tirlq J....**....!,, , ,¦, .. | niill- T-T

projectos sobra
i o logar do coração.

Malaga tinha os seus
ambos.

Estavam ali reunidos doze convivas, per-
tencendo todos, pelo lado dos homens, á
exeepção do principe Tolstoi e dc Luciano,
a . essa classe geralmente conhecida sob o
nome de "janotas", depois dc terem sitio"danclys", "terríveis" c "leões"', e pelo
lado das mulheres; sem exeepção, á calegô-
ria baptisada com o nome dc "cocoltes".

Momentos antes de sc assentai' á mesa,
c aproveitando n confusão que precede sem-
pre uma ceia emquanto o_ crèadòs dispõem
tudo, Malásia murmurara ao ouvido dc Octa-
vi o:

T. preciso que eu troque duas palavras
com o barão. Entrctenha seu primo Luciano
para que nos não possa ouvir. Vae elle ser
o assumpto da nossa conversação.

Em seguida fizera um signnl ao barão, o
qual se ajpproximâra delia como quem apro-
veita a opportunidade de dizer phrases ama-
veis a uma mulher bonita.

Ouve, disse u dansarina em voz baixa,
lançando cm torno de si uni olhar na ap-
parenein inriifferc.nte para sc assegurar de.
que ninguém ;i podia ouvir: é preciso que o
condo de Erèbois saia daqiii_hoje eom um
duelio para iiinanhã de manhã.

Oh I exclamou o barão.
.Mais um movimento como esse, e o

mais tolo dos que sc acham aqui ficará sa-
bendo que não estamos falando nem du chu-
va nem do bom tempo !

E soltou uma gargalhada como sc acabas-
se de ouvir a amabilidnde mais esuiritiiosn
do mundo.

(Continuo)

"Revista ào Instituto dos Doem-
íes Militares"

Tomos ohi mãos inn exemplai- ila "Itcyis-
ta" ilo Iivítiluto dos Docentes Militares, mi-
mero *l. do anno V, e que contém excejlch*.
tes trabalhos sobre iissuníplòs de sua espe-
ciálidadc.
_--- ——¦-.._—¦.....»— .—-O»»- «--¦¦¦—

AMANHA
LOTERIA

SANTA CATHARINÁ

Inteiro 10*5
Décimo lí

LUTAM, HA DEZ ANNOS, COM
A FALTA DÁGUA !

Recebemos uni ãbnixò ássignado dos mo-
rãdpres no Det-by-Club, no qual pedem n
misericórdia do governo pára a situação cm
que ficaram, agora, com a
abastecerem de água nus officinil- de cal
deiras da Cenlral do llrasil. K' afflictivo
que sc tomem 'providências dessa ordem
quando não sc dão as vantagens coitcs-
pondentes. Accresce a circuhistniiçin, con-
forme declaram os signatários daquelle do-
cumento, dc que a zona em questão luta
com falta dágua ha dez annos,

Fechei meus tristes olhos, illudido
Dc cegueira mortal, c os abro, agora.
Enleiado, feliz e redimido!

Natura, ás minha mãe, não és senhora!
Sò christã, como eu so» de. Deus ungido...
A Virgem lc sorri!... 0' Mãe, adora!

"Dás liquidações
Tolèntino Gonzaga

Da colicc.ão de formulários do editor Ja-
cinlhojlía um bom niimero de livros dignos dc
serem indicados nus que lidam com as quês-
lões ile, Direito e que prãticnm as cousas do
toro. Alguns desses livros são merecedores
du elogios porque realmente representam
inestimável serviço pTeslndo n esses i

A IIIIh (liaria «io toro e a iielividi
da advocacia são ás vezes lão intensas que
o tempo se torna escasso paru li estudo de-
morado dos tratados e as consultas pacien-
tes dos mestres profundo?. Iriipõciri-sc então
os trabalhos mais áctuallsndos' os livros mais
laceis .de exame, os miinuíics práticos «pie
contenham o sufficiente u o desejado para
o conhecimenli) de liado nssumpto discutido
ou aventado cm uina audiência ou em u;n:_
diligencia, cm uma occorreiici.i -de earlorio
ou cm outro qualquer ceio judicia riu-; Dalii
a vantagem dos formulários. K, dessa vanta-
gem, é de encarecer a superioridade do deter»
minados formulários, como., pòr exemplo, o
dói.umin.a.dc> "Das Liqiiiilaíííc.s".

O seu autor, o Dr. Nicoláo Tólculiiio (inn-
zaga, advogado militanle e coiil.cc.Ulb no nos-
so toro, fez obra relevante. Seu livro é dc
utilidade evidente. Tudo «manto no assninplci
se torna necessário salicr está contido chi"Das Liquidações*'. São dous volumes, re-
unidos, de farta inn teria «iue vulu por um

'Ci *) ra Saude jj
Recebemos a seguinte

! assignatura ile "Tristãn
"A Directoria Ocrc! di

| trn-so siiíceriiraenie ciíipeiiliüdii
I tra a tuberculose, e nesse esl

crea dispensarios, multiplica ;
orgnnisn custosos gabinetes rn
«fan patriótico dc reduzir ou i
vastaeões do terrível flagclíò-
la, procura intclligcntcment-2
nhçciméiilos iudispeusu\ '

| gienien do nosso povo,
Tudo esse msi-avilli-i

j recebido com unia Iriez
j iiior. com crimiiiQ.su IndilTerenç¦Haja vista o que assistimos

em nossos bondes: "o asii-iiliu
berto de escarros ile iodo:* os \
pectos", para opprobio nosso, itráiigcira e para prcjüizn da c
que se vi conlinuanicnte iiici:
ameaçada por uma fracção cc-,
pppulação, «|i-e não trepida cm
tnr, inlVini-iu-io o onragriiübó
2,° do Decreto Ví'2 Ac. In ile Maii
.Vrtcfeihini do Districto l-';.iU-i-::l,
lã: "!_' prohibido cuspir ou

__o »
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Voe oue a Saude Public., não loma a !'•"
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ApiislUiiníis lambem para a NOITE :!'
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no seu XXXIII nnno dc •'*
| leiicia "O Chri.lào", órgão da União Kv•íeiica 

Çoiygrcga.ioiial Hrnsijcirii, tle pubU'
I ção inensul e muilo noticioso, do qual i'c-
| bcmii:i um es.niplar, correspondente a J"11

fihdo.
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sa C

Mc uori"

G:walkQ ÂÍvim, no
Anãüváhiy

tnivossa Vsna

seguro roteiro para quantos precisem cuidar i '
«los casos tratados nesse trabalho. i "L _

Do Dr. Nicoláo Goijzagã já é largamente j FèdéfÚ cMcatiià^ió ÚSYã fl ?"-'"''.-•'apontado eomo excellentc o seu "Juizo Di- " 
" '"

visorio", livro moderno e pratico, de utiü- jriiide nssuz recommeiulavcl. O' sen Irabnlhp |de agorai escripto no mesmo molde, pr-itlco !
é o que de melhor existe reunindo íunterii! !
imporlanle como são as obrigtisôcs, cóiifonnè '
ns que jirecèituam o Código Cóiiiniérciál, o |

privação dc .cj Código Civil, a lei dns falleneias e n júris-
priujencia firmada nos julgados dos tribo- '
mies. Querendo 1'azcl-o ainda mais valioso ]
liara o uso dos advogados, o Dr. Nicòláfi
Gonzaga enriqueceu o seu livro transcrevei*-
«Io n recente reforma dn justiça local e orithnio do processo civil jjui primeira iiístíiu-
cia, dc accôrdo com a lei aiiterior á rcitiodc-*
lnção cm vigor,.
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