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THvereias informações ®<>t>re o movimento:
A Secretaria do palácio do Cattete forne-

Beu-nos, lioje, nu niclo-dia, o so-julnlo com-
WNnlcado c.l!k;:il :

"Os Informei- ofíiciaes recebidos do São
r.ijln durante a noite < hojn pela innnliã
confirmam c ratificam (|.ie eslá em plena
aerflo u colnrr.na do tropa federal para nl'
ciivl.iiln afim do auxiliar o governo estadual

dcbsllar o niutini promovido no selo da
¦policia multar com o concurso de vários tí-
fi.iact tio Exercito, indisciplinado*-*, qac Io-

rarom e.-ijiiiisr alguns contingente* fo-
crr.es nli aquartclsdoi*, forcando os mesmo*

aolicrim*.: ao movimento. A organisação
t transporte dessa forca, tendo ficado doado
IHoutem virtualmente conctnldosi pnderam
cs autoridade:* fcJerncs c esteduaes, entrar
cm phase decisiva. ,

O contingente de Marinha c a for*.-*i do
foríc de Rstpuu, Unham desde a véspera as-
aegeraÚM :. defesa dn ponla dos cabos du
Si. I'. São 1'aillo liai In .iy rcpellindo dahi
tom «jrncrsia a ti opa inimiga c cortando-lhe
[qualquer possível retirada. Feito isso avan-
(aram o tomaram tioLiçfio na várzea do Car-
nio, denlro da cidade, hnmbnrdeando uo po-'sirGcs occupada3 pelos insubmissos c luirran-
do desdfosar u- situação em'que se encontra-

da Republica, trataram de assumpto:, rela-
tlyos ao movimento scdlcloto em S. Paulo.

0 Sr. ministro da Marinha pas-
:m a noite no scu gabinete
O S.*. mlftlstró, chita ilo Ksladi-M.ii.ir dn•• ,.*!.i .• respectivos officiaes do rjnblnoty

pcim-lláratn uo Minislcrio da Marinha, tcuiio
I o almirante Alexandria» de .-Vlenc.i* deixado'o seu gabinete ús 1! 1(2 da tani.*. para Ir

•iu palácio dn Cattete.

0 Sr. chefe de policia no salão
dos despachos

O Sr. chefe de policia foi. ús primeiras
horas do expediente no palácio do Catlett'.-.
eonfcrcnclar com o Sr. presidente d« Hcpu-
blica, informando S.Gx., ncr.s.i oceasião, de
quc é relnàulò completa ordem nesta capi-
tal e scus subúrbios, como em lodo o ter-
tiiorio dn Diülrielo.

Os presidentes do Legislativo
no Cattete

Estiveram em conferência com o Sr. presi-
dento da Itcpnbllca os Srs. vicc-prcsidcule
da ilepublieu o o presidente da Câmara.

0 prefeito esteve no gabinete
presidencial

O Sr. prefeito esteve, ú tarde, no gabinete
do Sr. presidente da Republica, em ligeira
conferência com S. Kx.

Providencias da policia
0 marechal Fontoura pernoitou

na Chefatura
Pernoitou uo se*.*i gabineto de trabalho, na

ehc!'ati!!*u da policia,1 o marechal Fontoura,
que durante toda a noite esteve em conibi-
nações sobre o serviço geral de policiameu-
lo 

"c 
investigações com o major Carlos Rei**,

4" delegado auxiliar, e I>r. Azarem Furta-
do, a» delegado auxiliai*.

As prisões desta noite
Daranto a noite paswada ,-a*-policia. ¦ effe-

eluou varias .prisões de indivíduos, tidos
como elementos anarriiistas. Estes indiyi-
duos, depois de identifiendo» na central oe
policia, foram distribuídos para differentes
presídios.

•rnáelro emíisrcn para (pialquer ponto que.idos
tejn do interior, tendo quo em Deodoro nflojMnl

. inn trem cem que antes seja pree^'1'i-j
d.i ii(|liclln formalidade,

Quasi dous mi! o quinfientos
contos numa comana

A vontlti úa Ocntral do Brasil
de 1 a 7 deste raes

A ronda nrrecadadu nn Central do Brasil,'
dc I a 7 deste mc*. nli nilu a Importância
dc 9.4.10:8179014, da qual foi descontada
n quantia do |t:822í>7:!ii que a Estrada en-
tregou A Agencia Pestana, por transporte
de nneommendas despuchadas a domicilio.

O Dr. l.uiz Carlos dn I-ouscen. sub-director

capitães Isidoro Corria Lima • Cesurio
Idonado

O presidenlc do Rstfldo de Minas enviou
.i todas us cnmaras e prefeito» municipaes
lolearainnia-clrcular, commuiiicando-lhes os
uecessos de S. pnulo. De todas ellas rece-

beu o Dr. iír.u) Soares moções de ápplausos
.¦ns governos estadual c federal. A Camarn
Municipal de Juiz de Fóru enviou olndn ao
presidente dn Republica n seguinte moção:

"Câmara Municipal, lidinin representante"do 
povo de Juiz de Kóra, neste momento de

Intranqulllldodc parn a Republica, protesta
u V. Ex. sua inteira solidariedade e ap-
plaude attitude enérgica dehcllar revolução.
l'ovo Juiz de Fõrn, solidário V. Ex., con-
demnn impalriotismo adversários ordem pu-
blica e externa mais uma ves confiança nb-
solutn benemérito governo V. Ex., orltn-
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Quartel do estiuadrão de cavallaria paulista, quc soffreu grande choque, sendo
repcltido para longe do palácio do governo pelas tropas legaes, sob as ordens

do general Carlos Arlindo

da 1* divisão, ao pass-ir o mappa da renda
ao director, escreveu o seguinte despacho:•'Peço vossn ntten**õo para o resultado da
randa arrecadada, nu scr.iaua dc 1 a 7 *2o
corrente, durante a qunl houve tres dias em
((ue ficou aniiullada a receita no trecho
'•Cruzeiro", cm virtude da inominável in-
disciplina das fon-as rebeldes aquarteladas.
na cidade do S. Paulo. , /';

Nfio fora esse gravnme, que veiu infelicí-
tar crudelissiniaiuento n vida da Nação, e
teríamos, de novo. a renda da nossa grandi
via-ferrea altlngida a 3.000:0005000,
curto espaço de uma semana."

Functíionarios da Central do
Brasil que vão/egressar v

ao Rio

tsado no sentido reerguimento finanças c
credito Kução. Creia V. Es., sinceridade des-
ta Câmara. Saudações."

A pedido do policia carioca, foi preso
hontcm, cm Juiz de Fora, pelo investigador
Guilherme Silva, o operário Domingos Par-
ros, residente no líio de Janeiro, sendo hon-
tem mesmo, devidamente escoltado, rcmeltl-
do pura aqui.

Com destino a Barra do Piraliy, onde
aguardará novas ordens, passon hontem, por
iluiü, de Fora, o 0o batalhão provisório da

noiHFofça Publicn do Estado, composto do Io e
dn 5° batalhões dn policia militar.

O especial que o conduziu passou pela
e-íação local ás 8.45 da manhií, com uma
composição de 22 carros de passageiros o

Vi iiaíiasens.

A guarda civis

O pessoal de Irem qus se acha***» desta- jcado em S. Paulo para o serviço de subur-
•bios está em Mogy das Cruzes, de onde deve
regressar no primeiro trem que dali partir
para n Central.

! ÍA Reserva Naval não está
convocada

(•':'.*!:•¦•<•' Florindo liamos, chefe, da di-
! isão mililar com seda chi fíello llor-
ri:ontç, e agora commandanle de •urna
eoluríília de tropas legalista mandada ao
encontro dos revoltosos em S. Pnulo

dóntiniia dt .promptidao um roitSnsénVèj No Ministério da Guerra
de. -150 gualdas civis.. Estes 

'homens estão
localisados no pateo da chõfalurn de policia,
oinle uüuí.rilans ovdeus.

ta o palácio dos Campos Elybios, onde ob
C^nerat.3 Carlos Arlindo c Estanisláa Pam-
píòna vinham resistindo heroicamente ao
cerco e tiroteios.

ÍJsí-as primeiras operações garantiram a
liberdade de movimento ao presidente do
¦f'.i*i-*(io t: nos senerans que cotn elle se acham,
im quau já hontcm puderam vir ao palácio
r!tt sòverno, nc centro ua cidade, e tomar va-
vlaa providencias. .\li os foi buscar o com- "

mandante' cm chefe (jcneral i-iocrates, qne
ik;:olsi tlc conferenclar lunsainente com os
riKiimoti Eobro a situação, levou-cs cm visita
ni.': a .íéilt! de seu quartel general para eom-
bir.nr iiicihor as ultimas medidas pnra a do-
in inação completa dd motim. -

Taes medidas acabam dc entrar em exe-
cução coin o avançamento progressivo mais
rapiilo da columna de tropa federal, a infan-

: tariu apoiada pela artilharia, c esta bom-
[bardeando desde logo com vigor as posições
rocébpádfij ao lonje p»lo lnimlgo| mantidas
nu mesmo fempo as ligações com as força»

[íederaes de Marinha. Exercito e- Policia que
.Já vinham desüt- a véspera operando no cen-
'tio dn cidade,

O bombardeio conduzido com grande vi-
in*. prodaüiu desde lo-yo os maig fulmlnan-

Itcs effeitos, (R.ibaniUnclo a vanguarda da
Kefesa inimiga c incendiando os armazéns ,
ida eaftção do Norte. A artilharia pesada do j
ÍE.Tcvcit., batia ao mesmo (empo as posições

tjus o adversário ainda jirnififil*
nãfiõênte convergln fogos para o

iRTtel da Luz. que fora dewle o começo o
jreilneto principal doa amotinados.

O fogo disperso de fnzilarin do inimlso,
leito sempre de dentro das casas, diminuiu
|ogo de intensidade e c patente o desanimo

afrauzá-nriento da tropa rebelde, cujo iwnl-"fo vèm augmentando desde qne os primei-
í aviôõs voaram sobre a cidade fazendo

leconheelmento para regalar melhor os dis-
puros da artilharia legal.

O Ej-erdío prosegue na operaçüo com a>
jiaior calma e obedecendo a todos os pre-
feitos de tactica, avançando sempre e preen-
Tiendo eom êxito todos ou objectivos que o

rtado-Mafer traçoo. O moral dc todas as
spas legaes c optimo. Officiaes e solda-

ps rivallsam em dedicação e bravnra.
Os generaes que eommandam estSo con-
ntlsslmos com as resultados c contam re-

Mver sem demora a aitnaçSo eroada para a
|plt»I paulista pelo golpe de audácia e de
nblçlo vibrado traiçoeiramente contra os
Seres legaes do Estado, .lá se tím apre-

lutado diversos officiaes e soldados qne até
ptao nSo o tinham podido fazer pelas cir-
InisUndas em que a cidade se via cnvol-
!<!•>.

A companhia de carros de assalto já de»-
nbareou e avança para desempenhar o sen

ãpe!, qne será, como facilmente se imagina,
itamente decisivo "

Os que procuram salvo-conducto.
O chefe dc policia reiterou ordens ã se-

•refaria sobre o fornecimento de "salvo-
eüriducto"; trecommendando tratar com
Ioda a urbanidade ás pessoas que tenham
necessidade daquelle documento. S. E. re-
¦Volveu ainda que a«i senhoras, uma vez
;u-üiiipun'.iadas dos aeus mwidòs; não têm
precisão de siilvos-couducto" isolados.

Nesse èÜútido a policia central tem lido
um movimento desusado, calíulando-se
am"ccrca dc 000 pessoas, as quo diariameii-
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O coronel Paulo de Olineirn qnc, segan-
do sedi:, encontra-se enfre os reuol-

tosos

Lo ali vão em busca de "salvos-condncto"

pâ-rii o transito livre mus vias férreas c ou-
tros pontos de embarque.

O movimento no quartel-general do Exer-
cito lem sido grande, estando em seus postos
p titular dessa pasta, os Srs. chefe e sub-che-
fe do Estado-Maior, commaüdanté da 1" re-
giào, chefes do pessoal e dos demais serviços
da Guerra e seus au-tiliares.

O Sr. marechal Setembrino de Carvalho
tem recebido em conferência diversos chefes
dc serviços, determinando medidas o Intel-
rando-se das providencias tomadas.

Nas varias dependências do quartel-general
só têm ingresso os officiaes que ali vfio *
serviço.

As tropas desta guarnição
Continuam cm rigorosa promplirifio as

forças desta guàrrilçãõ militar.
Os corpos manícm-se om seus quartel*,

aguardando qualtpier ordem do governo.
Heina a mais completa ordem entre as

tropas.

A ultima vez em que o general
Isidoro esteve no Rio

O gsneral Isidoro Dias Lopes, ejue se dit
o ooKimandante dos revoltosos era S3o

Paulo, e quc ultimamente sempre viajava
utó «ita capital, ainda na quarta-feira, 2
do corrente aqui no encontrava, tendo tam-
bem sido visto nas corridas do domingo, 2'J
rio me/, passado, no Jockey Club.

0 deputado Flores da Cunha
embarca para o sul

JÍYoliarearà, hoje, A noite, para o Rio
Grande, do Sul o deputado Flores da Cunha.

go<
10 limas

Recebemos do Sr. Armando Marinho, sar-
/'.'.uto da Reserva Naval • presideute do
Club da Reserva Naval, o seguinte commu-
ti içado:

"CLUB RESERVA NAVAL — (Aviso)
— Devidamente nutorisado por 8. Es. o
Sr. ministro da Marinha, communico aos
Srs. reservistas qne são_ infundadas as noti-
cias publicadas pelos jornaes de hontem
corn referencia á convocação da Reserva Na-
vai. — (a) Armando Marinho, presidente."

A companhia Itália Fausta-Lu-
cilia Peres chegou hoje

de Guaratinguetá
A companhia Itália Fausta-Liicilia Pares,

que Se encontrava ha dias em excursSo pelo
Estado de S. Paulo, chegou hoje de manhã
dali procedente.-Quando estalou o movimento militar em
S: Paulo, esse conjunto artistico nacional
estava em Guaratinguetá; de onde partiu
hontem, de manhã, com destino a esta capi-
tal.

As companhias que estão em
S. Paulo

A empresa José Loureiro, por cuja eonta
se enefl-ntram om S. Paulo as companhias
portugueza de comédias Aura Abranches «e
companhia italiana de operetas Iiéa Candlnl,
áquella que se dirigia para Santos, tendo che-
gado a S. Paulo justamente no dia em que
ali rebentou o movimento subversivo, não
tem nenhuma noticia da situação das mes-
mas.

A empresa Paschoal Scíjrelo, egualmeute,
esbi no desconhecimento da situação dos ar-
listns da companhia lyrica italiana, que lia
pouco estWo no S. Pedro, e que ora ali sc

sidencla o tenente José Mari» Rosenburgo,
offereeendo an presidente do Estado o con-
i-irso do Tiro de Guerra 02'.', pnra h gnrnn-
lin da legalidade.

Barra do Pirahy sob intensa
nuvem de pó —- Ruas intran-
sitaveis e casas trabalhando

a portas fechadas
BARRA DO PIIIAH-Y (Eslado do Rio), 9

(Serviço especial da A NOITE) — Tem au-
gmentado consideravelmente o transito nesta
cidade, de pessoas a pi e a cavallo. Em con-
scqueucla, as repartições, o commcrcio o as

lOsaoEsssrs^oao

residências familiares, principalmente o*a W*
Governador Portei!*, atormentados petas
nuvens deir,.*is, que se levantam, Inlntemi-»
piamente, á mais leve vlr-içáo, á ps,*,«.igem
dns eavaileiros. peões e vehiculos, a pont»
de sc não divuiísr de um Lido a part-jLÍron-
loira dos caminhos c vias publicas reulraít»
oppellara, por intermédio da A NOITE, par**
o prefeito da cidade, afim de S. S. manda»*,
peio menos, irrigar o cenlro urbano, u.«*nu»
dos meios dc que dispõe,

A poeira, não só iniitillsa o* geneie» •»***•

poslos, como lambem obriga os empregado*
de escriptorio a trabalharem di portas ic»
chadas, sem «r nem luz. YJ*

Estn é a situação dos. moradores das prlJM'
cipnes ruas da cidade.
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3ara a Republica

Argentina
Comemora-se o anniver-
sario da proclamação da

independência
Commcmora hoje a Argentina o anniver-

sario d* proclamação da sua independência
pulo Congresso de Tucuman.

Como o 25 de maio, o 9 de julho é uma
data da muis alta significação pnra a Ar-
acntinn, pois representa o fim das lutas
pola independência e a proclaniaçao do scu
primeiro estatuto político. ,

De anno para anuo, a Argentina, consoii-
dando o, aperfeiçoando - as suas instituições,
lem progredido c se en-rrandecido política-
mente e materialmente, dando assim o sen
nobre povo as mais inconcussas provas de
que bem merecia a independência pela qual
so bateu c que tão gloriosamente conquis-

Paiü vizinho e amigo do Brasil c ao qual
nos ligam tantos laços de sympatbia e tan-
los Interesses materiaes, a Argentina teste-
ia, com manifestações de intenso júbilo pa-
triotico, a oVita de hoje. Os brasileiros se

n
SUCCEDEM-SE OS ESGRIT- •I

TUBOS!

Ü
»>.*•

ministério reunido
I Estiveram, cedo, reunidos, no palácio doattete, os Srs. ministros d* Estado, os
Baeá. «n"b t amaidaneu do Sr, wesidentê

, K

¦\ administração da Central; com todos os
-cu-; auxlliarès,"continua vigilante e solicita
nos seus postos, attenclendo a todas «s or-
deus e requisições do governo e ali pernoi-
teado. .. . . , ...

Síio iniiumeras ns.manifestações de soli-
dariedade que da parte do pessoal tem re-
eebido a administração, que venftca como
todos 03'empresados da estrada mantom as
suas tradições dc ordem e disciplina.

Ò trafego
Òs trens da linha do centro continuam a

correi- com toda a regularidade e dentro de
seus horários inormaès; os do ramal de bao
p.-iülo rodam da ncçordocom as no,iem^an-
lerioros até Cruzeiro,* do onde regressam a
^pàrn^aproveitamciito dc composições uti-
usadas no transporte de tropas, a estrada
!""n ...I,u. Ím 'ramaes dc pequeno per-tem supprimido, noi
curso, dous trens e
c

ordenado que todos os
cm algu-arros dc nassaseivos destacados «

mas estações desçam pnra (.entrai.

Os salvo-conductos
Nas estações (ia Central .c Ueodoroman-

tem o governo uma commissão de officiaes
do Exercito.que fiscalisa rigorosamente os

salvo^onductos. sem w aua» nenhum pur

Um batalhSo provisório — bo-
lidariedades das câmaras mn- I

nicipaes — Outras notas.
O governo dã Minas, prestigiando a aeçfio

repressiva do governo federal, resolveu erear
nm batalhão, provisório. O presidente Raul
Soares assignou, então, o seguinte decretos

"O presidente do Estado de Minas Geraes,
considerando a necessidade de mais um ba-
tallião para cooperar com o Exercito Na-
eional em defesa das instituições republica-
nas na repressão do levante militar em São
Paulo, e usando tias altribuições que lho
confere, a Constituição, resolve crear na
Porca Publica o 6* batalhão provisório de in-
landi ri a. Palácio da presidência do Estado
de Minas Gcraes, era Bello Horiroule, 7 de
julho de 1924. ¦— (aa) Jíaii? Soares da 3lou-'ra, 

Fernando Mello Vianna."
Foram ao mesmo tempo nomeados para

servirem nesse batalhão: major Henrique
Brandão, os capitães João Procopio Duarte,
José Silverio da Silva Costa e Juvenal Pe-
que.no, primeiros tenentes João Josó Evan-
gelista, Francisco de Campos Brandão I
Affonso Elias Praes; segundos tenentes Joflo
Canelo de Albuquerque, Reynaldo Oscar de
Miranda, Ezequiel Antônio de Castilho, Joa
(jUini Gustavo da Paixão, Elpidio Campos do
Amaral e Bcnedicto de Mello Franco, sendo
o primeiro desses officiaes, como comman-
dante. Esse batalhão, que foi mandado para
a fronteira do Estado de Minas com S. Pau-
lo, tem 500 homens, tirados do Io e 5° ba-
taihões de policia do Estado.

O medico do batalhão ê o capitão Dr.
Julio Soares.

O governo de Minas mandou chamar, tam-
bem, A capital do Estado 100 praças do V
batalhão, com sédc em Diamantina, e 100
praças do 4' batalhão, com sede cm Ubera-
ba estando esses contingentes já em Bello
Horinonte, sob eis commandoi respectivoi
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Resultados que não satis-
fazem e resoluções do

Sr.McAdoo
0 Sr. Mereditii será o preferido ?

NOVA YOniÂ, 0 (U. P.) — Continua «
impasse na escolha, de candidato do portido
democrata. Na sessão de hontem, A noite, da
Convenção Nacional ora reunida nestai.ci-
dade, realisou-se o 01" escrutínio que deu •"seguinte resultadot

Mao Adoo ,1!i5 vojost
-rovernador Al Smith .,
883 113; cx-cmbalxa- WÈ
dor Davis 82 3'í.

NOVA YORK, 9 (U.
P.) — O resultado d»
DG" escrutinio d*
Convenção ' Nacional
Democrática deu O
rbsuIoIbj. _Mnc.;IU
¦121; Al-Siinth 359*:
e Davis 171 1|2.

Os Srs. Smith •
Mac Adoo encontra-
ram-se honlcm em
um jantar, reallsandA
uma .conferência em
que também toma-
ram parto o Sr. Walsh
e outros.

O Sr, Mao Ado*
ilfe- recusou retirar a sua

candidatura. -
NOVA YORK, f (A.

A.I — O ex-secretarlo do Thesouro, &r\
Mae Adoo, candidato do partido democrata
á presidência da Republica, manifestou da-
selos de retirar a sua candidatura, cm favor
do ex-ministro Sr. Meredith.

Nos círculos convencionaes crê-se «a pei-
sibilidade dos senadores Srs. Ralston •
Robinson formarem uma colllgação, anr»-
-tentando as suas candidaturas,
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redilh

1

Sr. itarcello Alocar, á e*qvtrda, e Mora
B Araújo á direita

associam, ie todo o coraego, a «sn-s nsanl-
festações de júbilo.

Festiva commemoraçSo de Ioda •
Republica irmã e amiga

BUENOS AIRES, 9 (A. A.) — Esti sendo
festivamente commemoradp em toda a
Republica o annrversario da independência
da Argentina. . . .

Nesta capital, as cenmonias cjvico-patrio-
ticas estão lendo um cunho de anastp^m
—s„ Ã»s 9 horas^hojiit—lulumue T*

ral, assistido, além do Sr.
presidente da Republica e de todo o corpo
diplomático aqui acreditado, pelas persona-
lidades mais cm evidencia no mundo social
e politica. . _ ..

Ao meio-dia, os contingentes do Exercito
e da Marinha, e as forças estrangeiras que
aqui se acham em visita de cumprimentos,
desfilarão em continência ao Sr. presidente
da Republica e corpo ministerial, que se
acharão na sacada da Casa Rosada.

Depois do desfile, o Sr. Marcelo Arrear,
presidente da Republica, e todos os Srs. mi-
nistros darão recepção ao corpo diplomático,
autoridades e as representações estrangeiras
que aqui se acham.

mm—mm,
mimmm*

Capitão Pacheco Chaues, aviador do
Exercito, e que foi publicado se encan-

tra entre os revoltosos paulistas
achava, trabalhando no Municipal. O Sr. J.
IV. Slaffa. por cuja conta está trabalhando
em S. Paulo a companhia Procopio Ferreira,
estã, também, niessa ignorância.

Em S. Paulo, estão mais a companhia
Jayme Costa e a companhia Arrnda.

A companhia Garrido estã no interior do
Estado. J,

0 Tiro 622 offereceu-se ao
presidente de Minas

BELLO HORIZONTE, 9 (Serviço especial
d* A NOITE) -» Esteve no palácio da prt-

O príncipe de galles vae
AO CANADÁ

LONDRES, 9 (Havas) — üma informa-
ção da Agencia Reuter annuncia com segu-
rança que o principe de Galles visitara 'o
Can-idá. no outomno próximo. Antes, o
herdeiro do throno iria a Nova York, afim
de assistir a partida de polo que será ali
jogada no começo de setembro, entre mgle-
zes o norte-americanos.

mm—
AS DIVIDAS DA RÚSSIA

TZARISTA
BERLIM, 9 (Radio-Havas) •— Informam

de Londres para o "Tageblatt" qne o repre-
sentante dos Soviets naquelia capital dccla-
rou reconhecer 25 "j* das dividas da Rússia
tzarista do antes da guerra.'mm— '
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Herriot fará os melhores
esforços pelo prestigio

da Liga das Nações
PARIS, 9 (Radio-Havas) — O Sr. Herriot,

assistindo hontem, á noite, o banquete or-
ganisado pelos grupos universitários favora-
veis A Liga das Nações, pronunciou- um dis-
curso cm quc declarou que lutaria com lo-
das as suas forças cm prol da sLigà; è quc u
paz dos povos somente ííeria;. possível pelo
triumpho da grande instituição internado-
nal.

.._ -JÍUiO-.-. ^_£

E' o que existe na grandiosidade
do "jazz"

Palavras de enthnsiasmo do granda
baixo russo Fedor Chaliaplne

(COMMUNIC.VDO EPISTOLAR DS^OHArVLBS
MACOAINN PARA A UNITED PRESS)

LONDRES, junho (ü. P.) — O Jaze <S l_musica nacional aiiglo^asonIa--e--trfTêjr_we«
nha n tnrn ii st i cançRõTn^pnltir dos p-iisea

c língua inglezn, disso Feder Cbaüapina,
grande baixo nisso, ao eorrespoadentB da
United Press."Beethoven, disse elle, eserovera eom a •ií*
musica pensamentos maiores por eerto de.
quo faz o autor de "Yes", We hava no banf*
n»3 todny". Mas rs concepções de Beethove*
eram de uma ordem mais alta e apenas pr*»
dem ser compretiendidas por um numero «B»
minuto. Mas, "Ves, *ive have no bananas ta*
d«y" foi escripto por um homem, cujo -s*^
nhechnento da musica o capacita para agrai
dor a multidão**. .

O povo comprchende^ a musica do "Jase**
c a ama. Nada entende*" das obras dos grau*
des mestres e cousa nenhuma na terra lha
podcrA dar poder de entendel-as. Multa gea*
te qua pretende admirar os clássicos mostra*
so irritado quando eírtrugem os instrumenloa
do jazz-band, nffirmando que áquella bar**»
llieira não é musica. Eu digo, porim, qu*
aquilto A musica. Musica de uma ordem Itft»
ferior ã daquella outri qus essa gente prã»
tende admirar. Mas musiea sempre. Ouvi na
America orchestras de jazz compostas á9
ifístrumentios ostraordiraarios. Posso affti>

mar que tive com ellas a revelação de soitt
para mim totalmente despercebidos ante*»-
Pude entender vozes estranhas naseidas dè
vibrações desconhecidas para mim. Oalfsj
por exemplo, os gritos de um cozinheira
agarrado á garganta do sou ajudante; af
arengas de umn mãe ralhando com a filha •
os estrepitos do um pae encolerlsado contra
o filho.

O Jata é musTcr. Fa-f, dansar quem nla
quer; faz ouvir o que nunca se ouviu e vef
cousas nunca dantes vistas. Agora, quanta
a dizer-so qne' permanecerá como uma efa»
pressão nacional dos paizes anglo-saxões, **&
o futuro dirá. Cnbe ãs gerações vindonrat
lançar o veredicto sobre essa musica extra*
ordinária. Cnmtudo, póde-se dizer que ha *\
grandiosidade do jazz uin signal Invisível tli
Immortalldade."

¦ i»a» ¦¦¦¦

0 novo membro da A. L. dt
Manáos

MA-NAOS, 7 (Serviço especial da,À r-ÍÒT'T*,a"*|
— A Academia de Letras recebeu solemn*»
mente o novo membro, dosembargador H
Peixoto, •¦*--' 
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Ecos e Novidade temeroso grupo de ba»

I
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O pirecer inlm» n urçuiiienlo do Inlrrinr,
aprfirnudn A ..iiiin.i-n ¦. ili* lliiuiiç.f.». ilu
«.anui» pelo Sr, .Saaliilonio l.rlU-, o u provai•le ipje atliltllr uüflo .iiiiMlUn.i pndrr.. ll'*'
var » eiini.i .. piuinaiilia de r.»In»-« .»•-. icjiu»
ia e tiiin\ii'.< il,,4 iii-«|ii",i , nnn i|ut)o«|uer
Influencia*, eitcanlins. l.a** i>- n primeiro
instante que nA*> aH^Ui... il.- ni. nm
islo, forlí»» de que n*7»l*iti»rt-ti'iall, rum»
*la iiieiiins de iiii.iiin.iç.ii"., «um a oguorlcn»
cin de longo* nliidoi o .i.m a força qu.» il.--.*
ptadiim ot parocorei uat x<»t:»*-•• *., i,.iir.j*
tiam fiaa-iliii. nia- i.s icrmdi do j ;¦ t.»..»» du
ee.iiiiiiiiiaa», .juc pai.*-,* iitult* neei'»tarlu kv-
ra do que nnnca.

O relator ilo orçamento do Interior ren*
Usou raarlf» f|tii» uitliieiruni a ?vle mil con-
tos, lupprimlndo n» Milivriiçiir* .•»..-i**.'.i>n-
Ha muilos anim» qm* «e truta, rm vfio, nu
-Cama», proceder u um exume enérgico ai....
aubvençiae*. Num exame superficial, pro*'redldn bn nliíum trmiao, descobriram*ie ns*
•.orlaç.V'* que recebiam lobvcucòcs e que »<»
t-iUtiam para lal effeilo. Mas o relator
tiAii ue deteve neste aspecto, apenas. Silim-

A «livsc «pie o t.iv.-.ineiih ilu liiturlor, revisto,
deu uniu iniiriiem dc sole mil contos, c fucll
<le IniKg.ii.ir o que dario tis demais, sujeitos
ao incMno rriterio. Os oulrns t,iiii mais cor-
tavri», por serem mais irnlpudo*.

I.evnmln a e.ilio os tous deveres, dcslc
modo, » commlssilo de finanças d» Caniara
adesntara um trabalho f|iic eslA na cbnsci*
eiu-ia de Ioda a genle, mostrando que ella
»ò cumpriria o dever constitucional, que lhe
f*abe expressamente e dc direito. Isto a*
o qne queremos deixar cm relevo, por em-
quanto. Se os relatores tiverem força par»
deter *« emendas eleitoraes, as despesas de*
erescerão consideravelmente, sem Influem,
elas estranha* aos processos prescriptosapela Constituição.

**
I O Conselho Municipal insiste em reformai-

•«•» Entreposto de S. Dlngo. a Directoria de
Mntlsi, a Colônia Agrícola e a Granja de

(lidos assalta o povoade
deXexéo .

Rcpcllidos pela policia, os can
gacciros batem em retirada

JOAQUIM NAIJUCO (Pernambuco). '
(Serviço especial d.i A NOITE) ~- O povoailo do Ncxèo, iiorlonconle no município di
Aguu .'nin, fu) ubaiiltiulo por um iiiimor.
io grupo de bandido»., chefiados por Joaquim
Marques.

U destacamento policial ali de guarnição
offercceu resistência aos uísallantcs, obrl-
Itaiiilo-os ,. balei- cm rellrmlii.

Ao governo tio Kstailo foi iladai sclenciu,ilo laclo, pelo delegado de policia, espe*
r.iiiil.i**.!' a vinda do uniu força que pormlt-ta enfrentar, cnm vantagem, tts cangaceiros,
nue, tia quasi um inc», transitam dc Agun
1'retn parn o «ul de Alagoa», c vlce-vorsa,
iiliiriiiaiuli. os inorndiiics e causando tlrpre-
ilaçfiet. de Ioda a ordem.

f ?"•****¦ •*•/ »Vtf*>*fV»# t I 4 '* » l-J < H 4 f 4-4 4 4 i 4-+4

PENHORES?... <
| Menor juro •$ Maior of teria

COfflP. ÁUREA
•SSÍ*

187, Rna 7 Sslembro, 18.
11. Avenida 1'aaaos, 11 ti
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Clemente, ficou com a perna direita fractu
rada.

Francisco foi internado, em segulds, na
Sanla Casa.
—  a assa»

\* ti

h

Colhido por pedra, foi internado
na Santa Casa

Foi medicado pelo Posto Central de Assis*
Icncia o operário Francisco Moreira, de 8n

Criação, assim romo todos os serviços quc j nimos e residente a Fonte da Saudade, o
lhes são coi-relalos, por melo de um projecto; quhl, colhido por uma pedra, a rua de Sâo
autoriiatlvo.• Sem entrar no exame da utilidade de tan-
tas reformas, póilc-sc, desde logo, rcpcllir o

«•processo autorisativo, que não t o melhor e
que contraria de lodo o instineto do repii-
tnen. Ila naqnrlln cosa legislaiivn diversas
¦coinmissócs. encarregadas do estudo das
leis, que fc relacionam com ns diversos ser-
viços municipacs. Cado uma ilellas deveria
examinai- ns reformas propostas, respectiva*
Tocnle. de maneira que o projecto saísse dali
flclnlliado. indicando r.s alterações n serem
feitas, cm vez daquella formula secca e
nbdicnntc: "Fica o prefeito autorisado,
tlc". O pensamento oue inspirou as refor-
mus suiigeriflas, segundo o projecto mesmo,
ío ata aos esforços do combate li vida cara.
Ainda aqui seria de bom alvitre demorar a
uttcnçüo sobre os meios dc ferir um seme-
Ih.-.nlc objectivo. N5o b.tstu imaginar cffci-
tos...

FOOT-BALL
Nada adcunla torcer pa-
ro_a aictoria do seu club
protllleclo lem possuir nin
porle-bonheur ! Exemplo:
estar vestido cnm um ele-
gaiile terno feito nu Gun-
iliilifim -¦• II f'.*»i*jiicn. SJ
-asa»

iARECHAL VESPASIANO
DE ALBUQUERQUE

v morte desse antigo militar e o
seu enterramento

Após longos pndcclmenloi falleceu esta
.aalriir.iiilii fi Sr, mai.'1'lril rcliaiuiado, Ves*
nlnno (innçnlvcs ale Alliuqiieiqiie e Silva,
ilnlitro dn Siiiircmu Tribunal .Militar,
Km o extlnclo uma dni muis nutlgas fi*

uras du Bxsrelto iinrional onde a sua fo ds

^UJUTj I CL ^fJfL.m tvQ^aQR^raH aa^aaai^B

0 que o Thesouro Fluminense
paga amanhã

Na Thcsourari.i d.i Directoria Oeral de I**a-'enda do Kstailo do filo pasa-sc, ainunbã,
,,,,.., , a folha tle vencimentos dos jubilados, resi-

As commissõcs do Conselho Municipal de- dentes em Niellieroy c no Districto Federal.

, c

viam penetrar nos detalhes fio projecto, an
tes de considcral-n efficiente. Mesmo porque,
antes de quaesquer cálculos ou estudos, o
prefeito fica autorisado a gastar mil e trc-
sentos contos, com os serviços do mutadoti-
ro... Para votar autorisações não vale a
pena eleger um numeroso corpo tle legisln-
dores municipacs.

**
<Ss constantes desastres de automóveis que

ne verificam nesta capital, são, como <5 in-
clubltavel, devido, sobretudo, aos chauffcur*
porque £ pequena a proporção dos quc s'
í-enlisum por imprudência dos conduetore?
de outros vehiculos ou dns transeuntes. Mns
è preciso onr*>nisnr-se o ouanto antes unia
estatística dlfrcrcncinl entre cs chauffeurs
amadores e prnpssionaes. flando-se a uns c
u outros a devida proporção,

ultimo uitrap

Marechal Yespasiano êe Albuquerque
officio avnlta pelas continuas commissõcs
desempenhadas em vários postos de sua lon*
ga carreira militar cheia de bons serviços
prestados ao pais.

Chamado, no governo Hermes, para servi.-
a iiasl.i da Guerra, o marechal Vcspusiano
se revelou, mais uma vez, o soldndo fiel ao
cumprimento do dever, defendendo o regi-
men, em momento dc grave agitação, tor-
nando-sc, por isso o elemento mnis forte da-
quello governo para garantia do direito e da
ordem.

Terminado o qoadriennio Hermes e dei-
xando o seu elevudo posto, pouca depois o

j marechal Vespasiano. já cnlüo, reformado,
j tinha acce.sso no Supremo Tribunal Mifil.-ir,

achuntlo-sc, nctimtmenle, em disponibilida-
dc. Afastado, embora alguns annos. da sua
classe, unde deixou vasto circulo de bons ca-
moradas, a morte do velho militar foi rece-
liida com pezar, tendo aido o seu enterro,
rcaiisario, hoje, no cemitério de S. Joio Ba-
plista, muito concorrido, notandn-se os re-
prcsenlantcs do mundo official e muitos
amigos c collegas.

a aUSS» a

Um menino morto por um
automóvel

I jm±*f*»
¦ I

i ^n*r.v*T

"Se não me quizer-
des ouvir jã, exliibi-
rei esta madeixa per-
iintc toda a Londres,
de que, então, não
mais sereis esse ido-
lo sagrado!" — e,
terminando essas pa-
lavras, John Oxen,
para cumulo da af-
fronta, num gesto
brusco e ousado, pu-'Jl xou a si a nobre Cio*

Nevralgia
ailtM de ou» idos e de dentes param in

«v%

tjut.ua m «.-.iv. ,,.U|,u.v..4,. rinda c procurou liei-Desse motin melhor se poderia verificar jar-ltte a boca. Conseguindo libertar-se, Cio-como nao c desprezível a somina tios desns- rind;l> ||UJI| jmpt.lo ,je indignação conlra ,a.tres devidos aos chauffeurs amadores que ,„an|,a vi»|eiai vibrou naquelle que ontr'ora
contam, em geral, com certos recursos ile ]uc j,i,rira 0 co,.açã0 a um amor casto e puro,impunidade. ,".'".. j violento golpe que o prostrou inaninmdol

Nao oneremos, com isto. dizer que se <le- k já no ualão continuo começava intenso'Vam prohlhtr esses exercícios do amadorls- mn,,,,. peIa cnegada „os convi(.adog á su)|mo, mas npenas jalicnlar a necessidade cie majs faU5tosa recepção...
se exigirem provas mais rigorosas nos exa-
mes a quc são submcltidos os particulares Anj esta „„,; pailido' c'h' de' v^& 

*. *
t penas mais severas para os que, sem car- jntcrisas scenas do maravilhoso film "Uma
feira, guiam automóvel próprio ou alheio. Heroina de Sanguo Azul", o incomparavel tra-
por distração, utilidade ou sport. ))a|h0 de Virgínia Valli, Milton Sllls e EarI

** [to, que o RIALTO apresenta na próxima
Os pequenos que vendem bilhetes nos es- ""

«ribos dos bondes constituem um dos tor-
mentos dos cariocas. Sem duvida alguma
i- prcferivel vel-ns eniprcgados nesse mis-
ter do quc entregues A vatliníem. Acontc-
ce. porím. quc os ponnenos não sc coiíten-
tAm em offcrecer os liilhctes: melicm nos
bolsos dos paaçsascirns. no collo das se-
«Tioras, com uma impertinencia desres-
peitosa c, qnnndn alguém lé um jornal, elles
«•ollocam os bilhetes entre o leitor c a lei-
tnra, sem nenhuma prudência; O numero
desses pequenos cacetes crcsccdia a dia,
tornando-se nm -verdntlciro castigo para os
i*|UB viajam nos dois primeiros logarcs do«
bancos. Parece qiuj 'ha uma postura muni-
cipal contraria a isso...

tansamente cora • Liai»
mento Sloan.
Ê tel-o Sempra á nto»
evita loagn horas dl
agonia • eoürimento
Penetra «a ter preelai
fricção.

Veaale*sc ea baias aj
rksiataaetaj. .
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0 chauffeur levava o auto conlra
á mão e em velocidade

excessiva !
Eiereve*nos o Sr, Medeiros e Allinqncrque!"Teve nuilo o possaflelro, que Julgou ler*

me vislo iio nulomovol ili» praça, que matnu
tilii.i rr.':iriçn na mu IMf.il.i de Sa,

O automóvel I,*, desrobcrlo, Apesar de ser
quasi nolle. tu procurava ler um Jornal e
estava, portanto, iilisnlutainente allielndo ao
ciimlnho, que Ia fuirndo o motorista, De su-
bltii, ouvi um liarutlin «slranho, vi que o
Aiilomnvel ilava uin.i guinada violenta u dia-
parava n correr. Algumas pessoas, perae*
rfiiinilfi-ii. grilavam: "PAre I" O automóvel
allriiii-s.» corrrmlo a tndii pressa, entrou pela
rua Hnddock l.olia. „ tm ven de me traner n
casa, parou nn canto da Avenida Frontin.
Nem esperou nue eu pagasse. Tive npenas
tempo de mo abaixar para ver n numero que
ern realmente o que estava na noticia de
hontem da A NOITF., O terceiro algarismo a
contar du esquerda nfio se podia ver bem

porque estava uin pouco enlameado: era
8 oo 0.

Do ponto em que se deu a morle da erean*
ça alé aquelle em que eu saltei deve ter do*
corrido apenas meio-mlnuto.

Reconstituindo a scena. percebi, entlo. rrae
a barulho ouvido por mim foi o de ossos
cimlgalhndos, I. desde então tenho esse La*
riillm nos ouvidos. IC uma sensação horrível I

Chegando a casa, deixei passar algum lem-
po para perguntar A Assistência so recebera
algum ff-rldo da rua do listado. A resposta
me veiu :

— O menino esta morto.
Communlqucl.me então com a luspectorla

de Vehiculos, á qual, embora sem dizer o
men nome, diclel o numero do automóvel. A
pessoa com que estava falando repeliu direi-
tinho. VI, porem hontem, pelos jornaes quenio houve providencia alguma I

Eu estou convencido que em 90 por cen*
to ou talvez mais dos desastres oceorridos
com automóveis de praça, as culpadas são as
victimas. Realmente as imprudências dos•;es ell hiiiii n ser innonilnuveis. Os

desastres em que os motoristas causam des*
ui sio «'iinsi sempre de automóveis par-titulares.

No caso daquclle, em qne eu vinha, nfio lis,
porém, desculpa. O automóvel ia eom cx-
traordinario velocidade e o mais contra a
mão que lhe era possivel. Estando na partemais larga da rua do Estado dc Sa passouentre o bonde « o meio-fio, encostado qausia este, a toda a velocidade.

Mas se a policia, mesmo prevenida, mesmoachando quem lhe diga ter sido o passagei*ro do automóvel assassino, nada faz..."aaMti

0 AUTO RESVALOU PELA
RAMPA*., _

Como vio passando os sobrevi-
ventei do desastre horrível

Ainda cita b-m vivo ua mornorla ilel todo*
o doiMtro linpratilonaiili nin. «»*•«"'
a madrugada dn limitem a no fl«»> •*««-*"
em fllrcumitane oi trágica" o «n I o «m
mliinrlo de policia OulHiMmo;:AW(raa de
Azevedo e ficaram graVcmonlu feridos p iiç*
legado lieneillclo Upei, o gunra>elvll ai-
varo e o soldado Aristóteles. Jí, como Ja no*
llclAmòl mlnuclDsuinentn «m iiimsiu •OlÇ*»»
do honlom. os feridos apais receberem <»
soecorros necessários no posto centrai, ue
Awistoncln, recollieraiii-so A» suns resine -

elas, nrilu*. ficando ean tralnmcnto. Dos
sonrcvlvcnlcs, o delegado Lopes e o loWndO
Arltlotolei v«o sontlndo sensíveis melhor h.
o mesmo nflo acontecendo no guarilu-ciu.
Álvaro de Oliveira, que tem pcorodo tnulio.

-aja*—-*m*m*^^*^mmm^^mm^^^^mm^^h^*mmmmwmm
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CASAcklARA
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Linda f*r-
ma a preço
de verdadei-
ro reolamo

31 ,500
¦ iafc. aá>«-al

Em preto.
amarello

• oôr
de vinho

Oa tneamaa
modelos a pra*

fãs aa aaa
flUal do B. aja

Dentro

Os republicanos allemães inva-
dem o redueto dos fascistas

em Munich
BERLIM, 9 (U. P.) — Um grupo numero-

so de membros da organisação de defesa
republicana, conhecida pelo nome dc "Ban-

I deirn Preto. Vermelha e Amarella do
; Reich" invadiu hontem o redueto dos fas-
cistas em Munich, installando ali uma se-
cção da sua proprln orgnnisaçflo.

RETALHOS
DE

JERSEY
Grande redueçSo nos preços

RUA MAIMZ E BARROS, 23S — FABRICA
a aiaa» i

JJ
—ea»

HOJE - RIAITO - hoje
O "enfant gaté" das cariocas

Rodolpho
Valentino

e a linda judia Carmcl MyersH0JE ~ RIALTO - hoje

Dr. Estellita LixiS-Vias urinadas (vene.
reas e clrurgicasl Rnios X. I.alaor. 5. .Icr" 81.

-mme»
DR. PEDEO^OARNEIRO - Wrt'é«roi
mols. internas. Cons.. as 1 horas. S. .lose, lu.

¦asa»
Dr. Edgar AbranteS-fratam" Tuberculose
pelo Pneumotliorax. t,nr?o Carioca, 18, 3 ás A

mm**

Slrs. 
Moura Brazil e Gabriel de An-

fade ~ Oculistas — 1'ruguayana. 37.

O ALGODÃO
Begulou o mercado de algodão ern condi-

çoes de firmeza, com um movimento activofie entregas e regular de entradas.
Os preços nâo aceusaram alteração
Entraram 308 fardos e saíram 301, ficandoein "stock" 12.949 ditos.

Dr. Castro A;auio &«&
Hospital Evangélico. Phonc Villa 2261.

laaaa»
Combate as moléstias do
figado, do estômago, doi
intestinos e corrige a
prisâp__ile^ventreT*-i™
•séâaa»

O NOVO DISPENSARIO DE SÃO
VICENTE DE PAULO

Será amanhã, às 9 .horas da manhã, inau-
furado á avenida Mem dc Sá o novo Dispen-
sario S. Vicente de Paulo, fundado por ini-
«ativa da irmã Paula.

O acto terá toda a solemnidade.
¦" i «aaa» a...

ELEGÂNCIAS
MODELOS DE PARIS

Vestidos para Becepções, Thea-
tro e Visitas — Ohapéos, Bolsas de
grande novidade. Lingerie finissi-
ma, Peignoirs, etc, etc. Bna São
José, 120, sobrado.

*15í,-lft<A*^********,.*-'rf*-'v*v^/*^s*~ 
DR. PIMENTA DE MELLO |Ourives, 5 - terça», quinta-s e sabba-íi

dos. de 1 as 5 Was. Affonso Penna, 49, v
t aagundas e sea as, de 1 As .1 horas. i:'•A^ÍVA/AIV»^ .

ESTACIONARIA, A SITUAÇÃO
DOS HESPANHÓES EM

MARROCOS
 ' — • *>m

Foram abandonadas apenas tres
posições consideradas

inúteis
MADRID, 9 (Havas) — Informam de Me-

1111a que, á excepção dc apenas duas ou tres
posições hespanholas consideradas inúteis e
que, por esse motivo, foram abandonadas,
todas as outras foram convenientemente
reabastecidas.

MADRID, 9 (U. P.) — Telegrammas of-
ficiosos recebidos de Marrocos dizem que¦nas proximidades de Uad e Lau reina com-
pleta tranquillidade. As columnas que li ae
acham não entraram cm acção.

EXPERIMENTE A SUA SORTE
NAS CASAS QUE A DAO

SÓ VALE QUES» TEM
185 - OUVIDOR — leT-sJTAIVTÕÍNACCIO 

8» c.
Gerente: CAPITÃO MATHEÜS DONADIO
Filiaes: Io de Março. 73 — Av.
Rio Branco, 38. -— Marechal Fio*
riano Peixoto, 85.

A sorle grande é paga no mesmo dia

;i Perfumaria A fSOIVi
terminará no dia 28 deste
mez a grande venda pelo
custo real do variado e
grande stock de perfuma-
rias de Coty, Houbigant,
Roger & Gailct, Carón e ou-
trás; bem assim, escovas
diversas, pentes, esponjas,
estojos, etc, etc. Jamais
haverá outra opportunidade
de optirnas compras por ser
esta liquidação para terml-
nar o negocio e são poucos
os dias que restam para en-
tregar o prédio á actual ar-
rendataria, a Sociedade Pa-
thé Baby, para ahi installar
o Cinema no Lar, Rua Ro-
drigo Silva n."36.

DR. ARISTIDES CAIRE
— ¦¦¦ ' *a» 1 a» a ¦¦ —a

A eommissão de homenagem £
memória do saudoso medico

Na ultima reunião dos amigos do Dr. Arís-tjdcs Caire, o saudoso medico dos subúrbios,"eou assim assentada a eommissão que vaedirigir os trabalhos de homenagens a seremv, ',**staqa3 i sua mornorla:> 'Jirectorla -- Presidente de honra. Adolphoborgamini; presidente, Pache dc Faria; se-
çretano, Nestor Aréas; thesoureiro. ManoelMaia; supplcnte de presidente, G. MacedoSoares; supplente de secretario, AntônioCaetano de Oliveira; supplente de thesou-niro, Heitor Drummond. Commissão — Pau-lo de Frontin, ltaul Baptista, GeremarioDantas, Pindaro de Faria, Sebastião Taman-
queira, Carlos Ventura da Silva, Antônio Pa-checo Leão, Mario Piragibe, Sylvio Leal daCosta, Anselmo Panyza, Jayme de Araújo,
çsculptor Pinto do Couto, Abrahâo Zeitone,.loão dc Barros Freire, Antônio Varejâo. JoséCarvalho de Sousa, Hcrundino de Sá e PedroPinto de Miranda.

E' pensamento da eommissão procurarconstruir no Meyer uma escola que perpetueo nome do illustre e bondoso medico, o queserá uma digna homenagem.
Domingo próximo, ás 2 horas, ns Pharma-

cia Meyer, reunir-se-So os promotores, paradeliberarem cm definitiva.

Amanhã, ás 8 horas, será renda a missa
de 30° dia do passamento dnquelle medico,
neto piedoso mandado rezar pela sua Exma.
familia, na egreja do Santuário do Coração
dc Maria, no Meyer.

Passando amanhã, 10 do corrente, o 80*
dia do falleeimento do Dr. Aristides Caire,
a familia desse humanitário clinico fará ce-
lebrar, ás 9 horas, no Santuário do Coração
de Maria, estação do Meyer, missa cm suffra-
gio de sua alma. -itr

• ***.*

%
yROÜTHIC

Coderoslasimo rilmlaador
do aeldo urico.

Dissolvem» dos calenlaa 4o fl*
gado, rins o bexiga.

Effieas na ictericla. arthrltiemo,
rheamatienio, eezemas a moléstias da

pelle. MENDES & MARIN. Ouvidor, 157, 2*.
Drogaria Rodrigues, Gonçalves Dias, 41.

i «aaan ¦¦ ,

—*i«a
Un*

QUEM PERDEU ?
Podem ser reclamados, nesta redacção.

pelos legítimos donos os seguintes objectos
perdidos; Um rolo de photographias clne-
matographicas encontrado na rua da Sllse-
rieordia pelo Inspector de vehiculos n. 342;
uma cautela, achada pelo Sr. Amaro Ri-
beiro.
«.»>>».« ««««»...»«.
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Combinações £$Wj£
8500 

Sungas r% r<

¦ -ItTIT '

HA MAIS DE UM MEZ QUE 0
SUL DE SERGIPE ESTÁ SEM

CORRESPONDÊNCIA
POSTAL !

LAGARTO (Sergipe), 28 (Serviço especial
da A NOITE.) — Em virtude da suspensão
do trafego ferroviário, esta e outras loca-
lidades do sul do Estado estão, ha mais de
um mez, sem serviço postal de espécie ai-
guma, não providenciando a administração
estadual para que a remesso das malas se-
ja feita por meio de diligencias ou mesmo
pelos trens que trafegam_fliii_ccj|o!i pontosyonde fazem baldeações.

A População local, por Intermédio da ANOITE, pede ao director geral dos Correios
nue seja sanada a referida anormalidade,
tue esta causando aenormes prejuízos ásclasses laboriosas, não permittlndo que aerecebam as correspondências e os jornaes.ANNAPOLIS (Sergipe), 28 (Serviço espe-¦ial da A NOITE.) — Muito embora ve-
nham, semanalmente, de Aracaju* para es-ta localidade divarsos conduetores terres-tres, ha mais de um mez que não se temaqui correspondência postal, o que está trn-zendo grandes transtornos A população c
muitos embaraços ao commercio.

Os mussulmanos da Albânia op-
põem-se á reforma agraria

BELGRADO, 9 (l). P.) - Informa-se
que os mussulmanos da Albânia, que con-
stituem ali a maioria da população, decidi-
ram oppor-se á politica de reforma agraria
do novo chefe de gabinete, monsenhor Fa-
noll. Os mussulmanos mostram-se dispostos
n resistir pelas armas se fôr necessário.

"*Ki$

EMPENHAR ?
só na CASA G0NTHIER

45 RUA LUIZ DE CAMÕES 4T
Empresta o y/\[

FERIDO A FACA, NO THORAX
Não se sabe o que aconteceu ao typogra-

pho Manfrêdo Olympio da Costa. Pela ma-
nhã, a Assistência recebeu um chamado
urgente para soccorrel-o, em eua residência,
rua .Mariano Procopio n. 45. Manfrêdo, queconta 21 annos de edade, apresentou um fe-
rimento produzido por faca no thorax. O
typographo ferido ficou em tratamento na
sua própria casa.

A policia locai ignora este facto.

0 (JONTKATOSSE é
radical nas tosses, bronchites, grlppes, ete.
Preço actual: Vidro. 2$800 oa 8Í009. Dl. 291000

VIOLENTA TEMPESTADE DE
GMmSÕ-HA~REGlÃO

DE MANDOVl
ia» I a.» ¦¦-¦-

Dous lavradores foram mortos
pelas pedras que caíram

ROMA, 9 (U. P.) — Desabou, hontem,
repentinamente, uma tempestade de granizona região de Mondovi, caunando grandes es-
tragos nas plantações, calculando-se perdi-tio um terço das colheitas. As pedras eramle tal proporção que mataram dois lavrado-
res, que por ellas foram attingidos. As vi-
ctimas apresentavam o craneo todo ferido.

Lembre-se I
Ventre-Livre i«tfeihor
Remédio para trator Prisão dc Ven*
tra, ft InflamaçSo da Mucosa do
Estômago, Vontadt Exagerada de
Beber Água» Vômitos causados pela
Indigestio. Arrotos, Cates, Dores,
Colicas, FermentaçSes c Peso no
Estômago, Dores, Colicas e Infla*
maçSe Intestinal causada pelas Ma*
íerias Pútridas e Tóxicas dentro dos
Intestinos, Dores» Colicas no Figado
e Hemorroidas causadas peta Prisão
de Ventre I

use Ventre-Livrei

Têm a honra de convidar a
sua distineta Clientela para
visitarem a deslumbrante

exposição de
Modelos de calcado

de grande luxo
qne diariamente fazemos.

0 MELHOR SORTIMENTO
EM "LAMÉ BROCHE"

em todas as cores.
0 MELHOR SORTIMENTO

EM SETIM BROCHE
PARA AS

SAIS0N THEATRALE
2 MODELOS POR DIA

On parle français Engllsh spoken
NAO TEM FILIAES

Uruguayana 31 0. 1303
• *<* .'1. . *> . i, . i, . gá , , . l| » » » , i| , , , . .¦' «aaaaa»

A primeira ie "Turandot". ie
Puccini, não será cantada na

Metropolitan Opera, ie
Nova York

ROMA, 9 (ü. P.) — O conhecido maestro
Puccini enviou uma carta ao "Giornale
d'Italia, contestando a veracidade da noti-
cia ha ponco espalhada, c segundo a qualestaria assentado que a primeira da sua nova
opera "Turandot" seria cantada na Metro-
politan Opera, de Nova York, na próximaestação theatral.

aaaaaa

Noticias de Pereiro
" * mm m m a —

Com satisfação geral, inaugurou-
se uma linha postal dahi a

S. Miguel
Grippe* crise e falta ie pagamento
. ^EFJ?0 <Cear*»>. 8 (Serviço especial daA NOITE) — Graças aos esforços do Dr.Pelopidas Fernandes, juiz municipal, a ad-minlstraçâo dos Correios de Fortaleza, comoilnuriiM' presteza, mandou inaugurar a li-nha postal interestadual de Pereiro a SãoMiguel, expedindo-se, hoje, a primeira mala,c 'iilisIVii/! geral dos habitantes dos mu-niciplos limitrophes. Autoridades e com-mcrolantes de ambas as localidades trocaramamistosas congratulações por mais este me-lhoramento, que muito servirá a estas cir-e ••;¦¦¦ .* Rstados vizinhos, diminuindoconsideravelmente o percurso da correspon-dencia. Os funecionarios postaes da zona,tia qustro mezes não recebem vencimentosameaçando alguns estafetas abandonarem os

cargos. A vida aqui continua assustadora pe-los altos preços de todos os gêneros, que diaa dia augmentam. Reina grippe com alguma'intensidade, victimando diversas pessoas¦' ¦ —¦- •
Já usa o

Mi-MANOa-DT^fiREIJ
com 8 annos de estudo nos hospitaes daEuropa. Radiodingnostico. Radiotherapla
profunda e intensiva 8 MA. 300 KV. 20, ruaEvaristo da Veiga. C. 442.

mrnT^ ^wmt ^"aaa.a*aa»B»T»Ta*a«a»Ba»»»Bi»»»aa».»»—Fracturou o braço numa queda
Brincando, em sua residência, na avenida

Frontin n. 76. em Marechal Hermes, o me-nor Ary de Souza, de 11 annos, foi victimade uma queda, fracturando o braço, es*
querdo.

Ao referido menor, o posto centrai de As*slstencia prestou oa soecorros. da urgêncianecessários-

Creme Alled?
i!,.V^2!?* Mnerleana, o crema daModa. E o ideal para o toucador. Branquaia.aformosela e conserva a cutis, dando-lhe umtom juvenil. Faz adherlr magnificamente ™

i&mnS:No Pm ¦*¦?e em "><"»«
¦aaa»

0 suicida da casa
de Mos

A "causamortis" do des-
pachante Ortiz

INVESTIGAÇÕES DA POLICIA
Desde qua o homem penetrou o iu. .,

que alugar* anlcs nn casa de banha; •
Avinida Passos 27, não mais ninguém .. ut.
JA decurriam quatro horas o nn Interior «t
referido aposeiilo não havia nenhum mo»|.
mento. Sol» a suspeita tremenda de qm ij,
vesse acontecido qualquer facto anormil,,
uli! então desconhecido, o dono da .-.«,» t».
teu á porta com o punho cerrado. Dentro
o mesmo silencio. Novamente sacudia,
porta a eomo persistisse a qulituda» r»|.
nante, o proprietário, cheio de sustos • „

firevlsflo 
de sorpresa horrível, nrromhsrid,,

lie os trincos, escancarou-a: aos seus olhu
como Já e do domínio publico, lurgla, »..
tão, o quadro horrível. Caido de brueo»,.
homem eslava morto a ao seu lado, ao •;.
cance da mão arrozeada, próximo 4 fe,,,
ulivira, uma caneca de agathe.

Logo, a policia do 4a» districto recebia «r».
munlcaçSo e o commissario Ancora d» ü,
110 local, Iniciou syndicancias prsllmiiiim
Verificou, desde então, a autorldadt, qui 1
caneca era completamente nov» « tiniu,
adherlda no rundo, nma pasta de cor arai.
rellada, constando ainda oa vasilha püt,
ço» da papel. Revistando as roupas <],
morto, poude o commissario astabelecer-ttn
a identidade: tratava-se do despacham.
aduaneiro Carlos Ortlz, da 98 aunot ú|
edade. Nas suas alglbelras ha»lsro variei*
papeis, documentos e a Importanclt ia
127*5500. Sobra o suicídio uão (oi tncct*
trada qualquer declaração.

O cadáver, eoin a competente guls, fei
removido par» o necrotério do Instituto Mt*
dico Legal. Ahi, autopsiado, o medica li*.
glsta que fez o exame, attestou como "aun
mortis": intoxicação por substancia cor:*
sivit*

A'a 8 horas da tarde, ás expenta! ds fi
mllia, reallsou-se o enterramento do fj«.
pachante Ortlz, no cemitério de S. Francls;.
Xavier.

O despachante Ortlz tinha escriptorio t
rua Theophilo Ottonl n. 1 a residia n« p»,
são da Avenida Mera de Sá n. 283.

Soíbre o snlcldlo do despaeliante Cs-'.ii
Ortlz, a polida do 4» distreto tem ili:
procurada por diversos representante» &
casas commereiaes qua e ntretinham e«{c.
claçôes com elle.

Disse o agente da uma easa Importador»
de automóveis que confiara a Importica
de 60:0001000 a Ortiz, para pagamaialo i:
direitos alfandegários. Também um «•*«•
sentante da firma William T. Web». «U.
beleelda á rua da Candelária 36 afflmwi
naquella delegacia que Ortlz tinha em sei
poder cerca de 2:0009000, mas que, aptau
disso, assegura eom firmeza que nunca sai*
peitou da sua seriedade absoluta.

No cartório da delegacia foi aberto I»
querlto. 1 «ata 

Bta>

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

E' a navorota HqnUa$ão
.;'•! .•¦.-.'¦..-Ia. casa

VILLA DE PARIS
onde ò cliente pôde offerecer
pela mercadoria o preço
quizer.

Vititem as nossas exposições.

VILLA DE PARIS
85, rua dos Ourives

76, rua Buenos Aires, 78

Os ensaios de dansas e .

I próxima festa do G. R*
Portuguez

Vim augmentando de Interessa os ensitci
de dansa realisdos ás sextas-feiras, dai I
ás 10 horas da noite, no amplo talão <t
Grêmio Republicano Portuguez, sob a dl»
cção de habilitado professor.

Taes ensaios são promovidos pelo gnin
Amigos do Grêmio, que realisa, no prosiin
domingo, is 3 horas da tarde, uma reuniii
dansante, tendo já contratado a orchtstn
Schubert.

Os Amigos do Grêmio eommunicam, pi
nosso intermédio, que a inscripção dt cor
vites para esta festa, que promette cer lli
thante, acha-se aberta, desde já.

PARA Q GAMAI
Um preparado Maravilhoso I
A loção "Bella Car" i da effeites rapt*

e garantidos.
Contra a easpa a queda do cabello, tns

a grande vantagem de restituir aes cabello
brancos ou grisalhos sua côr primitiva *
poucos dias.

Convém notar qua não 4 tintura s A
um preparado altamente seienlifico e t»
ravilhoso.

Vende-se em todas as pharmacias, P**marias e drogarias do Brasil.
¦ -aasaa» »

A 3" Exposição Agro-pecuarU,
em Lavras

O Sr. ministro da Agricultura ác-sW»
para represental-o na 3* Exposição Agf*W-cuari*.'.. • r*»»«*»r-sa a 14 deste mez, em U
vras, Minas, o Inspector agrieola daquelle Itado.

IfV •» ^"^aaaaa-B-aaaB-aaaaa-a-ana-a»

O que Nietheroy vae comer
amanhã

.*i.N.1JMatadonro de Maruhy foram. hoje.abatidas oara o consumo, amanhã, da ponu-
Xm^ 5,i,clhcr?y'.34 •:««. tendo sido M-jeitados dois pulmões e um figado

¦aa»»*»

RS. 150$000
üm superior serviço inglez deco-

rado para jantar. CASA AMERICA
E JAPA0. Ouvidor, 74,

Não pague aluguel
V. S. construirá a aaa habitação, asai

terreno, apenas com 30 *|- de valor erei*
Ra8?5 !? 3 P*»r«llaa durante a eoBstrseajíiOs 70 *|* restantes serão pagos menMlnuildurante sete annoa,

Biamine oa 46 prédios aetualmente em a»atracçao no Rio, pel» cia. Territorial e O*atrnetora. R. s. Pedro. 61. Rio.«cura, q. a, pedro. 61. Rio.

ASVPPRESSÂÒDO TRAFlcê
. DA ESCRAVATURA
^' BRANCA '-- I

A eommissão especial da Liga Al
J^ÇÕe-Mrae-estadar oassumpfL
aoufN„iBRt'-9 *D- p*> ~ Deva «uniHI
32. iajf?anha» a eommissão especial da Wl
vrn,?-.Soe!l •"«"•"'ewda de organisar as ef ;IXX?&aàaUPPreS8fi0 d° tofl" )
ÁGUA FlfiARfl tintura li<t] ti
nerfumari/1 TM!IÜ c*b^ • •»•*•¦ M
perrumarlas. pharmacias e drogarias.

n a. ' anaa —-*rouecea nn ex-ieputaio toe»
»-Ç?ta € *P°rtmmm allemàw

« Í55H*.» l »U* •*•) - Falleceu. hostfl
baten eTl,"od„0, ,DC,,",U Otfo AntViek. J
dâ «in.7i l?02( eorao »P«rtraaB, a "rítei*o* Teíoeldade t re»ilteí4çta,u",,!' " **

>^tl»M<Ui^t*»^u. ^r&*»3. , «*,. .-^ ,* . ii- . A.

LE@ .VEL

-»ièmMA/íii- —dí-itiri
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A WQIWT* ~- Quarto-felrn, o ilo Julho dc 1024
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OITIMOS TELEGRAMMA5
DOS CORRE^P^DCNTES,

NO INTERIOR fi NO
EXTERIOR E SERVIÇO
m AgENCIA attBlggai

ão affectal
ULT BL JL JT l J L

ítTIMft5INfOKM«ÇÕE5l
.RAPI6A5 t MINUCIOSftJi

OA "A NOITE0

Inútil discutir, novamen-
te, a questão da respon

sabilldade da guerraa questão dos
princípios!

iioergencia entre o França e a
Inglaterra ê apenas quanto aos

meios ie forçar a Allemanha
a cumprir suas obrigações

****-***.-> **> •***¦* -*-****,

fo conferência de hontem, entre
Herriot e Mac Donald, não fo-

ram, porém, arredadas todas
as diffficuldades

IXhYURRS, 9 (Havas) — Os joroae» insis-
em cm (|ne as divergências existentes entro
i l-'rançs c a Inglaterra são apenas quanto
ms meios práticos para obrigar u AlJema-
lha sx cumprir na suas obrigações u não ai-
teclam, de modo nenlintn. a questão d» pnn-
Spios. Considera-se verdadeiramente impos-
Ivel «pio os Srs. Mac Donald e Herriot nio
¦¦sigam chegar a accordo coinploto, afãs-
indo de ven todas as discordauclus, por mi-
lim.™ tine sejam, entre os dous governos.

PAUIS. 9 (ü. P.) — Kra impressão hon-
•m, i noite, <iua os primeiros ministros Mae
lonnld e Herriot. que se haviam entrrtldo
m conferência durante o dia, tinham «ncon»

.rado maiores difiicuidadcs do que auppu-
lüam a propósito da divergeucia resultante
jo isecnte incinorandiun britaunico. O Sr.
Herriot declarou ao cormpondente da United
Pross -•

f— "A minha Jntpressü» solire a situação
Iioa. Creio quo lograremos liom exilo era

Londres".
O Sr. Mac. Donald passou o dia liontem

i'geir:nucnto adoentado; todavia não inter-
«impou as suas conversações com • seu «ei-
0ía france*.
[PARIS; íi (Havaí) — A propósito da tis.-

i do Sr. Mac Donald a esta capital o "Petit
tpisien" Ai» qua a cordialidade manifestada
eJi-is chefes dos governos francez o inglez
ârtnitte esperar qus a Conferiwcia Inter-
llia.da ss rcuua na data mareada e consiga' Hsar-se em Londres, no°mea dá agosto pro-

0 chefe socialista Breitcheid con-
sidera necessário o estabeleci-

mento da entente franco*
allemã

BERLIM, » (lUdlo-Havaa) - O chefe so-
fUlista Dreltcbcld, membro do Relehstaff,
compareceu a uma reunião de funcclonarlo'.
do Estado, onde pronunciou um discurso dc-

mnnstramlo a neosssl-
dado dn cslabrlcclraen-
tn da entente franco-
allemã.

O orador accrrsren-
tou que rra inútil tra-
ser novamente a debe-
te a questão da re%*
ponsabilldiide du Riier-
ra. porquanto — ac-
crcícentou — os dirl-
gentes da Allemanha
cm li'li foram dc fa-
rto grandemente res-
pnnsaveis pelo borro-
roso crime. Km segui-
da, o chefe socialista
aconselhou o combati.
aos rcaccionarios, di-
zcildo que so os ver-
dadoiros patriotas oi-
Icninei cederem o pns-
so aos rcaccionarios.
essn queda da Allcinv-
nha pndcrA, tslver, rc-

provocando a qtiiida do

| __**_***___>• __
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ama telephowsta
A victima está em es-

tado grave
O motorista utitundo

Sa a Joven tolophonlsta. por Imprudência,
foi culpada do lamentável accldonto dc quc
foi victima e que, no seu dosonrolnr, Im-
pressionou fortemente todos us quc o Hísls-
tiram, A tarde, na praça Tlradentes, v Ae-
(alho que (iii* ntforn nfio ficou esclarecido,
Sr, dr outro lado, o motorista quo a utro-
orlou, preso immcdlatamrnto, foi imprudcii-
lc ii.i manobra infeliz, . o que, tamlicm,
f.W* sendo apurado,

U certo r que um pnuco atrasada. A lima
do chegar *¦ estação central da Telcplionlca,
a funccloiiarla Maria dc Souza, pulando do
bonde que a trnuxo de casa, atravessou, cor-
rendo, acpicllo trecho da praça. Se viu ou sc
não viu o auto ."i.i.ií.1, quc -..•. approsimavu
cm regular velocidade, ou so se embaraçou

súbita appro^lmação. não «'• do dn

Foi suspensa a sessio do Conse-
lho Municipal

Na icsilio de bojo do Conselho Munlol-
pai, depois do lípprovadn a acta da sessAonnterior, falou o Sr. ISriicito fiarces sobrao nnuiversarjn da Independência da Argen-uni, mie boja transcorro, a propoa, comapprovaçíio uiiunlme dos seus pares, qua st
çlcRriiiihassu uo Conselho Municipal dtlluenos Aires e ao embaixador argentino no•"•• ue .lauilro, apresentando congratula-

I) 5689 atropelo^ homenagem a- ar- o Senado em' ^SffiSSS
funcção

-—.,..- -*,-.. -. ..*-,.****** *.* VIl^iHlitlM'

5,001 ,e tossem suspensos oi trabalhos, cmnomonagom Aquella nação nmiga.

A FUNIP U CÂMARA
Faltou numero para ns

votaçfies
Sem Importância, n fiincçüo de liojo oaUam.ira. Solire a nela falaram os Srs. Hen-iiquc Tolodo o M. .lunlor. O primeiro dccla-rou que, so presente m sessão dn dia fi docorrenle, teria votndo a medida do sitio com
striçções. \'ão concederia no executivo a

Approva-te um voto do pe*
tar pela morte do maré-

ehal Veapaalano de
Albuquerque

E* lido o |>ro.|c<?to ile ro-
forma do Regimento

Sr... Breifrtieid

flertfr na FVançn
Sr. Herriot, cujus boos disposições reUtivn-
mrnte ao Belch o «nidor roconneco.

O Sr. Rrritcheld terminou declaraudo quc,
na aua recente viajem a Paris, conversara
com o ministro da liucrra da França, o rc-
naral NnJUt. a respeito da questão do iiulu-
a da volta aos seus lares dos cidadãos ailc-
mies expulsas rias rcxlõra ocupadas pelosaluados.

¦'¦ ¦¦¦¦ 1 ******* * —

Charles Hughes esperado em
Berlim

BERLIM. 9 (ü. P.) — Consta qua o mi-
nistro das Relações Kxterinrea «Ins Esta-
dos Unidos, Sr. Charles Huglies, tenciouu
visitar esta capital dcpoi-i da Conferência

Inter- • da Associaçio dos Advogados, que deve rea

mlnio da policia. Mas, por fatalidade, a Jo- factildnda d,-, prorogal-o ou otcnd,-l .. .1 ou-ven, caindo sob as rodas do vchlculo. foi pocitros pontos do tcn-ilorio nacional vistocllc arrostai., pelo asplmlto. sofrendo m-is-áy-U o Congresso 
"lecionando * 

O sc-ves ferimentos "o corpo c na rabeca. sundo dissi •'«»¦»». 
¦-

Capturado o "ehnuffeur", o de nume .losô <jBI.uir. Pereira, na delegacia do 4' dislriclo $_foi o mesmo autuado em flanrante r. reco-
I lhido ao xadrez.

A tclepiionlsta Maria de Sous.i, qua conto '
' 17 annos e c branca, em ambulância tran'-;
| portaram-na para o posto central dc At,.'::,- j

lenda, onde teve os soceorros de que ca-
iccia. Era seKuida, em auto particular, a in-|
feliz joven foi recolhida A casa em quc ro-
side com a sua familia, n ds n. 12 d» rnn
Rnrão de Ubá.

..... .. ******* ****m——

realr.sar o pi-ogramma traçado, sem tirar ne
ibuma parcolla de autoridade â commiaaio

re(>ar.içúcs, mas aggregando-lha nn novo
f»iri;/no quo assegure aos interessados e

uãx-lmo de garantias.
Para o "Hcho de Paris", a discntsl» rt-

tomou o curso natural, tendo já • Qnai
í)'Orsay redigida * these franeexa, *pi* eon-
itituo verdadeiro pregramma de defesa e

i'c se oecupa. sobretudo, da existência da
..oinmisaão de reparações, das obrlfacões a
tnniprir pcla Allemanlia antes de ser admit-
tida em conferências e da relação qne deve
existir entre as concessões da França • os
problemas das dividas intoralliadas e da **-

iranca nacional.
O "Matin" salienta qnt « Sr. Herriot, ae

nmmcntar o "memoraodnm" britaunico
ae quasi ia perturbando as amistosas rela-
es entre a Fmuça e a Inglaterra, fea ver

os francezes não podiam deixar de sa re-
i-.nsar a tomar parte em quaesquer negocia-

com a Allemanha antes da votação daa
eis necessárias 6 execução do plano Dama.
$0 emtanto — aecrescenta o jornal — o pre-
vidente do Conselho encontrou maneira de
•vitar a discussão dt questões fora do pro-
pramma traçado."

; LONDRES. 9 (D. P.) — O memorasdum
Ro governo britaunico que provocon o ma!
entendido entre a França o * Grã-Bretanha
Heclara qne a próxima conferência interna-
e.iona] a reunir-se em Londres decidir* so-
lire o organismo ao qual competirá estabe-
Jecer as condições necessárias para qne a AI-
Inmanha deve ser considerada como passivel"a eancçSo por falta de observância das re-

ommenilações prcscrfptas no relatório I)a-
lares.

IXix mais o memorandum qne o garerno
britaunico julga a commissão de reparações
Incompetente para resolver sobre tal assum-
pto e sug:gere qne o eomiU financeiro da Li-
ka das Nações seja o escolhido para tal in-
cumbencia.

BERLIM, 9 (ü. P.) — Annunelk-se com
líaractcr offieioso que o governo está em-
pregando os maiores esforços no sentido de
apressar os proj«ctos de lei, quo devem ser
approvados pelo Reiehstaí, antes qne sejam
postas em execução as snggestões contidas no
relatório do comitê Dawes.

******

ximo.

Nie honre rejeições, hoje, em
Maruhy

No Matadouro de Maruhy foram abatidas
hoje, á tarde, para o consumo de amanhã da
população do Nictheroj-, 38 rezes. Hoje não
houve rejeições.

******
Os soviets abriram nm novo ban*

eo agrícola
MOSCOU. S (Havas) — A Agencia Resta

annuncia qne oa Soviets abriram um banco
agrícola da credito para os camponeses

*****
O que o Thesouro Flumi-

nense paga amanhã
Ma thesonraria da Directoria Geral de Pa-

renda do Estado do Rio paga-se, amanhã, a
folha de vencimentos dos reformados, resl-
dente em Nictheróy e no .Districto Federal.

*****

E' necessário
tradição religiosa

Communicações aos arcebispos ti*
Mares de Braga

LISBOA, Ü (V. V.) — O iircebispn dr.
Brasa rrcclicu comniunicaçõcs do Rio de .la-
neiro e de Lisboa exprimindo grande coulen-
tamento pela majestade do Congresso Eu-
churistico e affirmnndo que essa manifesta-
ção indica nos poderes da Republica a ne-
crssidadc de respeitar e considerar a trudí-
ção religiosa dos portuguezes que constitue
a maior forca moral do paia.*****

«inc, cm altcnçüo ao goveraonopubllivi, devido aos acontecimento* dcI aulo, nfio daria ,]A a ivsposta convenien-
|o A allusuo feita na vespera, pelo discurso'(•.«alista do Sr. N. Nascimento.

Finda u leitura do exptdiente, quc careceu•lo importunei», o Sr. C. do Moreira fez o
nreroloslo do coronel Frederico FiKiielra, ex-
governador Ho Maranhão, pedindo o lança-mento em acta do um volo de pesar. O rc-
querimento foi approvado.

Km seguida, o Sr. O. Filho declarou quotambem nfio comparecera á sessão do dia 5.
.-Viiio faria votado • fnvor do sitio.

A' ordem dn din, não havendo numero,
foram encerradas as duas discussões cons-
lautos do avulso: 2*-. do projecto relevando
dn iirccriivrão em que Incorreu o direito dc
I). Maria iíuiilia Martins de Carvalho, para' receber a pensão de meio soldo, deixada porscu marido: especial do projecto rccoíihe-
cendo de utilidade publica ;i 'Academia dc
Conimercio dc Alfcnas, cm Minas Geraes,

F, foi S(\.
*****

Sob n presidência do Sr. listado Cnlmbru,
foi aberta a sessão cmn a presença dc 30 ••,•
nodores. Foi lido c mandado n Imprimir o
projecto de reforma do rotflmcnlo, pnrn a
votação da reforma cònstltuclònnl, Pulillcn-
mos essn peça em outro lugar.

0 Sr. Vcspucio dc Abreu ier. o necrológio
do Sr. nmroclinl Wspaidnno de Albuiiucr-
quc, recordando os traços principaes de sim' vida publica conio militar c republicano,
desde n propaganda, lí!u>;iou n sun ncçAo o
<> seu caracter, sendo apoiado por vários col-
lecns, cnlrc ns quais os Srs. Azeredo c Jc-
roíiyino Monteiro. Tcnnlnoii requerendo 11111
volo dc profundo pezar o que sc tclegrnphas-
so ú familia do extineto, apresentando pczn-¦ncs.

Isso approvado. o Sr. Ksla.-ln Coimbra
disso que. como representante dc Pcrnãni-
buco c presidente do Senado, se assocluvn
ás homenagens quo nenhavam dc '.ur vótadair.

Nn, ordem do dia, o Sr. .Icronynio Montei-
ro ('eis sentir quo foi o autor da emeudu,
mandando auxiliar a lavoura do cncíio. no

iprcínrla
do b ¦•; tV,\ Itlcknnl aniiunciou Itnje <pie nt
|,m.ili:.irrs l.nl.' l-lrjio, nrgeiiliuo ,c -'.W*.
norlcninoricano, realInniAn um nialch im
noile do n dç sctumhro próximo, nu cdmiie
dn Jcitvy,

' imiimnmm-mmÊm*mm*mmmtK^m-
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. NOTRE DAME
DE PARIS

183 Ouvidor!

Ao1*Barateiro
Av. Rio Branco 1001

O que fez, hoje, a C. de le-
gislaeão social da

Câmara
•Reiiiilu-s* bejf, pcla primeira ver, a com-

inissüo 'do legislação' social da Gamara. Limí-
tou-se a escolher para presidente o Sr. Au-
giisto dè Uma e para vice o Sr. N. Nasci-
mento. Assentou ainda que ns dias de re-
uniões serSo as terças-feiras.

. ¦. ¦ ****** * 11

Falleceu em Curacá um antigo
juiz ie direito

ÇÚRAÇA' (Bahia), 7 (Serviço especial da- Fítlloceu, hontem. nesta villa I (.„-NOITK)
Dr. Pedro dos Santos Torres, jnie de direi

na capital do Pará. O enterro do emi-
nente cidadão, eiijo trespasse foi geralmente
sentido, teve grande acompanhamento. A
{população mostra-se consternada. O Dr. Cal-
mon, governador do Estado, o convidara

•ipara seu secretario, pelo seu valor intelle-
; ctnal e grande prestigio.

Está publicado o texto do accor-
do entre a Itália e a Tcheco-

Slovaquia
PRAGA1, 9 (Havas) — Foi publicado o leu1-

to do accordo de cooperação recentemente
concluído entre a Itália e a Tchcco-Slora-
quia.

Por esse accordo, cuja .vigência è Ae cinco
annos, são salvaguardados os interesses mu-
tuos e os dous governos compromettem-sa a
collaborar na obra da restauração economi-
ea européa, respeitando os tratados dc
Saint-Germain, Trianon e Neuilly.

*****
O ASSUCAR

Eram ainda nominaes as cotações desse
produeto do merendo em rama, por isso que
os possuidoras não divulgavam as cotações
vigorantes, escondendo-as sem motivo justi-
ficativo desse procedimento. Emfim, como a
alma do negocio continua a ser o segredo,
talvea isso lhes dé muito proveito...

lAs condições do mercado eram frouxas,
apezar da pequenez do "stock", cada vcü
mais redusido, ficando o mercado com ten-
cencias para a baixa.

As ultimas entradas foram de 4.2,11 sac-
e «•-. saldas dó 7 HfiH, *,ci*<in u "slni-k"

40.61)7 ditos.

A Câmara Portugueza vela
nm imposto addísienal para

obras de beneficência
LISBOA, 1) (U. ;P.) •— A Câmara votou

11111 imposto àddicional sobre as contribui-
ções do Estado, destinadas a auxiliar as
obras dc beneficência.

Ia prender e acabou matando nm
indivíduo suspeito

JUIZ DE FORA (Minas), 9 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — 0 soldado de' poli-cia Francisco Chagas do Nascimento estava
da ronda ua mu 1'onscca Hermes, quando,ao chegar em certa altura, avistou tres in-
divlduos suspeitos. Deu-lhes voa de prlsüoe um dos indivíduos reagiu. O soldado usou
dn pistola e acabou por matar o adversário,
que se chamava .losé Souza.

O crimiuoso foi preso.*****

*******
Accidente nas officinas da Can-

tarçira, em Nictheróy
Nas officinas da Cantareira, situadas ü.

rua dc S. Lourínço, cm Nictheroj', recebeu
num accidente de que foi victima, hoje, á tnr-
de, eom contusão 110 pé direilo e ferida cou-
lusa na região plantar do mesmo lado, o ope-
rario Wiltou Barreto, dc 18 annos, solteiro
e nior:«lor á rua Capitõo-Mór 170, o qual
foi medicado na Assistência e internado de-
pois na sua residência,

A policia local uão teve communieação do
accidente. ********

0 EMBAIXADOR DO CHILE
VAE, AMANHÃ. A NI-

CTHER0Y
¦ -m *l ¦*****¦-**,-

S. Ex. visitará a Associação de
Escoteiros

EstA marcada para amsnhi, Is 10 horas
da manhã, a visita do Sr. embaixador doChile A séde da Associação Fluminense deEscoteiros.

S. Ex. visitará tambem, por essa ocea-sino, a Companhia Manufactora, uma dasmais importantes fabricas de tecidos dolirasil.
O illustre diplomata será condueldo emautomóvel official do Kstado do Rio.

*****

sul dn Buhla, julgando-se hcni inspirado por,esse trabalho c essa Iniciativa, quc favorece
o Kona limitrbpho com o seu Estado natal; |Elogiou a iicçiio dos representantes Iialiln-j
nos, respondendo, i.n apartes, o Sr. Moniz
Sodrc, que disse agradecer, em nome du Ba-
liia, esse serviço do representante espirito-
santensc.

As matérias npprovadas são as seguintes:
cm ;!" discussüo, a proposição da Cnmara
dos Deputados n. 05, de 19'.!.'), nue abre pelo
Ministério da Viação e Obras Publico::, um
credito especial de 60:000-3 parn occorrer 110
pagnniento devido ã Empreso Fluvial Piàiir
liycüso (com parecer favorável Aa corrimls-
são de finanças, n. 711. dc 192-1); cm '•'-'• dis-
cussão, a proposição dii Cniiiarn dos Depu-

¦ lados 11. 148, de 111211, quc manda ailinitlir 11
1 registo, sem multa, os nascimentos oceorri-' dos no Brasil, desde 1889, nté n dota «la pu-

iilicaçüo dc nova loi (com emendas, já ap-
provadas, da comniissão de justiça c legisla-
ção, parecer ri. 1,1, de 1921); cm 

'.':" discussão,
õ projecto do Senado, 11. 157, de 192;5. nulo-
risando o governo a emprestar a particular
ou empresa que se propuzer construir estra-
das de rodagem. 5:090$ por kilometro e a
auxiliar a lavoura do cação (emenda desla-
cada do orçamento da Viação, em 192U, a
requerimento da comniissão de finanças);
cm discussão única, o parecer da commis-
são de finanças, n, 71, de 1924, opinando
que seja indeferido o requerimento cm quc
Desidcrin Pinto Machado, carteiro aposenta-
do dos Correios, solicita relevoção <le pre-
scrijição, afim de reclamar judicialmente Ò
pagamento da gratificação àddicional i!.1
üO *'• a que se julga com direito,

A' Brasileira
Largo S. Francisco 88/43

lj|As mais completas exposições
"J de

Agasalhos modsmot

1 ...

Bonificação
deste mez
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O IMPOSTO DO SELLO SOBRE
PASSES E DESPACHOS

MARÍTIMOS
****** *.*,*m,*,**ymm *****

O Sr. director da Receita ublica
resolve uma consulta

Em solução a nma consulta ** Sr. Ar-
naldo Claro de São Thiago, fiscal do sejlo
adhesivo de São Francisco, o Sr. director
da Receita Publica declaron: •"a) as empresas de navegação Lloyd Bra-
sileiro e Companhia Nacional dc Navegação
Costeira estão tambem sujeitas ao p»í(a-
inento do sello de passe a do despacho tna-
ritimo, porquanto são abrigadas a obtel-os
da competento repartição fiscal pelo art. 415
da Consolidação das Leis das Alfândegas e
Mesas de Rendas;

b) tendo deixado de ser satisfeito o na-
lamento do dito imposto, pelas referida»
empresas, na época devida, a cobrança re-
spectiva deve ser feita, com revalidação,
quanto aos despachos de accordo com os ar-
tigoa EO e 51 do regulamento vigente do
sello;

e) as allndidas Irregularidades não estio
sujeitas A lavratnra de auto, mas devem ser
eommunicadas A autoridade competente me-
diante representação;

4) a Alfândega da S. Francisco poderá lan-
çar mão de. qualquer meio para conhecer a
taxa cambial do dia, comtanto qne seja of-
ficial;

BTIfirtandõise dé differençãs encontradas
cm despachos marítimos a revalidação deve
ser applicada, de accordo eom os J§ 1° e 4*,
letras "a" e "b", respectivamente, do ar-
tigo 50, visto ser documento expedido pelo
própria repartição."

******
O pedido de reforma do ex-com-

mandante interino da Poli-
cia Militar

Solicitou reforma do serviço do Exercito
o coronel de infantaria Lui» Fnrtado, que.

, até ha ponco, vinha exercendo as funeçõe
Ide commandante interino da Policia Muita 1
\t'f *V* d» Janeiro.

0 novo secretario geral da Liga
Naval Italiana

ROMA, 9 (Havas) — O conde Degli Uberti
foi nomeado secretario geral da Liga Naval
Italiana em substituição do commandante
Cattari, vnit st demittin por questões de fa-
milla.

*****
OS VALES-OURO

O Baneo io Brasil cotou o dollar 4 vista
a WMO • a praso a MOTO.

Easa bane* forneceu os valcs-ouro para a
Alfândega A rarto de 5$2C5 papel por 19
•ur».
POR NÁO TER SIDO APPLICA*

DO 0 TRATADO DE
LAVSANNE

0 governo de Angora não acceita
a intervenção da Liga das Na-

ções na questão de Irak
OONSTANTINOPLA, 9 (Havas) — O go-

verno de-Angora, sob o fundamento de não
ter sido até agora applicado o Tratado de
Lausanne, recusou a intervenção da Liga das
Nações na questão das fronteiras com o
Irak, declarando, porém, que estava dispôs-
to a entabolar negociações directas com a
Inglaterra para a solução da pendenela.

rn*** '

A SAÜDE PUBLICA CONTINUA
__^J)E_SP__m

O Dr. 2* procurador adjunto dos Feitos da
Saude Publica requereu aos juizes federaes
da 1* e 2* Varas, respectivamente, o despejo
dos inquilinos e oecupantes dn avenida sita
á Avenida 28 de Setembro n. 245, de próprio-
dado de Mary PurccU Carneiro, e do predio
á travessa Sereno n. 31, pertencente a Ma-
noel José de Oliveira.*****
Encerrou-se o S" Congresso da

Internacional Communista
MOSCOU. 9 (Havas) — Terminaram os

trabalhos do Quinto Congresso da Interna-
:onal Communista.

O Sr Zinovieff foi, unanimemonte, reelei-
to presidente do "comitê" executivo central.

Quando procedia á contagem dos
votos, o deputado Kennely

desmaiou
LONDRES, 0 (Havas) — Na sessão noetur-

na da Câmara dos Conimuns, honlcm, o es-
cTiitiiindor, por parte do governo, o depu-
lado Kcnncdy, no momento cm quc procedia
ã contagem dos votos, teve um forte des-
maio. Soecorrido ininiediatamcntc, o Sr.

4wtHMHtv-foL_i_i__..ini!pfii.i1dn, fiem sentidos, nn-
rn um hospital, dc onde mais tarde sc re-
tirou para a sua residência,"câmbio 

abriu cãlmõ
5 27|32 a 5 5|8

O RKnatfo de cambio abriu hoje regalar-,
mente calmo, notando-se um pequeno movi-
mento de procura, a principio, e algumas le-
trás offerecidas.

Os bancos iniciaram os saqaes, assim, em '
eondlçfles acoeasivels, dando o do Ernsll a
5 27|33 d. e os estrangeiros a 5 18116 e 5 27|S2
d., contra o particular a 5 29|S2 d.

Pouco tempo, porém, se demorou o mer-
eado a essas taxas, por isso que os nefo- >
cios bancários se desenvolveram « A falta de•letras 0(iuivaleiiTes foram os bancos for-
çados a recuar. Com effeito, desceram os
sacadores estrinijíeiros a 5 18|16 d. e, etn sc-
Suida, a 5 25|32 d., com dinheiro u 5 27|3'.'
ci., para o particular, mas o Banco do Bra-
sil não modificou a sun taxa.

O inercado ficou fraco.
Os soberanos cotaram-se a 52$ e a libra-

papel a 42? e «SSOfl.
O dollar regulou; á vista, de !)$õ"0 a 9?(i40,

e a praso, de 9,í,VtO a ÜSfilO.
Saques por cabogramma:
A' vista: Londres, 5 21IH2 a 5 314; Paris,

S483 a ?4i)7; Itália, 5411 n S416; Nova Yorli,
9$680 a 08690; Hespanha, 1S236 a 1S2D8; Suis-
sa, 1$730 a 1$732; Bélgica, $435 a.$438; Hol-
landa. 35680 a 33660.

Foram afflxadas officialmenle as seguin-
{AH tflVAS*

A 90 d|'v.: Londres, 5 25132 » 5 27]32: Pn-
ris, $485 a $487; Novo York. 9.Í540 a C$610.

A' vista: Londres, 5 11|16 a 5 25Í32; Paris,
$487 a $492; Itália, $409 a $415: Portugal,
â2fi7_a-$29a+^}ovn-York-99570 a 9S640; Hcs-
panhn, 1S275 a 18295; Suissa, l?71n a 15735";'Buenos Aires, p:ipcl, 3.5100 a 3S180; ouro,
7$150 u 75200; Monlevidéo, 78480 ii 7í.">n0;
Suécia, 2S5H3 a 2S580: Noruega. 1S287: Hol-
landa. 33620 n 38(180: Dinamarca, 18035; Ca-
nadA. ; Chile, ISlOll, peso ouro,-Syria, 8188
n 8400; Bélgica, 8432 :i 8436: Rumanin, $047
a 5000; Slovaquia. S288 a 8202; Allemanha
8001 por um milhão de marcos; 28300 por
marco da renda; .Áustria. 140$ a' 175$ por
mil coroas; café. $490 a $492 por franco;
soberanos. 528; libras-papel, 428 a 428500.

Durante o dia o mercado proseguiu sem-
pre em baixa, sob o pressão da procuro e
da escassez de offertas dè letras. Desceu nos
bancos estrangeiros a 5 3|4, 5 23|32, 5 11|1fi
5 21IS2 e finnlmentc n 5 5|8 d., com o dc
Brasil dando pequenas quantias a 5 3|4 d.

O merendo fechou em condições nominaes.

Fallecimento no Ceará !
EOÍlTÁLE"ZÀi 9 (Serviço especial da A

NOITE) — Falleceu aqui o Sr. .loão Albano,
conhecido coniincrcianíc neste ICslado.

1 ***** 

Incendiou-se um navio
da Companhia Hugo

Stinnes
—«¦•¦ *******>*»*

O sinistro já foi dominado
BERLIM, 9 (U. P.) - Despachos radio-

graplncos recebidos nesta capital dizem queirrompeu um incêndio a bordo do vapor de
passageiros "Adolph von Bayer", da Com-
panhia Hugo Stinnes. no porto de Alexan-
(Iria. O sinistro, segundo áccrescèiita o ra-
dioííramma, foi totalmente dominado.*****

Senhoras portuguexas
ser madrisÉas dos

tentes hespanhóes
em Marrocos

LISBOA, 9 (U. P.) -~ Os soldados hespa-
nhdes (ine combatem cm Marrocos solicita-
ram o pátrõciriiò das senhoras poriugüêzascomo madrinhas dc guerra.******

0 prefeito de Nktheroy vae ler,
amanhã, a sua mensagem, peran-

te a Câmara dessa cidade

ONDE A INSPECTORIA DO LEI -
TE TRABALHA !

Um leiteiro multado e 47 amos-
trás de leite examinadas,

em Nictheróy
Na correição hoje realisada cm Nictheróy,

a Inspectoria do Serviço do Leite ali appre-
hendeu 47 amostras do precioso alimento
que era dado A população dn vizinha cidade.
Examinadas pelo elii mico João liíihglisdérf,
essas amostras foram consideradas boas,com excepção de uma. a pertencente ao lei-
teiro Antônio Felippe, vehiculo 405. que rc-
velou estar o leite magro, O Dr. Jeron.vmo
Dins. chefe do serviço, mandou lavrar o
aulo dc ninila cõnlrii e^se leiteiro.

motivo de
M.NÇO

Setla muito tfncorpnda»
todas as cores, larg»
lV»0 tv, metro

Crepe georgete, fôre»
modernas, m..

Foulard de sedn, todas
as cores, m.

ltadiuin de pura seda,
padrões o r i g i naes,
16*900, 21$ e.

Líherly <íc seda, todos
as cures, nt

Marrocain, Iodas as cô-
res, ni

Marrocain broche, to«
das as cores, nt

Sctins charmeuse. cô-
rea lindas, 26$900

Charmeuse de Lion, m. 35$20O
.Sortimento completo em Lames»
cores modernas. Sortimento va*
riado em co.p?i<i de sí"'n, c*'**i*
ines de Gabardine e de malha,
Enxovaes completos para noiva,

especialidade da casa

%

torso S, \mm. 19,1\ e U
JUNTO A.' EGREJA, T. N. 331

9$S00
129609

139900

249000
17$V00
279900
35$4*00

'••

*

___]l -• ***** ¦ — ¦

Um leprosario em P.lanáos
MANAÒS, 7 (Serviço especial dn A NOI-

TE) — O ifoverno acnliri dc cedor o predioPtirieiitiiba ,'i 1'inipbyhi.iiiiT-afhn de cor-
no mesmo installado o Leprosario.

¦ ****** , i

CREPE-SOLB
NOVIDADE

CAItIOCA S-S1-Í0
UKUCÜAYANA 84
MARECHAL FLORIAM) 132-134

De accordo com o Regimento, a Câmara
Municipal de Nictheróy darA inicio, ama-
nhã, aos seus trabalhos legislativos, atti-
nentes à segunda sessão ordinária do cor-
renta anno.

Se houver numero, o Dr. Rodolpho Villa-
nova Machado, prefeito da oidade, eompa-
recer* ao edificio da Câmara, afim de ler,
perante os respectivos vereadores, * sua
de° Nicthwoy "êetudará ^võVdad^Titua- j Bolettmda Directoriade!Weteoro!ogia
g5o do munieipio, apontando as medidas

0 TEMPO
Temperatura de hoje: máxima.

23», 4; minima, 18», 3

.x..-,^.:,.:..;..j.í..:«^<~j»:-.x~t.-j»

TAPETES
XE' tão grande e variado o noiso
portimento, que V. Ex. encontra. ||sem duvida, em nossa easa o?

'-•> -4-ra,

sua administração. *******
aua ÍShnitaSiV para ° iom "it0 da Prcvis5es para o periodo de 6 horas !

da tarde de hoje até 6 horas jna da tarde de amanhã :
Dislriclo Federal e Nictheróy — Tempo: '

em geral instável, apresentando porém me- 
'

Ihorn.s accontuadas no correr dns 24 liorns

Foi rejeitada a lei secca
Inglaterra

LONDRES, 0 (Havas) -- Foi rejeitado
projeõtb de lei (jiie prohibia consumo
venda de bebidas alcoólicas.

¦ ****** 

café regulou em alta
Cotou-se o typo 7 a 43$200

O movimento verificado no inercado decafé foi ainda hoje animadíssimo, reglstan-do-se entradas e embarques bastante desen-
volvidos.

Tambem a procura para a reallsaçío denovas acquisiçSes na taboa continuou acti-va, de sorte que uma nova alta significativa
se verificou nas cotações,

De facto, subiu o typo 7 á base de 43$20O
por arroba, preço ao qual os vendedores seconservaram firmes e intransigentes.

Foram vendidas na abertura, para expor-tação, 5.031 saccas, ficando o mercado muito
animado.

Km Nova York, a Bolsa aceusou no fecha-
mento anterior uma alta de 13 a 30 pontosnas opções.

12m nosso mercado entraram 11.402 snc-
cas, sendo 10.484 pela Leopoldina, 2.723
pela Central e 1.195 por cabotagem.

Os embarques foram de 15.075 saccas. sen-
do 1.018 para os Estados tinidos, 11.247
para a Europa e 1.910 por cabotagem.

Havia em "stock" 223.53(5 saccas.
Nesse "stock" estA Incluída a dlffcrença

de 11.G91 saccas, a maior encontrada na ul-".ma verificação feita pelo Centro de Café.
O mercado de café, A tarde, regulou sem-naior activldade, mas, ainda assim, foratv-adidas 3.876 saccas, no total de 8.90*

,ditas.
Fechou inalterado

Temperatiiriv: ligeiro deelinio íi noite,nsçcnção do dia, com máxima enlre 2-1 o
Ur:'iO!_.

Ventos: predominarão os do quadrante sn!.
listado do Rio — Tempo: cm pernl insíã-vel, apresentando porém melhoras accenluii-

dor. n v correr dns .-24 horas.
Tehi nc ra tura: ligeiro deelinio ii noile, cm

ascençõo dc dia.
Estados do sul — O tempo no Hio Cirande

mniifer-se-A bom, salvo uo littornl, sujeito
a chuvisqueiros.

A temperatura declinara á noite e ele-
var-se-A de dia.

Ventos, em geral, de leste.
Nota — As previsões sc resentem da def-

ficiencia do serviço telegraphico do sul do
paia.

Synopse do tempo oceorrido
No D. Federal ide (1 da tarde dc hontem

até 3 da tarde de lioje) — O Icnipo foi iíi-
stnvel, com raros chiivincós pcla iunnliã de
hoje, A temperatura declinou. As tcnine-
rnturas extremas do Posto Metcüífòidãlcn
foram: máxima 2'.'.".". e minima Ifl".!). respe
(•.tivaiiiènlei ãs 2.15 da tardo o li. 10 rin íun
nhã. As médias dos nostos meteorológicos
do I). Federal foram: 23",4 c 13" 3. Os yen-los foram ynriavélsi prcdoininaudo or, Ah sulfroscos ú noite.

¦*tWc »¦

Loteria da Capital Federal
Tlcsultado da extracção de hoje:
"016

•-"17 
2589. . . '.'.
! 5-tt

:iifi08. 

so :onnsnn"
10:0nnfffm^

5 :Onnsnni'
5 -onOR/vii'
5:O00Ç00ü

tapeto que deseja.
15o|oDE DESCONTt

Souza BapISsta & G.
- LASGO DA CARIOCA -

^¦?•V<%-%».t->X"T-»-t"^-M-»H^M"?"D(
Depurativo enérgico.,
Anti-rheumatico po»
deroso. Ideal do tra-
tamento misto para
syphiliücòs.

Tapetes ovaes
om todos os, tamanhos e lindos cc

senhos; vendas por atacado e
a varejo, na conhecida

W. 08. ***** 4* Cwtara. 67—»*""'~ 
COR Y S U A *3 

'"' 
.

.\s mais niodernns, preços sem competcucl*
LARGO DA GAR10GA, !l ~ Tel. C. G4l>

Souxn Kaptista & C.

r:'9'-

fir IB PnWiírtSSie Aos hospitaes da Mi»

tve. Çótasàn, pulmões ci apii", Ui
rinnicnlc, dás Hi cr.* duance".
Í4. T(

m
i-ifi.

itiSníiivni:mm l*m -- mim®, f I

festivo, (3ÍV
Asscinblcii

! _'.. 1'. li

24 K, — Garantidos — Gr.
22 K. — Garantidos -- Gr.'
18 Ií. — Garantido» — Gr. 5J5609Seeção do afinação de metae3 preciosos

VIANNA, IRMÃO & C. RÜA2™° «
(Antiga Espirito Santol

mSÍM

e 30

3y. Humberto GòiüszfâS n,r*
vosas, cstor.vi

io e intestinos. 7 Setembro, 109. 3 às " '

w /' it

LêôiVEl

_y
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A NOITE
Armando Pinto Soares de Moura

— Quni .n-Mrn. 0 tle Julho _> 102-1
. ¦-_•_»»»_»_*__.__,.. «.^t- ... . _..... ii iiim—UM i n-_—<WMM

I

í I* ANNIVI.IIS .Ilill
Idíllnn Ãnialla dou Sanlo* Moura,

{4 .illirirt.il* doi. S.iiiIc-. Halirllo, Paliny*
lü Alll.ilia Dnlil.iilu ilti» SaillOli .!"•"'
Pinto Soares do Mutua, viuva, cnlcii*

elo, sugrn e pae do Inesquecível ARMANDO
PINTO .ko.viíi: DE MOURA, convidam os
Ir-ii.i-.-, ctuiltiiiliis, lIo*, i- -l.-ui.ii-. parentes e
•micos «lo Síiiitloüo oxllncto, para «silitlr
a im • i de Ia .tinii.vi .íiii.i di iou fiillool*
nisiilo, nuo _vr.t ..¦i-tii.i.i.i uiiuuili.l, -r\i.i-
feira, lu tio corrente, As . 12 liorns, mi
altoMiior da rgrcjii de N. S, «Io Monto «lo
Carmo, ua mn I* do Março. Stuilbllliadoi,

i.i cm estu pruvn tle upn.o eaiiil/inii. aos que comparecerem a c_o acto
riu ivligliio.

Maria Amélia de Azevedo Limt

i Manoel Henrique I.lma e filhos, Lin*
dolpho do Axevedo, Manoel Celestino
do Azevedo, cunhados e sobrinhos
mondam cfWuar «manhã, qulntn-fcl-

Fi, 10 do corrente, 4s 9 horas, pelo descan*
ao eterno de sua pranteada esposa, mfie,
Irini, cunhada e tia MAIUA AMÉLIA DF.
AZI.VI-.IlO UMA, na egreja dc S. Franclà-
•o Xavier (rua do S. Francisco Xa vl*r),
__i-'..i do 'c dia.

£0*1 __r   ___ £i"flS vésperas aa inauguração ao
Primeiro Congresso Brasileiro

,', mm****m*m*^mBmm***

FERNET- BRSROA
O uno diário deste tônico incomparavel rç-S
tsiilsiriM» us funegóes iligestivns, estimula o?
nppetMe c <lú ao organismo o necessário?
ci|iiilllnio. Usa-so IndüTerentemoiito puro?

de Contabilidade

ou eoui água, ..vplion, vermouili,
ÜNZOA CONCESSIONÁRIA

etc.

Sociedade rapa Mariíiiili
Rio tle Janeiro - Süo Paulo - Santos

e demais Estados do Brasil

*

João Soares da Cruz
Uorccliua P. dus Santos Crxiz, seu

filho, sogro, sogra, cunhados o sobrl-
«lios convidam o totlos oi parentes c
amlfio¦ para cssisllr a nils.n dc <• dia

qua por alma de seu sempre lembrado cs-
goso, 

pae. jjenro c cunhado JOÃO SOAHES
A CIAVZ taxem rezar nninuhjl, quinla-fci-ra, 0 do corrente. As 8 |j_| horas, nu egreja

de S. José. Desde já agradecem a todo» quecomparecerem u este aclo de religião.

,.:..;..;..;.^..;..j^.^.;.X^':~W-!"M":":"V->+M-!"!":--!"K"
rnMi :'!iiniiiuminiiiiiiiiii!iiiiiri!iiiiniiii!iiiijii!iiiiiniiiiiiiii iiiiiiiintiiiiiiiiii.

I
,i,

;.<,.:.^..j»;„;^.;..;.
.mtutimrmiHi

A comml««ao txteullva do Primeiro Con*
gremn llrailleiro ile Ciuilablliilaile jii_*sltli*dn prlo Sr, senador J«Ao ile l.yra Tavarot.
«••leve reiinlil_i tomando as ulllinss recdl*
«In, relativa» A proslma reuni-lo do tou*
groiio,

1'iioii n*-irntarin qua a sr _."o preparatória
se rr.ilise nn próximo dnmliiRu, 1.1, is K bo*
r.is du noite, o a louflo loleiniie segunda*
feira, As '-' horas da t ti nle, -.-min ninhui,

.. Iii-nt como as do plenário, com ciiraclcr nu-
ílbllco.

Inileprmlfitti. de aununclos pela Imprrn*
sa, a -••iniiii. un esrcmlva vae desde JA cn»
mrçnr a fa*cr ns convites de convocação «loa
Srs. i*..o ;¦- "'-.ui, Dos convites A Imprensa
ficou i-iic.iit--.miIh o Sr. Dr. Carlos Dnmin*
gues. A coiuniisüAo espera dns Srs. contnbi*
listas drsta eapilal e dos Estados a maior
concorrência As referidas sessões.

A o -ii reuni-lo enleve premente a delcgaçUo
dn Ministério da Agricultura, composlu do*
Srs, Mario Fonseca. Dr, JoAo «Io Moraes Mnr*
tins e Mario Freire.

m
m
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JO annos de suecesso
%¦ universal fõBtm do

XdropeRoche",
o remédio preferido porá o

^-tratamento das \?issr~Z>
respiratórias e dos

bronehios.
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IlUVERRiTO
20 °L de abatimento°l

¦o
Tecidos de

Germainc Emestine Larrat
A. ,1. Larrat, Sinione Jiileau Larrat

• iia.tinipliilo de Moura Filho convl-
dam os amigos pnru assistir a missa

Ue .¦)!)• din i|uc mandam rezar na
e;rc]a du Candelária, omiinhfi, quinta-feira,10 do corrente, as fl 1|2 horas, peln repou-
s_ eterno dc sua esposa, mãe c futura so-
gra.

Dr. Aurelino Leal
Cunhados, viuva, filhos, genros, ir-

mãos, Fohrinhos c primos do fnllccitlo
Dr. AUnELilNO LEAL fazem rezur
uma missa pelo repouso «Io queridomorto, amanhã, i|niiit.-i-ft>lra. 10 do correu-

te, ás 9 I|2 horas, do altar-mór da egreja
da Gloria, largo do Machado. Agradecidos
fic,i-'"> nns i|iit.' comparecerem a esse acto
dc religião e memória.

i

!

!
ijnoa preços dos .„_.„.„ .._, __, „_...... , ....„..„„.„ „„„.„„,„,.,.
X Pelles, Casacos, Blusas, Echarpcs, Gorros, Capas e Vestidos de *

| malha de lã para senhoras o creanças.* CASA SUCENA

li, Astralcans, Flanellas, Cobertores,

I
?•í~H*4*X":^*+,M,<"h^'!"M~M"!~>^*.><~H»:--:-+->v
wiiiiiiNp|ii_tiinnniiHiiiiiiuiitnii«iumnDtiiu^

a

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

Dr. Silvino Mattos,
laureado especialista
rm dentaduras auato-
mfcas e bridge-uiorks

pontes), sem auxilio
o chapas, para a I

maslignçao perfeita e
physiononiU. 1't-cços módicos, .

- bjK* fjrfTv^*^ n '*• mm

*Í" )lf <"L|J^_________^B **mWvr9*mm.
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EXIGIR
A OAMPHORA ORIGINAL

"SCHblRING''

No intuito de facilitar a acquisi.
cão de pequenas quantidades de
Camphora « SCHERING •»
em pedaços para uso de casa e ao
mesmo tempo oíferecer ao compra*
dor a absoluta garantia do produ*
cto, resolvemos introduzil-a no Bra*
sil numa cmballagem pequena e es*
pecial original "SCHERING»,
em latinhas com 12 tablettes de
cinco grammas cada uma. ?

BAPTISTA, ma 1* d* Mai.» 1»
V. U'K'KNECK & C. ma doa Oarfrat •

MrZloTÍS*t. 9i ANTÔNIO J. FEBBEIKA * C. m Dn.

Ceciiia de Oliveira Dantas

tSuas 

filhas, genros, nora, nelos, Ir-
mãns, cunhados, sobrinhos, primos e
mais parentes agradecem profundamen-ic ¦• 'otlos ns parentes c amigos tiue

acompanharam 05 restos moilaes daquella
querida finada, e communicam que a mis-
e» de sétimo dia será rezada amanhã, quin-ta-feira, 10 do corrente, ás 9 l|2 horas, na
greju de N. S. da Conceição e Boa Morte,
(Avenida Rio llraneo).

Setembro, '.Ml ecos
dns 7 61 5. l-hone, 1555 Cmm*

CABAMÜLINA
(Antiga Cartolina Caramurú)

Preparada pelo Instituto Chlmlco "Caramorú"

CONSERVA A BELLEZA E A SAUDE DA PELLE
Appllcaos sobre ferimentos • machucado ras, deslnfcctn e spresss * clcatlistsla,Seu uso, purs depoU da barba, é uma delicia: refresca e desinfetei*.ln-Mim.ivel como loçío contra caspa « coceira do couro cabclludo.
Em summa, é um artigo Indispensável «m Iodas as cnsao, pois encontra » todo •mento oceasiõea de uso e c de applicação fadlima a sem perigo.

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olho», ouil-

dos, nariz c garganta. Cousulttis de 1 as i
Assembléa, 60.. mm* "
ESPLENDIDO SOBRADO
para medico de Rrande clinica, companhia 011
Ijbnrntorio, aluga-se com contrato. llua Av Iscmblca. 30; tratar com Agostinho O CA-M1ZEIRO

A' venda na» secalnte» Drojraflsa:
ItANr.EL, rua dn Assembléa 83/•
BBKRINI. rua Buenos Aires 18 e 7 L

^nCpHiffitEVEzÊB"nIÍ Ur.auayan. ti SILVaTrAÜJO * C, h. V da M.rç. „
ImlWE&Sl^^ iml%%ZVvfo.W-nl & Átí'mi*
GRANADO, rua f de Março «a -^s atum uraiyyan» »»
BARCELLOS, rua Visconde Rio Braaeo Rtmborto Smertm * C. Drogaria B__dka-

413 — Nictheroy foe. roa Coafalm Dlaa 41
RIQ ÇE. JANEIRO Ajentr. Depositário» no lirasii 

,^^,0,,^^^ ^
C_l ia Poatat a. NÍ^SSSl" Hugo Molinari & Co. Ltd.

_

__-¦

*

João Tiburcio Aibano
(CEARA)

Marta de .lesus Aibano o Mercedes
Aibano couviilnm o.s parentes e ami-

ô gos tle «eu presado irmão c tio JOÃO
«¦" TIBUnCIO AI.BANO, fallccido cm For-

talcza (Ceará) para assistir a missa de 1°
dia, que em suffragio de sun alma mandam
«¦• .,1.¦,..-, Carmo, sexta-feira pro-cima, 11 do corrente, ás !) 1|2 lioras.

¦¦——.,.,¦ , ——

Rosa Martins Tyloura
•• Francisco José Moura, Alice e Aura

Vf4 Martins Moura, Tlieroza Martins, José
' Martins c Maria Martins convidam cs

li"--""s He suas relações a assistir a
.missa de 7* dia que por alma dc sua ido-
Iatrada esposa, mãe, sobrinha, irmã c pri-
Tna mandam celebrai amanhã, quinta-feira,
10 do corrente, ás 9 horas, na egreja dc
S. João Baptista da Lagoa.

Josc Pinto Vieira
(30* DIA)

1> Eugcnio Pinto Vieira e familia con
•W vidam seus parentes e ami.-jos para a

J míss:i quc fa.:em rezar amanhã, sexta-í-.-r 10 do corrente, ás fl lioras, na
capella de >.'. S. dns Victorias, na" egreja
de S. Francisco dc Paula.

A' venda nas principaes Pharmacias e Drogaria»
ÚNICOS REPRESENTA NTESl

ASSUMPÇÃO &
RIO DE JANEIRO

Roa Oamerino, 80 — Teleph. Norte

Cia.

4828

CASCA BARBA^M£oT",U,,lM^
Quem precisar procure falar na rua Larga,

193, quarto, 8; trata-se com a firma tle Minas.
¦ m** —.

E_c. já experimentou o
MATTE EM Pó SOLÚVEL

| uconomico, fácil de preparar e tlc
de poder nutritivo.

VENDA EM TODA PARTE

I
A'

;ft

CABELLOS nRANCOST
- Use ANOELUS

A renda em todas as perfumarias
| Dcsapparecem em poucos dias — Não é|

tintura
DEPOSITO: Comp. de PropaRsnda deiProduetos Brasileiros, rua Primeiro de!

[_Março_99,1« andar, Telephone Norte 7275.1
_-M___BSI_úa_BEBB__B_____aBK

¦ ¦_»_»

9 i
gran-I

ÜER comprar, vender, concertar ou faxer
joios com seriedade? procure a "Joalheria
i..,.;.,.» rlla Gonçalves Dias 37, fone 994 C.Valentim

Albertina Rodrigues Silva Goulart
(7.IZÍNA)

Octavio Goulart e familia, não querendo
ficar em falta com os pessoas amigas quc
lhes trouxeram o conforto por oceasião do
passamento da nossa nunca esquecida Zl-
ZINA, agradecem sinceramente a totlos, hy-
potliecaudn-lhcs a sua eterna gratidão.

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physica e de idéas, desanimo,duvida, medo, indifferença, tristeza, angus-lia, manias, sustos, ataques, etc. estômago eintestinos. Emprego local e geral de radia-

ções ulti-a-violetas de Bach e da suggestno
nelos met bodos mais modernos. Dr. CunhaCruz. R. S. José 61, 3 ás 5. Tel. 4625 C.

FLORES NATURAES
— Os menores preços —

EÜA GONÇALVES pgjg J^PW^Z

GOSTKS E VESTIDOS

HYDRARGON EHRLICH
UOrOüS 

- 
1': ™:no™5iLc£2i ~ ¦. A mclhor iujecção mercnrial no tratamentode Syphiíis. Efficacia e ausência absoluta detlór attestadas por mais de 2.000 clínicos,dentre os quaes os notáveis Profs. Austre-

ifiesilo, Abreu .ialho, Bocha Vaz, Henrique
EX-AL.--AIATE DAS FAZENDAS FHETAS 

'; 
d^o^iesfT^3'-^'' ^ ^"^ R°

MEIAS
Todos podem vender Meias, mas ninmem

pode offerecer as vantagens da

Casa Stepban
Confiança absoluta na escolha e com to-das as garantias possíveis, por preços maisuaratos do que nas liquidações

12 - Rua Uruguayana - 12
O mais completo so.-timcnto para Senho-ras, Homens ou Crcanças.

(Única Casa só de Melai da Capital)—— ¦ mm* 
Syphiíis da cabeça — CARLOS curou-sa

de manifestações da syphiíis
(dores de cabeça) com 2 vidros de Luetylem 30 dias, gastando 123000. — RODOLPHO
tomou 10 vidros de outro depurativo em 3mezes, gastou 35*000 c nâo ficou bom. —
LUETYL só em boas pharmacias.¦ mm*- _____

Vestidos
Costumes

Manteaux
Pelles

e chapeos
Sempre novidades

NO

Palais Roya,
128 RUA 00 OUVIDOR

Vicente Perrolta. Assembléa, 72. T. C. 3179.

DROGARIA BAPTISTA v^ ee™
varejo. Preços baratissimos. I\ua Io de Mar-
ço n. 10.

Cia

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

ÓCULOS PERDIDOS
No trajecto da rua Copacabana, i rua 20

de Novembro, em Copacabana. Gratifica-se a
quem os entregar á rua Barcellos n. 30, Co-
pacabana.

"_M_-

Cabellos á Ingleza, a domicilio
A' La-Garçonne e Demi-Garçonne. Perfel-

(fio • rapidez. Pedidos a Aragão. Norte 31112.
mm*

DE SÃO PAULO
Tendo "A Nobreza" recebido um pedido

de.S. Paulo de 500 caclie-nez de pura lâ de•3S500, avisa que não pôde mandar devido ao
trafego. Uruguayana. fln.

Exames tle sangue,
urinas, fezes, etc. —
Vaecinas autogenas
contra acne, ozena,
coqueluche, etc. Cur-
sos práticos de Tech-
nica de Laboratório.

Dr. Abcíon Lins
Dlpl. pelo Inst. Oswal*
do Cruz. Do Lab. da
Saude Publica e Cruz
Vermelha. R. S. JOSÉ,
81 — Tel. Centr. 2703

etc.
, 7 Setembro, 63.

Doenças da pelle e syphiíis
DH. WERNECK MACHADO

Largo da Carioca, 11, lo andar (só atten.de a doentes dessas especialidades).-KM--

EXAMES DE URINA
O "INSTITUTO EHRLICH" tem para talfim um Laboratório Especial, sob a direcçãoTto-coni_!«_l__£himlco Dr. Isaac Werneck (daAcademia tle S_S_c!tra£-WkAi_uRio Branco.fei. 21 C. das 7 às 19 horasT ~——-__

OLHOS
nflunimações e purgações. Collyrio Moura Bra.¦il (nome registado). Era todas asphãrmãcias e drogarias.

¦ -|i> -
Gratifica-se a quem entregar a rua Haddo-ch Lobo, U0 (Tel. V. 1681) uma cachorrinhatoda branca, Lulu, tendo as orlohinhas malha-das de beije e que attende pelo nome de F)y

SftPATJHUH I0E1L
CALÇADOS

Finoa o de Luxo para homens, senhoras
• creanças, as ultimas novidades.

A' RUA LUIZ DE CAMÕES, 8
(próximo ao largo S. Francisco)

TELEPH.: N. 1645

CASA de SAUDE
E MATERNIDADE

DR. PEDRO ERNESTO
AVEN. HENRIQUE VALLADARES Itl a 117

Tel. Central 2958 e 5747
DIÁRIAS: 10$, 20$, 25$ • 30$Appartamentos com o máximo conforto de

1508000 a 200ÍOOO
Partos, Incluindo internação na maternidadí lares que dirige pessoalmente. Mensalidadese assistência medica, 350S; em quarto 8003 módicas. Aula3 diurnas e nocturnas. Visi1 RaiOS X Para eXameS e tratamPntn tera-nos ou peçam informações detalhadas
I Qhnrtjtnrinc «___ *«_J«» I pel° correio. PeI° lel- N. 6713 ou á rua doLanoratonos para todos os exames! ouvidor is e n i«, 2- e so andares (entre a

rua 1* de Março e o mar).
DR. JURUENA DE MATTOS,

Director.
•mm*.

i;ii!i!iiitiii>:iiiinii:iiaitiHiimiiniii:fiiiiiiitimiia!iiiiiiiimttuni_i!ii;iaiiiniiiutaii_H-_inn_iuc^
WIIIWIIH MnKlA.liJiii_l-Ma_WM_-M--___--__--W_-W-___BMWMaTHIODEOL

PODEROSO T0NIC0, RECONSTITUINTE E EXPECT0RAMTE
Tem IndlcaçSo precisa fflderos» • atillaataa _*l

BRONCBITE AGUDA E CHRONIOA
BRONCHITE 6RIPPAL

BRONCHITE ASTHfllATIOA
TOSSE ESPASMODIOâ

OOQUELUOHS
*m ASTHMf

V âé effalt- n&ra-fflhoso nu eonraleacancaa tomãmo.
Tonifica o organismo • desinfeta oo bronchloo. „-

!¦__¦!¦¦ ¦¦¦¦ l Illl llllll _-Wa____-_M__MH-___ÍI|
tiin»:iiiiii:i;tiii!uiiiíiiiü!i;iiiiiiii!!]i!itii!i!niüiiiiiiiii__tiuiiiuiii___iiiWtci)lllllE!(

CURSO NORMAL DE PREPA-
RAT0RI0S

O mais antigo Curso desta Capital (fundado
em !913), o de maior freqüência (1.100 ma-
triculas no anno passado), o mais bem
apparelhado e que apresentou no ultimo
onno lectivo resultados que excederam á es.
pecUitiva do seu Director, acha-se fuocclo-
nando com toda a regularidade, continuan-
do ainda aberta a matricula, havendo aulas
dc rrpetição para os que se matricularem em
atraso. Corpo docente verdadeiramente no-
tavel formado pelos mais reputados mestres
do nosso magistério e que se recommendam
não só pela competência como Lambem pela
pontualidade e assiduidade exemplares.
Gabinetes, laboratórios e museus que des-
afiam confronto e que podem ser examina-
dos a qualquer hora pelos interessados.
Acha-se installado em amplo prédio dotado
de todas as condições hygienicas c pedago-
gicas. Severa disciplina mantida por meios
suasoríos. O seu director que consagra toda
a sua actividade ao estabelecimento acha-se
constantemente á frente dos trabalhos esco-

AVISO
O flWprtttarlo da Alfaiataria

stallada á raa Uruguayana, 107,
ao publico qne recebeu llndet ptdrAos it m
simiras estraaaeiras, própria* pan a Mtãfit,

Confecção esmerada — Arta • Btfaatlé.
«MS*

CABELLOS

'_ »—mmt^rn-.

ARTE,
ELEGÂNCIA

— E-

I»
TÔNICO SEM ÁLCOOL - Formula do Dr.Rocha Vaz. — AmRrgo Estomacal. Abra oappetite. Poderoso estimulante. Tônico dosnervos e do cérebro.

PAIlfl^ ULTRA-VIOLETA. PmíÜi*Vm.Ar%.m\. \Ji3r Cabellos, Fraquexa aexaal.
Tuberculose, Anemia. Assembléa 54. k ia 9,
DR. PEDRO MAGALHÃES.

¦ mm* __.

•mm*-
Dr. Jorge de Moraes °0p5era/v;ch8:g^
Aires, 08, 3 ás 5. R. Aprasivel 86. B. M
., n-.i i ¦¦¦ i —___ i ,, t—mm r*__lTj— | ————____

.3253.

THERMOMETROS PARA FEBRE
Só CONFIEM NO"CASELLA, LONDON"

Peitoral de mel, guaco e
agrião

Cura qualquer tosse. Desafia qualquer ou-
tro na rapidez do seus effeitos. Receitado
pela maioria dos médicos do Rio Grande do
Sul. Agentes: Lauro Monteiro & C. (Rua Io
de Março n. 115. 1» and.) Vende-se nas dro-
garias Hodoipho Hess & Cia.. e J. M. Pa-
checo & Cia.

SENHORAS Tratamento allemão das hemor-
rhagias, corrimentos c falta de

regras, 7. Setembro 18G. Dr. Lgrio Santos.
• _.»__ 

Prof. Dr. Alfredo Andrade. Exame de
urina, sangue, fezes. etc. Uruguayana, 7.

1874 — 1924
A Drogaria André, commemorando seu

BOo anno de existência, está brindando sua
distineta clientela com preços excepciouacs.
Rua 7 de Setembro n. 39,

CHAPEAÜX
Jolls modeles en exposition. Ao 1* Bsrateiro

I" andar
T~ * "1~l*

Perdeu-se u.m caixa com ocu,os"»•«••-
cho Anna Tellcs. Gratifica-se aquem entregar na rua Anna Tclles, 150.

PERDEU-SE "
Um relógio pulseira de platina com bri-lhantes, formato quadrado e vidro oval, naAvenida Rio Branco, entre a rua 7 Setembroc Assembléa.
Gratifica-se bem a quem achon e flier «fineza de entregar á ma 7 Setembro,sala» 24. 198,

MOVEIS
; Sem exemplo de contestaçüo, a nossa ese a que vende melhores moveis e malabarato que qualquer outra congênere.
s»i_T _° ?"* .'"tyl° Jh0,,«»ÍM. • 1:050$000Salas de Jantar modernas  l:0l)0$000

LEÃO 003 MARES
Rua do Passeio n. 110 — Largo da Lapa

MOURÃO & AMÉRICO
Peçam catalogo para o Interior. Tel. C. «22

BLENORRHAG1A JS«
assistente do Inslitulo Oswaldo Crui,

Í_*_^(_J^BMÇ_1D^
BRASIL

Professor com longa pratica de ensino de
escrlpturação bancaria o aritlimetlca com-
mercial, assim como de correspondência,
acceita candidatos ao próximo concurso. Au-
las individunes ou em turmas pequenas.
Maior numero de approvações em todos os
concursos rcalisados. Ensino pratico, crite-
rioso e efficiente. Rua Visconde do Rio
Branco, 37. 2», sala 25, das 9 ás 12 e das
5 ás 8.

mm*
Estrangeiro com pratica geral do com-

mercio, conhecendo inglez, francez, hespa-
nhol, allemão, hollandez e portuguez, deseja
collocação. Resposta á esta redação.

1 — — ¦

ÍTinhirn ç,só com Sunset tin*a8

BOM GOSTO
São os requisitos

quc distinguem o«
Mobiliário e as

Oruamentações da

RED STAR
RUAS:

69 -— Gonçalves Dias — 71
82 — Uruguayana —- 82

ansMHBzoKimc
¦mm*

CAMPESTRE
Amnnhã, ao almoço: colossal cosido á

Campestre, rabada com carurú, roupa velha
com tutu", vinho verde de Amarante, rece-
bido directnmente do lavrador. Ourives, 37.
___L_Iíorte 3GG6.

LEILÃO DE
19 DE JULHO — JOSÉ" CAHEN

Rua Silva Jardim, 7

£LmmWm&

W3 Gaz, allemães, eeonomlcos, modernovE
|S3 marca PROMETHEUS 9|

1 Casa 1=^l Hamburgo 1
'1 EWEL 

& COHEN Ltda. M
jjgl Andradas, 44 — Norte 1986 H

^mm^

UMA DESCOBERTA CUJO SEGUI
DO CUSTOU DUZENTOS

CONTOS DE RÉIS
A "Loção Brilhante" 4 o melhor t**M

co para ai affecções eapilaree. Nio plth
porque nio é tintura ; nio qaeima *m^,\
não contém sáes nocivos. B* nma fanaili
scientifica do grande botânico Dr. Grani
cujo segredo fo! comprado por KM tontoi i
réis.

E* recommendada pelo* prinelpati laitlta-
tos sanitários do estrangeiro, o «Batrüé
e autorlsada pelos departamento! de hj|i»
ne do Brasil.

Com o uso regalai- da "IajIo flrlUiinti'i
1* — Dcsapparecem eompletaminta ai eu .

pas t affecções parasitárias.
2* — Cessa a queda do cabollo.-
3* — Os cabellos brancos, descoradas •

grisalhos voltam tt eftr natural primitiva, M
scr tingidos on queimados.

4* — Detém o nascimento dt norea eú_
ios brancos.

5* — Nos casoi da ealvlctt lu brotar h
vos cabellos.

6* — Os cabellos ganham vitalldad . Ms
nam-se lindos e aedosos e ¦ cabeça liãfti
fresca.

A "LoçSo Brilhante" ê oiada pela iH
sociedade de S. Paulo « Rio.

A' venda «m todaa aa fcou t__amid«drogarias e perfomarlaa.
_••

As Capsulas-Sevcn-
f kraut (Apiol-Sabina-Arruda) é nos períodos mensaes e dores

menstruaes o melhor. Drog. Baptista —
R. 1* de Março 10—Tubo 7$

COM A SANTOSINã; as feridas antigas oorecentes desappareccm eomo por encanto
mm*

Cofres Minerva
.SOFRES DE QUALIDADEOs preços *

pelos cofres MINERVA, são possíveis? graças ao methodo dc minha fabricação e itran-de producção. PI.EÇOS MAIS BARATOS Sf)MENTEtÇOM PREJUÍZO DA QUAÜDAdÊ"I Vendas á prazo e a dinheiro-

Liga Brasileira Contra a~
Tuberculose

soeconno giiatuito
Quem está emagrecendo e fraco do Deito

procure os Dispensarios da Liga (Barão deS. Gonçalo n. 51 e Avenida Pedro II n 138)Se nâo ruder freqüentar os Dispensarios serásoecorridt
11 horas
UTurtcs e

ern casa (telephone norte 3930 deis 2 horas). Medico, remédios, in-leite grátis.

Hotel D. Pedro - Gorrêas
Segunda parada adeante de Petropolis

,_ Telephone n. 9
Clima Meai em região incomparavel

Só para quem freqüenta à
roda chio !

IDE VER APENAS
Com pouco mais de 200 mil rdls tereis oque nas casas de luxo, custa 4005. Bom eelegante terno.

D. MOREIRA--- RUA DA QUITANDA. 130.

Dr. R. Pitanga Santos Poens»s ,do'. , colons, rectume ânus. Tratamento especial das hemorrhoi-das, sem operação. Passeio, 56, sob, de 1 ás 4.¦ ~— •

CASIMIRAS
BBINS E AVIAMENTOS

A' RUA GOMES CARNEIRO N." 8
próximo í Rua Marechal Floriano— Telep. Norte 2407 —

A casa mais conhecida do Rio de Janeira
ASSOMBRO NOS PREÇOS

*mm
TOMAE NOTA — Vossos apparelhos ele-ctricos nâo funecionam bem ? Cláudio Sil-va. Haddock Lobo, 94, os concertará com

perfeição.
m** ¦-

Copacabana — Ipanema — Leblon
Precisa-se alugar pequena casa em centrode grande jardim, chácara ou terreno arbori-sado. Escrever: Eduardo Santos. Caixa pos-tal, 406, *

CÃES E GATOS...
e outros animaes, quando atacados de leDrasarna, gafeira. darthros. piolhos, bernesbicheiras e carrapatos, são curadoso radicalmente, com o SAlUO 

'
Preço 2?500, pelo Correio
UUtiüUAYANA. fifi __ lua.

rápida
DOGUE

3Í500, *- KUA

CASA JOHN ROGER
""* da Quitanda, 1561158 — Tel. N. S04J. .,. . ". .' .— —-v

E. ROQUEPTE PINTO
partindo hoje para a liuropa c não tendo oo-d.do visitar os seus amigos; pede a todos ofavor dc receber aqui suas despedidasRio, 9, Julho, 1924. '

-MSB

fSGUA DE JUiilILHO
PRODUCTO SCIENTIFICO DE

BELLEZA

...^ar' búSnqní,"' amaelnt • fcformo.
nfil " P.elLC- Tira sarda"' »»*«>¦. Ptn*nos espinhas, rugas, etc. Vendè-áo nasPerfumaria., Drogarias e Pharmacia.Ap. D. N. S. P. — N. 204 — l|7|9is

Parteira, Mme. Virgínia Madngii
chamados rua Mattoso 115, Vil. 14». Co»2", 4» o 6" de 2 ás 6 h. Roa SSo José .,

' m** i

LIMOUSÍNE°FORD
RUA DO URUGUAY N. 219

AGENOR, leiloeiro, venderá a
leilão, amanhã, quinta-feira, 10.
corrente, ás 5 horas da Urde, á IW
Uruguay n. 219 (Tijuca), nma _
plendida Umousine Ford, em perf.to estado de conservação, e funed»
namento, peça nova e com pow.uso.

¦*¦¦

Roupa de cama e mesa
Artigos fmissimos, bordados a mâo eLingerie Elegante.rendas verdadeiras,

lete, 13G|138.
com
Cat-

Oldsmobile
Magnífico automóvel com 7 Iogares, 30. P„ 8 cylindros, licenciado para parti-caiar, será vendido sabbado, ás 2 horas árua São José u. 57, pelo leiloeiro PALLADIO- mm*

Cura

-OEVE.
o depurativo tônicommi___^FWP^IrwTMr

Y* 
~^ft

io SOUZA SOAR»
* Nio contém álcool I

NSo prejudica o eit»
mago ITem bom paladar I

Pôde aer usado por *
mens, senhoras
creanças IA aua acçio I prompf
e garantida. — . ¦'

o nPP«<lf?e,?.D- NiS' P" •» «/»/»". •*o n. H35. A* venda em todas as pharafcias e drogarias.

Jacarepaguá
TERRENO

Vias urinarias
molc_ ias venereas.

radicai da blenor-rliagia tratamento dt.
Largo Carioca, lü. 1 ás 6 

UU'° ?«.«».«••

A RUA CÂNDIDO BEMCIOJVM
O Juho, leüoeiro, venderá, «_*nha, qi„nta.feira, 10 de julho, ft

Av n.danIUrdc' em »» ¦rmaz.Mj
to.r»»" 

Bra"co' 183, este magnifie"

FORlOsiNHO

•si
p.b••:é;.fpiri
IhàS
lana»,
f»" »
etc..**J«Íirn

^t^aMm-**

HUA DO OUVIDOR. IU
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EMPREZA THEATR/
o -un iavjv/ JOSÉ LOUREIROOpJVlRsWHMA. VELA8QO

rHEATRC LYRICO -

10BV-B-83BBE8BB
3 REGItS

OJ -A's 9 horasíÜJE
representação da nova opereta12 actos,

dividida em 3 quadras

POPULARES

LÃ

•—"•"• r**v**iaBss**SMms r.-uc^is

A1AMHÂ
MATINÉt.

As 3 horas
SOIRÉE
As 9 horas

DEL BESQ
O GRjDE

Completa idade
EXITO DO DIA
para a America .do Sul

Peça premiada pelas sociedades doaores bespanhóes — Lindíssima musica — Xleo guarda»roupa
Mise.cáno de EÜLOOIO VELASGO

gawa ap-a ¦ ¦ - a . < . , . ¦ — -¦¦ —— —.__ .._.__.
PREÇOS — Frisas, 80$; camarotes,;; poltronas o varandas, 12$; cadeiras, 8$; balcão, 6$; gale»

rias iradas, 4$, e GERAES, 3$000.
A SEGUIR: A feérle de grandeicctaculo LA ROSA DE FUEGO.

í) ih- Julho ilfc l.íL-1'-f^mmmamnmiimamsiimuiumsmr.vrm*

ÕÃ PLATÍt A
r*

swbmwwwiwwh'!*! vmrwmtsnmTnsrtmmenm

E3fÃo suspensas asadas
r^t*«aW'»a»fawBtg<(a«^at-:

do favor, sem excepção de pessoa.
"OTWMBBimiWWlllIltWtt^^

:niii!i»m«;iiiiKii!iii¦"i «nr mnii=
S'SI VERSAMOS

tsMm annos, smsnliü:
)s Sys. Olympio d» Niemeytr. nosso sntl-oohens rfi imprensa; Dr. Pedro Maea-

pes, clinico nesta capital; D. Aura Fer-ra de .Mello Fernandes, «poso do Sr. An-nio Martins Kerunades. guarda-livros nes.-
liUia; ir. Jerouymo Corrêa da Silva,

Macf.iatc e industrial.
- Fazem Annos, hoje:

ID, Celestina de I.ima P.och*. f-spoaa do
. José «io Paula Itoch». funecloaàrlo da
ntrai do P.ra.-ill; D. Julia da Costa M.1-ísjwsa rio Sr. Antenor Ol.vmpio Marins,

Ih-ofíicial ds Armada; senhorita Olffa, li-
ia do professor Josí Pradlmic Leite Lobo;

Georgina Botelho Ileiicvíilus, espor.» do
Ernesto Benevidcs, advogado no uosso

Ho; 1° tenente Laurcnio Lago Júnior, ter-
j pf fidal da Contabilidade da Guerra.¦ Completou, houlem, mais um anniver-

»no a Exma. Sra. D. Santinha Messery Ni-
Provenzano, esposa do nosso collcgn

sficl NIgro Provenzano, redactor de "La
stirpe", revista hespanhola ipie se publica

sla capital.
iSÀMENTOS
Sa matriz ds Gávea reaiisou-se. no dfa 7

|o corrente, o enlace matrimonial d» Sra.
, Cecília de Sampaio Serpa. viuva do Sr.

Iaui Serpa c irmã da Sra. Gustavo da Sil-
etra, com o Sr. Everardo Pcrcs da Silva, do

|lto commercio de3ta praça.¦ — Healisa-sc, amanhã, o enlace matrimo-
Iiii da senhorita Stella Ribeiro Carrilho,

filha do Dt*. Enóas Carrilho, cum o Dr. Oscar
|e Andrade Lemos, clinico em S. Paulo, ti-

ho do coronel Alcebiades José Lemos.'; 
Os aelos civil e religioso serão rcalisados,

e»pcctivamontc, ás 3 e 4 horas, na resi-
lencia dos paes da noiva.
ÍESTAS

Festejando sniatilij. o anniversario do
casamento, a Exma. Sra. D. Isaura Cam-

.. esposa do Sr. Francisco Campos, capi-
alista, offcreccri um châ ás pessoas de
uas relações.

-O chá-ilansanle paulista que devia rea-
Isar-se domingo passado, na sede do Club
lc flefiatii3 Guanabara, e que por motivo
!c força maior foi transferido, realisa-se,
èfinitivaiiiente, sabbado, 12 do correnlc, no
nesmo local e ás mesmas horas,
'1AJANTF.S

Deixou, hoje, o Brasil, a bordo do pa-
e "American Legion", com destino a

gpyá Vork, o Sr. John L. Day Júnior, re-
fcresentante geral tia Companhia Pelliculas

i'Luxo da A. do Sul. no Brasil, c da Pa-
aous Playcrs Lasky Corp

ÍNFERMOS
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o grande exito do momento
Tod Imprensa carioca elogia e exalta a bella comedia

Fiorencio Sanchez, que a Companhia Abigail
Maia representa no Trianon

,lá se encontra completamente rcstabele-
ido da grave enfermidade de que foi ac-
ommcttirio o Sr. Dr. Antônio de Castro Pc-
tira Rego, deputado estadual maranhense,
|uc continua a ser muito visitado em sua
osidencia, á rua Ilumivtá n. 00.
,uro

Falleceu. pela madrugada, em sua resi-
enchi, rua Garcia Redondo 57, Mcycr, o
Ir Antônio Monteiro dos Passos Negrão.

O e.xtincto era funecionario da Prefeitura
unicipal. advogado c cunhado do Dr. Geor-

Sunimer.
I Seu enterramento reallsou-se hoje, ás J
oras da tarde, no cemitério de S. João Ua-
lista.

— No cemitério dc S. João Raplista foi
spultado hoje o Sr. Olympio da Silva Costa,
Uiz de direito aposentado. O feretro saiu

cnsa ii. 27 da rua Pedro Américo,
1SSAS

Tltar-mór da matriz da Candelária
Oi rezada hoje, ás 10 112 horas, missa dc
itimo dia por alma da Exma. Sra. D. Eme;
ita Bocayuva Cunha, esposa do Dr. Goilo-
•edo Cunha, ministro do Supremo Tribunal

ilernl, e progenilora do Dr. Ranulpho lio-
ayuva Cunha, nosso antigo collcga de im-

ia e depulado federal,
.- •*****, ¦ 

i— —^alco Fragol
O mais perfumado. Substitue o pó

de arroz c tem effeitos nicdicinne3.
Evita o suor. Nas perfumarias e
pharmacias. Pedidos para ,o interior:
J. Lopcti. Praça Tiradentes, 38.

O h-tico conjunto — como já o cho-
mar an tine <" a excellente Companhia
UrasiHc Comedia dbiuail Maia, acaba
dc cair novo e. ruidoso suecesso, no
Trlnntelegante thealrínhn da Empresa
J. R. i com ns representações dn linda
còmerfSW FAMILIA..-.", do vigoroso
escript.orrncio Sanchez, o creailor do
Ihàalrhuatio e o único autor snl-nme-
rtcancrçsentada pelos grandes trágicos
como be e Crasso. "FÍM FAMÍLIA..-"— fiiati para iniciarmos o intercâmbio
thfutrc o Uruguati, devido d iniciativa
da Sole Uritgungn de Autores e. de
Odnvalinnna, director da brilhante
Compajbigaíl Maia — foi traduzida
por estacdiogrnplio patrício e pelo es-
criptor'nn Vàimpfè, qne localisaram a
acção (comedia no Rio, pois, "EM FA-
Ml LIA.tão tem ambiente regional t a
•ma /iii Innlo pMc passar-se em Une-
nns Ai,mo nesta capilal ou em Paris.
E' a /ii tlc uma familia como ha mui-
tas em iiter parle do mundo. Todos os
jnrnaestcas, sem uma excepção, elogia-
ram comente essa vibrante, comedia
como tn o cnrrtctissimo desempenho
gue. lhe os disciplinados artistas da
Com pano Trianon. A titulo de curiosi-
dade, itranscrenemo* alguns trechos
das chis publicadaa sobre "F.M FA
MlLlA.iil.os:

Km "z", Victor Lisboa escreveu: "A
«(•can dn família..." c admlravelmen-
te condi oa diálogos eoncison e as per-
aoniigimicnrnelcrcs liem ecenleados. A
traducçã linguagem, apropriada . E fa-
lando sta gnindeB trabalhos de Apollo-
nin Pintltanod Rnrâes : "Ambr« esti-
vernm ricos na realisação di-mas per-
soiiaRenii^ail Mnia. cm papel relnlivn-
mente fira os seus tncrlt09, teve passa-
genH prl.-is do íntònçôcs. IVça e des-
empenhou vivamente npphiudidoK".

Mnrió s, no "Jornal do Urasii" de-
pois de quc o publico "assistiu i re-
presentai uma biilln peça thentral, ac-
crcHccntoSo a peça ros pareceu sobre-
modo hi, a representação nada deixa
a dcscjaiito »h Sras. Apollonia Pinto.
Ahiitail !|>avinn Fraga e Srs. Manoel
Dlirães, i.m no Jorge uma creação,
didido-llu-níe eslc trabalho o tltalo de
primeiro dos de mnior valia, do noa«o
theatro, «o Diniz".

A opln> Octavio Qaintlliano, no "O
Jornnl". "Nos tres bem trabalhados
actos de familia", não faltam vigor «
niiturnildi dialogo, acção intensa e bem
cncaminhfigiirnw perfeitamente defini-
dns nos (nmeteres e um ambiente eui-
dadosnmeliservndn. Só ha, pois, que
louvar neahnlho do grande autor aru-
guayo. Denhou-se a companhia Abi-
gail Maia ma louvável". E depois de «a-
lientar o .Manoel Duries no sen admi-
rnvel trah elogia aa actrlzea Abigail
Maia. Ape Pinto, Davina Fraga, Cor-
delia Ferie os setores Jorge Diniz e
José Lou ri

Moacyr meids, em "Vanguarda", en-
tre muitaiKiea de ealhasiusmo, dliwe :"Em fami" attesta a pnjança de om
talchti) exllnarlò: E' de entrecho Inte-
rcssantissii

Brasil Oien. assim «e espresson, no"O Rrasil- assumpto em mão de mui-
ta gente dnotivo a um dramalhfio in-
supportaveli nn dc Sanches. deu moti-
vo a um diSo somente humano, de om
realismo mde nma dôr constante".

Serra Pitrevcu na "A Tribuna"! "E'

rii im j;ik as"lã ferrnna doi bww", no f.yrlco
Km 4" ríeUn de asslj)t)Hlura, a comiianhla¦ cínico deu. Iioulem, u publico, a jirlmelniiriiieseiitaçAo da opereta "l.a levem!» deiwo , ile autores hesiinnlioos. Poi um bomsspoclaculo, "A lenda dos beijos", com seu

lioeiiia sentimeiilal, tem uma munica melo»illosn, p«>r vezes elevada, imr veiei iiopuliir,Uiie agrada, A iilolen i.liriguu a «orem bina-doi vanos Ircclini delia, A poça levo uunsInterprelcs e m.iuiilflca enscehaçSo,
-NOTÍCIAS

A lem* de ho|t no Cario» Gomes
Iti-.-ili-.»--p hoje, no Carlos (lumes, o espe-

i-taculo de nula em liomeiiaxem A Itcpiihll-ca Aruentlna. dutu dn sua Independência, O '¦
embaixador Mora y Araujo, convidado a hon- irar o espcctacülo com a suo presença, res-
pondeii A Umpress Paschoal Segrcfo, nos I
segiiiuies lermusi "Mo apresuno a atfrailccer».e muy siiiceraniriitii ei fraternal recuerdo '
que mu distinguiil-i llmpresa ha dedicado a ¦
ml pai», y, ai innnifeslarlé que tenilré ei
honor de concurrlr con mi família ul espe-
clnculo dei U dei corrlenle, le rurjgo accc»
pie Ias seguridades do nii consitleraclon másili-ilnf.ililii y pnrticiilur aprecio." Fornm
também convidados o ministro das ReluçiVs
exteriores s o representunte d e"La Na-
cioon", no Rio de Janeiro. O espcctuculo
constará de um discurso «Io applaudldo ho-
mem de Thentro Renato Viannn, tniiilnndn a
Krnnde Republica Irmã, rcpre.ientação da
comedia brasileira "O Qnelirniito", de Coe-
lho Netto, um acto varladn pelos artistas
argentinos llermuiins Williams, Los Alça-
.-.ar, Nlehita a Alonslto, e finalisará com
n primeira representação da comedia nrtten-
tina "Teus beijos serão meus", do Intelle-
ctunl portenho Jullo Escobar, traduzida e
adiiptmlii por Paulo do Majiulhãe». O thea-
tro estará festivamente enfalaaado.
Lea Candinl regressa ao Rio

Annuncin-se para breves dias a "rentríe",
nesla capilal da companhia italiana de ope-
retas que tem por directora e primeira fi-
gora a Rraciosa *'vedctta" Lia Cantlini, e queoecupa, presentemente, o SiinfAnna, de São
Paulo: reapparecerá com a nova opereta de
Franz Leliar "Frasquita", o ultimo suecesso
europeu e com a qual Léa Candinl registou
mnis um suecesso' na Pnu liceu. Segundo a
critica, "Frasquita", alím de ter lindíssimo
enredo, 6 cheia da maravilhosa inspiração
qne Franz Lehnr poz na "Viuva alegre", na"Eva" e na "Dansa das libcllulas".
O S. Josí nüo mudará de orientação

Communicam-nos do escriptorio da Em-
presa Pasclionl Segreto: "Alguns jornaes no-
tlclnriini, que o theatro São José, a despeito
do exito dc suas tomporarias, iria voltai- ao
regimen das peças antigas, onde não se ob

MOVEIS DE ARTE
DECORAÇÕES INTERIORES

TAPETES MODERNOS
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vista * «inalliisdt, os nosso* prejos ala
OS MKNIlItKS, porqu* tudo fabricamos

nn dlreclaiuento importamats.

LEANDRO MARTINS Cf
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PULLHEliO^TV086,57-
(leiloeiro) Vende prédios e moveis
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hamanr- e do viva emeçlo. Os artistas do
Trianon deram i peça de Florenelo Sanchez
nm desempenho excellente"*.

Em "A Folha", Fenelon Uma publicou:"Em familia..." «5 uma peça copiada bem
ao »ivo da vida real. O desempenho do im-
pressionante trabalho do consagrado aator
nraguayo, foi sarprehendente, valendo a 'seriavam as montagens e 03 guarda-roupas,
pena destacar tt* magníficos • brilbinteo I <1'JC J,0Je' P1 se exhil.em. Esta Empresa op-
trabalhos de Apolionla Pinto e Manoel Da- ' P°f rormal desmentido a essas noticias, que,
rães; de Abigail Mala. Divina Fraga Cordc-1 naturalmente, tiveram origem precária e nao
lia Fer. -ira. Jorge Diniz • José Lonreirn qce.' ÇPtlem subsistir. Com effeito, o theatro Sao
10H.*, í»,_.m «.li. h*m a tr«dn«iin ri» 'lusí. c,n»- ° «eu povo programma. está oc-

copando, entre nos, a leuticrança do thcatodou, 'foram malto bem. A tradacçãn de"Em família..." foi feita pnr Oduvaldo
Vianna e Danton Vampra qoe lhe conserva-
ram toda a força snggestlra do vigoroso es-
crlntnr urneuayo"*.

Da ehronlea do "Correio «ta Manhfii "¥.'
bem nma comedia no sentido nobr» da pa-
lavra São tres actos d* nma verdade pun-
gente,
sar".

Do "Jornal do Cnmmerelo: "E* nma peça
bem observada, com os seus pemonagenn per-
fcltamente desenhados, e bem conduzida
para as scenas intensas do nltimo acto o
commovcnte desfecho".

Do "O Imparcial': "E* bem a revelação
pujiinle de um formoso talento. — O elenco
do thcatrinbo da Avenida Interpretou perfei-
tamente a peça".

Da "Gazeta de Noticias'* "A peçc e fottc,
attlngindo em certas passagens a crueza do
sentimentos e de palavras, mas sempre man-
tendo a attenção do publico, interessada
pelo desenrolar das .situações".

Da "A Pátria": "F." nma peça bem nrdt

tro da revista, atlraindo, para o seu cartaz,
os nomes mais respeitáveis desse gênero de
literatura."
A companhia portuguesa qae vem para •

Republica
Deve embarcar a 18 deste, em Lisboa para

Itio.

tportantissimo lei-
io de chies mobilia-

?s e objectos de arte
AGENOR, leiloeiro, venderá era

ilão, amanhã, quinta-feira, 10 do
irrcnte, ás 5 horas da tarde, á rua
ruguay n. 219 (Tijuca), harmo»
oso piano allemão, primorosas
larniçõeB para dormitórios c sa»
o de jantar, majestoso grupo de
So setim com embutidos, estofado
forrado «Ic seda. Lindos apparc»

ios de fino crystal Bac.carat, porcel-
nas, rhristofles. Bellissimas pintu»
Is a olco de reputados autores, etc,
íci. Vide catalogo publicado ao
Jornal do Commercio" de amanhã.

..... -mm» '—-—

«]tl« morde o eoração, qn» fax pen- esta cnpitnl 11 companhia portugueza de re-
vistas cio empresário Antônio Macedo, que
oecupa, com suecesso, o Theatro Éden, da-
quella capital. São primei.ras figuras desse
elenco: Lina Democl, Carincn Martins, Zul-
mira Miranda, Álvaro Pereira, Jorge Gentil,
etc.. A companhia Antônio Macedo, contra-
tada pcla empresa José Loureiro, oecupará
o Republica.

; Homenagem a Carl- 3 Gomes
| Sexta-feira próxima, passa a data anni-

versaria do immortnl compositor patrício
Carlos Gomes. A empresa do Circo Pierre
uão será surda a esse facto c, assim, resol-
Veu promovi-f um especlaculo ao consagrado

I nutor do "Giiarnny". O Circo Pierre, que
1 está sc despedindo do publico carioca, está

da, bem dialogada, com bon tccbnica thca-' organisando um cspectaculo muito atira-
trai. escripta em linguagem elevada qne dei- ente, com números novos para esse dia.
xa, desde logo, patente o brilho do seu nutor | Uma banda rie musica militar tocará tre-
como literato c como homem de thentro,

Da A NOITE: "A comedia í om bello tra

NO VOSSa
INTERESSO

exiji sempre as verdadeiras1

Pastilhas VALDA1
que sô podem ser vendidas

em latas com o nome VALDA
6» «roa propõem nn romadio melhor,

nn remédio mais barato,
un remédio tio bom

n<Bo 41 »6 no vosso Intwgégp
para o fratamanío ti» raoicsiias dis

VIAS RESPIRATÓRIAS
USAC SEMPRE A6

verdadeiro Pasfilhas VALDA
¦»¦•» mttmmmmtm

VBNoa pok avaesoo po*
nosso deposito oaasu

ias, au* dos «ior«o««i
RIO OS JAHF.ISO

PSSSIlRâ.lUSH.So'*

hnlho, quer pelo lado literário, quer pcla te-
chnica qno possue. A comedia commovc c
diverte, cmi.nlgando, sobretudo., o publico,
cnmo aconteceu no thentrinho da Avenida.
E* uma linda peça e Oduvaldo Vinnnn não só
lhe- den cuidmla enscennção, como obteve in-
terpretes exrellentes. "Em familia..." innu-
guron auspiriomamente o intercâmbio thca-
trai com a Republica vizinha c amixn".

D» "A Noticia": "A peça qae a compa-
nhia Abigail Mala nos den. representa mnis
uma victoria das moitas ji alcançada-g por
aquelle escolhido conjunto qae o Sr. Otlu-
valdo Vianna dirige. A Interpretação foi de
ama notável harmonia e expressão".

Do "Rio Jornal": "O dialogo é forte e
as situações sSo bem Inspiradas. A tradncção
i boa".

Da "A Roa": "Foi brilhantemente inter-
prelada em toda sna historia dolorosa, pun-
gente. E nno foram poucos 03 applausos a
essa Interpretação. "Em familia..." consti-
tuln um suecesso".

Pelo qne se leu acima, bem se pôde av.i-
liar as multas qualidades que "EM KAMI-
LIA..." tem para agradar e fazer suecesso,
cousas, aliás, qne vem acontecendo, pois o
Trianon tem tido as suas lotações esgotadas
por um publico finíssimo quc nno netcou ap-
piamos i comedia e aos seus exemplares in-
terpretes. Hoje "Em família..." repete-so
em duna sessões, ás 7 3|4 e 9 3|4 e amanhã,
quinta-feira, haver* Vesperal Elegante, ás i
horas, com a presença das nossas normalis-
tas. É' certo que essa comedia Be repita por
muitos dias mais, visto ter agradado em
cheio. A tieguir subirá á «cena o grande sue-
cesso de gargalhada, "Secretario de S. Ex".,
comedia-buslesca de Armando Gonzaga.

chos do inolvidavcl nineslro brasileiro.

VARIAS
Está no Rio o actor João Barbosa, que

veiu esperar a companhia Itália Fausta-Lu-
cilia Pcrcs, quc estreará sabbado no Repu-

] hiira.
I — A companhia Leopoldo Fróes dará sex-
ia-feira a primeira da cngraijuda comedia"O café" do Fclisherto".

— A companhia Vclasco, dá. amanhã uma
matince chie, a preços populares.

ESPECTACULOS
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EMPRESA

í__i'iiinnii»iimi"iiif!iim^
FABRICA de TECIDOS de ARAME

e ESTAMPARIA de ZINCO
Bancos, mesas, cadeiras, viveiros
cara pássaros. Arame para cercai*

e gallinheiros.
CARDOSO & FUMO

BUENOS AIRES 102 — BIO
Biiiii!iwiH)uitnwtiBiiw"iii'it5ninM«iiin:iiiniiiiiiniiiiiiiiii!iniiiiluiiiiiiiiuiiHimra

WISMUTHAN BHRUC»
Tartro Bismuthnto de Potássio e Sódio

— SOLÚVEL E INDOLOR —
O mais perfeito sal de bismutho qua aa

encontra a venda. Preferido pelos grandes
clínicos. Vende: Fernnndcs Malmo & Cia,,
Ui.cnos Aires, 61.

COFRES

1^7"% 
 HOJE  A'a 9 ?i|

I Â LA GABQONNE |
«EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
] THEATRO CARLOS GOMES - A'a 8 %

L Fróes — 0 QUEBRANT0
THEATRO 8. JOSÉ — A's 7 K • 9 *H

DITO E FEITO
zwmawmmwwwMimismir

mtaj-zm^wm.aji-vmmtr.imm&xsHmxs*

uma bella- desenvolvendo nm drama
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Pros dc copiar
Véndem-strsos tamanhos, por preço

reduzido. Rjeiiphilo Oltoni, 103.

LM FEDERAL
.MANHA

20;0 0$000
|'or l$80n
BE AD Ov

10 0|00$000
Jor 8$000

Os hi para essas loterlai
acliam- venda á ma 1* ds
Março, í

•*****-;'—

|Acham-se funecionando com toda regu-
ridáde as aul.ir. para o esame dò admissão

argo dp reputado e conheccdisviino pro-
or deila Fsrola, seguinrio-so rigorosa-

ente ofi respectivos proi;rniumas. Mensali-
de módica. Curso Normal de Pv-eparato-

rua do Ouvidor, 15 (entre a rua 1" de
o «• o mor"). Tel. fi"1R Norte.

*m*m
uniro tnnleo parn todns ris casos de fra-
i f5er.il è o RABIODOL. Nas drogarias e

pas pliarmacias.

SmS*mmÍmim. **

«HiS»}
Bilhetes sej,

Pauani todos
Poslo de ven'

. Rua do Ouvidor n. 94.
mios dn Loteria Federal.
estampilhas.*****

Enxovaçompletos
noivas

para
Pitos os preços. Lingerie
EÍ; Cattete, 186|138

m*** ¦

W _. Pars a hygieneBS Dioxfen da bncca e d8I
**S garganta. fl

_„ ii... 'Am%mÊL*m*. ¦¦'¦¦ " --Z&T.

ALIM FIA?
CENTRAL ZERO UM.

E" o Lunch j|a que é a única confei-
tnria rio cenlrcidade aberta até 1 hora
da mndruRiida.jsnlão de chá, ehocolate.
sorvetes, chopfts, doces e muitas igua-
rias finas. R. :a, Gã. (junto ao Ideal).

ROUPAS BRANCA PARA
fiF?NMORA Artigos finíssimos em se-obisnwnn da e ,jnho uI(lma novida.
de. Lingerie Elegunte. 13B|138, Cattete.

mm

Estou-
arrependido

POR QUE ?
Não mandei fazer 1

dos costumes de casi-
mira finíssima, avia-
mentos de 1* ordem,
por 1508. sob medida,
padrões modernos, con-
fecçõo esmerada oa

Alfaiataria
Ypiranga

RUA MARECHAL
FLORIANO, 52
NAO TEM FILIAL

um
¦un»»

PELLES
Reformam-so e lavam-se com máxima per-

feição e rapidez. Pelles para guarnição dc
vestidos, grande variedade.

LARGO S. FRANCISCO, 14. 1° ANDAR
Canto da R. Ouvidor

Dr. Antonro Magarinos Torres,
advogado. Questões civis e commerciaes, es-
pecialmente de direito bancário (promlsso-
rias, letras, cheques, cambio). Rua do Rosa
rio n. 172, sobrado, de 12 á 1 e d» •» -*• (,. <;
horas. Telephone: Norte, 4975L

HOJE — Quarta-feira — HOJE'
GRANDE ESPECTACUL0

J* recita extraordinária
Grande suecesso - A's 9 y2 horas]

P.ANDALL-FLORELLE e sua
troupe de "L'ALOUETTEM

Com a revista

Lll
Amanhã — ü* recita de assignatura. —J1 E£íÍid.iiI£XÍ5ÍL^IEEX"?-EARX^
Camarotes e baignoires. 505000 — Poi-

| tronas, 12Ü009.
Não sc reservam localidades.
Vendas avulsas na recepção do VALA»

| CE HOTEL."No 
Gllií.L-líOOM, Jantar da moda OjS

Ismocking 6 traje obrigatório. ISerão tor-,
I tendos lindos prêmios ás senhoras.

jSHKHíIiSIfiSíàiSH^^
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ESCOLA OE CÜAÜFFEURS
R. DOS ARCOS, 90 E 92, SOBRADO

Curso lie inneliinas e direcção. l.icções dns
9 ás II dn manhã, c na Garage Sul á rua
Salvador Corrêa n. -131, das 16 ás 20 horas,
todos os dias úteis. Cursos especines. Novo
methodo de ensino; já1 existem bastantes
provas de aproveitamento, cm pouco tempo.
Tclephone Sul 2380. Leme.
.. ——¦ , mmtatorm  —

Para desoecupar o logar vendem-se 15 su-
periores cofres á prova de fogo, dc uma c
duns portas de diversos tamanhos, por pre-
ço dc oceasião — Hua Thvophilo üttuui uu-
mero 103.
'iiiiiiiHiiinHiwmiiinM
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BEBAM CAFÉ' tgL0IBO ° MELH0R E ° MAl0

Iniiniiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinmininiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiitiiwjiiniii^Aviso importante
«zssar*. *

# •

Os proprietários do grande remédio para moléstias oe pellé
"LAVOL" têm o prazer de communicar ao respeitável publico dp Bra»
sil, que, d'ora avante, este remédio será vendido "Prompto para tuo
immedialo". achando-se n venda em todas as Drogarias e Pliarmacias,
era vidros grandes o preços reduzidos.

Lindo na côr e de aroma agra davel, é este o remédio mais efficais
nas moléstias de pelle.
iiic-ftiiiiiiiii-ticaiiniriiiiiscaritiiiTiiriirsiiiiiiiifiiscsiiiirtnf-iiis^iiitTiirifiiEafitfiiiftiMriisinriJinii ¦nnicainirMittitcsiiuitTiiiiicxiiiiTtfiiriicssTtiifiiftiiessnírntnnranniTrfl'''»

CURSO Sil! I PREPARATÓRIOS
DIURNO RUA DO. OUVIDOR, 50 N0CTURN0.

E' O MELHOfli queira visilal-o; procure informar-se. Alam dos CURSOS GERAES
de preparatórios, acham-se fiinecionanilo com regularidade os cursos especiaes de admis»
são ás escolas: POLYTkXHNICA, MILITAR, NAVAL e de INTENDENTES o CONTADO»
RES, MEDICINA, PHARMACIA, etc. Ouvidor 50 — 1 e II andares, esquina de 1° de Março.
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PASSEIO' — Lindo sortimento de modclov

recebidos da3 melhores casas de Paris, em
eontrii-se por preços convidativos, no ATB>
LI-ER dc MMlí. .IENNETTE, rccentemcnU
inahgurado íi Avenida Rio Branco numero
142, 1° andar.

sa

PALACETE
Ornamenta-se com o mais fino gosto e em

qualquer eslylo, cm brise-brlse e stores.
Lingerie Elegante. Cattete, 13li|138.

aHHla

Maternidade parlicular^gj

mm mmmrm: ?mwMsW'^*M: ¦. ••
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ADEÍ=»U^ATIVOS ^'s
A Veiidf ^iiiAfjdo^^i^)!^.,^
A . AA'òtnVíi .'Hfiio^arííi^v.^Wjt

Dr. Álvaro Dias olhos^ ouvidos.
GANTA. - Rodrigo ^MéifuvTIIZ E„ GAR-

. T— 9 ás 5^

Mine.,
a Ma-

druga, para tratamento de senhoras gravl-
das em trabalho «Ic parto ou doentes. Dia-
rins de 10$ a 30$. Dispõe dc bons installa-
ções pura qualquer intervenção. Funeciona
sob a direcção scicutifica do Dr. Matirity
Snntos, r. Mattoso 115. Phone Villa, 149.*****
Marirfta Nevet ciruroiã-dentista.maneiia «eveS consultório - Traves-
sa de S. Prancisco n. !). sala 5, 1* and.

mms*
Terrenos a prestações

EM SANTA TREREZA — A VINTE MI»
NUTOS DO CENTRO
Servidos por "bonds"

H. I3ODS0N & Cia. I.tda.
Rua Theophilo Ottoni, 69, 1* andar

Telephone Norte 4534*****
Dr. FRANCISCO J3IRAS f GARGANTA

Professor de clinica de -l NARIZ
no Faculdade do Rio. I OUVIDOS

Cirurgia — Phjsiotherapia'da especialidade:
Tratamento das escrofulas: R. ultra-vlolctas.

R, S, José 61 - 3 As 6 ü. ~ T. C 4625

SECÇÃO SNEMTORIAL

:«ã,'. . Mt^as^s^ssr^s sç ;-5^^f***êi.-'" '-'--szirs'- a :rÍT- iJSé...

-•o >rfr''i^S>0%C. \ miZ-F"í->-A"
¦-'"¦¦mmé'

EDITAL
De ordem do Sr. Inspeetor, faço publicai

para conhecimento dos interessados, que fo-
ram opprchciídidós hontein, a bordo do va*
por "Itapuca", pelo conferentê Eginctc Pe-
reira dn Silva Porto, 340 saecos com 20.400
hilos dc assucar crystal dc primeira, proce-
dente de Campos, c rcniettidos para Pelotas,
pela firma Hermmio Bnrcellos, sem o pré-
vio pagamento do imposto de exportação*
Outrosim notifico a referida firma e a quemmais interessar possa que lhes fica marca-
do o praso de dez dias para apresentação dn
defesa que tiverem.

Inspectoria dos Rendas, Capital Federal, 7
de julho dc 1924. — Álvaro Rodti-caea dst
Costa.

(Do "Jornal do Gow~<trcÍ9" da * i* Jalh*
\* 1924.X • -<A ' " 
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CONVERSANDO COM tlftjA temporada íranoeza nt
DOS SEIS DO MURRO

flrpo passa pelo Rio a
bordo do "American

Leali

-.

jr
<*

r
1

l

%

*»

O seu próximo ewco.ilro com Wilu
c a modéstia do "El toro dc

los pampas''

%Wfatm

¦ -fi '!*• *: - . -*• ' ¦
*i • ¦• i • »
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^(^—wáBU-MP**r»«JS_i^*l>*"^B^**'^l*

Municipal
¦¦¦*¦ ¦*¦». • •» - ~. * ¦ ¦

••Amourcuie" — Porto Riehe
Riu réelta eslrnordlnaila fal lionlcm le*

vaiia ii seena do Municli-nl uma peca finl*"-
slma de Porlo-nielie, "Mnoiireiise". cujo
ilesemiinilin. fui pena, Ilveise a npreolal-o
apenas mein caia. pnnine ini nenhuma nas
repreviitiinlnroes al* lioje iludiu* ao pilulItfOi
nn iiríienlo lemporadti, lu! I'lcr»l mala oi*
ríiii de npplniit.ii.* do i|ua limitem, ul a tl-
dolidailo o -..-.or ele ati» eom im.* "II.*» inul**'
encarnar a tipiilxonoila c arillloan iivrolim
a Ceimaiii" nii' U'in " :."'.in«l'-' ilef<'lo «t
querer de iniiN ., marido, '.o Imlf on n"-
líivêl ãitiílt* devemos ileítuífir Dhurlal.qm
lionlcm, nela prliiielfa vai. n"-i «Bradou ha*
tanti', (¦.iiiiillie líiiiailtt. uo papel d» Mu
tlainc Hcririel, ni.in mais fc» do que can-
firmar as róftirànclaii llsonjelra» qu" nos me-
recen nas "Miirliiii-lter.".

 ., i mnm ¦-*

AVSICA.
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O ba.veur argentino Firpo, puma das
tiiian panteões preferidas, segundo o la-
pis dc iun_ curiralnrista norte-ameri-

«..'no ((fníffo do afamado pugilista • 
j

A «bordo do "American I.cgioti". patjucte
norte-americano «iuc chegou ú Guanabara,
esta liiiiniiii, procedente de Buenos Aires,!
viaja o conhecido pugilista Luiz <\iiôel |
1'Jrpll;"Kl loro de loi pampas", como o chamam
os eci!- compatriotas, eiiconlrnvn-sò em pa-i
leotva com Mirins pessoas, (|ile tintiiim ido
eiimprliiientnl-o n bordo, entre outros, o
ehanccllcr da embaixada argentina, Sr.-Al-
tierto Ferreyra, e André fl. Miéjaus e Hen-
rique Henrolln, presidente c vice-presidente
«Ia Câmara dc Comniercio e Cluh Argcnti-
sio, -respectivamente, quando lhe falamos.

Firpo, cujo aspecto de vigor é sempre o
mesmo, pareceu-nos; a principio, um tanto
contrariado, c comtudo recebeu-nos de ma-
neira gentil, tendo nos lábios um sorriso
frio c forcado, c estcudcii-uos a sua terrível
direita .eniquanto tinha palavras de profun-
do agradecimento para os cumprimentos que
llie apresentamos.

— «Efetivamente —• disoc-nos o boxeur
argentino — viajo para a America do Nor-
te, onde vou bater-me com Wills. O lognr
desse encontro ainda ignoro, e apenas sei •
¦que se realisará a .10 dc agosto próximo
íutnro. Não posso precisar õ lempo qucnic;
demorarei nos Estados Unidos, pois isso j
dependo de outras lulas que provavelmente
terei, "ão nie sendo possível ainda mula
«adiantar a respeito. [

Pcrguntsdo sobre as esperanças que tem *

dessa prosima luta com o boxeur negro.
Wills, elle respondeu-nos num Jaeoiusmo .
tpie nos einbaiiicou, «pie não sabia.. Idcnti-

,cn resposta tivemos «luando Mie pedimos as:
suas impressões dos encontros cm que to-
mou parle, ha pouco tempo, na Argentina. '

Pirpo. evidentemente, não nos queria ta-,
lar da sun pessoa e dos seus triumphos. j
Achamos prudente não insistir. .'

\ntes de nos despedirmos adeautou-nos,
«uc, em virtudo dos uHimos acontecimentos
cm S. Paulo, cllc não poude cxihibir-so |
ali, no tlia 7 dcete mez, numa luta com Fer- j
rara um dos seus "cnlraineurs" e noutra ¦

com um boxeür de S. Paulo, cujo nome nao
•c lembrava, encontros csse3 organisados
¦pelo Sr. iMatarazzo, que em telegramma
conimunicoii-lihe a impossibilidade da rea-
Jisação dos mesmos, pelo motivo ja ex-
posto. ,

Firpo desejava desembarcar, ¦ mas antes
de fazel-o perguntou-nos se 'havia nisso m-
conveniente, dada a situação anormal da
capital. •

ARTIGOS DE SPORT
KOUPA8 PARA BANHO

CALCADOS FINOS - Últimos modelos
?_ «._ «...- m -» K, oüEIVES 25

Tel. N. 2419

Legitima
DEFESA

W comprar nas

CASAS UU
60%
menos que nos visi-

nhos e em todos
os eollegas

CHAPELARIA
PERFUMARIA

CAMISARIA
MEIAS DE SEDA
PARA SENHORAS

0 MAIOR
SORTIMENTO

PREÇOS EXCEPCIONAES
Este mes

nas liquidações das

Casas Indiana
Rira dos flodrailas 11 e 13

que vae aoabar
e

Ouvidor 134
(antiga Casa Estrella)
que foi comprada

O próximo nvital da lofirn-
no Sra, Lutttna Soiiro

A Sr», l.uclna Snelro, applaiullda -"upra-
an dramático nut, lia cerca «lu um anno, am
.'oncerln ilu nprcí.imiaçfln .; ai«vleiluiie cario-ca olileve tueceii-o nao¦iniiiinim, vae reall-ai'

em rim. do corri'»**"
met mu hiaiiüe re.-i*
al, contando ii, parjnálor «'.'.lio ilo mf-mo•om o concurso tl'.*»ui-ioj olüiiieiilui at-
tlfllcoi.

Ksí>!i feiln iíiil!'iii-
s..":l no Inalltuto N.i-
elonal du Nfuslca,com-
laudo do proariiiiinui
dlfflcala tivclum Uc
npcM, entre oi. o;i!a»''-a doitncnn, n "Prlíró
ila Hli-uliulli", de Tfl-
n)iauf«er„ a -.'raudo
ârln de I.a Wnll.v e
outros,''IVrc-mot. assim, no-
va opportunldaâ4 dc
ouvir a cantora r--
tricla gue allla ;«"•¦•
«eus varloa dotes oi**>

llsticoo a rnrliladé da espécie de vou de nué
í possuidora.

Vm iírohiifi concerto em Juh
tir. fora

tlcal!íti.«c i ntJiihã uo Cluli do .Iuiz «le 1'iira.
•.uu (ivsnric concerto do Alda IViiíffottl. co*

j fínoi.jiiitv.rt •*. "llniixltiol Iirm-llclro". l;io nc
i lavei .« di:,iir.i ,!e r.n.-i

___! Wm
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03 REQUISITOS E_SENC!A£S[{
PARA 1R1UIHPHAR DEH-

NITIVAMENTE NA
TELA

¦ -" ' ¦'iwimamm*errTMMM^m*mim'lt^^ ™ 
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Luvtna Soeiro

-Eniquanto ao actor cabe a
maior parte do trabalho,

h actriz goxa a maior
parte da gloria

A Iniíueiicia <l» edade ape-
nas ntílnge ás luiillicres

(COMMUNICADO POH IIAROl.D 13.
SWISHKH).

1IOI.I.YWOOJ). Califórnia, IC. ü. A., inato.
(V. V.) ¦¦- Couway Toarlo, mu d»s prinu*
líaes "flltros11 de llull.vwooil. e ruju "piijicl
mais itccnle fni no "111111" "Tlio Ulilja
Motli" (A Mariposa IJiaiica), do empresário
Maurlco Tmirncui*. oude trabalhou, conjuii*
lamento coin Barbara l.n Marr.~* falanao rr
,.,'iiteiiiciiif sobre n cnii-clrii eiiiviuau-graplil

li.-i. ilbat-: ,••1'ata u mu lli ;.•.-, a Iisllcxa. c paia o lio
i liitin. o loiii',. lirocin.u. -iSu us ictrnlilto»

|,rin.-l,,..-. ¦ í|iiniitlo i-uoriíiii iniciar a carreira
|cliieniiil.J:irii|>liicn."-

,\'s iii.iliie.c"*,. o Sr. Ictiiie acoii.iclIui o
I-.t-iin.nte: **í." preciso ser Joven e liella, afim
..te iiUi-alr ultcnfiAu uu uaiTolru élnenioto"|ra*
tiijili!8. l-.-u.i rc4 resolvida a >c.!iti." cm ene-

(.'ini r i.r.viso ü.jlr depressa i

Oorrldat

tralialliaram ds «alap» Uno* nm*
do Jo.-ke.v Cluli. i.___ii.iiu ¦««¦a*Mouro lambam Iraballioti ir
manta na mMiiia ^••ltati(. Mn.idna»Mebínie» AH a vliHOJJO w~C0,j.
vollas d* lalopi im», com bo-t»"*»'
íC!*':ü,.trol. Ouvidor «MB
do galope laij-o. «ma volla hcbuiM""'
ralr&lnha e »lil!«'1"»;1«^â,'m,1
1.15(1 nicl.-ii- ,'<»ni liua-i (ll»iiaM'.0'( &

Iita du Jofiicy Club. t-om lio»"*-"
Iam*

FÜNEmz
,tMI98AS""ílrciim-aa 

«miníil»
D. CeoJH» dt Oliveira Dantaj, |i *,*'

na »«i*Ja de N. kdi Cooeelcío • Roa -^ *.

Aiiüiileu da Crua MaHoa, *¦» « l|í. a» m*i3 »
do Ssurainentoj Heitor T.nlo da Foiu^l
H m, na niatcla da Lua. « rua O. Anas £
ry; Armando IMnto hoarai do iMour4\
I» 112: O. ImNI llodrlaues ds Silva. Ü\.
nn .'flrrjo do Carmo- Op. Ari-tld*,» p(tTt, .
Cairo, ia ». no Santui-rlo du Marta, HijS
Antônio d« Aiineliia .Pinto. A* 9, na tnifl
do Sanlo Aiilonlp doa 1'olnvs; ll, M^ ;
Amalia ilu Aaovedo í.iin». **¦.>'.»!» e«rtji(l I
s 1'riuivliic,, .'.nvler: Arnaldo .\ur,t-, «"ir,,
uo .Saiitiiiulo do «Mari». uo Mryori n. ^le

Miiratluin a Sun
„, ...,,,;,-. * i«*?S_'|0líi_ | Lãrrat. a

I
-—'Miilátlnlia,

«Lj»enuery o IMraJii correran
nho uma volta. .. ._ c,,..

-.Salerno. ...onlado por Doit,»»
rsz, galopou forle a dIMonula dl» n,e

"-AliaèlMe, 
Palrlelo e DMf*""

Salo|Mirani Junto» pela raoU -f*^,
—filei de Ouro «alopou forte ****¦«•

de l.lilil» melro». „,.,,„ Juma,-Bahia e «oreas, tnonUdo» -j^« 
:

cotejaram forte a dtítaucia d»1" ¦¦

tr°I:TrltIo 
• Tupa», ««««íL^

mtlu Pcrnandei, tambfm í«ro
mesma distancia. „..i._*urte a— Llliert* a Neurosls cotejar**"1'
distancia dc 1.730 mein t. k

LtIiSj»», montado por 0.b*«. «"
i jpou rorte. hoie. no Prado -JW"..-

j 
'LVnal.ro 

e BcIypM..tamblMg
I „» mesma pl-taj onde fizcri.m|'*'°

;<::-Í5,|{1, * Ailiernijr. Junto,. fc»p «•
itanciu do •fl(,_*l;0

tf I *.',
Dr

S.
no ,,„......- .....
rlmina l.lii(l«rni ,<J-* ;*•'•••';:'*';¦
affrejn de N. S. Mae do-* ll-j-nen*.. ,,.-. ^
de Suii/a Ponde, o a lü! Oermalna BrouO

II 13, na í.siidelarla; Domirip,.
í'errelra Mnnno, ás 9,,11'f*. io*f> Pinto Vl-j,,
Ás I) na cjíreju do S. Iranclico dn p,m,.
I). .lullela Roout VelesqiiM. as 10 t", ,j
nutria do S. Jo«i: Thomé Gonçalves |.m
Íi 9, na inaUla do Enítnho Novo,

BNTCBROS

Jt-SEi' 
'•-.'.¦¦-7^

inlclnl-a cm- , , .
rloj-nindense, ipie vemiquatitu n,-.Ç'i nca iimls lhe será i 'j'!!'!''*,*,"^.' 

(¦u-a,". Albernlz _ 
do ht-r cõntvnlada iwr pnssivol luzel-o. Sc preçUo fôr. necoite u",!;'',,'.... " 

Jl- ,„:.;!„ ligeiro. „
S30.0U0 dollares notiiipapej dc --.iiprrhnmcrnrlo' para> coiueíar. ; ''•"1'.._i,vfl 

e i-ymbtra" ninitt»01*,.
liinprciia Monroe, para Aos liomons „ celebro •'.t*!.'» dft oa t-t-, ',"., 

„*„,. tflrabem colejoiffa. ""
«j-curalonar pelos lis* tcnliiUs líoiisolhos: "l.' preciso tc- PMl-m«-> ;»"° e^Vrniori. fizeram am.çt»' roi *
tados Unidos, parn c crear vnfiarojiainonle a vowa Uma Çis*o 

•*""•»**,;.,•. 
moiros, moslraiido«|M «"^

onde deve iiarllr a|n-\i u base du vossa fama). Trabalha alfluus «,n.*J'"-*!u
da esto mez. da esse (annos no palco. Depois trabalha por mais, |,0_ 

gsnlu„gi montada por P',ân' •*"
único concc-.-lo oamiel-1 aljiuns em dlversw tlieatroa, noa "^-JS™"?' iodou Sorte, hoje. ua mesma ¦ _, .
Ia cidade mineira, seu- way, se f6r possível. Quando JA goaardea.de "J^Jg,*^ 

„tJevc hoj, nolT Club,
do este o programma [oci Ia repi-lsçiio.ctuiio aetov de pr Imelin or-; cxarclclo moderado.?,
omanlsado: dem e quando Ja Uverdes apprehendldo, tudo , m.M^e>«i . 

^ domiu-
Primeira parta - V Uianto o palco; pode •¦«""^"tó^film ,,Sc,t'ni pvodualdo oj* ^,iU-

~ V. Belllnl - I* vossn arte, - enlito fa.ai dlvuljtai 'que *"i"I 
uVoa o oue alnd» hoje fer;. . ¦-.

Somnnir.liula -"Comeivez seria posslvoj convençer-voa de appare- ">¦«,.o*» 
^ ^^ wb â w(l 4t fit-

Cmr, cotejaram íorlej-.Jocaej-
Cuvalina. U* -- V. Bel- Tearlf uão dá colscIIios (|ite elle mesinu
lin! — I Pt-rltitni —'nüo scauiu, p«jis, durante annos autes üt
"Qui Ia você**" *- Cai apparecer na léla, trabalhou no palco em dl*
vatitia. S» — Chopin versaü cidades norle-ainerlcanas, fnalmeu-

T," Ilnlade. op.47- to cóii30"5ulndò figurar nas coinp.iniiias de
1 senhorila Ola Oanhcv «i-oadwoy. Ileclara «francamente <*nc aliai!-

Bardiuo. K' — «'¦• itonou o theati-o e foi Iralinlliar no cinema
Meyerbecr — Diiiorali p,.-.-,ii!í verificou croo o cinema m* renue

"Omhra lesiticra"' \ mais do (pio o palco.
li»,, | Acei-escenlõn 'li.--.rie: .

»tp-„n,Ta nai-tc --- 1* — í. Straus -- Voei i "Xa ti-la. acontece í-crnlmcnt-* que a maioi
rii Prinm-cra i Valsa. 2- --G. Vçrdi - Lá|parte do.lral.alho cabo no actor eimiuanto

CA^^TOátof r-"n'-"V "¦¦í-'"- 
"*"-»V*t-V«*;»r""-:- • ;^»;T".ÍÔ^«Vla" rt« 

~t-;.;ii.e,.n - - ««.Iher ai.

piüfiiarain

! Sra. Alda ('."(iiiclti

curió
tüttb.

Também na mesma ,.--¦¦-,„_,,,,,
fl-.oram exercidos dc saude |»Ionl8tas
dc Hóraclo Pèrfiizo; I . ..

_ Vimos tambom galopar |ffl.«°p^a
«niricetice, Grasspoppet, Com$BM{
Xc-.no. Mortelio, lJaronç*-a, üB^1^*:
llouleuse. Samarillu, l-ariiiiiij^'". 'f
titiar, I.olma, M. niciidn, \tj* c "¦"

UÍ": 
O Joekey Lydio dc Son^e con-ltj,

ser* o piloto dos animaes aMf «»
Ilosa, nas duas reuniões do >-*-''•"'•

Os Srs. Otto SchubaçlBÇj, o»e *

unttada "Taça Sanitol". B-11»^.
paios turfmen, durante o l#a*i"h^
reos da grande reunião de do- próximo,
diversas surpresas. .

Os concorrentes <jn« dlB "**"»*
fim os seguintes pontos: A*,r^rr0'
71 i Otto Floriano, 71, e AlBfO". *»•-

TootonHf

'•(irande aiia" 3« — Triana, dc ...ue a actriz goza a maior parto da *•<*"¦*•
,S Óla 

'Oauber 
iBardino; A elabOràSao do enredo c „ deM^nho^do

Lúcia dl Ummermoor —papel dependo do homem.--a miillier ap
...nÀn-rf/.» parece, nttrau a sympathia da platen com

Vd-i Púgèltl oue vem dc deslumbrar com {- sua bclleza a Juventude, tf espera .que o

«awa n -dide1 de Porto Alegre, pretende, «film» seja desenrolado pelo
antes de pnrllr paro. os P.stados Unidos, dar mem. Jh reparou que
aSsdcouc«l„i ttqui c cm S. Paulo. | tro^ 

^^-.-hiec^ cQm
O nroximo concerto do Lem- |a8 »estrcl!as" da tela, pois quasi todas a*

Iro AriiHico Mutkal - •«••"*¦'¦ •*•»* 'i*i-"'"« » »'»lcf» '5*:'* '- cl
Ka próxima segunda-feira. 14 do correu

»_ An J t» .rvr-.i-a #li i_l'fi». Ml*t !

Foram sepultado* flojtt1
No cemitério de S. Pr»ncl»M J*'N» a

.llVleii». filha de vManoel Moreira Pinte, *.,
Gen ," Roc» ". 45; Antônio No*-,,*l,,/H™
pitai S. Sebastiãoj SíotuI, fiüio di j_
quim Ferreira Plnlo' >*»* Bmllla Gub_
?àes n. 8: Maria Magdalnu d" Jej», *,
S. Leopoldo n. 20.» A. ««M-XW! Biftíl"
lilho da FrancUt-o Alves de Frcljas, rn» ^
Kcnllna n. 13. ca»» f"t ^i***
tonio da Cru* Monteiro, rim S. U'.^
ii. 10: Antônio dn Costa Ooncah-ei, m
Jorgo Hudr.o ». 12*», •"•'>'': *juacjT, fííb
da Joaquim I-opea de Mattos ^.jraveMj 

*,

Prazeres n. ("'•; Claudlonor, filho .!*. l\t»
rlqae Santiago, rua Ilnddock Lobo n. i«
David. fttho de Jo»é Meosod L-crl-m-, *u
Sanla Sòpblo b.;85: Carlos OrUz, !i«w,
rio do Instituto Mcdi.*o Legal;J-.liia Su,,
Barroso, rua Cteüamb-/ n. 872j ¦*,<•¦¦,&

Oliveira, ladeira do Barroso s^.: t.ü:t,..
ua Ferreira de Souza, rua r.nmelin-U a. 1«,
ila ria .loeé, rua 24 de Maio n. 81, awij

- Xo cemitério da i>. João Dapti«U,
Oh-mplo da Silva Costa rua Pedro Anuí»
n." 37: Waltor, filho de Luiz .Evin-elin
dos Santos, rua Real Grandeza n. 852, fo
i-ia de Lourdes filha dc Galdina da Oo-aj.
cio, roa 4 de Setembro n. 86; Antoalo Mtv
telro dos Passos Negrfio, nia Gareia «td»
.'.o n õ7; fiermnDo Ferreira da Sim. n
Barroso n. 2:13; Galdino d« Sousa 1'm»
tel. Hospilal Evangélico; José nossa, ruo
terio do Instituto .Medico Ixj-al; \tr-j«!i,
un 0on«;alveR c Albuquerque Silva (•«•
chal), nm Voluntários da Pátria ia. V,\.

•mm»

próprio iifl'
a malcn-ia dos "as-

cineniito-irapiiicos são antigos aelo-
res de destaíjuc'
as "estrcllas" d
actrizes que deixaram o palco para o ci«

i- nèma fracassãfain mi-.:erayclmenfe. "l.evi

tuto >. dc .Musica, reaiiz»i-*ie-it « » ---¦- ;-j.--.-- __.. crt,ar {.„,,_ no palco, pois repre- serem aispiitaoi»!-. aminuii,-* r-- _.
certo com orchestra de 60 professores, sob , ajmtapara.crear lama i _ .^ METROPOLITANA 

f 
** 

g?t, regência do seu director artístico, pio-, f-.au se a-ien« Mangueira, uo campo!.» Joio i *

fessor 1-. Cliiafflte11 e, com o valiosc.con- pc«oa» ««^^ *g 
ou _0 _tmM de eda- .,>h,.ir0; club da avenida Vi©»»*• «

curso das senhoritas Heloisa e Helena do .carreira «|f. *«"**;¦ 
1(( .ornar.,e cíiebr, ao» temfiro x C.aTiocn, no campgw penem

Figueiredo, Sra. Sylvia dc Figiieirr.tlô Marif
(pianistas) e Celeste Cerqueíra «&%**)

Consta do btWe, progrotnma a "Sympho

nia italiana», do Mcndelssoba. . concerto
para tres pianos e orchestra, d?;Bach,vas
árias de "Orplien", de Glnck, •*»"*•._
de Haendel. com acompanhamento d» o
olièsfra; a primeira «ecnçao^da raataisK
su r deus airs
preludio da Alvorada — '_"-_ii„__ at
los Gomes, alem de trechos para cerdae, de
ChiàffitelB; Pcssard e Ranwau.

¦ -p«"'..j.^_____-___r

¦ (.•_-_¦ ii iiii-n 'i *mmmm•mm*m"

Õ novo secretario da embaixada
do Chile na Argentina

SANTIAGO, 9 (A. A.) — Foi nomeado l*
secretario da embaixada do Chile na Argen-
tina o conhecido escriptor Sr. Eugênio La-
barca, funceionario do Ministério daa Rela-
ções Exteriores. - «—¦ ¦

USA SPORTSSISiUI
-i 1*H»—.~

Resressou o addido militar do
Chile na Hespanha

SANTIAGO, 9 (A. A.) - Regressou de
ina viagem à Europa o commandante An-
tero Rosai, addido militar á legaçao da Hcs-
jianha

MUITO GRAVE!
Na casa da roa General Caldvrell 8Í0, de

posito dc fabrica, está liquidando meias de

pura seda para homens, a SI; e para se*

nliont3 a 4$.
Aproveitem esta liquidação nunca vista aa

JOCKEY CLUB
DOMINGO

PREiO OFFICIHL emp
NACIONAL

5:000$00 0

AO VENCEDOR

conhecido: S. Paulo e R-&g*£%',£'
campo da nm Moraes e 'SlgWg

no a Fidalgo, ao campo daj«g«nho üe
Dentro; série C -- Ererefgenho «e
Dentro, no campo de InhauiUna x «o-
desto, no campo da esUçSo'ar"»-

IAMBA — Fluminense x Bjpo irt"f™5J
America x Brasil, ao cam*«a Campas

Basket-d

de, somente consegue tornar-se —.«. , «;¦«¦»•:-•-¦ lií-SKnSw x Pi'». ¦" <»m
'•Vaí no pico a edade nada significa - Uo da rua Prefeito ^n^^R^Sl

S-_4"BerhblaraV.DuSe o «ma d«la de ou-1 Amerleapo x Confiança, *?&£*£$%
•ras "csrrellas" conseguiram casas repletas
e fizeram as platéa*» delirar, quando ,j»»-
to velhinhas. Mas na tola as "astrellas"' come-
earn com trinta annos de edada a perder a

ira «"•,«'¦¦"•*«"•*'_ V-Clâ"' õ soa nonularidada. Oa defeitoa qua a lui
lIVi!? 

'Sehl.£'"^a> Car- eiCpalcc sab. esconder'são. pelor,d.do Sehiavo , a*, oar tmj»^ 
iSflmeatadoa pelos «em .do:,lu?

Sí^^« i&ÍS Sr^So7xHcS oamp, d.
de enthusiastas antes do ejeauçar tnuta an- j rua raysandú.
nos, pois. depois dessa edade & certo que ella 

jn%C"mlln,rápeieÍ"cóutr.ri0. 
poda aos trin» 0 PLUMIMENSE VErf AMERICAV

ta annoí década desempenhar o papal de EM AMBOS OS TEAMS.Paltoarwn-M
pae de uma moça do 18, aos 35 elle poderá JHontem, no riBk.da rua <',!f»es. °,s,
desemnenhar o da namorado apaixonado de -ogos officiaes de baskeOatro os í
uma moca de '23 e aos 45 ellc poderá (lesem- J0 "_.. 

teams de America A do Flumi-

p__b_? o papel da filho dc uma mulher de nenM -v. C. A luta antra^adro. prin-
§3 annos 5e edade."  cipae», teva nm desem-gslnn^wnte,¦¦—a. tendo o team do FluminenP o vencedor (

« pelo apertado score de 24: —,1
Ainda nos in quadros, f.eedor o Flu-

minense por 28xH. ,. ., j
Em ambos os quadros 

'.«na arbíire o

na Rua Chile 25
Durante esta semana ver-
datieira liquidação para n.
novaeão de grande "steck*1,
Aproveitem. Meias pari
homens, de pura seda a 3}
Idem para senhoras a *%
Desafiamos quem tenhi
preços menores. Visitem t
grande deposito da fabrica,
«

••t*n*
llfostrazione iel Popoh"
Apparecido a 22 de junho smsild*-, d

Turim, onde _ editado, acaba úü ehttvi
nossa capital o n. 25 da ''Illustraaioc*4
popolo", bszn feitai -publicação auírj.lt-intil*'
da "Gazzetta" desse mesmo nome.

¦ mmm «

comniercio.

~mu«m-

JBRSEY
da fabrica ATLÂNTICA, secção de varejo
(preços da fabrica). Rua 7 de Setembro, 107,
l* andar. Tel. C. 4Ü40.
- - —* . -a*>**J»' ;

Unia conferência apoiogetica no
Collegio Paula Fveitas

No Colletjio Paula Freitas, rculifiii-se
-tinianhã, dia 10. ãs S horas da noile. uma
conferência apoiogetica pelo Revdmn. co-
nego Dr. Olympio de Castro, protessor do
wesmo collegio. O nsstimplo da coutercn-
cia versa snbre o 2° ponto do curso dé reli-
-,'iflo do collt-i-io: -- "A Fí. principio sobre-
natural do conhecimento; idéa da Fé; dis-
tiucção cnlre Fé c Sciencia; iniporlaneia da
Fé em todos os assumptos da vida; a Fe
divina ê o fundamento de toda a religião

*o civilisação; o mysterio o caracter de toda
a revelação; o mysterio é superior mas nao
contradiz a razão; a inslviicção da huma-
nldade demanda a intervenção da aulprliia-.
oc, mas a pnilosophia não o pode iinr, non-
de resulta não poder se reli» o gula; üos
homens. Só a autoridade divina; isto c
revelação, tem as condições pura esse
necessário."

Bste o thema da coiifcr.encin-.do illiistratio
pregador, a qual estt* despertaudo grande i_u-
téresse. • *—.»cn—«• •- —~

das Ai-uas cie Colônia
é n^ Rainha.

Perfamaria Lapcnne
Rua do Theatro, 9

^mM\%\%wi _iii__í * -

a"fim

ÁLVARO SILVA ALVO DAS
MAIORES HOMENAGENS EM

BUENOS AIRES
— „ i. ? et, mmm —• , .

0 intrépido escoteiro regressará
ao Brasil a bordo do

"Barroso"
BUENOS AIRES, 0 (A. A.) — O escoteiro

brasileiro Álvaro Francisco da Silva, reali-
sadõi- do "raid" pedestre Rio-Santiago, que
so acha uesta capital desde aritc-hontem,
hospedado na embaixada brasileira, tem si-
do alvo das mais carinhosas attenções, nao
só por parte do embaixador Dr. Pedro do
Toledo, como também por parte de toda
a imprensa portenha, que, estampando o
seu retrato, faz amplas referencias ao seu
feito corajoso.

Conforme dissemos em telef-rammas an-
teriotes, Álvaro dn Slltva seguir* para 0
Rio a bordo do cruzador "Barroso", que s«
acha uo porto desta capital representando o
Brasil nas comraémorações de 9 de julho.

*•*¦'

0 protesto dos catholicos chilenos
SANTIAGO, 9 (A. A.) -- Os «"'^

eaUioIicoa protestaram contraia »JM»«5»
do Congresso, que mandou substUnir o en
sino da reMgião nas escolas primanas pela
cadeira dc pucriculturac hygienc. ^

Cpáiu «___--,
Mm HíMl ** * í*1!

Henrique Cordeiro Oé S .C. Bra-
S. S. agiu correcta-n

mmmi-

A Assembléá cearense funecio-
nando em sessões nocturnas

FORTALEZA, 7 (Serviço especial da A
NOITE) — A -Assembléá Estadual começou
a funecionar em sessões nocturnas.

113 >le Jui üe ll

O sen hino-
so e oo-for*

tavel
paquete

nn
Um bydroplano italiano vae de

encontro a mu edificio
NÁPOLES, íl (Ú. P.) — O hydtoplano 24

da marinho de guerra italiana foi de encon-
tro-a um edificio perto de San Giovanni Te-
duecio. caindo precipitadamente..v. -

Ocapltão aviador Baistrocchi, filho do ge-
ncral dn mesmo nome. ficou seriamente fe-
rido c o tenente Di Mario perdeu a vida.

-i .nane».—t -
»\ "I-ÍI^ X7-,.l*..L Ouvidos, nariz e j-ar-

1
Bi

Ü'*
:"*-««*«>r

Central 4808,
Sul 7H0.

2 ús G. Praia dé Botafogo, 402.

-.—rta»t»

Ãs eleições {jarlamentaies pe-
ruanas

I.IMA, 9 (A.A.) — Nas eleiç«ies para depu-
tados e senadores ao'Congresso Federal, ha
pouco realisadas cm todo o paiz, a chapa
gòvsrnista venceu cm toda a linha, sendo
«leitos tG!fv' "a candidatos do situacionisujp.

Más digestões
Como se corrigem de

immediato
O c.tcesrjo nas rcfeiçõeB, conto o abuso daa

bebidas, é a causa frequento das más diges*
toes, acidez, dores, e entomago pesado. Pòu*
cas pessoas dão a este facto a importância
que'elle. merece, pois multas vezes delle de*
correm transtornos graves. Os médicos pres*
crevein, nestes casos, um bom bicarbohato es*
terizado qne é agradável, effleaz, allivia o es-
tci-iiii-o e tem colhido admiráveis resnltadoa.
No vosso paiz onde o blcarbonato esteriiade
já é tão aconselhado, ee deve procnral*o em
vidros bem fechados e não eni caixas on pa-
cotes do baixo preço.mmm
ELEVADAS AS REPRESENTA-

ÇÕES DIPLOMÁTICAS DO
CHILE E DA ITÁLIA

A nomeação do primeiro em-
baixador

SANTIAGO, 9 (A. A.) — A ehancellaria
declarou uo governo italiano que O actual
ministro da Itália na Suécia é "persona gra-
ta" para vir occirpar • o cargo de primcir«
embaixador daquelle reino nesta capital.

O Senado chileno Jâ approvon o project«
elevando A cafegoria de embaixada a sui
representação diplomática em Ror

mme

LINHO PURO
directamente da fabrica ao fregue* 80

DAVIDS FRÉRES
Ar. Bio Branco. 114-1** - Tel. Central MM

I"- '—

0 Chile associa-se ás festas na-
cionaes argentinas

SANTIAGO, JL j;A^*t_-_?wMa P*L».
Buenos Aires a delegaçlo da munfclpaliar-
de, que vae represcntal-a nas festas com-
memorativas do anniversario da indenen-
dencia argentina.•or -

Rotesserie Progresso
PREÇOS RAZOÁVEIS

44 — LARGO DE S. FRANCISCO *- 44
¦ 

^*— 
¦

Coroada ie exito a viagem ie
Affonso XIII ao valle ioAran
MADRID, 0 (lí. P.) -- A.viagem do rei

Affonso XIII às localidades do Valle de
Aran, foi coroada de exito completo. O so-
beràno foi por todo a parte acclamado en-
thusiastieamente pelas populações. #

Em uma,das cidades visitadas o rei ul-
riglu a palavra ao povo dizendo ter ninita
satisfação de cumprir a palavra qne dera
em Barcelona de visitar a raglão, acerescen-
tándo que fazia votos/porque a sua viagem
fosse o inicio de uma éra de grande prospe-
ridade uo'Valle defÀran.

ia? Saldos da Fabrica dé Todos
os Santos, em cortes e em
retalhos. Theophilo Ottoni,
93, 1o, próximo da Avenida.

mmm
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Ratificado o accorio sobre a eva
coação do ferriíorio dominicano

pelas tropas americanas
WASHINGTON, 9 (U. P.) — O ministro

!e-S. Domingos communicou ao Ministério'as Relações" Exteriores que o Congresso Do-
-linieano ratificou o accordo sobre a eva-
nação das forças militares dos Estados

Elegantíssimo baile eom
riquíssimas prendas dc

"cotillon" e "souper", em
commemoração ao

j àmWÈÊ
B^7'£^
___P%i
H___F 

*" 
^

ISPír "=¦<;'• .-.'•' '-Mn
I** -\ ,.' **íiv_3l
I* V\ ¦, *V;S*l|
ll-^y^i'-..*-.'"--",!

RANDAI.L e FL0RELLE abri
lhantarão o baile, com números

interessantes
E" OBRIGATÓRIO OASAOA OU

SMOCKING .
r» nn nsvnmiHnf rintniitnf ii ni iTitif tutti i tiiiimiiii iiiii»*f i iiurRVfn«-innrnr«fKi fn

Reservam-se mesas, nas rece*
peões: do PALACE HOTEL Tel.
Central 1963, e do C0PACABA-
NA PALACE. Tel. Ipamena 1400
____-BWMM-IMIIIIIIIHIWIWIIWIWi

"Caras y Caretas"
Enviado pela Agencia de Publicações

.Mundiaes Craz Iíaúriá, acaba de nos chegar
ás tliãos o numero de 28 de jullio findo do
popular magazine portenho "Caras y Ca-
retas".

mmm.
Rheumatismo, doenças dos ossos,
Mal de Pott e coxalgia. — 2Sf""£°
nhos de sol — Heliotherapinm — 61, Rua
Haddock Lobo — V. 860.

mmm

I diabrada VlO- I
fiNA, cada vea'

linda, acaba dc i
Bi gesto dc re- |

j para reprimir i
.-il d preciso que

) iormem bata- .
Se batalhões de't enthusiastas

arosos.
iLA a-VNA de-
a guerra ao

! conforme ve-
[/todos os que,
,hã, forem ao
;SIENSE vel-a

,, das suas mais
>rnas e delicio-
;' comédias da
o.

((Grania»
Sairá no dia 14 do corrente para:

SANTOS, HOSSTEVIDÉQ l
BUENOS JURES

Para passagens e mais Infoncistêíu «t
os agentes geraes:

Sociedade Anonyma Wlartinelll
106 - Avenida Rio Branco - 108

JOCKEÍ-UB
SÓCIOS TBÍ\EIOS

2° gmnestr-924
A' disposição dos Sfios temporários,

achum-se, na Thesouraíta Sociedade, os
recibos relativos ao pÍTfto da contribui-
ção referente ao l->íire • do corrente
anno, que poderá ser Os 12 is 17 horas.

Thesouraria do Jocub, 1 de julho
de 1924. — ALVABOVjKBOSO, lliesou-
rciro. jf

mt-
A Rússia contikoncentranio

forças na froa romena
LONDRES, 9 (U.íJr O corresponden-

te do "Morniug Pqsti Belgrado, tele-
grapha que se confirus noticias ali re-
cebidas de Bucarestíindo que a Rua-
sia está coucentrandedo quantidade de
tropas na fronteira .ia.

Foi posta em execução, *_a Itália,
a lei de imprensa

DA-SE CHEIRO
A Tinturaria Allia» em dinheiro, ao

aeto da entrega da ro valor da mesma.
R. Visconde RiojJ. 38. Tel. 6551 C.

Prof. AustregeJSSSro,.^
às 3 horas Telef.í'.85.-*ri
Uni monumenti Guerra Jun*

queiram Paulo
LISBOA, 9 (A. 'í Os Jornaes desta

c.t?ital salientam o da colônia portu-
gueza e da intellelade de S. Paulo,

ROMA, 9 (Ui P.) —¦ A decisão do gabi-
nele de pôr em execução a lei de imprensa
approvada pelo ministério o nnno passado, _ _. .„„.„,
despertou viva animosidade nos jornaes da j quc pretendem lcvatm uma das praçasopposição. I publicas paulistas'-onumento que per-Os órgãos do governo, entretanto, decla- petue a memória jfcvel escriptor Guer-
ram que os jornaes opposicionistas gosavam ra Junqueira. "",
de extrema liberdade, orgia de linguagem Na sessão de ho da Câmara dos
que durou dc mais, c accentunm que ante- Deptndos foi apresi um projecto de leiriormente á execução dessa lei a opposição determinando que erno portuguez for-'nidos assignado em Washington io dia 30 atirava-se ao mais desabrido ataque contrai neça o necessário s para aquella obra

de junho de 1922. «o 
governo, "de arte, |

rças
ado

Quasi concluiia, a obra da cè
nia ie alienados, na

Parahyba
PARAHYBA, 9 (A. A.) — Bstá f-oail*í

cluida a obra da colônia de alienado!,""
ta capital.

A inauguração de estabelecimento' (M
natureua estava incluida no prograniraa ij
TnlHl-rtretlvõ do pfesldehte Solon ib Latü'
que tudo tem feito pelo bom apparellin*"1'
to material e moral da dita casa d« «*.'•
tencia publica.

O Dr. Joaquim Benevldcs, um dos «*'j
tos mais lúcidos do corpo medico desla»
dade, acaba de offerccer um relatório sol'
a commissão que vem de desempenhiir -J
sul do paiz, onde visitou vários estabcli'
mentos de cura de moléstias mentaes,

RAIOS X E UÜXUA. VÍÔlÍTIS.Tratamento moderno o Indoior dos <"•¦"
mas, ulceras, furunculos e doenças ds W
Photographias (raios X) em domicilia. Df.»
mnsí-pno ii? Oarvoltm l José 3D. T. C. J«"

AS S0LEMN1DADES DE Ü|
TEM, NO I. PROTECT0R

DOS POBRES E.CREANÇAS_
¦ » tt etmm .

0 coronel Damaso P. Gomes 1»
menageado

Brilhantes, ns festas que hont-«u se «»
saram no Instituto Protcclor dos Pol)t(!
Creanças. O inicio das soletnnidades 

'?!
celebração-do enlace matrimonial, no alUi'
Maria Immaculada, da orphã GuilbeWBaptista com o Sr. Constantino üouça»
Filho, funceionario do Collegio Ped»
Nessa oceasião, o Revm. Paulo Lacerda, ef
abençoar os nubentes, proferiu breVe,^incisiva oração, inaugurando, a se;?»"
retrato do coronel Damaso Pro.ença Qi-JJ.
secretario geral da policia, cujo anaiver»
rio se festejava. As orpliãs do instituto'»'taram, em homenagem ao seu bcnife'10."',
Hymno Nacional, sendo, ainda, o aanlJS
sarlaute alvo das maiores dcmonsira';
de sympathia, cercado das creança." al11

iternadas • rodeado d-a flores,

;ifi
-s^'í'7

í*^
CM

>íí---;

Vão

***+>. Jjmjl^rjrmemf:
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