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Cnmiíiunlcado dai 12 hnrai, fornicllo rela
lecrelarla do palácio do C.iletej

'Tnl feita, hoafem, cnm vsateftai, palas
tropas cm operações contra es sedicleies ds

p, Paulo, concentração de fusos «m pontos
ft - cidade conrenlentemente escolhidos.

,\« forçai tejam U-ni avançado sam cessar,
conservando a posse dn terreno conquistado.

Tem crescido nesta* ultimas 24 liora« o
numero dc prisioneiro» c deteriorei entre
ou sedlclosos.

i,' excellcnte o estado moral das nossas
tropas."

IVotioia» autorizada® esot»re o janovltnento:

Dous regimentos de infantaria
c artilharia que vão marchar
directamente para S. Paulo

Foi-nos fornecida, peln governo, pouco dt-
fo;-, do meio-dia, a seguinte uota :

"Desembarca, ainda hojf, no porlo dsPauto., um drMacamento de dous rejjlmrn-
to. dc Infantaria e artilharia, qo* m.irrharé
teimediatainente solire S, l'.-,nlo.

Puta operar em acção combinada com astropas dan tres arma. qu* na linha Mocjdas Criirea-Laçcario, estão agindo contra oseidíciosos daquella capital."

Conferências com o Sr. presi-
dente da Republica

Conferência ram com o Sr. presidente darepublica, ás primeiras horas de hoje. osSrs. ministros ri:. Guerra, Marinha; Agricul-l.ira e inlcrino da .I.istiça, que almoçaram
em palácio, rom S. Ex.

.V tarde, estiveram em palácio, onde con- icnura
ferenciaram lambem com o primeiro magis-1 falado.

actoalinente. omniiisões nesls wnllal, tém
Fí !",!l?er ,iy', * ''o""»' nns ,eu» Knblnetes,pro\ Idenciandu, continuamente, sobre os ser.viços de suas repartições iniiilares.
A chegada do "Alagoas"

hE e.5I".íado. B8 P°rt0 dí,<» Capital o.Alagoas", vindo de Santo». .Ti foram to-marias providencias no sentido de nus nrl-slonelros chegados ao Rio sejam recolhidosa bordo dos navio» de guerra "Belmonte"
e ".Almirante Jaeeguay".
Ainda o requerimento de solf-
dariedade ao governo, hontem

approvádo no Senado
Vários oradores manifestaram

sua adbes&o ao mesmo
Us sessão de hoje, fl qunl compareceram37 senadores, e se reallsoti sob a pnesideociano Sr. Estado Coimbra, vatlos oradores fl-zerain declarações de solidariedade ao fo-verno. dizendo que, %*. estivessem presen-tes -i esssâo de honleni. teriam votado afavor do requerimento, apresentado pele.senador mineiro. Alguns sc demoraram emconsiderações mais extensas, limitando-seoutros a afflrmarem o motivo de tua pre*sença na tribuna, s s justificarem a soaausência, oa véspera,
O primeiro orador foi o Sr. lil. Tavares

que, assim, fe* a sua estréa. Em seguida,o Sr. Luis Torres fez, também, ama pequenadeclaração nesse sen lido. O Sr. Luis Adot-
pho disse que este de inteira conformidadecom os termos do requerimento c o sub-scrcyc "in tolum".

O Sr. Soares dos Santos entregou, escripto.o seu voto ou declaração, sendo a respectivaleitura feita pila uicsti, após Iodos terem
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A praça Antônio Prado, o ponto maisruas João Bricota, Quinze de Novembro
João. A' direita, nos dois primeiros pastatladax a redacção e administração dosuperiores acha-se installada a direcçãoedifício ao fundo, conhecido por "Palace
pavimentes, as officinas, administração

nos altos, a Commissâ

central de S. Pauto, onde se Juntam ase S. Bento, e começa a avenida Sãooimentos do grande edifício, estão in-"Estado de S. Paulo"; nos paoimentosda Light and Power de S. Pauto. Note Bricola", estão, nos dois primeiros« redaeçào do "Correio Paulistano" e.o Central do P. /{. P,
trado da nação, os Srs. ministros da Fazen-da e Viação.

Um general reformado offerece
seus serviços ao governo

Esteve no palácio do Cattete, tendo orfe-Ijecido teus serviços ao governo, o feneral¦ (Se divisão, reformado. Julio Cesar.
Um commandante da policia de

Minas no Cattete
*. E™ conferência com o Sr. presidente da¦republica esteve boje, á tarde, o coronel Jo-1 víno de Mello, commandante de um dos ba-
; fslhões da policia mineira.

í Vindo de S. Paulo, esteve no
Cattete o Sr. Carlos Chagas
Chegado, hoje, do interior de S. Paulo,ande se achava quando ali rebentou o mo-vlmento militar, esteve, à tarde, no paláciooo Cattete em conferência com o chefe danação o Sr. Carlos Chagas, director da SaudePublica.

—S.S, viajou via Santos.

0 director-presidente da Light
em palácio

Esteve, i tarde, no palácio do Cattete, era
lonferencla com o Sr. pretidente da Repn-Hlca, o Sr. Syivester, director-presidente da
Light.

Esteve no Cattete o comman-
dante do Corpo de Bombeiros

Esteve no palácio do Cattete, á tarde, o
Sr, coronel José Lopes de Oliveira Lyrio,
aommandantc do Corpo de Bombeiros.

0 ministro da Guerra perma-
nece no seu gabinete

Pernoitou em seu gabinete o Sr. ministro
da Guerra, que dali se dirigiu ao palácio do
Cattete, afim de informar ao Sr. presiden-te da 'Republica da execução das medidas
executadas para o restabelecimento da nor*
tmalidade na capital de S. Paulo,

Generaes reunidos no gabinete
ministerial

Estiveram reunidos no gabinete do senhor
ministro da Guerra os generaes Ribeiro da

; Costa, commandante da região, Tasso Fra-
goso, Alexandre Leal, Menna Barreto, Aze-
vedo Costa, Rondon e Hastimphilo de Mou-

.ra, os quaes, sob a presidência daqqelle se-
cre tario de Estado, combinaram attitudes

hpraticas sobre a marcha das operações con-
;tra a rebellião. •

O Sr. Ellis foi o que se demorou mais natribuna, fazendo considerações varias, ten-dentes a mostrar a sua torpresa ante estemovimento. Não vendo causa para Isso,
justificou, entretanto, o orador as revolu-
ções conhecidas da Historia, citando, entrooutras, a franceza c a russa, como uma lon-cura collectlva, que os homens serenos com-
prehendem. Protestou contra os factos dc
agora, não só como senador mas, em nome
do seu passado e das suas tradições de ve-
Iho republicano de 70.

O Sr. Barbosa Lima disso que daria o seuvoto a favor do requerimento, pela lógica
doutrinaria e pela coherencia politica. Velhoclvillsta de 91. de 93 e, mais recentemente,
na campanha chefiada pelo conselheiro RuyBarbosa, sempre manifestou sua descon-
fiança pelos regimens oriundos da sedição
militar. E terminou lendo um telegramma
que dirigiu ao actual presidente da Repu-
blica, quando ainda presidente do Estado
de Minas Geracs e candidato á presidência•In Republica.

O Sr, A. Freire, em poucas palavras, eon-
demnou o movimento e ilisse subscrever, porachar jutto, o requerimento de solidarie-
dade ao governo federal, ao governo esta-
final a Ax força, lagoa»,

cm deante a entrada na ehefatura sõ é pei*ralttida aos funccionarios da policia.

A guarda civil sempre a postos
Permanece de promplidâo no pateo da

chefatura de policia um contingente de 150
guardas civis.

0 delegado auxiliar de serviço
Está att! amanhã no meio dia, na chefn-tura do policia, o Dr. Asurem Furtado, 2*delegado auxiliar.
Todos os factos que oceorrerem nestas 24horas, deverão ser con,muniçados Aquellaautoridade, que dará as providencias necet-sarias.

As prisões desta noite
Cerca de 35 prisões foram effectuada»esta noite, pelo pessoal da 4* delegacia auxi-liar e districtos policiaes. . »--
Os çresos. que, segundo fomos. Informa-dos. sao tidos como elemento anarchlsjaestão recolhidos ao xadrez da central de

policia.

Visitas feitas ao
policia

chefe de

0B9

Que
osaoi

Durante a tarde, o mareenal Pontonra,
chefe de policia, recebeu a visita de muitosmilitares e representantes do Congresso, qusIho foram apresentar os protestos de inteirasolidariedade pela attitude que vem desem-
penbando.
Os funccionarios da Caixa Eco*

nomica solidários com
o governo

Foi passado, hoje, ao Sr. presidente daItepublica o seguinte telegramma:"Correligionários e amigos do V. Ex. da
Caixa Econômica desta capital, mais umaves, reunidos, deliberaram apresentar a V.Ex. os protestos da nossa solidariedade ab-soluta.

Confiamos na seçJo do governo federal,em debcllar tão impatrlotico e erfmtnosomovimento, que não só veiu abalar os cre-ditos do paiz, como também nivelar o Bra-sil ás nações retrogradas.
Pelos funccionarios: (a) Djalma Antâo

aoaooE

Nunes, Or. Attila de Pinho, Angnsto fle Al
meida Júnior, Dr. Armando de Pinho, Ar-
mando Varella s Octavio Borges."

Concentração de força na ca«
pitai mineira

BELLO HORIZONTE, 11 (Serviço especial
da A NOITE) — A força do poliria chegadade fberaba está alojada no quartel do t"
batalhão, tendo recebido a visita do chefe
da segurança publica nesta capital.

O povo continua acompanhando com ln
teresse o» telegrammas sobre o movimento
em S. Paulo, que o governo recebe c manda
af fixar.

A Câmara de Barra do Pirahy
reaffirma sua solidariedade ao
governo — 0 delegado regio-
nal providencia sobre o

ciamento da cidade
BARRA DO PIRAHY (E. do Rio), 19

(Serviço especial da A NOITE) — Sob a
presidência do coronel Carlos de Araújo,
ornoas águas ío

aa ottsimo jnotferaa
Na data anniversaria deCarlosGomes
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0 ambiente lyrico extraído do «Guarany»
pela senhorita Joanidia Sodré

Generaes a postos
. O Sr. chefe do Departamento da Guen-a e
| tetro» offieiaes generaes que desempenham,

Procedida a leitura da declaração do Sr.
Soares dos Santos, o Sr. Azeredo pedin a
palavra. Disse o vice-presidente do Senado
que acabava de receber uma carta do Sr.
Monis Sodré pedindo conununicar que, por
motivo de moléstia, oão podia comparecer
hoje A sessão. Por estas palavras, deu S.Ex.
por comprida a missão qus recebera dessa
collega.

As providencias da policia

Depois do pernoite, o marechal
Pontonra foi ao Cattete

Como nos dias anteriores, o marechal
chefe de policia passou toda a noite no seu
gabinete de trabalho, oa chefatura de poli-
cia. Nenhuma occorrencla se verificou, ten-
do estado sempre de sobre-avlso todo o pes-
soa) da 4' delegacia auxiliar.

Na chefatura. pernoitaram também o Dr.
José Pequeno de Azevedo, Ia delegado auxi-
liar de rervlçn, e o major Carlos Reis, 4*
delegado auxiliar, a quem está affecto todo
o serviço de Investigações a vigilância geral.

Pela manhã, logo que deixou a chefatura,
ao que fomos Informados, o marechal Fon-
toura dirigln-st ao palácio do Cattete, ends
se demorou cerca do nma hora.

0 serviço de guarda á Central
de Policia

Foi reforçada para vinte homens, eom
armas embaladas, a guarda militar da Po-
licin Central,

No portão principal, além da sentínella,
o chefe de policia determinou que fossem
postados Instigadores da 4* delegacia,
afim de ser evitada a entrada de pessoas
tornadas suspeitas. Esse serviço é feito até
ás 6 horas da tarde, sendo que desta hora

A data que hoje transcorre é de grandeemoção para a arte nacional, pois recordao anniversario do nosso mais glorioso com-
positor — Carlos Gomes — nascido na ci-dade paulista de Campinas. A alma popn-lar tanto se tem embebido nas paginas da
partitura Immortal do "Guarany" que nãoha como deixar de associar a data de boje
á mais conhecida opera do nosso paiz,aquella onde vibram o nosso íoi a a nossaverdejaute natureza.

E' por isto mesmo qu» não podemos re-
cordar de modo mais significativo esta data
do que falando com a senhorita Joanidia
Sodrti, a primeira mulher que ie fez mães-
tro entre nós, e cujos exames, qua outro
dia se terminaram, foram baseados uo mes-
mo ambiente lyrico das pagioas do romance
de Alencar.

Mais de quinze dias,
completamente isola-
da, passou a joven
pianista no Instituto
Benjamin Constant n
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Std. Joanidta Sodré

compor Sããs provas
escriptas, um longo
trabalho de orchestra-
ção, uma transortpção
para piano e uma par-
te de canto. De como
se talo a Joven dessas
provas diz de sobra o
resultado brilhante de
seu exame oral, em
que ella justificou to*
dos os lances de sua
Inspiração, das provas
escriptas e mereceu o
ambicionado titulo de
maestro, que Já agora
a colloca em destaque
Inconfundível no nos-
so mundo da artes,
Demais, é preciso não

eu deveria orehestrar. Procurei transportar-me para o ambiente que vive nas paginasiinmartaes do Guarany, recordar uma a umatodas as sccnao do grande romance da na-cionalidade, emheber-me em sumina daalma da natureza o do,drama.
Nesse trabalho de concentração, fiqueiabsorvida alguns riias, fazendo simplesannotaçõcs de um thema, de uma idéa queme penetrava, até qne cm dado momentosenti que tudo se orgauisava em mim, numacommunlhâo profunda de cérebro c coração.Foi quando comecei a orehestrar, procuran-do, pela intervenção dos instrumentos cujotimbre cantava na minha memória, já quea minha disposição en tinha apenas um

piano menos solfrivel, traduzir eom toda
gravidade o silencio de alta noite, e o ru-mor qne o quebrava ante Pery que estr^-mecia, conformo exigia o texto, da scena
Jyriça que Eseragnolle Doria extrahira do'Guarany"; "Alta noite. Humor mudo que-bra o silencio profundo do ermo. Pery es-(remoce, estende os olhos nela esteira do

presidenta ia Camsrs, rennln-ie, heníetrt,
sa sesslo, a mesma Catnars Municipal dc»*
ta cldsde, votando sioções, reafflrinsiid*
sua solidariedade aos presidentes da Hepti*
blica s do Eslado. Também foi approvada
um voto de pesar pelo fnllaclmcntn do Dr,
Aurelino I.enl. Esteve presente o dcnulaiM
Cunha.

O Dr. Edmundo Vieira tem, na «jnalldad*
«a delegedo regional, feito, em pessoa, m
policiamento ila cidade, permanecendo em
seu gabinete dia e noite. Causa eslõ lusMmagnífica impressão ú população.
0 presidente do municipio de
Barbacena telegrapha ao pre-

sidente de Minas
BAMIACENA (Minns), II. — (Serviço ti-

peclal da A XOITK). — O presldente'dcsl«município. Dr. Pereira Teixeira, passou aejDr% Hnnl Soares, p seguinte tclegraintua:' Tenho a honra tle uccusnr e agradecer <recebimento rio lolcgrnniinn em que V. Ks.comniiiiiica ter Irrompido um movimenteisedicioso em S. Paulo, o ter o governo ie-deral decretado o estado de silio. Fazcnriuivotos pelo rápido restabelecimento da er«
cm, reitero com prazer a completa solida»
rlcdade deste municipio, ao governo tlc V:
Ex." »
Os offerecimentos do Tiro 4

PORTO ALEGRE. 11. (A. A.) -- O c.í«
pitno atirador Sr. João Baplisla Canubarro,
presidente do Tiro de Guerra n. t. estevacn. companhia ile uma comniissão do ali»radores do mesmo tiro, nn quárlcl-gcnoral,onde foi offerecer ao general Andrado Ne-»ves, eominandante ilrstn região mililar, 04
prestimos daquella sociedade, para o cíisijde qualquer emergência.

O general Andrado Neves agradeceu <i
gesto patriótico (Jos atiradores porto-alc-.gi-enscs, decterandn A comniissão que leva-ria o facto ao fonbccimcnto do Dr. ArllílitfLernardes, presidente ila Itepublica.Caso se tornem necessários os serviços d»Uro 4. serão chamados n postos os atirado*res, os quaes serão comanda,ios polo niaj,,}atirador Sr. José Christiano [tosa.
0 6' batalhão provisório eliegou

a Minas
O Sr. presidente de Minas recebeu o se«

guinte telegramma do Sr. major HcririquaBrandão, commandante do 0.' batalhão pro'visorio,' em viagem:"Acabamos de transpor o tcrriíorio minei*ro sem_o menor incidente. Officincs e pnUças estão bem dispostos. Podeis uiniilcr pie»ua confiança no pessoal do li.» balalbão."
tonai— atOBioi -TO'Bi te éiíé em lia

Destruídos por violento incêndio importantes
estabelecimentos

Para circumscrever o fogo foram arrasada* pelos!bombeiros mais 118 barracas

esquecer qua a prova da senhorita Joanidia
Sodré não se resente de nm só erro e con-
forme resolveu a commissão examinadora,
se acha á disposição de quantos quizeremvel-a e certificar-se do rigor do exame.

Bem é de ver, nessas condições, o inte-
reise com que procuramos falar k Joven
pianista, colhendo as suas Impressões dessa
phase decisiva dc sua carreira de arte. Fo-
mós encontral-a na sua residência em Nl-
ctheroy, ao lado de sen piano, de muitas
flores, cartas e telegrammas de felicitações,
e de muitos retratos do sen saudoso pro-
fessor de piano, o maestro Nepomuceno,•pelo qual a joven pianista entretem um
verdadeiro culto.

— Minhas impressões?... Quando deixei
a minha família, vendo-me isolada numa
sala do Instituto Benjamin Constant, .onde
iria pnssar algumas semanas fazendo as
provas, fiquei entristecida, tanto me magoa-
va a lembrança de qus Iria passar dias In-
tetros longe de meus pães. Mas depois,
tranqtiillisada, on melhor, conformada, li e
reli a descripção da enchente do Parahyba
que me íoi fornecida pelo Instituto, e que

¦Pm, mtio tio novo calma e placidez.Depois desta introducção, de tecido Ins-trurnental sombrio, procurei dar movimen-tação i orebestra com o inicio, em crês-cendo, da oheia Jo Parahyba, procurandodesorevar os rithmos das montanhas liqui-das, e desenhar nas cordas a neblina qu»se espessava po ambiente trágico.
Adeante, nova mutação: <_, o correr dashoras da madrugada, è o sol que assoma

por fim no lhorizonte, fazendo as tuas pri-meiras pinturas no céo, s fazendo espien-der,os contornos dc terras disseminadas
„ Neste ponto, sei de cór, dizia o texto:Tudo água e céo. A tempestade ao longoda cordilheira. A «rração sempre a ores-cer." Ahi, então, fiz intervir oe coros, pro-ourando enriqueoer o trabalho com os re-cursos da boca fechada, visto que a provaestabelecia limites e condições, impedindo-me por vezes da dar mais amplo desenvolvi-mento, de combinar novas ordenações entreo canto, os coros e a orchestra.

Finalmente, procurei imprimir o melhorde minha inspiração, dando-lhe toda aalma brasileira quo achei em mim, e asens ção recebida da leitura do romance deAlencar, no trecho ultimo, onde sc diz: "A
corrente, em estrondos cada vez mais altos,arrasta a palmeira de Cccy. e Pery alé re-unir-«e no horizonte, emquanto o Parahybasinistro, tímido, soberbo, continua a mugirem cheia."

Meu trabalho, é verdade, teve a plena ap-
provação da banca. Mas isto uão me basta,
porque o que eu desejo é que o publico o
julgue. A banca, composta de .figuras deatto valor, disse muito, aífirmando que alinão encontrou erros. Mas o.que eu desejo
é que o povo me diga 6C, seus termos, têmtambém alguma inspiração, e lhe fala à
alma. Isto é que seria o meu grande orgu-Iho. E eu estou mais nervosa ã idéa deouvir em orchestra, o que compuz na ima-
ginação, do que estive nas vésperas do pro-
prio exame,

, _. i- ;j^*u!aZi*&i__ii.jií... ____.-_____,_,.... 
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Parfe da cidade de Mess ina, vendo-se o poria
ROMA, 31 (Havas) — Communicam de

Messlna que, para circumscrever o Incêndio
que destruiu os edifícios da Escola Normal,
Lyceu e Gymnasio e cerca de oitenta abar-racumeutos, os bombeiros tiveram necessida-de de arrasar mais 118 barracas. O numero demarinheiros, bombeiros e civis feridos è detrinta e o de pessoas que ficaram sem abri-
go elevu-sc a mil e quinhentos.ROMA, 11 (Huvas) — Em conseqüência
do grande incêndio de Messina, na SiciJia,
que destruiu a Escola Normal, o I.yceu e oGymnasio loeaes, além de muitos prédiostle habitação, o governo resolveu conceder
o auxilio de vinte milhões de liras para aconstrucçáò de novas casas naquella cidade.oaoc= lOcaoE IOE30G

Accentua-se o enfraqueci-
mento dos mouros

MADRID 31 (U. P.) -Informam dcMelilla eonfirniar-se ali. sem caracter offi-ciai, a noticia do enfraquecimento dosmouros, que se têm submettido era grandenumero.
MADRID. 11 (U. P.) _ Informam dcTeluan que os aviadores hespanhóes reco-nheceram os cadáveres inimigos abandona-dos.
MADRID, U (V. V.) —O general Primode Rivera partiu para Marrocos, onde, ao

que se sabe aqui, prepnra-se-lhe grandiosa

Foi assente lambem a rcmr-.sa ne um ml»lhaodc liras para ns necessidades urgentes,assim como materiais para o levantamentode barracas, onde se alojem os que fieaiaasem abrigo.
MESSINA, 11 (A. A.) — Formidável in.cendio destruiu a egreja, escolas e duzenteibarracas localisadas nesta cidade. Houve du-rnnte a horrível cntestrophe, que alarmougrandemente, cerca de 30 feridos, além deconsideráveis prejuízos materlàes.O incêndio durou cerca de quatro lioras,sol) intenso alarme da população, pois 1.5U0pessoas ticaram desprovidas de abrigo.O Sr. ministro do Interior tomou as ne«cessanas providencias para soecorrer ns -ri-

cl"nas do incêndio com a possível urgcncT.i.,
SL—IOE30I ~-apeaoEsaasasaoi

ÜM CRIME POLÍTICO NO
JAPÃO

Foi alvejado a tiros, por um
estudante, o presidente do con-,

selho de ministros
TOKIO, 11 (A. A.) — Quando saia do

palácio dn Dieta o príncipe Tokugawii, pre-sidente rio conselho tle ministros, foi inopi-lindamente alvejado a tiros dè revolver porum estudante chainnrio Kazuo Noda.O aggresso.r foi preso quando pretendialugir, sendo appreheiiilidH a arma cn* seubolso, v
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Écas eN<widâdeà
Os açnogur» dc cmorgumila dependem ape-

nas du City, segundo o niillciurin. Nunca se;
tornou lio. mi.mvuli.so o uIiiísUtIiiiviiI» uc
I*.lllll' J |..)|llll,.!,M'>.

O*, einharaçoi de transporte», qno »m> noie
considerável* e que riu mm desde siililnidn,
n.iiiifiii qui.iiriiii.iii.iiri.it- .... oscaiioi d«*
i.orfts dn gn.ln .. li lllll l-r-.se. O 1'icvn il« *'>>'•
in- viu ino para in.ii . iIkkIm ves com all.-si.-
c.'.K. palpável» .- do i..itl.itii.ic.iln geral. O
recreio ultimo dn governo ajitnrlsnu o ml*
iiisln. riu Agr.cultuei » (nlervlr uu mci-u*
do riiminanilo vli-i'"'". dc |trlm-»lr.i ncreait*
dade. nfim de iif_ri.cl*o» ao co.imi.iio. «
lireço.. módicos, em iirmaxen» tte l.»e.ii>n-
çiln nfflelnl, Se a sltiinçAn rren.ln paro a
rnrnr perdurar, como é possível, «ei» «
casn dns iirovldcnrlai »u estenderem ali *
flseãlls.çAn rimei... i.'.i .'ii.if ilo .Imlsle*
rin du .H'1'i.l.i.i.i. ib» slueli* dr t-iidn e
rin sou rnnsuino Pm Isto iin***in<«. « finierm-
imn.ctil.i ilo*. nen.lifi.es (le ciiici i;i'i..-in que
sA depende ib. ciiy iam no oneoniro de um
ensejo excciu-liniiil. Aile.inl.fM* que. mesmo
essi. 'Icnt-mlfiii-lii. i'*l'. providenciada r em
via de ser removida,

A nova l .inqullllsii muito oi consumido**
res, depois du allti «uhllii ds carne, nlia
desta vez firmada rm motivo* do conheci»
himitn gcrul, Sem duvida alguma » pnpnla*
«Ãii ficara aguardando ns medidas cnmple-
montares, prcseilpt..*. no nlllnio decreto e,
neRun.lt. ns quaes, o Ministério dn .grlcul-
Imn c.iiii.|..-.ii-i'i nrri'«, feijão, linluliii.. furl*
niin. xarqiio é outros vlvere», quc s«rã'. ven*
ili.i.is n preços módicos Com isto. "lem de
n ssc mi ru r o ttlinsteelmoiito, o decreto wiia-
r;i a i.ltn excessiva dc preços, atiirllnida uos
ultimo., i- grando eintiai a'foa dos trmisiior-
le», (pie toili. a «ruir reconliere.

.*•
O Conselho Municipal .•*. e-tiidni o al-

vítre rie se fornecerem «os pequenos 
'nn*

eclonarlos, inc.llni.lf pequenos descontos
mensaes., ns uniformeis nuc um decreto re*
cenle rio Sr. prefeito lhe. prescreveu,

N'.'is ..tini j:'t .lemos ns nossas Impressões
sobre o cnso, levantando duvidar Inslaniciilc
acerca rins embaraço, financeiro» que a
compra dos iinlfo. néa po*lerla traser-ines
•\l.-in disto alguns, do. pequeno» runiyio-
mirins, agora obrigados n farrtamciiln, lem
riit-eliti a rccebel-o* pnr conta dus corre»
municipaes e outros nflo. A> excepçncs *•«•

tnlirlecem um transe injusto, um regimen
rie ili.iis pesos c duas medidas qu<* toda »
gente recebe com antlpatlila.

N'um momento em que os próprio» rtecre-
tos rios governos declaram qnc o preço «a
existência í cada vez mais salgado, não se
comprchende n rioei-ctaçãn de despesa oW!*
gatorfa lireclsamènle contra «s que menos
ganham. O ulv-trei siiggeridn uo exume <M

•lho. nttcouondo a slluiição nao a cor-
li . isto que deve ser accenttiado.

¦VTflNMIflfttVflW m***** m*JM^.^*m*
A NOITE — Sexta-felrn,

mitmmmmmtmmmmmwmwmmm

Coninicmorando a tomada,0 movinicnlo revoludo*
da Bastilha

A« solcmnid .des que ie realisa-
rão ne. ín capital

Pnr ii.c.tsi. . tia i. »i.< nacional irsncesa,
» -iiil.u.«j.i... <l,t França receberá, eomo de
cosi ll me, Im io ho.,tt du iimiiIiíi. uo edifício
du fiiilii.Ui.rii., .. l'..(l I r.V., 711 ll.iliwi.l-llJII,
... repieseulunl.'» das .u.iitdunes tiui.i-e-.ss,
nii m../.,. e '.vn >v lir.it comi. os menino»
ilu» eiiii.um» fra.ice/u, i,i.i.ir/4 * syrla

A'» I lim it> d ii larde, tln nfesnin du, ni*
verti, D" riicHlio Municipal, iin.ii represem
liifAn c(.ii..".l'ii iii-> eujns uoiivlies »eiâo
envia.Io» rie uni Ia»» .pelo eniliiilsãilni de
.iiiiiç», t dv 'Hino, pelo .......IU rir 1'rsiss
ilu colônia fi-uucein,

A' noite, uu Club iln» Ml». Io», *t lll lio*
r,n, ii.mmi*. mn biulr offareeldo pela colo*
uin fruncesa.
U'I|.|IÇIII1

nario dc Santa Cruz
Segundo "La Ro/on" viitvi •

anncxação daquelle terri-
torio ao Brasil!

II rtOsfulhO <1o 102 _

Boateiros
Mnn.sus lia — e ellc» lio lrgli.nl

i.i.<m uni*.! u em dar uollctai trágicas
* kr.ii.il.- ii.'.. fornece vão*se com o

I
*jr 0 4 t e t •* * * •*

J

fl t

DURNOS AIHKS. II. (U I' l — Fofro-ln
...niHii.niinii.n - .in.» n nuiviuieiilo rsvulu*
.liin.iii.i i|.' Sanla Crua, n» llullvla, "I.s \\n
/.on" el,i<sill.'ii o ile Insrniio An que s» nl-
tli nu, rsnc nit.i itiifiilo i-i.i de raraelei m-|...
.'.iit-,ti i' |.reli...In. a -iiiii'».,. i.u ilHqurlIr
.eirll.i.n. uu lit .sil

I.A 1'AZ II. IV P ) - A 1'lilftn llprra-
ria de üo. Ii-dumlu prolrslou conlra o mn*
. iin.-nii. soparolikla dc Sanla Cmi, nfl.
recuudo o» iodos riivs» mu.i.i ao govírno
pnra assentar praça .ifim de delmidrr a In*
tcgriilude .uni'... il

l,A PAZ, II. il' »».) - Diversas socie*
dade» em Siiiitu Crus manifestai j.h o ».•'.
descniilenlsineiiln para eom o iiioviineiitu
sopnrolixla, enjoa "lenders" querem enga-
n.il-.i» com UI....II..I» »ulira ss cnnveiileiicias
do anuexIUiilsiiio, dizendo que o Urasil Ib.»
fucilllarA arinus e aiisillos

LA l»A_. II (U. |'.i -Na própria pro
,_7 _ 1 i.,.. ia?. I •J*nc*» dv Ssnla Crus nrianlsitm-se corpo»IB7. Kua 1 ««lembro. I87{( | (|o vojuntor|ol „„,.„ contbater os lepsralls*

clit-CJ.I»
rem"i*, inesm.is

LA PAZ. II OA.A.) — liilorinaçAes da
Sanlo Cruz, onde hu din» rebriilou um mo*
viiiicnin reviiliinionurin, dl/em i|ue a» forcas
legues uviinv.iin pura ((•«lalielcrer a ortlrni,
sendo a lodo o nionieillo rsprrudo o combate
final conlra os sedlciosos

A lbi.no 0|K*..ti-i.t tle CiH-liiliainha. iminir-
l«nt« igrcmluçAn liollvluil», nnliciluu rio go-
verno permissão pnrn »i* armar, afim de der
ei.iiili.it.' an» rrvollò»os

*%m

í.',','.','.'_í'.'.«í',.'.'/V.Í'.Í*«*íWÍSe*99SSÍSÍi

PENHORES?...
Menor juro %& Maior offerta

I01l_r. HUhr.H II^Av^nlde IUs^
yy^y.«tv^««y^y.«.wwg^V| ,,„ f0PlJ1„ fí(,„i„re, srim de « incorpora

A iiieiedadé rlcgunle deve vi*
•Uni a - fiiiiiii.ilniiii • na ms
liisiiota in»talliK'A<i, pnra ver c»
n... pódi*. »riii |i..Ki.f csagerns,
ve»tlr-»e com «» inetiiins Unos
lecl.lu*. i" ii uifniiM iIihIIiiccAo das

CII»U» lll- Im.i II. tllllilltu. fll.

Recebeu ama hengalada na
cabeça

¦ a ._¦¦ ¦¦¦¦ís_ibi ei»¦_____¦ _rr_r__TTi___.^______^^^^r^ft,tí-mPm*mmmm,m»W»Tm^t*m*mm^m*tnwmm^w^«m

ANALYSANDO O DE8ENV0L
II

DO BRASIL

for ter sido niiidcriido u lieugula e. em
consequencia, ferido on cnlicçn, leve os soe-
corro» da assistência o confeicnte 1'inilo de

i Aruiijo Vliiiin.i. de 2'2 annos, luoradoi' A rua
! Mm-liiiilo Coelho 16.

O fi.eiu (icct.ncu uu est.i(Ao de Porlella e
a policia lin-iil rie nu (li. soube.

mm*

(_ A
»>

Con
lige.

»*.

Uma iiercma ae san-
pe azul

Apenas, mnis Ires din» e o RIALTO faril
:i sensacional t'»lr/.i de»»» .ísmiiiiIhusii pro-
riiicçào SUPlill .IliWliL, em 8 aclos. qui*
custou umn fortuna, mas fu/. reviver nn sce-
liiirio ric U.llil turno .inirute tão liixiiriosu

Um telcgranima rie Juiz de FAra. honlem
dlviitgi.tlt) pelo nosso serviço espcrinl. noli-

cin que um vereador rii.li iiprescntoil lim  

lirofecln A Ciimarâ local.aumrisiinnn.o ,crc?"!qiiniilo ningiiificcnle ci.tc de Inglaterra, *
cão rie leiras livres, assim que for J,1,».a"° mais Imprevisto mais emocionante bistorin
conveniente, em fuce dn en .-est ia (Ia V,I|H.*., .de iimoi rie toilo. ns tempos realçada pelo

F.sta Iniciativa foi. sem duvldti. r'<"""*' ,.'cn.o nrlistlco ric VIlUilNIA VALLI. MIL-
(•ni-i.niuitns nppiausosi tão certo . qm* " '.'"ITON SII.I.S

i tt nuc relativa--
í (im* a "'

stiliikilo ilus féirus livres .
mente, leu t-onscgiiitlo, quando liem orgiinl

sndn. abrandar muitos lignre» da earc.sti.i.

e promove.- um:, pequena ha.xa nos Kener.;»
nt-nuisiçãn dt recta i"'s»es mercadostle

ile
de nina veí

I.AIH, K0XI5. e que vem alenn
.jVaiidi. no mundo inteiro o suecesso lelii.n-

liiinlr que lhes foi ii.i.-ininicmcnle augurmln
pcln critica americaiin c n inglezn.

mmmm , , .—

«rodncçno. IC por isto que mais ne-tina *•«

temos nffirmado une entre ns med das aló
hoje efficaze» contra a careslla, »«!»"/'.«•
„oss.. incluir apenas a dns feiras I.vres.
r.nbor.. nno raro ellíis degenerem pela frou
Nirião d., fiscalisação, que acaba, por im
cn'i!p..n.n.lo os preços aos dos intermedia-
rios rios nrmnzens e quitandas.,

Mas. sei:, como ifir, i Inquestionável que
„ 

'iniciativa 
rie Iuiz de PAra «em^n^T

trar* Mib.i-irulo. que o plic.nomenn- <>» c«-
réstia nãn está mais clrcuinser pio às gran-
ries cidades c capitães, tratando-se em ver-
dade de um phenomeno .gcuernlisado, que
tíóntini.n u reclamar soluções prnmptas e
efficazes da mais diversa natureza.

Dr. Estéllita Lins-Via.s urina rias (w. ne*
rias e cirúrgicas) tln.ns X. Labor, -b. Ju.*. mi.

Dr. Reynaldo de Aragão,pateta se-
nln.riis. f Citrlota. IH- J "S »___-_

DR.~ PEDRO 
"OARNEÍRO - WjJ»»*

mSti, interna.. Çtm^h 
4 

"i"-l*a!- S- *l"s6- '6*

Drs"Moura Brazil e. Gabriel de án-
Srarle ~ Ocullstas — Tlriiguayana, 87.

Dr. Edgar Abrantes. Tratam-Tube^ulòsa
pelo 1 .it-.imotl.orax. I.argo Carioca. 18, 3 As ¦_,
pelo

Hospital Evangélico

r _ A,-.,:., cirurgião.Castro Akaujo cmiic.» privada.
Phnne Villa 22fil.

mmmm*
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Combate ás moléstias do
figado. do estômago, dos
intestinos e corrige a
prisão de ventre.
mim

O ANNIVERSARIO DO PRYTA-
NEU MILITAR

—___.._».m m m-——

Foram adiadas as (estas com-
memorativas

Completa, a 14 do corrente, mais um annn
de uteis serviço* A instrucção, em nosso
paiz, o Prytaneu Militar, o acreditado esta-
bclecimcnto de ensino «uperiormente din-
gidn enm fins âllrulstlcos por ura grupo dc
provect.s professores militares.

Funcciona o Prytaneu na casa hwtorlca
da praça da Republica, que foi residência
do marechal Deodoro, a qunl acaba de pas-
sar por grandes reformas que melhor a ad-
aptnram an rim a que se destina.

As festas eommnmoralivas daquella nata
ficam adiadas por motivo superior, devendo
«cr opportiin-imonte iinnunciadas.¦ mmm* •

THEATÍE — Jolie coüection
de robes du soir, recue des
meilleures maisons de Paris,
chez Mmer de Flavilte —
9 Rua Uruguayaná - C, 6060,

CASA DO BASTOS
Especialidade em calçados finos
para homens, senhoras e creanças

COSTA BASTOS & VERNAIS*
DES participam nos amigos e
fregueses que, por motivo de rc-
construcção do prédio da sua
filial, á rua Uruguayaná n. 22,
se mudaram para a mesma rua,
n. 19, casa matriz, onde esperam
continuar a merecer a mesma
confiança e preferencia que
lhes têm sido dispensada.

Aproveitando a opporlunU
dade, declaram que não têm
filiaes.

Rio de Janeiro, 10 de julho
de 1924.

RUA URUGUAYANÁ, 19

CASA DO BASTOS
Telephones: 2S16 • 3302 — Central

CAIU NA CURVA
Entrava o bonde ni> run Senador Euzehlo

e nessa oceasião o operário Mnrcellino
Araújo, que se segii.iivn no bnlaiistre, per-
deu n equilíbrio, caindo e ferindo-se na ca-
beca.

Mnrcellino, que conta 25 annos. após os
socenrros que recebeu no posto central de
Assistência, recolhcti-sc A casa em que re
side, a de n. 8 da avenida 92 da ma Gene
rol Pedro.

(...mimai', no dia 28 «leste
me% a grande venda pelo
custo real «lo variado e
grande stock de perfuma-
rias dc Coty, Houl-igant,
Roger & Gail<.t, Çaron e ou-
iras; heni assim, escovas
diversas, pentes, esponjas,
estojos, etc, etc. Jamais
haverú outra oppo.imiidade
de optimas compras por ser
esta liquidação para termi-
nar o negocio e são poucos
os dias (pie n-s.la.ujLpara en-
(regar o prédio A actual ar-
rendataria, a Sociedade Pa-
thé Baby, para ahi installar
o Cinema no Lar, Rua Ro-
drigo Silva n. 30.
Constituição da mesa da Assem*

bléa Estadual do Amazonas
O senador A. Rocha recebeu hontem o se-

guinte Iclcgrnmma:"MuiiAos, 9. — Na qualidade de vtee-pre-
sidente da As.rmbl.a F.stn.llial, em exerci-
cio da presidência, Inibo a honra de com-
iniinicnr a V.Ex. ler sitln reeleito, na jçs-
são preparatória hoje rc.ilisi.ila. o Dr. Tn-
riano Chaves Meira, presidente da mesma
Asscmblt.n, por unanimidade tle votos o ele-
to vice-presidente o Dr. "inlonio Ayres de
Almeida Freitas, lanihem pnr iiiiaiiiuiiili.de.
Poram reeleitos I- e 2» «crelurios, restic-
ctiviiiiiente, os Srs. .lonqulm Francisco do
Paula c José fioncalves Dias. Attcnciosns
saudações. — (a) Dr. Ayres de Almeida,
vice-presidente.**

EMPENHAR ?
_A na CASA GONTHIER

45 RUA LUIZ DE CAMÕES «

Empresta o VALOR REAL

etijn
_e

clln»
por sin ¦¦••¦' ei|ialliuiidU'Bi muln »i¦• • • qm*•.K..iii..*..i ...ii..i" . se a. mio actinin em lu.
(ume t(l.*iii*« da nii.it.» e iuiviituiii A
.miisiia,

.Vi., e miviilaile dns nossos tempos, o li>.u*
• rito Nt-i.i i *.i i»'..|t tu os fiii.i.Uliii atti*
«tn.•••ii ...'O » vi., in.(.ii l., Itiuyiit. .'iif...i'
In.u*o em Tliei<|ilii»*<lii e lran.feilu*o do
;n.(i«i •••¦¦* o Franca» encariiniida»u rm um
'In, lllll» illlf.l» ..lllfs CUpilUlo. lIOS "(lill.i.
.¦I»ie*«", -pie leu. pnr tllulo — "Ou díbil dc»
iiouvellra".

I.A <*»i • •'< ¦* na figura ds um allieniensv
larell.o, ., «i.nl.li aloanlas, •• cochlchui "di?

que, dU quei", alamlanilo et genles, de. Ir
ns inaiiijn- dn 1'y.ru ,a> as vv.iluinlii.i do*
ilinrr.itlns; deh.le o« .iu.í.i..\ quc .e ..-nl.it nn
«o m.I, ii..» degraus dus templo» o rnp.wio
alegre dns g.viiinnslos, os vu.lios iln* mus,
*H .» austero» pliiliiMqihos que «e r.i.-ii.iil-
nliavam gravemente para o» Jurdln» dc Ãea*
denius, ande Iam dl<riu-rrr »ohre sssiimptus
Iraiiirundculues A «oiiibrn do» plAlanos, eu*
Iro o* túmulo* dos licinc.v llep.ndiulnilo n
.ipli.líio de Theoplirasto escreveu l.a llruj'4*,
tei Je vnus aviiiie que ces dlsetirs de liou-1
velles me dnnnenl de 1'admlrution, et que.
le ne convnls pas quelle est lu Iln qiiMIs »e
piupotenli car. pour nt rlen dlru de Ia bai.
tessr q.i'll y a à toiijo.im incutir, Je ne
vols pa» iiu'11» i»nl_Hcnt recuellllr le iiinln-:
dre fri.ll de eelle |irutlque."

lambeu eu, e.liuo o grego, admiro Ines
timnrii», aos quaes ludo «e poilcrA negur,
niriiti» liniigiiinvfio lloulii» ha que »Au ver*
dudcl.os poemas épicos - e qtiuntoi poi abi
i-ir.-i.lii.ii mnis lario» rm episódios lier.il-
ro» tio qne a Hindu nu a C.ançda il* Hiiltindo,
li o» «eus suloro aniiiiyino» nãn perderam
lanipn rm eoie-los, A ii.a.iclia dn» rliapso-
do*, e.n dispodo» em cantos como í../1'ii.i os
acaldo», ineilll.ii.ilii loilgsinente n ússiltliplo.
rrui-iiiiío as M-.-uii-, de»lui-iiiulo as figurnsi
liiiprovisnram-nos de mn Incln A mesu do
i-»fí ou i porta do rliaruleli.i. fascínio pas-
mat o auditório com o» altos feilo» quc Iam
narrando, como os Irnvei.n. dn rufii ric Rer-

| tranil de Horn e de Theroiitde enlevavam
os (iicrrelrns, que os oiivlnin, reforlnrio-lhes
aa arcAes dos pares earollunn ou dos cavai-
leiras que so batiam peta rclialün ou pelo
amor. enfrentando-.e enin gigantes e nious-
Iros demônios e feiticeiros.

riienplirnsto nüo «abla quo proveito co-;
Ihiain ile lace ballrt.it ns quo as lançavam, jO liDiitçlni giii-a com o terror que espalha:'
4 uma volúpia slniilra, mas volúpia comol
a que provocam oa vuilstn» Emquunto lio-
queja As surdas arrendem »c em Ascuns os I
olhos ao lioatciro, tornum-sc-llic ns fuces II-'
vidas nu piirpurejs. Ircinc-llie a vo/. _seiisc.ii
e 4 vA-jo dclit-iidi) siiliDiviinrio o pavor do»
que o escutam ssltirrceldos,

A' primeira noticia dc um movimento
qualquer surge logo o lypo, como o urubri
U'-..il. ao fortu.n tle uni lassalli» ilu ciiHÇn
IC conieça o triibulho da propugiicâo nefasta.
Pelnr, õoròm, do qnc o abutre, que devora
a potliidüo, o bonlciro—espalha a inclira,
nccrfM'cntando-lbc sempre alguma Invenclõ-
ni.-r nova com o fim dc a tornar mnis ater
radora K um só de taes landins Infcciniin
toda umn cidade e como o boato i eniiiiiin-

i nicnllio el-lo. em pouco, correndo pe
dn Iclephnne e do (Hcgrapho, invadindo os
Estados, passando do estrangeiro n, ciii lio-
ras, um motim de praça as«ume, augmen-
lado nos uniformes us proporções eve.rsi-
vas de uma revolução.

JA se tem visto o boatriro ser victima do
que propala como, por ver.es, acontece na
cancha an pelolnrio ser alrnncario pelo rc-
cliai-i. di pela qnc lançou A inuriiMia. De
um lembro-me eu que, durante a revolta dc
tiil, uma tn.inli.it!, an saliir ric cana, ao pri-
ineiro conhcclrio que cncniitiou disse que
eslava informado ric quc a esquadra ia co-
meçar nessa noile a arrasar a cidade. Foi-
sc, falando o um e a oulro, sempre a pedir
segredo para não couiprnnictter a pessoa
ijuo n avisam.

A' lorde, regressando á casa, encontrou-a
fechada e batia, batia quando uma visitiTin,
attrnliiria peln alroada, deu com elle c cha-
mou-o, rtizenrio-lhe:"Que não havia ninguém. Tii.I.am par-
tido Iodos" e eutregoii-IIie n ehn*c dn casa
e um bilhete que lhe deixara a esposa. IC
dizia a missiva: "Fugi com torios para Meu-
des. A esquadra vai começar o bombardeio
hoje A noile. Espero-te no hotel". Eram

mmttmww**' mmwmwmmmmmm

ODESVARIODOEX-DEIXS
GADO PIES

Unia entrevista concedida
il"í.iXaeloir, peloen-

çcnlictro argentino
Alexandre «unge

i'.m longa

As cansas prováveis do 1

AUTÓPSIA E FUNERAES DO
1NFURTUNAD0

A nova do suicídio do Ur, i."., pi(, (.
Hi'l-,M)s \ilti*.s, ll iA. A.) - wn loiin») viijumla lionlem, pelo nosso _v eliohé, i»,

rrimilaguni coiircillda A "l.a Nacion . o .<"'"I preliendeu a quiuitos o conhuclniii, c .-iul,
sciilielrii e tonhcciilo rüianelsta argeiiimo. Jl( r„„)V.a„ u» quu privavam na suu hit,»í
Di Alc»..o.lir lluiige. qne recenlemeiil* vi» * •
uni ,, llrasil lavo uccaslflo de fascr ««clara*
...rs iiiitliiiisUts •.ulire a «randeia Industriai
liraokiia.

Ü entrevistado delcve*se em deicrever o
progresso de 8, Pnuln, cliando pormenorl-
..iii.iiii.-nir o que viu nus grandes fabricas.

O Dr. Iiiiu.i* terminou a sua entrevista m-
lendo que a» Industrias tomaram um rorml-
davel Impulso uo llrasil. A» fabrica» mui-
lipllcum sr a todo u momento, abarcando to-
da a série de uiaiiiifucliiias.

» _»s» ¦

A maior de todos os tempos 1
A maior do Seeulo 1
A maior do Mundo i

E' a pavorosa liquidação
da casa

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

Visitem as nossas exposições.

VILLA DE PARIS
35, rua dos Ourives

76, rua Bueno3 Aires, 78

Um menor atropelado
A propósito do desastre de automóvel oc-

corrido na rua dn Gloria esquina de Candi-
tln Mendes, que honlcin o.iti.-liimos, com o
titulo supra, proenroti-n.n, hoje. o Sr Ca-
seutirn 'lei.uira dc Souza, "chuufleur" do
automóvel rausadur do desastre, que nos
af filmou ter sido este casual, porquanto a
vicliuin, o menor ll.vgino Figueiredo atra-
ve_snti repcntii.iiiiii.ulc nu frente do vchici.lo.

__i_*_j___i ilida .o_Sr__Suii3K»-que elle mes-
mn. com o auxilio do Sr. Dr. Theodoro de
Almeida, apanhara o menor e o levara ao
Posto Central «li- Assistência, tendo expon-
luneatnciite chuiiiailn um guarda-civil, em

rj'*,, caminho, pura úconiptinlial-o.
Accrcscentnu ainda o referido "chanlfenr"

qnc não foi autuado e que a própria victima
declarou na delegacia ter sido o facto ca-
suai.

mmm
ESTA' QUEIMADA PELO SOL T Use o

reme Âlled
Nova crençiio americana, o creme da Moda.

r,rani|ii. ia e afonnoseia a pclle. Não contém
gordura, não é oleoso. Adhere magnífica-
mente o pó tle arroz e o seu prevo é coinino-
tio. No Pare lloyal c em toilas as perfumarias.¦ mmm ¦

, m** ¦"FON.FOIS»
DA prazer folhear o numero desta sema-

oa de "Fon-Pon", desde a nllegoriu magni-
fica da sua rapn, em que não se sabe que

dezoito pessoas e doia cães. 0 mísero bum-1 mais ndniii-iir, se a concepção em hoincna

¦ÍS,*. ».. ..»'T'_,l'MIHM»_J_^Ta__a___.-l

ÁGUA FIGARO ÜS,;^
perfumarias, pha.-mncia» e drogarias.

bcnii nas pernas.
0 lioato ricoelicteara, danrio-*!hc em cima

fulmltinntcmcnte. Se acontecesse o mesmo
a todos os cspnlha-bras.-.s que por abi an-
dam oulro gntlo nos cantaria. O remédio ò
nno lhe darmos ouvidos, mas isso t tão dif-
flcil, elles lém tanta arte no mentir e a
nossa Ingcnuifladc c tão grande...

Emfim, emquanto forem apenas tiontos,
poeira dos tempos agitados, deixemo-la, que
role. Tratemos nAs da vida, que i coisa
séria,:

COELHO NETTO.
(Da Academia

«s— ¦

o CINEMA ÍRIS
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JÁ PENSOU ?

[ QUAL 0 raiOS. AMOR ? I
"iniiiiiiiiiiiiiiiiii. 
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NO CRUZAJWENTO^DAS RUAS
A victima loi, depois, para a

Santa Casa
Rondava aquelle trecho da rua Visconde

de Itauna. pela madrugada', o guarda noctur-
no José Martins, dc f>8 nnnos. quando ao
chegar no cruzamento rin rua Machado l'ne-
lho foi apanhado por um auto que passava
em carreira vertiginosa. Projectndo A dis-
landa, ferido na cabeça e no rosto. Mar-
Uns em pouco era transportado para o postocentral de Assistência, onde lhe ministra-
ram os curativos urgente» de que nccessl-

UMA INSTITUIÇÃO QUE SE
IMPÕE

Um ge.to digno dos artistas
patrícios

O empresário dn companhia hespanhola
dc operetas Vale trouxe para a America do
Sul a artista Srn. Cnnsuelo Itiego e sua fl-
lha menor Rosa Piego. Sem maiores cxpll-
cações, abandonou-os em Hucnns Aires, de
onde se transportaram puni estn cnpltnl.
Aqui chegando ultimamente, sem conheci-
mentos amigos, ns duns artistas hespunliolns
tiveram que lutar contra n» maiores adver-
sidndcs, oté qne se dirigiram A benemérita
Casa dos Artistas. Éstn sociedade dirigindo-
se, por sua vez. a S. Ex. o Sr. cônsul geral
dc Ilcsnanba. foi muilo bem recebido, prom-
ptlficando-sc S. ICx. a fornecei passagens â
Sra. Consueln Diego e filha, o qnc. de facto.. dfl pr0l,m.çl-10 da MirTno

fez. Niio pnrq.i nb. n ncçnn dn t.nsn doei viola DANA a gnu

Bratiileira.)

Ren. A llnslilha ou o trabalho artístico e
graphieo que a traduz, até o final de texto,
constante' todo elle, de paginas literárias,
frivol idades e elegâncias, coinplelndo por
um serviço noticioso, esmerado e de elite.
Fnrluniento illustrndo, "Pon-Fon". é a mais
alegre e brilhante documentação da vida
nesta capital e. uns Estados, durante O pc-
riorio rios últimos »cle dins.

Uma festa mundana no
Orfeão Portuguez

tava.
Como o seu estado se nggt-uvasse muito,

o infeliz guarda nnclurno dali teve hosplta-
lisnção na Sant» Casa dc Misericórdia.

Martin? residia A travessa Marictta 3S.
A policia rio 9* districto não tomou co-

nhecimento tio lamentável desastre.
¦ _,»__—»— '

Artistas: embora sobrecarregado de com-
promissos sérios, collccton entre os seus'nssocindos algum dinheiro que foi entregue
aquellas nrlistns pnrn as sua» mnis urgentes
despesas. E" dc notnr quea collcctn fo) feita
entre o» nossos artlstns Asradecendo a so-
licit.idc dn Casn do» Artlstns, a Sra. Con-
sticlo Diego e filha dirigiram A benemerl-
ta inslituição a seguinte enrta:

S- prntldonl. _n Casa dos Arlislas. —

apresenta HOJE aos seus admiradores cm seu
programma PliTE M0RRIS0N o EILEEN
SEDGWICK cm

Soffrer para vencer
5 aetos * BARBARA LA MARR e RENÉ.
ADORÊF. cm

Martyrios e Venturas
Interessníitissinia producção du METRO.
NO PALCO (A's .. 6 e 9 horas)

BOSCARINO fSnpalCiirior typico exeentrico).
PER I.A VOI.AC (Grandiosa riausarina

clássica).
RAUL GONÇALVES (Fadista Português).
Segunda-feira O DUQDEZINHO. I.stupcii-

ARAMOUNT.
graciosa e enriiabrada es-

BA-LxSTarde-noito ilansante em
homenagem ií directoria

passada | As novas ooUecções de Vestidos,
Tem despertado vivo cnthusiasmo no seio grande soirée maravilha das melho-

do Orfeão Portuguez, a festo que ns escolas -„_„_ A. o„_:_ ...i, d».«s»
Corpo Coral. Tuna e Corpo Sccnico preten- . res Casas de Paris '. AgnéS, PatOU,
dem levar a effeito no dia 20 do corrente, pren)et philippe GaSton, etc, P**''""8'}:. ~
em homenagem 4 directoria que administrou ' "*"r * e Rosa Dlego
o período social próximo passado acaba de tirar da Alfândega '.Ele*

A commissão promotora espera uma gran-1 . „ _ »»_:_«« _ _
de animação, estando ji contratados dous ex- I gancías . Rua 5. JOSê 120, sobrado.

Prezado senhor. Levo ao «eu conhecimento
que fui atlcndidn plenamente pelo Rxmo.
Sr. cônsul da Hcspanhn. quc me forneceu
duas passagens. Agradeço a V. _• » solici-
tude enm que I ratou do meu cnso, graças *
qual poderei voltar í minha.patrln qucrld».
Asscgnro-lho n meu .sincero agradecimento
e, tnmbem, que |ntruís olvidarei o gesto lão
generoso c nobre com que me distinguiu •
í. minha filha, esta sociedade, em transe
tão doloroso. Teremos esmpre presente esse
neto e poderemos «ffirmnr com razão que os
brasileiros são de orna bondade a toda a
prova. Saudando e agradecendo a lodos os
artistas brasileiros, termioo esla com um
viva ao Brasil e ao» hon» companheiros de

- (as) Maria Dlego (Tonsuelo)

AZEVEDO & BRANCO
cellentes ".iszz-band" que proporcionarão
aos convidados horas Intensas de musicas
dánsantes.

_$$$$$$_&$$$_&/._____________t_y__:*___«.5»K_NÍi'./srj' n *_. v_is#»/**. _^. >s_->.. ._/• / 7i*VZ'

1 DR. PIMENTA DE MELLO
Ourives, S — terças, quinta*» e sablia-.

dos. dc 1 is R .oras. Affonso Penna, 49,;
segundas e se* as, de 1 ás .1 horas.

Collação de gráo numa escola de
commercio

Reallsa-sc, nmanhã. na Escola Pratica de
Commercio Avalfrcd, a collação de grão da
turma de 1023.

..A cerimonia serA pnranyinphadn pcln Dr

"Revista da Semana"
Estí rios niiiis bel Ine c variados o nume-

ro dc amanhã da "Revista da Semana"
Apresentando uma formosa capa em qne se
vê uni excellente retrato dc S. A. R. Hum-
berto de Saboya, o príncipe herdeiro da Ha-
lia. a chegar ao Brasil, traz. ainda, o conhe-j
cido semanário copiosa reportagem photo-'
grap.Ira. em meio í qual merece especial
menção, por sei dn rnai» palpitante actua-
.idade, a rcferenlc ii chegada do escoteiro
Álvaro Silva an Chile e ie demonstraçõe? I
de júbilo e rie svniiiiil.bin prestadas pelo
amigo povo chileno ne nosso bravo e glo-
rioso pequeno patrício.

Outro* fnelos rin semana bem como • cos-
liimeii-n collaborarãc literária e a referen-
te A moda de Vienna e no qne se passa em
Paris, completam c grande encantamento

Alfaiate» da Aclualldade
Bueno» Aires 132, I' fcnnto de Hrognayana).

MIGUEL CT SANTOS
TEM CARTA VESTE ESCRIPTORIO

_w>»__-

pinto dn Roeba, na rua S, José 106, ás U^que nos desperta o numero de amanhã dai"rc.sçecti.vo Inspéçlor, o lermo dr npprehen
horas da noite.

-V.'_..i,

"llevisla da Semana

CONTRABANDO OU SONEGA-
ÇÃO DE IMPOSTOS ?

Uma apprehensão na Alfândega
Foram apprcliendlda» 150 caixas de co-

gnac. marca D. A. C a» quaes salrnm do
armazém externo A sem estarem devida-
mente desembaraçadas O a.ilo-camlnhãn n.'
4057. que recebera essps volumes, destinados
d uma firma estabelecida A rua 1." de Mar-
ço foi lambem npprehcndido e enviado â
Alfândega, onde foi lavrado por ordem do

são. de accordo com as leis aduaneiras,

trella no bello rilni GliERRA AO AMOR.
cinco aetos delieinsos

¦ m»m —_
Além de desertor, ladrão

Ha cerca de seis mezes, Antônio Gilirana,
eom 20 annos, morador na estação da Pe-
nha, desertou do Corpo de Marinheiros Nn-
cionucs. furtando fardamentos e calçados a
vario» rompiinlieirns

Hoje, o comniissarlo Soelro, do 22* dis-
triclo, prendeu-o na estação acima e fez
aprescolal-o As autoridades da Armada,

• mm* ¦

E' ESTA:
0 PO' DE ARROZ

LADY
{continua a ser o melhor e a não

ser o mais caro
PERFUMARIA LOPES

Praça Tiradentes na. 36 • 38 e RoaI Uruguayaná n. U — RIO

dade,
Oceorrido cm elretimatanclas imprcun,

iii.iiles. i» Ir.igleo iicoiilcc.inei.tn cointnetil
muls pela irlste historia quc encerra üo qk,
iiiesino pelu bnilallriiirie do scu desfecho tm(ine o Dr. Pies, desde quc foi exonerado dul
liiiiiçni» de delegado do policia, lutaadil
conlra Ioda sorle de dlfficuldades inonttt*!
riu», rcvultavu-ae conlra ¦,, sltuaçQo ttrr|i(|H
um que estava colloeado, pois era ubrlm^H
pela* sutis cnn.liçiies sociaes, ,, manter nh
appal-eiielu 0 que, por fatalidade, uo Iull^l
ndo III» aconlt-ciu.

De»»e modo o ür. I'les, de tcmperiimini|i
estranho, linha a iijudal-o os silêncios do Mi 

*
felllo puuco coniinunlcutivo. Não cansou il
desafoilunado bal -liarei de tin.ni enveiedul
por qualquer outro ra.no du netividade, Uu|
n.idn elle conseguia e dahi as suns altllu.nl
displicentes, sempre ealmus, se transformi.1
ruiu poi completo, Ultimamente, a tnetimoal
|iho»e que »e operou no nilvogiido Pica »n I
evidente, A serenidade dns seus olhos siaul
e n pallidci dus *.uas faces, davam logar n|
hr llio estranho diKiuelle» e n crises n.rvtiiu
que o sncudluiM espnç.-idanicntc.

Mntln iiesl.t m'111,.nn que sc asslgnatoii III
sinistramente enm o seu desvurio. o bachi.l
rei Pios, eunvcrsando A porta de uma eaii
de fruta» do Largo ria Carioca, teve occaslisl
de íe rcferii a vários factos que oi-curroritj
quando ern delegado no 21." districto, c».
siiiniido scrciiicnte um operário que se elil
iiiinãi-n por não ler alimentos paru ...In».
guinte. E nessa oceasião. Pies falava «15
lauta velieinencla que nenhum dos quc o Of
viam, seria capai de suppi.r estar elo perts
do scu ultimo din. de desespero e loucura,

No necrotério do Instituto Medico lt.i\
onde eslava recolhido desde hontem, J noi.
te, foi feito o esume do necropsia, no corpi
dó desafortunado bacharel. Fez o pericia 1
Dr Rego Burros que attestou como cauia.
mòrlis: frucltira do crenco com de.lruijb.
da massa eeretiral.

A's 3 horas da tante reallsarnin-sc nj tv
nerae» do Dr. José Pies. no cemitério d
S Jnão Baptista, a expeusns dc um ses
Irmão l> tenente dn Krcrcltn Pedro pies,

—_ ¦

As grandes
¦eomdas-de~pr-e-

xirno dia 13
O G. P* Jockey

Club
O prado do Jockey-Club vae offerceer ai

provimo diu 13 um aspecto raro de feJtiii.
dade de interesse desportivo com a corrida
do prt-nilo de seu nome, que será .!•• trinU
conto*. O programma foi organizado de nu-
neira a despertar o enthusiasmo de Iodos m
affciçoadns pelo fitlalgo gênero de sport t
pelas questões de criação nacional. Alt::
disto abrilhantarão essas corrldu . no dia II
a presença das nossas altas aiitoridndea «.
d» representantes do corpo diplomático m-
ciunal e U-trangeiro.

» mm* >
Ferido a bala de revólver

Chama-se José Joaquim Luccnn e ó qaw
quagenurlo, o guarda nocturno que, |.!li
mailiugiitlu de hoje, apresentando um feri*
mento produzido por bula dc revólver si
bruço direito, compareceu no posto central
dc Assistência, reclainanilo os soecorros i.<
que carecia.

Depois de medicado, Lucena ficou cn
tratamento na soa residência, á rua Ar;».

I tina 74.
! A policia local Ignoro se o guarda ne*

cturno Lucena foi victima dc uma aí. (!•
¦ sâo ou de uni nceidente.
| » mm* 
[ ^miHiiiiiHiiniiiimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMtiinir^

JÁ PENSOU ?
I QUAL 0 MELHOR AKOR ?
iimiti um tiniu» iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiKititií'

¦ mm* :

-mn** R.

VAE REUNIR-SE A ASSOCIAÇÃO
DOS ENFERMEIROS

CslA marcaria para amanhã. As T horas
rin uoite, na respectiva sede, A rua Sena-
do. Pompeu n. l'_l, uma reunião da Asso-
ciação Beneficente dos Enfermeiros e En-
fernielras, afim rie tratar de assumptos pro-
flssioiiiiès e hiiiiinnitiirios.

A dirccloria pede, por nosso Intermédio,
a presença não s<_ dos sócios, como de to-
dn» os enfermeiros residentes ucsla capital.

Theatro Municipal
Trespassa-se. um camarote, na Tabaearla

l.ondyca,—Avenidn Uio llninco. 144.
iW_g»(h_» *-

¦ '¦¦'-¦*-.»_.;* ,..¦ í . -;v -v.*y.trafff- 'msmwm'
Om_lfípr^foi:rifi^0{ç|

HORAS DE INVERNO
'¦ mm •»¦¦__ m —,.,¦

Uma festa no curso Angela
Vargas

Amanho, & tarde, na residência d» Srr.'
Angela Vargas Barbosa Vianna, A praia n
Boinfogo. se cclebra.rA a passagem da pn-
niclru hora de inverno do curso daquelUi
festejada artista de dcclamnçfio, com a «(•
cução do seguinte programma:I ¦— Poesias, por Cario:. .M.tnl, Anna Aja*

f.lV.«

m*7'fejfeMjl
l7^3J^B_BS_CSEa___E(__3SEi&/

/ Kimonos e Aventa es^
| Lindos modelos

Atropelado no boulevard de São
Christovão

Mora nn ilha du Conceição, mns foi atro-
pelado, peln madrugado, no Boulevard rie
S. Christovão, o mecânico Eduardo Gonçal-
ves. de 25 annos, que recebeu escoriações
por lodo o corpo.

A Assistência prestou-lhe os soecorros
precisos. -««Sr ""GUARDA-MOVEIS"

(Sol' o pntrocinio dc ititlu»t.tal Leandro Martin»)
ChnmndoB i Ourives, 41. T. N. 1500

mn*.
A Herança trágica

SOBERBO ROMANCE
Nas livrarias e na Kmp. Romances Populares

Bua de Carmo, 35 — 1%

A MODA INFANTIL
A casa nuc melhor veste aa creanças
A MAIOR VARIEDADE

08 MODELOS MAIS BONITOS
PREÇOS MAIS REDUZIDOS
VERIFIQUEM !...

Rua 7 de Setembro n. 215

Um menino queimado com água
fervente ^

A Assistência medicou o menino Nelson,
de 4 annos, filho de Eduardo'.Coelho e mo-
rarior A rua Santo Amaro n. 152.

A referiria crcnnçn apresentava queima-duras uo braço esquerdo e t-hnrax, produzi-
rias por agun fervente, num àticidente rie
qtip foi victima na própria residência.'mn*

Dr. Osbome—'ostitulo de Radiologia do
Dr Manoel dc Abreu Evaristo Veiga 20. C. 442.

lia Carneiro de Mendonça, Adrien Delpech,
Stella liamos, Octavio Alves 11. ria CunW.1

I Homero Prntes e Snril Cabral; II — Cosclllj
|— a) Itimpiendo (Serenata); b) \VlelaswS'|
I tel, Ma/.ui-liu, por Mugriala ria Gama 011"
i veira; III — Leitura do livro inédito '.«»¦

dins Suspensos", rie A.-nnlJo Òamasceno..yjB
eira; IV — L'Abal-.Iour — Geralriy - .I
caçador de esmeraldas — Olavo Bilac. A»'
gela Vargus Barbosa Vianna; V — Os riol
— Olavo Bilnc. Le Vcut — Emile Verha».
Maria Sabina de Albuquerque; VI — ¦-,'
Sirenitta — DVuinunzio. Lnis F. de Oll._.
ra; VII — Poesias, por Gysa de Albu nu cri11'!
Maria Mnlafaia e Vera Esquerdo; VIU., flMaldição — Biluc — Mnriu Helena C. Coe-
lho; IX — P.rofil de Purislcnno — Paul B»
llinud. Monsietir, Madama et Bíbó — Bl'
Ihaud, Mme. Jcnnne llrlgole; X — 0 nn.
conto — Álvaro Moreira. Poesias —• Qn.
cillo Gomes, Itu-th Magnlliãcs; XI - Ap*
sentução de alumnas de Maria Snblna ü
Albuquerque. ___

mmm*- ~~
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JÁ PENSOU M

QUAL 0 \mm\\ AMOR ?
Por barra de (erro

O empreitado da Prefeitura Francisco 011-veira, de ilõ annos c morador no morro daViuva, em trabalho, hoje, nesse mesmo local
foi apanhado por nma burra de ferro sof-frenrio forte contusão no rosto.

Pedido, os soecorro» de urgencia da As-si.teiiclu, Francisco, depois de medicado fi-
oou em tratamento na própria residência.

VrY
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0 C0NTRAT0S5E é
radical nas tosses, hronchttes, Rrlpp*»«'*K
Preço actual! Vidro 2$800 on ,1$000. I»z. 29S0W

pãmTcabelli
Um preparado Maravilhoso .,,
A loção" "Bella Còr" é de effeltos rapl*1!

e garantidos. .Mk
Contra a cuspa e quídn do cabello, *eJ*B

n grande vantagem de restituir aes cnliclio.;;!
brancos ou grisalhos sua cíir primitiva <"
poucos dins.

Convém notar que não é tintura « •"¦
um preparado altamente acientifico e *"'
ravilhoso.

Vende-se em todas as pharmaciai, P«'*H¦ manas a drogarias do Brasil.,

., y

í"''0', ;¦'.
t ij .?M:

'¦

-__...;__- -»*_____»»_Ms_Í_,'«feíi '
Jri'i^ * Vi_ u***t*,i |.jil»_W__?.
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«•«IIMO.S TC.LEUHAMMA5

NO INTERIOR t NO
^eXTERIOR ESfRVIÇO
f-lOA AGENCIA AMERICANA

POR ONDE SE ES-
VAEMOSDINHEIROS

JgjAjlÃO^
Além da verba de cerca

de 600 contos do orça-
íaitiento, importou, li-
.vre de direitos, quasi

2.000 contos!
*- m m ^im-.m-m.

O Sr. Solidonio Leite combate, na
Câmara, o contrato celebrado
com a "Revista do Supremo

Tribunal"
_ forrertm acalorados oi debites, hoje, nab«i-a do expaj-liente da Câmara. Deu cansa" ewa agitarão o ter o Sr. Solldouln Leite,em «.rfesa dc srn parecer nn commlssfio «lcíiiia-jiças. aii.i,./nio novos argiinientu» oulrno contrato relebriido com a "Revista do Su-

iprui-n Trib,,nul". O nrarior foi apartosrio.
çensUntemeale, pelo Sr. .1. Santos, que «1-irgav* ser matéria vencida, visto o Congresso
JA liawr homologado aquelle. contrato. Por•r/es. ,i» travou mire os don» represea-t.iilei iTiitodçirobate-lioea.emmeio <lo qualn Sr. A. Magalhães ensaiava alguns apartes,nn deto.--. rio "lcnder" rie sua bancado,

A oração «lo Sr. Solidonio Leite não pou-rir terminar na hora do expediente, sendo,
por Lsso, f/iteiTompMa para as votaçBii. B,flbdas estas. S. S. conclua a defesa de «en
ponlo rie vrsta. Km resumo. f,»r»in estas aaiiiai considerações:"Sr. presidente, na seeclo destinada aoaInballins do Egrégio Supremo Tribunal Fa*.
rieral, inseriu um matutino noticia que co-
meça po,r este teor:"Logo no inucio da sessão de hontem «lo
Supremo Tribunal Federal, travon-se o se-
guinte debate a propósito, rio contrato da
Urvista rio .Snpremo Tribunal Federal «jua
hsvin sido objecto üe discussão na commis-
.«..in dc finanças ria Câmara dos Deputados,
com relação aos créditos respectivos."

Segnc-sc o debate, no qual, scgnndo a no-
(Iria, se fizeram as seguintes affirroações:"O Sr. minislro Guimarães Natal: O pa-reccc se refere ú concessão da licenças aos
ministros desle Tiibnnal. *

O Sr. ministro Viveiros de Castro. E' o
caso de se perguntar quem approvou a dia-
1'osiçõo da lei sobre liesnças. Essa lei dis e*o
tiressamenlc: Os ministros do Supremo Tri-
liiinnl. conforme o seu regimento."

Em seguiria:"O Sr. ministro Guimarães Natal: Quanto
i competência do Tribunal para eoneeder II-
venças, divirjo do parecer da commissão de•finanças da Câmara."

E pouco depois:
O Sr. mínsitro JnimnrSes Natal: O pa-

fecer faz referencias como já disso, A eonces-
«ão do licenças, mas não tem Importanda

Í.orqiic 
parte rio um deputado ncopbito, col-

¦borador ria lei ric imprensa.
O Sr. ministro Viveiros de Castro: Seria

• caso de remeti cr a esso deputado um ertem-¦«lar da lei de licença."
Sr. presidente: Não sei sa essa noticia ro-

pToAv/. fidmenlc os palavras dos eminentes
rmagisfcr.iitos, a cujo saber, o elevadas quali-
riades moraes sempre rendi, e continuo a¦render todas os homenagens da admiração
o respeito com que têm sabido Impor-se fl
àiònsidoraçno «to lorios nós. Publicada, en-
Iretanln, cm laes lermos, a noticia está po-
ilirido umo veclificaçõo, que mo sinto precl-
r.sdo n fnzer, tanto mais quanto se attribue
não somente a mim, mas também á comluis-
nio dc finanças a responsabilidade de uma
(iffirinaçSo quo não fizemos.

Na verdade, accreseenlou, nem o relator
Mo or.*.!incuto «lo Interior, nem multo menos
«icnlniin dos outros membros da commissão
ido finsnr-as manifestou por qualquer modo'irslranlicsa no tocante ás licenças concedidas"hos Srs. ministros do Supremo Tribunal Fe-
floral. O porcoer. transcrevendo o art. 58
fAt Constituição Federal, ajunton o «pio diz'nu. nota o seu esclarecido coiumentador —
[Carlos Mnximiliauo a .respeito da expressão
Ir— "orjaiusação c respectiva secretaria." A
i.MjIiredita nola ú qno fala em licença; mas
{sobra cílul-o com outro propósito, abonando-
i-sc enn) cila pari, fim muito diverso, o pare-
Jcer lem o ciii.liiilo ele citar o autor o collo-
Icár enIre aspas a nota que transcreveu.
, Netii uo mesmo -parecer, nem vcrbalmen-
ile. durante a sua, discussão, o relator ou"qualquer outro membro ria commissão de
itftoiiiHjas falou em licenças para qualquer
hitilrò fim, muito menos para censurar os
j-Srs. ministros do Supremo Tribunal, aos
|,|iiiies ti.dos nesta ciisa prestamos as home-
niigcns ria mais subida consideração. Qnasi
tn.los os membros rin commissão rie finan-
«¦ns siío deputados antigos e votaram a lei
sobro lii-e-iu-.is_ qne os novos, por sua ver,
não desconheciam'; mas que em naria inte-
ressava ii questão; Assim, somente um eqni-
voe..> ii.iiiir.il i- j.i-.i*£e-ilaniento explicável po-
ileria rii,.i' logar ós palavras constantes da
nolicin ». quo me venho referindo.

Fcitii assa reclificação, aproveito X eppor-
tiinjdii.ii; para cdnsigiiiír aqui que rios va-
rios Srs. ministros que se pronunciaram *
respcilo dos controlos fcilns e-«m a Socir.da-
rto Aiiouyina Ilevisln rio Supremo Tribunal,
nenhum adrrjitliu tenha n nossa Suprema
.Corto ric Justiça competência para fiüiirar,
rumo parle contratante uns aelns jurídicos.
Pelo contrario» moíiifeslaraiii-se ctoramen-
jj r-lll sviiliilo fnniravto

w_ a NOITK — Scxla-Mni, 11 de Julho 
'dé 
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Como vae ser pago o im-
posto muniGipal de

exportação
Uma commissão de firmas que
estiveram manutenidas, confe-

rendou com o Sr. director
de Faxenda

Uma cnmmlssáo da Aiioeiac.o Commer*
{•» • eomposta ¦ dni Srs. Lul* c.,,,,,,-.*.,,.
Wllllam (irvg.ir**. Silva (tomei A Cto,, Nel-«on IlevauH Silveira. I). |„ Brito, AlbinoLadro * Cia.. « Heitor Bdtrio. secretario
geral, esleve em ranreivncl» com o Sr. Dr.Itereraario Dantas, dir«clnr geral da Fazenda.Municipal, afim de Irutar dn imposto muni-C •",.«.' •••'''•'rtayio l*"* "o* »*»'0« de I31Ka lisa. deixou ri» ser satisfeito petos casas
qne até entúu se adiavam nianutenldai.

Meou decidido o segiiiiite:
O Fisco Municipal . slá disposto » r-.eber

por prestações »-. quanttos rirvlitos, ctbeorio
a rada contribuinte requerer A respeita, pro-pondo o numero de príslaçnes eom que pre-tendi, satisfazer o doliilu. reiervando«se »
illrcdor ri» Fazenda Municipal o direito de
decidir cada coso em espécie; as casas Im-
portadoras r exportadoras, cujas caixote-.
continham lambem mercadorias de nulra*.
procedeacla-s, deverão declarar, era requer",-
menlo. esse farto afim rie quc uni impirlnr
rie Fazenda possa apurar o veraoldado do ai-
ligado, paraoqiif otlirrctor du fnzend» Mil-
nlcipal não opporá r.-t.linnu rilfficiildaric;
oi funecionarios do 1-iico eslão X dlspost-
ção rios coolribiilntes para quaesquer escla-
redmenlos, inclusive com reiaeão ós quan-tidariei exportadas • quantias devidas; ex-
se» f,iiii-dnm.rios rpceherio e exaniiitarío
quaesquer reclamações rios portes, quc Iam-¦hem sfi-òo sempr» recebidas, mesmo sem
audiência mareada, pelo dircclor da Kiizcn-
ria Mnaidpal. -i -mem ¦ ¦

Combatendo ai
vida cara

A FUNCÇÍO DA CÂMARA

0 ASSASSINIO DE MAT-

Rossi e Marinelli excluídos por
indignos da Milícia Nacional

Atíendidos os pedidos de isenção
de direitos para batatas da

Argentina
O Sr. ministro da Agricultura, de aecôrdo

com o decreto nil Imo ria emergência, atten*
deu ., >»rii». ii-i|iierimenloi rie hn|iorladores
ri—.,. .- du praça de Sanlos que pediam lien*
cão riu direitos para varlsi pnrtldit d» bn*
Ui.iv viiirits d» Argentina, ti qu« Já se en-
••nutram nos portas daqui e daquella cidade
paulista,

São cerc» de diueatas mil b«lMi de ba-
tutu.

Juiz de Fora vae ter, finalmente,
feiras livres

JUIZ DE FOItA fMinas), 11 (Serviço es-
pecial rin A NOITE) — A Camira Mualcip-*!
approvou cin terceira dlscuisin o projedo
do vrrenrior Pedro Marques dc Almeida mim-
danrio Inilallin- felras-llvres nesto eldarif.

O presidente Eduardo Marques Menrses
Filho rieetoraii inilnltor a prinieira feira den-
Iro rie poucos riins. cansando essa noticia
ger»l t-nntentonirntn nn população.

OS ESTABELECIMENTOS PENI-
TENCf ARIOS NO BRASIL

Uma conferência no Instituto dos
Advogados

O salXo do Instituto ria Ordem doi Advo-
gados v»a abrir-se amanhã, nara a realisa-
ção ria conferência do Dr. Lemos llritlo,
ba tciupus Incumbiria prlu Ministério iln .Ins.
tico rie («1111(101' os condições dos estabeleci-
mentos penitenciários du pnis, miisão dc
que se desempenhou eom grande celta.

O diurno ria conferência do Dr. Limos
Britto, é o seguinte: "Os estabelecimentos
penitenciários rio Brasil",

ROMA, II (Al. A.)
timus ordens dn riia.

- Numa «ias suas ul-;
milícia nacionol re-

A FUNCÇÃODOJSENADO

Approvada a reforma do Regi-
mento'Afora o que voe noticiado em outro lognr,

Como »é sabe,, Marinelli e Rossi estão i ^LÍ'^"! 
i"",roVi"1"' cm 2" discussão,

seriamente compromettidos no crime Mat- IX^SS-,^„P^0^„^;pZ^^51V.,8„,-..., , refere o artiijo do lei quc trata do registo
dos iliplomas expedidos pelo físcola «lc* En-mem

UM FUNCCI0NAR10 SUSPENSO
senhorio
Paulo.

rio "Mnckunzio Collegc", de São

O Sr. ministro da Fazenda, sob o 'funda-
mento de não ser cabivel recurso no caso,
deixou de tomar conhecimento do recurso
Interposto pelo 1" escripturario da Delegacia
Fiscal no Maranhão, José Gregorío dos Reis
do acto pelo qual o delegado fiscal naquelle
Estado o suspendeu por 15 dias, por discuti**,
pela Imprensa, um incidente havido entre os reeleição ao cargo de presidenta da Repu
doua funecionarins. , blioa no próximo periodo

0 presidente do Peru e a sua
reeleição

LIMA, 11 (A. A.) — O ministro do In-
terior annuncion que passam rio 150.000, os
votos obtidos pelo Sr. Lcgiiia para a sua

Os tnreomanos, na índia, massa-
eram 300 cavallarianos

do governo /
LONDRES, 11 (Havas) -, Telegrapham da l„ Por la*;"ten*? de ho;*e'.0 j,li* Ieítral d* '*

Allababad, na índia: ^^*7* iawa Improcedentes os embargos op

Executivo fiscal julgado pelo
juiz federal dal* Vara

"O "Pioneer" publica nrrta iníornuçlo
da Meshcrd annunciando «pie os tnreomanos
do districto da fíumbndikabuz atacaram e
mataram, durante a noite, 300 cavallarianos
do goverao. O resto da eavallaria conseguira
fugir para Bujnnr, aonde estavam sendo
enviados reforços contra os assaltantes."

mem
O ASSUCAR

O mercado de assucar esleve, boje,, frou- I
xo e com os preços em riedinio. j-

Com effeito. declara rum os vendedores ns ;
preços rie 83$ a 80$ sobre os crystacs, dc 73S
a 765 sobre os masçavnilios; dc fiUÇ a 70*i
sobre os 3o" jactos e dc 65"5 a 67$ sobre e.s
mascaveis, por tiü liilos, 'cif.".

As entrados foram ric 2.190 saccos c os
saidns rio 3.2-10, senrio o "stock" (to 31.8H7J
ditos.

mem

postos por José Corria Barcellos, no executi-
vo que lhe more ir Fo zenda Nacional, para
cobrança ria quautia de um conto de réis,
constante tto multa quc lhe foi imposta pela
Sautls Publica.

¦ ¦ mmm ¦
O ministério chileno reitera o seu

pedido de renuncia
SANTIAGO, 11 (A. A.) — Devido aos

ataques cerrados que lhe continuara a ser
leitos pela Câmara dos Deputados, o Minis-
terio reiterou oo presidente ria Republica,
3)r. A.rliiin Alcssãutlri; o seu periirio rie re-
niíncin collectivo'.

i-ti .¦¦«¦¦•^j-w.-

j BELGRADO, 11 (Havas) — O ministro rins
Obras Publicas foi nomeado para substi-

! tuir interinamente o titular da pasta rie

iVotVo ministro interino das Obras
Publicas âa Yugo-Slavia

• -mem I .nirr
Um general e dous coronéis hes

OanhÓeS pOStoS em liberdade i Estrangeiros^ Sr. Nintcbitcli, que," como já'• noticiámos, seguiu para Praga nfim de rc-
MADRID, 11 (U. P.) *—O governo o.rric-1 preseutar a Yugo-Slavia na Conferência da

nou quc fossem postos em liberdade o gene-1 Pequeno Katenle.
ral Tucro e e,s coronéis Slrvfena e Loconal, | —-—— . . , -mee*
que foram coinprehentlidns na anmistia.

I Kl&t*» .

Não comett, mas pagou,
O Sr. Albano Ramos, empregado no com-1 dircclor do Posto eto Prophylaxia Municipal,

mei-cio, residente á rua Frei Lcaudro, ÍC. j fez no salão do grupo escolar Rias Füi-tes
vdn, * tardo, á nossa redacção para (piei-'mais uiiir interessante palestra sobre hy-
xar-se dt haver ido an Café Avenida, ;i rua .giene escolar, com projecção ciueinatogruplíi-"'"cá, deante de numeroso auditório de alu-

Palestra sobre liygiene escolar
, BARBACENA (Minas); 11! (Serviço espe-

ciai do A NOITE) — O Dr. Janseti Mello,

Um veto do presidente da
Republica approvado

Toda a ordem do dia votada
Não foi da» menos trabalhosas a funecio

«In hoje na Gomara, Sobre a aela usaram
«ln palavra cinco deputados —- oi Srs. N.
('cuido, F. Lima, Ií, Guaraná, fi. Filho o P.
Moacyr, —• quo declararam, se presentes 4
sessão de honlem, vutarli.m a moção de so-
liitorlrslaile ao Sr. prcdileute da Republica.

Lido o fxpctllento, que careceu da impor-
tancl«, o president* «cleiiliricou a casa queu cmiimlssão designada para levar o* ap-
plausoi da Camnra se desincumblra do sua
llll".'ãi>.

Em seguld», o Sr. V. Hermes fe» o elo-
glo fúnebre do gonoral Vespasiuno da Albu-
uiierque, pedindo o Innçamcnto em acta de
um voto do pesar e a remessa da um tele-
gramma dc pêsames & família do extineto.

O Sr. Simões Lopes, associando-se ús bo-
mciingcns requeridas, ullenlou os episódios
muis interessantes da vida do soldado il*
lustre, rcsaltando as suas virtudes moraes t
cívica».

Approvado a> requerimento, • mesa decla-
rou n.ssocinr-se ás manifestações de pezar.Falou, ainda, longamente sobro o controlo
celebrado com a "Itovista do Supremo Tri*
buunl", coiubolonrio-o, o Sr. Solidonio Leite.
O orador foi vivamente aparteado pelo Sr.•i. Santos, que entendia Já haver o Congres*so homologado aquele contrato. R nisso se
esgoton toda a liara do expediente, quando"Ieader" pernambucano se viu forçado aInterromper suas considerações, para prose-gnil-as mais tarde, findas as votações.

Havendo numero, foi, por 107 votos con-
Irá 5, approvado o veto presidencial A reso-ução mandando dividir cm ordenado e gra-tifiraçno os vencimentos dos guardas desla-1'ectoilures dc 2* classe rio «Saude Publica.

E. o seguir-, correndo, rie chorrilho, foram
ainda uppi-ovods-, todas as materlos constou-
tes do avulso, quc soo: concedendo um atinorio licença, com vencimentos, ao professorVicente Ccrncciiiaro (2« discussão); eonsi-
derando de utiliriarie publica a Fundsçlo Os-iwilrio Cruz (1* discussão); considerando de
utilidade publica « Associação Geral de An-xilios Mútuos da Estrada do Ferro Central
do Brasil (1" discussão); relevando da pre-sonpçao cm quc incorreu o direito de Donaalada Emilin .Martins de Carvalho, para rc-ceber a peasão de meio «oldo, deixada porseu marido (2* discussão); reconhecendo «tonlihdarie publica a Academia dc Commcreio«lc Al tonas, em Minas Gernes (discussão uni-ca); ,'iulorisonilo o governo a applicar a ini-
porlaucia rio créditos já votados na localisa-«jão dos famílias tio iinmigraiitcs. e coloniso-
cão rias terras incultas situados nas proximi-(larics dos centros populosos C2* discussão);
indeferindo o requerimento de Alberto LeiteImbiueiio pedindo concessão e favores parauma companhia seguradora hippica o com-nicrelal (unien).

Voltou, depois, a falar o> Sr. Solidonio Lei-to, que proseguiu em sua analyse do contra-fo ria "Revista do Supremo Tribunal", para,em face dos princípios jurídicos, comride-ral-o inexistente.

0 desembaraço de merca-
dorias por cabotagem

Uma grande esquadra ««¦• Ml
lielsingíorê

IIPXSlNOFfUlS, || (llavaa)
esle porto, ondo «o demurari
nina esquadra sueca de quarenta narioo.

finco dlt

0 Sr. ministro da Fazenda con-
demna uma exigência da Al-

fandega de Santos
Tomando conhecimento da reclamação do

Centro dos Despachantes Aduaneiros da ol-
dade de Sanlos contra o nelo dn Alfândega
dessa cidade, axlgliirin seja passada cm se*
parado o selluda com 'Jíiitni a autorisação
que concede aos dusnacbantes permlsslo
fiara 

o desembaraço do mercadorias Impar*
árias por cabotagem, o Sr. ministro da Fa-

aenda proferiu o seguinte despacho!"Declare-se - Alfândega do Souto» qua
nio ha razão legal para a exigência de au-
tnrlsnção cm separado o «diária para des*
embaraço, pelos despachantes, do mercado-
rias importadas por cabotagem, bastando
para esse fim que elles apresentem o co-
nheeimento de carga panado á ordem e de*
vidamcnlo endossado, on com endosso qua
lhes faculte o recoblmento das mercadorias.

Aecrescente-se que o udossn sú ficará su-
jeito a sello, nos termos rio disposto no pa-
i-agrapho 1*. n. 20, da tabeliã A «Io regula-
mento annexn ao decreto n. 14.330, de 1*
de setembro de 10211, sc contiver a declara*
ção de valor recebido on em cgntu."

¦ ¦ ^»«*. ¦

CO MMUN IÇADOS
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Em respeito ás minorias
ethnicas

Os idiomas permittidos nas esco-
Ias, tribunaes e administra-

ção da Polônia
VARSOVIA, 11 (Havas) — A Diel» appro-

vou diversos projectos ile lei que niitnrlsom
o uso dos idiomas ukranianos, llthuaniano e
branco-mthcno nns escolas, tribunaes e nd-
niinistraçüo das provindo» orientacs.

Os deputados das minorias nacionaes ab*
stlveram-se do votar.

VARSOVIA, 11 (Havas) — Os jornaes sa-
lientam a importância dos projectos de lei
approvados pela Dieta, «pie anlõrisam o uso
«ias línguas ukraninnu, lithuaniana e bronco-
riilhciio nns repartições «Io Estudo, tribu-
nnes^ e estabelecimentos de ensino das pro-vindas do oriente c dizem que ns novas leis
serão do grande utiliriarie para o riescnvol-
vimento da vida nacional. Acccntuam, prin-cipolmcntc, o fado dc jamais, duranto a do-
minação russa, terem sírio concedidos esses
direitos ás minorias ethnicas.

As mais recentes novidades
em fôrmas e modelos

a começar de 30$
Ruas: Ouvidor, 105/107

Uruguayana, 0 e 33
Carioca, 33
Camerino, 174/170
Estacio de Sá, 60

MHÉk

Designação na Guerra tornada
sem effeito

Foi tornada sem effcito a ordem que man-dou servir na Companhia dc Carros de As-salto o 1- tenente do 4' batalhão do caça-dores Agitinaldo Caiado dc Castro.

Prosegn
¦** *—^í**#^^

oe a greve das cigarreiras
hespanholas

(MADRID, 11 (U.P.) — Contínua a frevedas operárias cigarreiras. Aa tropas estão
guardando as fabricas para evitar qualquerviolência por port» das grevistas.

f) Sr. ministro; Itormcnejjildo da Moraes
nssim se pronunciou: "...estou de «e-cordo
cnin o parecer: Acho ,|iie não está nas attrl-
biiiçoes ilo Tribunal celebrar contratos cOm
i|iicni epi*r «me seja. A minha «leclnraçSo *
rcslricta a essa, parte relaliva 6 competen-
cia do Suprumo Tribunal ou de seu presi-
«lente paro celebrai- contratos era nome
drito."

O Sr: ministra Viveiros dé Castro nSafol
menos claro e termiiinnto: "Não é çossirolrpio a coramissão ele finanças da (..amara,
,|iie nõe. pórie ignorar os mais comesinboa
principins de*, direilo aiiininistrãtiyó, aitri-
liiiisse ao Supremo Tribunal Federal a ceie-
liração de inn eóiilrato. Como (, (pie o or-
gõo 'iiidiciniq pódc fozer i-nnlratos '.'"

O Sr. ministro Guimarães Natal disse:
"Quanlo ó competência dó Tribunal para
conceder licenças divirjo elo parecer da
conimissão de finanças rio Câmara. Não
divergiu, portanto, na,parte em que o pare-
cor sustouta uão ter o Tribunal compcUn-
cia paro ajustar õ assignar contratos, assn-
inindo obrigações a cargo da ünilo.

Nenhum dos honrados ministros admittlu
cys- ..•nmpetencia. Or», nos contratos «m
niiCM"" * uma das partas o Supremo Tri-
buii.. 1 federal, rapresentado pelo seu pre-
sidente; e os interessados, representantes
da outra, no memorial que distribuíram por
Iodos nós dn cninmissõo de finanças, come-
cam dizendo:"Ninguém podará negar a competência do
Supremo Tribunal Federal, representado
pdo seu presidente, para firmai* contratos
de publicação da sua jurisprudência..."

E na consulta feito a vários jurisconstiltos,
também começa por este teor:"O Egrégio Supremo Tribunal Federal,
rsprasentado pelo seu digno presidente, ce-
ltbrou soui a Soeiedade ABonyra* Revista«to 8u»»"»o Tribunal ""«d»-'»!..."

. ¦ li» tMpmmVjàVkMtítíl» M Jgl0**-

do Passeie, sendo «Ji obrigado a panar ü$30l)
pnr nm pão que comeu e um bife que rojei
tou par achal-o deteriorado. Foi o Sr. Al
bano A delegacia do fi" district»..

Parte do edificio da Alfândega de
Paranaguá posta á disposição

do Serviço de Povoamento
Foi poBt» k disposlçSo da Directoria do

Serviço de Povo»niento, para alojamento de
immigrantes a pada do antigo edifício d»
Alfândega de Paranaguá, do que sc não nli-
lisa o Ministério ria Guerra.

mem

mnos e professores, afora grande numero dc
pessoas da sociedade."

¦ ¦¦» •mem .

Transferido para o 1* regimento
de infantaria

iFot tr»asf«rido p*ra o 1* raghneato de
infantaria o 1* tenente do 20* batalhão de
caçador»» Antônio de Lima Teixeira.

mem

0 cambio desceu ainda
Funccionon o mercado de cambio, hoje, aiu-

da bastante fraco, com os bancos operando,
na su« maioria, apeuas sobre cobranças.
Continuavam, portanto, nominais as respe-
divas taxas, sendo rio espectativa a situa-
ção da praça. Rseasseavam os papeis parti-
ciliares, ao passo que a procuro permanecia
animada.

Ja*ww—¦ft*??1.**.'1!*;"*:1.'*'* ' jf.pa-rt—*——!-_¦-?*_-*•- t}ç-

OS VALES-OURO
O Banco rio Rrasll adoptou na abertura a

taxa de 5ÇG14 parn os vales-ouro, rnodifi-
cando-a logo depois pnra filSflSO,

O dollar cotou-se nesse banco á visto o
105400 e o prasn a 105.170.

tancia coinmiiiu. .lá demos líina idéa delle |nu parecer. Itasln-nos acéráscentar ogoro oi
relação do que está sendo .importado an-
miaitncnle com isenção de direitos."

E o Sr. Solidonio Leite leu a lista das
importações feitas, com isenção de direitos,
por assii revista, importações quc se elevam
a 2.000 contos annuaes. Far. outras conside-
rações e accrêscenta:''Sr. presidente, B' agora, sem duvida,
A vista das opiniões dos próprios Srs. mi-
nistrosjdo Supremo Tribunal! Federal, que
este nao pôde figurar como parte em con-
tratos, assumindo compromissos, por conta
da União. Isso, por si só, bastada paro in-
validai- o contrato, tornal-o insubsistente e
nullo.

Ha, porém, mais; a outra parte — a So-
cieriarie Anonj-m» Revista do Supremo Tri-
bunal Federal nem sequer existia.

E nesse sentido o oTador se alonga no
exame da acta da fundação, para mostrar
que os requisitos Indispensáveis ás socieda-
des anonymas foram desprezados. Outra não
podia, nor isso, terminou S, S., «ar a orien-
toç-to ff» «oüiíhShBo dc finanças, «sro «rava*
preJTiíipi para ¦»>F*^da.LNa^logii, ;^„

Jl'**'"-* 1"~ -——-«—- _- . ¦ - -. -.

5 7|I6 e 5 15!S2'*d.'rVom oído^BrasiUdàndó
A melhor para o mercado.

Em seguida, itipielles sacadores se decla-
raram nominaes c passaram a operar em
declínio, descendo o bancado a ."> 5115 d.,
mns com o do Brasil ainda » 5 1B|32 d.,
contrn o particular a 8 S|8 ri., sem letras of-
ferecirias.

Deixamos o mercado em condições no-
minass.

Os soberanos regularam a G'1? o a libra-
papel a 413000.

O dollar cotou-se á visla de 105150 a
1.09500 c a praso a "10S370.

Soques pnr cabograiiimã :
A* visto — Londres,""?) 7IÍ12 a B 8j8"; Paris.

Ç52Í) li gó-IO"; lltilin, $438 o'Slóil: Novo York,
I0§200 a 10S540; llòspiinhá; to.'18'l o I;íi:i7-
Suissa; 1*5850 a 1.5805; Bdgicii í*'!fi5 o .S-180;
Hollánda, 3I5880 n ilíODO.

Foram nffixarias officialniente »s seguin-
les taxas :

A 00 d|v — Londres, 5 5116 a 5 15132; Pa-
ris, $522 a $53.1; Nova York, 10*3370.

A* vista — Londres, 6 1|4 a 5 1,1132; Pa-
riz, $525 a «530; Itália, 5435 a 5451; Portu-
gal, $280 a $308; Nova York, 10$150 a, 101500;
Hespanha, ÜJ370 a 1?402; Suissa, WJO n
15010; Buenos Aires, papel. .15315 a 35440
(ouro), 7$B1)0 a 75750; Montevidéo, 85 a

8SK10; Suécia, 25750; Hollánda, 35310 a•15005; Dinamarca, 15050; Syria. -5525 a S5.Í6;Rclgicà, 5448 a 5462; Rumania, 50H0 a (15(18;
Slovoquio, 5302 a 8314; Allemanha, 5001 porum milhão do marcos; Austria, 2455 o 1735
por mil coroas; café, 5525 a $530 por franco;
soberanos, 54$; libras-pnpe], 44Ç0U0.

O mercado rie cambòí,' durante o dia. des-
ceu ainda,* passando o Bauco do Brasil a
sacar a 5 6]16 • os outroB a 5 114 a 5 9182 d,
com dinheiro a 6 o[16.

¦Fechou o mercado a essas taxas, sem In-• teresse, com o Aoüac dc 10$d0U « ipf.660,

Está gravemente enfermo o Sr.
Samuel Gompers

NOVA YORK, 11 (U. P.) — O Sr. Samuel
Gompers veterano lcadcr da organisnção riu
trabalho iios Estados Itaidos c durante mui-
los amios ria Federação Americana do Tro-l,ollu., acha-se gravemente enfermo, sendo
transportado lionlem para um hospital.
Hecein-su muito pula sua vida, dada a sua
avançado edade.

WASHINGTON, 11, (U. P.) — As ulti-
mus noticias obtidas sobre a doonça do se-
nhor Samuel Gompers dizem eer muito sé-
rio o estado de saude do "Ieader" dus or-
ganisaçncs do trabalho doa Estados Unidos.

DEU ÜM TIRO DE GARRUCHA
NO OUVIDO

Scena trágica no hotel de Cur-
vcllo, em Minas

CURVEI.1,0 (Minas), 11 (Serviço especial
ela A NOITE.) — Uma scena rio tragédia
nciibii de verificar-se no Hotel Curvello,
riesln chinele. Um moço, aqui chegado pelouor.liirno, suicidou-se, com uma bala no ou-
vido, usando dc mnn garrucha calibre 380,
fogo central.

Deixou o suicid» a seguinte declaração;"Meu nome é João Barbosa ri» Oliveira.
Peço «visarom para Pirapóra, a Antônio Bar-
bosa de Oliveira. Faço isto por desgosto da
vi.to. Junto encontrarão o dinheiro para o
telegramma o para pagar ao hotel."

No verso do bilhete lia-se:"Peço tetographar hoje mesmo."
Sun caderneta de reservista tinha os sc-

^pISrPSsao 4. bauihão d. en-1 BoletimdaDírectoriadeMeteorologia
gf.nharia. !• companhia ein sapnriori»*,, em '-"K ' ~"

mem ¦

Elogio a dous funecionarios
Pelo Sr. contador geral da Republica foi

expedida a seguiu ta portaria:
."O contador ceral da Republica, tendo em

vista o relatório apresentado pelo auxiliar
technico Sr. Palvino de Campos lincha, so-
bre os trabalhos do que foi incumbido poresta Contarioria jonto I delegacia fiscal rio
Thesonro_ Nacional no Amazonas, resolve
elogiar não só o referido funecionario peladedicação a esforço empregados no (lesem-
penho da commissão que lhe foi confiada,
como o 3" escripliimrio da delegacia fiscal
cm S. Ponlo, José Ildelonso de Oliveira
Azevedo, pelo cfflcar. auxilio prestado na
mesma conimissão."

¦ -*.»"»*. —

Desabou a egreja de Santa Maria
Liberatrice, de Roma

ROMA, 11, (U. P.) — No desabamen-
to da egreja de Santa Morto Liberatrice,
hontem oecorddo nesta cidade, ficaram in-
teiramente destruídos os preciosíssimos mo-
saicos daquelle templo.

Os prejuizos totaes são calculados em
7*0.000 liras.

Não ha nenhuma victima a lamentar.
mem —

MAIS QUE FOSSEM OS VE-
HICULOS...

» -*> * m »

Atropelados por bonde, bicycleta
e automoyel

Foram levados ao Posto dc Assistência (!:,
Praça da Republica e oli convcnientcmeiil,
medicados o operário Eiidio rie Oliveira, h
13 annos, morador á rua Borges n." 41. fe
rido na cabeça e no thorax; Brigida rio Nos
cimento, de 58 annos, bordaetoira, residente
á rua Santo Amaro, n." 161, ferida no rosto;
e Antônio Motta, de 36 annos, empregado
do commercio. domiciliado á Praia do Reti-
ro Saudoso n." 101, ferido na cabeça.

O primeiro foi atropelado por um bonde
na rua .Moncorvo Filho* o segundo, por bi-
cyctoto; e o ultimo pur uiitotuovel, na rua
Snnlo Luzia.

wm mim
TECIDOS DE INVERNO

SEDAS - SETINS

l
riquíssimos pnrn thealro. O maior «W

liincnlo c us preços mais baratos ua

Casa Fonseca
Grande variedade em confecções, tecido*

o armarinho.

7, Gonç. Dias e Uruguayana, 10

gff que li:
&(%> ae Sc

O ALGODÃO
Esse merendo regulou bem coltoeorio cfirme, mas sem alteração de preços, coin um

movimenta mais animado dc procura.Náo houve entradas e sniram (145 fardos,
sendo o "stock" tto 12.083 ditos. O mer-
endo ficou com tendências favoráveis.

0W«M-

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima.', 

2 .o,8; minima, 16», 3

de março dc 1922.
iA policia tomou- conhecimento do facto

Duas exclusões do serviço mili-
tar, por "habeas-còrpus"

Foram mandados excluir das fileiras do
Exercito, por effeito dc "habeas-còrpus", os
sorteados militares Rosalvo Muniz Barreto
o Antônio Marques de Carvalho Camarão.-**»•«**

CAFÉ SUBIU
Cotou-sc o typo 7 a 43$300

Esteve o merendo ele café. hoje: com o.svendedores mais firmes c assim menos accos-sivcis. O movimento de negócios foi regular,
porque havia procura de maior interesse.

Mos, a impressão do mercado era muitodesfavorável, por isso mie n Bolsa nmerica-ma no fechamento anterior acusou uma bai-xa de 65 a 80 pontos nas opções.
Comtudo, os vendedores declararam como,base do typo 7 o limite ric 435300 por ar-robn.
Foram vendidos na abertura 6.419 snecns,ficando o mercado bastante activo.As ultimas entradas foram de 18.723 sac-cos, senrio 14.9(14 pela Leopoldina, 1.079 peloCenlrol <* 2.080 pur cnbotogcin.
Os embarques foram de 12.246 saccos. sen-do 1.152 para os Estados Unidos, 5.875 paraa Europa, 560 por cabotagem c 4.059 nara

portos do Pacifico.
O "stock", hoje, era de 242.040 saccas.O mercado de café, durante o dia, reau-lou «ctivo, mas fechou ln*lterado

i.FT,V?-nBdi*,.u.s m"is 3'm »"^»a' «o to-tal de 10,2o8 ditai. i

.Previsões para o periodo de 6 horas
da tarde de hoje até 6 horas

da tarde de amanhã :
Previsões para o periodo ric 6'horas datardo de hoje alé 6 horas tla tarde da ama-nhã:
Districto Federa! e Nictherov: — Tempo— cm geral instável, aggravando-se comchuvas ao correr das 24 horas.
Temperatura — em declínio; máxima en-tre _22»0 e 24«0.
Ventos — predominarão os de sudoeste

a suesto, frescos.
Estado do fiio; — Tempo — serra e litto-ral: instável com chuvas; centro, oeste o los-

le; iiistiivcí.
Temperatura — em deelinio.
Nota: — As previsões se rèsehtem da

deficiência rio serviço lelcgrapbièó do sul do
paiz.

Estados do Sul: — O tempo no Rio Gran-
de continuará perturbado uo littoral e bom
no interior. A temperatura rieclinnrã á noi-
te, 'com possíveis geadas e mnnler-sc-á es-
tavel dc dia. Ventos de sul a leste.

Nola: — Não podem ainda ser feitas as
previsões para os (tomais Estados por falta-
rem as informações necessárias.

Synopse do tempo oceorrido
¦; No Districto Federal (dc fi boras da tardede hontem õs 3 horas rio lorde rir hoje): —
O tempo foi, em geral, instável, cóm pe-qiicnn nebulosidade após 2 horas dn tarde,não se tendo ággravario ato ás 3 horas, eon-forme hontem lora previsto. A temperatura'
foi estável. As temperaturas extremas do
Posto Meteorológico foram: máxima 24°1as 12 h. 20 m. e mínima 18°0 ás 8 li. 30 ni.e as médias das temperaturas extremas rios
postos dò Districto Fsderal foram: 24c8 o
16*3. Predominaram os ventos do quadrántcmil. fraacoa.

ILSAO DE SÇOTÍ

OREPE-SOLF
NOVIDADE
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CARIOCA '-"..l-IO
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lira a sua mamac
ie dé Emuisã.Q
:qH"—dizem

os professores aos
seus discipulos que, pela sua
delicada saude, mostram atrazo

ÀM nos seus estudos. Boa
$w Para toctas as idades;
Í*ffl mas para as crianças é

indispensável.
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para operações de

.OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
PROFBSSOE JOÃO MARINHO
Çãthedràtlcd elo Facilidade de Medicina
DR. CASTILHO MARCONDES
Assistente cia Faculdade de Medicina
AVENIDA; MEM DE SÁ 335

End. Tclg. Sancir — Tel. Norte 1092-109.1
Os casos de cirurgia são uttendidos de|

10 As 12, salvo os urgentes, que serão ai
qualquer hora.

' CORTINAS" 
"

As mais modernos, preços som competência
LARGO DA CARIOCA, !) — Tel. C. 640!

Souza Re.Otista &: ,Ç.

"I

"

'¦i '*¦'"'

ms? üiiõ .
21 Ií. — Garantidos — GV- 7$600'il K. — Garantidos — Gr. 6S800
18 K. — Garantidos — Gr. 5Sf300Seeção de nfinoção de metaes preciosos

VIANNA, IRMÃO & C. RUA,FED**o i\
28 e 30

(Antiga Espirito Santo) ¦«

M
fia
IS

Dr. Humberto Gotuzzo docnfias. ne»«
.... - .. vosas; estorna*üo e intestinos. 7 betembro, 109. 3 is 6 horas:

__&,..: ¦¦;?' * :J
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APROVEITEM!!! Venda de balanço APROVEITEM!!!
Grande abatimento em todos os
artigos de Perfumarias e Roupas

Brancas para Homens

liiJttiiUiiã
ROSÁRIO, 91 a 97
ProxlmoAvenlda

2''

Albertina Goulart
(Z1ZINA)

fOrlnvio 

Goulart, flllina e Ir
mios. I.uiz Silva e fillion, Ed-
wlgM Rabello e filhai, Oclucl*

Ila Silva, Aurt-a tle Siqueira, profun-
lamente «ralos a lodua ai peaaona
qua tiveram uma palavra de eonfor-
Ia por ocraaiüo do fallecimcnlo da
Inetqu-civol ZIZINA, parlicipam e
convidam oa acua parente* e amigoa
para a missa de 7* dia (aelimo din),
que eerí, rezada no nllur*inór da
egreja de S. Francisco de Punia, áa
lü liorna de terça-feira, IS do cor»
rente.

Mola uma ve» agradecido*.

Maria Mendonça de Araújo Lima
• Rfujainln da Arsujo Lima. José

•y* Francisco da Araújo Lima, Arthur
1 Franklin 4a Mendonça a respectivas

fmiiilliis convidou, todos oi seus pu*
rentes e amigos para assislir a missa que
pelo eterno repouso de sua extremos» e In-
•squccivel mie, D. MARIA AMÉLIA MEN-
DONÇA DK ARAÚJO UMA. follcclda a 6 do
corrente, na cidade de Manáos, scra reza-
ia segunda-feira próxima, lt do corrente,
As 6 horas, na egreja dc N. S. da Gloria
.(largo do «Machado). Antecipam comtnovldo
agradecimento.

Amélia das Chagas Lemos de
Britto

MARANHÃO

ÍJollo 

das pingas Pereira de Britto
convida seus parentes e amigos paraassislir amanhã, st.libado, 12 do cor-
rente, /ls !1 l|2 horas, na egreja do

N. S. do Carmo (rua I" ele Março), a mis-
¦a de 7* dis que manda celebrar pelo elcr-
no repouso de sun cxtrcnicciila mão, A.ME-
LM DAS CHAGAS LEMOS DE BRITTO. fnl-
tecida a fi do corrente, em Caxias, «Mura-
nhüo, confossnnrio-sc desde já agradecido
por esse aclo ric piedade christã.

Julio Medina
(PHARMACEUTICO)

A viuva, filho, mãe, innâns, sobri-
nhos, cunhados e afilhados agradecem
a Iodas as pessoas que acompanharam
os rcsios ini.itnes de seu idolatrada

esposo, pae, filho, irmão, lio, cunhni!» c pu-d' I" .1111.10 DOMINGOS Iil*" QUEIROZ ME-
DINA, e as conviilnm parn assislir a missa
do 7" dia, que será celebrada amanhã, sub-
bado, 12 do corrente, ás 9 horas, na egre-
ja de S. .lurgo. pelo qnc sc t-onfossam ctttr-
tumente gratos.

í:
Emiliano Pires Petersen

(!• ANNIVERSARIO)
_ Jorjji- It.Miuis 1'eleisen, sonhora e

filhos convidam os parentes c nmigos
pnrn assistir a missa que pelo eterno

. descanso do sou inincii esquecido fi-
lho e irmão mandam rezar no altar-mór
da egreja de S. .losé, sabbado próximo, 12
do corrente, ás 9 1|2 horas, ngiatlcccndo
desde já por mais esse acto piedoso.

Maria Joaquina Corrêa
Pharmaceutico Manoel Corrán Ma-

Inhâcs, Marcellino Corroa Miinliiies, Zo-
aimo Seabra, senhora e filhos (ausen-
tes), profundamente sentidos com o

fallocimento de sua sempre lembrada mãe,
aogra e avó MARIA .10AQU1NA CORRP.A.
Convidam as pessoas nmigns pnrn a missa
do 7* dia, que so realisa ri, amanhai sabba-
do. 12 rio corrente, ás 9 I|2 horas, na egreja
do Sagrado Coração de Josus, á rua Hcnja-
¦nin Constant.

íi

A,
/» I

f
Manoel Gomes dos Santos

A familia tle MANOEL GOMES DOS
SANTOS, administrador tla Limpeza
Publica, agriitlecidu a todos que acoin-
p.inhoram os restos mortnes de seu

Ínnlvidavel 
chefe, participo que a missa rie'• dia «era rezada no altar-mór da egreja

do Bom .lesus do Calvário (Uruguayana cs-
quina de General Câmara), amnnhã, sabba-
do. 12 do corrente, ós 9 horas c antecipa
agradecimentos pelo coinparcciincnto.

Isí-hel Rodrigues Silva
AGRADEOIMENTO

A família da saudosa ISABEL RODRI-
OUES SILVA, impossibilitada de enviar
¦eus agradecimentos, sem que- haja alguma
omissão, o que muito a penalisaria, vem,

Íior 
este meio, ponhoradissima, agradecer a

odos os amigos que compartilharam da
•ua dôr. ji por cartões, tclegrammas e fio-
tas, Ja por oceasião do enterramento e da
missa de sétimo dia da sua inesquecível a
adorada más, irmã, sogra, avó, cunhada a
tia.

*

Emilia Corrêa Carrapatozo
ANNIVERSARIO

Antônio Monteiro Carrapatozo, mn-
lher. filhas, nelas e sobrinhos convl-
dam assistir a missa que por sua alma
manriitm rezar na egreja do Sacra

fnenlo. ãs 9 horas de amanhã, sabbado, 12
do corrente, e por este acto de caridade se
confossam agradecidos.

Coronel Bertholdo Campos
¦_í Sylvio e Aristóteles de Campos Frei-
Md re e senhora convidam os parentes a". I amigos para assistir a missa de 7° dia
_*_ que mandam rezar na egreja dos Sa-

Wslsnos, em Santa Rosa. ás 9 1|2 horas de
iabbado próximo, 12 do corrente, por alma
10 seu avô BERTHOLDO CAMPOS. z

A' Praça
Communicamos a esta praça, is do inte-

rior e estrangeiro, o a quem possa interes-
ar, qne, por contrato assignado em 1 do cor-
«ente mez, org.inisnmos n firma social

FERREIRA, VIANNA & CIA.
cm suecessãc á firma individual de

RAUL FERREIRA
da qual., assumiu todo o activo e passivo.
Continuando n explorar o mesmo rumo de
Oegocio: ARMARINHO, FERRAGENS E PA-
PEIS POR ATACADO, no mesmo prédio, silo
á rua dos Caetís n. 451. esperando a nova
firmo merecer de seus amigos o freguezes a
mesma confiança o preferencia que se digna-

. ram dispensar a antiga firma, pelo que des-
de já agradecem. Outrosim, declaram quo são
depositários nesta capital dos seguintes arti-
«os: AFAMADOS CHARUTOS SUERDIECK.
ESPECIAL LINHA DE COSTURA . MARCA
ESTRELLA, SUPERIORES ALPERCATAS
MARCA RODA.

Bello Horizonte, 5 de julho de 1924. —
Raul dos Santos Ferreira. — Cândido Vian-
BC. — Manoel Gustavo. Guimarães,,

*iii.iin«.i.iin.!H.iM_i«)Ki^^
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20 °l0 de abatimento
;;nos preços dos Tecidos de li, Astrakana, Flanellas, Cobertores,
! I Pelles, Casacos, Blusas, loharpes, Corroa, Capas t Vestidos de 

' •
malba de lã para senhoras • creanças.

CASA SUCÊNA
*'H'-M*»H**H»l**H M-*
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PftrAo0 FLORES NATURAES
UUlUuÒ — Os menores preços —

CASA JARDIMRUA GONÇALVES DfiS, íí - Teí. tTíll»

COSTUMES E VESTIDOS
l*:XAI.I*AIATE DAS FAZENDAS PRETASVicente Perroita. Assembléa, 7_. T. C. 3170.

SIM ! 0 "D1P" CURA !
roceira do cão e extermina enrrapatos.
Vidro, 4$. Vendc-ss : R. Vasco da Gama,
<** e na li. 7, n. 3 e n. 151, e 1* de Março, 10.

Asthma ? — Kraemina !!
Dentista °ct*-vio Euricio Álvaro —

R. Uruguayana, 45 — C. 339-,
Loteria da Capital Federal

Resultado da extracção ds boje:00455.
5SI84 20.lHl()!lu(H)
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..NNIVEnSARIOS

Fazem annos bojai
A sènhorita Nivea Leone, tilh.i ao Sr. Or.

Arlindo Leone; a menina Cremilda dc Ma-
galhàes, filha do tenente José do Magalhães;
a Sra. Jupyra Coelho de Souza Uni.ii, esposa
do Sr. José de Sousa Uru.a, funecionario do'
Patrimônio Nacional; o Sr. Epiplianlo Car*
doso, funecionario municipal; o Sr, capitão
Joaquim Rodrigues Peixoto Juiiior.collccto.
das rendas federaes cm llarru Mansa, Es-
tado do Rio de Janeiro; o Sr. Dario Bezerra
da Rocha Cavalcanti, corretor nesta praça.Fes annos hontem a sènhorita Maria
Emitia do Couto, filha do Sr. Januário An»
tonio do Couto.
CASAMENTOS

Consorciam-se amanhã o Sr. Luclano
a62168. . ,  m SrOOOIOOO Romano, funecionario dn policia civil, e i

229B2 ';...".;!; a:»..», ,«!u "nhorlta Rosina Francavllla, filha do Sr
12.lfi2  l;0Oüél)00| vl*"«-'"'e Francavllla. negociante cm nossi

ories çian»! .s—Centro l.olo.-.r-r

lull alui LOiyBlutl
VEJ&DA-REGLAMO
Preço, especiaes para estes modelos:

N\ de ordem 2871 — Sapatos finíssimos em
pcllica envernlzada, fosca ou bufalo branco.
salto Luiz XV, para senhora; n. 32 a 40;
preço ÜOSOOO.

N". de ordem 2S66 — Alpercatas enverni-
zadas n. 18 a 26 9$U00; de 27 a 32 1OS00O; de
3.1 a 40 12SO0O. O mesmo artigo em branco
custa o mesmo preço..LU' •

WÊÊ
Wiii^t_!_iP's*,s^^

__ ...  .... nossa
praça. O acto civil rcallsar-se-i As 3 horas
do tarde nu residência dos paes da noiva, á
rua du Chlcliorro 123, pnrunymphandn-o.
por pane do noivo, seu Irmã Dr. José Ro-
mano e D. llalia Romano Henrique, e por
pnrte da noiva n Sr. Vicente Romano, paedo noivo. O religioso effecluar-se-á is 6 ho-
ras, na egrrjti de S. José, servindo de pudri-nhos, por parte dn noivo, o Sr. Elivio Ro-
mano e esposa, e por parle da noiva o ma-
jor Cnscmiro de Moura e esposa.— No palaccte da rua Huridock Lobo nn-
mero 191, rcallsnram-se honlem os casa-
mentos das senhorilas Kriilh e Hilda Sodré
Borges, filhas do commcndndor Eugênio
Borges, director da "A Equltallva", e de
D. Glorinha Sodré Borges, respectivamente,
com os Drs. Fábio ric Oliveira e Oswaldo
Esquerdo Curty. Foram padrinhos de Dona
Edilh, no civil, o Dr. ligas de Mondonça e
Exma. senliora, e no religioso o Dr. Paes
Barreto e Exmn. senhora. De D. Hilda, no
civil, Dr. José Mostrangolo e D. Felizarda
Esquerdo Curty, e no religioso o commendu-
dor Eugênio Borges o Exma. senhora, por
procuração, Do Dr. Fábio de Oliveira, no
civil, o Dr. Mathias Costa e Exma. senhora,
e no religioso, o Dr. Maggini Bueno c Dona* rminriii Sotlré Blum. Do Dr. Oswaldo Cur-
ty, no civil, o coronel José Francisco Ribci-
ro de Mendonça e Mme. Pio Borges de Cas-
tro, o no religioso, o Dr. Valcletaro Coim-
bra e Mme. Afranio Curty. O nclo civil foi
celebrado polo juiz Dr. Sylvio Martins Tel-
xèfrã, e o religioso pelo conego Mac Dowell.
A ambos os noivos foram nfferoeidos ri-
qiiis.simos presentes, sendo as cerimonias se-
guitlas de uma festa sum.pti.fisn, que se pro-
lougo.i nté altas horas, terminando assim o
grande acontecimento mundano, que con-
st Uniu os casamentos das duas irmãs Sodré
Borges.
I-ES IAS

A "solríe" dansante eme, em beneficio
dos orphãos do Dispensado S. José, se de-
via realisar amanhã, no Hotel Suisso. foi
transferida; por motivo de força maior, para
sabbado, 19 doste mcz.

, «as» ,—¦Pensão INaturista
combate o alcoolismo c todos oscilantesI.„
Tratamento rápido rias doenças pela alimen-
tnção, e plantas níctlicinaes — RUA S JOSÉ'
23. Tem Livros nietlicos da Propaganda.

PR0TOZ0ARI03 E PROTOZOOSES
PELO DK: ABDON LINS "W*JW

A* venda na Livraria Leite Ribeiro

Aiminliã, nas suas compras, per*
gunteem qualquer perfumaria se
«ião são essenciuea num toilette chie
uma laia de Talco Fragol c um pote*sinho de pó Frago!.

¦ ******-- •— .....

Acabam de chegar os

*mm%WtÊmmmmmmmmWn*mf**mmMmVm*^f:-.

LZ%**wl9 _3KflMm*\ aTi I,DO REPERTÓRIO BRASILEIRO DA
VlCTOtt TALKING MAOHIMi (OMPANl

COMPLETANDO AS GRAVAÇÕES DO CELEBRE JAZZ-B AND BRASILEIRO

OS OITO BATUTAS
| QUE TANTO ÊXITO ALCINÇOU NAO SO' NO BRASIL COMO NA EUROPA E NA ARGENTINA

Numero
73826 f MEU PASSARINHO — Samba (Octavio Vianna);-[ATE' EU ! — SAMBA (Morcello Tupynatnbá)
73827] URUBU' — SAMBA (Alfredo Vianna)" CAI.UKU' — SAMBA (João Thomai — E. doa Santoe^
73828/C.RAÚNA — MAXIXE (J. Pernambuco) . v

MI DÊXA SERPENTINA I — POLKA (Nelson doe Santo» Atos)
|3829JP'RA QUEM EV.. — MAXIXE (J. Bicudo),' 

LA-RE' — POLKA (Alfredo Vianna)
73830/TRICOLOR — MAXIXE (Romeu Silva)

.SI PAPAE SOUBER ! — MAXIXE-SAMBA (Rom*. Silva),
73831 f SA-TA-CLAN — MAXIXE (A. Treisleberk)

\. .A' VAE ELLE — MAXIXE (J. G. Oliveira Barreto)]
73832 f, "-AO PRESTA P'RA NADA — MAXIXE (J. Bicnda>' NAIR — POLKA (A. J. de Oliveira)
73833 f V TE DIGO — SAMBA (Octavio Vianna-Alfrcdo Vianna)• ALANDO — SAMBA (João Tomaz)
73834 f RES ESTRELLINUAS — CHORO (A. Medeiroa)'

{ .'IRA A CASACA ! — MARCHA (J.de Carvalho)
73835 fVITTORIOSO — MARCHA (J. de Carvalho)¦[ATE' A' VOLTA — TANGUINHO (M. Tupynambí)

A' venba em todas as casas no ramo e com os distribuidores exclusivo! pára b Brasil

II

Ouvidor 98
RIO

RED-STÂi
RUAS:

69 — Gonçalves Diaa — 71
82 —- Uruguayana —- 82

_9_H_H_?

ESCROFULAS

OUROe JÓIAS
dos Leilões do Monte Soecorro o
Casas de Penhores. Compra-se o
vende-se na Joalheria Indiana, Lar-
go de S. Francisco, 24. esquina do
Becco do Rosário.

¦ ***** ' i

N*. de ordem 2361 — Sapato em chromo
preto ou côr de vinho, artigo de fantasia,
para homem; preço 38.000.

Casa Americana
Para o interior, mala 2S0OO. Pedldoa a

MERQUIOR & PEREIRA

SALÃO
VASTO E MAGI.IFIC0

ai i inA-Çp Rua dB Curi°ea-4i*
rt\am,\J\Jr\-iJtmi* Entrada indepen-
dente. Elevador. Dá esplendido consultório,
escriptorio o;> atelier.
¦" ¦ ***)

TAPETES FINÍSSIMOS

ESTOFOT

AMBIENTES ARTÍSTICOS

CORTINAS

TECIDOS MODERNOS

Or. Silvino Mattos,
laureado especialista em
deotatluras duplas e
parciacs, para a boa mas*
tlijat-âo o belleza da boe*
ca. Preços módicos. 7 Se-
lembro. 231. T. 1555, C
Das 7 as 5.

Cura eni
poucasBLENORRHAGIA

injecções inlramusculares. Largo da Carioca
15. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO -
Assistente do Instituto Oswaldo Crua.-

Aconselhamos sempre ás pessoas acom-
mettitlas deala triste affccção que tomem
oleo dc ficado de hacalháo de lierthé. E' o
melhor depurativo do sangue, e elo porque
elle mra com certeza e sem abalo, as moles-
(ias que provêm da impureza do sangue,
taes como ti» escrofulas. os I, umo res frios,
oa tumores brancos, os ozagres.

Por isso, a Academia de Medicina do Pa»
ris tomou a peito approvar este motlicamen-
to nnrn recommondnl-o á confiança rios
doentes. E' o único oleo de fígado de boca-
Iháo quc obteve esto approvação. Uma co-
lher, dais de sopa, a cada refeição. A* ven-
da cm muitas phnrmacins boas e no depn-
sito geral; Casa L. Fríre, 19, run Jacob, Pn-
ris. Exila-se que o ridro tenha o nome dc
Berthí.

P. S. — Rccommendamos especialmente
o oleo de fígado de bacalhio de Berthé paraas creanças que necessitam de fortificante o
de depurativo.

Dr. FRANCISCO EIRAS r garganta
Professor de clinica de J NARIZ

na Faculdade do Rio. (. OUVIDOS
CirurHia — Physiotherapla da,especialidade:
Tratamento das escrofulas: R. ultra-violelas.

R. S. Jos* 61 — 3 ás 6 h. — T. C. 4G25****
Copacabana — Ipanema -— Leblon

Prcclsa-se alugar pequena easa em centro
de grande jardim, chácara ou terreno arbori-
sado. Escrever: Eduardo Santos. Caixa pos-
tal. 40fi.

O It inQ ULTRA-VIOLETA. Pelle
l\niWh> Cabellos, Fraqueza sexual,
Tuberculose, Anemia. Assembléa 64. . át> í.
DR. PEDRO MAGALHÃES.

O MEDICO HOMCEOPATHA DA FAMÍLIA
Edição de 1924, au.iiientadissjnia u míOOO

Indispensável As pesson*; quo sc trotam pelo
tiomt.op-thia. — ALMEIDA CARDOSO & C
— RUA MARECHAL FLOKUNO PEIXOTO
N. 11 - RIO.

I ORNAMENTAgÕES

I MOVEIS DE ARTE
Só de

UÉlUB&t
a 9 3-Ouvidor-9 5 41-Ourives-43 P

iivArnr»]* Cura sem operação pelo Dr...yuru.eie. Leonidio nibeiro, rua Sete
Setembro. 38.

Dr. R. Pitanga Santos ^^^
e ânus. Tratamento especial das hemorrliol*
tias, som operação. Passeio, 56, sob, de 1 ás 4.

Ors. Leal Junior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvi*

dos, nariz e garganta. Consultas da 1 Aa i
Assembléa. 60.

iviove:i3
Sem exemplo de contestação, a nossa casa'¦ a que vende melhores moveis e mais]

Saratn que qualquer outra con_enere. (
Dormitórios, estylo hollandez.. 1:050$000
Salas de jantar modernas  l:00OSU00;

v LEÃO DOS MARES
[Rua do Passeio n. 110 — Largo da Lapa

MOURÃO & AMÉRICO
! Peçam catalogo para o interior. Tel. C. 822;'

1874— 1924
A Drogaria André, coinnioinorando seu

50-> anuo de existência, está brindando sun
distineta clientela com preços excepciounes.
Rua 7 de Setembro n. 39.

DKS. H. ARAGÃO E A. MOSES
Exames de sangue, escarro, nrlna. vicei-

nas. etc. RUA DO ROSÁRIO N. 184. pi»aimo & Avenida. Tel, 4480 N.
i *•** ¦

Paul J. Christoph CompanylÍ°0BSÍSl.oi
SSJffiffnffc^^^ 

™™—D0RC%ANaVhu°R 
WAP0LEA0 - Av. Rio Branco 122 1

¦iiiinmnt_*ucPrl_ttBmi*ui*-m
Binóculo perdido

Pcde-se ao chauffeur i|uc conduziu o pas-sageiro do Theatro Municipal ao Hotel Gio-
rin. na noite de segunda-feira, ultima, o fo-vor dc entregar-lhe o binóculo do llieatro"Zeiss" deixado dentro do taxi. Gralifica-so
generosamente. Hotel Gloria, quarto 505.

¦ •*•** ¦—

ARTE,
ELEGÂNCIA
BOMGÒSTO

São os requisitos
que distinguem oa

Mobiliários e as
Ornamentações da

ISO , Roa Voluntários
da Pátria

Grande e solido prédio,
em terreno de 16x65, ven-
de-se amanhã, sabbado, em
leilão, ás 4 1|2 horas pelo
leiloeiro JULIO.

******
Dr. Arnaldo de Moraes O-"*5"^"*

mol. senho-ras, tumores ventre e partos. Carioca, 30.Tr. Umbeliiia, 1.1. Botafogo, B. M. 1815.*****
Marietta Neves '*>«urgia.dentista.

Consultório —- Traves-sa dc S. Francisco n. 9. sala 5, 1* and.~*t

E' DESNECESSÁRIO SOFFRER
DORES DIGESTIVAS

Nüo lia razão para soffrerdes de Indigos-
lão, gnstrite ou (.uuesquer outras perturba-
ções rios órgãos digestivos : cm noventa cn-sos ric cem a cniisii é motivada peia acitteze fcimciitiição dos alimentos e o remedio éa MAGNESIA BlSURADA. A MAGNESIA
BlSURADA netitralisa instantaneamente osacitlos. cessa a fermentação assegura di-
gestão normal e perfeita; de facto. este re-médio é tão efficaz que os médicos, phar-niiieeitticos e enfermeiros através do mundoa recnmmendnm. Podeis tomar com toda aconfiança a MAGNESIA BlSURADA; ella érie effeito radical, tonto para novoa como
para velhos; é obtida em qualquer phar-macia. Tende o cuidado de verificar a pa-lavra — BlSURADA — quando »dt|uirll-a.
Desta fórnisi lereis a certeza da ter o re»médio necessário ao seu caso.

¦ ***** *

Ferida-t de qualquer espécie, effeito rapi-° do e radical, com a SANTOSINA.*****
Franiií-5*» da «yphlHs — LYGIA, tendorrttm.e-._t frannoM lín.Mn « »;._*!,__,- ¦-

-¦ *********** ...¦¦—... i——- ^._...,_-, lvJ,-
mou 1 vidro dc Lnotyl. ficou forte, augmon*
tou 3 liilos e gastou «$0110. — HELENA tomou
10 vidros de outro depurativo, ficou no mes-
mo e gastou 40i000. — LUETYL só em boas
pharmacias.

ÍOBERTOREST
Camisas e meias de lã

para todos os preços

Grandes saldos I
de roupas brancas

para homens e senhoras

para cama e mesa

Esperança i Brasil
RUA DA CARIOCA 52
, -_»_,,.,.—

DR. HUGO WIDMANN LAEMMERT
Cirurgia, moléstias de senhoras, partoaRaios X de profundidade
Consultório; Rua 7 tlc Setembro, 133.

Fei. C. 1770. Chamados no Min: Tel. B M8473 ou C, 1776; em Nicthcroy: Tel; m'.

Me ciiDai.i

__M.Mm^____*~ <0^**—*>-¦

***imJ\**r Mr -SSSt
.. . ULTIMAS CREAÇÕES DAMODAUndos leques de plumas, bolsas, carteirasagasalhos os mais modernosLUVARIA GOEV.ES

38 - TRAVESSA S. FRANCISCO - 38Tel. Central 2459

CHAPELARIA RADIO

*£|_^=__ijBj^jú_sfe2a_§i

<Ua^JtMdis*
**.<.** 

'ai-atouveiH* 1
-KMUVVw RCQiiSJf.AOA |

«"V ikV^SL.V? =haP«os de palha gros-
raiinnm *m)i' Gr.and,í mod«- ch»ti0l\
_lw «?.°.? ' Palh?' aUa', ^vidades. Cre.-
(lelos de chapéo Ila-ta-clnn; Rua Marechal'

rloriano, 64. \

fiDoenças nervosas
fraquesa da vontade

duvíd?nCm.„ P''*ySÍ*Í-, e de ldéas* desanimo,
tia __.„!__ 

°' l#ndlffe"!nça. tristeza, an.us-

côes iíi™ .f."*. local « *.ewl «le radia*
Selos inMhnHICtaS de Bach e d« auige-lií
Cruz R?S°._?_n_.ls;nlodcrnos* Dr. Cunlu^rui' "' S' Josí 61, 3 ás 5. Tel. 4625 C.

Cabellos á Ingleza, a domicilio
íãociaoM^Ti,'. D<"n"j-Garçonne. Pcrfci*Sao c lapido.. Pedidos a Aragão. Norte 3103.

Qlotaa comP,ranri HdSr' «»eerur ou fan.
Vul-ntim" l„lsepcúad^ Procure a "Joallieii,¦aiinlim , rua Gonçalves Dias 37, fone 891C.

eliui a do S7? ÇAVr-XLCANTI ^° dc
D-cucas „crw „ de •*fr,e'""10'" <¦<¦ «eclfe).
nâoCn » ,• emcntaea. coração e pul-mao. tons. Av. R)0 Branco, 175 lo- rio ás if).3as.,5«s„es.,bs. n. Vol. PatriafscIT. Sul 27n.

1*r*.,» 
ã^t^s-»"*e>wiOD:00O$O0O

AMANHÃ
CASA GUIMARÃES

ROSÁRIO, 7i

Si,

Vias urinarias c,ura ¦*-*&-•! •¦•> i"'-"10*"
m.,,,..,.,. rhagia. Tratamento ditJ

MEIAS
Todos podem vender Melai, m atefora

poda offerecar aa vantagens daCasa Stephan
Confiança absoluta na escolha • oaaa to*das as garantias possíveis, por prefM aulibaratos do que nas liquidações

12 - Rua Uruguayana - 13
O mais completo sortimento para Senho-ras, Homens ou Creanças.

(Unlca Casa ad de Melaa ria Capital)¦ ***** ¦

• ¦¦¦
A victoria coube i CAMISARIA PLUMI-

NEINSE; 4 nu São José 8, que está distrl*
buindo os "Bonns Brasil" a todo fregnez quicomprar de 2$ para cima. Estea "Bonn*"
sâo numerados com duas dezenas que, _m»
do sorteados diariamente com a Loteria Te*
deral, dão direito á restituição da irnportíij,
cia despendida, em mercudorias. A's sexta',
feiras restituc o dobro da importância.

Tome nota: E* na rua São José, 8. Telt-
phone C. 2262.
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A NOITE — S-Pxtn-fofrn» 11 de .T...!m tio 1!>»f
*********************

. .•**,Üà PLÀTTA ' i Hnheiro bem applic
m* » i m-i ¦ %»*% i6, 0 quo Vf s> riestj|inr ns £l,as compras nas QflSAS AZAKOR

AS «: \SA*-» AZAMOK iifio proriirum lm|trt*»ainnur ninguém
,»'ln r--r-.ii-.-- ra|uiliiiifnli>i*ni Ditem o </'•¦' •'''»•'?¦''' •• /•«f »/««••'« rrnelriw,

-Ii-ím.iiiIii o rs-ni4» nu rrlirriti riu coiitjirMtlurNimoiÀH
j proilmo eierclelo pniI-.> publico èt* alu* i

ii. "•- dn t«'.l, Dramática
Ds doutorei l.eupohlu Prfai e Domim, . Iíegrcto imivrain A <i> pu-1 ... du t:.,. ih., ,\, ,

o, direclor d.» Rkoia Dramática, i»i.. .
.•Sl'11'illit | lili.i', * 11. _• llfVCIU li,i.l..il , i t
publico n*. nlumnos ilmpidui i:u*ula, nAn I

i iiiv.itiu "( ¦< Qonitts" eontn ludo « • .utIíi! Hírnlcn — srruariii, uiiil.illnriii, .¦ . •"
«>(,•..*, e » 'tue mm» seja nocttuarlu psrn >bem esllo (iu i.i 11.1 rHMilar. *

Klll llffl.Il] COOlIlll SVtlll Mtiai|.*.rll it
ocriiMdnile do Kiande nrinr r dn ilUilu i •
fiiipiosarlo quc, a.-im. prestam valioso uu •
lm uo iiiiuiiiii dr arte ilu lepid-cutar,
Itnlla Fausta reapparateri, amanhA

llalln I'.iiim.'i. o illMinvlii nrllsía pal.i. ,
.pie i"ii dc novu nu (iln, icnppuirccri am ¦
..Ja. ii" Republica. ...ciiUicii a u|I|.ImuiIIi i
.,¦1.1/ .ti.niiiiiii-ii n lielln peça portuguesa ' ,\¦ ... . i Imiiii de Val-Flor" para i'_iu um.
elociilo,
A feata de hoje na rlrco Plarre

Hoje furin nnnus o nulnvel marstrn caiu.
^iiirlr» Carlos Comei, orgulho da arte nu •'
flcnl brasileira, Querendo aü.iuuulur a dal...

Cl.ivo Plerre realisa um festival, com pi •
gran.mn varladlsslmn r cheio dr InterecM
Trahnlhur/io os principaes arllstoe da cum»
panhia e, além disso, haverA números rs
pcrlars dc sehsãcSo, fii.ciiilo empenho a
enspresa rm que Iodos que assistiram A fe*»
ta tragam deliu us unUim.**. rrcordnçt.e*..

ini hnnda de muslcn (•xcruturA 05 trerh .
n.clljurn» do inspirado ciiinpo_ltor branllc ¦
ro. '1 "in.iulii entre elles u cmiicllinilll .
protoplionla do "íiuarany". O Circo csImÃ
enfeitado com muito gosto e em rumliçiV,
purtiiilto, de receber as nossa», inuis illslin
ctas tnniillas.
(1 centenário dc "A* Ia sarçniine"

A revista "A' Ia gnrçonno", completa, hn
. •. seu 1' ccnlenarlii ilc roprcsvntuçilcsj t
Recreio "itaril, nssliii, rui frsta. Serão cnlrúa
dns na engraçada rcvlsla, os números sr
gulutcs: 

'A 
pnchinctto". pela nrl.i/. Mnrga

rida M.'i*c: "Amor brutal . |>or Marinulo Jln
tlicns c .1. Mattos: "Saudades de piri-rol"

or Theo'Dorah; "Ruilnrlnn ii.i.ilerna", po
..stlifi- I.nlln; c "rina licção dc foxlrol", poi
knlrn c Antonictla Fonseca.

VÁRIAS
11,011. hoje, parn o Maranhão, n cum

Vfrinto Ciinvn, ipie leve embarque
c concorrido.
IslA nns. ultimas representações, nn
apcznr do successo, n linda opcrclt.

venda dei Ücso", A Vclnsco proiuelti*
crça-felra a primeira dn "itnsa de

l'Alt\ IIOMCNH I IlACA/IH
"'11. »«|i.iiii. de lona rum sola de bor»

ráeliAi
nn, Mpiioa dc i|3 i,iiii«in*i. prelo,'¦mi, |i..i/.*kuiii*i dr Miprriur vai|iieln

piiin, 1'i.n lai«o
(1 fi)0, bortcguln. dr rltronio amarello

(nu, r,*)
t nm, bnrargiilin de furte vitiiuela, para

fiiiligliie» e rwoiclros.
; IilO, Mpiilim e Ihi.-.-iiiiíiis de vaipirln

1 I "in.iit.i, |*i- l.t r .1111.11 rll.i, vm
diflcieiilrs fAiuins.

I .UU». iHlinlOI r Inn /e.iiniis ile ||3 rlirmiin
preto i* ninnrello, f«.rma_ «Irguu-
Irs v rnufarlavols.i uno, sapiilui 1'Alt.MIYItANOS, pretos euimiielliii. para u<iii caseiro, daslenliuiiis e de riillegiari. I.slei
sapatos «Au curontrailos cxrlu_lva>
iiniiie uns »;»s.i. A/iiiuur.

CAMISARIA
lenços da cambraia. 3 |ar........ 39110
Cullarlnlm. mollis, l|3 llnhn. 3 pnr ««ihm
Collarlnlms duros, l|3 Mnlio, 8 por.. 4íh1|'
Cueeiii de crcluni* suiicrior 8í,|n"
PyJnnins dr baptlsle eirnntiisia IlllM'n
(.nmUns luniicas lfi II11I10, peita
prrgucadi M300

C.iiiiis.is de pcrcal Irlauiler. paiIrAss
de gosto nWO

Camisas de superior «plilr Inglea. tO.UflO
Camisas de trlcollne dn melhor

qualidude, padrões ultra muilcrnos 30ISOO

ORAVATAS Dl! PURA SBDA. desde SW0O
E MUITOS OUTROS ARTIüOS l>E CA.MI-

SAIIIA A PREÇOS EXCEPCIONAES

¦l-.nm.
üiiiiia

— I
VlIfO,

... lc
jrn t
ll'l!(l"

ESPECTAGÜLOS

iiláiul m mm
Dc Florenclo Sanchez

| Y jjgaj roj-esrejo j^!SlK &J'
B AV? %  UOJE  A'aT?i*J

\ I LI iiií I
**!SE*aTLWi*W5LWMtW*\*^^

f*g3iB£3BSitZLi

ÍEMPRESA PASCHOAL SEGRET0|
| THEATRO CARLOS GOMES — A'a 8 %H'

L Fróes — 0 QUEBRANTO 1
THEATItO S. JOSI5 - A'« I ?í o 9 % |

DITO E FEITO |*-__i-aa_B__ga__»__e3__ga^^

/g_amro3a__5_st5aK____a__^^

PRIMEIRA CASA AZAMOR TERCEIRA CASA AZAMOR
OUVIDOR, && *V1. *Zi-{%.X4.XOGS%., ****.

<':iIcíhI»h c Caniisníisi

SECUNDA CASA AZAMOR
Calçuilos pnra homens o rapaze*

W*i CARIOCA, 31

tTTEXÇAO ! — A SIÍGUNIM CASA AZAMOR «in.la lem PARA L1QUI»
DÁK liiiicrijiH «le ro/iiiliii, «Io melhor «luminio ullt-iiiúo, louçue,
i*ry»,ia«*M. otijcrio» «lc iiilorno e para nresentea, »•!(•., vendvndu indo
•hio ii PREÇOS IRRISÓRIOS.

¦'.••'.'•'."'.•^••'.•''••'•¦'••'.••'."'•¦w

•• t*-*~*~**.*.****~*^^***-*-*»-*»~***0~ê*'**+-****»*-i*-0*+.i».+t m *******j***j***m >'i|i'iinn»iitiiii Mm-t-<i'M"i"l''i"l"l||i"'»I O -r» ÊV3 P» &> (H * &. v te: l* M 5» o o
fl O J E — RECITA POPULAR — As 0 horns — HOJE

A nova t* liuUn nperela vm deu» actos, dividida cm Ir» quadros

LA LEYENOA DEL BESO
COMPLETA NOVIDADE PARA A AMEI1ICA DO SUL

IMtKÇOS — Frizaa, (i(IS; rnmariitm. iiOi; poltronas «* varandas. 12$: caddrae, 81:
liaicüu, íf: K.ilcriiui mim-riii.in. 4$, o OEIIAMS, SSODS.

iUSSELIE

mwe—sa—wsaM
as_a_ss__s

ouiuvesaiíia CH RISTOFLE
Talheres e BalellasEB

_Ki_X__*j-v<^ hShSUKJ
Lvtv.^i-.iiiJ,»

M.u.-.i dii i-tliilca

O UNICO METAL
¦SrrSEtai COMPARÁVEL A PKATA

A^cnle h«tiiI paris loilo o Uniftil

LdSd ÜlillS rlOCR '•••• •** Carr.io, OS-IIIh—tVendai somente por atarsiln)
nepresi-ntantes em S. l»imloi L. IIUUMIHÇII .t Cla.-CAÍXA «83

IK'|iiisil..i iu, vm llrlli. Hmi/i.ui' : I'.. ITIIIIIÜU ft Ci.i.

1r**ir*ir**,i*^r^<P'HH**^
*m**M*g*/jf///**j**********^

!ãS_ãã_3i^—=_ÍiA- IiEYENDA_ DEL..EÍEÍSO.
IDÕMÍNGÕ — "ÍVÍÀTÍNÉE 

.ÁS~2. .3!4.
THÉATKO l"i:i'lT.UCA — Arnanhi, reapparitüo da companhia Itália Fausta»

! I.urillii Pcrea. ^_
¦qBBMMPBB__Ma__-__B__a_-S*--B_ll

¦•*¦••** »T«»>J»>A 4se|>e|s .Iselsete •J*» J • «{••J* *w* *¦*«*• 
J**J-*J«oJ-->5«eJ'>»J-»>5» •J«»;J»--j. »J.»J-»J-^«»J«»J« **•*£• •

*g******mtm*matÊBBtmmamm

LEITE DE MAGNESIA
Para corrigir a intemperança

.•^^..^^.:..x.í»>,:-,>*:-'>,^,5-W">-x»*m^»*-^,h^,>,.">,>v'M~h,-w
CAAirESTRE

Aiuaiiliii, ao aliiio.u: citlirito com arroa do
forim, Iripus A iiiddii do Porto, vinho verde
de Anuíranle recebido direcliiiiicnle do lo-
vrador. Ourives. 1)7 Tel. Norte Hlilití.

1 *** •

*JSBS__.-t"S.. W__S.%r_ Jf*___jfcS

COPACABANA CA5IÍ-THEATB0
HOJE

.'.-'."'.¦

Run Visconde Itio Rrhheo 165 — Tel. 82 J
NICTHEROV

SEGUNDA-FEIRA; 11 OE JULHO
ESTRÉA DO PALCO :

5Sensacionaes 
numeros

... — de variedades —
MAR0CGÒ-BOYS S^.n.I^S?

pARiucHA .^a,;1rsa.:cs,)anhola emí
graudes c celebres 1
coucertist.is, dc faina[

liHiiidiuI.
nrnisin canlora t Ia voix — coRnpmi-
otnUlO nada — O Rouxinol humano.

LOS ALCAZAR'S nno. ile Rfaiíde ^
successo.

NA TELA ¦- Aí A CIDADE E AS SERRAS «?"¦£¦
i nionnt em 7 netos Interpretados por:
i Itichard Di^ e Lois Wilson.

1" CLASSE 1$500 — 2- 1$000

— Sexta-feira —- HOJE
ÁS 9 y2 HORAS

GRANDE SUCCESSO
DA l-BVÍSTÀ EM 12 QUADROS

p"SWEET HEART"!
•:'^4.»X***W'M^M*'^*H,,1~!,*HMW,,MV

Camarotes c haicnnires, 50S00O — Poi-
tronas, r_snoo.

Não «e reservam localidade*.
Ve dns avulsas r.a recepção do PALA»

| CF. HOTEL.

-í—_--i-*;--i-'-_--:":—:--:—_—_—t--t—_—_-?;-

TRATAMENTO DOS TU-
MORES MALIGNOS

A Casa de Saude e Maternidade Dr. Pedro
l-.rnesto — Avenida Henrique Vulladares nu»
meros 101 a 107. Tclejiliònes C. 2DM e 67+7
dispôs da melhor inslullavão dc Raios X (ui-
tim» e mais possante modelo "Victor" 8 MA
c 'JIKI mil volls), a cargo do Dr. Manoel dc
Abreu, com 8 annos de estudo na Europa.

URGENTE-
Tendo apparecido ultimamente no

mercado meias com a nossa marca
"MOUSSEUNE" que não são legi-
timas, informamos a nossa distineta
clientela que as ÚNICAS CASAS
nossas Depositárias, no Rio de Ja-
neiro, são as seguintes:

* _ • rCasa MatrliA Capital J

rí'Kí:'^!j'i.;i%;'.|Tí5,7l
ItSW''"v1'1*^. ¦ \"Úi

^\"*>'<**m[ Ci- nf
\rni- \lvv& flll$m\l otâ& !¦W-W"! I ____________-¦ II

•V.*".*-'."...*' H "*¦*•¦'*-¦ IIÍ»"-**V.•••*¦ I ¦ ¦"¦*"'¦• *-xZ*L VII
]sV-'i'Ji'-v>'. I •*_________<_.' II
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wRO€

ii5©pe

èõté ho/e
j maior descoberta dá>
Ther&peuticà Moderna.-

contra a
TISIS

« todaà <a*3

Enfermidades eco peito.

AVISO
O proprietário da Allaiataria Luzltana, in-

slallnda á run Uruguayana, 107, communica
no publico que recebeu lindos padrões de ca»
simiri.s eslrnniieiras, próprias pnra o estação.

Confecção esmerada — Arte c ftlcganciu.****
Enxovaes
noivas 1>nra

completos para
todos ns preços. Lingerie

lileganle. Oallete, 13H|I_t8.
¦ ***** ¦

SEGUNDA-FEIItA. 14

3- RECITA DE ASSIGNATURA
DOMINGO — Ás 3 112 horas
GRANDE MATINÉE¦^aMBa___sí___i_cErí«wr.-- -«í-Síihk

¦ *•* •

rTELHAS e TIJOLOS
Materiaes de 1* qualidade. Deposito da

Cerâmica SanfAnna
450 — ItUA FnEI CANECA — 450

Itio de Janeiro

LOS ALPINOS CASIMIRAS
BltlNS E AVIAMENTOS

A' UUA GOMES TARNEIBO N.* I
próximo ii llua Marechal Floriano

- Telep Noite 2.107 -
A essa maio conhecida do Itio de Janeiro

ASSOMM.O NOS PI1EÇOS
. -^tftiüf:-^»-—»—¦ 1 ____———

FMPRKRA PARCHOAI. SFORETO
,~Q~ft~t.^.*..t*t.it**ê:t.'»*'9*****9**.'9**$**t)

AMANHA, 12 DE JULHO
A's 3 e meia da tarde
Sessão-Verin

B DIRECÇ-AO ARTÍSTICA de

1 w^y^c^p..,

aBsaramw_B-_-_-a_^^ ., j (Èd^

ITSieatro I. Josél #K
D! 4«B____ffi»ãÊ_;ai_isB-S_

|;|tI_MTURAS: -

ii

PALACETE
Ornamenta-se com o mais fino gosto e em

qualquer estylo, em brise-brise e Stores.
LiiiKcric Elegante. Cattete, 13_|l_8.*****

Estrangeiro con. pratica geral, do com
mercio, conhecendo inglez, francez, hespa-
nliol, ailemão. liollandez e portuguez, deseja
collocação. Ilcspostn á esta redação.

«•o»

-ÍCÀ-C.. X&fao /

MOVEIS MODERNOS B
COLCROARIA

Vendas a praso e
por preços sem competidor

CASA DO JÚLIO
dc Severino Augusto 1'orelra

AV. Mem de Sá. 33 a 34. T. C. 1178****.
Siinsct são as malsj
econômicas, pois sãoi
as mais concentradas.}

-1 i'aQg>fSa"

TERRENOS
o Br ro.es

e Isiüz Peiseoto

PROfiRAIVÜVIA
PÍ.IWEIRA PAUTE .

— Nenera — Augusto Custo;
-Antonico—Pepíla dc Abreu ;
-Desafios pelos "Batutas"; IV

uPIdilaUd li

! III-

Vem Gá, Bitú!
coincdín, dcscmponliatla por Au»
n-uBto Cosia, Maricta Filtl. Fran*
klin de Almeida, Elisa Campos,
Álvaro Pcrcs e Álvaro Diniz.

SEGUNDA PARTE :

o Senado

em que o insigne artista, acompa-
idia.io pelos appíaiididofl BATU-
TAS, deliciará a plaléa. apresen»
tando ao publico novos artistas.

BAPTISTA JVISIOR
o rei dos vcntr.ilorpios, apresentar-
se-á coni alguns dos seus engraça-
dos bonecos. fi

A BOTELHO-FILM passará, nos •
cinemas, ínstnníancns dos frequen»
tadores das SESSÕES-VEKMOUT

Bilhetes desde i já á venda nas
bilheterias dos theatros Carlos Go»

3 **ies e S. José.
fíB-HIIlTI**™-'''-^^

Anuinhíl, sabbado, á 1 ho-
ra cia tarde o JÚLIO vende-
iá em leilão, seis lotes de
terreno, com frente para a
Praça Marechal Deodoro,
Avenidas Mem de Sá, Hen-
rique Valladai.es e Carlos
dé Carvalho. A venda será
feita áütòrisada por alvará
do M. M. Dr. Juiz de Direi-
to da 4' Vara Civel.
..... ¦ »»m». '

' ^saBB@^gi^flp_-á_-'^^
__ IV<E&'_'-!_!M_'!*JS A» Capsulas-Seven
g &BLWll1«Sí»í.«>s ItrflUt (Apiol-Sahina-.

Arruda) i nos periodo** niensaes e dôresj
i nieiistniaes o niellior ürog. Baptista

R. ¦!• de Março 10—Tubo 7$
gaKKaa».»5»'flsTO

Dr. Antônio Magarinos Torres,
advogado Questões civis e commerciaes, es-
pcclaliiicnte de direito bancário (promisso-
rias, letras, cl.eques, cambio). Rua do Ilosa-
rio n. 172, sobrado, de 12 A I e de 4 -A ás G
horas. Telephone: Norte, 4975.******-
Dr. Álvaro Dias olhos ouvidos.

Rodrigo IHS?-* a?4»-GANTA. 8 às

Maternidade particular, v.rgKa»
druga, para tratamento de senhoras gravi-
das em trabalho de parto ou doentes. Dia-
rias de 10$ a 30$. Dispõe de boas installa-
ções para qualquer Intervenção. Funeciona
sob a direcção scientifica do Dr. Maurity
Santos, r. Mattoso 115. Piionc Villa, 149.

m***
Parteira, Mme. Virgínia Madruga,
chamados rua Mattoso 115, Vil. 149 Cons.
2", 4" e 6" de 2 As 5 h. Rua São José 84.

Terrenos a prestações
EM SANTA THEREZA — A VINTE AO»

MITOS DO CENTRO
Servidos por "bonds"

H. BODSON & Cia. Lida.
Rua Theophilo Ottoni. G9, I* andar

Telephone Norte 4534
*****

Gusmão
(LEILOEIRO)

Predio, na Muda dn Tijuca, autorisado,
por um particular amigo, venderá, amanhã,
em leilão, o magnífico predio. dn rua Olivei-
ra e Silva, 7, ds 4 horns dn tarde, cm frente

J ao mesmo, e pode ser visto das 9 ás 11 da
manhã.

Cofres Minerva
COFRES DE QUALIDADE

Os preços populares que ainda mantenho
pelos cofres MINEHVA, são possíveis, gra-
ç.*is no methodo de minha fabricação a gran-
de producção. PREÇOS MAIS BARATOS, SO-
MENTE COM PREJUÍZO DA QUALIDADE.
Vendas á prazo e a dinheiro.

CASA JOHN ROGER
Rua da Quitanda', 1561158 - Tel. N. 3042

GRANDE SOBRADO
para companhia, laboratório ou consultório,
uluga-se com contrato. Assembléa. 30: tra-
lar n'0 GAMIZEIRO

**** ¦
ÓCULO., _..l.;vo

No trajecto da run CopàcabiiiM, a i-uu 20
de Novembro, cm Copacabana. Gratifica-se a
quem os entregar .. rua Barcellos u. 35, Co»
pact.hana.

I Pioxpé,ea Poderoso
germicida

atsafflsíw

¦_

I
Pequena typographia ?[^g 5||
com pequena machina de imprimir. A' ven-
da, preço de oceasião. Trata-se na Phar-
macia Gloria. Gloria, 82. Nesta.*•**
LEILÃO DE PENHORES

19 DE JULHO - JOSÉ' CAHEN
Rua Silva Jardim. *

Casa Central
Casa Sucena
Barbosa Freitas A Cia.
A Selecta
Casa das Meias

Casa Sloper
Casa Gavanelh}*
Casa Formozinho
Casa Alexandre
Casa Rossi
Pereira Bastos & Cia.
A Oaby

Paro Bojai
Lavaria Gomes
Camisaria Gomes
A' Paulicéa

Casa Tedesoo
A Femina
A' La Parisiense

Casa Souto
Mme. Coulon

Casa Manchester
Casa Osório
Sapataria Bristol
Aos Dois Elias
Casa Leblon
Casa Celina
Casa Leitão

As meias "MOUS-
SELINE" vendidas
nestes Estabeleci-
mentos sáo ^BSO-
LUTAJVIENTF GA-

RANTID/.S pelo Fa-
bricante.

Outrosim* avisamos aos eommerevmits
menos escrupulosos que, sendo a palavra"MOUSSEUNE" uma Marca Registra-
da, agiremos eom todo o rigor da lei eon*
tra áquelles que, aludindo a bda ft do t**
blko, expõe ou vendem meias de outra fa-
bricaçáo sob • nome "MOUSSEUNE"

ó*~iinominacâo semelhante.
S3o Paulo - 10 de Julho de 1924.

Industria de Meias, Mereerisação o
Tinturaria O. Schwery

Agentes no Rio — Lee & Villela —
Rua Viso. Inhaúma 84

*a'_M______________n~-'-Kxn___L-*__.jr^

>M..w-H-»I*-H--X«M'**-.~^^
^MfMllA.WMI3MB____________M«__g_^^ 11 ll ll 11—¦

Vendemos á vista e em prestações
Violas e machinas VICTOR

PAUL J. CHRISTOPH CO.
OUVIDOR. 08

^F -avkf »PfV ^^L

RIO

w_H^H*»*K»M**i**'-*H-'-l*,*<»H-^H»H'*:-K

'SSSS^'^VJXí2iS^^ÍI--V**^ãr
• *'•*•''# t 
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JEFF
Recompensa-se uenerosamrntt a quem

levar ou der noticias dr mu Halo AiiRnrá de
nome Jeff, de côr cinzenta escura, que désup-
pareceu da rua D. Cnrluta n. 40, Botafogo.

***** ¦

ASTHÍVJA, BRO?íCHITB
ÂSTHWÍATICÃ

Os ncce..so_ UKudos cedem promptament»^
a expectonuâo i fácil iluda e n calma sobra»
vem com o 1-6 Indlúliò ile Giffoni. (Vide o
modo de ..Snr no rotulo); Para os casoa
chronicos, (lotlas Indianas de Giffoni. Nag
boas pliarniacias e drogarias. Deposito: —i
Drognrlu Giffoni, rim 1° de Março n. 17»
Lie. D. N. S. P. n. 33, de 20—4—1900 c n*.
mero 189, de 10—«J —011.

-•^•?•H"!"!' 'V 'l ".•".' 'V 'H**SHW_*,M'

Roupa de cama e mesa
Artigos finíssimos, bordados a mão e com

rendas verdadeiras. Lingerie Elegante. Cal-
tetc. 13(11133.
.HnHnH»K'»M".i*M1*'.M

A Perfumaria I^apesin©
(ANTIGA SILVA)

Previne aos seus freguezes que aos eabbados vende com grande reducção
todos os artigos de perfumarias e objectos para toílette e presente.

9 RUA DO THEATRO 9
wswaa bbb mammrÂ

Sal Hepatica.-Para ácido urico
^M;»^..;«5..>^.»;.•M"S"M••^•!••5•'

ALO QUEM FALA
»M_H___a______a_8_sasiaii__^^ .

Tapetes Congoleum

I
CENTOAL DOIS ZEltO UM.

E* o Lnnch da Moda t|ue é a unlca confei-
toria no centro da cidade aberta até I hora
da madrugada, com salão de chá, chocolate,
sorvetes, chopps, frios, doces e muita» igua-
rias finas. It. Carioca, fifi. (junto ao Ideal)

¦ «sa*

LEIlb WIALlAüü hüRÜCK'S:
Bebida saborosa e nutritiva

para todas as edacies.

LOTERIA FE0ERAL
AMANHÃ

I00:000$000
Por suíno

TERÇA-FEIRA
20:000$000

Por iiunn
Os bllhetei para essas loterias

acham-se A veuda i rua 1* da
Marco. 110.

Novo;., com pe(*ncuo_ deleitos, grande
abatimento» nos preços, todos tamanhos ¦
desenhos Das 9 ás 12, das 13 fts 17. 1* d!
Ma.\'o (15, 2« andar. Noite 7012.

¦ ¦ii -i a *oSiQJt* ¦¦ i '

í LIE 5

**
Bilhetes sem ágio Rua do Ouvidor n. 94.

Pagam todos os premins da Loteria Federal,
Posto de venda de estampiihas;

BONITA PENSÃO
Aluga-se om oplimo sou  oom 2.1 qunr-

tos. sala de jantar e mais dependências, aca-
bado d< construir Hua dos Arcos, 24. Tra-
ta-se no n. 20. *****

CHAPEAUX
Jolls modeles en i-xposition Ao 1*

I" andnr****.
Barateiro

PASSEIO
Lindo sortimento de modelos recebidos das

melhores casos dc Paris, eniontra-se por pie-
ços convidaiivos, nn ATEtilEI. de MME. JEN-
NETTE. recentemente inaugurado á Avenida
Rio Branco n. 142. 1" andar.

--¦ Tf"OURO
NAO VENDA I

— Sem primeiro vir a offerta d'0 REt DO
OURO, que é (jueni melhor paga: OU HO
PRATA-MOEDA, PB ATA RI A, BRILHANTES,
PLATINA. .IOIAS. ete. P. TlítAOENTES, 9,
sobr. - (Junlo ao Th. S. ,los_).**ss ¦ ***** ¦

ANOMALIA DENTARIA (Dentes lortos),
corrige o Dr. Octavio C. Gonçalves, clrur-
giâo dentista R. dos Ourives, 9.'******

DACTYLOGRAPHA
Moça portugueza com o 5o anno de Lyceu

e o Curso da Escola Underweod offerece-s<
i para trabalhar em escriptorio. .Cartas para«sU tomai nara J. V-

BIUNSON STÍCAAItíIIIP LINB
Administradores dos vapores da
United States Shipping

Bpárçl Fleet Corporation
A rota mais rápida para a

America do Norte

As próximas saidar do
Rio de Janeiro para

Nova York sãc:
PAN AMERICA Julho 33
.V-t.ST_l.i_N WORLD.. Agosto i
SOUTHERN GKOSS Agosto 20
AMERICAN LEÜION Setem. 3

Para o Rio da Prata
WESTEKN WOIILD.. Julho 18
SOUIIIKK.N CROSSJ Agosto 1-
AMERICAN LEGION Agosto 15
PAN AMERICA Agosto 29

E quiii_i-iiaiiii_ntt> a stgult
O PAQUETE

Esperado do
17 do corrente
seguinte, paru:

Novn York em
sairá no dia

raftw9ff-tfíifflg-í__f«4»'_!_ _w b _ t!WíSri||g|s Aires
I_stes modfciios vapores com-

binam a rapidez com muitus
oppòijtilhidades de descanso c
do prazer durante a viagem,
lie iiiiiu lliiipcru lnexeçfiivi!!,;
camarotes .spnçosos c lié.ui veu-
tilado.i, lâmpadas para ler
e todns -U eunimòd.ldudes mo-
di'1'iias, cn. sua nmioria com
banhos privados. Grundes e
espnçósos salões e excedente
coaiuhu.

Preços especiacs para via.
gens de ida e volta aos Esta-
dos Unidos da America, via
costa do Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
v.rsa, lii-iliii.ndi) a passíigém dc
Buenos Aires a Vulparaiso pelo
Trans-Aodiiio.

- 
',..Á'.'AGENTÍ3á: ^>

The. Federai Ekpress Co
Avenida Rio Branco, 87

RIO DE JANEIRO

O unico tqnico paia Iodos os casos dc fra»
queza geral i o ItABIODOL. Nas drogarias •
boas plinriuiicins.

,———i -»*r-

ROUPAS* BRANCA PARA
SENHORA Art<R°s finíssimos em se»

dn e linho, ultima novidu-
da. Liugerie Elefante, 13GjlJ8, Catteto,
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A NOITR — R^ía-felra, 11 ilo Julho <!e IftSt
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A MORTE HORRÍVEL DE
UM PROFESSOR DE

MUSICA
Atropelado em S. Christo-

vão loi morrer no
hospital

Como oceorreu o triste desastre
Po| um desastre horrlvol e .*|iio Impres-

»'uiiiiii quantos accldcnlitliueat* lhe Rifla-
tiram ní circuiusluiiclns tirulni*». Mv-rr-
tm\á o boulcvard de S. Clulstovlo o pro-

•»<«(*/*-!*.« «.ouívhila ,r

9 tnforlunaio pnfuttr Etelntno Oscar
Rebeiio

tesm de musica Etelvlno Oscar Rebeiio, em
riemeads da casa de um discípulo. Sem no-

•tar • appro.*timação de um auto-camlnhSo, o
ide a. 34, qne rodava vertiginosamente, e
|»rofessor, quasi ao alcançnr *, calçads, «pa-
«liado pelo vehiculo, recebeu tão violenta
rançada que foi cair, «deante, o corpo lodo
cheio de fracturas e ensangüentado.

. O vehiculo sinistro, augmentando a mar-
cha velor, em pouco desapparccia ea pri-'tneira esquina,

f, O professor Btelvlno, entretanto, deb»-""•tendo-se no solo, onde caiu, depois de aí-
muna minutos foi transportado em embu-

-lancia para o posto central da Assistência,
•reqnlsilarta por uin popular que delle se
èoiumnvru. rthl o desdiloso professor tevo
os soecorros que a gravidade do seu estado
•reclamava, sendo depois removido para o
Hospital Hahnemanniano, onde, a despeito
«tios esforços dos médicos que o assistiam,
veiu a fallecer.

O professor Etelvlno, que era multo es-
limado pelos que o conheci.-.m, er» casado
com a senhora Elzira Rebcllo e deixa qua-
tro filhos. .,'.'.

Os seus funeraes reallsaram-se hoje, As 3
horas da tarde, saindo o feretro da casa de
sua familia, A rua Souza Barros n. 73, para

,o cemiterio de S. João Baptistn.
Na delegacia do 15' districto foi Instnn-

irado inquérito a respeito.
-«•ee—

MUSICA
Recito. Alfredo íhwnhi •

Burt Wirl»
O plsnlsln Alfredo (hwald. filho do cnm-

posllor patrício Henrique OimiUI, «lever»
.ijiii-fiiiim-vi* no publico uo próximo dia 21.
com mu concerto riu quc alóm da execuçAo
«le seu próprio iironruuimu haverá a ealilhi*
i.'."io dn vl(iloni<c)li*ila liiilluinlcí lliub WlrU.
ile fama ii|irniimriii nos IÍMiuIoh tinidos,

i mmm ¦ ¦-

COMPRAR
CAMISAS

GRAVATAS
MEIAS

ARTIGOS PARA HOMENS
MEIAS BE SEDA PARA

SENHORA
Este mes

nas liquidações dai

¦SPÓftfSftl DR. ARISTIDES CAIRE 10 ESTABELECIMENTO, NA
ALLEMANHA, DF. UM BAN-
CO EMISSOR DE LETRAS

DE CAMBIO OURO

Oorrldái
DIVERSAS — Ilei-iiMii-i-arAm i iMbalhsiiiimli'1 ni um nté os pniülheiroí r.- ¦ , • • . -

Mrlfcht líyro,Passaram aos ruldado» dn ti a li II «>«.-
Iralnenr patrício .los* l.nmvnço m aniiiiHo»
Snlvatim i- Curqnlilan,-- Ouerol, monlailn por Rurlen He* Ollvibra, apriimplnu nn «>i t > «In .1.1. i. •«¦ club, nnteiu|in «l(> (18" parn I 450 metros,,,Rayon. sob n illrecçlo de Ricardo r.ru-*
perdeu longe para eMe sen cniniiniiehMi
da boa.

*— Perllnaa. «nh a monte d* Dominion
Suarei, aprnmtitou ho,lr a illdnnda «Io
Grande Premiu .loeltev Club,l'rn,!oii>, dirigido pnr Tlmollito Ra-
ptlst.i. lambem gnlonou forte, hoje, u« nic*»
mu pista, a «ll*tlaiirl<i «le 1.Illin in«*trn>,1'lumliieiita imolii-in tirou bo» provanara a 'IMuucln do clássico rm que esta
Inserlplo parn n dl* 14.

vpAta trabalhou forte, aa mesma pis-ta, dlrlíliln por um lad.
PllUte fea eaerelele de aanda, de «»-lopa largo.
O pnfro Onlç». ereaflo do ír, 3, P.

I.midgrcn, foi hoje (arado A rala, onda estA
sendo exercitado em trabalhai.

Vimos trabalhar de galopa lar|o o
oraok Mehemet-AII, qua saiu da pista bem
dlspnsto.

Mouro também trabalbon forte, boje.
no Jncltsj* Club.Major e a potranea Warl flmam ex-erclcln «ta saude.

Ramalero apromptou hoje na meams
r pista, portando-se «dmlravelmente.

Rnlvi! outros também vimoa trabalhar
os parâmetros Menino, Romba, Hercules,
Bolívia, Pnlmella e Tribuna, Juntoi, Bravo,

Um Agradecimento da família
|'ni if«.iiln liniilini, nn rurel» do üanltui*

ilo iln i.aiicÃii iln Mnria, un Mcyar, a ini*>»a
||» HU' «Illl «III |" .mr.ll (II) ¦_,!,!,!.. I |||f
ilirn miI'i.iIiuiiii l)r. Ariiililid Caire, uiitii-
¦l.iil.i 'I''.''' mil' *u,i fucellruii -iiu.i i. ¦ in,.

«I \ .i »i. > .. iii|.i.. estava rrplvto de »¦.- - -.... *
qua fnuiii elevar IURI piei**!» pnr alma «i.«
i.i, ii.- «t>i.- em vida foi o niaiur e iniU abnc-

lindo auiigo doa piilirra,
Amanliã. *». « ii.-i.i-. o direetoria do Oli-

iirn*min S. José íni.i .i|iiu'.'i uma niltia,
nu capella daquclle .1 • -,.«n-..i>«. i run Vin-
ia e ijii-.ii.i rie Maio 2*la.

A lUni». família do querido medico ne-
diu a A NOITK íoaaa a lutermerilariu dos
¦oui airadeelnieiilne a iodo», que, pnr qual-
qniT fi'u'iii.1, preitaraiti limiieiiuisona ao
llllll [o.

Milhares de cariai <• lolegrammai fornm
recebido), como .'.*. centenas i" .mi as visita*
de peiumea: *, como ii.« maioria, nio le-
nha a futiiills Arietitles Cairá os enilerecus
respectivos, fiu assim publica » sua profun-
da iratldAo.- ¦ mmm <

COPACABANA
BEUO LF.IUO

Riauissímos moveis
jutao

(LEILOEIRO)
AUtorltatlo por ilIuMrc ti d l«titicif>

advocudo do nosso fornm, que na re

Será o suííiclente para
annullar todo o plano

Dawes sobre as re-
paragSes

O que se diz nos círculos finar,
ceiros da City

LONDRES, Junho (U. P.) - Noi «Imitei
financeiro! da alta responsabilidade desta
capital aerrriita-sa nue o estahtleclmento
do piojictado Danço r.mlssar AlIemSn de no-
Ias de liiinro, sob a base do eamlilo em
ouro, ser* sufflclente, por sl proprio, para
aonullar todo o plano Dasves sobre as re-
paraçiies. Iicsiln que o Conselho Consultivo
do Banco da Reserva Federal fer. a sugues-
t.1n de que se creasse tal bnnen, levantou-se
uma tempestade de protesto na Imprensa e

i nos circulos políticos e financeiros britan

GANHENHO FÚNEBRE
—-— *• • *> * • **

MUSAS

lleiaiii-se imanhür
l-edra RoíIrlRiiea MncJimtO, fi' fl JisMi. ni

cüieji ilo S, 1'rancl'in do Paula) I), n,.,
Couto Oülmar8oii rt*» '** ' il. nu Umilelarlai
Dr. 1'raneisen Porlelln de Alinolda ÍJuntuj, si
I» l;*i; D. Maria Pmnolica Muilrumi Siinr»*i,»i
H 112; D. Amalla ilaa Clni«oa I.cmoi li.il>. íi
» l|'>), na eitreja do Carmo11). Antonleltn 'l.i>
ria da Concelçllo Sanlo*., Aa II li'J, n.< >• ti*>-;»
du Divino Espirito Sanlo. uo lv.liu*l.i d* .s,,i
,lul'o Medlna, 4a 9. na *i;nu da S. Jurj|c; D,
Maria Paula l.orenao, As U, ua innlru du i,
.loséi Iiaul Mamem da llochu, fi*. H, nu y,n.
luarín da Maria, no Meyer: Dr. rrmicltca
l»orlella de Almeida Santo», ni » l|V, iu« i-„te>
Ia do Carmo; D. OIku Cheretn Monilongn lin>
to, As II. na ejirej» de N. S. do Pnrlo n-,|..
mar Samimlo. na earc.ln «lo Divino Salvailnr,
na Piedade; limillmio l'!r«**) I'.lcr.v«n. ,'u fl |/j,
ua matria dn S. osé; D. V*i "'ildlna «l.i *>il",
Xavier. (Dlna) As 0: D. Maria Joaiiuln»
Oirrêa, As 9 112. nn mulrlx ilo Sagrado '.om.

cAo da .laau», A run Denjnmlii Constant! M*.
noel Affonso Martins, ii II. nnmatrlj ,n
SanfAnna; .Ins.' .Maria l''l*.'",i/-'. us S.iu «.
pella da S. Jo*.', no .lanll-u Itotnniçfi: <ii;ir
Cill de Aratijn. ás 9, "" «'¦'•"/- '|- baniò \n.
tnnlo dos Pobres: Cnmj.-i iidniite .-.Ioho I)ii*>
tr.v, As 7. nu esroja u<> |jni„u aulviiuor, ua
Pi>dnrir.
KNTKIIItOS

Poram s»pu1lados. hoje: Vo eomlierto d|
S. Pranèlsco Xavier; •— Mareio, hino da
l.nclo Vieira; rua ilo Mattòso n. 01; NiUj
filha de íivnrlato do Frelliis, ma liciin.il
\r*-iil!u o. Sli; l.iuii Pedro do Souza, liospl>
tal de S. Scbastlfto; Alün, filha «l«*. Civir
Augusto Pcrólrn, rua Paula Orito. 05; íiuj.
lavo Coito, Hospital do S. bebastlao; JoiA

m

(

Obelisco, Hlmnlaya, Atvra. Monumento PI- ,-VO'?nuo ao no*80 ,or1u ™« HUB,"•.fr nloos. A Idía foi Interpretada comp uma |.*e||Ppo «los Santos, neerolerlo do Instituto
rajú a Media Ulcnda. 

»•*>• MWlH cnpllol, VOUtlera em Icil.-io. tentativa, por parle dos Kstados Unidos, no [j|eti|co l.cgnl: Aujtnslo Ccsnr:.'-l'crnani1es.Din,
•- Ouvidor apromptou tm|e no Prado na nroximn BCffUIltla-fcira, 14 de ju- wntldo de substituir Nova VorV. por Con- rua Dr> i.(.,rn.. Lopes n. 1«; Ananins llar>

Pluminenso soh n monta de Raul Astorfia; lho flVriiiilo). Vm 5 borns da lorde, o ,<lr"«jn« cenlro financeiro mundial'.a fa- ,,hn ,>em„ ,,-„„ d. Mnrln n. JIB; Ilwodo.
nue serA o s«-u piloto nn reunião de sesun- "•' ,",. 

'r'-""' ° /cr do dnllnr n principal meio monelarlo In- \ ,.„ y„reirn ,|a Oliveira, rua Ilnpiru , mi.
ila-felra. im (rmno «Ir Hlfl" num ii min* i lUotlcrno c novo nioluiiiiru» quo trrnnclnnal, como ¦'• actualmente a libra cs- „„,... im. Loclndu dc Oliveira, bimta Catareira, no tempo dc 10!)" para u mltlu. ,UO "?r*,° '" noVO n,00,'í'm"'0 I"0 lernaclonnl, como

— Níío'agradou aos entendidos o trabalhoIgnartieco u cotifortitvcl resiilcncln & trrllna.
prodtiüldo pelo rnvalln Pretória. i run ITuralu Ktiiuiro n. 45f>. Kntre o ,^', «¦"•"'pf-res pnlltlens a financeiros, lns-

i - S.,h -., monta de Cborles Hoitghton. j 1,,(,t,;|i.,Pif, ,|(. i:.... .,,,_,»« - rmmi|„,.,. 1'lrnram sens arligos em sentimento pátrio-
N',issnu apromntoii hn|e «om bons dispo- "loí""'lno (lt ,u,° S"9,° * conipifin- n,-,,,. Km scus argumentos, forninao^cslrç-

mente novo fiustacam-se, luipnrtuiite mo de declarnr nue. Indiscutivelmente. A\nll
pinnolu, jim;n moderna o perfeita ; 's*r«*. !•« Nova York. não possue sufi --im
delicmht tnoliilia dr piío setim com
endxitiiloa, iiasnnlo r encosto estofa-
dos «li: pnra seda grcna>, com 11 mi-
mosns peçn*; rohimnns de nmrmn-
reB, cnrlinns finiãsimaa de renda in-

apromptou hn|e com bons dispo
siçiios, mi distancia de I.VóO meiros.— iiaul Aslrogn montaril n.i rcunifio «I»
(li)min?n os animaes Rnpozüo, do slud Men-
dei Campos e Nliluoliv, o laureado vence-
dor da prova clássica "Sul America" do
«inuo passado. Rstn parclheiro npromplou
em optlmns condições a distancia dessa
provn.

tes conhecimentos, criperincla e facilidades
para desthronar a Cltj-,' de Londres. Os com-
uienlarios mnis inorícnidns dns próprios
banqueiros attriiunni esses defeitos, mas con-
tiniam hasfcnnienle cnm as outras criticas.
As investigações feitas nas casas bancarias

nos .circulos flnnncleros revelam a exis-

Rua dos Andra-
das, 11 e 13

que vae acabar
c

Ouvidor, 134
;(antiga Casa Estrella)

que foi comprada

— Nio eerrerüe domln«o os parelhelros, ,. . . *,,,,,-, . - *Rondcn, \Micuiz .* Pequery. ' S'<-'zí,*i co,n nppiicai;oe» e galeria *le lencm ile sol.ilii e determinado opposlçuo â
-- O jockcy Braulio Cru* Júnior serA o ! pura sedo e piiarni-*àe» de bronze "'" 

* ' '
"-i.i!., .d* nasloK n.) srni.iic n-uniSo .!.• .li- csInltHiB dn iiroi.zí; o mármore, c

j tiiuitos objectoH dc viiior c enfeite:
:%aiinsa gunrnicão de oieo vermelho,
com ricos trabnlltoa em talha e en-

mmgci
O onvalio Ol.vmpo apromptou hoje.

sob » dlrecçüo de Ljrdlo dc Soiiun, que será
o seu piloto na prosima corrida.Arlstía, que vne competir com Olympo.
Hercules, Lacrai!, Ni.linsliy, LlrA e Mirasol,
teri a monta de rticardo Araújo.Daniel Lopes seril o mliito do potroflesentc na /trande reiiniüo de dominKo, vis-
to a sun suspensüo terminar, ainaiiliii, 12do corrente,

Footliall
| MAIS ÜM MELHOItAMENTO NO FLUMl-. NENSE — DominRO passado, por oceasião
jdo fojro que o Fluminense teve com o Ame-
I rica V. O., foi introduzido mnis mn mi--
j Iharninenlo no Stndium, qne está recebendo
| os últimos reparos dns graudes obras de re-modeineno por que pnssou. Queremos fazer: referencias i bilheterias Instniládas sobre a
: rua Guanabara, que se apresentaram, cm
; numero de cinco que são, com Rrnnilcs e am-
| pias grades, em feitio de corredores, quc

uoro 158; Lucinda «lc Qlivcirn, Santa u»»
,l.i Mlscrlcrfrdia: Eíequlcl Corri ;i Maciel,
Idem; Wnldir. filho «lo .lon» IliuIrlRucs ...
Silva, rua Conde de Uomfim, u. 12155; ca-t
l • .Inij/e, flllio do Manoel Augusto de Quei.
niz rua Presidente Barroso n. 40: Jnlian»,
lillio dn Moysês de;Andrade, ( Quinta d»
Caju' n. 14; .lorge, filho ric Alberto Nunes
da Silva, rua Carolina Hcydner, n. II; An.
tonio José da Cunha, rua l)r. Oarn-i Netlo
u. 12(1; Sylvio, filho dc Alice Rodrigues, ne.
croterio do Instituto Medico Legai; Antônio
Costa, idem; Manoel Fnbrlcio dos Santos,
idem; Maria, filha de Maria .loaquina, rui
KurSo de Mesquita n. a;i8. ;

— No cemitério de Sao •'ono baptist»; -*
Parn»eno Haptlsta de Oliveirn, praia Verme.

>' i i_____ i*i_.in . n.nvAin t -,..- •.;_.
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c:*UHln(-õc« iitiiasimas de páo setim;
mármores onix, espelhos biselados, actuaes remessas de ouro por snnuesmJ lc
14 encantadoras peças para dormi- 

'""' " '"""" " "

torio dc casal; confortável grupo de
verdadeiro marroquini, typo IVlaipIc
dc Londres; louças, talheres, chris-
toflcs, metnes, cryHlacs, porccllana;
esplendida e elegante guurniçâo para
_>aÍ;lo de jantar, com 17 peças dc
goslo e valor, de óleo vermelho c fi-
no» irabalhos; relógio currilhão, pra-
ia em obra, geladeira, muitos inoveis
avulsos, tapeçaria fina, machina Sin-
ger, chnÍ6c-longue, bureau, etc., ete.
!5olio cachorro Colli e cachorrinlios

proposta americana a respeito do projrvluiio
Dancn Allrm&o. " estabeléciinenlo sob a
base ouro estA direito, elles dizem. i*.l" K I íiT.'""^'^' -Leopoldo Vieira Pcixolo, Ilyspi.
rom Insiro ouro em reserva pnrn garantir, i. . 'iNj;ci0'nai 

de Alicnndos: limllia Toninl,
As emissões, mas estabelecimento soba base . ,i,rdi,„ Botânico n. -Ml: Cnstor, filhi
no cambio ouro i um cavallo «lc outra *
completamente diffcrente, uma conseqüência
que pôde eqüivaler A substituição das

ço, por oreiisião dn compra do.s bilhetes dc

Na casa da rua General Caldwcll S20, de- I

Iposito de fabrica, eslá liquidando meias de |
(mra seda para homens, a 33; e para se- j
choras a 4?.

Aproveitem esta liquidaçilo nunca vista no '

•(ommercio.
i mmm >

"Vida Domestica"
Não podia ser mais brilhante o numero

ide amanhã da util e interessnnte revista
""Vida Doméstico". Com 120 pusinns illus-
tradas e em optimo papel "couché", o bello
jQiCiisario apresenta-nos mnis uma vez, tra-
feendo, além de suns secções de cineinato-
graphia, de modas, de desportos, etc, um
lindo texto em «pie se destacam paginns lite-
rarias em prosa e em verso, reportagens orl- |
jjiuacs, aneedotas, tudo, cmfim, porque se
trccommenda uma publicação no gênero. E' j
pm suecesso o numero que será posto A veu- |
da amanhã, da "Vidn Domestica".
ii ¦¦—¦ i ¦ mMtQrlQm «—-,.———¦—>¦

grippe! Iitipiir
HomtBopathia — Preserva e Cura

.íidro 2$000 — DE FARIA tk. C. — S. José, 75.
E nas boas pharmacias
> mmm—

Inaugurado o Dispensario "Os-

waldo Cruz", de Fortaleza
FORTALEZA (Ccnrá), 9 (Serviço especial

da A NOITE) — Foi inaugurado, hoje, com
excepcionnes homenagens, o dispcnsario "Os-
waldo Cruz", de Fortaleza. O Dr. Gavião
Gonzaga realisou brilhante conferência so-
bre os problemas meilicos sòciaes.

'V-—

j obriftnm o publico a um rumo certo e uni- lulií, pássaros diversos c muitas planI l*n txrtr. _n_n_n»u*.__>. ,!_,. _-  _t _ _ i_in_ ."'.»'. *-» . ,, . ,
ias eni vasos. U .Itilto convida, poss,
a sna freguezia para este leilão, onde
iodos os movei» e demais objectos
são completamente novos e de mui-

ga-se:O que é di

A VIDA CARA
rEM MEMORIAL AO DIRECTOn, O

PESSOAL DA REDE SUL Mí-
KEIRA PEDE AUGMENTO

DE VENCIMENTOS
BARRA DO PIRAHY (Estado do Rio), 10'(Serviço especial da A NOITE) — Todos os

empregados dn Estrada de Ferro Ròtle Sul-
^tineiru ucaliiiin de enviar ao Sr. Dr. Ismael
ide Souza, director daquella yia-fçrrea; um-pedido dc augmento dc vencimentos, por
equidade, e cm face da elevndn enrestia de
gêneros dc primeira necessidade.

Acreditam os pelicinnarios que seu appello
$erk attendido.

é o melhor Pó DE ARROZ
Não estraga a pelle, i adherentc, é o mais

perfumado e de custo inferior aos outros.— Vende-se nu melhores casas do Brasil —
CAIXA 1Í500 E 6$000

Vendas por atacado: Escalcira & C Rua
Barão de _uatemy, 58. Tel. Villa 4181. Rio

; .—...-__— i .-^o»-' ¦ ¦¦¦ im—.

A nadadora, senhorita Hills, de-
siste da travessia áa Mancha,

devido ao hio intenso
FOLKESTONE, 11 (A./i.) — A Joven na-' ílntlorn senhorita Zclta Hills, que eslava ten-

í tnmlo n arrojntla travessia, a nado, do canal
[dn Mancha, resolveu desistir da provn, quan-

do se achava a 4 milhas de Dower, devido
, ii baixa temperatura dn água que a Impôs-
| sibiliíava dc fazer movimento.
[ -—.- | mC+{9tmm* • " ¦¦ ¦¦-»
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JERSEY Saldos dn Fabrica dc Todos
os Santos, em cortes c em
retalhos. Theophilo Ottoni,
93. 1', pru-tllllo da Avenida,

-•mme*-

Prof. Austregesilo f™SJ g
ás 3 horas. Telef. C. 1995.

Exéquias por alma do Dr. Áure-
lino Leal

BELMONTE (Bahia), 9 (Serviço especial
da A NOITE) — Com a presença do mundo
Official e de toda a sociedade local, realisá-
ram-se, hoje, solemnes exéquias pelo fnllcei-
tnento do Ür. Aurelino Leal. No cenlro da

.^egreja foi erguida erande eça, ricamente or-
namentada, figurando entre cores nacionaes o
retrato do extineto.

das Águas de Colônia
é a Rainha!

Perfumaria Lapcnne
Rua do Theatro, 9•mmm

Bliil
Dt !• \ã9

Meias de pura
seda de Lyon
As mais duráveis

EXUAM A MARCA
IMPRESSA

Os mutilados da guerra homena-
geados, em Fiume, por um

, grupo de mulheres
FIUME, 11 (U.P.) — A sala onde se rea-

lisa a convenção dos mutilados da guerrn,
nesta («idade, foi hontem, durante a reunião,
Invadida por um numeroso grupo de mu-

. Jheies cm manifestação curinhosa aos glo-
riosos mutilados. Os dclegndos foram lite-
.ralmente cobertos de flores pelas man i fes-
taotes,

% •

-Itta—
A conferência do conego Olympio

de Castro no Collegio Paula
Freitas

Foram muitos os alumnos e progcssnrcsdo Collegio Paula Freitas, além dc inriunie-
ros convidados quê se reuniram, hontem á
noite, naquelle cstaheleciiiieiito dc ensino, pa-rn assistir A conferência apologetica que ali
rcnlisoü o clislinclo orador sacro conego Dr.
Olympio de Castro.

Essa peça oratória, que era o 2° ponto ilo
curso de religião constante do prograiniiuide ensino do acreditada collegio, dividiu-o
o conferencista nas seguintes partes que ;i
proporção que .iam sendo expostos, eram
recebidas pelo auditório, eom applausos acn-
lorados: "A fé, principio sobrenatural do
conhecimento; idéa da fé; distiucção enlre
fé e scieneia; importância da fé cm Iodos
os ássumptos Ha vida; n fé divina é o fun-
daihénto de Ioda a religião e civilisação. O
inysterio o caracter de lodn a revelação;
ovnysteriõ é superior, mns não contradiz a
rnzão, A iuslriicçíiü díi liiiniánidadc deinan-
ria a intervenção dn autoridade, mas a plii-
losophin não u pódè'ílni' ilonde resulta não
poder ser ella o ?iiin ílos homens: só a au-

ingresso, evitando os ntropcllos e ns agglo-
mernções deante dos "guicii-ts", atropeilos
e agglomeraçôcs que, não raro, produziamdiscussões v disputas, favorecendo, aienidisso, & ncção dos gatunos, que sc aprovei-'ayam do descuido de quem, distraído pelaidéa Ida ncquisição dos bilhetes, ali perhia-necosse. Este melhoramento, agora posloem pratica no Fluminense, não constiltie
novidade, pois que c praticado em todos oslogares 'do mundo om que são vendidos bi-lhctes dc ingresso, mns, Incontcstavclmeritc.
não deixa de representar iimn excellente
Idéa da diréctorin «io veterano club.

SUL-AMERICA F. C. (Salic) - Para o
mntch de amanhã, entre o Salic e o l.ight
and Power, no campo do S. C. Mangueira,
foram tomadas pela direetoria do Salic as
seguintes deliberações: «) nomear as se-i
guintes commissões: Porta e bilheteria — |Antônio Borges, Aguinaldo Silva c Luiz
Fernandes. Policiamento — Jayme Novaes,Elceiy Palhures, Allvaro Alves Gomes e Sc-1raphim Silva. Jogadores — Oswaldo Santos]e Pnulo Bnptista. Juiz e imprensa — Wladi- jmir Santos. Direcção geral — .1. B. Picanço
Costa; b) cobrar entradas á razão de 25 e15 para geraes; c) usar de medidas encrgl-'
cas, afim de que não se.ja rie maneira algu-,
ma alterada a boa ordem quc «leve reinar no
desenrolar do match; d) approvar a escala
do team apresentado pela commissSo desport e que é o seguinte: Somes: Vergne e
Brandão; Lino, Arthur e Olavo; Moraes, Ar-
mando, Villaçn, Pastor e Maciel. Reservas:
Picanço, Carrilho, Oséas. e os demais inseri-
ptos.

O SALIC F. Ci JOGARA' COMPLETO —
Devido As resoluções tomadas peln directo-
ria da F. A. B. Ai C, eòinmutando a pc- _^„,„.^nalnlnde Imposta ao bncl: Brandão c por- QUE»?mitlindo n suspensão ri.i uen:flidade do n. ....
Playcr Villaçn (!,lé ullerlor' ilelilièraçiio). . 5,,,m^'1**!r'*/ei«0-*-fLü
poder* o valoroso Iji-eninpeão da ex-l.ign: ArSeniCI.1111 lOCiatlim COITipOStO
Coniiiicrcinl apresentai- o seu tenm au íirumf. O uielhor Tônico e 1'oilificiiiiie iln hòincco-eoiii/ilcl .„,„„_.„ jpalhia. Vidro 3S000; pelo correio, 4$. Dcpo-.-ARMANDO IA.MBEM JOGARA' — O. silarlos e fabricantes: De Faria & C. Rua
player Armando, que havia resolvido r.ãiüS. José, 75. Niis boas pliarmacias.

Iras de cambio. A grande estensão em que
as letras de cambio em libras sejam usadas
representa um ponto vital para os inglezes.

Os financeiros de Londres declaram que
devido ao novo arranjo, a nação terá que
experimentar saldos desfavoráveis nns re-
messas de ouro, desde que os Estados con-
servem a maior parle das reservas mundiaes
de ouro: outras nações que se acham com
escassez de metal umarcllo para cobrir as
dcfficieneias de seu saldo terão que recor-
rer aos Estados Unidos. Por conseqüência,
o dollar continuará a subir e a volta ao
pnr dns outras moedas tornar-se-A profires-
sivamente difficil. Nesses centros não favo-
recem actualmenle uma distribuição mnis
geral do ouro que retem ns Estados Uni-
rios, preferindo que os bancos americanos
fiquem abarrotados ao ponto de que sejam
obrigados n comprar mais titulos cslraugei-
ros que anteriormente. Acredita-se que esse
será o meio «le reduzir ns reservas rie ouro
dos Estados Unidos sem causar prejuízos As
moedas dos outros pnizes. Qualquer fucto
que indique que os Estados Unidos devem
usar pnrte de suas reservas ouro, é recebido
aqui com grande satisfncçno. Assim, quan-
do passou o projecto de lei concedendo um
bônus a cada veterano americano dn gran-
rie guerra, os banqueiros londrinos exulta-
ram, porque suppiinham que isso seria um

'-. irua Jardim Botânico n. 1 Jtt Castor,
Mie José Manoel Garcia, ladeira do Ascurra"'"* 

n. 129: Celso, filho de Silcno Quintas ru»
Visconde de Itauna, n. 11); Clemcnt Modesl»
Grandmasson, praia dc Botafogo n. .'Hi; .Io.
sé Pires, necrotério do Insliiulo Medico I.e.
gal; Etelvlno Oscar Rebcllo, liospilal H.ih-
uemanniano.

— Serão Inhurnados amanhã:
No cemitério de S. Francisco Xavlert -

Irineu Lourcnço Gomes, cujo ieretro sairá,
As 9 horas, da rua Lins de Vusconccllu.,
29, e Moacvr José de Carvalho, saindo o in-
terro, ás 1*0 horus, da ladeira do Mendonça
n. 19, casa 111
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iUteiiii
na Rua Chile
Durante esta semana ver"
dade ira liquidação para re

25 r?
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2a Extracção
QUARTA-FEIRA, dia 1«

Por 1'5$000
Só jogam S.OSO biihetes nu.

merados de 1101 a 7100
DISTRIBUE 75% EM 8I3 PRÊMIOS

—:-- VENDE-SE EM TODA A PAUTE —:—
—IKJC»

FICAR FOIRTE ?

que
mais disputar o campeonato devido as cx-
cessiyiis penalidades impostas nos seus col-legas,_attcndendo ;i uni appello dn directo*-ria, figurnrA no leam qne irn enfrentar Ôl.ight and Power !•*. C.

toridniie ilívinn, islo e, n revelação tem ns
condições para esse fim necessarins."

->-—«fl-sfS»—

Como vae correndo, em Corumbá,
o campeonato de football

CORUMBÁ' (Matto Grosso), 10 (Serviço
especial da -A NOITE) — Com uma concor-
roncia nunca vista nesta cidade, encontra-
ram-se ns valentes equipes do Corumbnense
F. C. e Riachuelo !•'. C, senrio este ven-
eedoi* nos primeiros qunriros por 2x1, o cm-
pátnhdò nos segundos. O ftnncliuelo fica, as-
sim, na vnngunrda dos seus competidores na
.•ictunl temporada, lendo terminado o pri-
meiro turno com victoria em todos os jo-
gos.
¦_-—_—..,..¦, —— .-it—«{rfr+frw t —- __._....»
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PLANO POPULAR

CENTRO JLOTERICO
R. SACHET, 4

"**t.tir

Aggrcssão entre músicos em
Porío Alegre

POriTO ALEGRE; 11. (A. A.) --- O capi-
tão pipje.nes Pinheiro, oificial do 3." bata-
llião da Brigada Militar, recebeu no raspe-
divo quartel o musico Vicente Lnrns Mi-
bns, que fórn encontrado cuido rin via publi-
ca, apresentando vários ferimentos por ar-
ma de fogo. Ribas foi removido para o Hos-
pitai rie S; João, tendo declarado qne fora
aggredido por um musico do 7." batalhão, de
nome Alcides,

Gyclisiao
NA ij, R. i.i. -- v I.iga Brasileira de lies-

portos npróvoilandij n realisação do jcii pri-riieiro cnuípcoiialo de alhletismo no proxi-nio domingo, liin 13 do corrente, patrocina-ra, lambem; iiiiin grande corrida competição
flnlrc cyçlistíis rie resistência, em que loiíia-rão parlo os clubs l.oreun, Africano, Gyclé,
União e Inlcrtinciõiiiir. A prova será ua dis-
tnncin dc S5 kilonietros, sendo a chegada no
i-iinno iln li-f'-l Gitfag__ C„ fi nm M.-un-ilv.

I

Ròíessèrfe Progresso
PRÍÍÇOS RAZOÁVEIS

LARGO S. FRANCISCO, 44
.¦___...,..,—___. —.«—«wg}oari__ t _., i.i.-.»..„-

cscoaiíouro do ouro americano, embora gra- j HOVaçãO de grande 
"StOCív •

dual. Acrrdilavn-se que pnra a execução des-
sa lei o governo norte americano teria que
procurar o dinheiro necessário para os pa-
gamentos, provavelmente mediante a emis-
são dc novas notns com Instro ouro da Ro-
serva Federnl. Tnes emissões agradam aos
financeiros britannicos, naturalmente, pois,
acreditam qne assim se produzirá e açcciéra-
rá a inflocçãn. Elles definem a inflacção
como um augmento do meio comprador,
sem o augmento correspondente do volume
de gêneros vendáveis. Por exemplo, fazem
observnr, se entram no mercado, em um de
terminado periodo de tempo, o preço desse
calçado angmentára se as notos de banco
se tornarem mais abundantes, embora, no
mesmo periodo, não haja um augmento pro-
porcional na procura.

As principaes autoridades em ássumptos
financeiros desta praça não escondem o de-
sejo de ver produzir-se a inflacção nos Es-
tados Unidos, afim de que molhera a co-
tnção da libra esterlina e dns outras moe-
das com relação no dollar. E* por esse mo-
tivo que preferem deixar nccumlar-se o
ouro na America e aguardar esperançosa-
mente que os próprios americanos façam o
maior uso possível delle. Ao mesmo tempo
na City se não desejn auxiliar qualquer pro-
jecto que pnssn determinar um nugmcnto
ria procura estrangeira rio ouro americano.
A opposição britannicá à recomnicndação (lu
eommissão consultiva americana, basea-sc
nn politiea de defesa da libra esterlina. A
opinião, portanto, é quc a Allemanha, niu-
nida de um banco emissor de letras de

Aproveitem, ft-lelas para
homens, de pura seda a 3$.
Idem para senhoras a 4$<
Desafiamos quem tenha
preços menores. Visitem a
grande deposito da fabríc_
—.— . —?»»-. 1" A Viação Férrea do R. G. S. vai

comprar 30 carros de pas-
sageiros

PORTO- ALEGRE, 11. (A. A.) — Foram
recebidas e abertas perante os interessado'
as propostas para fornecimento íi Víhçsi ;
Férrea, de 30 carros dc passugeiros, dc i>n« jmeira classe.

Í¥m»
RAIOS X £ ÜL-ftAiíVTOLü-MSTratamento moderno e itnlolur dní w4

mas, ulceras, furuncuios c doeiiçais d.i pellíi
1'hotographius (raios Xl ein domicilio. Or"0*<
masceuo «lc Carvalho. S. .losé SS!. T. C. ó'J8S

¦ mmm- >———_— -'
Deve ser guardado com religioso

respeito o pacto entre armada-
res e marinheiros italianos

hio ouro, ficará em condições financeiras'! E D'A_ni!nzÍO e0.a!iece 3S giOliüS.su|>criores ás rios outros pnizes com exec-
pção rios Estados Unidos.« «««». __

canto do Senador Eiisebio. Isolas inscripções
ate agora apresentadas, cálcuiã-sc que os con-
currentes serão ciu nninero npproxiniado dc
trinta, O trn.iectu será o seguinte: Avenida
Rio Branco, Praia da l.apn, Russeil, Flamen-
go, Ligação, Botafogo, Prnin da Saudade, Tu-
nel Novo, Salvador Corrêa, Avenida Atlanli- ]ca, Mere Lonise, Vieira Souto, Gruta da Im- !
prensa, Recta da Gávea, Barra da Tijuca, jEstrada dc Jacarépaguá. Linha de Bondes,
Campinho, Cuscadura, Piedade. Engenho de
Denlrn. Meyer, Sampaio, São Francisco Xa- |vier. Maracanã, Mariz a Barros, Praça da |Bandeira, S. Christovão, Mangue e Mauritv

OyÇliE CLl;B

CARETA — Dos «mais lindos effcitos o
numero de "Cnrelu" quc, nnianhõ, será
poslo cm oiiYiihiçii.i, Xno yó o aspecto grn-
phico, mus, tombem, a escolha dn matéria
llic_ nsiségurarii uni exilo absoluto. j

SELECTA — -\ edição cineniiitogrnpliicn |dc " Fun-Fon" c.vhibirá nniaiiliá iríh.ujncrosj
".-¦liiUviv" -- _.ni«.i.ll..<- ,.„l ,1' i • 

; | , I, , 
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| tiiilas iln léla, como, ainda, rcsiinins. c
i cheios rie interesse, dos lilmis dn iieeasiâo.

O MAUHo —• O ininiero de amanhã deste
i scniaíiário vém cheio de paginas inlcrcssan-
( lissiniiis, que oDerece em nitidas gravuras
! a_ melhor reportagem dós uüimos neonte-
j cinieritòs desla capital. Enlre as mesmas,

destacaremos as intituladas: "A Confedera-
ção do Equador", "O raid Rio-Santiago","No Batalhão Naval", "Notas sportivas","Mnlcli Botafogo x Flamengo", etc.•BiVRA TODOS -- Oom nina csíccllcnte
colliiboraçiío literária * complqtn reporta-
gem pliolograpliica da semana, apparécc
niiiíinhã mais uni miniero deeste iriágaziiié.

I TAPETES E OLEADOS
|| para mesas, corredores e salas. Cortinas^
íj stores e capachos
ú O melhor sortimento — Preços reduzid')

|CASA RAÜÍ. CAMPOS!
EX-SEfilTRA CAMPOS

RIJA 7 SET£í>JlBfíQ^84-

e as tradições da Itália
ROMA, II. (A. A.) _ Depois de declarai

que os armadores é marinheiros italiano?
devem observar com rcligiosi; respeito o pi
cto entre elles firmado li-i tempos, o iiol»*«
vel èsciilptor DWuniinaiol em longo e cl0';',':
nuenle manifesto que acaba de dirigir HP'
seus patrícios, ineitn-os n se dedicarem o
clusivauieiite ao trabalho patriótico c silm
cioso, pnra maior gloria dn llalia cujos des-
Unos c tradições enaltece.
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Acaba de pedir filiarão
á Liga Brasileira de Desportos o Cyclc Club. i São ninda ilisinis de menção ns nolns artis
que vem de ser réorgnnisiidp por um grupo | licas c llicatràcs que ofjereec, Mlnstrada:
de antigos sócios seus. O processo de filiação j sempre com preciosas gravuras.'-fòi.dislribitido ás commissões de syndicaneia
c justiça rin sub-Liga para emiltircin pnre?cer. Iv uma bclla acijuisiçãò pnrna Brasilch

Noticiário
O CHA'-DANSANTE OO BOQUEIRÍO. _

(Official) — A eommissão organisadora do
cliá-dansante cm homenagem ao seu bcueme-
rito presidente Carlos Villas Boas, cominii-
nica, por nosso intermédio, a todas as pes-soas que se acham munidas de convites parao referido chá, quc o mesmo foi transferi-
do para o diu '21 do corrente, em virtude de
estar impossibilitado de tocar o "hen Bano'"
do Batalhão Naval,

CLUB DE REGATAS DO FLAMBNTrO. -
Saráo dnnsiinte. — A direetoria do Club dc
Regatas do Flamengo coiiíhVunicn aos sócios,
que de aecordo com o novo progranima das
reuniões sòciaes. fará realisar uni saráo tlun-
sante. sabbado, 2(1 dn corren le, lendo inicio
ás 10 h. da noite, com o concurso da ",In::z
Rand" Sul-Americana, do maestro Romeu
Silva. O "buffet" será grátis, sendo distri-
Huidos á poria, os necessários "tickets".

Os sócios poderão fazer-se acompanhar de

•¦fwr-ntir-nirwMiiin ptV>

pessoas exclusivamente de sua familia. Nâo
será pèrniillidii a entrada nos meninos d me-
ninas menores de 1-1 annos. Os- sócios aspi-

; ráiites qua lido maiores dc 1-1 annos. terão cn-
j Irada pes.soal, 0 ingresso far-se-á com a apre-' senlação da carteira de identidade, e o rect-

bo rio mez de julho. Não haverá convites es-
peciaes. As senhoras deverão comparecer sem
chapéo, e os cavalheiros de traje escuro ou
smocliing.

¦ GUANABARA F. C. •*- S. C. COCOTA'. —
Realisando-se uo próximo domingo, o espe-
rado encontro entre os primeiros c segundos
teams dos clubs acima, ho campo rio seglin-
do. na Ilha do Governador, o director spor-
tivo do Guanabara; pede o çonipiirecinicritQ
dos jogadores abaixo; á rua istides Lobo
n." 181). ás 10 1|2 horas cm ponto: 1." leam*.
TJbirajnra; Maiiricio e Pereira: Daniel, Cas-
tello e Celso: Braz. Gonçalves. Bruno (cap.);
Izildn e Abel, 2." leam:" Edmundo; Gentil
(cap.) c Cunha: Rubens, Inisnel e Waldo;
Siriney, Braga. Faro. Murillo e Paulino. A
barca que conduzirá a embaixada guanaha-
rinn. parle do Cáes Pharou?: ás 12 horas em
ponto.

$ Moveis de vlme, malas, artigos
viagem e sports

_íí.___Pr;b'_fí'*:à__!liv!
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CONTRA A VIDA CARA

Os exportadores gaúchos re-
unem-se para tratar da isen-

ção de direitos, decretada
pelo governo

PORTO ALEGRE. II. i.A. A.) -- Está mar-
cada parn hoje uma reunião dos sócios iln
Associação Çoinnicrciai des/a Capital, interes-
sados na exportação dus cereaes, do xarqüe
c da hiinliii, nfim de discutirem o "nssuiiiptõ
c habilitarem;.!, direetoria dii mesiun associa-
ção a adoptar uüia nllitude definitiva rela-
tiviiiiiente ãs proyidfiiiçias tomadas, pelo go-verno federal sobre n isenção de direitos pa-
rn os gêneros de. primeira necessidade:

. ,.__]_>__¦, .
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direçtameute dn fabrica ao 1'rcguez
DAVIDS FíínRi;?;

Av. Rio Branco. 114-1** — Tel. Central•mmo*—»-
Resolvendo sobre a saccessác w

tenãencial de Santo Amaro

o:
confe
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tgual
tmrtn

SANTO AMARO, 11 (A.se n reunião do Partido
A.) -- Healisoa
Hcpiibliciiini Ps:

100 CONTOS

tratar dn escolha dor. candidatos ..
intendenclal.

Para assistir e presidir á reunião cuiupi'-1
receu o Dr. Sinvnl Saldanha, emissário M \. chefe rio Partido Republicano, sendo rucem** ]do-por uma eonnnissão, cujos membros vi* [vnríiiu, nessa ocensião, o Partido Hcpubllwj

I no, o Dr.- Burges de Medeiros e todos c"
! prqçcres influentes dn politiea' local, scgiúlí :

do di*{iòi_i rnira „ residência dn Sr. -losé Cáf
los Pereira, director dn nolitico local.

Ahi. depois «lc cbiiferencinr eoiii os pr"'[cerçs dn pciliticn, sc dirigiu pura a Intt'»'
dencia, o Dr. Siiiyal Saldanha, oconipaijli;'do dc grande numero de correligionário»Na reunião ali cffecluada iorani acclaiiv*"
dos para intendente, .losó Carlos Perclw,
para vlce-iutendente, Constantino PcrèinDornellas.

CAMPEÃO 1LOTERÍCO
«iiiiiiiiiiiiiiiiiitiinii mi iiiiiiiiiiiiiiiniiiriiimiiiiit.i_ii.ii.il iiiim

38 Rua Sachet 38

0 governo de Belgrado reconhe-
ce os Soviets

BELGRADO, 11. (A. A.) - O conselho deministros resolveu reconhecer "n<* iure" ngoverno dos Soviets da Rússia, e tomar nar-te, posteriormente, nn conferência que sercalisnrá em Praga. --¦'

—w*>
ARTIGOS DE SPORt!
n»i ,-„ Ji?UPAS PARA BANHO
CALÇADOS FIPJ0S ~ üitimos n^H

-__ :.*>—^lfr.ammM< . ,_ .,.,.__. ¦——*é

uerem a prorogaçao do ova-
menío argentino

BUENOS AIRES, n t'\ a i ... o cvo endereçou ao Congresso Federalmensagem solicitando
• Samcnto at«i dezembv-
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